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1. Проблемът
Каква е съд ба та на ви ся що ох ра ни тел но произ вод ст во при 

смърт на мо ли те ля – фи зи ческо ли це? Прекратява ли се то, или се 
спи ра? Конституират ли се пра воприем ни ци те (наследниците) на 
мо ли те ля на не го во място? Въпросите са ин те рес ни от те оре ти-
ческа и от прак ти ческа глед на точ ка. Случаите са мно гоброй ни. В 
ре ди ца хи по те зи от го во рът е оче ви ден:

– ако един от два ма та съпру зи, по да ли мол ба за раз вод по 
взаим но съгла сие, по чи не пре ди да та та на съ деб но то за се да ние, 
де ло то под ле жи на прекра тя ва не – бра кът е прекра тен със смър т-
та на съпру га и произ вод ст во то е ста на ло безпред мет но;

– ако де те то или запре те но то ли це, поиска ло раз ре ше ние от 
ра йон ния съд да про да де нед ви жим имот или да из тегли па рич ни 
сред ст ва от влог, по чи не, пре ди съ дът да се произ не се, то произ-
вод ст во то ста ва безпред мет но и след ва да се прекра ти;

– при зо ван към насле дя ва не наслед ник е по дал мол ба по 
чл. 61, ал. 1, изр. 2 ЗН до ра йон ния съд да му про дъл жи сро ка за 
об мисля не да ли да приеме по опис, или не ед но наслед ст во с до 
три ме се ца, но по чи ва, пре ди съ дът да се е произ не съл по иска не-
то – произ вод ст во то ста ва безпред мет но.

В дру ги хи по те зи оба че съв сем не е яс но как да се постъ пи:
– ед но ли це е по да ло мол ба по чл. 38, ал. 4 ЗГР да се уста но-

ви фак тът на смър т та и да се съста ви акт за смърт на не гов род -
стве ник, погре бан без акт за смърт, или ако акт за смърт не е 

* Доктор по пра во. Съдия в Софийския ра йо нен съд, тре то граж дан ско от де-
ле ние.
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съста вен по ве че от 48 ча са след смър т та; ли це то уми ра, пре ди съ-
дът да се произ не се, но оста вя наслед ни ци, които съ що са заин те-
ре со ва ни от съста вя не то на ак та на смърт;

– ед но ли це е по да ло мол ба да бъ де въ ве де но във вла де ние 
на имо ти те на без вест но от съст ва щия си насле до да тел (чл. 10, 
ал. 1 ЗЛС), но уми ра, пре ди съ дът да се произ не се; мо ли те лят 
оба че има свои наслед ни ци, които съ що са заин те ре со ва ни от за-
паз ва не на имо ти те на без вест но от съст ва щия;

– кре ди тор е пре дя вил мол ба по чл. 51 ЗН с иска не съ дът да 
при зо ве наслед ник на по чи на лия му длъж ник да за яви да ли 
приема, или се от каз ва от наслед ст во то; кре ди то рът оба че сам 
уми ра в хо да на произ вод ст во то, ка то оста вя наслед ни ци; мо гат 
ли те да про дъл жат про це са?

Примерите може да бъ дат ум но жа ва ни.
Въпросът оба че мо же да бъ де обоб щен та ка: след ка то ГПК 

и ГПК-1952 уреж дат об щи пра ви ла за всич ки ох ра ни тел ни произ-
вод ст ва, то при лип са та на спе циал на уред ба има ли общ от го вор 
на въпро са, пред мет на ста тията, при ло жим, за всич ки ох ра ни тел-
ни произ вод ст ва у нас, а имен но: смър т та на мо ли те ля в ох ра ни-
тел но то произ вод ст во во ди ли до прекра тя ва не на де ло то?

2. Съдебната прак ти ка
Без пре тен ции за из чер па тел ност в съ деб на та прак ти ка на 

ВКС по ГПК се на ми ра акт, в кой то е взе то от но ше ние по по со че-
ния въпрос – Определение № 146/13.04.2020 г. по ч. гр. д. 
№ 682/2020 г. на ВКС, III г. о.1 Приема се, че по от но ше ние на 
охра ни тел ни те произ вод ст ва съглас но из рич на та разпо ред ба на 
чл. 540 ГПК съ от вет но при ло же ние на ми рат об щи те пра ви ла на 
иско во то произ вод ст во с из клю че ние на чл. 207–266 и чл. 303–
388 ГПК. При лип са на нор ма тив но уста но ве но от кло не ние от 
пред ви де но то в чл. 540 ГПК в на со ка раз ши ря ва не на кръ га на 
ли ца та с пра вен ин те рес от ини циира не на ох ра ни тел но то произ-
вод ст во по чл. 105 СК, респ. от не го во то про дъл жа ва не в усло-
вията на чл. 227 ГПК, произ вод ст во то под ле жи на прекра тя ва не.

