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I. Ïîñòàíîâêà íà ïðîáëåìà
Насрещната жал ба исто ри ко-прав но е поз нат ин сти тут за на-

ше то про це су ал но за ко но да тел ст во при дейст вието на Закона за 
граж дан ско то съ допроиз вод ст во (ЗГС), но изоста вен при приема-
не то на Гражданския про це су ален ко декс (ГПК) през 1952 г. до 
не го ва та от мя на. Действащият ГПК от но во регла мен ти ра как то 
насрещ на та въз зив на, та ка и насрещ на та ка са цион на жал ба. В пе-
риода след вли за не то му в си ла се натру па бо га та съ деб на прак-
ти ка на Върховния ка са ционен съд (ВКС) по при ла га не то им, в 
която се от кроява пробле мът за пра вил но изяс ня ва не на тях но то 
при лож но по ле. Повод за та зи ста тия са раз но по соч ни те ста но ви-
ща, които се под дър жат в съ деб на та прак ти ка за пред ме та на 
насрещ ни те жал би: след ва ли той да об хва ща са мо та зи част на 
съ деб но то ре ше ние, която е пред мет на пър во на чал на та жал ба на 
насрещ на та стра на, или по доб но огра ни че ние в при лож но то по ле 
на из след ва ния ин сти тут лип с ва. Различните виж да ния по ана ли-
зи ра на та пробле ма ти ка пре диз вик ват не об хо ди мост от те оре тич-
но ос вет ля ва не, за да бъ де оси гу ре на пред ви ди ма съ деб на прак-
ти ка по при ла га не на ин сти ту та и да бъ дат га ран ти ра ни про це су-
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ал ни те пра ва на част ноправ ни те су бек ти чрез за щит но-санк цион-
ни те произ вод ст ва, вклю че ни в систе ма та на граж дан ския про цес.

II. Êðàòúê èñòîðè÷åñêè è ñðàâíèòåëíîïðàâåí ïðåãëåä
1. Законът за граж дан ско то съ допроиз вод ст во от 1892 г.1 с 

раз по ред ба та на чл. 676, ал. 2, приета с ед но от пър ви те му из ме-
не ния през 1907 г., уреж да пра во то на въз зи ваема та стра на да по-
да де въз зив на жал ба в дву сед ми чен срок от по лу ча ва не на пре пис 
от жал ба та на насрещ на та стра на, за раз ли ка от обяс не нията сре-
щу въз зив на та жал ба по ал. 1, които е до пусти мо да бъ дат по да де-
ни „[д]о де ня, наз на чен за раз глеж да не на де ло то“. Процесуалната 
те ория обоз на ча ва жал ба та на въз зи ваемия ка то насрещ на, ма кар 
то ва по ня тие да не се съ дър жа в за ко на, и под чер та ва обусло ве-
ност та на раз глеж да не то ѝ от пър во на чал на та жал ба.2 Сезирането 
на въз зив ния съд с раз глеж да не то на ма те риал ноправ ния спор по 
съ щест во се из вър ш ва в пре де ли те на пър во на чал на та и насрещ-
на та въз зив на жал ба, а при лип са на послед на та съ дът ня ма пра во 
да пре ре ши спо ра в пол за на въз зи ваема та стра на, тъй ка то то ва 
би оз на ча ва ло на ру ша ва не на забра на та за reformatio in pejus.3 
Нуж дата от из рич на уред ба на ин сти ту та се по раж да в прак ти ка-
та, която и пре ди из ме не нията в ЗГС от 1907 г. приз на ва пра во то 
на въз зи ваема та стра на да об жал ва ре ше нието в не из год на та за 
нея част в сро ка, пред ви ден за по да ва не на обяс не ния сре щу пър-
во на чал на та жал ба.4 По ана ло гия на насрещ ния въз зив про це су-
ал на та те ория на ми ра за до пусти ма и насрещ на та мол ба за ка са-
ция, ма кар тя да не е регла мен ти ра на в ма те рията за ка са цион но-
то произ вод ст во.5 Това виж да не се спо де ля в прак ти ка та на 

1 Утвърден с Указ № 447 от 15 де кем в ри 1891 г., обн., ДВ, бр. 31 от 8 фев ру-
ари 1892 г. 

2 Абрашев, П. Гражданско съ допроиз вод ст во (лекции). Т. 3. С.: Царска 
прид вор на пе чат ни ца, 1918, с. 39. 

3 Пак там, с. 41. 
4 Вж. ре ше ние № 244/1893 г. на ВКС, II г. о., и ре ше ние № 10/1898 г. на ВКС, 

I г. о., цит. по Перфанов, В. Тълкуванията на Върховния ка са ционен съд от 
1880 до 1914 г. по Закона за граж дан ско то съ допроиз вод ст во. С.: Кооперативна 
пе чат ни ца „Гутенберг“, 1914, 610–611; 611–612. 

5 Абрашев, П. Цит. съч., с. 110. 
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ВКС.6 Съдебните ак то ве из тък ват ка то раз ли чие меж ду пър во на-
чал на та и насрещ на та въз зив на жал ба един ст ве но об стоятел ст во-
то, че послед на та се по да ва след по лу чен пре пис от въз зив на та 
жал ба на насрещ на та стра на7, без да я огра ни ча ват от към пред мет 
и при лож но по ле.

2. При дейст вието на Закона за граж дан ско то съ допроиз вод-
ст во от 1930 г.8 раз по ред ба та, пос ве те на на из след ва ния ин сти тут, 
е пре не се на с иден тич но съ дър жа ние в текста на чл. 496, ал. 4 от 
не го, в която се съ дър жа из рич но то му обоз на ча ва не ка то на-
срещ на въз зив на жал ба. Процесуалната те ория по то ва вре ме 
опре де ля ка то насрещ на та зи жал ба, която въз зи ваемият по да ва в 
от го вор на пър во на чал на та и с която „[и]ска из ме не ние на ре ше-
нието в своя пол за“9. Доктрината под чер та ва, че чрез то зи ин сти-
тут въз зи ваемият по лу ча ва пра во да об жал ва не из год на за не го 
част от ре ше нието при из те къл срок за пър во на чал на жал ба сре-
щу нея.10 Като раз ли ки меж ду пър во на чал на та и насрещ на та въз-
зив на жал ба те орията от кроява раз лич ния на ча лен мо мент на сро-
ка за об жал ва не и об стоятел ст во то, че послед на та „[с]е на ми ра в 
от но ше ние на евен ту ал ност към пър во на чал на та“. Подаването ѝ 
пред по ла га от кри то и ви ся що въз зив но произ вод ст во, в което тя 
под ле жи на раз глеж да не, при усло вие че бъ де раз гле да на пър во-
на чал на та въз зив на жал ба.11 При из след ва не на пред постав ки те за 
до пусти мост на насрещ на та въз зив на жал ба проф. Силяновски 
из рич но под чер та ва, че пър во на чал на та и насрещ на та жал ба 

6 Вж. ре ше ние № 250/1912 г. на ВКС, II г. о., цит. по Перфанов, В. Цит. съч., 
612–613. 

7 В то зи сми съл ре ше ние № 616/1910 г. на ВКС, I г. о., цит. по Перфанов, В. 
Цит. съч., 613–614, как то и ре ше ние № 231/1932 г. на ВКС, II г. о., цит. по 
Кънев, Д., Й. Паппо. Наръчник по Закона за граж дан ско то съ допроиз вод ст во с 
всич ки те му из ме не ния до днес. Бургас, 1936, с. 203. 

8 Утвърден с указ № 37 от 23 яну ари 1930 г., обн. в при тур ка към ДВ, бр. 246 
от 1 фев ру ари 1930 г. 

9 Силяновски, Д. Гражданско съ допроиз вод ст во. Том тре ти. С.: Печатница 
„Художник“, 1943, с. 21. 

