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ÏÐÅ×ÀÒ ËÈ ËÎØÈÒÅ ÇÀÊÎÍÈ ÍÀ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÒÎ ÏÐÀÂÎÑÚÄÈÅ?

(делото Радостина Бояджиева и „Глория 
интернешънъл лимитид“ ЕООД“ срещу България)

Ìèõàèë Åêèìäæèåâ*

Êàòèíà Áîí÷åâà**

Ще за поч нем с исто рия, раз каз ва на сред ко ле ги: по лугра мо-
тен сел ски чо ве чец е осъ ден за са мо управ ст во, за що то пус нал ко-
за та си да па се в ба щи на та му ни ва, по пад на ла след зе ме раз де ля-
не то в чужд пар цел. След про чи та не то на при съ да та съ дията ла-
ко нич но обя вил: „Такъв е за ко нът“. Невярващ, но во съз да де ният 
престъп ник по пи тал: „А ти за как во си?“. Историята мъл чи да ли 
съ дията е от го во рил.

В та зи ста тия из ла га ме на ша та „ав тор ска“ вер сия за от го во-
ра на то зи въпрос.

Правната нор ма, ка то чо веш ко тво ре ние, не е съ вър ше на. 
Ка то аб страк т но пра ви ло за дъл жи мо по ве де ние, тя не мо же иде-
ал но и без кон ф лик т но да ре гу ли ра со циал ни те от но ше ния в ця ла-
та им слож ност, про ти во ре чи вост и мно го обра зие. За да се пре-
вър не Правото от сту де на и без лич на нор ма тив на уред ба в „из-
куст во за добро то и спра вед ли во то“, е нуж на „бо жест ве на части-
ца“ спра вед ли вост. Тя съ що е аб страк ция, чиито конкрет ни 
прояви за ви сят от исто ри ческия, кул ту рния и по ли ти ческия кон-
текст. Въпреки то ва, при об щи ба зис ни цен ности, вся ко об щест-
во фор ми ра, ма кар и „флу ид на“, пред ста ва за спра вед ли вост. 
Нейният си лу ет е вгра ден в прав ни те нор ми, но конкрет ният ѝ 
образ се мо де ли ра от юристи те при ре ша ва не то на все ки ин ди ви-
ду ален ка зус. Творческият акт на пра вопри ла га не то пред по ла га 
еру ди ция, не за ви си мост и въ обра же ние. За не го ва жи прин ци път 
„няма ло ши за ко ни, има ло ши съ дии“. Интерпретирайки твор-
чески прин ци пи те на пра во то, истин ският съ дия мо же да вра зу ми 
и най-не ле па та прав на нор ма, как то посред ст ве ният, за ви сим 
и/ или ко рум пи ран ма гистрат мо же да про фа ни зи ра и най-добрия 
за кон.

* Адвокат от Пловдив. 
** Адвокат от Пловдив. 
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За съ жа ле ние, упа дъ кът в за ко нот вор чест во то у нас ряд ко 
сре ща адек ват но съ деб но про ти во дейст вие. Вредите от дейст-
вието на ло ши те за ко ни до ри се агра ви рат от фор ма листич ния и 
фраг мен та рен под ход на ня кои съ дии. Емблематичен при мер в 
то ва от кло не ние е обек ти ви ран в ре ше нието на Европейския съд 
по пра ва та на чо ве ка (ЕСПЧ) от 5 юли 2018 г. по обе ди не ни те де-
ла Бояджиева и „Глория ин тер не шъ нъл ли ми тид“ ЕООД сре щу 
България.

* Фактите
В края на 2005 г. и на ча ло то на 2006 г. ЕТ и ЕООД, услов но 

на ри ча ни „А“ и „Б“, про да ват ле кар ст ва на тре то тър гов ско дру-
жест во – „С“, на об ща стойност око ло 55 000 лв. Лекарствата са 
пла те ни и ре али зи ра ни в тър гов ския обо рот от „С“.