Това опре де ле ние оба че е поста но ве но по ре да на чл. 274, 
ал. 3 ГПК – с не го не е до пус на то ка са цион но об жал ва не, по ра ди 
което и не би могло да има осо бе на убе ди тел на си ла за ин стан-
цион ни те съ ди ли ща.

1 Цитатът на съ деб на та прак ти ка е от сай та на Върховния ка са ционен съд. 
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В пред хо ден свой акт – опре де ле ние № 492/02.09.2009 г. по 
ч. гр. д. № 2251/2008 г. на ВКС, IV г. о. (по опи са на II г. о.), ВКС 
приема съ що, че от суб си диар но то при ло же ние на пра ви ла та на 
иско вия про цес нор ма та на чл. 540 ГПК из ключ ва пра ви ла та от 
чл. 207 до чл. 266 ГПК, по ра ди което счи та, че пра ви ла та за спи-
ра не, прекра тя ва не и въ зоб но вя ва не на иско ви те произ вод ст ва са 
из ця ло непри ло жи ми към ох ра ни тел ни те.

Това опре де ле ние е поста но ве но по ре да на чл. 274, ал. 2, 
пр. 2 ГПК, но ка са цион но то об жал ва не е до пус на то по въпро са 
да ли в ГПК е пред ви ден про це су ален ред за об жал ва не на ак то ве, 
с които се спи ра ох ра ни тел но произ вод ст во, а конкрет но то ос но-
ва ние, на което е спря но ох ра ни тел но произ вод ст во, е чл. 536, 
ал. 1, т. 1 и 2 ГПК, т.е. ос но ва ния за спи ра не на ох ра ни тел но 
произ вод ст во, спе ци фич ни за са мо то ох ра ни тел но произ вод ст во.

В обоб ще ние, съ деб на та прак ти ка на ВКС не е взе ла ка те го-
рич но ста но ви ще по въпро са, пред мет на настояща та ста тия.

3. Доктрината
В послед но то 10-о и в пред ход ни те 9 из да ния на учеб ния 

курс на проф. Живко Сталев по бъл гар ско граж дан ско про це су ал-
но пра во в гла ва та за ох ра ни тел ни те произ вод ст ва и в па рагра фа, 
пос ве тен на об щи те пра ви ла на ох ра ни тел ни те произ вод ст ва, се 
раз глеж дат са мо слу чаите на спи ра не и прекра тя ва не на ох ра ни-
тел ни произ вод ст ва, из рич но уре де ни в чл. 536 и 539 ГПК.2 По 
то зи на чин проф. Живко Сталев съз да ва впе чат ле нието, че под-
дър жа ста но ви ще, че ох ра ни тел ни те произ вод ст ва се спи рат и 
прекра тя ват са мо на ос но ва нията, ви зи ра ни в по со че ни те нор ми, 
но то ва оче вид но е не въз мож на те за: при смър т та на мо ли те ля – 
фи зи ческо ли це, съд ба та на ох ра ни тел но то произ вод ст во не мо же 
да оста не не опре де ле на – то тряб ва или да се прекра ти, или да се 
спре, за да се из ди рят и кон сти ту ират пра воприем ни ци те (наслед-
ниците) на мо ли те ля.

Проф. Димитър Силяновски в об щия уче бен курс с проф. 
Живко Сталев по ГПК-1952 заема по зи цията3, че ня кои от пра ви-
ла та за спи ра не и прекра тя ва не на иско ви де ла са съ от вет но при-

2 Сталев, Ж., А. Мингова, В. Попова, О. Стамболиев, Р. Иванова. Българ-
ско граж дан ско про це су ал но пра во. 10. пре раб. и доп. изд. 2-ро по дейст ва щия 
ГПК. С.: Сиела, 2020, 1367–1368.

