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ÄÈÑÊÓÑÈÈ
ÑÌÚÐÒÒÀ ÍÀ ÌÎËÈÒÅËß Â ÎÕÐÀÍÈÒÅËÍÎÒÎ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
Âàñèë Ïåòðîâ*

1. Проблемът
Каква е съдбата на висящо охранително производство при
смърт на молителя – физическо лице? Прекратява ли се то, или се
спира? Конституират ли се правоприемниците (наследниците) на
молителя на негово място? Въпросите са интересни от теоретическа и от практическа гледна точка. Случаите са многобройни. В
редица хипотези отговорът е очевиден:
– ако един от двамата съпрузи, подали молба за развод по
взаимно съгласие, почине преди датата на съдебното заседание,
делото подлежи на прекратяване – бракът е прекратен със смъртта на съпруга и производството е станало безпредметно;
– ако детето или запретеното лице, поискало разрешение от
районния съд да продаде недвижим имот или да изтегли парични
средства от влог, почине, преди съдът да се произнесе, то производството става безпредметно и следва да се прекрати;
– призован към наследяване наследник е подал молба по
чл. 61, ал. 1, изр. 2 ЗН до районния съд да му продължи срока за
обмисляне дали да приеме по опис, или не едно наследство с до
три месеца, но почива, преди съдът да се е произнесъл по искането – производството става безпредметно.
В други хипотези обаче съвсем не е ясно как да се постъпи:
– едно лице е подало молба по чл. 38, ал. 4 ЗГР да се установи фактът на смъртта и да се състави акт за смърт на негов родственик, погребан без акт за смърт, или ако акт за смърт не е
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съставен повече от 48 часа след смъртта; лицето умира, преди съдът да се произнесе, но оставя наследници, които също са заинтересовани от съставянето на акта на смърт;
– едно лице е подало молба да бъде въведено във владение
на имотите на безвестно отсъстващия си наследодател (чл. 10,
ал. 1 ЗЛС), но умира, преди съдът да се произнесе; молителят
обаче има свои наследници, които също са заинтересовани от запазване на имотите на безвестно отсъстващия;
– кредитор е предявил молба по чл. 51 ЗН с искане съдът да
призове наследник на починалия му длъжник да заяви дали
приема, или се отказва от наследството; кредиторът обаче сам
умира в хода на производството, като оставя наследници; могат
ли те да продължат процеса?
Примерите може да бъдат умножавани.
Въпросът обаче може да бъде обобщен така: след като ГПК
и ГПК-1952 уреждат общи правила за всички охранителни производства, то при липсата на специална уредба има ли общ отговор
на въпроса, предмет на статията, приложим, за всички охранителни производства у нас, а именно: смъртта на молителя в охранителното производство води ли до прекратяване на делото?
2. Съдебната практика
Без претенции за изчерпателност в съдебната практика на
ВКС по ГПК се намира акт, в който е взето отношение по посочения въпрос – Определение № 146/13.04.2020 г. по ч. гр. д.
№ 682/2020 г. на ВКС, III г. о.1 Приема се, че по отношение на
охранителните производства съгласно изричната разпоредба на
чл. 540 ГПК съответно приложение намират общите правила на
исковото производство с изключение на чл. 207–266 и чл. 303–
388 ГПК. При липса на нормативно установено отклонение от
предвиденото в чл. 540 ГПК в насока разширяване на кръга на
лицата с правен интерес от иницииране на охранителното производство по чл. 105 СК, респ. от неговото продължаване в условията на чл. 227 ГПК, производството подлежи на прекратяване.
Това определение обаче е постановено по реда на чл. 274,
ал. 3 ГПК – с него не е допуснато касационно обжалване, поради
което и не би могло да има особена убедителна сила за инстанционните съдилища.
1
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В предходен свой акт – определение № 492/02.09.2009 г. по
ч. гр. д. № 2251/2008 г. на ВКС, IV г. о. (по описа на II г. о.), ВКС
приема също, че от субсидиарното приложение на правилата на
исковия процес нормата на чл. 540 ГПК изключва правилата от
чл. 207 до чл. 266 ГПК, поради което счита, че правилата за спиране, прекратяване и възобновяване на исковите производства са
изцяло неприложими към охранителните.
Това определение е постановено по реда на чл. 274, ал. 2,
пр. 2 ГПК, но касационното обжалване е допуснато по въпроса
дали в ГПК е предвиден процесуален ред за обжалване на актове,
с които се спира охранително производство, а конкретното основание, на което е спряно охранително производство, е чл. 536,
ал. 1, т. 1 и 2 ГПК, т.е. основания за спиране на охранително
производство, специфични за самото охранително производство.