10 Пак там. 
11 Пак там, 21–22. 
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не след ва да съв па дат по пред мет, напро тив, при обек тив но съ-
еди ня ва не на иско ве послед на та мо же да бъ де на со че на сре щу не-
из год на част на ре ше нието как то по пър во на чал ния, та ка и по 
насрещ ния иск.12 Съдебната прак ти ка на ВКС спо де ля обос но ва-
но то в про це су ал на та док три на ста но ви ще за лип са на обусло ве-
ност меж ду пред ме та на пър во на чал на та и насрещ на та въз-
зив на жал ба, ка то под дър жа, че при обек тив но съ еди ня ва не на 
иско ве ин сти ту тът пре доста вя пра во на въз зи ваема та стра на да 
об жал ва ре ше нието във вся ка не из год на за нея част на пър воин-
стан цион но то ре ше ние, съ дър жа ща произ на ся не по съ еди не ни те 
иско ве.13 Без зна че ние за упраж ня ва не на пра во то на насрещ на 
въз зив на жал ба е сре щу коя част и сре щу кой от съ еди не ни те 
иско ве е на со че на пър во на чал на та жал ба. В хи по те за та на частич-
но ува жен пър во на ча лен и из ця ло от хвър лен насре щен иск при 
по да де на въз зив на жал ба от ище ца сре щу от хвър ли тел на та част 
на ре ше нието по пър во на чал ния иск насрещ на та въз зив на жал ба 
на от вет ни ка, на со че на как то сре щу частич но то ува жа ва не на 
пър во на чал ния иск, та ка и сре щу от хвър ля не то на насрещ ния, се 
прие ма за до пусти ма, ма кар та зи част да не е об жал ва на с пър во-
на чал на жал ба.14 При лип са на се зи ра не с насрещ на жал ба вли за в 
дейст вие забра на та за reformatio in pejus – при до би ти те от стра-
ни те пра ва ка то после ди ца от не об жал ва ни те части на ре ше нието 
се за паз ват и вто ра та ин стан ция не мо же да ги раз глеж да, тъй ка-
то са влез ли в си ла спря мо две те стра ни.15 Така, ако искът е 
частич но ува жен, по да де на та въз зив на жал ба от ище ца се зи ра 
вто ра та ин стан ция с раз глеж да не на спо ра са мо в рам ки те на от-
хвър ли тел на та част и искът не мо же да бъ де из ця ло от хвър лен, 

12 Силяновски, Д. Цит. съч., с. 21. 
13 В то зи сми съл ре ше ние № 231/1932 г. на ВКС, II г. о., цит. по Меворах, Н., 

Д. И. Лиджи. Закон за граж дан ско то съ допроиз вод ст во – текст, библиогра фия, 
съ деб на прак ти ка и док три на. Т. 1. С.: Печ. „Ст. Василев“, 1935, с. 723. 

14 Пак там. 
15 Вж. ре ше ние № 446/1896 г. на ВКС, I г. о., цит. по Перфанов, В. Цит. съч., 

с. 619, как то и ре ше ние № 283/1937 г. на ВКС, III г. о., цит. по Меворах, Н., Д. 
И. Лиджи. Закон за граж дан ско то съ допроиз вод ст во – текст, библиогра фия, съ-
деб на прак ти ка и док три на. Т. 4. С.: Печ. „П. Р. Славейков“, 1938, с. 447. 
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ако от вет ни кът не е упраж нил пра во то си на насре щен въз зив.16 В 
обрат на та хи по те за, ако сре щу ува жа ва ща та иска част на ре ше-
нието е по да де на въз зив на жал ба от от вет ни ка, вто ра та ин стан-
ция до пуска съ щест ве но про це су ал но на ру ше ние, ако го от ме ни 
из ця ло при лип са на насрещ на жал ба от ище ца.17 Според прак ти-
ка та на ВКС по то ва вре ме забра на та за reformatio in pejus не се 
при ла га, ма кар да лип с ва насрещ на жал ба, в слу чаите на обусло-
ве ност меж ду об жал ва на и не об жал ва на част на пър воин стан-
цион но то ре ше ние. Така при евен ту ал но съ еди ня ва не на иско ве 
лип са та на насрещ на въз зив на жал ба по обусло ве ния иск не е 
преч ка за произ на ся не по не го от въз зив ния съд, ако достиг не до 
раз лич ни прав ни из во ди и от ме ни ре ше нието в об жал ва на та част 
по глав ния иск.18

Анализът на дейст ва ща та при ЗГС (отм.) уред ба на из след ва-
ния ин сти тут и на тъл ку ва нията на ВКС по при ла га не то му обос-
но ва ва из вод, че при исто ри ческия му ге не зис за ко но да те лят не е 
поста вил изиск ва не за съв па да не и иден тич ност в пред ме та 
на пър во на чал на та и насрещ ната жал ба, а цел та му е да пре-
доста ви въз мож ност на въз зи ваема та стра на да упраж ни пра во то 
си на жал ба сре щу небла гоприят на част от поста но ве но то ре ше-
ние, ма кар сро кът за пър во на чал на жал ба да е из те къл.19 Предназ-
на чението му е да въз ста но ви прин ци па на ра вен ст во на стра ни те 
и да отстра ни опас ност та от при ла га не на забра на та за reformatio 
in pejus във въз зив но то и ка са цион но то произ вод ст во. Взаимната 
връз ка меж ду ин сти ту та на насрещ на та жал ба и съх ра не на та в 
дейст ва щия ГПК забра на за вло ша ва не на по ло же нието на жал бо-
по да те ля (чл. 271, ал. 1, предл. 2) се из тък ва и от съв ре мен на та 

16 В то зи сми съл ре ше ние № 525/1927 г. на ВКС, II г. о., цит. по Меворах, Н., 
Д. И. Лиджи. Цит. съч. Т. 1, с. 739. 

17 Вж. ре ше ние № 478/1920 г. на ВКС, II г. о., цит. по Меворах, Н., 
Д. И. Лиджи. Цит. съч. Т. 1, с. 739. 

18 Така за хи по те за та на ре ван ди ка ционен иск, съ еди нен с насре щен за запла-
ща не на стойност та на напра ве ни те вър ху имо та по добре ния, вж. ре ше ние 
№ 367/1931 г. на ВКС, IV г. о., цит. по Меворах, Н., Д. И. Лиджи. Цит. съч. 
Т. 1, с. 740. 

19 Вж. Силяновски, Д. Цит. съч., с. 21. 
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про це су ал на те ория.20 Въведената с дейст ва щия про це су ален ко-
декс насрещ на жал ба се въз приема ка то „[р]азу мен ко рек тив на 
не га ти ви те“21, които забра на та за вло ша ва не на по ло же нието на 
жал бо по да те ля но си. В мо ти ви те към проек та на ГПК22 съ що се 
под чер та ва, че за паз ва не то на забра на та за reformatio in pejus пре-
диз вик ва не об хо ди мост от прав на уред ба на въз мож ност та за пре-
дя вя ва не на насрещ на въз зив на и ка са цион на жал ба в сро ка за от-
го вор.

3. Съвременните про це су ал ни за ко но да тел ст ва, които регла-
мен ти рат огра ни че но въз зив но об жал ва не при раз глеж да не на 
спо ра по съ щест во, поз на ват сход ни ин сти ту ти на уре де на та в 
бъл гар ско то про це су ал но за ко но да тел ст во насрещ на жал ба. В 
нем ска та про це су ал на систе ма той се обоз на ча ва ка то насрещ но 
об жал ва не23 с не са мостояте лен ха рак тер, чиято цел се състои в 
пости га не на про це су ал на ико но мия и из ме не ние на ре ше нието в 
не об жал ва на та с пър во на чал на та жал ба част.24 Немската про це су-
ал на те ория из тък ва, че про це су ал ни те пред постав ки на на срещ-
но то об жал ва не включ ват об жал ваемо пър воин стан цион но ре ше-
ние, по да де на сре щу не го в срок ос нов на въз зив на жал ба от дру-
га та стра на и ви ся що въз зив но произ вод ст во, без да са не об хо ди-
ми дру ги до пъл ни тел ни изиск ва ния за до пусти мост.25 При обек-
тив но съ еди не ни за раз глеж да не в об що произ вод ст во иско ви 

20 Стамболиев, О. Забраната за reformatio in pejus и насрещ на та жал ба. – В: 
Съдебна прак ти ка на Върховния ка са ционен съд. Гражданска ко ле гия 2007–
2010 г. С.: Сиела, 2013, 11–15. 

