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LECTORIS SALUTATIO
На 17 декември 2013 г. се разделихме с Теодор Пиперков. И вече пет
години той не е с нас. Theo noster!
Не виждаме неговата забързана походка. А той винаги беше устремен нанякъде – за лекции, за упражнения, за срещи – дори да донесе чаша
вода или чай за колега. Не виждаме разветите поли на шлифера или палтото му, неизменната фуражка или елегантна мека шапка. Винаги със сако,
вратовръзка – дори в невероятните юнски жеги по време на семестриалните изпити по римско право.
Не чуваме неговия малко дрезгав, но винаги изпълнен с емоция
глас – дори когато, идвайки за изпит в ранни зори, поздравява портиерите и
хигиенистките, а те недоумяващо го гледат как сваля шапка. Студентите не
чуват неизменния шеговит израз, който следва поздрава му в аудиторията
и дава неповторимо настроение за работа.
За мъртвите обикновено се говорят мили, хвалебствени, пресилени
думи. За Тео каквото и да се каже, не е достатъчно. Той беше толкова невероятен, че трудно може да се опише с думи. Още по-малко да се нарисува или да остане „запечатан“ на снимка.
Границите на живота не успяха да ограничат светлия му дух, жизнерадостния му характер и дълбочината на мисълта му. Честен, акуратен до
педантизъм, прецизен във всяка дума и действие, добронамерен, всеотдаен, безкрайно духовит и занимателен със своята невероятна ерудиция и
ораторски талант, Тео самият беше духът на преподаването – такъв, какъвто е бил и в древните академии, и в средновековните университети, и в
най-престижните съвременни висши училища.
Тео беше магьосник на словото и създаваше неподражаема атмосфера на духовна извисеност. Неговото слово беше и изискано, и образно, и
емоционално обвързано, и строго научно. Той говореше на немски или на
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английски като на роден език, при това на такова ниво, че колегите му –
именити учени от чужбина, не можеха да не споделят възхищението си.
Той винаги говореше – дори и когато изпитваше студентите, защото за него
изпитът не беше проверка на знанията им, а още една форма за общуване,
шанс да ги научи на още нещо, да им даде увереност, самочувствие.
Тео не се вписваше в шаблона на асистента, който „избутва“ занятията с отегчени и незаинтересувани студенти. При него идваха тези, които
„горяха“ с него, които искаха да го чуят, да го видят, да се докоснат до един
невероятен човек. Той казваше: „Аз се гордея, че съм асистент. Асистентът
е животно, което все още помни, че някога е било студент!“. Тео не пускаше
списъци дори когато това се изискваше от Ръководството. Той не отбелязваше присъствия – той ги имаше. Някои студенти отиваха дори по два пъти, с друга група, за да го чуят още веднъж. Не въдворяваше тишина – при
него се слушаше със затаен дъх, при него започваха спорове, имаше едно
напълно естествено общуване между любим преподавател и студенти.
Той даваше с пълни шепи от това, с което Всевишният го беше надарил – необозрими познания, изумителен интелект, богата душевност,
мъдрост… И доброта, разбиране, всеотдайност. За повече от четвърт век
преподаване той никога не натрапи свое мнение или идея, но каза изискванията си, не порица, макар че имаше кого и защо, не се разсърди. Него са
го слушали десетки хиляди студенти. И много са го и чули. За тях той беше
истинският magister, оставил трайна следа в душите им. Той не беше само
преподавател, а и приятел, за всеки имаше добра дума и неизчерпаеми
познания, които да сподели, беше най-приятният събеседник и найвнимателният съветник. Останаха много недовършени разговори, останаха
и теми, по които те биха искали да споделят своите мисли и тревоги с него.
В този сборник са събрани статиите на няколко от многобройните му
студенти, които участваха на 17 декември 2018 г. в конференцията, посветена на неговата светла памет. Тези статии са написани с вдъхновението,
което Тео им е дал, с желанието да продължат по пътя, който им е показал,
и с обичта, с която се дарява свой труд на любимия Учител.
Бих искала да пожелая успехи на всички автори в този специален
брой на списанието IUS ROMANUM и да им благодаря, че пазят спомена и
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следват praecepta iuris на нашия невероятен и незабравим колега Теодор
Пиперков, или както всички го наричаме – Theo noster!
София, 1 март 2019 г.

Проф. д.ю.н. Малина Новкиришка-Стоянова
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LECTORIS SALUTATIO
On December 17, 2013 Theodor Piperkov left us. And he has not been
with us for five years now. Theo noster!
We do not see his hurried walk. As we remember him, he would always
be heading somewhere - lectures, seminars, or meetings – or just bringing a
glass of water or a cup of tea to a colleague. We do not see the waving sides of
his raincoat, the unmistakable cap or the elegant soft hat. He was always wearing a jacket and a tie - even in the incredible heat in the month of June during the
regular exams of Roman private law.
We do not hear his hoarse but always emotional voice anymore - even
when coming for an exam in the early morning he congratulates the porters and
the hygienists, and they look at him with perplexity when he takes off his hat in
their honour. Students do not hear his inherent joking that follows his greeting in
the lecture hall and creates a unique mood for work.
About the deceased usually kind words, praises and exaggerated
speeches are spoken. About Theo, whatever we say, will not suffice. He was too
incredible to be described in words. Let alone to be depicted or “impressed” in a
photograph.
The limitations of life have failed to restrain his bright spirit, his vivacous
character and the depth of his thought. He was honest, accurate to pedantism,
precise in every word and action, well-meaning, devoted, infinitely witty and
entertaining with his incredible erudition and oratory talent, Theo himself was the
spirit of teaching – the way it had been in the ancient academies, and in
medieval universities, and in the most prestigious modern universitites.
Theo was a wizard of the word and created an inimitable atmosphere of
spiritual elevation. His speech was both sophisticated and figurative, and
emotional, while at the same time - strictly academic. He spoke in German or in
English like a native speaker, and because of his language proficiency he gained
the admiration of his colleagues - renowned scholars from abroad. He was
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always speaking, even when he was examining the students, because for him
the exam was not a test of their knowledge, but another form of communication,
a chance to teach them something more, to give them confidence and selfesteem.
Theo did not fit into the template of the lecturer who „goes through“ the
lectures with bored and disinterested students. To listen to him came those who
“were burning” with him who wanted to hear him, to see him and at the same
time to be in contact with this incredible man. He said, “I'm proud to be an
assistant. The assistant is an animal which still remembers that it was once a
student!“ Theo did not run lists of the students even when this was required by
the Administration. He did not notice any presence of the students – he just had
it. Some students went even twice to his lectures, with another group, just to
hear him again and again. He did not beg for silence in the hall because everybody listened to him keeping their breath. His lessons triggered discussions and
there was a completely natural communication between a beloved teacher and
students.
He was giving with both hands of what the Almighty God had gifted him boundless knowledge, astonishing intellect, richness of soul, wisdom ... As well
as kindness, understanding and dedication. For more than a quarter of a century
of teaching, he never imposed his opinion or idea, but he set requirements, he
did not blame, though he had who and reasons why, neither did he get angry. He
was listened to by tens of thousands of students. And many of them heard him.
For them he was the real magister who had left a lasting trace in their souls. He
was not just a lecturer but a friend, for everyone he had a good word and
inexhaustible knowledge to share, he was the most pleasant interlocutor and the
most careful advisor. There were many unfinished conversations, and there were
also topics his students would like to share their thoughts and concerns with him.
This collection compiled articles from several of his numerous students
who participated in the conference dedicated to his bright memory on 17 th
December 2018. These papers have been written with the inspiration Theo gave
his students with the desire that they would continue on the way he had shown
for them, and with the love with which a student gifts their own work to their
beloved Teacher.
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I would like to wish success to all authors in this special issue of the
journal IUS ROMANUM and to thank them for keeping their memories and
following praecepta iuris of our incredible and unforgettable colleague Theodor
Piperkov or, as we all call him - Theo noster!
…
For more than 30 years in which we worked together Theo had not had
one missed lecture class! Even if he was being late sometimes (due to entirely
mundane reasons – packed route taxis, a blocked tram, his run-away shepherd
dog), he used to say: “Colleagues, I am always coming. If I am not coming, this
means you are going to see me in a square on an A4 sheet of paper.” We are
grieving that, what sounded as just a joke, happened 5 years ago.
On 6 July Theo was going to be 60 years old. An age, at which, at the
time we grew up and studied together, men used to retire. Theo – a retired man
– this sounds unbelievable. He himself found it hard to imagine – hardly because
of any fatal premonition that this would never happen. He used to say: “No one
ever retires from what we do as no one counts on exchanging this for a pensio
(Latin for payment) in order to stop doing it.” In case that one of the moirai had a
better idea and had not dropped the scissors that cut the thread of his life, today,
too, he was going to be the same Theo we remember - standing with his incomparable dignity in front of any audience as if the Roman legions were there behind him.
It seemed Theo had no enemies. Even those who were displeased with
his straightforwardness and unchanging style in everything, with his extreme
love of principle and intransigence, could not possibly hate him. He could not
always do only what he wanted, but as Kristian used to say – what is more important is that he did not do what he did not want. This is the reason why he did
not fill in the template, this is the reason why his dissertation remained unfinished and undefended, and this is also the reason why he remained “Our Theo”,
not associate professor Theodor Piperkov. We misappropriated him, although
the law did not acknowledge his academic title.
Not all of his friends managed to attend his funeral, neither did all of his
students from all the universities where he had left a lasting trace. All colleagues
were his friends, for everyone he had a good word and inexhaustible knowledge
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to share with. He was the most pleasant interlocutor and the most careful advisor.
Sofia, 1st of March 2019

Prof. Malina Novkirishka-Stoyanova, DSc
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ВЪТРЕШНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ДРУЖЕСТВАТА НА ПУБЛИКАНИТЕ
СПОРЕД РЕЧИТЕ НА ЦИЦЕРОН
СРЕЩУ ГАЙ ВЕРЕС
Докторант Стоян Панайотов Иванов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Резюме: Статията е посветена на анализа на сведенията, които получаваме от речите на Марк Тулий Цицерон срещу бившия управител на
римската провинция Сицилия Гай Верес, за римското провинциално управление, начините за събиране на данъците в Сицилия, субектите, ангажирани с дейността по събирането на данъците и публичните вземания в римските провинции, и тяхната вътрешна организация.
В изложението са преведени и коментирани пасажи от пледоариите
срещу Гай Верес, благодарение на които може да се заключи, че дружествата на публиканите (societates publicanorum), упълномощени от Римската
държава да събират данъците и публичните вземания, в края на Републиката имат особена вътрешна организация, много подобна на тази на съвременните юридически лица от корпоративен тип.
Ключови думи: Цицерон; pecuniis repetundis; Сицилия; провинциално управление; Гай Верес; данъчна система; вътрешна организация;
magister; pro magistro
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INTERNAL ORGANIZATION OF COMPANIES
OF PUBLICANS ACCORDING SPEECHES
OF CICERO AGAINST GAIUS VERRES
Stoyan Panayotov Ivanov, PhD candidate
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Abstract: The article is dedicated to the analysis of the information we
receive from the speeches of Marcus Tulius Cicero against the former governor
of the Roman province of Sicily Gaius Verres. Subject of the study are the Roman provincial government, the ways of collecting taxes in Sicily, the subjects
involved in the collection of taxes and public revenues in the Roman provinces
and their internal organization. In the article are commented and translated many
passages from the Verines, which confirm that the companies of the publicans
(societates publicanorum), charged by the Roman state with public functions to
collect taxes and public revenues in the roman provinces at the end of the Roman Republic, at this period have a particular internal organization very similar to
that of the modern legal entities of corporate type.

Keywords: Cicero; pecuniis repetundis; Sicily; provincial government;
Gaius Verres; tax system; internal organization; magister; pro magistro
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I. ГАЙ ВЕРЕС – ПРОВИНЦИАЛЕН УПРАВИТЕЛ НА СИЦИЛИЯ
Процесът срещу Верес представлява наказателно дело, заведено в
Рим през 70 г. пр.Хр. пред специализирания съд за подкупите и изнудванията. Верес е обвинен за pecuniis repeteundis, тоест за подкуп, и престъплението, което му се приписва, е извършено в Сицилия в периода от 73 до
71 г. пр.Хр., по времето на неговия мандат като провинциален управител на
тази римска провинция1. Според проф. Новкиришка2 при престъплението
de repetundis: „[…] преторът може да обвини само бивши магистрати, които
вече нямат imperium. Обяснението е свързано с особения имунитет на магистратите с imperium по време на службата им, при което никой не може
да започне процес срещу тях. Освен това в източниците се споменават
процеси само срещу бивши проконсули, претори и пропретори, и то от сенаторски произход, което е основание за ожесточените дебати от времето
на Гракхите насетне.“
Според законодателството на Сула, което тогава все още е в сила,
наказателният процес се реализира чрез постоянно действащи съдилища
(quaestiones perpetuae). Те са създадени като специализирани юрисдикции
със законите, които криминализират различните общественоопасни деяния.
Имат компетентност във връзка с престъпления от рода уронване престижа
на Римската държава, въоръжени размирици, фалшифициране на избори,
изнудване, подкупи, длъжностно присвояване, убийство, отравяне, физическо нараняване, клевета, фалшифициране на завещания и на пари. В
съдилищата правораздават членове на Сената и представители на конническото съсловие3, а техни председатели са преторите, натоварени с наказателноправната юрисдикция. Престъплението подкуп е първото, за което

1

2
3

Вж. НОВКИРИШКА-СТОЯНОВА, Малина. De criminibus. Пловдив, 2008, с. 77, която
смята, че: „Lex Cornelia de repetundis от 81 г. пр.н.е., Lex Iulia de pecuniis repetundis от
59 г. пр.н.е. са от най-съществено значение в борбата с този вид престъпления. Въвеждат се както забрани за приемане на дарове и подкупи от магистратите, така и ограничения при изпълнение на провинциалната служба и глоба в четворен размер на
похитеното държавно имущество или приетия подкуп. Множеството закони и суровите
санкции са достатъчен указател за размерите на този вид престъпна дейност и за
липсата на особено ефикасно противодействие на държавата срещу нея.“
НОВКИРИШКА-СТОЯНОВА, Малина. Цит. съч., с. 78.
Вж. SANTALUCIA, Bernardo. La giustizia penale in Roma antica. Bologna, 2013, p. 71.
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в римската правна история е създаден един специален съд. Още през
171 г. пр.Хр. посланиците на някои испански градове получават с разрешението на Сената обезщетение заради злоупотребите на трима провинциални управители в двете иберийски провинции. От тях един е оправдан, а
другите двама успяват да се измъкнат, отивайки в изгнание.
Престъпленията, за които Гай Верес е обвинен, са извършени по
време на неговия мандат като провинциален управител на Сицилия. Според уредбата, въведена от Луций Корнелий Сула, двамата консули и осемте претори след изтичането на своя мандат са натоварени от римския Сенат с прокоснулски правомощия да управляват в годината, следваща техния мандат в Рим. Те са изпращани в някоя от административно обособените териториални единици (provinciae), подчинени на Римската държава.
Тези римски магистрати имат военна власт (imperium militiae) и отговарят
също така за римската войска в териториите, които управляват, тъй като
законите на Сула забраняват присъствието на войска в Италия4. Разпределението на тези територии става чрез жребий, и оттам произлиза названието им provinciae (от латински – нещо, спечелено чрез жребий).
На Верес като на бивш претор се пада да управлява Сицилия. Длъжността е едногодишна, но продължителността ѝ се увеличава от заминаването на магистрата до неговото завръщане от провинцията. Сенатът удължава мандата на провинциалните управители и тогава, когато има някакви
политически или административни затруднения, които пречат на смяната
на магистратите. След своята първа година на управление Верес не е заместен от своя наследник Квинт Арий през 72 г. пр.Хр., защото той е зает
във войната срещу Спартак, в която малко по-късно губи живота си. Мандатът на Верес е продължен за трета година поради опасната военна ситуация в региона – най-вероятно за да предпази острова от евентуални нападения на въоръжени банди от близката Калабрия, която все още е в ръцете
на бунтовниците.

4

За повече подробности, свързани с промяната на римското държавно устройство по
времето на режима на Сула, вж. De MARTINO, Francesco. Storia della costituzione
romana. Vol. III. Napoli, 1973, p. 96–97.
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Сицилия, заедно с групата на малтийските острови, Липарите, Егадските острови и Пантелерия, е първата римска провинция. Тя е завладяна с
цената на кръвопролитни войни срещу картагенците и местната сицилианска аристокрация от гръцки произход. В края на Първата пуническа война,
през 241 г. пр.Хр., римляните стават господари на по-голямата част от острова, подчинена преди това на картагенците. По време на Втората пуническа война по заслуги на Клавдий Марцел и Марк Валерий Левин е завладяно царството на Хиерон II, което се състои от шест града, разположени
по източното крайбрежие. Първата административна уредба на целия остров може да бъде проследена през 210 г. пр.Хр. Законът на провинцията
(lex provinciae) е този нормативен акт, определящ нейното административно и съдебно устройство и регламентиращ управлението на територията и
реда, по който ще се осъществява правораздаването в нея. Този закон е
променян няколко пъти, допълнен и преработен след Първото сицилийско
робско въстание5 от консула Публий Рупилий през 132 г. пр.Хр. (lex Rupilia)
с помощта на десетима делегати от Сената и представлява окончателно
завършен нормативен акт, който е в сила и по времето на Цицерон. С него
се определя територията на различните градове, юридическият им статус и
отношенията им с Римската държава. Правното положение на всяка civitas
е утвърдено във връзка с нейното поведение спрямо Рим и може да бъде
променяно от Сената. По всяка вероятност по времето на Верес civitates са
шестдесет и осем. Сред тях Месина, Таормина и Ното са независими общини и се радват на съюз с Рим (civitates foederatae). Сегеста, Салеми, Туза, Чентурипе, Палермо, макар че са свободни, нямат сигурността на договор с Рим (civitates sine foedere immunes ac libere). Под господството на Рим
са подчинени обаче, без никаква привилегия, други шестдесет общини –
петдесет и четири civitates decumanae, които плащат данъци според местните норми, и шест civitates censoriae, които са завладени чрез военна сила
и техните данъци са отдавани на търг, провеждан в Рим за събиране от
дружествата на публиканите. Всички общини имат свой сенат, който се занимава с вътрешните им дела, a също така квестори и едили, имащи полицейски и административни функции. На всеки четири години се прави
5

Вж. ПОПОВ, Владимир, История на стария свят. Велико Търново, 2008, с. 636.
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преброяване на населението с цел да се уточнят квотите и размерите на
данъците. За тази цел са избирани по двама цензори от всеки град.
Към lex provinciae се добавя и edictum provinciale (провинциалният
едикт), който губернаторът издава в момента на встъпването си в длъжност. Именно чрез този нормативен акт Гай Верес успява да въведе своите
непопулярни мерки и да извърши повечето от злоупотребите, за които е
обвиняван. Едиктът, препращайки най-общо към градския едикт, който
действа в Рим, съдържа и някои специални норми във връзка с отделните
общини и градове на острова – уредбата на данъците, договорите за обществени поръчки, финансовото състояние на общините, размерът на лихвите, но също така и норми, регулиращи отношенията на частните лица в
областта на гражданското право. За всеки друг въпрос важи местният закон, доколкото е оставен да съществува билò от lex provinciae, билò от
едикта.
Провинциалният управител има върховната власт върху военните
сили – както върху морските, така и върху сухоземните, които се намират в
провинцията. Негово е правото да призове към военна повинност и римските граждани, и жителите на провинцията, правото да реквизира вещи с военни цели, негова е гражданската и наказателната юрисдикция в поверената му територия. Има правомощието да осъди на смърт всеки човек, без
право на обжалване, освен ако не е римски гражданин. Може да делегира
част от своите функции на свои доверени хора, но единственият отговорен
пред Рим за цялостната дейност в провинцията е той – нейният губернатор.
Разпределението на средствата, събирани като данъци и мита в провинцията, дава възможност на римския магистрат и неговите подчинени да могат
да управляват с лекота тези огромни финансови ресурси само по силата на
мандата, предоставен им от Римския сенат.
Многобройните злоупотреби и престъпления на Верес са улеснени
от факта, че правораздаването в Сицилия се осъществява посредством
специфична процесуалноправна уредба, затвърждаваща ключовата роля
на провинциалния управител. По наказателните дела правораздава директно губернатора, подпомаган от една колегия от съдии (consilium), предимСтраница 16 от 116
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но римски граждани, като процесът се развива в Сиракуза без значение от
конкретното дело и съпътстващите го обстоятелства. По граждански дела
провинциалният управител не правораздава пряко, а назначава съдии, които да решават частноправните спорове от негово име.
II. ДРУЖЕСТВАТА НА ПУБЛИКАНИТЕ
И СИСТЕМАТА НА СЪБИРАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ В СИЦИЛИЯ
Основен принцип в системата на управление на провинцията е, че
територията ѝ е собственост на Римската държава (praedium populi romani)
и на жителите на провинцията се полага само плодоползването на земята.
Те, за разлика от жителите на италийския полуостров, плащат на Рим данъци под различни форми. Основна цел на римското управление е използването на завладените територии. Следователно изключителна важна е
организацията на събирането на данъците. То е предоставено от Римската
държава на частни лица, които в резултат на проведена тръжна процедура
от цензорите в Рим извършват публичните функции по събирането на данъците в определената им провинция. Спечелилите правото да събират
данъците са организирани в дружествени форми, които могат да бъдат
считани за еквивалент на съвременните юридически лица от корпоративен
тип6. Към края на Републиката тези дружества придобиват голямо политическо влияние като се има предвид че събирането на данъците и публичните вземания, както и реализирането на обществените поръчки от името
на Римската държава са техен монопол поради законовата пречка сенаторите да участват в договарянето с държавата. Така постепенно се образува
една класа на договарящите с държавата, групирани в дружества
societates, чието съсловие е наречено ordo publicanorum. Последното изгражда стройна система и отделните му дружества с интереси в почти всич-

6

Вж. ИВАНОВ, Стоян. De publicanis. – В: Ius Romanum, 2016, № 1, с. 454, 455, 457, достъпна на http://iusromanum.eu/documents/985691/2119624/%D0%A1%D1%82%D0%BE%
D1%8F%D0%BD%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20-+De+
publicanis/ae8b31aa-a707-4a1e-a782-38afb3a319f5. Последно посетена, както и всички
цитирани по-долу, на 29 март 2019 г.; ИВАНОВ, Стоян. Римскоправни основи на теорията за юридическите лица. – В: Научни четения в памет на Венелин Ганев и Никола Долапчиев. Сборник доклади. София, Унив. издат. „Св. Климент Охридски“, 2017,
с. 481–484; BADIAN, Ernst. Publicans and sinners: Private enterprise in the service of the
Roman Republic. 2. ed. London, 1983, p. 22.
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ки римски провинции действат на територията на цялата римска държава,
подпомагани от своя многоброен персонал. Начело на всяко дружество
стои един magister, който се намира в Рим, представляван в провинцията
от своя подуправител (pro magistro). Алчността на публиканите се оказва
решаваща за тежкото положение на жителите на провинция Сицилия и когато към нея се прибави нечестността на губернатора, както в случая на
Гай Верес, икономическата експлоатация на провинцията се променя до
степен на ограбване и плячкосване.
Данъчната система в Сицилия е нелека за данъчно задължените лица, но като цяло е регулирана и адаптирана към местните условия от една
правна уредба, имаща за цел да се избегне разорението и финансовото
изтощение на провинцията, доколкото липсата на ресурси e във вреда на
Римската държава. От една страна жителите на провинциите, които са на
доста по-ниско културно ниво, се възползват от факта, че римляните създават огромна и добре поддържана мрежа от транспортни комуникации.
Това улеснява изключително много търговията във всички провинции. От
друга страна провинциите черпят облаги от римския опит що се отнася до
земеделието, възприемайки бързо по-прогресивните методи на своите
римски господари. Освен че римляните извличат много икономически ползи
от тези подвластни им народи, те не пропускат шанса си да въведат сред
тях своето право и публични институции, а също така и да ги обогатят със
своята култура, голяма роля за което изиграват дружествата на публиканите, чийто персонал на практика е в непрекъснат досег с жителите на многобройните римски провинции. Следите от римското културно и езиково
наследство са незаличими до ден днешен. Има провинции обаче, където
вредите за населението са наистина много големи в материално отношение. При пагубното управление на някои римски провинциални управители
положението не изглежда цветущо. Цицерон засяга този проблем в пледоарията си срещу Гай Верес7, рисувайки мизерията и опустошението на
провинциалните земи в мрачни краски. Дори и да допуснем, че прочутият
оратор малко преувеличава, за да бъде Гай Верес публично разобличен и

7

Вж. Cic., In Verrem, 2.3.207.
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впоследствие осъден, все пак трябва да си дадем сметка, че става въпрос
за наистина сериозен проблем.
Причините за подобно поведение трябва да бъдат търсени в личността на провинциалните управители. Сред администраторите на публичните финанси и блага винаги и навсякъде са се срещали случаи на злоупотреби и присвояване на публично имущество при определени обстоятелства. Бившият претор или бившият консул стига до управлението на една
провинция след като е изхарчил голяма част от своите лични ресурси в
разходи за своята едилска длъжност, за кандидатурата си за претор или
консул, които длъжности често са купувани посредством корупционни практики. Тези римски магистрати почти винаги са от знатни семейства, свикнали са да живеят в разкош и обичайно сключват заеми с висок лихвен процент. За да възстановят всички направени разходи и за да платят на кредиторите си, при това в краткосрочен план (продължителността на римските
магистратури е едногодишна), имат голяма нужда от пари. Въпреки че римското законодателство налага строги санкции за длъжностно присвояване и
изнудване, тези престъпления са често срещани в римския свят към края
на Републиката.
В Сицилия данъчната система е различна от тази в останалите провинции. Вместо да плащат един фиксиран данък (stipendium) сицилийците
се радват на същите условия, които са били в сила преди римското завоевание. Всеки град, без изключение, плаща вътрешните си общински данъци, определени от цензорите, а също и една извънредна вноска на Римската държава – за военните разходи във връзка с териториалната защита на
острова. С тези пари се плаща издръжката на корабите и на гарнизоните,
които го пазят. След спечелен търг в Рим едно публиканско дружество организира събирането на данъка върху пасищата (scriptura) и митата
(portoria) за стоките, внасяни и изнасяни по море.
Обширни сведения за дейността на това дружество се съдържат в
пледоарията на Цицерон срещу Гай Верес, от която научаваме, че на острова дружеството на публиканите има многоброен персонал, който е натоварен със събирането на публичните вземания, а освен това и един подуп-
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равител, който контролира пряко дейността, извършвана в провинцията от
името на дружеството.
Безспорно най-важният данък е десятъкът върху земеделските продукти. От него са изключени само два града – Таормина и Месина. Ното и
останалите свободни градове са длъжни да плащат данъка, но само когато
техните земи са обработвани не от местни, а от външни лица. Цялата останала земя на острова е подложена на десятък – ager decumanus. За земите, които са станали собственост на Римската държава (ager publicus)8 е
установен фиксиран наем, чието събиране е отдавано на частни лица, както и скриптурата, чрез провеждан от цензорите (locatio censoria) търг на
всеки пет години, който обаче се отнася към земеделската реколта и не
зависи от другите данъци (frumentum mancipale).
Установяването на десятъка датира от времето на Гелон (485–478 г.
пр.Хр.), утвърдено е и при Хиерон II (270–216 г. пр.Хр.) за Сиракуза, и е
разширено след 210 г. пр.Хр. за целия остров, като римското управление
оставя този данък в действие по силата на Lex Hieronica (Законът на Хиерон). Уредбата влиза в основния нормативен акт на провинцията – Lex
Rupilia, от 132 г. пр.Хр. С десятък са обложени реколтите от жито и ечемик,
вино, зехтин и плодове. Като се започне от 75 г. пр.Хр., следователно и по
времето на управлението на Верес, последните три десятъка са отдавани в
Рим на дружество на публиканите чрез публично проведен търг с явно
наддаване, отново в съответствие с Lex Hieronica. Десятъкът върху пшеницата (decuma tritici) и върху ечемика (decuma hordei) са отдавани за събиране независимо един от друг всяка година в Сиракуза, за всяка една отделно обособена територия на острова. На тези търгове могат да се състезават в цялата римска държава различни субекти – римски граждани, сицилийци, чужденци, а и самите жители на конкретната община, за която се
провежда този търг. Изключени са от участие в търговете за десятъка на
житните култури римските дружества на публиканите, като това е безспорен прецедент за всички римски провинции.