В обобщение, съдебната практика на ВКС не е взела категорично становище по въпроса, предмет на настоящата статия.
3. Доктрината
В последното 10-о и в предходните 9 издания на учебния
курс на проф. Живко Сталев по българско гражданско процесуално право в главата за охранителните производства и в параграфа,
посветен на общите правила на охранителните производства, се
разглеждат само случаите на спиране и прекратяване на охранителни производства, изрично уредени в чл. 536 и 539 ГПК.2 По
този начин проф. Живко Сталев създава впечатлението, че поддържа становище, че охранителните производства се спират и
прекратяват само на основанията, визирани в посочените норми,
но това очевидно е невъзможна теза: при смъртта на молителя –
физическо лице, съдбата на охранителното производство не може
да остане неопределена – то трябва или да се прекрати, или да се
спре, за да се издирят и конституират правоприемниците (наследниците) на молителя.
Проф. Димитър Силяновски в общия учебен курс с проф.
Живко Сталев по ГПК-1952 заема позицията3, че някои от правилата за спиране и прекратяване на искови дела са съответно приСталев, Ж., А. Мингова, В. Попова, О. Стамболиев, Р. Иванова. Българско гражданско процесуално право. 10. прераб. и доп. изд. 2-ро по действащия
ГПК. С.: Сиела, 2020, 1367–1368.
3
Силяновски, Д. – Силяновски, Д., Ж. Сталев. Граждански процес. Т. II.
2. прераб. и доп. изд. С.: Наука и изкуство, 1957, 419–420.
2
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ложими към охранителните производства. Смъртта на молителя
според проф. Силяновски води до прекратяване на производството, ако „правото, предмет на охранителното производство, е такова, което не преминава върху наследниците“. В противен случай
охранителното производство се спира и настъпва процесуално
правоприемство в лицето на наследниците, като съдът сам взема
мерки за издирването и конституирането им.
4. Моето становище
Несъмнено е, че молбата за издаване на охранителен акт от
съда цели да даде съдебно съдействие на молителя за упражняването на негови граждански права или задължения (чл. 2 ГПК).
Правото да се иска такова съдействие според мен обаче с оглед на
действащата уредба е строго лично дори ако в резултат на евентуалното му упражняване (издаване на охранителния акт от съда)
би се благоприятствало упражняването на гражданско право,
което е наследимо.
Аргумент в подкрепа на становището, че правото да се иска
издаване на охранителен акт има строго личен характер (при липсата на норма в специалния закон за противното), е нормата на
чл. 540 ГПК за субсидиарно прилагане на общите правила на ГПК
и на правилата на исковия процес, но без изброени правила, сред
които и правилото на чл. 227 ГПК, предвиждащо процесуално
правоприемство в процеса. Законодателната воля да се изключи
приложението на правилата на исковия процес относно процесуалното правоприемство е била още по-ясно изразена в правилото
на чл. 434 ГПК-1952, което е предвиждало субсидиарно приложение на изрично изброени разпоредби от исковия процес, сред
които не е посочено това на чл. 120 ГПК-1952 за процесуално
правоприемство.
Не са особено убедителни и доводите на проф. Димитър
Силяновски, посочени по-горе. Действително молителят може да
е подал молбата за издаване на охранителен акт, за да получи съдействие за упражняване на някакво свое имуществено право,
което е наследимо. Това наследимо имуществено право обаче не
е предмет на охранителното производство. Предмет на охранителното производство е правото да се иска издаване на охраните-
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лен акт.4 В резултат на уважаване на молбата е възможно да се
постигне въздействие по отношение на субективното право, но
самото то не е предмет на делото. Наследниците на молителя
имат собственото и самостоятелно право да искат издаване на
охранителен акт в своя полза, но нямат право да искат продължаване на прекратения по право със смъртта на наследодателя им
процес по издаване на охранителен акт.
5. Заключение
Становището, заето в статията по интересуващия ни въпрос
за съдбата на охранителното производство при смъртта на молителя – физическо лице, дава еднообразен отговор на всички хипотези на охранителни производства. То води обаче до процесуално
неикономични резултати – нуждата наследниците на молителя да
образуват нови дела за издаване на охранителния акт. Струва ми
се, че възприемането му се налага от нормировката на действащия процесуален закон.
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