21 Пак там, с. 13, как то и Мингова, А. – В: Сталев, Ж., А. Мингова, О. 
Стамболиев, В. Попова, Р. Иванова. Българско граж дан ско про це су ал но пра-
во. 9. доп. и пре раб. изд. С.: Сиела, 2012, с. 535

22 Мотиви към проек та на Граждански про це су ален ко декс № 602-01-38 от 
11.05.2006 г., 40-о Народно събра ние, достъп ни на www.parliament.bg. 

23 § 524 Zivilprozessordnung (ZPO). 
24 Rosenberg, L., K.-H. Schwab, P. Gottwald. Zivilprozessrecht. 15. Aufl age. 

München. C. H. Beck, 1993, 830–831; Baumbach, A., W. Lauterbach, J. Albers, 
P. Hartmann. Zivilprozessordnung. 73. Auflage. München: C. H. Beck, 2015, 
S. 1831. 

25 Rosenberg, L., K.-H. Schwab, P. Gottwald. Op. cit., S. 833; Baumbach, A., 
W. Lauterbach, J. Albers, P. Hartmann. Op. cit., S. 1832. 
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пре тен ции то мо же да бъ де на со че но към не об жал ва ни те с ос нов-
на та жал ба иско ве. Насрещното об жал ва не се опре де ля ка то из-
раз на пра во то на въз зи ваемия да упраж ни в рам ки те на чуж до то 
об жал ва не на па да тел но сред ст во, което це ли да пре диз ви ка съ-
деб на про вер ка на об жал ва но то ре ше ние в ин те рес на две те 
насрещ ни стра ни, за да бъ де спа зен прин ци път на ра вен ст во меж-
ду тях.26 Затова то не е не об хо ди мо на въз зи ваемия, ко га то ин те-
ре сът му се състои са мо в от хвър ля не на ос нов на та жал ба. С 
насрещ но то об жал ва не се преслед ват цел, раз но по соч на на пър-
во на чал на та жал ба, и пости га не на друг ре зул тат ос вен ве че приз-
на тия с об жал ва но то ре ше ние.27 Приложното му по ле об хва ща 
не об жал ва ни с пър во на чал на та жал ба раз лич ни по пред мет иска-
ния, не из год ни за насрещ ния жал бо по да тел, при усло вие че об-
жал ва но то ре ше ние съ дър жа произ на ся не по тях.28

III. Ïðåäìåò è ïðèëîæíî ïîëå íà íàñðåùíèòå æàëáè
1. По идея на за ко но да те ля из рич на та уред ба на раз глеж да-

ния ин сти тут има за цел да пре доста ви въз мож ност на насрещ на-
та стра на да вклю чи в пред ме та на об жал ва не та зи част на ре ше-
нието, която е небла гоприят на за нея.29 Насрещната жал ба е прав-
но то сред ст во, което е пред наз на че но да обез пе чи дейст вието на 
прин ци пи те на за кон ност, ра вен ст во на стра ни те и „[с]пра вед ли-
во то състе за тел но на ча ло“ във въз зив но то и ка са цион но то произ-
вод ст во30 и „[д]оказ ва до ми ни ра що то дейст вие на диспо зи тив но-
то на ча ло“ при опре де ля не на тех ния об сег.31 Заедно с то ва тя 
пред ставля ва ко рек тив на не га тив ни те после ди ци, които но сят 
по га се но то пра во на са мостоятел но об жал ва не32 и забра на та за 

26 Baumbach, A., W. Lauterbach., J. Albers, P. Hartmann. Op. cit., S. 1831. 
27 Op. cit., S. 1833. 
28 Ibid. 
29 Мотиви към проек та на Граждански про це су ален ко декс № 602-01-38 от 

11.05.2006 г., 40-о Народно събра ние, достъп ни на www.parliament.bg.
30 В то зи сми съл Стамболиев, О. Цит. съч., 14–15. 
31 Вж. та ка Мингова, А. – В: Сталев, Ж., А. Мингова, О. Стамболиев, 

В. Попова, Р. Иванова. Цит. съч., с. 535. 
32 Пак там. 
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reformatio in pejus33, а пред наз на че нието ѝ е да га ран ти ра сво бо да-
та на об жал ва не. Институтът на насрещ на та жал ба тряб ва да се 
раз глеж да ка то ком пен са ционен ме ха ни зъм за въз ста но вя ва не 
на ра вен ст во то меж ду стра ни те та ко ва, как во то е би ло на ли це 
още по вре ме на пър воин стан ци он но то произ вод ст во, но е би ло 
на ру ше но по ра ди про пуска не на сро ка за са мостоятел но об жал-
ва не. В про ти вен слу чай стра на та, която не е упраж ни ла то ва свое 
пра во, би се ока за ла в не из год но по ло же ние спря мо по да ла та 
жал ба стра на. По те зи при чи ни насрещ на та жал ба е сред ст во то, 
за да се пре не се пред след ва ща та ин стан ция произ на ся не то по це-
лия пред мет на ре ше нието и да се пре одо лее забра на та за вло ша-
ва не на по ло же нието на жал бо по да те ля.

2. Изяснените същ ност ни чер ти на раз глеж да ния ин сти тут, 
исто ри чески те му ко ре ни и пред наз на че ние са опо ра за ана лиз на 
поста ве ния проблем от нос но пред ме та на насрещ ни те жал би: 
след ва ли той да об хва ща са мо та зи част на съ деб но то ре ше ние, 
която е пред мет на пър во на чал на та жал ба на насрещ на та стра на, 
или по доб но огра ни че ние в при лож но то ѝ по ле за ко нът не съ дър-
жа. В съ деб на та прак ти ка на ВКС са из ра зе ни две раз но по соч ни 
ста но ви ща:

2.1. Според пър во то функ цията на ин сти ту та на насрещ на та 
жал ба се състои във въз пи ра не на об жал ва не то на вся ка це на и 
пости га не на про це су ал на ико но мия. Той пре доста вя га ран ция на 
не об жал ва ла та ре ше нието в срок стра на, че при ата ку ва не то му 
от про тив на та стра на не би из гу би ла въз мож ност та да го об жал-
ва, и то в „[н]еогра ни чен, спря мо пред ме та на произ на ся не то на 
пър воин стан цион ния съд в ней на пол за обем“34. Институтът не е 
огра ни чен от за ко но да те ля в при ла га не то му спря мо та зи част от 
пред ме та на спо ра, раз гле дан от пър воин стан цион ния съд и въ ве-
ден ка то пред мет във въз зив но то произ вод ст во чрез въз зив на 
жал ба. Законодателят не е въ вел изиск ва не за иден тич ност в 

33 Вж. Стамболиев, О. Цит. съч., с. 13. 
34 Така опре де ле ние № 405/28.05.2014 г. по ч. т. д. № 739/2014 г. на ВКС, ТК, 

I т. о. 
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пред ме та на иска или въз ра же нието, пол з ва що се със си ла на пре-
съ де но не що на пър во на чал на та и насрещ ната жал ба, и лип с ва за-
ко но во ос но ва ние то да бъ де из ве де но от дру го про це су ал но пра-
ви ло. Разглеждането на насрещ на та жал ба е обусло ве но от раз-
глеж да нето на пър во на чал на та, но по доб на връз ка меж ду пред ме-
та им не е на ли це.