8

Вж. De MARTINO, Francesco. Storia, cit., Vol. II, p. 510 и цитираните там автори и мнения. Вж. също Id., Il senatusconsultum de agro pergameno. – In: De Martino, Francesco.
Nuovi studi di economia e diritto romano. Roma, 1988, p. 166.
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Тази система, дори и на теория да предоставя на сицилийците привилегировано положение, оставяйки им същата независимост (с единствената разлика, че се е променил господарят им), определено ги предава в
ръцете на провинциалния управител. Всъщност разпокъсаността на търговете за събирането на десятък (множество отделни процедури по общини,
а не само един търг за цялата провинция) ги лишава от всякаква възможност за контрол върху дейността на провинциалния управител. Премахнато
е благоприятното влияние, което може да бъде оказано на свободния пазар от едно голямо и финансово стабилно публиканско дружество при
участието му в състезанието. В действителност търговете за житния десятък в Сицилия са реализирани сред една ограничена категория хора, също
толкова безчестни и алчни, колкото и самите публикани. Мъдрото законодателство на Хиерон, което би трябвало да е знак на приятелството и доверието на Рим спрямо сицилийския народ, в ръцете на безчестните римски провинциални управители на практика се превръща в ключов инструмент за потискането и поробването му.
Десятъкът, видно от наименованието му, е данък, равняващ се на
десет процента от реколтата, плащан в натура на държавата. В случая на
Сицилия обаче той се увеличава до шестнадесет процента – шестте допълнителни (ternae quinquagesimae) представляват предвиденото от закона
възнаграждение на събиращия данъка, сключил договор с Римската държава, тъй като според римската практика договарящите с държавата трябва да ѝ платят една обща парична сума в съответствие с данъка в натура
(accessio). За да може да реализира печалба, събиращият данъка се обръща към производителя, задължавайки го да плати парична сума, съответстваща на шестнадесет процента от продукцията му, или да даде същото количество от реколтата си в натура. Положението за дребния производител е тежко защото, ако желае да оспорва някои от действията на декумана, събиращ десятъка, рискува да загуби процеса, тъй като цялата система е създадена в полза на договарящия с държавата. Тази несправедливост причинява разрушителна експлоатация на провинцията, базирана на
срамното съглашение между провинциалния управител и събиращите данъците от името на държавата. Първият, изпълнявайки задачата си да изпСтраница 21 от 116
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рати в Рим колкото е възможно повече зърнени храни, защитава и дори
покровителствува събиращите данъците частници, гарантирайки им чрез
своите съдилища, че техните незаконни лесни печалби ще бъдат уважени
чрез силата на съдебните решения.
Последиците от едно подобно управление, чиято основна характеристика е предоставянето на все по-голяма свобода на действие на провинциалния управител, не след дълго се усещат в икономическия живот на
острова, а също така се отразяват и на Римската държава. По време на
„режима“ на Гай Верес, който, разбира се, не е единственият алчен и безсъвестен римски управител, десятъкът се увеличава до петдесет процента
от реколтата9. Съвкупността от всички данъци възлиза на седемдесет и пет
процента от цялата продукция и в някои случаи земеделските производители са принудени да продават инструментите и животните си, за да могат
да си платят данъците10. При тези обстоятелства земята бива изоставяна,
защото земеделците и дребните собственици не могат да устоят на претенциите на Рим. Само през трите години на управление на Гай Верес се
наблюдава едно напускане на над шестдесет процента от земеделците.
Тези, които остават, обработват само една част от обработваемите земи.
По този начин се ражда сицилийската латифундия и островът престава да
бъде вече житницата на Рим. Един ефективен контрол на неограничената
власт на провинциалния управител и една радикална реформа в данъчната система биха спасили Сицилия от тази икономическа криза. Рим обаче
обръща поглед към южната част на Средиземноморието, започвайки безжалостна експлоатация на Египет, за да задоволи глада на своя плебс.
III. ТЕКСТУАЛНИ ПОТВЪРЖДЕНИЯ
В РЕЧИТЕ НА ЦИЦЕРОН СРЕЩУ ГАЙ ВЕРЕС
ЗА ОСОБЕНАТА ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ДРУЖЕСТВАТА НА ПУБЛИКАНИТЕ
От текста на пледоариите на Цицерон срещу Гай Верес, разобличаващи неговото управление и подробно описващи цялостната ситуация на
остров Сицилия в края на Късната република, извличаме ценни сведения
9
10

Вж. Cic., In Verrem, 2.3.40.
Cic., In Verrem, 2.3.199.
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за вътрешната структура на societates publicanorum. В своите речи Цицерон
неколкократно споменава magister на публиканското дружество:
Cic., in Verrem, 2.2.74.182

Цицерон, Срещу Верес, 2.2.74.182

[...] dein quaesivi, quod erat inventu
facillimum, qui per eos annos magistri
illius societatis fuissent, apud quos
tabulae fuissent. Sciebam enim hanc
magistrorum qui tabulas haberent
consuetudinem esse, ut, cum tabulas
novo magistro traderent, exempla
litterarum ipsi habere non nollent. Itaque
ad L. Vibium, equitem Romanum, virum
primarium, quem reperiebam magistrum
fuisse eo ipso anno qui mihi maxime
quaerendus erat, primum veni.

[...] после направих разследвания, за да
открия кои бяха в онези години управители на дружеството (magistri) и кой пази
при себе си неговите регистри. Знаех че
управителите, натоварени да съхраняват
дружествените книги, имаха навика, след
като ги предадат на новия управител, да
не се лишават от възможността да имат
при себе си едно копие от тези документи. И така първо се насочих към Луций
Вибий, римски конник и важен човек,
който ми се струва че беше управител
точно в годината, в която трябваше да
съсредоточа своето разследване.

От този фрагмент става ясно, че magistri са тези, които пазят книгите
и архивите на дружеството и ги предават на своите приемници след края
на мандата си.
От друга група откъси, съдържащи се в речите срещу Гай Верес, може да се направи изводът че дружеството, което се занимава със събирането на scriptura и portoria в Сицилия, има особена организация. Това публиканско дружество има един magister (управител), който най-вероятно
пребивава в Рим, и един pro magistro (заместник-управител), който действа
в провинцията и осъществява изключително важни функции. Такива са
например уговарянето на размера на публичното вземане с провинциалните градове. Pro magistro в този случай е Луций Карпинатий:
Cicero, In Verrem, 2.2.70.169

Цицерон, Срещу Верес, 2.2.70.169

In scriptura Siciliae pro magistro est
quidam L. Carpinatius, qui et sui quaestus
causa, et fortasse quod sociorum
interesse arbitrabatur, bene penitus in
istius familiaritatem sese dedit.

Чуйте целия този случай, уважаеми съдии. Подуправителят на дружеството на
събирачите на публичните вземания
върху пасищата е някой си Луций Карпинатий, той, мислейки билò за своята
печалба, билò за интересите на своите
съдружници в сделките, установи с Верес тесни приятелски връзки.
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Карпинатий се занимава със събирането на scriptura, отчита се на
magister със седалище в Рим, отговаря пред него за делата на дружеството
и съхранява дружествените книги:
Cicero, In Verrem, 2.2.70.171

Цицерон, Срещу Верес, 2.2.70.171

Hic primo Carpinatius, antequam in istius
familiaritatem
tantam
pervenisset,
aliquotiens ad socios litteras de istius
iniuriis miserat.

Първоначално Карпинатий, преди да
беше станал толкова близък приятел с
Гай Верес, от време на време изпращаше на своите съдружници писма, в
които коментираше беззаконията, извършени от Верес.

Cicero, In Verrem, 2.2.76.186

Цицерон, Срещу Верес, 2.2.76.186

Nunc ad sociorum tabulas accepti et
expensi, quas removere honeste nullo
modo potuerunt, et ad amicum tuum
Carpinatium revertemur. Inspiciebamus
Syracusis a Carpinatio confectas tabulas
societatis, quae significabant multis
nominibus eos homines versuram a
Carpinatio fecisse qui pecunias Verri
dedissent.

Сега нека се върнем на приходноразходните книги на дружествата, които
не могат да изчезнат в съответствие с
твоето желание и на твоя приятел Луций Карпинатий. Разгледах в Сицилия
дружествените книги, попълвани от
Карпинатий. От някои записи става ясно че тези, които са дали пари на Верес, са сключили договор за заем с
Карпинатий.

Сметководните книги на дружеството – tabulae accepti et expensi, за чието
попълване се грижи роб, са документи с изключителна важност, имащи
публично значение – дотолкова, че не могат да бъдат изнасяни извън провинцията, където дружеството упражнява дейност.
Най-вероятно провинциалният управител черпи сведения от тях, когато трябва да реши спорове между публиканите и задължените лица –
данъкоплатци.
Cicero, In Verrem, 2.2.76.187–188

Цицерон, Срещу Верес, 2.2.76.187–188

Quod
lege
excipiuntur
tabulae
publicanorum
quo
minus
Romam
deportentur, ut res quam maxime clara et
testata esse posset, in ius ad Metellum
Carpinatium voco tabulasque societatis in
forum defero. […] Ego instare ut mihi
responderet quis esset, ubi esset, unde
esset; cur servus societatis qui tabulas
conficeret semper in Verruci nomine certo
ex loco mendosus esset.

От момента, в който законът забрани да
се носят в Рим регистрите на дружеството, тъй като нарушението може да
бъде в най-голяма степен ясно и доказано, призовавам Карпинатий на съд
пред Метел и донасям на форума дружествените книги […] И аз настоявам да
получа отговор кой е, къде е, от къде
произхожда, и защо робът на дружеството, който водеше тези книги, винаги
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пропускаше да напише името на Вересчо, поради една точно определена цел.

В Сицилия за сметка на същото дружество действа Луций Канулей.
Цицерон споменава, че Канулей […] in portu operas dabat, тоест наблюдава
събирането на митата (portoria) и докладва за тази дейност на magister:
Cicero, In Verrem, 2.2.70.171

Цицерон, Срещу Верес, 2.2.70.171

Canuleius vero, qui in portu Syracusis
operas dabat, furta quoque istius
permulta
nominatim
ad
socios
perscripserat, ea quae sine portorio
Syracusis erant exportata; portum autem
et scripturam eadem societas habebat.

Канулей, който работеше в пристанището на Сиракуза, беше изпратил на съдружниците едно подробно и пълно писмо
за многобройните кражби, извършени от
Верес, като въпросните предмети бяха
изнесени от Сиракуза без да се плаща
митото. Това беше същото дружество на
публиканите, което беше сключило договор за събиране на митата от пристанищата и данъка върху пасищата.

Cicero, in Verrem, 2.2.72.176

Цицерон, Срещу Верес, 2.2.72.176

[...] his pro rebus quod portorium non
esset darum, litteras ad socios misisse L.
Canuleium, qui in portu operas daret.

[...] и тъй като за всичко това не беше
платено никакво мито, Луций Канулей,
който работеше на пристанището, изпрати писмо на своите съдружници.

Управителят, който пребивава в Рим, събира информацията, предоставена му от провинцията, и взима важните решения като се съобразява с нея. Тогава когато въпросът е извън компетентността му, свиква събранието на дружеството:
Cicero, In Verrem, 2.3.71.167

Цицерон, Срещу Верес, 2.3.71.167

Misit in Siciliam litteras ad Carpinatium,
cum esset magister scripturae et sex
publicorum, quas ego Syracusis apud
Carpinatium in litterarum adlatarum libris,
Romae in litterarum missarum apud
magistrum L. Tullium, familiarem tuum,
inveni; quibus ex litteris impudentiam
faeneratoris,
quaesco,
cognoscite.
Litterae missae Publi Veti, Publi Servili,
Gai antisti magistrorum.

Верес изпрати писмо до Карпинатий в
Сицилия в качеството си на управител
на дружеството, натоварено със събирането на налозите върху пасищата и митата. Това писмо беше намерено от мен
в Сиракуза, в къщата на Карпинатий,
включено сред копията на получените
писма, и в къщата в Рим на твоя приятел, Верес – управителят Луций Тулий11,
включено сред копията на изпратените

11

За Луций Тулий и за другите управители на това дружество не знаем нищо повече.
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писма, и подписано от управителите
Публий Ветий, Публий Сервилий, Гай
Антистий.
Cicero, In Verrem, 2.2.72.176

Цицерон, Срещу Верес, 2.2.72.176

[…] si istis litteras non decreto
decumanorum magistri removissent.

[…] ако тези книги не бяха изчезнали по
заповед на управителния съвет на дружеството.

Общото събрание на съдружниците и това на decumani са свиквани
следователно от magister, който има задача да контролира дейността на
pro magistri и на агентите на публиканите, които действат в провинцията.
Същият този magister е съдружник в дружеството, както става ясно от
сравнението между Cic. in Verr. 2.2.70.171 и 2.2.72.176, които посочих погоре. В тях се казва че Канулей е изпратил писма до съдружниците (Cic. in
Verr., 2.3.71.167 и 2.2.71.173), в които се споменава, че писмата са получени от magistri.
И така, бидейки промагистърът този, който се занимава със сключването на pactiones, изглежда логично да се подкрепи твърдението, че публиканът, срещу когото могат да търсят защита жителите на провинцията, е
точно подуправителят. Договорите, сключени от него, са сключени от името
и в полза на съдружниците12, и в случай на спор не може да се счита, че
промагистърът се явява от свое собствено име, а от името на всички. Източниците за съжаление са твърде оскъдни, за да можем да кажем със сигурност как всичко това намира приложение от правна гледна точка. Pro
magistro – самото име подсказва, че действа в провинцията на мястото на
magister. Това не означава че неговите актове предизвикват последици за
magister – организацията на дружеството предвижда размяна на задълженията и функциите. Нито, от друга страна, източниците от времето на Републиката споменават за мандат или за назначаване на procurator. По съ-

12

Нямаме изрични източници по този въпрос. Припомням все пак един фрагмент от
Цицерон, който предлага интересни възможности за интерпретация: Cicero, ad
Familiares, 13.6.2. Според NICOLET, Claude. L'ordre équestre à l'époque républicaine
(312-43 av J.-C.). Tome 2: Prosopographie des chevaliers romains. Paris, 1974, p. 864–
865, Куспий най-вероятно е magister на едно публиканско дружество, което действа в
Африка, и в тази роля изглежда осъществява сделките, за които говори Цицерон. Относно системата на pactiones вж. ROSTOVTZEFF, Michael. The social and economic history of the Hellenistic World. Vol. 2. Oxford, 1941, p. 32.
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щество в този случай може да се говори според мен за пряко представителство – както договорно, така и процесуално, от страна на ръководните
органи на дружеството – magister и pro magistri. Това изключение от общите
норми може да намери обяснение в нуждата от ефективно събиране на
публичните вземания и до по-голямата гъвкавост, от която римското право
се нуждае тогава, когато трябва да се прилага в провинциите.
От друга страна, в този период societas publicanorum се оказва едно
образувание, което притежава специфично вътрешно единство. Знаем
всъщност, че Римската държава и самите провинциални управители са
свикнали да си служат с дружествата на публиканите като с банкери – при
тях са влагани публични средства. Това става ясно в някои фрагменти от
пледоариите на Цицерон. Един от тях представлява особен интерес за нашето изследване – ораторът твърди че парите са депозирани в дружеството, а не у magister или друг агент на публиканите, и упреква Верес, че е поискал лихва, по-висока от общоустановения максимум:
Cicero, In Verrem, 2.3.70.165

Цицерон, Срещу Верес, 2.3.70.165

In hac pecunia publica, iudices, haec
insunt tria genera furtorum; primum cum
posita esset pecunia apud eas
societates unde erat attributa, binis
centesimis faeneribus est [...]13

От тези публични средства, уважаеми съдии, са осъществени три типа кражби, на
първо място, депозирайки тези пари у
дружествата, които осъществяваха плащането, реализира от парите лихва в
размер на два процента на месец [...]

Речите на Марк Тулий Цицерон срещу Гай Верес представляват
ценно доказателство не само за упадъка на ценностите, нравите и морала
в Римската държава в края на Републиката, но и за значителните злоупот-

13

Вж. също Cic., ad Familiares, 5.20.9: Simul illud cogitare debes, me omnem pecuniam,
quae ad me salvis legibus pervenisset, Ephesi apud publicanos deposuisse. („Същевременно си длъжен да имаш предвид и това че всички пари, които постъпиха при мен по
реда на закона, депозирах в Ефес при публиканите“); in Verrem, 2.3.72.168: Quis enim
hoc fecit umquam, quis denique conatus est facere aut posse fieri cogitavit, ut, cum senatus
usura publicanos saepe iuvisset, magistratus a publicanis pecuniam pro usura auderet
auferre? („И наистина, кой някога е правил това, кой изобщо се е опитвал да го направи или е мислил, че е възможно да стане: магистрат да посмее да вземе лихви от
публиканите, при положение че Сенатът често е помагал на публиканите с лихвата.“);
ad Atticum, 11.2.3: Ex ea pecunia quae fuit in Asia partem dimidiam fere exegi. Tutius
videbatur fore ibi est quam apud publicanos. („От парите, които бяха в Азия, изисках почти половината. Струваше ми се, че ще е по-сигурно да са там, отколкото при публиканите.“); Вж. също така и In Verrem, 2.2.70.170.
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реби с административна и правораздавателна власт с оглед преследването на лични цели и финансови облаги. Особената данъчна система на първата римска провинция – Сицилия, и намесата на провинциалния управител Гай Верес именно в тази материя ни дават изключително ценни сведения за вътрешната организация на дружествата на публиканите.
Благодарение на текстовете на Цицерон бихме могли да направим
извода, че в периода на последното столетие преди новата ера институтът
на дружествата на публиканите е дотолкова развит, че ясно се открояват
особена вътрешна организация и самостоятелна корпоративна обособеност, предоставена им от Римската държава.
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КЛАСИЦИЗЪМ И НОВАТОРСТВО
В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА ИМПЕРАТОРИТЕ
ДИОКЛЕЦИАН И КОНСТАНТИН I

Докторант Мeтоди Тодоров
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Резюме: Изследването е посветено на сравнението между императорските конституции на Диоклециан и Константин I – както по отношение
на съответствието им със становищата на класическите римски юристи,
така и на нивото на законодателна техника на императорските им канцеларии. Предлага се обяснение на причините за упадъка на законодателната
техника по времето на император Константин I.
Ключови думи: Codex Justinianus, Codex Theodosianus, Diocletianus,
Constantinus, manumissio in ecclesia, laesio enormis
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CLASSICISM AND INNOVATION IN THE LEGISLATION
OF EMPERORS DIOCLETIAN AND CONSTANTINE I
Methody Todorov, PhD candidate
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Abstract: In the present work there is compared the imperial constitutions
of Diocletian and Constantine I, both in terms of their consistency with the opinions of the classical Roman lawyers and at the level of the legislative technique
of their imperial chancelleries, and an explanation of the reasons for the decline
of the legislative technique during the reign of Constantine I.
Keywords: Codex Justinianus, Codex Theodosianus, Diocletianus,
Constantinus, manumissio in ecclesia, laesio enormis
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Съпоставката между законодателните актове на двамата императори е очевидно мащабна изследователска задача, която обаче не може да
бъде решена в пълнота при сегашното състояние на изворите – не бива да
се забравя че, независимо от значителния обем както на Теодосиевия, така
и Юстиниановия кодекс, те всъщност представляват подбрани от съставителите им части от императорското законодателство; отделен е въпросът
за това доколко то е било и документално достъпно за самите комисии,
съставили и редактирали двата кодекса. След като не разполагаме в пълнота с информация за цялостната законодателна дейност на никой от римските императори (с изключение може би на Юстиниан I), нито нейната
оценка, нито сравнението ѝ с дейността на други владетели може да бъде
пълна и изчерпателна.
Въпреки това, дори и при един не съвсем подробен поглед върху някои решения на двамата императори, веднага се забелязват определени
разлики в актовете им – не толкова в съдържанието им, колкото в стила и
отношението към класическата традиция на римските юристи1.
Императорските конституции, издадени от Диоклециан, са поместени
главно в Юстиниановия кодекс, а тези, които са ни известни от други правни извори от епохата на Късната античност, са пренебрежимо малко. Теодосиевият кодекс не включва нито един правен акт, издаден от този император; най-ранните конституции в него са от началото на IV в. – при управлението на император Константин2. Съставен по време, когато християнст-

1

2

Тезите и доводите в този доклад са едно мое закъсняло изпълнение на отдавна поето
задължение – в един от последните ни разговори с гл.ас. Теодор Пиперков по повод
превода на императорските конституции, издадени в Сердика, споделих своите наблюдения върху особеностите в законодателството на двамата императори, като никой
от нас не можа да изрази категорично мнение, а аз поех задължението да проверя и
да изследвам този въпрос.
За изследването на Теодосиевия кодекс и днес не е изгубил научното си значение
коментарът на IACOBUS GOTHOFREDUS. Codex Theodosianus cum perpetuis
commentariis Jacobi Gothofredi. Leipzig 1736–1743, 6 t.: подробни обобщаващи съвременни студии са тези на ARCHI, G. G. Teodosio II e la sua codificazione. Napoli, ESI,
1976; SIRKS, Adriaan Johan Boudewijn. The Theodosian Code: a Study. Friedrichsdorf,
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вото не е изцяло господстваща религия в Римската империя, а езическата
опозиция в двора е достатъчно влиятелна, явно е преценено като неуместно включването в Теодосиевия кодекс на конституции, издадени от императора, по чието време започват най-мащабните гонения на християните в
римската история. През VI в. Юстиниан I няма такива резерви в една напълно християнска империя и неговият кодекс включва многобройни конституции, издадени от император Диоклециан – главно негови рескрипти3.
В рескрипт от 293 г. е даден отговор на запитване от частно лице относно спор, касаещ ноксална отговорност:
CJ. 3.41.4. Imperatores Diocletianus,
Maximianus
Si servus ignorante domino vel sciente et
prohibere nequeunte res tuas vi rapuit,
dominum eius apud praesidem provinciae,
si necdum utilis annus excessit, quadrupli,
quod si hoc effluxit tempus, simpli noxali
iudicio convenire potes: qui si noxae
maluerit servum dedere, nihilo minus cum
ipso quantum ad eum pervenit experiri non
prohiberis: nam si eo conscio et prohibere
valente,
detracta
noxae
deditione
conventus ad summam condemnationis
solvendam omnimodo compellendus est.
1. Sane si criminis publici accusationem
propter uxorem tuam a servo raptam
intendendam putaveris, non contra
dominum, sed contra eum, quem facinus
commisisse proponis, hanc instituere
debes.
* DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. SOSIO. *<A
293 PP. XVIII K. IAN. SIRMI AA. CONSS.>

3

CJ. 3.41.4. Императорите Диоклециан и Максимиан
Ако роб, без знание на своя господар
или със знанието му, но въпреки неговата забрана, е откраднал твоя вещ,
можеш пред презида на провинцията
да предявиш ноксален иск за четворната ѝ стойност – ако не е изтекла една година, а след този срок – за единичната ѝ стойност.

1. Ако възнамеряваш да повдигнеш
публично обвинение заради твоята
жена, която е била отвлечена от роб,
то следва да го предявиш не срещу
господаря му, а срещу самия него, защото той е този, който е извършил
престъплението.
Даден от императорите Диоклециан и
Максимин на Созий, в Сирмиум, в XVIII
ден на януарските календи, през консулата на посочените августи (293 г.)

2007; КОПТЕВ, А. В. Кодификация Феодосия и её предпосылки. – In: Ius
Antiquum/Древнее право, 1996, № 1, с. 247–262, както и изследванията, събрани в
сборника The THEODOSIAN Code: Studies in the Imperial Law of Late Antiquity. Jill Harries and Ian N. Wood (Eds.). 2010.
Относно законодателството при управлението на Диоклециан вж. DÍAZ BAUTISTA, A.
Estudios sobre Diocleciano. Madrid, 2010; DÍAZ BAUTISTA, A. Conspectus Constitutionum
Diocletiani. Madrid, 2013; VISKY, K. Appunti su alcuni rescritti di Diocleziano relativi alla
competenza nella procedura civile. – In: Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana
(AARC), Vol. I, 1975, p. 391 ss.; CORCORAN, S. The Empire of the Tetrarchs: Imperial
Pronouncements and Government, AD 284–324. Oxford, Clarendon Press, 2000.
Страница 32 от 116

ISSN 2367-7007

IUS ROMANUM

2018 Theo noster

Даденото разрешение без съмнение следва класическите становища
относно ноксалните искове, ответник по които очевидно е собственикът на
роба, както например сочи Улпиан в своя Коментар към едикта4; в рескрипта е направено и разграничение между гражданската отговорност на собственика и наказателната отговорност на самия роб, извършил престъплението. Това разграничение очевидно през тази епоха вече е било проблематично за господстващото правосъзнание, както сочи и рескрипт от 293 г.,
където обаче се разграничават наемните задължения на наемателя и неговите колони:
CJ. 4.10.3. Imperatores Diocletianus,
Maximianus
Ob causas proprii debiti locatoris conveniri
colonos
pensionibus
ex
placito
satisfacientes perquam iniuriosum est.
* DIOCL. ET MAXIM. AA. RUSTICIANO. *<A
286 PP. PRID. K. IUN. TIBERIADE MAXIMO II
ET AQUILINO CONSS.>

CJ. 4.10.3. Императорите Диоклециан и Максимиан
Неправомерно е при дела за собствените дългове на наемателя да се
изисква тези задължения да се погасяват от техните колони.
Даден от императорите Диоклециан и
Максимин августи на Рустициан, в
Тибериада, ден преди юнските календи през консулата на Максимин (втори
поред) и Аквилин (286 г.)

Дори не е необходимо специално да се обосновава класическият характер на принципа за спазване на договорите, на който настоява и императорската канцелария в издаваните рескрипти, включително и с позоваване на изискванията на добросъвестността:
CJ. 4.65.22. Imperatores Diocletianus, CJ. 4.65.22. Императорите Диоклециан и Максимиан
Maximianus
Si hi, contra quos supplicas, facta
Ако този, срещу когото си подал жалба
locatione temporis certi suas tibi locaverint
(supplicatio), е сключил с теб договор
operas, quatenus bona fides patitur, causa
за наем на работа за определен срок,
cognita competens iudex conventionem
компетентният съдия, след като изсservari iubebit.
ледва въпроса, следва да заповяда
договорът да бъде спазен, доколкото
така изисква и добросъвестността.
*DIOCL. ET MAXIM. AA. ET CC. PAPINIANO.
Даден от императорите Диоклециан и
*<A 293 >
Максимин августи и консули на Папиниан (293 г.)

4

D. 9.2.11.6. Legis autem Aquiliae actio ero competit, hoc est domino.
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Когато спазването на изискванията за добросъвестност на страните
го изискват, император Диоклециан не се бои от нововъведения в правната
сфера – именно на този римски владетел дължим въвеждането на института на laesio enormis – прекомерно ощетяване на една от страните по договора.
CJ. 4.44.2. Imperatores Diocletianus,
Maximianus
Rem maioris pretii si tu vel pater tuus
minoris pretii, distraxit, humanum est, ut
vel pretium te restituente emptoribus
fundum venditum recipias auctoritate
intercedente iudicis, vel, si emptor elegerit,
quod deest iusto pretio recipies. Minus
autem pretium esse videtur, si nec dimidia
pars veri pretii soluta sit.
* DIOCL. ET MAXIM. AA. AURELIO LUPO. *<A
285 PP. V K. NOV. DIOCLETIANO A. II ET
ARISTOBULO CONSS.>

CJ. 4.44.2. Императорите Диоклециан и Максимиан
Ако ти или твоят баща е продал на
много ниска цена, човечно е ти да получиш обратно продадения имот след
авторитетната намеса на съдията, или
ако купувачът предпочете това – да
получиш това, което не достига за
справедливата цена. При това цената
се смята за ниска, когато тя е наполовина от истинската.
Даден от императорите Диоклециан и
Максимин августи на Аврелий Луп, в V
ден от ноемврийските календи през
консулата на Диоклециан (втори поред) и Аристобул (285 г.)

