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ОТГОВОРНОСТ ЗА РАЗНОСКИ  

В  БРАЧНИЯ ПРОЦЕС И ДРУГИ ИСКОВЕ ПО СК 

Преди да преминем към същността на темата за разноските, мисля че няма да е 
излишно да си припомним някои основни положения за видовете дела по СК, за да 
направим разграничението  на разноските за всяко от тях. 

Както знаем, ГПК предвижда няколко  вида брачни искове - два установителни 
иска (положителен установителен иск за съществуването и отрицателен 
установителен иск за несъществуването на брак) и два конститутивни - иск за 
унищожаване на брака и иска за развод.  Тези няколко брачни иска се обединяват 
под общото наименование исков брачен процес.   

Веднага ще направим и разграничението, че разводът по взаимно съгласие като 
основание за прекратяване на брака, макар и да става по съдебен ред,  не е исково 
производство, а охранително, поради което  при него разноските се подчинняват 
на други правила.. 

Брачният процес има своите особености като исково производство. Първата е, че 
всички брачни искове, с оглед процесуална икономия, оттам и икономия на 
разноски, могат да се съединяват помежду си, като съединяването може да е 
кумулативно – например да се предяви положителен установителен иск за 
съществуването на брака и иск за развод или  евентуално - например предявява се иск 
за унищожаване на брака, евентуално съединен с иск за развод. Възможно е и 
предявяването на брачния иск като насрещен - например срещу иск на ищеца за 
развод, ответникът предявява насрещен отрицателен установителен иск за 
несъществуването на брачна връзка. 

Съединяване  на брачни искове,  но вече задължително с оглед разпоредбата на 
чл. 322 ГПК  и не с оглед на някаква  икономия  е налице  и когато ищецът се 
позовава на множество факти и обстоятелства,  причина за дълбоко и 
непоправимо разстройство на брака.   И ако при другите искови производства 
съединяването на исковете е възможност, то при брачните искове от един вид това е 
задължително и  необходимо, тъй като при развод ищецът трябва да предяви 
всички основания за дълбокото и непоправимо разстройство на брака, в противен 
случай те се погасяват.  Исковете за съществуването или несъществуването на 
брачната връзка обаче не се погасяват - те могат винаги да бъдат предявени.  

Знаете, задължително с  брачните искове се предявяват изчерпателно изброената 
от ГПК група от небрачни искове – това са исковете за упражняване на 
родителските права, личните отношения и издръжката на децата, ползуването на 
семейното жилище, за издръжката между съпрузите и фамилното име.  

Тежестта  на  всички разноски по  тези  брачни  искове  –  държавни такси, 
адвокатски хонорар за един адвокат,  експертизи  се  възлагат  на  виновния  или  
недобросъвестен съпруг,  когато има произнасяне за вината и това следва от 
текста на чл.329 ГПК.  
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Не трябва да забравяме нормата на чл. 49, ал.3 от СК, съгласно която 
произнасянето по въпросите за вината не е служебно, а само ако някой от 
съпрузите е направил искане за такова произнасяне Ако няма такова искане  - 
разноските остават за сметка на всяка от страните – така, както са ги направили в 
хода на производството. 

Дотук говорихме за разноските по ИСКОВИТЕ БРАЧНИ ПРОИЗВОДСТВА – при 
тях няма спор относно приложението на чл. 78  ГПК, разбира се  във вр. с чл. 329 
ГПК. 
 
И само няколко думи в сравнителноправен аспект – подобно разрешение относно 
разноските в брачните производства,  каквото намираме в нашето процесуално право, 
намираме във Франция и в Италия. 

В  Италия например, в случай на съдебна раздяла или развод, разпределянето на 
съдебните разноски не възниква в началото на процеса. Едва в края на делото 
съдията би могъл да присъди съдебните разноски върху губещата страна. При 
развод е трудно да има победител или победена страна, и двамата съпрузи искат 
постигане на ефекта разтрогване на брака. Затова по-често съдията "компенсира 
разноските" -  не се дължат никакви възстановявания и всеки съпруг поема 
разноските на собствения си адвокат. При взимно съгласие и при дела по 
оспорване на родителските права важи същото правило.   

Във Франция въпросът с присъждането на съдебните разноски е кардинално 
уреден с текста на чл. 700 от техния Code de procedure civile /ГПК/, най-общо 
предвиждащ, че съдът може да осъди  губещата страна в процеса да възстанови 
разноските, направени от другата страна. Тук трябва да се отбележи обаче, че  ако 
според съдията единият от съпрузите е виновен за разтрогване на брака,той ще 
трябва да заплати и ОБЕЗЩЕТЕНИЕ  на своя съпруг. След това той ще бъде 
накаран да заплати и хонорара на противниковия адвокат, както и всички съдебни 
разноски. Нещата са по-сложни, ако виновният съпруг дължи и издръжка. 