2.2. Според про ти во по лож но то виж да не пред ме тът на 
насрещ на та жал ба е обусло вен от опре де ле ния с пър во на чал на та 
жал ба на про тив на та стра на. Въвеждане на друг пред мет или об-
жал ва не на част та на ре ше нието, съ дър жа ща произ на ся не спря мо 
дру га стра на, раз лич на от пър во на чал ния жал бо по да тел, с на-
срещ на жал ба е не до пусти мо по ра ди по га ся ва не на пра во то на 
са мостоятел но об жал ва не с из ти ча не на за ко но вия срок за упраж-
ня ва не то му.35 В хи по те за та на обек тив но съ еди нен гла вен и евен-
ту ален иск, ако с ре ше нието глав ният е от хвър лен, а евен ту ал-
ният – ува жен, спо ред то ва ста но ви ще ище цът не раз по ла га с пра-
во на насрещ но об жал ва не в от хвър ли тел на та част по по вод на 
де по зи ра на жал ба от от вет ни ка сре щу ува же ния евен ту ален иск.36

Поддържаните в съ деб ни те ак то ве на ВКС раз но по соч ни 
ста но ви ща по поста ве ния проблем са в състояние да пре диз ви кат 
обър к ва не у стра ни те при упраж ня ва не на га ран ти ра ни те им от 
про це су ал ни те нор ми пра ва. В прак ти ка та не са ред ки слу чаите, 
ко га то стра на та по да ва как то пър во на чал на, та ка и насрещ на жал-
ба с ед на къв пред мет, за да „под си гу ри“ раз глеж да не то по не на 
ед на та от тях.37 Това раз ко ле ба ва стра ни те, пре пятст ва над леж но-
то упраж ня ва не на про це су ал ни те им пра ва, но има за после ди ца 
и обре ме ня ва не с из лиш ни част ни произ вод ст ва на пре то ва ре на та 
ни съ деб на систе ма.

35 Вж. опре де ле ние № 240 от 27.05.2019 г. по ч. т. д. № 702/2019 г. на ВКС, 
ТК, I т. о.; опре де ле ние № 111 от 24.06.2019 г. по ч. гр. д. № 1872/2019 г. на 
ВКС, ГК, I г. о. 

36 Вж. опре де ле ние № 24 от 23.01.2017 г. по ч. гр. д. № 4714/2016 г. на ВКС, 
ГК, II г. о. 

37 Подобна хи по те за е раз гле да на в опре де ле ние № 263 от 13.05.2011 г. по 
ч. гр. д. № 251/2011 г. на ВКС, ГК, III г. о. 
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3. Ако просле дим исто ри чески раз би ра нията за ро ля та на 
насрещ на та жал ба, след ва да напра вим из вод, че нейно то въ веж-
да не в ГПК има за цел да пре доста ви на стра на та до пъл ни тел на 
въз мож ност при опре де ле ни усло вия да упраж ни пра во то си на 
жал ба в рам ки те на чуж до то об жал ва не и да въз дейст ва вър ху 
пре де ли те на но во то раз глеж да не на де ло то пред по-го рен по сте-
пен съд. Институтът не е пред ви ден ка то рестрик ти вен, а ка то 
ком пен са ционен ме ха ни зъм на раз по ло же ние на стра на та, която 
е има ла пра во да об жал ва не из год на за нея част от съ деб но то ре-
ше ние, което при лип са на насрещ на жал ба би вляз ло в си ла. 
Следователно ста ва ду ма за дру га въз мож ност, с която раз по ла га 
насрещ ният жал бо по да тел, за да пре дот в ра ти вли за не то в си ла на 
та ка ва обо со бе на част от съ деб но то ре ше ние, която е не из год на 
за не го. В то зи сми съл са мо ти ви те на за ко но да те ля при уред ба та 
на раз глеж да ния ин сти тут38, как то и из ра зе но то в про це су ал на та 
док три на виж да не за не го во то пред наз на че ние.39 Насрещната 
жал ба е не об хо ди ма, за да се зи ра по-гор ния по сте пен съд с раз-
глеж да не на не из год на та за насрещ ния жал бо по да тел част на ре-
ше нието и да постиг не в не го ва пол за друг ре зул тат, раз ли чен от 
поста но ве ния с об жал ва ния съ де бен акт. Насрещната жал ба до-
каз ва дейст вието на диспо зи тив но то на ча ло при опре де ля не на 
об се га на въз зив но то произ вод ст во.40 Съдът ня ма пра во слу жеб но 
да вклю чи в пред ме та на раз глеж да не та ки ва части на ре ше нието, 
които стра на та е има ла пра во, но по своя во ля не е об жал ва ла, не-
за ви си мо да ли те зи части са в за ви си мост от об жал ва на та част на 
ре ше нието. Без насрещ на жал ба та зи стра на ще бъ де окон ча тел но 
об вър за на от вляз ла та в си ла не из год на за нея част от ре ше нието.

4. За да напра вим из во ди по при лож но то по ле на насрещ ни-
те жал би и да от го во рим на въпро са да ли тех ният пред мет се на-
ми ра в от но ше ние на обусло ве ност от въ ве де ния с пър во на чал на-
та жал ба, е не об хо ди мо да бъ дат ана ли зи ра ни раз лич ни хи по те зи, 
при които тя на ми ра проявле ние.

4.1. Когато пред мет на де ло то е не де ли мо ко ли чест ве но из-
ме ри мо пра во (правоотношение), ин сти ту тът на ми ра при ло же-
ние при частич но ува жа ва не, респ. от хвър ля не на иска и чрез не-
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го се пре одо ля ва дейст вието на забра на та да се вло ша ва по ло же-
нието на об жал ва щия (чл. 271, ал. 1, предл. 2 ГПК).

Насрещната жал ба в то зи слу чай има за пред мет не из год на та 
за жал бо по да те ля част от пред ме та на ре ше нието, която не би 
могла да бъ де про ме не на имен но по ра ди по со че на та забра на, до-
кол ко то в то зи слу чай не мо же да се твър ди, че в та зи част ре ше-
нието ве че е вляз ло в си ла. Тъй ка то ста ва ду ма за ре ше ние по 
един иск от нос но ед но спор но пра во от но ше ние, то си ла та на пре-
съ де но не що в слу чая се по раж да по от но ше ние на ця ло то в един 
и съ щ мо мент. Липсата на над леж но по да де на пър во на чал на жал-
ба из ключ ва дру ги те за щит ни про це су ал ни въз мож ности, за да се 
въз дейст ва вър ху не из год на та част от ре ше нието. От ед на стра на, 
по ра ди про пуска не на сро ка за упраж ня ва не на пра во то на об жал-
ва не. От дру га – за що то по пра ви ло та зи част от ре ше нието е из-
год на за дру га та стра на и лип са та на пър во на чал на жал ба за-
дейст ва забра на та да се вло ша ва нейно то прав но по ло же ние, в 
слу чай че тя об жал ва дру га та, не из год на за нея част от ре ше-
нието. Следователно лип са та на са мостоятел на пър во на чал на 
жал ба в рам ки те на за ко но вия срок по раж да небла гоприят ни 
прав ни после ди ци за стра на та, която не е упраж ни ла своев ре мен-
но пра во то си на об жал ва не. Насрещната жал ба це ли да ги пре-
дот в ра ти, но при усло вие че дру га та стра на е упраж ни ла своев ре-
мен но пра во то си да об жал ва поста но ве но то ре ше ние (чл. 263, 
ал. 4 ГПК; чл. 287, ал. 4 ГПК). Ако сре щу от хвър ли тел на та част 
на ре ше нието в за ко но вия срок е по дал жал ба ище цът, без на-
срещ на жал ба от от вет ни ка при ла га не то на забра на та за reforma-
tio in pejus оз на ча ва не въз мож ност за от мя на та му в част та, с коя-
то искът е ува жен. В обрат ния слу чай, ако от вет ни кът е упраж нил 
в срок пра во то си да об жал ва ува жа ва ща та иска част на ре ше ние-
то, без насрещ на жал ба от ище ца се зи ра ният съд ня ма пра во да го 

38 Мотиви към проек та на Граждански про це су ален ко декс № 602-01-38 от 
11.05.2006 г., 40-о Народно събра ние, достъп ни на www.parliament.bg

39 Така Стамболиев, О. Цит. съч., с. 13. 
40 В то зи сми съл Мингова, А. – В: Сталев, Ж., А. Мингова, О. Стамболиев, 

В. Попова, Р. Иванова. Цит. съч., с. 535. 
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от ме ни в от хвър ли тел на та част, за що то би до пус нал на ру ше ние 
на забра на та за вло ша ва не на по ло же нието на жал бо по да теля.