Авторството на Диоклециан по отношение на този рескрипт е поставяно под съмнение при „лова на интерполации“ през XIX в. и следите от
този процес в българската романистика5 с доводи за християнското влияние при възникването на тази правна уредба за защита на ощетената страна. Вярно е че този институт получава детайлно мотивиране в средновековното каноническо право. Но идеята за Юстинианова интерполация на
Диоклецианов рескрипт под влияние на християнски идеи е напълно невероятна и звучи като приписване на император Юстиниан I на желание да
реабилитира Диоклециан и да го освободи от представата за него като гонител на християнството, от каквито намерения на Юстиниан I няма следа
в историята. Днес авторството на този рескрипт напълно правилно не се
поставя под съмнение6.
5

6

БАЗАНОВ, И. Курс по римско право. T. 1. Част 1–2. София, Унив. печат, 1940, с. 449 с
предположението, че под влияние на християнството в Юстиниановия кодекс е извършена интерполация за въвеждането на този правен институт по времето на Юстиниан.
SIRKS, Adriaan Johan Boudewijn. Quelques remarques sur la possibilité d'une règle dioclétienne sur la rescission d'une vente à cause de lésion (laesio enormis). – In: Atti
dell'Accademia Romanistica Constantiniana. Vol. 5, 1983, p. 39–48.
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Идеята за защита на уязвимата страна по договора съвсем не е чужда на Диоклециановото законодателство и най-известният му акт в тази
насока е всеизвестен и с безспорно авторство – става дума за т.нар. Едикт
за цените (Еdictum Diocletiani et collegarum de pretiis rerum venalium) от
301 г., с който за цялата територия на Империята се установяват пределни
цени на хранителните продукти и напитки, както и на възнагражденията за
транспортни, строителни и други услуги, включително за тези на адвокатите7. Въвеждането на тези цени е мотивирано със стремежа на тетрарсите
да защитят поданиците от „бясната алчност“ на търговците, а армията – от
тази на доставчиците, в името на общата полза. Този законодателен акт се
проваля по отношение постигането на неговите цели8 (въпреки жестоките
мерки по налагането му), поради което мълчаливо е изоставен след абдикацията на Диоклециан през 305 г., но безспорно свидетелствува за желанието му проблемите на държавата и нейните поданици да се решават и
чрез новаторство в законодателната сфера.

Много от законодателните актове на император Константин I дори
стилистично са твърде различни от лаконичните Диоклецианови рескрипти,
като например текстът на една конституция от 321 г.
CTh. 2.19.2 [=Brev. 2.19.2]. Imp.
Constantinus
A.
ad
Claudium
praesidem Daciaee
licеt legum auctoritas filiorum potius quam
matrum
personis
voluit
laborem
incumbere, ut de inofficioso agentes intra
praefinita tempora doceant, nullo suo vitio
factum, nec offensionem se parentibus

7

8

9

CTh. 2.19.2 [=Brev. 2.19.2]9. Император Константин август до Клавдий,
наместник на Дакия
Макар че волята на закона е да се
възложат повече тежести при предявяване на иск за опорочено завещание на синовете, отколкото на майките, синовете, предявили такъв иск, да

За пълния текст на едикта по литературни и епиграфски източници вж. GIACCHERO,
Marta. Edictum Diocletiani et Collegarum de Pretiis Rerum Venalium in integrum fere
restitutum e Latinis Graecisque Fragmentis. Vol. 1: Edictum. Vol. 2: Imagines. Genoa, 1974.
Всеобща е и негативната оценка за него в историографията, но не липсват напоследък и позитивни оценки – ОРАЧЕВ, Атанас. Диоклециан и спасяването на римския цивилизационен модел. София, 2018, с. 166 и сл., с аргументи, че едиктът е бил необходим за стабилизиране на стопанството и финансите, за удържането на инфлацията,
и като част от общата политика за укрепване на ресурсите на Империята е изиграл
своята положителна роля.
Текстът на конституцията е приведен по публикацията ѝ в сборника ИМПЕРАТОРСКИ
конституции, издадени в Сердика. София, Унив. издат., 2012, с. 135–136.
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praestitisse, sed iugiter obsecutos, ut
naturae
ipsius
religio
flagitabat,
disciplinam
illaesam
inoffensamque
servasse, ut his probatis removeant
parentum voluntatem: tamen si mater
contra
filii
testamentum
inofficiosi
actionem instituat, inquiri diligenter
iubemus, utrum filius nulla ex iusta causa
laesus
matrem
novissima
laeserit
voluntate, nec luctuosam ei nec legitimam
reliquerit portionem, ut testamento remoto
matri successio deferatur, si tamen
defuncto consanguinei agnati non sunt
superstites: an mater inhonestis factis
atque indecentibus votis filium forte
obsedit, insidiisque eum vel clandestinis
vel manifestis appetiit, vel inimicis eius
suas amicitias copulavit, atque in aliis sic
versata est, ut inimica potius quam mater
crederetur: hoc probato, invita etiam
acquiescat filii voluntati.

DAT. VIII. ID. FEBR. SERDICA, CRISPO CAES. II. ET
CONSTANTINO CAES. II. COSS.

2018 Theo noster

докажат в рамките на установения за
това срок че не са нанасяли вреда или
оскърбление на своите родители, а са
им се подчинявали и са имали безукорно и почтително поведение спрямо
тях, както изисква естественото благочестие. Като докажат това, те могат да
обезсилят волята на родителите [в завещанието]. Обаче ако майката оспори с иск за опорочаване завещанието
на сина си, заповядваме внимателно
да се изследва дали синът не я е ощетил без основание с последната си
воля [изразена в завещанието му], или
не ѝ е оставил нито траурната, нито
пък законната ѝ част от наследството;
след като завещанието бъде обезсилено, майката встъпва в наследството, освен ако починалият [син] няма
преживели го еднокръвни братя. [Да
се изследва също] дали майката е
притеснявала сина с безчестните си
действия или непристойни желания,
или го е нападала чрез скрити или явни коварства, или пък се е сприятелила с неговите врагове, или е участвала в нещо друго, така че да бъде смятана повече за враг, отколкото за майка, и ако това бъде доказано, нека
майката против желанието си да приеме волята на своя син [изразена в
завещанието му].
Постановена осем дни преди февруарските иди в Сердика, във втория
консулат на цезарите Крисп и Константин [6 февруари 321 г.]

След едно общо въведение в първия абзац относно оспорването на
завещанията, обвързано с тежестта на доказване в тези съдебни процеси,
почти целият текст е посветен на казуистично изброени хипотези на основанията за отмяна на такива завещания10, като се провеждат и различия с
оглед на това кой е ищец по този иск – син или майка на наследодателя.
10

Подробно за уредбата, дадена с този императорски декрет, вж. коментара на проф.
Малина Новкиришка-Стоянова в цитирания сборник ИМПЕРАТОРСКИ конституции,
издадени в Сердика, с. 137 и сл.
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Няма и следа от ясния стил на класическите юристи, давали становища по същата тематика:
D. 5.2.3.
Marcellus
libro
tertio
digestorum
Inofficiosum testamentum dicere hoc est
allegare, quare exheredari vel praeteriri
non debuerit: quod plerumque accidit, cum
falso parentes instimulati liberos suos vel
exheredant vel praetereunt.

D. 5.2.3. Марцел в III книга от Дигести
Опорочено завещание може да се нарече това, с което се целѝ някой да
бъде обезнаследен или заобиколен
като наследник. Както повечето приемат, с това завещание родителите без
причина обезнаследяват или заобикалят като наследници своите деца.

D. 5.2.4. Gaius libro singulari ad legem
Glitiam
Non est enim consentiendum parentibus,
qui iniuriam adversus liberos suos
testamento inducunt: quod plerumque
faciunt, maligne circa sanguinem suum
inferentes
iudicium,
novercalibus
delenimentis instigationibusve corrupti.

D. 5.2.4. Гай в единствената книга на
Коментара към Глициевия закон
Не следва да се зачита волята на родителите, които несправедливо не
включват своите деца в завещанието
си.

Тук различията са не толкова в съдържанието на правната уредба на
опороченото завещание, а главно стилови – между езика на императорската канцелария и този на класическите юристи има малко общо като качество на формулировките, на изказа и на правните конструкции, което явно не
е така по времето на Диоклециан. Всъщност по пътя си към едноличната
власт в Римската империя (след смъртта на неговия баща Констанций
Хлор и обявяването му за император от войската през 306 г. в Еборак, Британия) Константин няма собствена императорска канцелария – в Източната
част на Империята канцеларията на Диоклециан е наследена от Галерий и
неговите приемници, а Константин установява контрол над Изтока едва
след победата си над Лициний през 324 г.11 Проблемът е, че и след това
качеството на императорското законодателство не се повишава. Една от
новостите на император Константин I е въвеждането на нов правен способ
за освобождаването на роби – т.нар. manumissio in ecclesia (освобождаване
в църква).

11

Благодаря на проф. М. Новкиришка-Стоянова, която обърна вниманието ми върху
тези обстоятелства, обясняващи качеството на Константиновото законодателство,
поне през първия период на управлението му – до 324 г.
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CJ. 1.13.0. De his qui in ecclesiis
manumittuntur
1.13.1. Imperator Constantinus A. ad
Protogenem episcopum. Iam dudum
placuit, ut in ecclesia catholica libertatem
domini suis famulis praestare possint, si
sub
adspectu
plebis
adsistentibus
christianorum antistitibus id faciant, ut
propter facti memoriam vice actorum
interponatur qualiscumque scriptura, in
qua ipsi vice testium signent. Unde a vobis
quoque ipsis non immerito dandae et
relinquendae sunt libertates, quo quis
vestrum pacto voluerit, dummodo vestrae
voluntatis evidens appareat testimonium.

D. VI ID. IUN. SABINO ET RUFINO CONSS
[A 316]

2018 Theo noster

CJ. 1.13.0. За тези, които са освобождавани в църквите
1.13.1. Император Константин август
до епископ Протоген. Както вече сме
постановили, собствениците биха
могли да предоставят в църква свобода на свои роби, ако го направят публично пред народа и със съдействието на християнските епископи, като за
установяване на извършеното епископите съставят вместо участниците
писмен документ и го подписват като
свидетели. Освобождаването също
така може да бъде правомерно извършено и от вас самите по какъвто и
да е начин, стига само той да е явно
свидетелство за вашата воля.
Дадена на шестия ден от юнските календи в консулството на Сабин и Руфин [8 юни 316 г.]

Въпреки че е посочено мястото, където ще се извършва този правен
акт, има неясноти по отношение на неговият автор: ако в първата част на
текста като лице, освобождаващо роб, е посочен собственикът, а епископът
съдейства единствено при съставянето на писмения акт, във втората част
изобщо не е ясно кой извършва освобождаването. Отделно от това се съобщава на адресата – епископ Протоген, че може да освобождава роби „по
какъвто и да е начин“, стига да е ясно изявена волята за това, но при буквалния прочит на текста следва, че в хипотезата на втората част от конституцията епископът може да освобождава роби и без волята на техния собственик, което е несъвместимо с правото на собственост върху тях.
Поради това и тази конституция, макар и да е пример за пряко християнско влияние върху римското право12, далеч не е пример за безупречна
законодателна техника. Поради това през първия период на управлението
на император Константин I не само липсата на собствена канцелария е
фактор за качеството на неговите правни актове, но и нивото на римската
юриспруденция през разглеждания период.

12

Подробно за това влияние вж. незагубилото своята актуалност изследване на BIONDI,
Biondo. Il diritto romano cristiano. 3 vols. Milano, 1954.
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АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ
НА ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Васил Александров
Съдия в Софийския районен съд
Резюме: В статията са разгледани теоретически и практически
проблеми в заповедното производство след измененията на ГПК с ДВ, бр.
86 и 102 от 2017 г. Авторът последователно анализира отделните разпоредби след изменението на закона, като коментира различните становища
по отделни въпроси, формирани в съдебната практика, която не е константна. Предложени са различни разрешения, включително в светлината на
правото на Европейският съюз и практиката на Съда на ЕС по отношение
на потребителската защита, като е обърнато внимание на разпоредбата на
чл. 411 и 417 от ГПК, както и на проблема за това по какъв начин следва да
се произнесе съдът, когато отхвърля изцяло или частично заявлението за
издаване на заповед за изпълнение. В изложението се анализира и разпоредбата на чл. 414а от ГПК, която е нова и при прилагането ѝ поставя различни въпроси, включително и относно възможността в рамките на заповедното производство да се развие един опростен състезателен процес. В
заключението се прави извод, че отделните проблеми понастоящем се
разрешават ad hoc, за което допринася и тълкувателната практика на Върховния касационен съд.
Ключови думи: ГПК, заповедно производство, възражение
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CURRENT ISSUES OF ORDER FOR PAYMENT
PROCEDURE
Vasil Alexandrov
Judge at Sofia Regional Court
Abstract: The article discusses the theoretical and practical problems in
the order for payment procedure after the amendments to the Civil Procedure
Code in State Gazette (SG), № 86 of 2017 and SG № 102 of 2017. The author
has consistently examined the individual provisions following the amendment of
the law by commenting on the various opinions on individual issues that have
formed in the case law, which is not constant at the moment. Various solutions
are proposed, including in the light of European Union law and the case law of
the Court of Justice of the European Union on consumer protection, taking into
account the provision of Art. 411 CPC and Art. 417 CPC, as well as the problem
of how the court should rule when it rejects the application for an execution order
in whole or in part. There is a separate section for the provision of Art. 414a
CPC, which is new and raises various issues in its application, including the possibility of developing a simplified racing process within the framework of the order for payment procedure. In the conclusion, the author concludes that the individual problems are currently being solved ad hoc, as well as the interpretative
practice of the Supreme Court of Cassation.

Keywords: Civil Procedure Code (CPC), order for payment procedure,
opposition to the order for payment
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Предмет на следващото изложение са някои актуални проблеми, които възникват в рамките на заповедното производство след измененията в
ГПК с ДВ, бр. 86 и 102 от 2017 г. Липсват задълбочени научни изследвания
на измененията, съответно синтез и анализ на съдебната практика, която
нито е константна, нито е достатъчна за възприемането на определено
становище като преобладаващо, което самò по себе си не би могло да бъде индикатор за неговата правилност.
Заповедното производство е формално. Основната цел е да се провери дали претендираното от заявителя кредитор вземане е спорно. Ако не
бъде подадено възражение в срок, заповедта за изпълнение влиза в сила –
арг. чл. 416 от ГПК. Тоест, смисълът на заповедното производство е в бърза, евтина и опростена съдебна процедура да се установи дали твърдяното
вземане е спорно и в случай че то е безспорно, кредиторът да се снабди
със съдебно изпълнително основание, даващо му възможност да пристъпи
към принудително събиране на вземането си. Другата цел на заповедното
производство е да даде възможност на длъжника със съдействието на съда да плати вземането доброволно и с по-малко разноски, без изобщо да
се стига до принудително събиране (чл. 414а от ГПК).
Като се вземе предвид позитивната уредба в чл. 410–425 от ГПК, с
помощта на граматическо, систематично и телеологическо тълкуване следва да се достигне до извод, че целите на производството са: опростеност,
ускореност и ефективност, но и улеснено признаване и изпълнение на
съдебния акт1, което всъщност е в основата на възстановяването на съществуването му. Същите цели са прогласени в Регламент (ЕО)
№ 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за
създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес
и в Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от
1

По сходен начин са дефинирани целите на заповедното производство – вж. ЧЕРНЕВ,
Силви. Заповедно производство. София, Сиби, 2012, с. 18 и сл.; БЪЛГАРСКО гражданскопроцесуално право. 9. изд. Авт.: Ж. Сталев, А. Мингова, О. Стамболиев, В. Попова, Р. Иванова. София, Сиела, 2012, с. 850–851; ГРАЖДАНСКИ процесуален кодекс. Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната
практика. Авт.: Бл. Пунев и др. 2. прераб. и доп. изд. София, Труд и право, 2017, с. 978
(макар и неизчерпателно).
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12.12.2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане. В Доклад от 13.10.2015 г. на Комисията до европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет относно прилагането
на Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета за
създаване на процедура за европейска заповед за плащане е посочено, че
бързото и ефективно събиране на безспорни неизплатени задължения е от първостепенно значение за стопанските субекти в Европейския съюз. Просрочените плащания са една от основните причини за изпадането в неплатежоспособност, особено при малките и средните предприятия, и водят до загуба на много работни места. Това е накарало редица
държави членки да въведат опростени процедури за издаване на заповед
за плащане. Производството по издаване на заповед за плащане има за
цел да се осигури бързо и икономически ефективно средство за съдебна защита срещу длъжника, задължаващо го да плати определена парична
сума. Един от мотивите за изменението на ГПК е именно постигането на
посочената цел2. В тази насока може да се отбележи, че законодателят е
мотивирал необходимостта от по-добра защита на правата на длъжника в
заповедното производство, което доведе и до изменения на правилата за
призоваване – в частност чл. 47 от ГПК.
2. ИЗМЕНЕНИЯТА В РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 411 ОТ ГПК
Една от важните законодателни промени, която беше направена, е в
разпоредбата на чл. 411 от ГПК. Законодателното изменение е в ал. 1, според която заявлението се подава до районния съд по постоянния адрес или
по седалището на длъжника. Съдът в тридневен срок извършва служебна
проверка на местната подсъдност. Ако съдът прецени, че делото не му е
подсъдно, той го изпраща незабавно на надлежния съд.
Другата промяна е в ал. 2, т. 1, където е предвидено, че съдът разглежда заявлението в разпоредително заседание и издава заповед за из2

Изводът в тази насока се черпи от мотивите към ЗИД на ГПК, които могат да бъдат
проследени на страницата на Народното събрание. За улеснение соча линковете към
релевантното за статията изменение: https://www.parliament.bg/bills/44/754-01-4.pdf
https://www.parliament.bg/bills/44/754-01-5.pdf
https://www.parliament.bg/bills/44/754-01-12.pdf
https://www.parliament.bg/bills/44/754-01-34.pdf
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пълнение в срока по ал. 1, освен когато искането не отговаря на изискванията на чл. 410 от ГПК и заявителят не отстрани допуснатите нередовности
в тридневен срок от съобщението.
2.1. Местната подсъдност в правилото на чл. 411, ал. 1 от ГПК
Местната подсъдност е процесуална предпоставка за надлежното
упражняване на правото на иск. При граматическото, систематичното и телеологичното тълкуване на разпоредбите на чл. 105–117 от ГПК следва
извод, че местната подсъдност е относителна положителна процесуална
предпоставка, освен в случаите, когато законодателят е предвидил изрично, че същата е абсолютна процесуална предпоставка, доколкото това е
свързано с възможността на съда да следи служебно до определен процесуален момент за нея.
В случая законодателят е регламентирал местната подсъдност като
абсолютна процесуална предпоставка. Тоест, когато заявлението за издаване на заповед за изпълнение е подадено срещу физическо лице, съдът
трябва да направи служебна справка в Националната база данни „Население“ (НБДН) по реда на Наредба № 14 от 18.11.2009 г. Когато заповедното
производство касае юридически лица следва да се извърши служебна
справка от Агенцията по вписванията в Търговския регистър, доколкото съобразно чл. 23, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ), ако е посочен идентификационен код, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, включително банките, нямат право да изискват доказване на обстоятелства, вписани в Търговския регистър и в Регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел, и представянето на актове, обявени в Търговския
регистър.
Практическа трудност при изпълнението на задълженията на съда
представлява невъзможността съдията лично да извърши справка в НБДН,
доколкото не разполага с пряк достъп до регистър „Население“, и справката се извършва от съответен служител, което в по-натоварените съдилища
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изключва възможността да бъде спазен инструктивният срок по чл. 411,
ал. 1 от ГПК, а това не препятства произнасянето на съда. В тази насока
трябва да се посочи, че неспазването на тридневния срок не е основание
съдът да отхвърли заявлението за издаване на заповед за изпълнение,
нито, в случай че се установи хипотеза на различна местна подсъдност, е
основание да бъде повдигната отрицателна препирня за подсъдност.
В случай че делото е изпратено по подсъдност и вторият заповеден
съд установи че адресът на длъжника – физическо или юридическо лице, е
различен, съответно е възможно междувременно да бъде сменен, обстоятелството, че към момента на произнасянето на първия съд адресът се е
намирал в района на втория съд, е без значение. Последният не може по
аргумент, че към момента на неговото произнасяне местната подсъдност е
различна, да върне делото на първия заповеден съд. Единствената възможност е повдигането на препирня за подсъдност по чл. 122 от ГПК.
2.2. Отстраняване на нередовностите в заявлението
по реда на чл. 411, ал. 2 , т. 1 от ГПК
С допълнението на ГПК с ДВ, бр. 86 от 2017 г. следва да се приеме,
че т. 1 от Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г. на ВКС по тълк.д.
№ 4 от 2013 г., ОСГТК, според която „Заповедният съд не е длъжен, при
констатирана нередовност на заявлението по чл. 410, ал. 2 от ГПК съобразно с изискванията на чл. 127, ал. 1 и 3 и чл. 128, т. 1 от ГПК, да дава
указания на заявителя за поправянето му, а отхвърля заявлението. Даване
на указания на заявителя се дължи само в изрично уредената в чл. 425,
ал. 2 от ГПК хипотеза, както и при невнесена в пълен размер държавна
такса за заявлението.“, е загубила значението си3. При това положение съдът не дължи указания единствено в посочените хипотези в тълкувателното решение, а следва да направи проверка на подаденото заявление за
издаване на заповед за изпълнение, както прави проверка и на редовността и допустимостта на искова молба – арг. чл. 127 – 130 от ГПК.

3

При внимателен прочит на мотивите на тълкувателното решение може да се достигне
до извод, че ВКС е отговорил на поставения въпрос, който е бил неправилно формулиран. Тоест, ако въпросът беше поставен в светлината на чл. 101 от ГПК, отговорът
очевидно щеше да бъде различен.
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В случай че заявлението е нередовно, съдът дължи пълни, точни и
изчерпателни указания. Ако заповедният (районният) съд не е изпълнил
това си задължение и отхвърли подаденото заявление поради неизпълнение или частично изпълнение на указанията, при подадена частна жалба
срещу разпореждането по чл. 413 от ГПК въззивният съд следва да отмени
последното само на това основание. Тоест, в случай че районният съд не е
изпълнил задължението си за даване на правилни указания, той, преди да
приложи последиците на чл. 411, ал. 2, т. 1 от ГПК, във вр. чл. 413, ал. 2 от
ГПК, следва повторно да даде указания, които да са точни, правилни и изчерпателни.
Необходимо е да се отбележи, че в случая е налице известна законодателна непоследователност – когато се касае за нередовна искова
молба, тя подлежи на връщане, докато при заповедното производство съдът е длъжен да се произнесе по заявлението, като го отхвърли. Тоест, налице е произнасяне по същество на заявлението за издаване на заповед за
изпълнение. Това разкрива известна непоследователност в законодателната техника. Логично би следвало да се приеме, че законодателното разрешение целѝ да санкционира заявителя, който не е проявил достатъчна
активност, но с оглед измененията на чл. 415, ал. 1, т. 3 от ГПК, този извод
не е безспорен.
2.3. Нередовност на Заявлението
за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417, т. 2 от ГПК
Касае се за особена хипотеза на нередовност на заявлението за издаване на заповед за изпълнение на парично задължение в светлината на
Определение от 28.11.2018 г. на СЕС по дело C-632/17.
Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на чл. 6, пар. 1
и на чл. 7, пар. 1 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95,
1993 г., с. 29 – Специално издание на български език, 2007 г., Глава 15,
том 2, с. 273, и поправка в ОВ L 293, 2014 г., с. 59), както и на чл. 10 и на
чл. 22, пар. 1 от Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити и за
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отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета (ОВ L 133, 2008 г., с. 66, и поправки в OB L 207, 2009 г., с. 14, OB L 199, 2010 г., с. 40 и ОВ L 234, 2011 г.,
с. 46). Запитването е отправено в рамките на спор между Powszechna Kasa
Oszczędności (PKO) Bank Polski S.A. (наричано по-нататък „PKO“) – банкова
институция, установена във Варшава (Полша), и г-н Jacek Michalski по повод заповед за изпълнение по извлечение от счетоводните книги на PKO,
издадена поради невъзстановяване от г-н Michalski на сумите, заети с помощта на издадена от PKO кредитна карта.
Двадесет и четвърто съображение на Директива 93/13 уточнява, „[…]
че съдилищата и административните органи на държавите членки
трябва да разполагат с адекватни и ефективни средства да наложат
преустановяването на включването на неравноправни клаузи в потребителски договори“, в какъвто смисъл следва да се тълкуват не само посочените разпоредби на Директивата, но и националното право. Трябва да
се отбележи, че националният съд има задължение при тълкуване на съответната норма на националното право да я тълкува и прилага в духа и смисъла на съответното общностно право – вж. Решение от 10.04.1984 г. по
делото Von Colson, C-14/83. Съгласно трайната практика на СЕС (вж. т. 20
от Решение от 12.07.1990 г., Foster, C-188/89; т. 23 от Решение от
14.09.2000 г., Collino и Chiappero, C-343/98; т. 40 от Решение от
19.04.2007 г., Farell, C-356/05; т. 39 от Решение от 24.01.2012 г., Dominguez,
C-282/10) националният съд има задължение да тълкува националното законодателство в духа на общностния правен ред, независимо дали една
директива е транспонирана или не, респ. независимо дали са налице условията за евентуалното отключване на директния ѝ ефект – т.нар. непряк
ефект (вж. Решение по делото Marleasing SA v. La Comercial Internacional de
Alimentacion SA, C-106/89). Това е така, защото само по този начин може да
се постигне целеният от общностния законодател единен правен ред, който
отговаря на заложените в съответните актове цели, минимални стандарти
и пълна ефикасност на правото на Съюза – в случая целите на конкретния
регламент и на директивата, за които ответникът твърди, че следва да се
отправи преюдициално запитване. За да изпълни така установеното задължение, националната юрисдикция – в случая първоинстанционният съСтраница 46 от 116
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дебен състав, трябва да използва всичките си правомощия съобразно вътрешното право и познатите в правната доктрина и съдебната практика методи за тълкуване, което е гаранция, че ще се достигне до разрешение, което да съответства на целите и духа на общностното законодателство –
така т. 111 от Решение от 04.07.2006 г., Adeneler, C-212/04; т. 200 от Решение по делото Angelidaki и др. C-378/07, C-379/07 и C-380/07; т. 27 от Решение от 24.01.2012 г., Dominguez, C-282/10.
По поставения въпрос с оглед формирана практика4 СЕС счита, че
„Преди всичко трябва да се напомни, че съгласно член 6, параграф 1 от
Директива 93/13 държавите членки определят изискването включените
неравноправни клаузи в договори между потребители и продавачи или
доставчици да не са обвързващи за потребителя при условията на тяхното национално право. Предвид естеството и значението на обществения интерес, на който се основава защитата на потребителите, които са в положение на по-слаба страна спрямо продавачите или доставчиците, Директива 93/13 задължава държавите членки да предвидят
подходящи и ефективни мерки „за предотвратяване на употребата на
неравноправни клаузи в договори, сключени между потребители и продавачи или доставчици“, както следва от член 7, параграф 1 във връзка с
двадесет и четвърто съображение от тази директива (решение от
13 септември 2018 г., Profi Credit Polska, C-176/17, EU:C:2018:711, т. 40 и
цитираната съдебна практика). В този смисъл следва да се подчертае,
че макар съгласно постоянната съдебна практика националният съд да
е длъжен служебно да преценява неравноправността на договорните
клаузи, попадащи в приложното поле на Директива 93/13, и така да компенсира неравнопоставеността, съществуваща между потребителя и
продавача или доставчика, условие за това е той да е запознат с необходимите за целта правни и фактически положения (решение от
13 септември 2018 г., Profi Credit Polska, C-176/17, EU:C:2018:711, т. 42 и
цитираната съдебна практика). В случая запитващата юрисдикция
4