 

Да се върнем към нашите процедури,  
 
като отделим  известно внимание  на  ОХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА  по СК  

Въпреки че законодателят в чл. 537-538 ГПК използва родово определящия 
съдебните актове термин „решение на съда“, по правната си характеристика 
решението в охранителното производство дава отговор само дали са налице 
условията на закона за търсената защита, без обаче да носи типичните последици 
на съдебните решения в исковия процес – сила на 
присъдено нещо, изпълнителна сила,  конститутивно действие. 
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Знаете, по смисъла на СК  тук причисляваме следните производства: 

 І. Разрешение за сключване на брак, 
II. Разрешение за разпореждане с имущество на недееспособни лица, поискано от 
български или чужди граждани;                 
ІІІ. Развод по взаимно съгласие;                                                                                             
ІV. Споразумение по чл.127, ал.1 СК за упражняване на род. права 
V.  Връщане на отклонено дете по чл.126, ал.2 СК 
VII. Разрешения за извършване на разпореждане със семейно жилище по чл.26 СК 
VII. Назначаване на особен представител по чл.129, ал.2 СК – при противоречие  на 
интересите родител/дете 

И щом говорим за охранителни производства, следва да споменем и производствата 
по  осиновяване, тъй като съдебното производство по допускане на осиновяването –  
по чл. 77 и сл. от СК,  носи всички белези на охранително производство - то е  
безспорно и едностранно. Съдът не разрешава правен спор за защита на лични и 
имуществени права на молителя, а следва само да провери, налице ли е еднопосочна 
воля на участващите в исканото осиновяване и дали са налице законовите 
изисквания за допускането му. Актът за допускане на осиновяването е охранителен, 
тъй като не отрича, нито признава съществуването на материални субективни права. 
Съдът събира доказателства по реда на ГПК за наличие на условията за допускане на 
осиновяването, и най-вече дали исканото осиновяване е в интерес на детето.  

Иска ми се също да ви обърна внимание на производството по утвърждаване на 
споразумение относно родителските права - 127. ал.1 СК, което също е 
охранително. С това споразумение страните могат да договорят упражняването на 
родителските права от единият от тях и режим на контакти с другия или съвместно 
упражняване на родителските права /т.нар. „споделено родителство”/. Изборът им 
зависи от състоянието на отношенията им, дали са в едно и също населено място 
или дори държави, като този избор винаги трябва да е съобразен с интересите на 
детето и да обезпечава максимално възможността му за пълноценно общуване с 
всеки от родителите. 

Въпреки че с някои споразумения страните ДЕКЛАРИРАТ, че съвместно 
ще упражняват родителските права, а фактически, с оглед уговаряне на 
местоживеене, режим на контакти и задължение за издръжка, те всъщност постигат 
съгласие за упражняването на родителските права от единият от тях. Подобни 
споразумения не следва да са пример за споделено родителство.  По-правилно би 
било родителите не само да заявят съгласието си за съвместно упражняване на 
родителските права, но конкретно да уговорят условията, при които това се 
осъществява, като уговорят график между тях за грижите за  детето.  

Утвърждаването на тези споразумения става по реда на чл.127 ал. 1 от СК, в 
рамките  на  едно охранително производство. 
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Съгласно разпоредбата на чл. 541  ГПК:   Разноските по охранителните 
производства  са  за сметка на молителя. 

Дотук  мисля, че няма спор за разноските - както с брачните искове, така и в 
охранителните производства. 

 

Не така категорично обаче стои въпросът с разноските при  
 
ПРОИЗВОДСТВАТА ПО СПОРНА СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ  
и мисля, че няма да е излишно да посочим конкретно тези производства– това са: 
 
I. Спорове по чл.127, ал.2 СК относно начина на упражняване на родителските 
права; 
II.   Спорове по чл. 59, ал.9 СК – изменение на обстоятелствата, налагащи изменение 
на мерките относно упражняването на родителските права, 
III. Спорове по чл.127а,  ал.1 СК относно въпросите, свързани с пътуване на дете в 
чужбина и издаването на необходимите лични документи за това 
IV. Спорове по чл.128, ал.1 СК относно лични отношения между детето и неговите 
баба и дядо 
V. Спорове относно ограничаване и/или лишаване от родителски права – чл.131 и 
чл.132 СК 

Знаем, че тези производства имат характера на спорна съдебна администрация и 
произнесените по тях решения не се ползват със сила на присъдено нещо. 