В то зи слу чай насрещ на та жал ба е над леж но то про це су ал но 
сред ст во, което въз ста но вя ва прин ци пи те за за кон ност и тър се не 
на исти на та в про це са41 и пре одо ля ва опас ност та да вле зе в си ла 
ед но непра вил но съ деб но ре ше ние. Без насрещ на жал ба, до ри да 
достиг не до дру ги прав ни из во ди от нос но не об жал ва на та с пър-
во на чал на та част/ обем от ре ше нието, по-гор ният съд ня ма пра во 
да я про ме ни по ра ди дейст вието на по со че на та забра на да се вло-
ша ва по ло же нието на пър во на чал ния жал бо по да тел.42

4.2. От дру га стра на, насрещ на та жал ба е при ло жи ма и в слу-
чаите на обек тив но или су бек тив но съ еди ня ва не на иско ве.

4.2.1. Тя мо же да бъ де на со че на сре щу не об жал ва ни те с ос-
нов на та жал ба иско ви пре тен ции или стра ни43, за що то це ли да из-
бег не вли за не то в си ла на ре ше ния с раз ли чен пред мет на де ло то, 
които си про ти во ре чат.44 Чрез насрещ на жал ба в те зи слу чаи въз-
зи ваемият упраж ня ва пра во то си да раз ши ри пре де ли те на но во то 
раз глеж да не на спо ра по съ щест во от въз зив ния съд в рам ки те на 
чуж до то об жал ва не. Достатъчно за до пусти мост та на насрещ на та 
жал ба е тя да е на со че на сре щу об жал ва но то с пър во на чал на та 
съ деб но ре ше ние, без да е не об хо ди мо две те жал би да съв па дат 
по пред мет. По те зи ар гу мен ти, ако съ дът е от хвър лил иска по 
глав но то, но го е ува жил по евен ту ал но то ос но ва ние, насрещ на та 
жал ба на ище ца, по да де на в сро ка за от го вор на жал ба та на от вет-
ни ка сре щу ува же ния евен ту ален иск, е до пусти ма, ма кар да има 

41 Мингова, А. – В: Сталев, Ж., А. Мингова, О. Стамболиев, В. Попова, 
Р. Иванова. Цит. съч., с. 14. 

42 Вж. опре де ле ние № 405 от 28.05.2014 г. по ч. т. д. № 739/2014 г. на ВКС, 
ТК, I т. о. и ре ше ние № 669 от 21.03.2019 г. по гр. д. № 5262/2018 г. на САС, ГО. 

43 Rosenberg, L., K.-H. Schwab, P. Gottwald. Op. cit., S. 834; Baumbach, A., 
W. Lauterbach, J. Albers, P. Hartmann. Op. cit., S. 1833.

44 Така ре ше ние № 255 от 21.01.2014 г. по гр. д. № 1437/2012 г. на ВКС, ГК, 
ІІІ г. о., което приема за до пусти ма насрещ на жал ба, инкор по ри ра на в от го во ра 
на въз зив на та жал ба, съ дър жа ща иска не за из ме не ние на пър воин стан цион но 
ре ше ние в от хвър ли тел на та му част по иска за при съж да не на обез ще те ние за 
оста ва не без ра бо та по ра ди не за кон но увол не ние по чл. 344, ал. 1, т. 3 КТ. 
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раз ли чен пред мет – от хвър ля не то на иска по под дър жа но то глав-
но ос но ва ние.45

4.2.2. Насрещната жал ба би след ва ло да е до пусти ма и в слу-
чая, ко га то съ еди не ни те иско ве ня мат връз ка на обусло ве ност по-
меж ду си. Институтът на насрещ на та жал ба въз ста но вя ва ра вен-
ст во то меж ду стра ни те в произ вод ст во то пред по-гор ния съд, 
което е би ло на ру ше но по ра ди по га ся ва не на пра во то на са мо-
стоятел но об жал ва не. Тъй ка то тя пре доста вя до пъл ни тел на въз-
мож ност за не упраж ни ла та са мостоятел но то си пра во на об жал-
ва не стра на да пре дот в ра ти вли за не то в си ла на обо со бе на част от 
съ деб но то ре ше ние, която е не из год на за нея, не мо жем да ѝ отре-
чем то ва пра во при обек тив но или су бек тив но съ еди не ни иско ве. 
В про ти вен слу чай тя би се ока за ла в не из год но по ло же ние спря-
мо по да ла та жал ба стра на, а при лож но то по ле на ин сти ту та би се 
огра ни чило един ст ве но до слу чаите на частич но ува жа ва не и от-
хвър ля не на иск с пред мет не де ли мо ко ли чест ве но из ме ри мо пра-
во. Ако из клю чим от при лож но то по ле на насрещ на та жал ба хи-
по те зи те на обек тив но или су бек тив но съ еди не ни иско ве и изиск-
ва ме от стра ни те да об жал ват съ деб ни те ре ше ния по тях в сро ко-
ве те за пър во на чал на жал ба, то то ва би оз на ча ва ло да приемем, че 
дейст ва щият ГПК не съ дър жа про мя на в прав на та уред ба за те зи 
хи по те зи въпре ки въ ве де на та с не го насрещ на жал ба ка то са-
мостояте лен ин сти тут. При дейст вието на ГПК (отм.) стра ни те 
съ що раз по ла га ха с пра во на жал ба сре щу не из год на та за тях част 
от съ деб но то ре ше ние при обек тив но или су бек тив но услож не-
ние в про це са. Ако не приз наем, че за те зи слу чаи е при ло жи ма 
насрещ на та жал ба, то ва би оз на ча ва ло да се под дър жа, че с уре-
де ния ин сти тут не се про ме нят про це су ал ни те въз мож ности пред 
не упраж ни ла та в срок своето пра во на пър во на чал но об жал ва не 
стра на. Намираме, че по до бен из вод би бил в не съ от ветст вие с 
прокла ми ра ни те от за ко но да те ля це ли за въ веж да не то на ин сти-

45 Така Rosenberg, L., K.-H. Schwab, P. Gottwald. Op. cit., S. 838; в обра тен 
сми съл опре де ле ние № 24 от 23.01.2017 г. по ч. гр. д. № 4714/2016 г. на ВКС, 
ГК, II г. о. 
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ту та, как то и с под дър жа но то в про це су ал на та док три на ста но ви-
ще за не го ва та същ ност и пред наз на че ние.

Наистина насрещ на та жал ба [н]е е в състояние да сло жи са-
мостоятел но на ча ло то на въз зив но произ вод ст во, съ от вет но да 
ста не пред постав ка за обра зу ва не то и раз ви тието му по ра ди 
лип са та на са мостояте лен се зи ращ ефект46, за що то нейна та до-
пусти мост за ви си от до пусти мост та на пър во на чал на та жал ба от 
дру га та стра на. Но ако то ва усло вие е на ли це, насрещ на та жал ба 
има соб ст ве на се зи ра ща функ ция и ко га то тя са ма та е ре дов на и 
до пусти ма, по раж да суспен зи вен и де во лу ти вен ефект47, ка то въз-
ста но вя ва ви сящ ност та на произ вод ст во то от нос но та зи обо со бе-
на част от иска, която би приклю чи ла с вляз ло в си ла решение, 
което е не из год но за въз зи ваемия, и която не е пред мет на пър во-
на чал на та жал ба.