Решения от 14 юни 2012 г., Banco Español de Crédito (C-618/10, EU:C:2012:349), и от
18 февруари 2016 г., Finanmadrid EFC (C-49/14, EU:C:2016:98), решение от 21 април
2016 г., Radlinger и Radlingerová (C-377/14, EU:C:2016:283, т. 50), решение от
13 септември 2018 г., Profi Credit Polska (C-176/17, EU:C:2018:711).
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уточнява, че в рамките на първата фаза от заповедното производство
упражняваният от нея контрол се свежда до проверка на формалната
редовност на извлечението от счетоводните книги на банката. Затова
тази юрисдикция отбелязва, че не е запозната с всички фактически и
правни положения, произтичащи от съответния договор за кредит. В
случая запитващата юрисдикция уточнява, че в рамките на първата
фаза от заповедното производството упражняваният от нея контрол
се свежда до проверка на формалната редовност на извлечението от
счетоводните книги на банката. Затова тази юрисдикция отбелязва, че
не е запозната с всички фактически и правни положения, произтичащи
от съответния договор за кредит […] В отсъствието на хармонизация
в правото на Съюза на производствата, по реда на които се преценяват
твърденията за неравноправност на договорна клауза, тези производства се уреждат от вътрешния правен ред на държавите членки, при условие обаче да се зачитат принципът на равностойност и правото на
ефективни правни средства за защита, предвидено в член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз (вж. в този смисъл решение от 13 септември 2018 г., Profi Credit Polska, C-176/17, EU:C:2018:711,
т. 57) […] По отношение на правото на ефективни правни средства за
защита следва да се отбележи, че задължението, произтичащо от
член 7, параграф 1 от Директива 93/13, да се предвидят процесуални
правила, позволяващи да се осигури защитата на правата, които правните субекти черпят от Директива 93/13, в случай на използване на неравноправни клаузи, включва изискването за наличие на право на ефективни правни средства за защита, закрепено и в член 47 от Хартата на
основните права. Правото на ефективни правни средства за защита
трябва да важи както при определянето на юрисдикциите, компетентни
да разглеждат искове, основани на правото на Съюза, така и при определянето на процесуалните правила, приложими за подобни искове. Така,
за да се определи дали производство като главното е в нарушение на
изискванията, свързани с правото на ефективни правни средства за защита, запитващата юрисдикция трябва да определи дали правилата на
производството по възражение, предвидени в националното право, не
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пораждат немалък риск съответният потребител да не подаде изискваното възражение (решение от 13 септември 2018 г., Profi Credit Polska,
C-176/17, EU:C:2018:711, т. 59 и 61) […] При това положение процесуални
правила като разглежданите в главното производство пораждат немалък риск съответният потребител да не подаде необходимото възражение, тъй като, от една страна, изискват от потребителя в двуседмичен срок, считано от връчването на заповедта за изпълнение, да
представи фактическите обстоятелства и доказателствата, позволяващи на съда да направи преценка, и от друга страна, го поставят в
неблагоприятно положение с оглед на определянето на съдебните разноски (вж. в този смисъл решение от 13 септември 2018 г., Profi Credit
Polska, C-176/17, EU:C:2018:711, т. 69 и 70) […] С оглед на изложените
съображения член 7, параграф 1 от Директива 93/13 трябва да се
тълкува в смисъл, че не допуска производство, което позволява
издаването на заповед за изпълнение, когато съдът, сезиран със
заявление за издаване на заповед за изпълнение, не е компетентен
да провери евентуално неравноправния характер на клаузите на
съответния договор, тъй като правилата за упражняване на правото на възражение срещу такава заповед не позволяват да се осигури зачитането на правата, които потребителят черпи от тази
директива (вж. в този смисъл решение от 13 септември 2018 г.,
Profi Credit Polska, C-176/17, EU:C:2018:711, т. 71). […] В тази връзка
Съдът е постановил, че служебната проверка на националния съд дали
са изпълнени изискванията по Директива 2008/48, е средство, с което
може да бъде постигнат определеният в член 10 от тази директива
резултат и което може да допринесе за осъществяването на целите,
посочени в съображение 31 от последната (вж. в този смисъл решение
от 21 април 2016 г., Radlinger и Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283,
т. 68, и по аналогия, определение от 16 ноември 2010 г., Pohotovosť, C76/10, EU:C:2010:685, т. 41 и цитираната съдебна практика). Съгласно
практиката на Съда това задължение на националния съд да провери
служебно дали са спазени изискванията по Директива 2008/48, изисква
той да разполага с необходимите за тази цел данни от фактическа и
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правна страна (вж. в този смисъл решение от 21 април 2016 г., Radlinger
и Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, т. 70, и по аналогия, решение от
4 юни 2009 г., Pannon GSM, C-243/08, EU:C:2009:350, т. 32) След като по
време на първия етап от производството националната юрисдикция не
разполага с данните, които биха ѝ позволили да се увери, че задълженията за информиране на потребителя по смисъла на член 10 от Директива 2008/48 са били изпълнени, тъй като заповедта за изпълнение се
издава само въз основа на проверка на формалната редовност на извлечението от счетоводните книги на банката, и след като правилата за
упражняване на правото за подаване на възражение срещу такава заповед не позволяват, поради същите причини, каквито бяха изложени в
точки 46–48 от настоящото определение, да се осигури спазването на
правата, които потребителят черпи от тази директива, член 10 от
Директива 2008/48 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба като разглежданата в главното производство. оглед на изложените съображения в тяхната цялост на поставения въпрос следва да се отговори, че член 7, параграф 1 от Директива 93/13,
както и член 10 от Директива 2008/48 трябва да се тълкуват в смисъл,
че не допускат национална правна уредба като разглежданата в главното производство, позволяваща издаването на заповед за изпълнение
по извлечение от счетоводните книги на банка като доказателство за
съществуването на вземане, възникнало от договор за потребителски
кредит, когато сезираният със заявление за издаване на заповед за изпълнение съд не е компетентен да провери евентуално неравноправния
характер на клаузите по този договор и да се увери, че в него е налице
информацията по член 10 от тази директива, тъй като правилата за
упражняване на правото на възражение срещу такава заповед не позволяват да се осигури зачитането на правата, които потребителят черпи от посочените директиви.“.
Следователно разпоредбата на чл. 417, т. 2 от ГПК трябва да се тълкува систематично с чл. 411, ал. 2, т. 1 от ГПК – в случай че банката не е
предоставила договора за банков кредит, а само извлечение от банкови
сметки, съдът трябва да даде указания, че в тридневен срок от получаване
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на съобщението следва да представи оригинал или заверен препис от договора за банков кредит с оглед евентуалната преценка за наличие на неравноправни клаузи.
Тъй като произнасянето на СЕС е от скоро, все още не е налице константна практика, че се касае за нередовност на заявлението.
Налице е и друго виждане, според което в случая не се касае за нередовност, а то трябва да бъде отхвърлено, тъй като не е налице редовен
от външна страна документ за издаване на заповед за изпълнение. Този
извод се основава на обстоятелството, че с оглед произнасянето на СЕС
редовният от външна страна документ е не само извлечението от счетоводни книги на банка със съдържанието, предвидено чл. 60, ал. 2, т. 1–3 от
ЗКИ, но и договорът за банков кредит.
Горната теза не може да бъде възприета, тъй като съобразно телеологическото тълкуване на измененията в ГПК, както и с оглед общата логика на законодателството, познаващо и други случаи, в които трябва да се
представи определен документ, съдът винаги следва да укаже на страната,
че представените книжа не отговарят на изискванията, тъй като са непълни. Тоест, преценката на съда дали е налице годен от външна страна документ по чл. 417 от ГПК, респ. дали в същия е отразено изискуемо вземане,
предполага представянето на документа в цялост.
3. ПРОБЛЕМИ НА ВЪЗРАЖЕНИЕТО
ПО ЧЛ. 414А ОТ ГПК
От мотивите към ЗИД на ГПК се изяснява, че целта за създаване на
разпоредбата са проблеми, свързани със случаите, когато длъжникът е
платил доброволно след като е издадена заповед за изпълнение. Правилото на чл. 414а от ГПК намира приложение както при твърдения и представени доказателства за пълно изпълнение, така и когато длъжникът твърди
че е изпълнил частично, съответно е представил доказателства в тази насока – арг. чл. 414а, ал. 1 от ГПК.
Съгласно разпоредбата на чл. 414а от ГПК длъжник, който е изпълнил задължението си по заповедта за изпълнение в срока по чл. 412, т. 8,
може да възрази писмено срещу заповедта за изпълнение с твърдение, че
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е изпълнил изцяло или частично задължението си. Към възражението се
прилагат доказателства с препис за заявителя. Необходимостта от представянето им е свързана с възможността заявителят да вземе становище по
подаденото възражение по чл. 414а от ГПК. Тоест, ако длъжникът не е
представил доказателства, съдът следва да му предостави подходящ срок
за това. В случай че не бъдат представени, възражението трябва да бъде
изпратено на заявителя за изразяване на становище в тридневен срок от
съобщението – арг. чл. 414а, ал. 3 от ГПК.
Възможно е длъжникът да не е ползвал правилния образец на възражение – приложение № 8 към Наредба № 6 от 20.02.2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство. В този случай съдът трябва да тълкува волята на длъжника съобразно
чл. 20 от ЗЗД и ако може да се извлече, че същата по същество касае възражение по чл. 414а от ГПК, следва да се пристъпи към изпращане на възражението на длъжника заедно с приложенията на заявителя за изразяване на становище. Възможна е обаче и хипотеза, при която волята на лицето, подало възражението, е неясна. При това положение съдът следва да
укаже на страната с допълнителна молба с препис за заявителя да заяви
дали оспорва вземането или го признава, или поддържа че е изпълнила в
срока по чл. 412, т. 8 от ГПК. Тези указания са необходими, включително с
оглед постановките на т. 10а от Тълкувателно решение № 4 от 18.06.2014 г.
на ВКС по тълк.д. № 4/2013 г., ОСГТК, която не е загубила значението си
въпреки законодателното изменение, и в която е възприето, че: „Правото
на иск за установяване на вземане, за което е издадена заповед за изпълнение, съществува при наличието освен на общите, но и на специални процесуални предпоставки за надлежното му упражняване. По силата
на чл. 422, ал. 1 и чл. 415, ал. 1 от ГПК предявяването на установителния иск е ограничено с преклузивен едномесечен срок, който тече от
връчване на заявителя на указанията на съда по чл. 415, ал. 1 от ГПК да
предяви иска с оглед на подаденото от длъжника възражение срещу заповедта за изпълнение.
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Спазването на установен от законодателя преклузивен срок е абсолютна процесуална предпоставка за съществуване на правото на иск,
като особеността в случая произтича от обвързаността на правото на
иск на кредитора от депозирано от длъжника в заповедното производство възражение, подаването на което също е ограничено със срок. При
обусловеността на правото на иск на ищеца от надлежно извършено
процесуално действие на ответника служебната проверка на съда, разглеждащ установителния иск, обхваща и наличието на възражение на
длъжника по чл. 414, ал. 1 от ГПК и спазването на срока по чл. 414, ал. 2
от ГПК за подаването му пред съда по заповедното производство. Преценката на съда в заповедното производство, изразяваща се в даване на
заявителя на указания по чл. 415, ал. 1 от ГПК, не обвързва съда, разглеждащ установителния иск.
По отношение на спазването на срока по чл. 414, ал. 2 от ГПК съдът преценява данните по заповедното производство, като е допустимо да дава указания и да събира и други доказателства, посочени от
страните. Проверката за наличие на оспорване на вземането се
прави от съда въз основа на възражението по чл. 414, ал. 1 от ГПК,
като се ограничава до констатацията за подадено възражение, независимо дали е ползван образец по Наредба № 6/20.02.08 г.
Оспорване на вземането е налице при всяка изразена форма на
несъгласие с вземането по издадената заповед за изпълнение. Оспорване на вземането не е заявено, ако длъжникът е възразил само
относно разноските, присъдени в заповедното производство, в
който случай същият има право да обжалва заповедта за изпълнение по чл. 413, ал. 1 от ГПК. Процесуалните предпоставки за съществуването и надлежното упражняване на правото на иск са налице до момента на оттегляне на възражението. При предявен установителен иск
по реда на чл. 422, респ. чл. 415, ал. 1 от ГПК оттеглянето на възражението следва да се депозира или да се изпрати на съда, разглеждащ иска, който прилага последиците по чл. 416 от ГПК.“.
В правилото на чл. 414а, ал. 4 от ГПК е предвидено, че ако заявителят не подаде становище в указания срок, съдът обезсилва изцяло или
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частично заповедта за изпълнение, включително в частта за разноските.
Ако становището е подадено в срок, съдът се произнася по възражението и
постъпилото становище. Трябва да се отбележи, че неблагоприятните
правни последици (обезсилване на заповедта за изпълнение изцяло или
частично) за заявителя – в хипотезата, че не е изразил становище или същото е просрочено, могат да бъдат приложени от съда, но само при положение че е изпълнено задължението при изпращане на възражението по
чл. 414а от ГПК на кредитора да бъдат дадени пълни, точни и ясни указания за последиците в случай че не бъде взето становище или същото не
подадено в тридневния срок – арг. чл. 414а, ал. 3 от ГПК. В случай че съдът
не е дал указания или е предоставил по-дълъг срок, в който да бъде изразено становище от заявителя (арг. 62, ал. 3 от ГПК), не могат да бъдат приложени последиците, предвидени в чл. 414а, ал. 4 от ГПК.
С оглед изложеното дотук може да се направи извод, че с въвеждането на чл. 414а от ГПК законодателят прави известно отстъпление от
схващането си, че целта на заповедното производство е в рамките на едно
формално, едностранно, несъстезателно производство да провери дали
едно вземане е безспорно. Този извод се обуславя от обстоятелството, че
производството по чл. 414а от ГПК, макар и в опростен вид, има състезателен характер, като неговият предмет е установяването на твърдяното от
длъжника плащане – въз основа на представените документи, съответно
съдебни признания на факти в становището, което заявителят взема по
възражението на длъжника и представените по делото доказателства. Тоест, производството по чл. 414а от ГПК надхвърля както рамките, първоначалната цел и предмета на заповедното производство, така и на производството по издаване на изпълнителен лист5. Това е причината по принцип да
няма пречка преди съдът да се произнесе по възражението по чл. 414а, ал.
4 от ГПК, да се насрочи открито съдебно заседание, в което да се изслуша
и заключението на съдебно-счетоводна експертиза. Това може да е необходимо в различни хипотези – например при спор дали действително е на5

ПЕТРОВ, Васил. Правомощия на заповедния съд при плащане. – достъпна на
https://www.challengingthelaw.com/grajdanski-proces/pravomoshtiya-zapoveden-syd/, последно посетена, както и посочените по-долу в статията, на 27 март 2019 г.
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лице плащане, т.е. дали сметката на кредитора е надлежно заверена; спор
по прихващането на изпълнението по чл. 76 от ЗЗД и т.н. В тази хипотеза
проблем поражда въпросът за това на кого трябва да бъде възложена отговорността за разноските в случай че бъде назначена експертиза. По
принцип разноските трябва да бъдат възложени в тежест на страната, която носи доказателствената тежест да установи плащането – в случая това
е длъжникът. Възможно е обаче спорът за погасяването на задължението
да е следствие от поведението на кредитора – например при прихващане
на изпълнението. В този случай, тъй като последният е станал причина за
експертизата, разноски трябва да бъдат възложени в негова тежест.
Няма пречка съдът да се произнесе и в закрито заседание, съобразно представените по делото доказателства, респ. като отчете възраженията на страните.
Съществува и виждане, че ако страните спорят в рамките на производството по чл. 414а от ГПК, въпросът трябва да бъде разгледан по същество, като в рамките на това производство не може да се изследва спорният въпрос. Тази теза не държи сметка както за характера на производството по чл. 414а от ГПК, така и за целта на разпоредбата, а аргументи против нея може да се изведат и от принципа за процесуална икономия, тъй
като е безпредметно развитието на исков процес, ако страните не спорят
че е налице плащане, но спорят какво например е погасено, респ. дали е
заверена съответна сметка и т.н., което би могло да се разреши в рамките
на процедурата по чл. 414а от ГПК, като се изслуша заключението на вещо
лице или се представят допълнителни писмени доказателствени средства.
Понастоящем по приложението на чл. 414а от ГПК е налице противоречива практика, като са застъпени следните различни становища:
(1) когато се приеме възражението по чл. 414а от ГПК, заповедта за
изпълнение се обезсилва и след влизане в сила на разпореждането делото
се архивира;
(2) когато се приеме възражението по чл. 414а от ГПК, тогава заповедта за изпълнение влиза в сила, тъй като заповедното производство е
постигнало целта си – да провери дали вземането е спорно, като районният
съд (заповедният съд) следва да се произнесе и по искането за издаване
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на изпълнителен лист (обективирано в заявлението за издаване на заповед
за изпълнение), като следва да го остави без уважение поради липса на
изпълняемо право – в тази хипотеза защитата на кредитора е по реда на
частната жалба срещу разпореждането за изпълнителния лист – арг.
чл. 407, ал. 1 от ГПК;
(3) според третото становище – всъщност разновидност на второто,
производството трябва да бъде прекратено с изричен диспозитив, като
според едно схващане такова искане трябва да е направено от длъжника
във възражението, според друго съдът дължи служебно произнасяне по
прекратяването на делото, а според трето – че с приемането на възражението е налице произнасяне, поради което производството приключва6.
Заповедното производство е формално – основната цел е да се провери дали претендираното вземане от заявителят кредитор е спорно. Ако
вземането не е спорно, тоест не е подадено възражение в срок, заповедта
за изпълнение влиза в сила – арг. чл. 416 от ГПК, и разпоредбата на
чл. 414а от ГПК е проявление на тази цел.
С изпълнението на задължението в срока за доброволно изпълнение
(ако длъжникът е изпълнил точно креансата (вземането), посочена в заповедта за изпълнение) интересът на кредитора да получи изпълнение на
вземането си е удовлетворен. В тази хипотеза е безпредметно да се води
исков процес, като заповедта за изпълнение per argumentum a fortiori влиза
в сила. За кредитора липсва правен интерес от предявяване на иск, освен в
изрично посочените хипотези на чл. 414а, ал. 5 от ГПК, съответно ако кредиторът в становището си твърди, че не е налице точно изпълнение на
претендираното вземане, което обуславя наличието на правен спор.
Другата хипотеза – когато длъжникът е платил, но производството не
приключва веднага, касае разрешаването на материалноправния спор за
отговорността за разноските. В случая нито една от посочените хипотези
не е налице, а когато страните са изразили становище, че всички претендирани вземания са погасени чрез плащане, за което по делото са предс6

С известни различия второто и третото становище са застъпени от ПЕТРОВ, Васил.
Пак там.
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тавени писмени доказателствени средства, не е налице правен спор между
страните, поради което и вземането е безспорно . Следователно с изтичането на срока за становище от заявителя заповедта за изпълнение е влязла в сила, поради което съдът следва да уважи подаденото възражение по
чл. 414а от ГПК.
Необходимо е да се изясни, че доколкото вземането е удовлетворено изцяло, макар и заповедта за изпълнение да е влязла в сила и да представлява изпълнително основание (арг. чл. 404, т. 1 от ГПК), в същата не е
налице годно изпълняемо право, за което да бъде издаде изпълнителен
лист. Поради това искането за издаването му, което е инкорпорирано в подаденото заявление за издаване на заповедта за изпълнение, трябва да
бъде отхвърлено.
Трябва да се обсъдят и доводите по отношение на останалите тези.
От формална страна първата теза е неправилна, тъй като в чл. 414а
от ГПК не е предвидено правомощие на съда да обезсили издадената заповед за изпълнение в случай на плащане. Тоест разпореждането, постановено в тази насока, се явява недопустимо и следва да бъде обезсилено.
Систематичното и телеологическото тълкуване на чл. 414а от ГПК също не
може да обуслови подобен извод, доколкото законодателят изрично е
предвидил хипотезите, в които заповедта за изпълнение следва да бъде
обезсилена – неподаване в срок на възражение от заявителя (чл. 414а,
ал. 4 от ГПК) или обезсилване на изпълнителния лист изцяло или в съответната част, когато е подадено възражение по чл. 414а от ГПК срещу заповед за незабавно изпълнение (чл. 414а, ал. 6 от ГПК). Когато не са налице хипотезите на обезсилване, законът изрично предвижда че съдът трябва да се произнесе по възражението, като го приеме или не го приеме. С
това произнасяне се изчерпват правомощията на заповедния съд в рамките на производството по чл. 414а от ГПК.
За пълнота е необходимо да се отбележи, че законодателят не е
предвидил изрична обжалваемост на разпореждането на съда по чл. 414а
от ГПК по смисъла на чл. 274, ал. 1, т. 2 от ГПК. То не се явява и преграждащо по смисъла на т. 1, тъй като не препречва възможността на кредитоСтраница 57 от 116
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ра да претендира вземането си нито в отделен процес, нито и когато заповедта за изпълнение е обезсилена – арг. чл. 414а, ал. 5 от ГПК7.
3.1. Възражение по чл. 414а от ГПК,
подадено в хипотезата на солидарни длъжници
Възможно e да са налице множество длъжници, които да отговарят
за дълга при условията на солидарност, която да е възникнала по силата
на закона или на договора – арг. чл. 121, ал. 1 от ЗЗД.
При това положение няма пречка един от солидарните длъжници да
е поддържал, че е платена част или дори целият дълг и да е подал възражение по чл. 414а от ГПК. Тогава пред съда трябва да се развие производство по чл. 414а от ГПК, като участието на всички солидарни длъжници не е
необходимо, тъй като те са обикновени другари и могат да имат различни
процесуални позиции, съотвено различни твърдения – арг. чл. 216, ал. 1 и
чл. 217 от ГПК. В тази хипотеза, ако единият солидарен длъжник е платил
целия дълг, за него производството ще приключи в рамките на заповедното
дело, а за останалите длъжници, които са оспорили вземането, ще следва
да се развие исков процес, в който да се установи пълно и главно наличието на дълг, съответно неговото погасяване. Въпросите на ликвидацията на
отношенията между самите солидарни длъжници е извън рамките на производството по чл. 414а от ГПК – те са проблем на техните вътрешни отношения.
Когато се поддържа че е налице частично плащане, съдът трябва да
отчете това обстоятелство в произнасянето си по чл. 414а, ал. 4 от ГПК. За
останалата част от вземането, в случай че е налице правен спор, респ.
надлежно подаден иск за твърдяното от заявителя вземане, ще трябва да
се развие исков процес.