Тъй като акцентът в моето изложение засяга разноските именно в тези производства,  
като от тях най-разпространени в практиката са тези по 127 ал.2, ще си позволя да 
споделя  някои от изводите,   направени  по този въпрос в един задълбочен анализ на 
съдебната практика,  посветен на „Охранителни производства и производства по 
спорна съдебна администрация по СК “,   който беше обобщен в  Националния 
институт на правосъдието  на 02.03.2022 г. 

Основният въпрос, който се поставя е – важи ли принципът за присъждане на 
разноските по чл. 78 ГПК при тези дела? Този въпрос е решаван доста  
противоречиво в практиката.  От къде идват противоречията? 

И тук отново да се върнем на същността на задължението за разноски по смисъла на 
чл. 78 ГПК - т.е. за правото на едната страна да иска и задължението на другата 
страна да плати направените разноски от страната, в чиято полза съдът е решил 
делото. 

Известно е, че в теорията и практиката съществува спор за същността  на тази 
отговорност за разноски – дали е налице безвиновна отговорност или е налице 
т.нар. процесуален деликт.  
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В крайна сметка става въпрос за точно определен вид отговорност, която би могла 
да се разглежда и като специфичен вид „процесуален деликт”, който се 
характеризира с определени в процесуалния закон рамки. Тази отговорност е 
безвиновна и вредите от нея са определени в чл. 78, ал. 1 ГПК. – В съдебната 
практика на ВКС е застъпено подобно становище, според което отговорността е 
именно деликтна и безвиновна – Решение на ВКС по гр. д. No 2944/2013 г., IV г. о. 

И тъй като първата предпоставка,  за да възникне тази  отговорност  за разноски е 
„неоснователно предизвикан правен спор“,  стигаме до  разпоредбата на чл. 127, 
ал. 2 СК,  която  посочва при какви предпоставки възниква този правен спор, а именно 
- „ако родителите не постигнат споразумение“.  

В случая правният спор е предизвикван от поведението на двамата родители, 
които не са склонни на отстъпки.  Поради тази причина  и  с оглед изяснената 
същност на отговорността за разноски се налага разбирането, че пред първата 
инстанция разноските следва да се понесат от страните така,  както са направени 
– с оглед специфичния характер на производството по чл. 127, ал. 2 СК 

Нека видим обаче как стоят нещата в практически план - в  производствата по 
спорна съдебна администрация се очертават  три групи становища:  

Първата група застъпва виждането, че правилата на общия исков процес са 
приложими   И  В  производства по спорна администрация,  тъй като те, макар и 
да не са искови, но все пак са двустранни  и спорни  и за тях важат общите 
правила на исковия процес.  Според това становище нормата на чл. 78, ал. 1 ГПК 
за разпределение на отговорността за разноски съобразно изхода на спора  намира 
приложение,  именно защото е в общата част на ГПК.    

В тази връзка  има  и практика на ВКС – така с Определение  по ч. гр. д. 3895/2015 г., 
II г. о. на ВКС е било допуснато касационно обжалване по въпроса:  Следва ли съдът 
да прилага  автоматично  нормата на чл. 78 ГПК и към производствата по спорна 
съдебна администрация, които се характеризират като неискови производства.  
 
В отговор на този въпрос  ВКС приема,  че  тъй като тази нормата се намира в 
част Първа „Общи правила“ на ГПК, тя се прилага за всички уредени в него 
производства, доколкото не са налице специални правила за някои от тях, т.е. 
неприложимостта й не следва от характера на самото производство.   Обосновано 
е, че производствата по спорна съдебна администрация   за отношенията 
родители-деца  не са изрично уредени в процесуалния закон,   нито има специални  
норми относно отговорността за разноски по тези производства,  поради което  
при тях намират приложение общите правила на чл. 78 ГПК, съгласно  които 
отговорността за разноски почива на изискването за отговорност за вреди от 
неоснователни действия.    
 
Втората група съдилища застъпва становището, че в производствата  по 
спорна съдебна администрация  не се дължат разноски съобразно изхода на спора,  
като се мотивират най-общо с това, че в  тези производства  има засилено 
служебно начало, не се решава спор  относно конкретни  права,  а  целта на 
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подобно производство  е  основно  да охрани интереса на детето, поради което и  
правилата на чл. 78 ГПК не намират приложение, а разноските следва да се понесат от 

всяка страна така, както са направени.  Именно  при  подобно  произнасяне от съда и  
последващо обжалване, въпросът е допуснат за разглеждане от ВКС, който се е 
произнесъл с Определение по дело 3423/2015 I г.о. с мотива, че предвид 
особеностите на производството по спорна съдебна администрация, разпоредбата 
на чл. 78 ГПК, не намира автоматично приложение.   