3 Силяновски, Д. – Силяновски, Д., Ж. Сталев. Граждански про цес. Т. II. 
2. пре раб. и доп. изд. С.: Наука и из куст во, 1957, 419–420.
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ло жи ми към ох ра ни тел ни те произ вод ст ва. Смъртта на мо ли те ля 
спо ред проф. Силяновски во ди до прекра тя ва не на произ вод ст во-
то, ако „пра во то, пред мет на ох ра ни тел но то произ вод ст во, е та ко-
ва, което не пре ми на ва вър ху наслед ни ци те“. В про ти вен слу чай 
ох ра ни тел но то произ вод ст во се спи ра и настъп ва про це су ал но 
пра воприем ст во в ли це то на наслед ни ци те, ка то съ дът сам взе ма 
мер ки за из дир ва не то и кон сти ту ира не то им.

4. Моето ста но ви ще
Несъмнено е, че мол ба та за из да ва не на ох ра ни те лен акт от 

съ да це ли да да де съ деб но съ дейст вие на мо ли те ля за упраж ня ва-
не то на не го ви граж дан ски пра ва или за дъл же ния (чл. 2 ГПК). 
Правото да се иска та ко ва съ дейст вие спо ред мен оба че с оглед на 
дейст ва ща та уред ба е стро го лич но до ри ако в ре зул тат на евен ту-
ал но то му упраж ня ва не (из да ва не на ох ра ни тел ния акт от съда) 
би се бла гоприятст ва ло упраж ня ва не то на граж дан ско пра во, 
което е насле ди мо.

Аргумент в под кре па на ста но ви ще то, че пра во то да се иска 
из да ва не на ох ра ни те лен акт има стро го ли чен ха рак тер (при лип-
са та на нор ма в спе циал ния за кон за противното), е нор ма та на 
чл. 540 ГПК за суб си диар но при ла га не на об щи те пра ви ла на ГПК 
и на пра ви ла та на иско вия про цес, но без из броени пра ви ла, сред 
които и пра ви ло то на чл. 227 ГПК, пред виж да що про це су ал но 
пра воприем ст во в про це са. Законодателната во ля да се из клю чи 
при ло же нието на пра ви ла та на иско вия про цес от нос но про це су-
ал но то пра воприем ст во е би ла още по-яс но из ра зе на в пра ви ло то 
на чл. 434 ГПК-1952, което е пред виж да ло суб си диар но при ло же-
ние на из рич но из броени разпо ред би от иско вия про цес, сред 
които не е по со че но то ва на чл. 120 ГПК-1952 за про це су ал но 
пра воприем ст во.

Не са осо бе но убе ди тел ни и до во ди те на проф. Димитър 
Силяновски, по со че ни по-го ре. Действително мо ли те лят мо же да 
е по дал мол ба та за из да ва не на ох ра ни те лен акт, за да по лу чи съ-
дейст вие за упраж ня ва не на ня как во свое иму щест ве но пра во, 
което е насле ди мо. Това насле ди мо иму щест ве но пра во оба че не 
е пред мет на ох ра ни тел но то произ вод ст во. Предмет на ох ра ни-
тел но то произ вод ст во е пра во то да се иска из да ва не на ох ра ни те-
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лен акт.4 В ре зул тат на ува жа ва не на мол ба та е въз мож но да се 
постиг не въз дейст вие по от но ше ние на су бек тив но то пра во, но 
са мо то то не е пред мет на де ло то. Наследниците на мо ли те ля 
имат соб ст ве но то и са мостоятел но пра во да искат из да ва не на 
охра ни те лен акт в своя пол за, но ня мат пра во да искат про дъл жа-
ва не на прекра те ния по пра во със смър т та на насле до да те ля им 
про цес по из да ва не на ох ра ни те лен акт.

5. Заключение
Становището, заето в ста тията по ин те ре су ва щия ни въпрос 

за съд ба та на ох ра ни тел но то произ вод ст во при смър т та на мо ли-
те ля – фи зи ческо ли це, да ва ед но обра зен от го вор на всич ки хи по-
те зи на ох ра ни тел ни произ вод ст ва. То во ди оба че до про це су ал но 
не ико но мич ни ре зул та ти – нуж да та наслед ни ци те на мо ли те ля да 
обра зу ват но ви де ла за из да ва не на ох ра ни тел ния акт. Струва ми 
се, че възприема не то му се на ла га от нор ми ров ка та на дейст ва-
щия про це су ален за кон.

4 Сталев, Ж., А. Мингова, В. Попова, О. Стамболиев, Р. Иванова. 
Цит. съч., с. 1361.