През сеп тем в ри 2006 г. дру ги дру жест ва – кре ди то ри на „С“, 
ини циират произ вод ст во по не състоятел ност сре щу не го. С ре-
ше ние от 17.11.2006 г. Пловдивският окръ жен съд (ПОС) обя вя ва 
„С“ за непла те жоспо соб но и от кри ва произ вод ст во по не-
състоятел ност с на чал на да та на непла те жоспо соб ност та 30 ок-
том в ри 2005 г.

През 2007 г. кре ди тор на „С“ пре дя вя ва сре щу „А“ и „Б“ 
иско ве, с прав но ос но ва ние чл. 646, ал. 2 (отм.) ТЗ, спо ред чиято 
ре дак ция към гор на та да та:

Следните дейст вия и сдел ки, из вър ше ни от длъж ни ка след 
на чал на та да та на непла те жоспо соб ност та..., са не дейст ви-
тел ни по от но ше ние на кре ди то ри те на не състоятел ност та:

1. из пъл не ние на па рич но за дъл же ние, не за ви си мо от на чи-
на на пла ща не то.

Ищецът пре тен ди ра до го во ри те за по куп ко-про даж ба на ле-
кар ст ва та, склю че ни от „А“ и „Б“ със „С“, в т.нар. по доз ри те лен 
пе риод – меж ду на чал на та да та на не състоятел ност та – 
30.10.2005 г., и да та та на от кри ва не на произ вод ст во то по не-
състоятел ност – 17.11.2006 г., да бъ дат обя ве ни за не дейст ви тел-
ни, а по лу че ни те от „А“ и „Б“ су ми от съ щи те про даж би да бъ дат 
вър на ти в ма са та на не състоятел ност та.

Междувременно в края на 2008 г. син ди кът на „С“ включ ва 
дър жа ва та, с публич ни взе ма ния за над 5 ми лиона ле ва, в спи съ ка 
с кре ди то ри те. Тъй ка то те зи взе ма ния са при ви ле ги ро ва ни, поч-
ти всич ки сред ст ва от ма са та на не състоятел ност та оти ват за тях-
но то по га ся ва не, а зна чи тел на част от за дъл же нията на „С“ към 
част ноправ ни су бек ти оста ват не из пла те ни.
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* Подходът на на ционал ни те съ ди ли ща при при ла га не то на 
чл. 646, ал. 2 ТЗ

В хо да на иско ви те про це си по чл. 646, ал. 2 (отм.) ТЗ от вет-
ни ци те („А“ и „Б“) пра вят се риоз ни фак ти чески и прав ни въз ра-
же ния: а) При сключ ва не то на про цес ни те сдел ки в края на 
2005 г. и на ча ло то на 2006 г. те са би ли добро съ вест ни, тъй ка то 
не са знаели, че „С“ има не по га се ни изиску еми за дъл же ния към 
тре ти ли ца. б) Медикаментите, пред мет на спор ни те по куп ко-
про даж би, са по лу че ни от „С“ и са про да де ни в тър гов ска та мре-
жа. Следователно про даж на та це на, чието връ ща не в ма са та на 
не състоятел ност та се пре тен ди ра с иско ве те по чл. 646, ал. 2 ТЗ, е 
за месте на от ек ви ва лент на па рич на преста ция в патри мо ни ума на 
„С“. Поради то ва ня ма на ма ля ва не на не го ви те ак ти ви, респ. ня-
ма и още тя ва не на кре ди то ри те му. в) Процесните по куп ко-про-
даж би са би ли част от оби чайна та тър гов ска дейност на „А“, „Б“ 
и „С“, което до каз ва лип са на зла уми съл за ув реж да не на кре ди-
то ри те на „С“.