Даденото от ВКС разрешение в  споменатото Определение, дава основания на 
някои съдилища за отказ от присъждане на съдебни разноски  и следва от 
характера на производството на спорна съдебна администрация, което се 
различава от  исковото производство, в него не се решава със сила на присъдено 
нещо спор за материално право, а само се оказва съдействие относно начина на 
упражняването му,  липсва типичната за исковото производство квалификация  
на страните като ищец и ответник. Съдебното решение, което трябва да следи за 
най-добрия интерес на детето,  ползва и двамата родители и  затова в  
първоинстанционното производство всяка страна следва да понесе разноските. 

Тук следва да направим едно малко разграничение,  когато имаме иск по чл. 59 
ал.9 от СК  - това безспорно  отново  представлява  спорна съдебна 
администрация, но когато е в брачен процес,  съдът понякога приема, че следва да 
намери приложение нормата на чл. 329, ал. 1 ГПК,  съгласно която съдебните разноски 
по брачните дела се възлагат върху виновния съпруг,  т.е. още едно основание, когато 
няма вина или когато и двамата съпрузи са виновни, да се приеме, че разноските 
остават в тежест на всеки от тях, както са ги направили. 

В съдебната практиката се оформя и трето становище, което представлява проявление 
на двете, посочени по-горе. Според него в частта, в която съдът  решава въпросите 
относно родителските права,   производството е по спорна съдебна 
администрация, решението  ползва  всеки от родителите, поради което разноските 
следва да останат в тежест на страните, както са направени (в тази част се споделя 
второто виждане, изложено по-горе).  Но тъй като в тези дела почти винаги има и 
спор за издръжка, то  по   въпроса за издръжката, вкл. за минало време, се излагат 
съображения, че производството в тази му част е исково и по искането за разноски 
съдът следва да се произнесе според изхода на спора.  

Тези противоречиви становища на районните съдилища относно  присъждането  
на  разноските  в производствата  по спорна съдебна администрация  се проявяват 
и във ВКС, тъй като различните състави,   пред които спорът е отнасян, са 
споделяли  в противоречиви определения ЕДНО от посочените по-горе виждания, 
които вече ви цитирах.  Така констатираното противоречие при произнасяне на 
съдилищата би могло  да бъде  преодоляно единствено  ПО ТЪЛКУВАТЕЛЕН  
ПЪТ,  като по този начин ще се гарантира, че при разглеждане на производства по 
спорна съдебна администрация, практиката по разпределяне на разноските ще  
бъде  единна  и непротиворечива. 
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Предвид сега съществуващата  противоречива практика обаче, личното ми 
мнение е, че винаги  можем да съветваме клиентите  да претендират за 
възстановяване на разноски по дела за спорна съдебна администация, а ако не ги 
получат - да атакуват постановените решения в частта за разноските на осн. чл. 
248 ГПК,  въпреки цитираното Определение по дело 3423/2015 на ВКС, I г.о., тъй 
като устойчива практика по въпроса не е налице, а това определение не е от 
тълкувателните. Тук искам да ви  обърна внимание на следното: Не забравяйте, че 
липсата на представен списък на разноските по чл. 80 от ГПК съставлява 
процесуална пречка да се иска изменение на решението в частта за разноските -  в 
този смисъл  -  ТР 6/2012. на ОСГК ВКС от 06.11.2013г. – т.9  

 
И накрая  две думи за съдебните разноски в производствата по чл.161 СК,  касаещи 
обжалване на действията на органа по настойничество и попечителство, както и 
отказът да се учреди настойничество или попечителство или да се вземат мерките 
по чл.159 СК – В преобладаващата част от анализираната съдебна практика се 
застъпва се разбирането, че доколкото става въпрос за двустранно и спорно 
производство, въпросът за присъждане на разноските следва да се подчинява на 

общите правила на чл. 78 и сл. ГПК . 
 
И тъй като темата, по която говрим, беше обявена и за разноски по ЗН, но не остана 
достатъчно време за тях, не мога да не споделя само един принцип в делбеното 
производство, който, съгласно действащото ППВС 7/73 г., е валиден вече почти 50 
години, а именно – разноските в делбеното производство се определят съобразно с 
признатия дял на съделителите, когато са направени по необходимост, а когато са 
направени по повдигнати спорни въпроси – съобразно с общите правила за 
възлагане на разноските. 
 
 
Адв. Д. ГЕРГАНОВА - САК 
 