Затова в кон текста на гор ни те раз съж де ния не след ва да бъ-
де спо де ле на те за та, из ра зе на в съ деб на та прак ти ка, че насрещ на-
та жал ба има за пред мет са мо съ ща та част от ре ше нието, която 
ве че е би ла пред мет на пър во на чал но то об жал ва не, с ар гу мен та, 
че в не об жал ва на та част, за която въз зи ваемият е имал пра во на 
об жал ва не, но не го е упраж нил в за ко но вия срок, ре ше нието е 
вляз ло в си ла.48 Тази те за не оправ да но и без да по чи ва на исто ри-
чески те ко ре ни от нос но це ли те и пред наз на че нието на ин сти ту та, 
как то и на са ма та за ко но ва уред ба, огра ни ча ва при лож но то по ле 
на насрещ на та жал ба, не от чи тай ки ре ал ния пра вен ин те рес на 
насрещ на та стра на от ин стан цион на за щи та.

В под кре па на гор ни те из во ди от нос но вло же на та от за ко но-
да те ля идея за це ли те и пред наз на че нието на раз глеж да ния ин-
сти тут са мо ти ви те в опре де ле ние № 405 от 28.05.2014 г. по 

46 Вж. опре де ле ние № 501 от 30.07.2013 г. по ч. гр. д. № 3086/2013 г. на ВКС, 
ГК, ІІІ г. о. 

47 Така Силяновски, Д. Цит. съч., 21–22; Стамболиев, О. Цит. съч., с. 13. 
48 Вж. опре де ле ние № 450 от 6.11.2017 г. по гр. д. № 909/2017 г. на ВКС, ГК, 

II г. о.; опре де ле ние № 218 от 30.05.2016 г. по гр. д. № 1693/2016 г. на ВКС, ГК, 
II г. о. и опре де ле ние № 24 от 23.01.2017 г. по ч. гр. д. № 4714/2016 г. на ВКС, 
ГК, II г. о. 
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ч. т. д. № 739/2014 г. на ВКС, ТК, I т. о., в които се от бе ляз ва: 
„[М]акар прак ти чески да из глеж да ка то пре ка ле но раз ши ря ва не 
про це су ал на та въз мож ност за ата ку ва не на ре ше нието, за оби ка-
ля ща преклу зив ния срок по чл. 259, ал. 1 ГПК, ко га то съ щият е 
про пус нат, вкл. по ра ди небреж ност от стра на та, ин сти ту тът на 
насрещ на та жал ба има ло ги ческо то си оправ да ние в преслед ва на-
та от за ко но да те ля по-важ на цел, а имен но – да огра ни чи об жал-
ва не то в рам ки те на дейст ви тел но под дър жа ния от вся ка от стра-
ни те пра вен ин те рес за то ва. За срав ни тел но удовлет во ре на та от 
ре ше нието, ма кар не пъл но, не об жал ва ла по ра ди то ва стра на, ин-
сти ту тът на насрещ на та жал ба пре доста вя га ран цията, че при ата-
ку ва не на ре ше нието от про тив на та стра на и в та зи му част, не би 
из гу би ла въз мож ност та да го об жал ва, ма кар в обусло ве ност от 
раз глеж да не то на въз зив на та жал ба на про тив на та стра на, но в 
не огра ни чен, спря мо пред ме та на произ на ся не то на пър воин стан-
цион ния съд в ней на пол за обем“.

4.2.3. Насрещната жал ба е свър за на с диспо зи тив но то на ча-
ло49 и за то ва не на ми ра при ло же ние в слу чаите на слу жеб ни пра-
во мо щия на по-гор ния съд, как то и в хи по те зи те, при които ма те-
риал ноправ ният спор по съ щест во в ця лост по своя пред мет е 
пре не сен за произ на ся не от не го. При су бек тив но съ еди ня ва не 
насрещ на та жал ба е не об хо ди ма на стра на та при обик но ве но дру-
гар ст во, как то и в слу чаите на ку му ла тив но съ еди ня ва не на 
иско ве. При не об хо ди мо дру гар ст во ре ше нието на въз зив на та 
ин стан ция об вър з ва и не по да ли те жал ба дру га ри (чл. 271, ал. 3 
ГПК), а при евен ту ал но обек тив но съ еди ня ва не на иско ве при от-
мя на на ре ше нието по глав ния иск се въз ста но вя ва и ви сящ ност та 
на евен ту ал но съ еди не ни те с не го иско ве (чл. 271, ал. 2 ГПК). По 
те зи ар гу мен ти в слу чая на ува жен гла вен иск, съ еди нен с евен ту-
ален при отри ца тел но усло вие, на ище ца не е не об хо ди ма насрещ-
на жал ба, за да се зи ра въз зив ния съд с произ на ся не по евен ту ал-
ния, ако ре ше нието бъ де от ме не но по жал ба на от вет ни ка, на со-

49 В то зи сми съл Мингова, А. – В: Сталев, Ж., А. Мингова, О. Стамболиев, 
В. Попова, Р. Иванова. Цит. съч., с. 535. 
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че на сре щу ува жа ва не то на глав ния иск. Различният из ход на 
про це са спря мо со ли дар ни длъж ни ци, обик но ве ни дру га ри в 
произ вод ст во то, сре щу част от които искът е ува жен, а сре щу 
дру ги – от хвър лен, по раж да пра вен ин те рес от насрещ но об жал-
ва не в пол за на ище ца спря мо те зи от дру га ри те, за които ре ше-
нието е бла гоприят но. Затова е непра вил но опре де ле ние № 240 
от 27.05.2019 г. по ч. т. д. № 702/2019 г. на ВКС, ТК, I т. о., в 
което при хи по те за та на ува жен сре щу ава листи те по за пис на за-
по вед иск за уста но вя ва не на взе ма не то по чл. 422, ал. 1 ГПК, но 
от хвър лен сре щу из да те ля на цен на та кни га, ВКС е отре къл пра-
во то на насрещ на въз зив на жал ба на ище ца в част та на от хвър ля-
не то след по лу ча ва не на въз зив на жал ба от ава листи те в част та на 
ува же ния иск. Но по да ва не то на жал ба сре щу ре ше нието по до-
пуска не на дел ба та от еди ния съ де ли тел огра ни ча ва пред ме та на 
въз зив но то об жал ва не са мо до не го во то пра во на дел ба. Без 
насрещ на жал ба от оста на ли те съ де ли те ли не мо же да се на ма ля-
ва кво та та на пър во на чал ния жал бо по да тел (арг. от чл. 271, ал. 1, 
изр. 2 ГПК).50

4.2.4. По ар гу мент за по-сил но то ос но ва ние насрещ на та жал-
ба на ми ра своето при лож но по ле и в слу чаите на глав но встъп-
ва не на тре то ли це със са мостоятел ни пра ва вър ху пред ме та 
на спо ра (чл. 225 ГПК). Както е из вест но, то зи ин сти тут в про це-
су ал на та док три на се опре де ля ка то съ че та ние меж ду два та ви да 
услож не ния в про це са по пред мет и стра ни, т.е. меж ду обек тив но 
и су бек тив но съ еди ня ва не на иско ве. При то ва от но во за ко нът не 
поста вя ка то усло вие за до пусти мост на насрещ на та жал ба на 
вся ка от стра ни те по обек тив но съ еди не ни те иско ве тя да съв па да 
по пред мет или стра ни с пър во на чал на та жал ба на дру га та стра-
на. Не мо же да се спо де ли те за та, из ра зе на в прак ти ка та на ВКС51, 
че ко га то глав но встъ пи лият упраж ни пра во то си на жал ба сре щу 
ре ше нието по иско ве те си сре щу стра ни те по пър во на чал ния иск 

50 Вж. ре ше ние № 282 от 28.10.2011 г. по гр. д. № 253/2011 г. на ВКС, ГК, 
II г. о.; ре ше ние № 163 от 9.06.2011 г. по гр. д. № 1191/2010 г. на ВКС, ГК, II г. о. 