В мо ти ви те на ре ше нията си на ционал ни те съ ди ли ща, които 
сръч но ува жа ват пре дя ве ни те иско ве, до ри не се до кос ват до те зи 
съ щест ве ни прав ни, ло ги чески и ико но ми чески ар гу мен ти. Както 
по соч ва ЕСПЧ в § 18 от ре ше нието си, спо ред Пловдивския апе-
ла ти вен съд:

„…Чл. 646, ал. 2 от Търговския за кон не изиск ва до ка за тел-
ст во, че оспор ва но то пла ща не е за сег на ло ин те ре си те на оста-
на ли те кре ди то ри на „К“; та ки ва вре ди, как то и зна нието за 
тях, се смя та, че се „пред по ла гат...“

Прилагайки не умо ли мия ав то ма ти зъм, за ло жен в чл. 646, 
ал. 2 (отм.) ТЗ, съста ви на ПОС и на Пловдивския апе ла ти вен съд 
ува жа ват иско ве те сре щу „А“ и „Б“, а Върховният ка са ционен 
съд не до пуска ка са цион но об жал ва не.

* Критиката на ЕСПЧ
Отчитайки прав ния дис ба ланс, за ло жен в чл. 646, ал. 2 (отм.) 

ТЗ, во дещ до още тя ва не на добро съ вест ни участ ни ци в тър гов-
ския обо рот, и фор ма листич ния под ход на на ционал ни те съ дии, 
чиято пра во раз да ва тел на ро ля е при ни зе на до проста та кон ста та-
ция да ли про цес ни те сдел ки са склю че ни в по доз ри тел ния пе-
риод, ЕСПЧ уста но вя ва диспро пор ционал на на ме са на дър жа ва та 
в пра во то на жал бо по да те ли те по чл. 1 от Протокол № 1 на ЕКПЧ 
(мир но пол з ва не на притежанията), во де ща до на ру ше ние на съ-
що то пра во.
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В под кре па на гор ния из вод е и фак тът, че поч ти ця ла та ма са 
на не състоятел ност та на „С“ е из пол з ва на за по га ся ва не на пуб-
лич ни те му за дъл же ния към дър жа ва та. По съ ща та при чи на 
ЕСПЧ от хвър ля въз ра же нието на пра ви тел ст во то, че жал ба та е 
не до пусти ма, тъй ка то „А“ и „Б“ не са из чер пи ли вътреш ноправ-
ни те сред ст ва за за щи та, за що то не са се при съ еди ни ли към кре-
ди то ри те на не състоятел ност та по ре да на чл. 648 ТЗ. Чрез ма те-
ма ти чески мо дел до ка зах ме, че до ри „А“ и „Б“ да бя ха напра ви ли 
то ва, след по га ся ва не то на при ви ле ги ро ва ни те дър жав ни взе ма-
ния ма са та на не състоятел ност та на „С“ не би би ла доста тъч на 
до ри за частич но по га ся ва не на тех ни те пре тен ции.

Освен на те зи те на жал бо по да те ли те, в ре ша ва щи те си мо ти-
ви ЕСПЧ се по зо ва ва на мо ти ви те към Законопроекта за из ме не-
ние на чл. 646, ал. 2 ТЗ. Според § 44 и § 45 от ре ше нието:

„44. Въпросът да ли чл. 646, ал. 2 от Търговския за кон в ре-
дак цията пре ди 2013 г. по прин цип пости га та къв ба ланс, по лу-
ча ва отри ца те лен от го вор от стра на на бъл гар ско то Народно 
събра ние, което през 2013 г. из ме ня та зи раз по ред ба, до ба вяй ки 
в но ви те али неи 3 и 5 от чл. 646 до пъл ни тел ни пред постав ки за 
успеш ни иско ве за не дейст ви тел ност на сдел ки те. Мотивите 
към пър вия за ко нопроект, пред ла гащ те зи из ме не ния, ги обос но-
ва ват с по зо ва ва не на вър хо вен ст во то на за ко на и „пред ви ди-
мост та в сто пан ска та дейност и прав ни те сдел ки“ и кри ти ку-
ва на чи на, по кой то чл. 646, ал. 2 се при ла га от на ционал ни те 
съ ди ли ща, а имен но – без да бъ де напра ве на оценка да ли оспор-
ва но то пла ща не е на ма ли ло ма са та на не състоятел ност та или 
по друг на чин е за сег на ло ин те ре си те на кре ди то ри те на не-
състоятел ност та. В мо ти ви те към вто рия за ко нопроект съ що 
се по соч ва, че чл. 646, ал. 2, как то е при ло жим по то ва вре ме, би 
мо гъл да на кър ни прав на та си гур ност и че не пред ла га доста-
тъч на за щи та на ли ца та, на ми ра щи се в съ що то по ло же ние ка-
то жал бо по да те ли те. В тях се кри ти ку ва съ щест ву ва щият 
риск от не опре де ле на та про дъл жи тел ност на „по доз ри тел ни-
те пе риоди.

45. Съдът не виж да при чи ни да от хвър ли мне нието на на-
ционал ния за ко но да тел, че чл. 646, как то е при ло жим за жал бо-
по да те ли те пре ди из ме не нията от 2013 г., не пред ла га ба лан си-
ран под ход. Макар да приз на ва, че дър жа ви те имат ши ро ка сво-
бо да на пре ценка при ре гу ли ра не то на ико но ми чески и со циал ни 
въпро си, ка то напри мер в то зи слу чай, произ вод ст ва по не-
състоятел ност, в които са за ло же ни ре ди ца конку рент ни част-
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ни ин те ре си, той не мо же да не заклю чи, че при об стоятел ст-
ва та по настоящи те слу чаи, чрез при ла га не на пър во на чал на та 
ре дак ция на чл. 646, ал. 2 от Търговския за кон жал бо по да те ли-
те са поста ве ни в осо бе но небла гоприят но по ло же ние. Факто-
ри, които из глеж дат от но си ми към спра вед ли вия ба ланс, ка то 
напри мер фак тът, че жал бо по да те ли те са доста ви ли на дру-
жест во то „К“ сто ки те, за които са по лу чи ли пла ща не, че то ва 
е из вър ше но в рам ки те на оби чайна та тър гов ска дейност на 
те зи дру жест ва и че ня ма аб со лют но ни как ви до ка за тел ст ва за 
не добро съ вест ност от стра на на жал бо по да те ли те, не са взе-
ти пред вид от на ционал ни те съ ди ли ща.“

ЕСПЧ при съж да на „А“ и „Б“ обез ще те ние за иму щест ве ни 
вре ди, рав ностой но на су ми те, които те са осъ де ни да запла тят на 
ос но ва ние чл. 646, ал. 2 (отм.) ТЗ. Въпреки че жал бо по да те ли те 
са ЕТ и ЕООД, те по лу ча ват обез в ре да и на мо рал ни те вре ди в 
раз мер на 3000 ев ро за все ки от тях. Разноските, опре де ле ни от 
ЕСПЧ, въз ли зат об що на 5394 ев ро.

Впечатляващо е, че неспра вед ли ва та, де ба лан си ра на и по ра-
ди то ва про ти во кон сти ту цион на нор ма на чл. 646, ал. 2 ТЗ дейст-
ва в про дъл же ние на 22 го ди ни – от 1991 г., ко га то е приет ТЗ, до 
про мя на та ѝ през 2013 г. Въпреки погро ми те, които го ди ни на ред 
на на ся вър ху соб ст ве ност та и биз не са на добро съ вест ни участ ни-
ци в тър гов ския обо рот, тя е из ме не на ед ва ко га то банки и застра-
хо ва тел ни дру жест ва със сил ни по ли ти чески ло би та се ока за ха в 
си ту ацията на „А“ и „Б“. Така бли зо 22 го ди ни от кро ве но про ти-
во кон сти ту цион на нор ма е из пол з ва на ка то за воали ран спо соб за 
на циона ли зи ра не на част на соб ст ве ност, ре али зи ра на чрез при ви-
ле гиите на дър жав ни те взе ма ния в произ вод ст ва та по не състоя-
тел ност.