7

Спорен би бил въпросът дали приемането на възражението и влизането в сила на
заповедта не формира СПН – той е част от по-общите дебати дали влязлата в сила
заповед за изпълнение на парично задължение формира СПН. Тъй като обаче настоящото изложение не целѝ изясняване на въпроса, не е необходимо той да бъде коментиран тук.
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3.2. Подаване на възражение по чл. 414а от ГПК
при разделна отговорност на длъжници
Ако са налице множество длъжници, които отговарят разделно за
съответна част от твърдяното от кредитора вземане, е възможно един или
няколко от тях да изпълнят припадащата им се част от задължението в
срока по чл. 412, т. 8 от ГПК. В случай че е подадено възражение по
чл. 414а от ГПК от съответния длъжник, съдът ще трябва да го разгледа и
да се произнесе, като ако приеме възражението на този длъжник, производството ще приключи за него в рамките на заповедното дело, а ако останалите длъжници са оспорили претендираните от тях креанси, за тях ще
следва да се развие исков процес.
Трябва да се отбележи и обстоятелството, че законодателят не е
уредил изрично хипотезата, при която при разделна отговорност и подадено възражение по чл. 414а от ГПК съответният длъжник поддържа че е
заплатил изцяло задължението и представя доказателства, а останалите
длъжници оспорват дълга. Следва да се приеме, че при произнасянето си
по чл. 414а, ал. 4 от ГПК заповедният съд трябва да отчете единствено
частта, която в заповедта за изпълнение е отразена като дължима от лицето, подало възражението. С разпореждането си съдът не може да установи
че вземането е изцяло погасено, като по този начин чрез процесуалното
действие на един от обикновените другари обвърже и останалите. В случай
че другите длъжници оспорват припадащите им се части от вземането,
фактите ще следва да се установяват в рамките на исковия процес (ако
такъв се развие), а отношенията между длъжниците, включително при
плащане на целия дълг, да се уредят по техните вътрешни отношения, които не са предмет на производството по чл. 414а от ГПК.
4. ДЕЙСТВИЕТО НА ВЪЗРАЖЕНИЕТО
И ПРАВИЛОТО НА ЧЛ. 415 ОТ ГПК
В правилото на чл. 415, ал. 1, т. 1–3 от ГПК са предвидени три хипотези, в които съдът дължи указания на заявителя за предявяване на иск по
реда на чл. 422 от ГПК за вземането, което е било предмет на заявлението
за издаване на заповед за изпълнение.
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В първата хипотеза (чл. 415, ал. 1, т. 1 от ГПК) искът е положителен
установителен, като указания се дължат, когато длъжникът е подал възражение в срока по чл. 414, ал. 2 от ГПК. Тази хипотеза не разкрива особености, като следва да се отчита и изричното правило, че срокът по чл. 414,
ал. 2 от ГПК не може да бъде продължаван по реда на чл. 63 от ГПК. Този
срок може да бъде единствено възстановен по реда на чл. 64 и сл. от ГПК,
като следва да се отчете обстоятелството, че съобразно общото правило
на чл. 66, ал. 1 от ГПК молбата трябва да бъде разгледана в открито съдебно заседание. В случай че молбата не бъде разгледана в открито съдебно заседание, определението на първоинстанционния съд подлежи на
обезсилване.
Втората хипотеза (чл. 415, ал. 1, т. 2 от ГПК), предвижда задължение
за съда да даде указания на заявителя за предявяване на положителен
установителен иск за установяване на вземането, когато заповедта за изпълнение е връчена при приложение на фикцията по чл. 47, ал. 5 от ГПК.
Особеното в тази хипотеза е, че заповедният съд следва да извърши редовно връчване по реда на чл. 47 от ГПК преди да даде указания за предявяване на иск – съдът, с оглед нормата на чл. 269 от ГПК, следи служебно
дали са налице предпоставките за прилагане на разпоредбата, което обезпечава допустимостта на развитието на исковия процес. В случай че връчването не е било надлежно извършено, първоинстанционното решение
подлежи на обезсилване, а делото следва да бъде върнато за ново разглеждане, като особеното е, че следва да бъдат дадени указания първо да
бъде извършено надлежно администриране на заповедното производство.
Тоест, заповедта за изпълнение трябва да бъде надлежно връчена, респ.
да бъде изпълнена правилно процедурата по чл. 47 от ГПК, за да се обезпечи допустимостта на исковия процес. Правилно е в тази хипотеза да бъдат дадени указания от въззивния съд делото да се разгледа от друг състав, доколкото съставът, чието решение е обезсилено, вече е изразил становище по предмета на делото.
Трябва да се отбележи и обстоятелството, че когато заповедният
съд дава указания по чл. 415, ал. 1, т. 2 от ГПК, ако се касае за заповед за
изпълнение по чл. 418 от ГПК, съдът дължи изрично да се произнесе и по
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спирането на изпълнението, тъй като съгласно правилото на чл. 415, ал. 2
от ГПК, когато дава указания за предявяване на иск в случаите по ал. 1,
т. 2, съдът постановява спиране на изпълнението, ако е издаден изпълнителен лист по чл. 418 от ГПК. Касае се за правомощие на съда, което произтича от разпоредба на закона, поради което действието следва да бъде
извършено служебно. Нещо повече – доколкото връчването по чл. 47, ал. 5
от ГПК е в хипотезата на фикция, длъжникът няма как реално, фактически
да е узнал за заповедта за изпълнение, поради което да сезира съда с изрично искане за постановяване на спиране на изпълнението. Разпореждането на съда, с което се спира изпълнението, подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението пред съответния окръжен
съд или пред Софийския градски съд, тъй като, макар и да не е окончателно, то временно прегражда развитието на изпълнителното производство. В
рамките на производството по частната жалба въззивният съд ще трябва
да установи дали са били налице предпоставките за даване на указания по
чл. 415, ал. 1, т. 2 от ГПК, т.е. дали са били налице предпоставките за приложение на фикцията по чл. 47, ал. 5 от ГПК, доколкото именно указанията
на съда при приложението на чл. 47 и изричната разпоредба на закона са
причина за спирането на изпълнението в хипотезата на чл. 415, ал. 2 от
ГПК.
След влизането в сила на разпореждането за спиране на изпълнението препис от него трябва да бъде изпратен на съдебния изпълнител, за да
бъде изпълнено. При действащата редакция на чл. 415, ал. 2 от ГПК може
да се направи извод, че спирането на изпълнението е последица от приложение на фикцията по чл. 47. Тоест, актът на заповедния съд няма конститутивно, а декларативно действие, като само прогласява че са налице
предпоставките за спиране на изпълнението, с което се целѝ яснота за
правното положение между страните. В случай обаче че районният съд не
е постановил изричен акт, но е подадена частна жалба, въззивният съд
следва да върне производството на първоинстанционния съд за постановяване на изричен акт, тъй като предмет на въззивната проверка са именно
констатациите на заповедния съд че са налице предпоставките за настъпилото спиране – редовно връчване по чл. 47 от ГПК.
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В третата хипотеза (чл. 415, ал. 1, т. 3 от ГПК) заповедният съд
следва да укаже на заявителя да предяви иск за вземането си, когато заявлението е отхвърлено. Искът е осъдителен – арг. чл. 415, ал. 3, пр. 3 от
ГПК.
За да се обезпечи надлежното развитие на исковото производство в
хипотезата на чл. 415, ал. 1, т. 3 от ГПК е необходимо разпореждането за
отхвърляне на заявлението за издаване на заповед за изпълнение да е
влязло в сила. Неправилна е практиката с разпореждането за отхвърляне
на заявлението за издаване на заповед за изпълнение да се дават указания за предявяването на иск. Разпореждането по чл. 413, ал. 2 от ГПК подлежи на самостоятелно обжалване, поради което е възможно въззивният
съд да отмени първоинстанционния съдебен акт и да издаде заповедта за
изпълнение, като делото бъде върнато на заповедния съд за техническото
издаване на заповедта за изпълнение. В случай че районният съд погрешно е дал указания, същият не може да върне исковата молба на ищеца,
когато е отменено разпореждането му в посочената хипотеза само защото
е предявен осъдителен иск. Касае се за нередовна искова молба, поради
което съдът следва да укаже на страната в какво се състои нередовността,
като я насочи, че следва да бъде предявен установителен иск тъй като е
налице заповед за изпълнение.
Когато разпореждането по чл. 413, ал. 2 от ГПК влезе в сила, заповедният съд следва да даде указания на заявителя за предявяването на
осъдителен иск в едномесечен срок от съобщението. Тъй като в случая няма издадена заповед за изпълнение, ако в срока не бъде подадена искова
молба, съдът не може да извърши нищо друго, освен да архивира делото.
Когато исковата молба е постъпила по-късно, съдът следва да я изпрати за
образуване на дело от председателя, респ. зам.-председателя на съответното отделение.
Възможно е заповедният съд да отхвърли частично заявлението за
издаване на заповед за изпълнение, като издаде заповедта за съответни
вземания или за част от тях. В тази хипотеза, ако преди влизането в сила
на разпореждането по чл. 413, ал. 2 от ГПК бъде подадено възражение по
чл. 414 или заповедта бъде връчена по реда на чл. 47, ал. 5, няма пречка
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съдът да даде указания на заявителя за предявяване на иск за установяване на креансите (вземанията). Практически по-добре би било, ако се изчака изходът от частното производство срещу разпореждането, с което
частично е отхвърлено заявлението, тъй като по този начин с един акт на
съда ще бъдат дадени изчерпателни указания.
4.1. Винаги ли съдът дължи указания
за предявяването на иск по чл. 415, ал. 1, т. 3 от ГПК?
Не във всички случаи, когато заповедният съд отхвърля заявлението
за издаване на заповед за изпълнение, се дължат указания за предявяването на осъдителен иск. Когато заявлението е отхвърлено на процесуално
основание, което се явява пречка за надлежно сезиране, респ. възникването на надлежно процесуално правоотношение, указания за предявяване на
иск не се дължат – например когато длъжникът е починал преди подаването на заявлението за издаване на заповед за изпълнение. Този извод е
обусловен от нормата на чл. 130 от ГПК, тъй като е безпредметно да се
дават указания за предявяване на очевидно недопустим иск8. Тоест, заповедният съд следва да извърши преценка на основанието, поради което е
отхвърлил заявлението за издаване на заповедта за изпълнение. Прецизно
е това обстоятелство да бъде отбелязано още в разпореждането по
чл. 413, ал. 2 от ГПК.
4.2. Налице ли е основание за отвод,
когато заявлението е отхвърлено
и са дадени указания по чл. 415, ал. 1, т. 3 от ГПК?
По поставения проблем са налице две становища.
1) Според първото схващане, независимо дали съдът е отхвърлил
изцяло или отчасти заявлението за издаване на заповед за изпълнение,
когато е изразено становище, свързано с материално право – например
неравноправни клаузи, нищожни неустойки поради противоречие със закона (с оглед потребителски кредит по ЗПК), респ. клаузи на договора или

8

Към момента по дадения пример е налице висящ тълкувателен въпрос по тълк.д.
№ 1/2017 г., ОСГТК на ВКС (след отлагане делото е насрочено за 9 май 2019 г.).
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договори в противоречие с чл. 26, ал. 1, пр. 1, пр. 3, ал. 2, пр. 3 от ЗЗД и
т.н., е налице основание за отвод, тъй като още в рамките на заповедното
производство съдът е изразил становище по предмета или част от предмета на исковото производство. Тоест, в случай на оспорване на вземането с
подадено по делото възражение по чл. 414 от ГПК, респ. подаване на искова молба по реда на чл. 422 от ГПК, едва в исковото производство въпросът за нищожността ще бъде изследван в рамките на състезателния исков
процес.
2) Според втората теза основание за отвод не е налице. Този извод
се основава на схващането, че заповедният съд се произнася в рамките на
едностранно производство, преди размяна на книжата и съобразно данните
по делото, които са налични към този момент. Тоест, произнасянето се
дължи по-скоро за вероятното наличие на нищожност, съответно неравноправни клаузи, като в рамките на контрадикторния състезателен исков
процес това становище може да бъде променено – например доказване, че
клаузите са индивидуално уговорени – арг. чл. 146, ал. 1 от ЗЗП (по подобие на произнасянето на съда в рамките на обезпечителното производство
за вероятна не/основателност на иска).
Втората теза следва да бъде споделена, тъй като е в съответствие
както с практиката на СЕС9, така и с практиката на ВКС10. Формален аргу9

В решенията по дела С-40/08, С-137/08, С-168/05, С-240/98, С-243/08, С-244/98, С397/11, С-415/11, С-472/11 и С-618/10 е прието, че националният съд е длъжен служебно да преценява неравноправния характер на договорните клаузи, попадащи в
приложното поле на Директива 93/13/ЕИО. В решения по дела С-618/10, С-243/08, С472/11, С-397/11 е прието, че националният съд е длъжен да разгледа въпроса за неравноправните клаузи, когато са налице необходимите за това правни и фактически
обстоятелства, а в решения по дела С-618/10 и С-473/00 се сочи, че Директива
93/13/ЕИО не допуска правна уредба на държава членка, която не дава възможност
на съда в заповедното производство или на който и да е друг етап от производството
да преценява служебно неравноправния характер на клауза, ако потребителят не подаде възражение. Логиката на това схващане е въведената с Директива 93/13 система на защита, която се основава на идеята, че потребителят е в положение на послаба страна спрямо продавача или доставчика от гледна точка както на преговорните си възможности, така и на степента си на информираност, като това го принуждава
да приема предварително установените от продавача или доставчика условия, без да
може да повлияе на съдържанието им (Решение от 27 юни 2000 г. по дело Oceano
Grupo Editorial и Salvat Editores, C-240/98-C-244/98, Recueil, с. I-4941, т. 25, Решение от
26 октомври 2006 г. по дело Mostaza Claro, C-168/05, Recueil, с. I-10421, т. 25, както и
Решение от 6 октомври 2009 г. по дело Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, с. I9579, т. 29 от Решение по дело C-453/2010 – вж. на https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:62010CJ0453). Касае се за императивни разпоредби,
с които се целѝ замяна на формалното равновесие, което договорът установява межСтраница 64 от 116

ISSN 2367-7007

IUS ROMANUM

2018 Theo noster

мент в тази насока може да се черпи от разпоредбата на чл. 411, ал. 2, т. 2
от ГПК, в която изрично е предвидено правомощие на заповедния съд да
следи за противоречие със закона (в широк смисъл) и добрите нрави11.
Трябва да се посочи, че въведеният модел на заповедно производство в България все още има несъответствие със стандартите на правото на
ЕС в частта относно: (1) правомощието на съда служебно да следи за
неравноправни клаузи в потребителски договори в заповедното производство, (2) стандартите и начина на връчване на заповедта за изпълнение, (3) предпоставките за удостоверяване на изпълняемост и
(4) предпоставките за искане за спиране на незабавното принудително
изпълнение. Тези четири въпроса са ключови за оценката на ефективността на заповедното производство и съответствието на българската
уредба на правото на ЕС в сферата на защита на потребителите.
За да се гарантира в заповедното производството правото на защита на длъжника потребител в пълна степен, на първо място следва още
на фазата на издаване на заповедта за изпълнение за съда да се предвиди задължение служебно да извършва проверка за вероятно неравноп-

10

11

ду правата и задълженията на съдоговорителите, с действително равновесие, което
може да възстанови равенството между тях (вж. Решение по дело Mostaza Claro,
т. 36, Решение по дело Asturcom Telecomunicaciones, посочено по-горе, т. 30, Решение от 9 ноември 2010 г. по дело C-137/08 – Сборник, с. I-10847, т. 47 и Решение от 15
март 2012 г. по дело C-453/10, т. 28 – вж. на https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/bg/TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2012.133.01.0007.01.BUL). За да се произнесе обаче националният съд по въпроса, трябва са налице необходимите за това
правни и фактически обстоятелства (вж. Решение по дело Pannon GSM на https://eurlex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A62008CJ0243). В този смисъл е и
изложеното по-горе в т. 2.3 по отношение представянето на договора за банков кредит заедно с извлечението от счетоводните книги. Именно в договора за кредит се
съдържат правните и фактическите обстоятелства, които се явяват основата за произнасянето дали клаузите са неравноправни на етапа на заповедното производство. В
горния смисъл вж. КУНЧЕВ, Константин. Следи ли съдът служебно за неравноправни
и
нищожни
клаузи
в
заповедното
производство?
–
достъпна
на
https://www.challengingthelaw.com/obligacionno-pravo/neravnopravni-klauzi-zapovednoproizvodstvo/.
Така Решение № 23/07.07.2016 г. по т.д. № 3686/2014 г. на ВКС, ТК, І т.о., Решение
№ 232 от 05.01.2017 г. по т.д. № 2416/2015 г. на ВКС, ТК, II т.о.., в които, съобразявайки и задължителната практика на СЕС, е прието, че съдът следи служебно за наличие
по делото на фактически и/или правни обстоятелства, обуславящи неравноправност
на клауза/и в потребителски договор и когато ги констатира, съдът е длъжен, с оглед
принципа за състезателност, да уведоми страните, че ще им даде възможност да изразят становище и да ангажират доказателства преди да се произнесе по неравноправния характер на клаузата/ите,.
При преценката за противоречие с добрите нрави следва да се имат предвид постановките на т. 4 от тълк.р. № 1/15.06.2010 г. по тълк.д. № 1/2009 г., ОСТК на ВКС.
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равни клаузи, както и правомощие при положително становище на съда
заявленията в частта си, с която се претендират вземания, основаващи се
на такива клаузи, да бъдат отхвърляни. При това съдът ще дава указания
на ищеца да предяви за тези вземания иск срещу длъжника, ако желае.
Така ще се гарантира и принципът за равенство и състезателно начало,
като страните ще са уведомени за становището на съда и ако заявителят
желае, може да предяви иск, в който да изложи своето становище и да
представи доказателства, че в случая не са налице неравноправни клаузи.
Тоест, когато заповедният съд констатира, че са налице вероятно
неравноправни клаузи, това е достатъчно основание да отхвърли заявлението за издаване на заповед за изпълнение и, след влизането в сила на
разпореждането, да даде указания за предявяване на иск по чл. 415, ал. 1,
т. 3 от ГПК.
Изложените дотук съображения са валидни в хипотезите на договори
за потребителски кредит и предвидените в тях неустойки, ГПР над позволения в закона размер, такси с характер на скрити лихви и неустойки, влизащи в противоречие с императивните правила на ЗПК. Този извод се подкрепя от нормата на чл. 2 от ЗПК, според която целта на закона е да осигури защита на потребителите чрез създаване на равноправни условия за получаване на потребителски кредит, както и чрез насърчаване
на отговорно поведение от страна на кредиторите при предоставяне на
потребителски кредит12.
5. ПРОБЛЕМИ НА ОСНОВАНИЕТО
ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА НЕЗАБАВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
ПО ЧЛ. 417, Т. 8 ОТ ГПК
С изменение на ГПК, обнародвано в ДВ, бр. 122 от 2017 г., разпоредбата на чл. 417 беше променена, като беше създадена т. 8, в която е предвиден нов документ, въз основа на който би могла да се издаде заповед за
изпълнение и да се допусне незабавно изпълнение – влезли в сила задъл12

Така в Определение № 974 от 07.12.2011 г. по ч.т.д. № 797/2010 г., ВКС, II т.о. е прието, че при заявление по реда на чл. 410 от ГПК съдът е длъжен да извърши преценка
за съответствие на заявлението със закона и добрите нрави, което задължение му е
изрично вменено с разпоредбата на чл. 411, ал. 2, т. 2 от ГПК. Така и Определение
№ 974 от 07.12.2011 г. по ч.т.д. № 797/2010 г., ВКС, II т.о.
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жителни предписания на органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ГИТ) до работодател за изплащане на забавени повече от
два месеца парични задължения по трудови правоотношения. В изменението бяха включени и предходните т. 8 и т. 9 на чл. 417 от ГПК, които станаха съответно т. 9 и т. 10, а разпоредбата на чл. 420, ал. 1 беше изменена
съответно – възражението срещу заповедта за изпълнение не спира принудителното изпълнение в случаите по чл. 417, т. 1–9, освен когато длъжникът представи надлежно обезпечение за кредитора по реда на чл. 180 и
181 от Закона за задълженията и договорите.
Новото основание за издаване на заповед за изпълнение е свързано
с целите на изменението, за което в мотивите към законопроекта за изменение и допълнение на КТ е отбелязано, че с него се „[…] цели да се предостави допълнителна защита на правата на работниците и служителите в случаите, когато работодателите не им изплащат трудовите
възнаграждения и обезщетения“13. Изменението на чл. 417 от ГПК е мотивирано от възможността за бързо и облекчено събиране на дължимите неизплатени от работодателя, съответно признати и начислени възнаграждения и обезщетения, дължими на работниците и служителите, без да се налага да водят съдебни дела (т.е. искови производства)14.
5.1. Съотношението между чл. 417, т. 1 и т. 8 от ГПК
Каква е правната природа на задължителните предписания на органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“?
Предвиденото основание в т. 1 би могло да повдигне въпроса дали
изобщо е била нужна законодателната промяна, тъй като с измененията на
КТ е можело да се предвиди че актът на административния орган, по който
ще се допуска изпълнението, е възложен на гражданските съдилища. Тоест, според това виждане основанието по т. 1 поглъща основанието по т. 8.
Според другото виждане се касае за различни хипотези, като двете
основания се разминават. В подкрепа на това виждане се изтъква и аргументът, че т. 8 на чл. 417 от ГПК не визира административен акт.
13

14

Мотивите към законопроекта за изменение и допълнение на КТ са достъпни на
http://www.parliament.bg/bills/44/754-01-40.pdf, с. 6 и сл.
Пак там.
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Краткото представяне на тези две становища изисква и разглеждане
на поставения проблем. Струва ми се че втората теза трябва да бъде подкрепена. Съображения за това могат да се извлекат, от една страна, от
нормативната логика и цел на основанието по чл. 417, т. 1 от ГПК, а от друга – да се изтъкне различната правна природа на актовете по чл. 417, т. 1 и
т. 8 от ГПК.
Основанието за издаване на заповед за изпълнение, което е предвидено в чл. 417, т. 1 от ГПК, има отношение към частни парични вземания,
но не може да се приложи към публичните вземания по смисъла на чл. 162,
ал. 2 от ДОПК. Публичните вземания се установяват и изпълняват по реда
на ДОПК – арг. чл. 163 и чл. 166 от ДОПК15.
Това основание е приложимо и при частни вземания, установени по
реда на чл. 268 от АПК, като носителят им може да избира между исковия
процес и заповедното производство16.
В доктрината и практиката са се очертали и други подобни хипотези,
които могат да бъдат посочени, макар и неизчерпателно – вземания за
вреди от незаконосъобразни административни актове и незаконосъобразно
принудителни изпълнение – арг. чл. 204, ал. 2; чл. 299 и чл. 300 от АПК;
актове за установяване на частни парични вземания по ЗУТ – арг. чл. 210,
ал. 6; чл. 196, ал. 6; чл. 225, ал. 5 от ЗУТ; в хипотезите на чл. 78 и чл. 79 от
ЗАНН и т.н.17. Характерното е, че се касае за административни или за правораздавателни актове (каквито са наказателните постановления) 18, но
общото между тях е, че създават частни парични вземания.

15

16
17

18

18

БЪЛГАРСКО гражданско процесуално право. Авт: Ж. Сталев, А. Мингова, О. Стамболиев, В. Попова, Р. Иванова. 4. прераб. и доп. изд., първо по действащия ГПК. София,
Сиела, 2012, с. 866–867; ПОМАГАЛО по гражданско процесуално право за кандидатите за младши съдии. Авт. Кр. Влахов и др. Ч. II. [Доп. с изм.] София, НИП, 2015,
с. 109–110.
Решение № 52 от 29.04.2011 г. на ВКС по т. д. № 512/2010 г., ТК, I т.о.
БЪЛГАРСКО гражданско процесуално право, цит., пак там; ПОМАГАЛО по гражданско
процесуално право за кандидатите за младши съдии, цит., с. 109–112.
ДЕРМЕНДЖИЕВ, Иван, КОСТОВ, Димитър и ХРУСАНОВ, Дончо. Административно
право на Република България. Обща част. София, Сиби, 2001, с. 335; Граждански
процесуален кодекс. Приложен коментар, цит., с. 866–873; ПОМАГАЛО по гражданско
процесуално право за кандидатите за младши съдии, пак там.
ДЕРМЕНДЖИЕВ, Иван, КОСТОВ, Димитър и ХРУСАНОВ, Дончо. Цит. съч., пак там,
където авторите изрично отбелязват, че наказателното постановление от гледна точка на неговия автор е един индивидуален административен акт (понастоящем по смиСтраница 68 от 116
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Казаното дотук оставя впечатление, че първото от посочените виждания има своето основание и би могло да се приеме. То обаче според мен
не държи сметка за правната природа на задължителните предписания на
органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
Правилото на чл. 399 от КТ очертава широко обхвата на контрола за
спазване на уредбата на трудовите правоотношения. Става въпрос за цялостен контрол за спазване на регламентираните от трудовото законодателство права и задължения. Законодателят не е направил разлика и не е
изключил от обхвата някоя част на индивидуалното или колективното трудово право. Нещо повече, в обхвата на контрола попадат и всички отрасли
в национален мащаб, при които се престира работна сила – независимо
дали собствеността на работодателя е частна или публична, респ. дали се
касае за работодател частно физическо или юридическо лице, или държавен орган19.
В разпоредбата на чл. 399, ал. 1 от КТ е предвидено, че „Цялостният
контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и
дейности, включително по изплащане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовото правоотношение, се осъществява от Изпълнителната агенция „Главна инспекция по
труда“ към министъра на труда и социалната политика.“ (тук и надолу в цитатите – акцентът мой – В.Ал.). За да бъде спазено предвиденото в чл. 399,
ал. 1 от КТ, в нормата на чл. 404, ал. 1 от КТ е предвидено, че „За предотвратяване и преустановяване на нарушенията на трудовото законодателство, на законодателството, свързано с държавната служба, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях контролните
органи на инспекцията по труда, както и органите по чл. 400 и 401 по своя
инициатива или по предложение на синдикалните организации могат да
прилагат следните принудителни административни мерки: […] т. 12 (но-

19

съла на чл. 21, ал. 1 от АПК), но от гледна точка на неговото съдържание то представлява правораздавателен акт, тъй като с него се установява фактът на виновно извършване на административно нарушение от конкретно лице, на което се налага съответното административно наказание. Когато възникват парични вземания, близостта на индивидуалните административни актове и наказателните постановления вероятно е причината теорията и практиката да ги включат в разпоредбата на чл. 417, т. 1
от ГПК.
МРЪЧКОВ, Васил. Трудово право. 7. изд. София, Сиби, 2010, с. 921.
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ва – ДВ, бр. 102 от 2017 г., в сила от 22.12.2017 г.) да дават задължителни
предписания на работодателя и органа по назначаването за изплащане на
неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовите правоотношения.“
При буквалното и систематичното тълкуване (вкл. във връзка с мястото на чл. 404 – в Глава деветнадесета от КТ – „Контрол за спазване на
трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за
неговото нарушаване“, Раздел I „Контрол за спазване на трудовото законодателство“) следва, че законодателят е предвидил правомощията на ГИТ
да се осъществяват чрез принудителни административни мерки (ПАМ).
Именно в разликата между индивидуален административен акт, наказателно постановление и ПАМ е ключът за разбиране и отграничаване на
чл. 417, т. 1 от чл. 417, т. 8 от ГПК.
Общата уредба на принудителните административни мерки е в
чл. 22 и 23 от ЗАНН, според които за предотвратяване и преустановяване
на административните нарушения, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях могат да се прилагат принудителни административни мерки20. В случая се касае за административна принуда в
тесен смисъл, с която се целѝ борба с допуснато или възможно допускане
на административно нарушение (арг. чл. 414, ал. 1 от КТ), респ. неговото
отстраняване. От общотеоретично гледище в случая ГИТ прилага диспозицията на правната норма, а не санкцията ѝ21. Тоест, с предписанието си
ГИТ констатира, че е допуснато административно нарушение и се заповядва то да бъде отстранено22. Именно това е целта и логиката на чл. 404,
ал. 1 от КТ. Макар и актът на ГИТ да носи характеристиките на индивидуален административен акт23 (по смисъла на чл. 21, ал. 1 от ГПК), последният

20

21

22
23

Че се касае за принудителни административни мерки вж. МРЪЧКОВ, Васил. Цит. съч.,
с. 929–930 и с. 932, където авторът изрично е отбелязал, че предписанието по
чл. 404, ал. 1 от КТ има характеристиката на принудителна административна мярка.
ДЕРМЕНДЖИЕВ, Иван, КОСТОВ, Димитър и ХРУСАНОВ, Дончо. Цит. съч., с. 364;
МРЪЧКОВ, Васил. Цит. съч., с. 929–930.
МРЪЧКОВ, Васил. Цит. съч., с. 931.
Пак там. Вж. и ЛАЗАРОВ, Кино. Принудителни административни мерки. София, Наука
и изкуство, 1981, с. 12–82; АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН кодекс. Систематичен коментар. Проблеми в правоприлагането. Анализ на съдебната практика. Авт.: А.
Ангелов и др. София, Труд и право, 2013, с. 241.
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е извън обхвата на чл. 417, т. 1 от ГПК, тъй като целта, която се преследва,
е различна. Нещо повече – ако се приеме обратното, на практика би се
достигнало до ситуацията всички ПАМ, които установяват частни парични
вземания, да бъдат допуснати до изпълнение по чл. 417, т. 1 от ГПК, което
очевидно би обезсмислило изпълнението по административен ред.
Струва ми се, че тук може да се отбележи и още един аргумент в тази насока – за разлика от т. 1, в която се визират по-скоро вземания, които
са установени, възникващи във връзка със съответните административни
актове, с други думи, имат конститутивен характер, разпоредбата на т. 8
обхваща по скоро хипотезата на декларативен административен акт по
смисъла на чл. 21, ал. 2 от АПК, според която индивидуален административен акт е и волеизявлението, с което се декларират или констатират вече
възникнали права или задължения. Намирам че това тълкуване държи
сметка за гражданскоправния характер (в широк смисъл) на отношенията
между работодателя и работника или служителя. С други думи, когато се
извърши съответният контрол по спазване на трудовото законодателство,
административният орган ще констатира, че работодателят не е изпълнил
едно от основните си задължения – да изплати дължимото трудово възнаграждение за престирания труд (арг. чл. 128, т. 2 от КТ) за съответния период, съответно да заплати дължимите обезщетения на работника или служителя при прекратяване на трудовото правоотношение (чл. 220–224 и
чл. 226, ал. 2 от КТ).
5.2. Подаване на заявление за издаване на заповед за изпълнение
по чл. 417, т. 8 от ГПК. Обхват на разпоредбата
Правилото на чл. 417, т. 8 от ГПК е по-тясно от предвиденото в законодателното изменение. В него са включени единствено вземанията за забавени повече от два месеца парични задължения по трудови правоотношения. С оглед на факта че заповедното производство е формално, и че
основанията за издаване на заповед за изпълнение са регламентирани
строго формално, не би могло да се направи извод, че е допустимо издаване на заповед за изпълнение по реда на чл. 417, т. 8 от ГПК за вземания
за неизплатени обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношеСтраница 71 от 116

ISSN 2367-7007

IUS ROMANUM

2018 Theo noster

ние. В тази насока трябва да се отбележи, че при формалния прочит на КТ,
респ. с оглед евентуално изменение на ГПК, това биха били обезщетенията
по чл. 220–224 и чл. 226, ал. 2 от КТ.
При граматическото тълкуване на чл. 404, ал. 1, т. 12 от КТ се изяснява, че разпоредбата има по-широко приложение от чл. 417, т. 8 от ГПК.
Това поставя под съмнение действието на изменението в ГПК, доколкото
за работника и служителя не е безразлично дали при прекратяване на трудовото правоотношение своевременно ще му бъде платено и съответното
обезщетение, или ще му бъде изплатено единствено дължимото трудово
възнаграждение, респ. няколко такива.
Обезщетенията, предвидени в чл. 220–224 и чл. 226, ал. 2 от КТ,
имат и определен социален ефект, който не може да бъде пренебрегнат и
е отчетен и от правната доктрина. В тази насока трябва да се отбележи, че
очевидно de lege lata е налице разминаване между нормативната цел, заявена в мотивите към законопроекта за изменение и допълнение на КТ, и
действителната промяна в ГПК. Нещо повече – в самите мотиви е предвидено, че режимът на чл. 417 от ГПК трябва да бъде приложим и за съответните обезщетения.
5.2.1.