51 Вж. опре де ле ние № 111 от 24.06.2019 г. по ч. гр. д. № 1872/2019 г. на ВКС, 
ГК, І г. о. 
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и пред мет на де ло то пред по-гор на та ин стан ция ста ват спор ни те 
пра во от но ше ния, в които той се на ми ра с тях, то въз зи ваемият 
ищец по пър во на чал ния иск е огра ни чен в пред ме та на насрещ на-
та си жал ба „[е]дин ст ве но до спор ни те си пра во от но ше ния с глав-
но встъ пи ло то ли це“. Насрещната жал ба би има ла ро ля та на спо-
соб за пре одо ля ва не на вли за не то в си ла на ре ше нието и по пър-
во на чал ния иск ка то обек тив но съ еди нен с иско ве те на глав но 
встъ пи лия, ма кар в сро ка по чл. 259, ал. 1 ГПК ни коя от стра ни те 
по не го да не е упраж ни ла пра во то си на жал ба. Именно насрещ-
на та жал ба в раз глеж да ния слу чай е то зи ком пен са ционен ме ха-
ни зъм за за щи та, кой то пре одо ля ва „об жал ва не то на вся ка це на“ 
на ре ше нието по пър во на чал ния иск и съ щев ре мен но е сред ст во 
за пре одо ля ва не на забра на та да се вло ша ва по ло же нието на об-
жал ва щия, ка то в край на смет ка има за цел да „въз ста но ви“ ра-
вен ст во то и е в хар мо ния с прин ци пи те за уста но вя ва не на исти-
на та и за кон ност та. Чрез нея се из бяг ва и опас ност та от вли за не в 
си ла на ре ше ния, които си про ти во ре чат.

4.3. Ако приемем за без спор но, че насрещ на та жал ба е не об-
хо ди ма и до пусти ма за пре одо ля ва не на забра на та да се вло ша ва 
по ло же нието на пър во на чал ния жал бо по да тел, ко га то жал ба та му 
е от нос но не из год на та за не го част (обем) от ед но не де ли мо ко ли-
чест ве но из ме ри мо пра во, мо же да се поста ви и въпро сът от нос но 
не об хо ди мост та и до пусти мост та на ин сти ту та ка то про це су ал но 
сред ст во за за щи та на въз зи ваемия и в дру ги хи по те зи на об жал-
ва не на ре ше нието от нос но ед но не де ли мо спор но пра во от но ше-
ние, ко га то пър во на чал на та жал ба за ся га це лия обем на пра во то.

Например ко га то пре дя ве ният иск е бил от хвър лен, но не въз 
ос но ва на глав но то въз ра же ние на от вет ни ка, че взе ма не то на 
ище ца не съ щест ву ва, а въз ос но ва на евен ту ал но то му въз ра же-
ние, че то е по га се но по дав ност. Практически важ ният въпрос е 
да ли в то зи слу чай при по да де на от ище ца жал ба сре щу от хвър-
ля що то иска ре ше ние от вет ни кът въз зи ваем тряб ва да се за щи та-
ва чрез по да ва не то на насрещ на жал ба, или мо же да пре дя ви 
всич ки те си въз ра же ния сре щу иска чрез за щи та та си сре щу по-
да де на та пър во на чал на жал ба в от го во ра по нея. В те зи слу чаи, 
въпре ки че с ре ше нието се да ва за щи та на въз зи ваемия, та зи за-



20 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 12/2019

щи та не съ от ветст ва на пъл но на за яве на та с от го во ра на иско ва та 
мол ба не го ва по зи ция. При раз глеж да ни те хи по те зи за щи та та на 
от вет ни ка е в пъл ния си обем по от но ше ние на за яве ния пе ти тум, 
но не е доста тъч на от глед на точ ка на нейно то „ка чест во“.

Насрещната жал ба в слу чая не е при ло жи ма, за що то не е не-
об хо ди ма, а сле до ва тел но – не е и до пусти ма ка то про це су ал но 
сред ст во за за щи та. Въззиваемият ще се за щи ти в от го во ра си 
сре щу пър во на чал на та жал ба на дру га та стра на, а не чрез насрещ-
на жал ба, за що то не преслед ва друг ре зул тат ос вен пот вър ж да ва-
не на поста но ве но то ре ше ние. Подадената жал ба сре щу от хвър-
ля що то иска ре ше ние е по ро ди ла суспен зи вен и де во лу ти вен 
ефект от нос но це лия спо рен пред мет. Чрез пър во на чал на та жал ба 
пред ме тът на иска е ста нал пред мет и на произ вод ст во то пред 
въз зив на та ин стан ция и чрез нея е „вка ра но в игра“ и пра во то на 
за щи та на въз зи ваемия в ця лост сре щу об жал ва но то ре ше ние. 
Затова не го ва та за щи та в пъл но та мо же да бъ де раз гър на та чрез 
по да ва не то на от го вор, как то и по-на та тък в хо да на въз зив но то 
произ вод ст во при спаз ва не на кон цен тра цион но то на ча ло. При 
ос но ва тел но оплак ва не в жал ба та, за да ре ши спо ра по съ щест во, 
въз зив ният съд е длъ жен да се произ не се по всич ки въз ра же ния и 
до во ди на въз зи ваемия, напра ве ни в пър ва та ин стан ция и в от го-
во ра на жал ба та, как то и да из ло жи соб ст ве ни мо ти ви по тях.52 По 
те зи ар гу мен ти, за да постиг не произ на ся не по глав но то си въз ра-
же ние, е доста тъч но от вет ни кът да за яви в от го во ра на въз зив на-
та жал ба, че го под дър жа, без да го прев ръ ща в пред мет на насре-
щен въз зив.

Освен то ва в слу чая насрещ на та жал ба не е не об хо ди ма на 
въз зи ваемия, за да пре одо лее забра на та по чл. 271, ал. 1, изр. 2 
ГПК. Чрез от хвър ля не то на иска ище цът е за гу бил всич ко, той 
ня ма как во по ве че да гу би и не го во то по ло же ние ня ма как да се 
вло ши. Чрез от хвър ля не то на иска въз ос но ва на евен ту ал но то 

52 Вж. та ка ре ше ние № 228 от 1.10.2014 г. по гр. д. № 1060/2014 г. на ВКС, 
ГК, I г. о.; ре ше ние № 75 от 31.03.2014 г. по гр. д. № 5152/2013 г. на ВКС, ГК, 
I г. о.; ре ше ние № 124 от 11.07.2016 г. по гр. д. № 6220/2015 г. на ВКС, ГК, I г. о. 
и ре ше ние № 101 от 3.06.2015 г. по т. д. № 1740/2014 г. на ВКС, ТК, I т. о. 
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въз ра же ние на от вет ни ка ище цът не е спе че лил ня как во уста но-
вя ва не със си ла на пре съ де но не що от нос но пра во по раж да щия 
пра во то му юри ди чески факт, за да е нуж но чрез насрещ на жал ба 
от вет ни кът да му „от не ме“ то ва уста но вя ва не. Предявявайки 
иска, ище цът прин цип но отри ча всич ки въз ра же ния, които от вет-
ни кът би мо гъл да пре дя ви в своя за щи та. Правото на по ред ност 
при уста но вя ва не на от дел ни те въз ра же ния в слу чая при над ле жи 
на от вет ни ка и е в не гов ин те рес, а сле до ва тел но ре ше нието, 
което от хвър ля иска въз ос но ва на евен ту ал но то му въз ра же ние 
(не за ви си мо да ли глав но то не е би ло ува же но, или не е би ло 
разгледано), всъщ ност не да ва в доста тъч на сте пен за щи та имен-
но на не го. Разбира се, на та къв ищец мо же да не му е без раз лич-
но въз ос но ва на кое въз ра же ние искът е бил от хвър лен, но с ре-
ше нието на пър ва та ин стан ция той не е при до бил ня ка къв по-бла-
гоприятен ре зул тат, кой то да не мо же да из гу би без насрещ на 
жал ба, и ни кой не от не ма пра во то му да отри ча всич ки въз ра же-
ния, които от вет ни кът е напра вил.