* Би ли мо гъл на ционал ният съд да попра ви та зи оче вид на 
неспра вед ли вост?

Въпросът е ре то ри чен, а от го во рът му – ка те го ри чен и по зи-
ти вен. Несъмнено на ционал ни те съ ди ли ща, които го ди ни на ред 
се сблъск ват с то зи проблем, би ха могли да се зи рат Конститу-
цион ния съд, за да бъ де той ге не рал но пре одо лян. Всеки съ дия и 
съ де бен състав би мо гъл и ad hoc да кон ста ти ра про ти во кон сти-
ту цион ност та на чл. 646, ал. 2 (отм.) ТЗ и ко ли зията му с прав ни-
те стан дар ти на ЕСПЧ. Нещо по ве че – по ра ди пря ко то дейст вие 
на Конвенцията и юри ди ческия ѝ при мат спря мо про ти во ре ча-
що то ѝ „вътреш но“ за ко но да тел ст во, за ло же ни в чл. 5, ал. 4 от 
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Конституцията, бъл гар ски те съ дии са би ли длъж ни да не при ла-
гат чл. 646, ал. 2 (отм.) ТЗ, кой то яв но се кон ф рон ти ра със стан-
дар ти те на ЕСПЧ по чл. 1 от Протокол № 1 към ЕКПЧ.

* Защо близо две десетилетия националните съдилища 
не направиха възможното и необходимото в защита на 
справедливостта и принципите на правото?

Отговорът на то зи въпрос се ко ре ни в систем ни и теж ки 
обра зо ва тел ни и ман та ли тет ни пробле ми.

В ос но ва та им са про пуски, за ло же ни още в обу че нието по 
пра во в бъл гар ски те уни вер си те ти, как то и в спе циали зи ра на та 
под го тов ка на бъ де щи те ма гистра ти в Националния ин сти тут на 
пра во съ дието. В добри те уни вер си те ти на ста ра Европа, къ де то 
де мокра тич ни те тра ди ции и раз де ле нието на власти те от сто ле-
тия са вко ре не ни в ман та ли те та и на чи на на жи вот, сту ден ти те по 
пра во цял се местър изу ча ват со циал на та ро ля и де он то ло гич ни те 
пра ви ла на юри ди чески те про фе сии. Такова обу че ние, прак ти-
чески ориен ти ра но към спе ци фи ки те на съ от вет на та про фе сия, се 
про веж да и на бъ де щи те съ дии, про ку ро ри и ад во ка ти след 
дипло ми ра не то им.

У нас, ве роят но по ра ди лип са та на тра ди ция и про фе сионал-
на кул ту ра, те зи не съм не но важ ни за про фе сионал но то из граж да-
не на мла ди те юристи те ми са под це не ни. В ре зул тат от то ва по-
ве че то ма гистра ти и ад во ка ти не про виж дат своята про фе сионал-
на ми сия и ро ля от въд конкрет ни те ка зу си, с които са ан га жи ра-
ни. Малцина са те зи, които раз поз на ват в пра во то не са мо сред ст-
во за за щи та на ин ди ви ду ал ни ин те ре си, но и ин стру мент за ши-
ро ко ма щаб на со циал на про мя на. Прилагайки пря ко прин ци пи те 
на пра во то, за ло же ни в Конституцията и в меж ду на род ни те до го-
во ри, ма гистра ти те би ха могли да влия ят бла гот вор но вър ху 
всич ки власто ви дейности, вклю чи тел но вър ху за ко но да тел ст во-
то. Така те би ха при да ли „плът и кръв“ на по ня тието „пра во ва 
дър жа ва“. Вместо да пра вят то ва, ня кои от тях „виж дат“ в се зи ра-
не то на Конституционния съд и в от ка за да при ла гат про ти во ре-
ча щи на Конституцията нор ми на ру ше ние на прин ци па за раз де-
ле ние на власти те и опре де лят спра вед ли вост та ка то „публи-
цистич на ка те го рия“.