Активна

легитимация

за

подаване

на

заявление

за издаване на заповед за изпълнение. Дължи ли се държавна такса?
Активно легитимиран да подаде заявление за издаване на заповед
въз основа на документ по чл. 417, т. 8 от ГПК е работникът или служителят.
Принудителната административна мярка по чл. 404, ал. 1, т. 2 от КТ
на ГИТ установява наличието на притезание на работника или служителя
спрямо работодателя. Инспекцията не може да бъде заявител на мястото
на работника или служителя, тъй като тогава ще е налице хипотеза на упражняване на чужди права, а съобразно правилото на чл. 26, ал. 1 и ал. 2
от ГПК страни по граждански дела са лицата, от чието име и срещу които
се води делото, като, освен в предвидените от закон случаи, никой не може
да предявява от свое име чужди права пред съд. Редно е да се отбележи,
че обективното ни право не предвижда подобна възможност, а в мотивите
към законопроекта липсват дори индиции за подобно тълкуване на правнаСтраница 72 от 116
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та уредба. Съображения в тази насока могат да се черпят от една страна –
per argumentum a contrario от чл. 399, ал. 3 от КТ (нова – ДВ, бр. 102 от
2017 г., в сила от 22.12.2017 г.), където ГИТ е изрично легитимирана да подаде молба по чл. 625 от ТЗ за откриване на производство по несъстоятелност при изискуеми и неизпълнени за повече от два месеца задължения за
трудови възнаграждения към най-малко една трета от работниците и служителите на търговеца, а от друга страна – при систематично и телеологическо тълкуване на разпоредбата на чл. 404, ал. 1, т. 12 от КТ, във вр. ал. 3
и 6 – когато задължителното предписание по ал. 1, т. 1 и/или т. 12 се отнася до отстраняване на нарушения на трудовото законодателство и на законодателството, свързано с държавната служба, то може да бъде дадено по
искане на работника или служителя до предявяването на иск пред съда,
след което въпросът може да бъде решен само от съда. Копие от влязло в
сила предписание по ал. 1, т. 12 се предоставя от контролните органи на
работника или служителя по негово искане. Тоест, самият законодател в
чл. 404, ал. 3 от КТ предвижда, че принципно исковият процес, а от тук и
per argument a fortiori заповедното производство, трябва да се инициира от
работника или служителя, за която цел му се предоставя копие от съответното предписание, с което е наложена принудителната административна
мярка спрямо работодателя.
5.2.2.

Изисквания

към

задължителните

предписания

на органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
В ГПК и КТ не е предвидено изрично какво трябва да бъде съдържанието на документа по чл. 417, т. 8 от ГПК, за да бъде годно основание за
издаване на заповед за изпълнение.
Това предпоставя проблема за съдържанието на документа. Струва
ми се, че за да бъде годно основание за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417, т. 8 от ГПК, документът трябва да има следното минимално
съдържание24:

24

Тук е уместно да се спомене, че с оглед измененията на ГПК (ДВ, бр. 86 от 2017 г.) в
разпоредбата на чл. 411, ал. 2, т. 1 от ГПК е предвидено, че при нередовност на заявлението за издаване на заповед за изпълнение съдът следва да дава указания за отстраняването ѝ. Тази разпоредба практически обезсмисля част от постановките на
т. 1 от тълк.р. № 4 от 18.06.2014 г. на ВКС по тълк.д. № 4/2013 г., ОСГТК. Според мен
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 подпис от съответното оправомощено длъжностно лице от ГИТ,
съответно подпечатан с печата на ГИТ;
 данни за индивидуализация на кредитора и длъжника;
 конкретна констатация за основанието за възникване на трудовото правоотношение;
 индивидуализиране на вземането по основание и период. Тук е
възможно в документа да бъдат инкорпорирани различни вземания – напр. вземания за трудово възнаграждение, които не са изплатени, и съответни обезщетения за забавено изпълнение (арг.
чл. 245, ал. 2 във вр. чл. 86, ал. 1 от КТ), като в случая различните
вземания ще трябва да бъдат индивидуализирани по пера – кое
вземане, на кое основание, за кой период и за какъв размер се
твърди, че не е платено от работодателя;
 данни и удостоверяване на ликвидността и изискуемостта на вземанията (която да е настъпила към момента на подаване на заявлението за издаване на заповедта за изпълнение), респ. данни
че работникът или служителят е престирал работната си сила
през процесния период – арг. чл. 418, ал. 3 от ГПК. Тук трябва да
бъде налице и удостоверяването, че предписанията на ГИТ са
влезли в сила.
Въпреки целта на заповедното производство – да провери дали едно
изискуемо вземане е спорно между страните, считам че и предвидената
възможност за работника и служителя да претендира дължимите суми за
трудово възнаграждение се обхваща от понятието за трудов спор съгласно
нормата на чл. 357, ал. 1 от КТ, поради което приложение намира и правилото на чл. 359, според което производството по трудови дела е безплатно
за работниците и служителите. Те не плащат такси и разноски по производството, включително и за молбите за отмяна на влезли в сила решения
обаче общата постановка – че чл. 411 се прилага и при издаване на заповед по
чл. 417 от ГПК, не е поставена под съмнение. Тоест, дори при издаването на заповед
за изпълнение по чл. 417 от ГПК, с оглед буквалното тълкуване на чл. 411, ал. 2, т. 1
съдът ще дължи указания, ако се касае за нередовност единствено на заявлението за
издаване на заповед за изпълнение, но не и по отношение на нередовност (негодност) на представения от длъжника документ, въз основа на който се иска издаване
на заповедта по чл. 417 от ГПК.
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по трудови дела. Тълкуването в противен смисъл би довело до обезсмисляне на целите на закона. Аргумент се черпи от телеологическото тълкуване на правилата. Би могъл да се ползва и похватът reductio ad absurdum,
доколкото, ако работникът или служителят би предявил иск по общия ред,
той не би платил държавни такси, но би дължал такива за заповедното
производство. Очевидно подобно тълкуване води до абсурден резултат –
още повече че целта е именно да се провери дали вземането е спорно. От
друга страна, ограничителното тълкуване на чл. 357, ал. 1 във вр. чл. 359
от КТ – в смисъл че последните визират единствено спорните производства, на практика би ограничило достъпа до съд в светлината на чл. 6 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи25.
С оглед на горното единственият логичен извод е, че работникът и
служителят не дължат такса при подаване на заявление за издаване на
заповед за изпълнение по чл. 417, т. 8 от ГПК.
6. ИСКАНЕ ЗА СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
ПО ЧЛ. 420, АЛ. 2 ОТ ГПК
След изменението на ГПК (ДВ, бр. 86 от 2017 г.) е налице промяна в
чл. 420, ал. 2 от ГПК. В старата редакция на разпоредбата беше предвидено, че когато в срока за възражение е направено искане за спиране, подкрепено с убедителни писмени доказателства, съдът, постановил незабавно изпълнение, може да го спре. Действащата редакция гласи, че когато
в срока за възражение е направено искане за спиране, подкрепено с писмени доказателства, съдът, постановил незабавно изпълнение, може да
го спре и без да е необходимо обезпечението по ал. 1.
В практиката и доктрината при действието на отменената редакция
на разпоредбата трайно беше залегнало разбирането, че убедителните
писмени доказателства следва да установят че изпълняемото право не
съществува. Тоест, към момента на произнасянето на съда от доказателствата да може да се направи вероятен извод за несъществуването на взе25

Вж. делото Feldbrugge v. The Nerherlands; делото Estima Jorge v. Portugal, № 24550/94,
21.04.1998, делото Comingersoll S.A. v. Portugal, № 35382/97, 06.04.2000, в които изрично е аргументирана възможността за приложимост на чл. 6 от Конвенцията към
заповедното производство.
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мането. Касаеше се за доказателства, с които да се проведе непълно и едностранно доказване (извън състезателен процес), от което да може да се
направи извод за вероятната основателност на твърденията/възраженията,
за недължимост, без да предрешават правния спор по същество26.
При действието на настоящата редакция на разпоредбата на чл. 420,
ал. 2 от ГПК и нейното граматическо и историческо тълкуване следва да се
направи извод, че е налице занижен стандарт за доказване при искането за
спиране на изпълнението по чл. 420 от ГПК. Тоест, достатъчно е длъжникът
да представи единствено писмени доказателства27. Допълнителна индиция
за наличието на занижен стандарт за доказването е и обстоятелството, че
съдът може да спре изпълнението без да бъде представено обезпечение
по чл. 420, ал. 1 от ГПК. Въпреки това разпоредбата на чл. 420, ал. 2 трябва да бъде тълкувана систематически и телеологически, като се отчита балансът на интереси на заявителя и длъжника. При това положение следва
да се направи извод, че макар законодателят очевидно да е предвидил занижен стандарт на доказване, представените от длъжника доказателства
трябва поне да индицират че изпълняемото право не съществува, съответно че твърденията на длъжника при провеждането на пълно и главно доказване (дори по индиции) евентуално биха били изцяло или частично основателни.
7. НЯКОИ ВЪПРОСИ НА ВРЪЧВАНЕТО НА ЗАПОВЕДТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
За да се постигне целта на заповедното производство – да се установи дали едно вземане е безспорно, до длъжника се изпраща съобщение
с описание на твърденията на кредитора и вземанията, които той претендира, имплементирани в заповед за изпълнение. Необходими са гаранции, че това съобщение реално ще бъде получено от длъжника. Тези

26

27

ГРАЖДАНСКИ процесуален кодекс, цит., с. 896; ЧЕРНЕВ, Силви. Цит. съч., с. 214–
215. Така напр. опр. от 14.09.2016 г. по ч.гр.д. № 10683/2016 г. по описа на СГС, II-A
въззивен състав; опр. от 28.03.2018 г. по ч.гр.д. № 3854/2018 г. по описа на СГС, IV-Б
въззивен състав; опр. от 03.10.2017 г. по ч.гр.д. № 12291/2017 г. по описа на СГС, IV-A
въззивен състав; опр. № 586 от 27.06.2012 г. на ВКС по ч.т.д. № 355/2012 г., II т.о., ТК;
опр. № 292 от 13.05.2010 г. на ВКС по ч.гр.д. № 67/2010 г., IV гр.о., ГК.
Трябва да се отбележи, че в мотивите към ЗИД на ГПК липсва обосновка за необходимостта от направеното изменение на чл. 420, ал. 2 от ГПК.
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гаранции са в основата на това производство и го превръщат в легитимен
алтернативен ред на исковото производство.
Преимуществата за длъжника са, че той няма да плаща разноски за
исково производството, което може да се развива на три инстанции, т.е.
дългът му няма да нараства, или поне това няма да бъде неконтролируемо. Преимущество за кредитора е сигурността, че заповедта за изпълнение
ще се връчи бързо и ако има оспорване ще има исково производство, но
ако няма оспорване, това означава че вземането е безспорно и съответно
има легитимно основание да се издаде изпълнителен лист, като по този
начин ефективно и бързо се установява реалното правно положение и се
дава защита на законните права на гражданите. Гаранцията обаче производството ефективно да постигне тези две цели е основана на това длъжникът реално да узнае за заповедта.
Към настоящия момент уредбата на заповедното производство се
развива по начин, отклоняващ се от изискването на правото на ЕС за ефективен и бърз начин за уреждане на спорове.
Проблемът е, че ако при връчване длъжникът не се намери на регистрирания адрес или чрез работодател, директно се дават указания на
кредитора за предявяване на иск. Така кредиторът е загубил времето си
със заповедното производство, като не е установен адресът на длъжника,
съответно той не е уведомен за претенцията и вземането остава спорно. По тези причини редът на заповедното производство става напълно
неефективен, а това стимулира кредитора да завежда директно исково
производство, което е по-скъпо за длъжника, но се оказва по-бързо и сигурно за кредитора. Тоест, налице е увеличаване на исковите производства
за сметка на заповедните.
При това положение длъжникът ще плати разноски в двоен размер, а може и в троен – когато например му се назначи особен представител в исковото дело, което е твърде вероятно при хипотезата, че в хода на
заповедното производство не е намерен на регистрирания си адрес. Това
драстично утежнява положението му и увеличава размера на дълга му.
Основният недостатък на производството остава – длъжникът продължава да е в неведение за делата срещу него, като междувременно
Страница 77 от 116

ISSN 2367-7007

IUS ROMANUM

2018 Theo noster

в негова тежест се генерират и допълнителни разноски. Тази уредба
изцяло противоречи на мотивите на законопроекта, предмет и на общественото му обсъждане – че целта на промените в ГПК е правата на длъжника да бъдат гарантирани в пълна степен.
На следващо място, за да се гарантират правата и на длъжника, и
на кредитора, правният ред трябва да гарантира че всички действия по
връчване на посочения реален адрес на длъжника са извършени от съда.
Безспорността на едно вземане, изведена от неоспорването на
длъжника, е свързана с постигане на стандарти за връчване, гарантиращи
с висока сигурност или висока степен на вероятност, че длъжникът е узнал за заповедта. Въвеждането на стандартите и тяхното реално изпълнение при връчването е гаранция за ефективността на заповедното производство.
Посоченото по-горе е принципната основа за изменението на
чл. 415, ал. 1, т. 2 от ГПК, както и за изменението на чл. 47 от ГПК. Въпреки
това, връчването на заповедта за изпълнение остава проблем в рамките на
заповедното производство. Не може да бъде възприет формалният подход
веднага след първото залепяне на уведомление и неуспешно връчване
чрез работодателя да бъдат давани указания на заявителя за предявяване
на иск за установяване на вземането по реда на чл. 422, ал. 1 във вр.
чл. 415, ал. 1, т. 2 от ГПК.
В практиката се наблюдават различни подходи, които най-общо могат да бъдат сведени до следното:
(1) изпращане на повторно съобщение на адреса с указания връчителят да събере информация и съответно повторно да бъде изпълнена
процедурата по чл. 47, ал. 1 от ГПК;
(2) съобщение чрез работодателя (включително повторно, ако същият не е открит на адреса), което може да бъде връчено чрез всеки негов
служител. Не е задължително той да го получи лично. При наличието на
достоверна информация, надлежно удостоверена от връчителя, че лицето
е напуснало работа, връчването не може да бъде извършено по този ред.
За установяване на трудово правоотношение съдът служебно изисква
справка от регистъра на НАП;
Страница 78 от 116

ISSN 2367-7007

IUS ROMANUM

2018 Theo noster

(3) възможно е да се поиска и справка от мобилните оператори за
наличието на телефонен номер на лицето. В този случай след разговор с
него може да се получи информация за актуалния му адрес или същото да
бъде уведомено, че може да получи книжата в канцеларията на съда. Този
практически подход дава резултати, като лицата често идват и лично получават съдебните книжа. Неправилна е формиращата се практика заповедта
за изпълнение да бъде изчетена по телефона и да се счита за редовно
връчена. От една страна, при „връчване“ по телефона винаги има несигурност дали адресатът е същият, а, от друга страна, заедно със заповедта за
изпълнение съдът е длъжен да връчи и съответните формуляри за подаване на възражение.
Ако обаче по данни на съседите адресът е регистриран и обитаем,
няма пречка, дори напротив – стандартите предвиждат фикция28 длъжникът да се счита за уведомен чрез залепване на съобщение и пускане на
документите в пощенската кутия. Тези действия се считат за достатъчни, за
да се приеме че той е редовно уведомен за издадената заповед за изпълнение, като изискването е адресът му да е известен със сигурност. Въпреки
това, при действието на настоящата правна уредба, когато съдът връчи
заповедта за изпълнение чрез фикцията по чл. 47, ал. 5 от ГПК, на заявителя следва да бъдат дадени указания за предявяване на иск за установяване на вземането.
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
След измененията на ГПК по въпросите на заповедното производство не е налице константна практика, като към настоящия момент отделните
проблеми, възникващи при правоприлагането, се разрешават ad hoc от съответните първоинстанционни и въззивни състави, което е предпоставка не
28

Въвеждането на такава презумпция е важна гаранция за ефективността на заповедното и исковото производство, което е видно и от чл. 17, т. 3 на Резолюция на Европейския парламент от 4 юли 2017 г. с препоръки към Комисията относно общи минимални стандарти за гражданското производство в Европейския съюз (2015/2084(INL),
която е обнародвана в Официален вестник на Европейския съюз на 19.09.2018 г. –
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52017IP0282. Следва при изменение на закона да се предвидят и перспективите на европейското законодателство, което скоро ще изисква от националните съдилища въвеждането на такава презумпция.
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само за създаването на противоречива съдебна практика, но и за такава,
която се прилага само в района на съответните окръжни съдилища. За това
допълнително допринася и т. 8 от Тълкувателно решение № 4 от
18.06.2014 г. на ВКС по тълк.д. № 4/2013 г., ОСГТК. Въпреки че дава отговор на множество възникнали проблеми на правоприлагането към момента
на неговото постановяване, това решение на практика прегражда възможността ВКС да се произнесе по част от тях. Единствената възможност е при
наличието на противоречива практика да се отправят сигнали до ВКС за
приемане на тълкувателно решение по съответните въпроси, респ. да се
преосмисли виждането, изведено в посочената т. 8 от тълк.р. на ВКС, че
актовете на въззивния съд в заповедното производство са окончателни и
не подлежат на касационно обжалване изобщо.
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ПРАВОТО НА НАСЛЕДЯВАНЕ –
РИМСКОПРАВНИ ОСНОВИ

Гл. ас. д-р Венцислав Л. Петров
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Резюме: В статията се търсят корените на правото на наследяване,
разглеждано като право да се приеме или откаже наследството, в епохата
на Древния Рим. За целта е направен обзор на придобиването на наследството в различните периоди от развитието на римското право. Анализирани
са и разликите при придобиване от различните видове наследници. Въз
основа на това е направен извод по отношение на кои от наследниците е
възниквало право на наследяване, сходно на съществуващото в днешното
право.
Ключови думи: право на наследяване, приемане на наследство, отказ от наследство
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THE RIGHT TO INHERIT – ROMAN FOUNDATIONS
Vencislav L. Petrov, PhD
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Abstract: In the article are researched the roots of the right of inheritance, as a right to accept or to renounce the inheritance, in the Roman private
law. An overview over the acquirement of the inheritance in the different periods
of the development of the Roman law is made. The author noticed the status of
the different groups of heirs in every one of the periods. A conclusion is made
that one part of the heirs received a right, which is the same like the right of inheritance in the contemporary Succession law.

Keywords: right of inheritance; acceptance of inheritance; renouncement
of inheritance
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Основите на класическите институти на гражданското право са положени в правото на Древния Рим. Това важи може би в най-голяма степен за
институтите на облигационното и наследственото право. Въпреки хилядолетното последващо развитие, много от институтите на тези отрасли са
запазили до голяма степен първоначалния си облик. Особено ясна е тази
приемственост при институтите, свързани с придобиването на наследството. С тази статия си поставям за цел да изследвам въпроса дали това означава че субективното право на наследяване, схващано от правната доктрина като право да се приеме или откаже едно наследство, е съществувало
в Древния Рим и ако отговорът е положителен – дали такова е възниквало
във всички периоди на развитие на римското частно право и по отношение
на всички категории наследници.
В сравнителен план днес са познати две системи за придобиване на
наследство – система на отказа и система на приемането1.
Характерно за системата на отказа е, че при нея наследството преминава в патримониума на призованите наследници автоматично с откриване на наследството, без да е необходимо да изявят воля за това. Те дори
може да не знаят за настъпването на това правоприемство. Тази система е
възприета в Германия (арг. от § 1942, ал. 1 във връзка с § 1922 от Германския граждански законник), Швейцария (арг. от чл. 560, ал. 1 от Швейцарския
граждански кодекс), Македония (арг. от чл. 127 от Македонския закон за
наследяването) и др. Ако желае да отблъсне последиците на това правоприемство, наследникът може да извърши отказ от наследство.
При системата на приемането пък, за да бъде придобито наследството от наследника, той следва да изяви воля за това – изрично или с конклудентни действия. То не преминава ipso iure в патримониума на наслед1

За разликите между двете системи подробно вж. МАТЕЕВА, Екатерина. Германското
наследствено право като приложимо право към наследяването на вещни права върху
недвижими имоти в Република България. София, Фенея, 2012, с. 185–192;
СПИРОВИЌ-ТРПЕНОВСКА, Љиљана. Семејно право. Скопје, 2-ри Август, 2009, с. 26–27.
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ниците в момента на смъртта на наследодателя. Тази система държи сметка за действителната, а не за предполагаемата воля на наследника. Поради това възприетото в нея разрешение изглежда по-сполучливо. Системата
на приемане е възприета в законодателствата на Италия (чл. 459 във връзка с чл. 480 от Италианския граждански кодекс), Франция (арг. от чл. 768 от
Френския граждански кодекс), Испания (чл. 988–989 от Испанския граждански кодекс), Русия (чл. 1152, ал. 1 и чл. 1153 от Гражданския кодекс на РФ,
Украйна (чл. 1268, ал. 1 от Украинския гражданско кодекс). Тя е залегнала и
в действащото българско законодателство – арг. от чл. 48 от Закона за
наследството. Приема се безспорно в българската правна теория2.
Докато при първата система наследството преминава автоматично в
патримониума на наследника в момента на смъртта на наследодателя, при
системата на приемане настъпването на наследственото правоприемство
настъпва по по-усложнен ред. В момента на откриване на наследството за
наследника възниква едно-единствено субективно право – правото да приеме или да откаже наследството. Това право се означава в теорията като
„право на наследяване“3. Върху включените в наследството елементи нас-

2

3

НЕНОВА, Лиляна. Законодателни проблеми в областта на наследственото право. – В:
Год. на СУ, Юрид. фак. Т. 58. София, 1967, с. 189; ЦАНКОВА, Цанка. Промените в
наследственото право. София, Унив. издат. „Св. Климент Охридски“, 1994, с. 111;
СТАНЕВА, Анна. Унищожаване на отказа от наследство по чл. 56 ЗН. – Социалистическо право, 1985, № 5, с. 49; МАТЕЕВА, Екатерина. Германското наследствено право
като приложимо право, цит., с. 185; ЦОНОВ, Александър. Коментар по закона за наследството. Доктрина, съдебна практика, разбор и обобщения. София, Издание на
Върховния съд на Република България, 1993, с. 129; ДАМЯНОВ, Цоню. Стълкновителните норми по наследственото право на НР България. [2. изд.] София, Наука и изкуство, 1977, с. 96. Последният автор я нарича „система за придобиване чрез волеизявление“.
СТАНЕВА, Анна. Право на наследяване. – Държава и право, 1990, № 12, с. 23;
МАРКОВ, Методи. Приемане и отказ от наследство от недееспособен наследник. –
Съвременно право, 2013, № 6, с. 29–30, както и МАРКОВ, Методи – В: Закон за наследството. Научноприложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на
съдебната практика. Нормативен текст. Авт.: Ц. Цанкова и др. София, Труд и право,
2016, с. 534; ТАСЕВ, Христо. Българско наследствено право. Нова редакция С. Тасев
и Г. Петканов. София, Сиела, 2013, с. 16; ЦАНКОВА, Цанка. Завещанието в българското наследствено право. София, Фенея, 1995, с. 30. Виждането за същността на правото на наследяване у нас може би е формирано под влияние на съветската правна
теория – вж. СЕРЕБРОВСКИЙ, В. И. Очерки советского наследственного права.
Москва, АН СССР, 1953, с. 47–48. Това гледище се възприема и от по-новата руска
литература – вж. ТОЛСТОЙ, Ю. К. – В: Гражданское право. Учебник. Часть 3. Под ред.
А. П. Сергеева и Ю. К. Толстого. Москва, Проспект, 1998, с. 513, който също го нарича
„правото на приемане на наследство“, но изрично сочи, че то включва и възможността
да се извърши отказ. Че правото на наследяване включва възможността да се приеме
наследството, без да споменава нищо за отказ, пише и КУЛАГИНА, Е. В. – В: ГражСтраница 84 от 116
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ледникът все още няма никакви права. Той ще придобие такива едва след
волеизявлението си за приемане.
Следва да се приеме, че правото на наследяване възниква за наследника единствено при законодателства, в които се прилага системата на
приемане. При системата на отказа за наследника възниква единствено
правото да извърши отказ от наследство. Очевидно това е едно съвсем
различно по съдържанието си от правото на наследяване субективно право.
Както вече бе посочено, наследственото право е измежду онези дялове на гражданското право, в които влиянието на римското частно право е
най-осезаемо. Немалка част от институтите му до голяма степен наподобяват римския си първообраз. Резонен е въпросът дали това се отнася и за
правото на наследяване. На базата на горните разсъждения за съществуването на това право, отговорът до голяма степен е свързан с приложимата в Древен Рим система на придобиване на наследство. Както и при много
други институти обаче, отговорът и тук не е еднозначен. През различните
етапи от развитието на римското право придобиването на наследството се
е подчинявало на различни правила. Нещо повече – нерядко в един и същ
исторически етап различните категории наследници са придобивали наследството по различен начин.
Според предкласическото и класическото римско право наследството се е придобивало по различен начин съобразно това дали се касае за
домашни наследници, т.е. наследници, намиращи се под властта на наследодателя (heredes domestici) или до външни наследници (heredes extranei)4.
Към първата категория спадат подвластните (под неговата patria
potestas или manus). Наследството, както при наследяване по закон, така и
по завещание, преминава към тях ex lege в момента на смъртта на насле-

4

данское право. Учебник. Том I. Ответственный редактор Е. А. Саханов. Москва, БЕК,
2002, с. 534. В нашата литература Веселин Петров говори за „право на приемане“, което отъждествява с правото на наследяване – ПЕТРОВ, Веселин. Приемане на наследство. София, Сиела, 2014, с. 109 и сл. Посоченото виждане не може да бъде споделено. Правото на наследяване включва две алтернативни и напълно равностойни
възможности – да се извърши приемане или да се извърши отказ от наследство.
ВЕНЕДИКОВ, Петко и АНДРЕЕВ, Михаил. Римско право. София, Наука и изкуство,
1949, с. 323–324; АНДРЕЕВ, Михаил. Римско частно право. София, Софи-Р, 1992,
с. 441–443; ВЕНЕДИКОВ, Петко. Записки по римско право. София, „Петко Венедиков“,
1994, с. 158–159; ЧОЛОВ, Румен. Римското частно право. София, Сиела, 2000, с. 146.
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додателя. Тази последица по отношение на подвластните се е обяснявала
с това, че още приживе на наследодателя те са се смятали до известна
степен за съсобственици на имотите му – в старото римско право се е считало, че имуществото принадлежи не на главата на семейството, а на цялото семейство5. Към същата категория се отнасят и освободените чрез
завещанието роби, с разликата, че са придобивали наследството единствено по завещание.
Според цивилното право домашните наследници не са имали право
да извършат отказ от наследство. Те придобиват наследството не само без
да изявяват воля, но дори и против волята си. Нещо повече – наследствената маса преминава в патримониума на домашните наследници дори и в
случай че не знаят за откриването на наследството, дори и да са били неспособни да извършват правни актове. Те не са имали право да извършат
отказ от наследство. Впоследствие обаче преторското право дава възможност на подвластните на наследодателя да извършват отказ от наследство
след неговата смърт. Те са можели да направят това само преди да са го
приели. Това тяхно право било означавано като ius abstinendi6. То се изразява във възможността подвластният да се въздържи от всякакви действия
по отношение на наследството. В резултат на това се счита, че той не е
приел наследството, като преторът му е давал защита срещу искове на
кредиторите на наследството. Съгласно D. 37.1.3.3 “Invito autem nemini
bonorum possessio adquiritur” – „Никой обаче не придобива bonorum
possessio против волята си“. Поради това в литературата се сочи, че по
преторското право приемането на наследство винаги е било акт на свободната воля на наследника7.
Такава възможност не е била призната на освободените чрез завещанието роби на наследодателя. Те във всички случаи са приемали ex lege
наследството, поради което са били наричани необходими наследници

5

6
7

ЖИРАР, Пол Фредерик. История и система на римското право. Прев. Симеон Ангелов.
Част III. София, СУ, 1915, с. 1247 и с. 1209; ВЕНЕДИКОВ, Петко и АНДРЕЕВ, Михаил.
Римско право, цит., с. 324.
ВЕНЕДИКОВ, Петко. Записки по римско право, цит., с. 158.
БАЗАНОВ, Иван. Курс по римско право. Том 2. Кн. V. Наследствено право. София,
1940, с. 183, бел. 3.
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(heredes necessarii)8 или свои и необходими наследници (sui et neccessarii
heredes)9.
Останалите наследници спадали към т.нар. външни наследници
(heredes extranei, heredes voluntarii). За да придобият наследството, те
трябвало да извършат нарочно волеизявление, наречено aditio hereditatis10,
съответно да бъдат способни да извършват правни актове. Волеизявлението за приемане по цивилното право е можело да бъде извършено по няколко начина. На първо място, външният наследник е можел да приеме
наследството изрично, чрез едностранно формално волеизявление пред
свидетели, пред които заявява: „Понеже наследодателят ме е назначил в
завещанието си за наследник, влизам в това наследство и се решавам за
него“. Това строго формално и соленелно изявление се е наричало креция
(cretio). В класическото право възникват още две форми на приемане на
наследството. Първата е т.нар. nuda voluntas. Подобно на крецията, тя също се изразява в изрично волеизявление, но за разлика от нея е неформална. Последният способ за приемане на наследството е чрез конклудентни действия, т.е. действия, от които може да се направи недвусмислен
извод за волята за приемане на наследството. Като такива се сочат разпоредителните действия с наследствената маса или с части от нея, както и
предприемане на действия по удовлетворяване на вземанията, включени в
наследството. Приемането с конклудентни действия в класическото римско
право се е наричало gestio pro herede11. Наследникът обаче е можел да
заяви изрично, че с тези действия не целѝ приемане на наследството и в
този случай наследствено правоприемство не е настъпвало12. Според пре-