Горният из вод не се про ме ня, до ри да се приеме те за та, която 
спо де ля ме, че в раз глеж да ни те хи по те зи въз зи ваемият има пра во 
на са мостоятел но об жал ва не, за да за щи ти ле ги тим ния си про це-
су ален ин те рес да по лу чи в рам ки те на ви ся щия про цес та ка ва 
за щи та по пре дя ве ния иск, която съ от ветст ва и на по ред ност та на 
из пол з ва ни те от не го про це су ал ни сред ст ва.53 Не е точ но оба че в 
то зи слу чай да го во рим за пости га не на за щи та в пъ лен „обем“, 
тъй ка то обе мът е ко ли чест ве но по ня тие. По-точ но би би ло, ако 
се ви зи ра ка то „пра вен ин те рес от за щи та в за яве на та по ред ност 
на про це су ал ни те сред ст ва за за щи та“.

В под кре па на гор но то мо жем да до ба вим, че и пре ди въ веж-
да не на ин сти ту та на насрещ на та жал ба ни кой не е отри чал прав-
на та въз мож ност на въз зи ваемия в те зи слу чаи да упраж ни в пъл-
но та пра во то си на за щи та сре щу по да де на та спря мо не го жал ба 
от дру га та стра на. Ако ин сти ту тът на насрещ на та жал ба е въ ве-

53 В то зи сми съл Сталев, Ж. Българско граж дан ско про це су ал но пра во. 7. 
доп. и пре раб. изд. С.: Сиела, 2001, с. 429, как то и ре ше ние № 141 от 14.07.2016 г. 
по гр. д. № 7446/2014 г. на ВКС, ГК, IV г. о. 
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ден, за да „из зе ме“ или „дубли ра“ за щит ни те въз мож ности, които 
са могли да бъ дат упраж не ни и пре ди негово то въ веж да не, той 
всъщ ност би се пре вър на л в един из ли шен ин сти тут, без соб ст ве-
но пред наз на че ние и сми съл.

Следва да бъ де спо де ле на ка то пра вил на и прак ти ка та, спо-
ред която във въз зив но то произ вод ст во пра ви ло то на чл. 271, 
ал. 2 ГПК се при ла га по ана ло гия от нос но евен ту ал ни те въз ра же-
ния на от вет ни ка, не раз гле да ни от пър воин стан цион ния съд по-
ра ди от хвър ля не на иска въз ос но ва на глав но то въз ра же ние, ако 
ед ва пред въз зив на та ин стан ция се сбъд не усло вието за раз глеж-
да не на евен ту ал но то му въз ра же ние. Въпреки огра ни че нията във 
въз зив на та дейност в съ от ветст вие с пра ви ло то на чл. 269, предл. 
2 ГПК, ко га то достиг не до раз ли чен пра вен из вод от то зи на пър-
воин стан цион ния съд, въз зив ният съд дъл жи произ на ся не по 
всич ки въз ра же ния на от вет ни ка, до ри те да не са въ ве де ни от но-
во в от го во ра на въз зив на та жал ба.54 Затова в слу чая от вет ни кът 
не би имал пра вен ин те рес от насрещ на жал ба, за да бъ де раз гле-
да но евен ту ал но то му въз ра же ние от въз зив ния съд, ко га то усло-
вието за то ва се сбъд не пред та зи ин стан ция.55 Ако приемем, че 
въз зи ваемият в раз глеж да ни те хи по те зи има пра во и на са мо-
стоятел но об жал ва не, то при по да де на от не го пър во на чал на жал-
ба забра на та по чл. 271, ал. 1, изр. 2 ГПК ва жи. В то зи слу чай 
пър во на чал ният жал бо по да тел е стра на та, която е по лу чи ла за-
щи та чрез от хвър ля не то на иска, и въз зи ваемият ищец не мо же 
без пър во на чал на или насрещ на жал ба да вло ши не го во то прав но 
по ло же ние, ка то постиг не ува жа ва не то на иска.

В обоб ще ние, без са мостоятел на или насрещ на жал ба не мо-
же да се вло ши по ло же нието на пър во на чал ния жал бо по да тел, 
т.е. не мо же да има се зи ра не на по-гор ния съд с иска не, което да 
про ме ни ре ше нието в пол за на упраж ни лия пра во то на насрещ но 
об жал ва не, но чл. 271, ал. 1, изр. 2 ГПК не огра ни ча ва за щит ни те 
въз мож ности и про це су ал ни те сред ст ва на за щи та на въз зи вае-

54 Вж. ре ше ние № 101 от 3.06.2015 г. по т. д. № 1740/2014 г. на ВКС, ТК, I т. о. 
55 Така ре ше ние № 75 от 31.03.2014 г. по гр. д. № 5152/2013 г. на ВКС, ГК, 

I г. о. 
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мия, сти га тях но то из пол з ва не да послу жи са мо за от бра ни тел ни 
це ли, ко га то те са в състояние да про ме нят единствено мо ти ви те 
на крайния из вод в об жал ва но то ре ше ние. Така при об жал ва не от 
ище ца на ре ше нието, с което искът за при съж да не на обез ще те-
ние за пре тър пе ни не иму щест ве ни вре ди е ува жен частич но по ра-
ди прието съпри чи ня ва не от постра да лия, въз зив ният съд има 
пра во без насрещ на жал ба да раз гле да въз ра же нието на въз зи-
ваемия от вет ник за фак та на съпри чи ня ва не и не би на ру шил 
забра на та по чл. 271, ал. 1, предл. 2 ГПК, сти га с ре ше нието си да 
не на ма ли при съ де ния от пър ва та ин стан ция раз мер на обез ще те-
нието.56

ІV. Проследените исто ри чески ко ре ни на из след ва ния ин-
сти тут, ана ли зът на мо ти ви те на за ко но да те ля за въ веж да не то му 
и не го во то пред наз на че ние поз во ля ват да бъ дат напра ве ни след-
ни те из во ди по поста ве на та пробле ма ти ка:

1. Особените про це су ал ни пред постав ки на насрещ на та жал-
ба включ ват об жал ваемо ре ше ние, по да де на сре щу не го в срок 
до пусти ма и ре дов на пър во на чал на жал ба от дру га та стра на, ви-
ся що въз зив но произ вод ст во и по га се но пра во на са мостоятел но 
об жал ва не, без да са не об хо ди ми дру ги до пъл ни тел ни изиск ва-
ния за до пусти мост.

2. Разглеждането ѝ по съ щест во е обусло ве но от раз глеж да-
не то на пър во на чал на та жал ба на дру га та стра на, в то зи сми съл 
тя има „[о]тно си тел но са мостояте лен ха рак тер“57. Когато то ва 
усло вие е спа зе но, насрещ на та жал ба има соб ст ве на се зи ра ща 
функ ция и чрез нея въз зи ваемият раз ши ря ва об се га на произ на-
ся не от по-гор ния по сте пен съд, ка то пре диз вик ва съ деб на про-
вер ка на об жал ва но то ре ше ние в ин те рес на две те насрещ ни стра-
ни.

3. Институтът не е огра ни чен в при лож но то му по ле чрез 
изиск ва не за съв па да не в пред ме та или стра ни те на пър во на-
чал на та и на насрещ ната жал ба. За да е до пусти ма послед на та, 

56 Решение № 82 от 9.08.2013 г. по т. д. № 848/2012 г. на ВКС, ТК, I т. о. 
57 Стамболиев, О. Цит. съч., с. 13. 
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не е не об хо ди мо пред ме тът ѝ да е обусло вен от то зи на пър во на-
чал на та. Приложното му по ле об хва ща не об жал ва ни с пър во на-
чал на та жал ба раз лич ни по пред мет иска ния, произ на ся не то по 
които е небла гоприят но за насрещ ния жал бо по да тел. Огранича-
ването ѝ от част от съ деб на та прак ти ка до пред ме та на съ ща та 
част от ре ше нието, която ве че е би ла пред мет на пър во на чал но то 
об жал ва не, не съ от ветст ва на поста ве ни те от за ко но да те ля при 
уред ба та ѝ це ли за отстоява не в пъл но та на прин ци пи те на диспо-
зи тив ност и ра вен ст во на стра ни те, как то и за пре дот в ра тя ва не на 
опас ност та от об жал ва не „на вся ка це на“.