Тъжно е да се ви ди как в ка зу са Бояджиева и „Глория ин-
тер не шъ нъл ли ми тид“ ЕООД сре щу България опит ни съ дии от 
шест съ деб ни съста ва, на всич ки йе рар хич ни ни ва на съ деб на та 
систе ма, опростя ват ка зу са до сем пла та за дач ка да ли про цес ни те 
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сдел ки са склю че ни в по доз ри тел ния пе риод, която мо же да бъ де 
ре ше на и от де те. Вместо да на ме рят достой но за длъж ности те и 
за ран га им ре ше ние, съ от ветст ва що на прин ци пи те на Консти-
туцията, те ме ха нич но, след вай ки ли нията на най-мал ко то съпро-
тивле ние, при ла гат ло шия и неспра вед лив за кон.

Оправдание за то зи под ход e и ар хаич но то раз би ра не, че в 
кон ти нен тал на та прав на систе ма, за раз ли ка от ан гло саксон ска та, 
пре ценка та за спра вед ли вост и на ми ра не то на ра зум ния ба ланс 
меж ду конку ри ра щи се пра ва и ин те ре си са пре ро га тив на за ко-
но да те ля и са обек ти ви ра ни в прав на та нор ма. Според то ва схва-
ща не ро ля та на съ дията се из чер п ва с то ва да при ло жи точ но за-
ко но да тел на та во ля, въплъ те на в съ от вет на та нор ма.

В съв ре мен ния гло ба лен, ди на ми чен и все по-сло жен жи вот 
та зи кон цеп ция е не за щи ти ма. Многостранното и мно гопласто во 
взаимо дейст вие меж ду на ционал ни те прав ни систе ми и меж ду на-
род но то пра во да леч не е без кон ф лик т но. То не из беж но во ди до 
„пре ли ва не“ и им пле мен ти ра не на меж ду на род ни те прав ни стан-
дар ти във „вътреш но то“ пра во.

От дру га стра на, в прак ти ка та на ЕСПЧ и на СЕС от де се ти-
ле тия са ут вър де ни прин ци пи и под хо ди, ха рак тер ни по ве че за 
ан гло саксон ско то пра во, пре доста вя щи зна чи тел на дискре ция на 
съ диите за тъл ку ва не на прав ни те нор ми в съ от ветст вие със спе-
ци фи ки те на конкрет ни те ка зу си и с прин ци пи те на пра во то. 
Поради за дъл жи тел ност та на пра во то на ЕС и на ЕКПЧ и по ра ди 
юри ди ческия им при мат спря мо „мест но то“ пра во на ционал ният 
съ дия не са мо мо же, но е длъ жен да при ло жи гъв ка во или до ри 
„да раз чу пи“ на ционал на та нор ма, за да съ обра зи своите ак то ве с 
прин ци пи на пра во то.

Несъмнено то зи под ход е по-тру ден от ме ха нич но то при ла-
га не на „вътреш ни те“ прав ни нор ми. Той изиск ва еру ди ция, за-
дъл бо че ност и спо соб ност за на ми ра не на слож ни ба лан си меж ду 
за щи ти ми от пра во то цен ности. Въпреки не из беж ни те труд ности 
та ка ва ман та ли тет на про мя на би могла да вър не спра вед ли вост та 
не са мо ка то по ня тие, но и ка то има нент на чер та на пра во съ-
дието. В про ти вен слу чай още дъл го ще ни се на ла га да по лу ча-
ва ме „внос на“ спра вед ли вост ка то де фи цит на сто ка, чрез ре ше-
нията на меж ду на род ни те съ ди ли ща.