8

9
10
11

12

В съвременната българска наследственоправна теория терминът „необходими наследници“ се използва за съвсем различна категория наследници. Като такива се означават наследниците, които имат запазена част от наследството – вж. ТАСЕВ, Христо.
Българско наследствено право, цит., с. 81; ЦАНКОВА, Цанка. Наследяване по закон.
София, Наука и изкуство, 1989, с. 96; МАТЕЕВА, Екатерина. Германското наследствено право като приложимо право…, цит., с. 170.
БАЗАНОВ, Иван. Курс по римско право, цит., с. 183.
БАЗАНОВ, Иван. Цит. съч., с. 187.
ВЕНЕДИКОВ, Петко. Цит. съч., с. 159; АНДРЕЕВ, Михаил. Римско частно право. София, Софи-Р, 1992, с. 442.
ЖИРАР, Пол Фредерик. История и система на римското право, цит., с. 1250, бел. под
линия 3. Такава възможност в съвременното българско наследствено право не се
признава.
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торското право пък приемането винаги е било изрично – чрез молба, отправена до магистрата и удовлетворена от него, наречена bonorum
possessionis petitio13. И тук е ясно видима приемствеността между институтите в римското и в съвременното наследствено право. На базата на тези
способи са възникнали двата основни начина за приемане на наследството
в съвременното право – изрично (напр. чл. 48, ал. 1 от българския Закон за
наследството) и чрез конклудентни действия (чл. 48, ал. 2 от същия закон).
Според вулгаризираното следкласическо право обаче всички наследници – и домашни, и външни – са придобивали наследството само чрез
приемане. В Юстиниановото право се възстановява гореописаното различие между придобиването на наследството от домашните и от външните
наследници14.
Тъй като външните наследници са приемали наследството след волеизявление, а не по силата на закона след смъртта на наследодателя (а в
определен период, както бе посочено, това е важало за всички наследници), съществувала реална опасност едно наследство дълго време да остане незаето. Такива случаи не са били редки, когато не са били налице домашни наследници. Такова наследство се е наричало hereditas iacens
(„спящо наследство“). Това създава състояние на несигурност и застрашава интересите на другите наследници, на кредиторите на наследодателя,
както и на кредиторите на наследниците. Затова преторският едикт дава на
кредиторите право да искат от претора чрез interrogatio in iure да заяви дали приема наследството. След това по молба на наследника е могло да му
се даде срок за разрешаване на този въпрос – spatium deliberandi. Този
срок обикновено е 100 дни. След безрезултатното му изтичане се счита че
наследникът се е отказал. В Юстиниановото право обаче е било възприето
противоположното разрешение – ако в дадения срок наследникът не извърши волеизявление за приемане или отказ, това означава че е приел
наследството.15

13
14
15

ЖИРАР, Пол Фредерик. Пак там.
АНДРЕЕВ, Михаил. Римско частно право, цит., с. 443.
ФЛЕЙШИД, Е. А. – В: Римско частно право. Под редакцията на И. Б. Новицки и И. С.
Перетерски. Прев. от руски език Н. Бранев и К. Георгиев. София, Наука и изкуство,
1952, с. 197.
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От направения анализ на придобиването на наследството по римското право може да се направи извод, че в него са познати две противоположни разрешения – (1) придобиване на наследството автоматично в момента на смъртта на наследодателя и (2) придобиване чрез волеизявление
за приемане.
На базата на това в съвременен план са се формирали двете познати системи на придобиване на наследството – система на приемане и система на отказ. По отношение на наследниците, които са придобивали наследството автоматично в момента на смъртта на наследодателя, право на
наследяване не е възниквало16.
Според съвременното българско наследствено право в същото
правно положение е държавата в хипотезата на чл. 11 от Закона за наследството. Когато се осъществят фактите, установени в хипотезиса на установената там норма (когато починалият няма наследници или те са отказали наследството или са изгубили правото да го приемат), наследството
автоматично преминава към държавата. Тя няма право нито да го приема,
нито да го отказва17.
Напротив, през различните периоди различни категории наследници
са имали възможност за избор: външните наследници според цивилното
право в предкласическия и класическия период; домашните наследници
(без освободените роби) според преторското право в същия период; всички
наследници в следкласическото право. Това дава възможност да се поддържа тезата, че за тези категории наследници в момента на откриване на
наследството е възникнало правото на наследяване в един доста близък
до днешното му състояние вид18.

16

17

18

ЖИРАР, Пол Фредерик. Цит. съч., с. 1247, който пише, че „има наследници, за които
въпросът за начините на придобиване и на отричане въобще не се поставя“, говорейки за heredes sui.
Спорът дали държавата придобива наследственото имущество в качеството на наследник или по силата на публичните си властнически правомощия е стар и остава извън скромните рамки на настоящото изследване. Всяко от двете противоположни
виждания намира подкрепа както в доктрината, така и в съдебната практика. Подробно за аргументите в полза на всяко едно от становищата вж. вместо всички ЗАКОН за
наследството. Научноприложен коментар, цит., с. 218–226.
Така и ФЛЕЙШИД, Е. А. Пак там, според когото за тези категории наследници откриването на наследството означава само възникване на право на приемане на наследството, което те може и да не упражнят.
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ЗА НЯКОИ ВЪПРОСИ НА
ДЕЕСПОСОБНОСТТА

Ас. д-р Тихомир Рачев
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Резюме: От 2014 г. до днес не е решен въпросът за бъдещо изменение на Закона за лицата и семейството. В мотивите на проекта за Закон за
физическите лица и мерките за подкрепа е посочено, че са необходими
промени в института на дееспособността. Този институт урежда отношения
от основополагащо значение за правната система и неговото изменение
трябва да бъде съобразено с редица особености.
Отправна точка в дебатите по отношение на бъдещите промени може да бъде римското частно право. Сложната уредба на дееспособността в
Древния Рим може да бъде основен източник на идеи за реформа на съвременния института. Поради тази причина настоящият труд целѝ анализирането на възможностите за промяна на възрастта, на която настъпва пълнолетие, в светлината на римското частно право.
Ключови думи: дееспособност, римско право, Закон за лицата и семейството, Закон за физическите лица и мерките за подкрепа, infantes,
impuberes infantia maiores
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ABOUT SOME PROBLEMS OF THE LEGAL CAPACITY
Assist. prof. Tihomir Rachev, PhD
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Abstract: The issue of a future amendment of Persons and Family act
has not been resolved from 2014 until nowadays. In the beginning of the motives
of the project for Persons and measures of support act is indicated that changes
in the institute of legal capacity are necessary. This institute is of fundamental
importance to the legal system and its modification must be made taking into
account a number of peculiarities.
A starting point in the debate about future changes may be Roman private
law. The complex structure of this institute in Ancient Rome can be a major
source of ideas for the reform of the modern institute. For this reason the report
aims at analyzing the possibilities for changing the age at which maturity occurs
in the light of Roman private law.

Keywords: legal capacity, Roman law, Persons and family act, Persons
and measures of support act, infantes, impuberes infantia maiores
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A PROPOS
Дееспособността е сред институтите на частното право, с който всеки юрист се запознава още от първата година на студентската скамейка.
Както учебните курсове по Обща теория на правото, така и курсовете по
Римско частно право и Гражданско право – Обща част, запознават студентите юристи с основните елементи на дееспособността. Въпреки основополагащото значение на института обаче, освен дидактичната литература по
посочените дисциплини българската правна литература съдържа само две
монографии1 и няколко статии2, разглеждащи конкретни проблеми на дееспособността в частното право.
През 2014 г. омбудсманът на Република България атакува пред Конституционния съд разпоредбата на чл. 5 от ЗЛС, твърдейки че тя противоречи на Конституцията и на редица международни актове, уреждащи правата на човека3. Представените пред КС становища на заинтересованите
страни не са единодушни4. Конституционният съд отхвърля искането на
омбудсмана.
Макар и намерено за неоснователно от КС, искането на омбудсмана
привлича общественото внимание към института на дееспособността. Две
години след конституционното дело в Народното събрание е внесен проект
за Закон за физическите лица и мерките за подкрепа. В самото начало на
мотивите на изготвения проект, с който се целѝ отмяна на действащия от
1949 г. Закон за лицата и семейството, е посочено, че е необходимо пре-

1

2

3

4

СТАНЕВА, Анна. Представителни и попечителски функции на родителите. София,
Унив. издат. „Св. Клиемнт Охридски“, 1992; СТАВРУ, Стоян. Недееспособността на
физическите лица. Съвременни предизвикателства. София, Нова звезда, 2016.
Вж. ТАДЖЕР, Витали. Проблеми на гражданската правоспособност и дееспособност
на ненавършилите пълнолетие. – В: Год. на СУ, Юрид. фак., Т. 66. София, 1975;
ПОПОВ, Петко и КОНОВ, Траян. Въпроси на недействителните сделки, сключени от
недееспособни в съдебната практика. – Правна мисъл, 1985, № 5; МАРКОВ, Методи.
Възможности за участие в стопанската дейност на ненавършили пълнолетие и недееспособни. – Юридически свят, 2000, № 1.
Вж. ИСКАНЕ на омбудсмана на Република България до Конституционния съд от
19.05.2014 г., достъпно от http://www.constcourt.bg/bg/Cases/Details/479
Така например ВКС и Съюзът на юристите в България приемат, че искането на омбудсмана е неоснователно и правната уредба на дееспособността съответства на
Конституцията и на международните актове, а Фондация Български адвокати за правата на човека и Българският хелзинкски комитет твърдят точно обратното.
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осмисляне и регулиране по нов начин на дееспособността като един от
класическите институти на личното право5. Всички комисии, в които е обсъждан предложният от Министерския съвет проект, са гласували „за“ приемането му от НС6.
Имайки предвид предстоящите дискусии по повод института на
дееспособността и необходимостта от изчерпателно разглеждане на всички проблеми, свързани с евентуална промяна, вкл. и на съответната възраст, настоящата статия целѝ да обърне поглед към римското право, за да
потърси възможни отговори на този въпрос, а заедно с това и да щрихира
възможностите за ограничаване на дееспособността в светлината на римскоправната традиция.
РИМСКО ПРАВО
Няма основания да се смята, че римските юристи са боравили с абстрактно определение на дееспособността. В римското право качеството на
едно лице да упражнява със свои действия правата си и да се задължава
се разглежда за всеки конкретен случай във връзка с възможността за
встъпване в брак, за сключване на правни сделки и с необходимостта за
определени лица да бъде учредено настойничество или попечителство.
Ограничаването на дееспособността в римското право е свързано със същите съображения, които са накарали и нашия законодател да създаде
съвременната уредба7.
По отношение на времето, в което трябва да настъпи пълнолетието,
римските юристи не са единодушни. В своите Институции Гай посочва, че
има разногласие между сабинианците и прокулеанците.
IG. 1.196

Институции на Гай, 1.196

Masculi autem cum puberes esse
coeperint, tutela liberantur: Puberem
autem Sabinus quidem et Cassius

Момчетата се освобождават от настойничество когато достигнат зрялост:
според нашите учители Сабин и Касий

5

6
7

Вж. мотивите към Проект за Закон за физическите лица и мерките за подкрепа, достъпни на https://www.parliament.bg/bills/43/602-01-48.pdf
Вж. докладите от комисиите на https://www.parliament.bg/bg/bills/ID/44032
D. 26.1.1.pr.
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трябва да се смята за зрял онзи, чието
тяло от външна страна изглежда годно
да се възпроизвежда; що се отнася до
тези, които не могат да съзреят по този начин, като скопците, трябва да ги
смятаме за такива когато навършат
възрастта, на която обикновено се
достига такава зрялост. Другата школа
юристи смятат, че зрелостта настъпва
с възрастта, тоест, че зрял е навършилият четиринадесет години.

Сабинианците, към които принадлежи самият Гай, възприемат два
критерия, като единият от тях е субсидиарен на другия. Според тях едно
лице трябва да се освободи от настойничество когато е достигнало определена полова зрялост, тоест когато има физическата възможност да създаде поколение. Тази възможност се преценява за всеки конкретен случай
чрез оглед на външните полови белези на лицето, извършван от pater
familias или от настойника на лицето. Когато обаче обективни причини създават пречки за проявлението на външните полови белези, като например
при скопците, сабинианците приемат като формален критерий за настъпването на зрелостта навършването на определена възраст, в която найчесто завършва половото съзряване. В текста на Гай не е посочена точна
възраст, което означава, че преценката се е извършвала също в зависимост от конкретния случай.
Прокулеанците от своя страна обуславят съзряването единствено с
формален критерий – настъпването на 12 години за момичетата и 14 години за момчетата. Вместо да разглеждат всеки конкретен случай, за да установят дали лицето е достигнало физическа зрялост, те прилагат винаги
формалния критерий на навършената възраст. Представителите на тази
юридическа школа вероятно са били запознати с човешката физиология и
са знаели, че детеродната способност при момичетата най-често настъпва
на 12, а оплодителната способност при момчетата – на 14-годишна възраст. Ето защо те изхождат от позицията, че природата е предопределила
възможността на лицата да създават семейство най-рано от тази възраст
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насетне, което обуславя и нуждата тези лица да са освободени от настойничеството.
По-лесно приложимият метод на прокулеанската школа очевидно е
надделял във времето и през VI в. император Юстиниан го възприема за
основен.
Inst. 1.22.pr.

Институции, 1.22.pr.

Pupilli pupillaeque cum puberes esse
coeperint, tutela liberantur. Pubertatem
autem veteres quidem non solum ex
annis, sed etiam ex habitu corporis in
masculis aestimari volebant. nostra autem
maiestas
dignum
esse
castitate
temporum nostrorum bene putavit, quod
in feminis et antiquis impudicum esse
visum est, id est inspectionem habitudinis
corporis, hoc etiam in masculos
extendere: et ideo sancta constitutione
promulgata pubertatem in masculis post
quartum decimum annum completum
illico initium accipere disposuimus,
antiquitatis normam in femininis personis
bene positam suo ordine relinquentes, ut
post duodecimum annum completum
viripotentes esse credantur.

Подопечните от единия и от другия пол
се освобождават от настойничество когато достигнат зрялост. Старите са
преценявали зрелостта на момчетата
не само с навършване на възрастта, а
и чрез преглед на тялото. Сметнахме
за по-удачно с оглед чистотата на нравите в наши дни да не прилагаме за
момчетата преглед на тялото, който
самите стари юристи са смятали непристоен по отношение на момичетата.
Също така сме заповядали в една наша конституция, че зрелостта при момчетата трябва да се смята за настъпила с навършването на четиринадесетгодишна възраст; оставяме определената от старите юристи възраст за момичетата, които на дванадесет години
трябва да се смятат годни да се възпроизвеждат.

Освен физическата зрялост, римските юристи обръщат внимание и
на психическото развитие на лицата. Поради тази причина римското право
ограничава възможността на определени лица чрез свои действия да се
задължават и да упражняват правата си. Ето защо настойничество и попечителство се учредява както на жените, така и на душевно болните и разточителните, а заедно с това съществува особен режим за неподвластните
лица, ненавършили 25 години.
Не попада в обхвата на настоящата статия изследването на поетапното придобиване на пълна дееспособност. Достатъчно е да се спомене, че
крайното развитие на степените дееспособност намира израз при Юстиниан, който определя, че ненавършилите 7 години (infantes) са напълно неде-
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еспособни, а навършилите 7, но ненавършили 14 години (impuberes infantia
maiores) са ограничено дееспособни8.
Трябва да се уточни също, че пълната дееспособност при жените
става възможна на по-късен етап от развитието на римското право. В найстарото римско право жената винаги е напълно недееспособна. С течение
на времето настойничеството над жените – tutela mulierum – постепенно
започва да упада, като в класическото и следкласическото право този институт почти не се прилага9.
Интересно е да се разгледа положението на ненавършилите 25 години и на разточителните. Лицата, навършили 14, но ненавършили 25 години, имат особено положение по отношение на дееспособността. Неопитността на младежите е причината римското право да предвиди особени
мерки за защита на участието им в гражданския оборот. Началото и основите на тази защита са поставени с Lex Plaetoria10. Този закон създава
обективна отговорност за лицето, което сключи неизгодна за ненавършилия 25 години младеж сделка. Преторът предоставя на младежите exceptio
legis Plaetoriae срещу исковете, с които насрещната страна търси плащане
по неизгодната сделка, а заедно с това – и възможност за възвръщане на
положението преди сделката – restitutio in integrum ob aetatem11. Наред с
възражението и възможността за връщане в предишното положение, преторът предоставя право на иск – actio legis Pletoriae, на всяко лице, което
твърди че поради своята неопитност младеж, ненавършил 25, е ощетената
страна по определена сделка.
Разбира се, Lex Plaetoria създава значителни затруднения за гражданския оборот, имайки предвид възможността всяка сделка, по която едната страна е ненавършила 25 години, да бъде атакувана, при това от всяко лице. Тези затруднения водят до попадането на ненавършилите 25 години под попечителство. По този начин всички сделки, които могат да обременят тяхната правна сфера, се сключват със съдействието на попечи8
9
10

11

Вж. БАЗАНОВ, Иван. Курс по римско право. Т. 1, цит., с. 104–105.
Вж. АНДРЕЕВ, Михаил. Римско частно право, цит., с. 173–174.
Вж. BERGER, Adolf. Encyclopedic dictionary of roman law. Vol. 43, Part 2. Philadelphia,
Transactions of the American Philological Society, 1953, p. 557.
АНДРЕЕВ, Михаил. Цит. съч., с. 173.
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тели12. Фактически ненавършилите 25 години се приравняват на impuberes
infantia maiores, т.е. на навършилите 7, но ненавършили 14 години лица.
Това нелогично положение се преодолява частично чрез института
venia aetatis – принцепсът освобождава от попечителство онова ненавършило 25 години лице, което е показало достатъчно умствено и психическо
развитие и опит13. При Константин Велики минималната възраст за освобождаване от попечителство е навършени 20 години за момчетата и 18 години за момичетата14. Правото на освобождаване от попечителство преди
навършването на 25 години се придобива посредством специално производство пред принцепса или пред провинциалния управител. В това производството лицето, което целѝ освобождаването си от попечителство, трябва да докаже чрез писмени доказателства, че е навършило 20, респективно
18 години, и чрез свидетелски показания да докаже порядъчния си живот,
духовното и моралното си развитие. При момичетата доказването може да
се осъществи само чрез петима свидетели.
Римското право ограничава дееспособността на разточителните, т.е.
на лицата, които не познават граници за своите харчове, и които прахосват
своето имущество15. Ограничаването на дееспособността на такива лица
не е обусловено от възрастов критерий. То настъпва след производство
пред претора или управителя на провинцията16. В това производство, което
се инициира вероятно от близките на разточителния или от всеки заинтересован, като например неговите кредитори, преторът или проконсулът
трябва да установи дали наистина лицето страда от пороци, които водят до
разпиляване на имуществото му. Текстът D. 27.10.6 дава основание да се
смята, че такова производство може да се образува и по искане на лице,
което твърди, че е разточително. С оглед задължението на магистрата да
установи действителното фактическо положение, не е изключено свръхзадлъжнели длъжници често да търсят освобождаване от дълговете си,
преструвайки се на разточителни.
12
13
14
15
16

Пак там.
C. 2.45.1.
C. 2.45.2.
D. 27.10.pr.
БАЗАНОВ, Иван. Цит. съч., с. 109. Вж. D. 27.10.2 и D. 27.10.6.
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Като междинен извод е необходимо да се уточни, че римското право
разглежда възможността лицата чрез свои действия да придобиват права и
да се задължават по целесъобразност. Така формалният критерий на достигната възраст не е единен, а критерият за моралното и психическо развитие на лицето се прилага субсидиарно и по изключение. Навършването на
14 години има значение за встъпването в брак поради изцяло биологични
съображения. Самостоятелното участие в гражданския оборот е обусловено от навършването на 25-годишна възраст с оглед душевното съзряване и
придобиването на житейски опит, освен в случаите, при които и преди тази
възраст в специално производство е придобито правото на самостоятелно
участие. Независимо от възрастта дееспособността може да се ограничи
поради психично заболяване или разточителство. Следователно в римското право едно лице става напълно способно със свои действия да упражнява правата си и да поема задължения не автоматично с навършването
на 25-годишна възраст, а и ако е достигнало достатъчно психическо и морално развитие. От това правило, разбира се, има изключения, които са
съобразени с възможността на конкретното лице да участва пълноценно в
гражданския оборот.
РИМСКОПРАВНАТА ТРАДИЦИЯ И СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО
Няма спор по отношение съдържанието на понятието дееспособност
в частноправен аспект. След приемането на чл. 2 от ЗЛС през 1949 г. българската доктрина е възприела, че дееспособността е признатата и уредена от закона способност на физическото лице с лични действия да придобива права и да поема задължения17. Дееспособността настъпва поетапно,
като до 14-годишна възраст лицата са малолетни, т.е. напълно недееспособни – чл. 3 от ЗЛС. От 14 до 18-годишна възраст са непълнолетни – ограничено дееспособни (чл. 4), а след навършването на 18 години те са
пълнолетни, т.е. напълно дееспособни – чл. 2 от ЗЛС. Ограничаване на

17

Вж. ТАДЖЕР, Витали. Гражданско право на НРБ. Обща част. Дял II. София, Софи-Р,
2001, с. 67. Вж. и по-широкото определение на проф. М. Павлова, което обаче е в същия смисъл – ПАВЛОВА, Мария. Гражданско право. Обща част. София, Софи-Р,
2002, с. 251. Вж. също определение на проф. Л. Василев – ВАСИЛЕВ, Любен. Гражданско право. Обща част. Варна, ТедИна, 1993, с. 112.
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дееспособността се допуска поради слабоумие или душевна болест – чл. 5
от ЗЛС. Действащият ЗЛС не познава възможността за ограничаване на
дееспособността поради разточителство.
Българският законодател е възприел формалния критерий на възрастта като обуславящ за настъпването на дееспособността. Изключение
от него въвежда чл. 6, ал. 4 от СК, който предвижда, че с встъпването в
брак непълнолетният става дееспособен, но може да се разпорежда с недвижим имот само с разрешение на районния съдия по постоянния си адрес.
Следователно относително пълна дееспособност по българското право
може да настъпи за едно лице най-рано след навършване на 16-годишна
възраст.
В тази връзка трябва да се анализира въпросът за свързаността на
българското законодателство и адекватността на уредбата с оглед „акселерацията“ на младежта в XXI в. поради техническия прогрес и средствата
за масова комуникация18. Според българския законодател всяко лице може
свободно да избира половия си партньор с навършването на 14-годишна
възраст – арг. от чл. 149, ал 1 от НК и чл. 151, ал. 1 от НК. Половото общуване преди навършването на тази възраст е престъпление. Респективно
възможността за създаване на поколение трябва да се отнесе най-рано
към 14-годишна възраст. Според чл. 6, ал. 1 от СК обаче възрастта за
сключване на брак е поне 18 години, освен в случая на ал. 2 на същата
разпоредба, която намалява възрастта до 16 години. Кодексът на труда в
чл. 301 сочи, че трудовата дееспособност настъпва на 16 години, освен при
строго определени случаи, свързани с труд, полаган в цирка, театъра, киното.
Изводът, който може да бъде направен въз основа на посочените
разпоредби е, че според българското законодателство едно лице може да
избира половия си партньор на 14 години, съответно да стане на 14-15 години родител, но да има възможност да се издържа самостоятелно от собствения си труд най-рано на 16 години (освен ако не работи в цирк, кино,
театър), и да сключи брак на същата възраст, ако районният съд позволи
това. В същото време възможността да носят наказателна отговорност за
18

ПАВЛОВА, Мария. Цит. съч., с. 254.
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лицата настъпва на 14 години – арг. от чл. 31, ал. 2 от НК. Тоест, законодателят приема, че на 14-годишна възраст едно лице може да бъде достатъчно зряло, за да носи наказателна отговорност и да направи избор за
започване на полов живот, съответно да стане родител, но все още не е
достатъчно зряло да сключи брак или да работи.
Възниква въпросът дали тези възприятия на българския законодател
са правилни. На пръв поглед има две мнения.
Едното се свързва с концепцията, че днес психическото съзряване
настъпва по-рано от навършването на 18-годишна възраст, вследствие на
средствата за масова комуникация и на техническия прогрес, както споменава проф. Павлова. От тази гледна точка настъпването на пълната дееспособност едва на 18-годишна възраст не е оправдано, респективно трябва
да се промени.
Второто гледище е че, независимо от акселерацията на младежта,
възрастовата граница за настъпването на пълната дееспособност трябва
да се запази или дори да се повиши. Аргумент в подкрепа на това твърдение е развитието на информационната среда, която създава все повече
опасности за правната сигурност, най-вече в правната сфера на лицата с
липса на житейски опит.
Отправна точка при проверката на тези твърдения може да се намери в данните на Националния статистически институт. Друга отправна точка могат да бъдат законодателствата на икономически по-развитите и постабилни държави от ЕС. Според данните на НСИ19 за 2017 г. при условията на чл. 6, ал 2 от СК са сключени 618 брака при общо за страната 28 593
брака. Това означава, че близо 2.1% от браковете са сключени при наложителни за това причини с разрешението на районния съд. Това е относително нисък процент, за да се обоснове необходимостта от промяна на
възрастта за встъпване в брак.
През 2017 г. лицата под 18-годишна възраст, извършили престъпление, са общо 4 971, от които 1 063 ненавършили 14 години и 3 908 – на19

Достъпни от http://www.nsi.bg/bg/content/3028/%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%
D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0
%B2%D0%B5
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вършили тази възраст. Най-често извършваното престъпление е кражба,
следвано от унищожаване и повреждане на имущество, телесна повреда и
престъпления, свързани с наркотици. Не е малък броят на извършените
престъпления блудство, грабеж и хулиганство – 56, 192, респективно 259.
При раждаемост средно около 66 хиляди деца на година, това означава, че
около 7% от населението на страната под 18 години е станало част от статистиката за извършени престъпления. Имайки предвид че статистиката
отразява само разкритите престъпления, най-вероятно процентът е значително по-висок.
В тази връзка трябва да се направи паралел между България и други
държави по отношение възрастта, на която едно лице става пълнолетно и
на каква възраст може да се носи наказателна отговорност. В повечето
държави членки на ЕС пълнолетието настъпва на 18-годишна възраст. Изключение прави Австрия, където пълнолетието настъпва на 1620. Найниската възраст в ЕС, на която едно лице може да бъде наказателноотговорно, е определена в Република Ирландия (Ейре) и в Обединеното кралство – с навършването на 10 години. В Белгия, Нидерландия и Унгария наказателната отговорност може да настъпи най-рано на 12 години. Франция
и Гърция са поставили като граница навършването на 13 години. Повечето
от останалите държави членки са възприели като долна граница навършването на 14 години, с изключение на Люксембург – 18, Пртугалия – 15, Чехия, Полша, Финландия и Швеция – 15 години. Не може да се твърди, че
тенденция в Европа е намаляването на възрастта, на която може да се носи наказателна отговорност. Трябва обаче да се вземе предвид и фактът,
че държави с утвърдени традиции в гарантирането на човешките права като Франция и Белгия намаляват долната възрастова граница за носене на
наказателна отговорност, а в други държави тази граница е поставена още
по-ниско – на 10 години. Законодателят в тези страни е преценил, че на
тази възраст лицата могат да разбират свойството и значението на постъпките си, т.е. че са достатъчно психически зрели, за да носят отговорност.

20

По данни на Youthpolicy, достъпни на http://www.youthpolicy.org/factsheets/
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Имайки предвид възможността за бъдещо изменение на ЗЛС, трябва
да се потърси отговор на въпроса дали нашият законодател следва да
промени възрастта, на която да настъпва пълната дееспособност, или не
са необходими изменения.
Въз основа на изложените по-горе данни не може да бъде даден
обоснован еднозначен отговор. От една страна данните, свързани с брака
и семейството, не дават основание за промени, но от друга данните за
престъпността и тенденцията в големите европейски държави могат да
подкрепят обратното твърдение.
С оглед акселерацията на младежта и мъдростта на римското право
изглежда необосновано пълнолетието да настъпва на 18 години Отчитайки
същността на съвременната социална среда, може да се обсъди вариантът
границата да бъде свалена на 16 години. Така лицата биха били свободни
да сключват брак на тази възраст без разрешението на районния съд, да
определят имуществен режим по време на брака, да завещават. При това
положение трябва да се обсъдят и необходимите промени в института на
еманципацията.
С оглед малкия житейски опит, който имат 16-годишните, може да се
направи предложение разпоредителните сделки с недвижими имоти, собственост на тези лица, да става винаги със съдействието на районния съд
до навършването на 18 или дори 20 години. По този начин имуществената
сфера на лицата, които тепърва трупат житейски опит, би била напълно
запазена. Чрез съдействието на районния съд би била ограничена възможността за неизгодни за младежите сделки и за разпиляване на имуществото им поради грешки на младостта.
Чрез тези промени законодателят би отразил особеностите на дееспособността, свързани както с половата и физическата зрялост, така и с
натрупания житейски опит. Намаляването на възрастта за пълнолетие е
обусловено от бързото физическо и полово съзряване, настъпващо найкъсно на 14-16 години. Въвеждането на задължение за съдействие на районния съд при разпоредителни сделки дори след настъпването на пълнолетието може да се аргументира както с липсата на житейски опит на лицаСтраница 102 от 116
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та, така и с все по-големите опасности пред тяхната правна сигурност в
съвременните условия. Тези промени могат да бъдат свързани и с възможността лицата да започнат самостоятелно развитие на един по-ранен етап
от живота си.
ИЗВОД
От казаното по-горе може да се направи изводът, че сложната уредба на дееспособността в римското право може да бъде източник на идеи,
които да послужат при реформа на института в наши дни. Заедно с това
трябва да се посочи, че при обсъждането на възрастта, на която трябва да
настъпва дееспособността, както и на възможните ѝ ограничения, е необходимо да се вземат предвид множество фактори, като например акселерацията на младежта, условията на развитие на подрастващото население,
различното настъпване на физическото съзряване и придобиването на житейски опит. Имайки предвид тези особености, следва да се изгради съобразена с тях уредба на дееспособността. Ето защо е необходимо да се
прецени доколко е целесъобразно намаляването на възрастта, на която
настъпва пълнолетието, от 18 на 16 години, както и съответно засилване
ролята на районния съд при разпоредителните сделки с недвижимо имущество на лицата, навършили пълнолетие.

Страница 103 от 116

ISSN 2367-7007

IUS ROMANUM

2018 Theo noster

ИСТОРИЯТА
НА НЕНАИМЕНОВАНИТЕ ДОГОВОРИ
И НЕЗАПОЧНАТИТЕ ДЕБАТИ ЗА ТЯХ
В СЪВРЕМЕННОТО НИ ПРАВО

Хон. ас. Димитър Стоименов
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Резюме: Статията разглежда вкратце историческото развитие на ненаименованите договори от съглашения, непопадащи в някоя от класическите категории договори в римското класическо право – формалните, реалните и консенсуалните, до най-разнородни съглашения, които били скрепени с иск – с други думи, имали обвързващ характер за сключилите ги страни.
След внасянето на терминологични уточнения от глосаторите, под
влиянието на канонистите, търговските обичаи и школата на естественото
право през XVIII в. вече няма съмнение, че и безименните съглашения пораждат същия обвързващ характер, както и типизираните и наложилите се
в оборота договори като продажбата, наема и поръчката. Принципът “pactu
sunt servanda” се налага като основна концепция за сключване на договора
в европейските кодификации на XIX век.
В следващата си част статията разглежда уредбата на ненаименованите договори в българското право след Освобождението до наши дни и
се опитва да представи на българския читател възможните концепции за
справяне с проблема кои теории могат да помогнат при намирането на
приложимите норми към ненаименованите договори.
Ключови думи: Ненаименовани договори, pacta sunt servanda, смесени договори, атипични договори
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THE HISTORY OF THE INNOMINATE CONTRACTS AND
THE DEBATE AROUND THEM IN OUR MODERN LAW
WHICH HAS NOT STARTED YET
Hon. assist. Dimitar Stoimenov
Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Abstract: The article deals briefly with the historical development of the
innominate contracts, from mere agreements not fitting into any of the classical
categories of the Roman contracts – the formal, real and consensual contracts to
a bunch of diverse pacts which were actionable and had a binding character for
the parties who concluded them.
After the terminological clarifications introduced by the glossators and under the influence of the cannon lawyers, the commercial practices and the school
of the natural lawyers there is no further doubt that innominate contracts have
the same binding effect between the parties as all typical contracts, e.g. the sale,
the lease and the mandate. The principle “pacta sunt servanda” becomes the
major concept behind the conclusion of a contract in the European codifications
of the XIX century.
The next chapter of the article makes an overview of the regime of the
innominate contracts in Bulgarian law after the Bulgarian Deliberation until present by rendering the Bulgarian readers a possible answer how to find the rules
applicable to the innominate contracts.

Keywords: Innominate contracts, pacta sunt servanda, mixed contracts,
atypical contracts
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I. ВМЕСТО УВОД
Настоящата статия отразява основните тези, изложени в доклад,
който бе представен на академичната конференция, посветена на нашия
покоен приятел и колега гл.ас. Теодор Пиперков, през месец ноември
2018 г. в Софийския университет.
Целта е да се хвърли кратък поглед върху историческото развитие
на ненаименованите договори от класическото римско право до наши дни,
както и да се обърне внимание на част от проблемите, които тези договори
продължават да пораждат.
Темата добива все по-голяма актуалност не само поради нарастването на значението и броя на новите „видове“ договори1, но и на липсата на
енергични опити от страна на съдебната практика и правната теория в България да създадат общи критерии, които да се прилагат към всички тях.
Както повечето читатели вероятно се досещат, тези проблеми са
свързани най-вече с въпросите кои законови норми, уреждащи сключването и действието на считаните от законодателя за „обичайни“, тоест исторически наложили се в оборота договори, се прилагат към ненаименованите
съглашения, както и какви критерии можем да използваме за тяхното „типизиране“.
II. ИСТОРИЯТА НА НЕНАИМЕНОВАНИТЕ ДОГОВОРИ –
РЪКА ЗА РЪКА С ЕВОЛЮЦИЯТА НА ПОНЯТИЕТО ЗА ДОГОВОР
1. Първообраз на ненаименованите договори в римското право
От Третата книга на Институциите на Гай ни е известно, че за класическите римски юристи са съществували четири вида договори: реални,
вербални, литерални и консенсуални2.
Едно от неопровержимите и значителни постижения на римските
юристи за развитието на договорното право на Стария континент е, че
1

2

Тук могат да бъдат споменати най-често срещаните в практиката у нас ненаименовани договори: прехвърляне на вещно право върху недвижим имот срещу издръжка и
гледане, договор за франчайз, дистрибуторски договор, договор за предоставяне на
услуги и факторинг.
„[…] aut enim re contrahitur obligation aut verbis aut litteris aut consensu.“ – IG. 3.89.
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скрепява със санкция простото съгласие като отваря вратата за развитие
на консенсуалните договори, избутвайки встрани договорите, за чиято
действителност е необходимо предаване на вещта или пък спазване на
особена устна или писмена форма3.
Още по времето на класическото римско право обаче ограниченият
брой на консенсуалните договори на цивилното право, които били скрепени
с преторската санкция4, тоест с иска за реално изпълнение, не е можел да
обслужи една от нарастващите нужди на оборота – да бъде гарантирано
изпълнението и на договорите на простото съгласие, които не се вписвали
в това четворно деление.
Така някой, който е предал в замяна (permutatio) една вещ с обещание да получи друга вещ от ответната страна, а не пари, не е можел да иска насрещната престация, освен ако тя не е била гарантирана със стипулация от страна на длъжника заменител. В резултат от непризнаването на
действието на договора единственото правно средство, с което е разполагал кредиторът, било връщането на дадената вещ с кондикционен иск.
Подобни неформални съглашения са често срещани в Рим и в елинистичните части на Империята, като те не се ограничават до замяната, а
често имат за предмет освобождаване на роби или пък представляват смесени съглашения като например обещаване на труд или услуга срещу получаване на друга непарична престация5.
Още през втората половина на ХIХ в. започва оживеният диспут в
романистиката6 кога римското право – през класическия период или покъсно, е успяло да се приспособи и да се откъсне от стриктната система на
защита на претенциите, произтичащи единствено от договори, признати от
цивилното право.

3

4

5
6

ZIMMERMANN, Reinhard. The law of obligations. Roman foundations of the civilian tradition. Oxford, 1996, p. 508.
Това са били продажбата (emptio venditio), наемът в различните му проявни форми –
наем на вещи, труд и трудов резултат (locatio conductio), договорът за дружество
(societas) и поръчката (mandatum) – вж. АНДРЕЕВ, Михаил. Римско частно право, цит.,
с. 307–237.
KASER, Max. Rechtsgeschichte des Altertums. 1. Abschnitt. München, 1955, S. 484 ff.
С подробна библиография за разнопосочните мнения при KASER, Max. Op. cit..,
S. 484, n. 2.
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Преторът първоначално решил да даде защита на страната по двустранен договор, по който вече единият съдоговарящ e престирал, и който
не се вписва в класическата дефиниция на някой от консенсуалните договори, например продажба, наем на определена вещ или личен труд.
Така признаването на действието на неформалните съглашения, които не отговарят изцяло на стандартната дефиниция на един от четирите
консенсуални договора, започнава с преторската намеса там, където е било ясно че е налице сключен договор (например защото едната страна вече е изпълнила дължимото), но не е било ясно какво точно е неговото съдържание.
Такъв е и случаят с римската консигнация (aestimatum), представляваща съглашение, по силата на което собственикът на една вещ я предава
за препродажба на друго лице, което, от своя страна, се задължава да му
плати определена сума пари, ако успее да я продаде, или да я върне, ако
не успее. Този договор, съчетаващ в себе си елементи от продажбата и
наема на личен труд, създава един от първите в юридическата история
смесени договори, сиреч ненаименовани съглашения, съчетаващи в себе
си елементи от различни наименовани договори. Още тогава е било ясно
че исковете, свързани с изпълнението на консигнацията, не могат да се
пришият единствено към някой от видовете договори, признати от цивилното право.
Отначало преторът е потвърждавал наличието на възражение в полза на страната по безименен договор, като тя има възможност да иска
включване на ексцепцията за сключено ненаименовано съглашение
(exceptio pacti) във формулата, в случай че другата страна претендира че
ответникът дължи характерната за някой от цивилните договори престация7.
Впоследствие тази пасивна защита е била трансфромирана от претора и в право на иск, като същият скрепил неизпълнението на неформален договор, непознат на цивилното право, с една actio in factum.
7

АНДРЕЕВ, Михаил. Цит. съч., с. 331. Дори не е било необходимо това възражение да
бъде предявено пред претора, ако приемем твърденията на Паул, че тези възражения
са били неизменно свързани с bona fidei iudicia и за тях магистратът следял служебно – D. 18.5.3.
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Независимо от любопитната подробност кога точно акционната система е била разчупена с внедряването на тези искове – преторските пактове – рецептът (receptum) и конститутът (constitutum), а по-късно през Юстиниановата епоха – и легитимните договори, на които императорските конституции дали защита, те вече били поставили под въпрос първоначалната
ѝ строгост, според която не е налице право, ако то не отговаря на нарочно
създаден за неговата защита иск.
От историческа гледна точка най-голям интерес представлява една
от формите на рецепта – гаранционен договор, сключен от корабособственика превозвач, ханджията или собственика на конюшня8, с който тези лица
отговарят за съхранението на предадените им за пазене вещи – най-често
стоки и добитък. Отговорността им е стриктна и те могат да се екскулпират
за погиването или повреждането на вещите единствено ако е била налице
непреодолима сила9. Причината за въвеждането на тази безвиновна отговорност е че превозвачите по море и съдържателите на ханове и конюшни
често са били в престъпно съучастие с крадци, с които делели плячката,
получена от обраните си клиенти.
Този вид гаранционен договор е играел някога ролята на застраховка
на повереното за пазене имущество. Тази отговорност за пазене е преминала по пътя на рецепцията на римското право и в съвременните законодателства. В разпоредбите на чл. 1782 и сл. Френският граждански кодекс
урежда безвиновната отговорност, от която пазачите на вещи могат да се
освободят единствено при наличието на форсмажорни обстоятелства.
За разлика от френския си предшественик Германският граждански
кодекс ограничил въвеждането на тази стриктна отговорност единствено по
отношение на хотелиерите и собствениците на мотели и пансиони10, предлагащи нощувка на своите гости, но не разширил субективния обхват на
отговорността до лицата, отдаващи стаи под наем, тъй като последните не
8
9

10

Receptum nautarum, cauponum vel stabulariorum.
ZIMMERMANN, Reinhard. Op. cit., p. 515. Подробно обяснение за отговорността им
дава Улпиан – D. 4.9.3.1.
Срв. BGB (§ 701 и сл.). Наред с това, безвиновната отговорност на хотелиера в съвременното право е ограничена до законово определена парична сума, а отговорността за виновното лично или на персонала му поведение покрива задължението да възстанови цялата равностойност на повредените или погинали вещи (вж. § 702 BGB).
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упражняват никакъв контрол по отношение на оставените от гостите им
вещи11.
2. От ненаименованите договори на римското право
до съвременната концепция за договора
Както видяхме по-горе, глосаторите са заварили истински хаос в договорната система на римското право. От една страна, съществували истинските, „римските“ договори, които можели да бъдат изпълнени принудително, а от друга страна съществували множество различни други договори, част от които били скрепени също със санкция – билò по волята на претора, билò по силата на императорските конституции.
За да улеснят разбирането си за договорите, глосаторите (най-вече
Ацо в края на XII в.) ги разделят на две групи – „голи“ и „облечени“ договори
(pacta nuda и pacta vestita). По този начин отделят чисто естествените задължения в отделна категория, влагайки нов смисъл в понятието „гол договор“.
Втората категория съдържа всички съглашения, които подлежат на
принудително изпълнение. В тях глосаторите включват четирите вида договори на класическото право и две нови подкатегории – добавъчните договори, които нямат самостоятелно значение, и реалните ненаименовани
договори, като например замяната12.
Въпреки че в графата „ненаименовани договори“, които не обвързват
юридически страните, останал съвсем кратък списък, изминават няколко
столетия до формирането на модерната концепция за договора през
XVIII век.
Без да се разпростирам в тази така интересна еволюция в класифицирането на договорите, факторите за налагане на представата че простото желание на две страни да се обвържат, спазвайки насрещните си обещания, винаги има задължителна сила, са три.
(1) Основна роля в утвърждаването на принципа, че всички сключени
договори следва да се спазват, има каноническото право през Средните
11

12

PALANDT. Bürgerliches Gesetzbuch. 55. neubearbeitete Auflage. München, C. H. Beck,
1996, § 701, n. 2.
ZIMMERMANN, Reinhard. Op. cit., p. 539.
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векове, което се възползва от възможността да привлича към църковната
си юрисдикция спорове относно неизпълнението на договори, които са
сключени под клетвено обещание. Причината за това е, че неизпълнението
на договора, а с това и нарушаването на дадената при сключването му
клетва – laesio fidei, е било преследвано като клетвоотсъпничество.
(2) В своята Liber Extra, съдържаща декретите на Папа Григорий13
към Corpus Iuris Canonici, канонистите започват да застъпват доктрината,
че всички договори следва да се изпълняват, независимо дали представляват голи съглашения или не. Това вероятно дава началото и на станалата по-късно знаменита фраза “pacta servanda sunt”14. През XIV в. канонистите вече масово смятат, че всички съглашения имат обвързваща сила по
силата на канона.
Хуго Гроций подема този мотив и го доизгражда до основен принцип
на естественото право, а именно, че спазването на даденото обещание е в
основата на човешката честност15.
Колко важен е бил този принцип е видно най-вече от заеманото място на договора според юристите от школата на естественото право, които
го въздигат като основен инструмент за уреждане на човешките взаимоотношения, на правните връзки между държавите, както и на връзката между
държавата и гражданите под формата на понятието за „общественият договор“ (contrat social).
(3) Не на последно място, търговските обичаи във Франция, Италия,
както и в партикуларното право на градовете в Германия, също оказват
своето влияние върху процеса на деформализиране на договорното право
като налагат максимата, че договорите на простото съгласие следва да се
изпълняват, дори и да не са сключени във формата, предписана от реципираното и широко приложимото римско право16.

13

14

15
16

Станал известен със законотворчеството си и институционализирането на Светата
инквизиция.
Lib. I, Tit. XXXV, Cap. 1. Всъщност текстът гласи “pacta quantumcumque nuda servanda
sunt” или „договорите, било то и голи, трябва да се изпълняват“.
HUGO GROTIUS. De jure belli ac pacis. [1625], Lib. II, Cap. XI, 4.
FLOSSMANN, Ursula. Österreichische Privatrechtsgeschichte. 6. Aufl. Wien, Springer,
2008, S. 230.
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III. НЕНАИМЕНОВАНИТЕ ДОГОВОРИ В БЪЛГАРСКОТО ПРАВО
ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО ДНЕС
Ненаименованите (безименните) договори намират първата си законодателна уредба в България след Освобождението в текста на чл. 7 от
отменения Закон за задълженията и договорите,17, който гласи:
„Договорите, и да имат и да нямат собствено название, се подчиняват на общите правила, които съставят предмет на настоящия отдел. Особените правила на някои граждански договори са установени в
отделите за всякой един от тях; ония от тях, които са свойствени на
търговските дела, са изложени в Търговския закон.“
Тогавашният български законодател е възпроизвел почти дословно
текста на непрекия си първообраз – ФрГрК – тогавашен чл. 1107, настоящ
чл. 1105.
Правилото дава малко или повече единствено ориентир, че правилата на общата част на облигационното ни право ще се прилагат и към ненаименованите договори.
Въпросът кои особени правила ще се прилагат към ненаименованите
договори обаче не намира отговор в самия закон, а старата ни коментаристика му дава един ясен и един доста неясен отговор. Ако страните са предвидили клаузи в самия договор, те ще се прилагат, стига да не противоречат на закона или добрите нрави или пък да не са невъзможни. Ако такива
клаузи не са налице, трябва да се приложат по аналогия правилата, установени за наименования договор, с който безименният му събрат има найголямо сходство18.
Както ще видим по-долу, именно този въпрос, свързан с ненаименованите договори, поражда най-много главоблъсканици. Логично следва да
си зададем и свързаното с него питане дали по аналогия се прилагат един17

18

В сила у нас до 1 януари 1951 г., когато е заместен от сега действащия Закон за
задълженията и договорите (ЗЗД).
Така ТОНЧЕВ, Димитър Стоянов. Коментар върху закона за задълженията и договорите. Т. I. София, Ц. Н. Чолаков, 1929, чл. 7, н. 20. По-кратките коментари на отменения ЗЗД дори не обръщат толкова голямо внимание на този въпрос, а използват
повода да дадат систематика на възможните деления на договорите – МЕВОРАХ,
Нисим Юда, ЛИДЖИ, Давид И. и ФАРХИ, Леон Бохор. Коментар на закона за задълженията и договорите чл.чл. 1–333. София, 1926.
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ствено диспозитивните правила, които важат за определения наименован
договор, или пък и императивните, ако такива са налице.
Всъщност голямото пространство в правото на ненаименованите договори до 1951 г. е било заето от предварителните договори, които не са
имали своя собствена уредба в отменения ЗЗД19.
След приемането на действащия ЗЗД законодателят не обръща особено внимание на ненаименованите договори. Такова внимание те не получават нито в стандартните учебни курсове по облигационно право20, нито
в многобройните монографии и статии в тази област.
Натрупалата се съдебна практика по различни въпроси на ненаименованите договори също не дава ясен и систематичен отговор какви са
критериите за това един ненаименован договор да се квалифицира като потясно свързан с един или друг наименован договор21.
Тя по-скоро се стреми да даде съдържание на някои от станалите
„типични“ белези на престацията по някои своеобразни договори, разпространили се в резултат на икономическите условия на живот в България
през последните три или четири десетилетия и липсата на капиталов резерв на хората, които не получават трудови или други доходи, гарантиращи
достойното им съществуване, като например договора за прехвърляне на
вещно право върху недвижим имот срещу издръжка и гледане22.

19

20

21

22

Това е видно и от примерите, дадени от КОЖУХАРОВ, Александър. Закон за задълженията и договорите: Систематичен синтез на юриспруденцията: чл. 1–216. София,
Общ фонд за подпомагане на студенти. [Сборник анотирани закони] София, 1948,
с. 19. Друг интересен пример за ненаименован договор е отстъпването на част от
поземлен имот на съсед, който от своя страна се задължава да не се конкурира с
отстъпващия я за покупката на друг, трети съседен имот (пак там).
Напр. КАЛАЙДЖИЕВ, Ангел. Облигационно право. Обща част. София, 2016, с. 121.
В учебника си по облигационно право проф. Кожухаров се ограничава до това да
спомене че предварителният договор също е вид ненаименован договор – вж.
КОЖУХАРОВ, Александър. Облигационно право. Общо учение за облигационното
отношение. Книга 1. София, Софи-Р, 1996, с. 66–67.
Така дистрибуционният договор се свързва тясно с търговската продажба по отношение на задълженията на дистрибутора за заплащане на закупените стоки – така
Решение № 2123 от 21.11. 2014 г. по т.д. 1276/2014 г. на АС – София, т.о. Разпоредбите за търговска продажба пък се смятат за приложими към ненаименования договор за продажба на услуги – вж. Решение № 5972 от 09.05.2016 г. по гр.д.
72776/2015 г. на СРС, 51 с-в.
Така например се дискутира дали паленето на печка в студените зимни дни в дома
на прехвърлителя на вещното право е част от дължимата грижа за поддържането на
нормален и спокоен живот – вж. напр. Решение № 134 от 07.05.2014 г. по гр.д.
№ 176/2014 г. на ОС – Ловеч, гр.о.
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IV. ВИДОВЕ НЕНАИМЕНОВАНИ ДОГОВОРИ. ВЪЗМОЖНИ ТЕОРИИ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИЛОЖИМИТЕ ПРАВИЛА КЪМ ТЯХ
1. Видове ненаименовани договори – атипични и смесени договори
От горното е видно, че в българското право досега не съществува
някаква, билò то и само обща или важаща за отделни случаи, концепция за
това какви видове биха могли да бъдат ненаименованите договори и какъв
е критерият за определяне на приложимите правила към тях.
Ако потърсим опора в сравнителното право, ще видим че ненаименованите договори биват два основни вида: смесени и атипични (договори
sui generis), които представляват свой собствен конструкт и не издават
много прилики с типичните договори от особената част на облигационното
право.
Такива атипични договори в нашето право биха били договорът за
прехвърляне на вещно право върху недвижим имот срещу издръжка и гледане, франчайзингът и факторингът.
В чуждестранната практика са известни и множество други примери,
при които към характерната престация на наименован договор се прибавя
някакъв атипичен елемент. Такъв е случаят на наем на магазин, при който
наемодателят освен твърдата месечна наемна цена има правото да получи
и процент от реализирания от наемателя оборот23.
На свой ред, смесените договори също могат да бъдат разделени на
няколко подвида.
Комбинираният смесен договор съдържа елементите на няколко наименовани договора по отношение на дължимата престация на една от
страните. Такъв договор например е продажбата със задължение за монтаж или пък договорът за възлагане на управление на домоуправител, с
което възлагащият се е задължил да заплаща възнаграждение на домоуправителя, както и да осигури жилище на семейството му в сградата, която
трябва да поддържа24.
23

24

WESTERMANN, Harm Peter, BYDLINSKI, Peter und WEBER, Ralph. BGB-Schuldrecht
Allgemeiner Teil. Heidelberg, 2007, S. 39.
Такъв казус е бил разгледан веднъж от Швейцарския федерален съд – вж. BGE 131,
III, 566, E.3, във връзка с възможността на възлагащия да увеличи дължимия от консиержа наем.
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При двойните смесени договори страните се задължават да си разменят насрещни престации, като всяка от тях съответства на два различни
наименовани договора – собственик на имот се съгласява да го отдаде под
наем при условие че наемателят направи ремонт и значителни инвестиции
в него.
2. Теории за определяне на приложимите правила
към ненаименованите договори
В немскоезичния правен кръг господстващите две теории за приложимите правила са теорията за абсорбцията (поглъщането) и комбинативната теория25.
1. Първата изхожда от това, че ако ненаименованият договор представлява съглашение, което в голямата си част не се отклонява от съдържанието на някой от наименованите договори, правилата, важащи за този
наименован договор, ще доминират и ще погълнат и атипичната му част.
Така посоченият по-горе пример за наема на магазин, при който наемателят дължи освен твърдата месечна наемна цена и процент от реализирания в търговския обект оборот, ще бъде погълнат изцяло от правилата за
наема. Ако наемателят откаже да даде информация за постигнатия през
последния месец оборот, той ще отговаря като при частично неплащане на
наемната цена, без тук да се прилагат правилата от други правни отрасли.
Друг подобен пример за приложимостта на теорията за поглъщането
е договорът за изготвяне на архитектурен проект, сключен между архитект
и инвеститор, по силата на който архитектът се е задължил да изработи
архитектурен проект и да извърши количествено-стойностните сметки, необходими за строителството. Въпросът дали смесеният характер на престацията на архитекта, която съдържа елементи както на поръчка, така и на
изработка, следва да бъде обезличен в полза на мандатния характер на
договора, като следователно архитектът има правото да се откаже по пра-

25

Тук не се включва креативната теория, приложима в Швейцария, където, ако липсва
законова разпоредба или обичайно правило, съдът има нетипичната функция да
реши спора така, както ако сам би бил законодател (чл. 1, ал. 2 от Швейцарския
граждански процесуален кодекс).
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вилата, важащи за прекратяване на мандатна поръчка, а не на договора за
изработка26.
(2) Комбинативната теория отрича възможността при някои ненаименовани договори приложимите норми за характерната престация да погълнат изцяло смесения характер на договора.
Съгласно нея престацията, съдържаща смесени елементи от два наименовани договора, следва да бъде разчленена, за да могат да се приложат съответните правила, важащи за различните два наименовани договора към съответните ѝ части. Удачен пример би бил смесеният договор за
лечение, при който болницата, наред със задължението да осигури на пациента квалифициран операционен екип за съответната манипулация, поема и това да му предостави настаняване в болнична стая, съответни грижи и подходяща храна. Ако пациентът например получи токов удар от нощната лампа, поставена до леглото му, болницата ще отговаря за тези вреди
като породени от недостатъците на отдадената под наем вещ, съвсем друга обаче ще бъде отговорността ѝ, свързана с непрофесионално извършена операция или предлагане на неподходяща или с недобро качество храна.27.
Това са само малка част от опорните точки, на които българският
юрист може да стъпи при изграждане на тезите си по проблемите на ненаименованите договори. Незапочнатите дебати относно типизирането на
безименните съглашения и прилагането на различните теории за приложимите към тях правни норми може да се считат за отворени.

26
27

BGЕ 98, II, 305, E.3.
WESTERMANN, Harm Peter, BYDLINSKI, Peter und WEBER, Ralph. Op. cit., S. 40.
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