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Класическите ин сти ту ти на граж дан ско то пра во привли чат 
вни ма нието на ци ви листи те и по тра ди ция те ви на ги пристъп ват 
към тях с осо бен респект. Да се за ни ма ваш с ня кой от тях, по мне-
нието на спе циалисти те не е лес но и са мо по се бе си е ин ди ка тор 
за натру па ни зна ния и опит, за из гра де на прав на кул ту ра, за дъл-
бо чи на и обем на поз на нието. Ето за що е и прият но да се от бе ле-
жи, че бъл гар ска та прав на ли те ра ту ра се сдо би с пър во то ця лост-
но мо ногра фич но из след ва не, пос ве те но спе циал но на из ма ма та 
ка то осо бен слу чай на опо ро че на та во ля. Наскоро от пе чат из ле зе 
кни га та на д-р Ангел Шопов „Унищожаемост на до го во ри те по-
ра ди из ма ма“ (Издателство „Сиби“, 221 с., с ре зю ме на ан глийски 
език). И вед на га тряб ва да се от бе ле жи, че тя не са мо за пъл ва 
праз ни на в бъл гар ска та юри ди ческа ли те ра ту ра, но и пред ставля-
ва съ щест вен и не за оби ко лим при нос към из след ва нията, пос ве-
те ни на ин сти ту та на не дейст ви тел ност та на до го во ри те и 
конкрет но на уче нието за по ро ци те на во ля та в граж дан ско то 
пра во.

Монографията е струк ту ри ра на по мо де ла на кла си чески те 
съ чи не ния във връз ка с ос но ва нията за уни що жа ва не на до го во-
ри те. Тя пред ла га за дъл бо че но и ши ро ко по своя ма щаб из след ва-
не на сми съ ла на граж дан скоправ на та из ма ма, на нейния фак ти-
чески състав, на въз мож ност та тре то ли це да участ ва в опо ро ча-
ва не то на во ля та, как то и на раз ли чията меж ду из ма ма та в на ка за-
тел но то пра во и в граж дан ско то пра во. За из след ва не то е изпол з-
ван респек ти ращ по брой и по съ дър жа ние научен апа рат. 
Детайлно е ана ли зи ра на съ деб на та прак ти ка у нас и в ре ди ца дру-
ги дър жа ви – най-ве че Франция, Италия, Германия. Сравни тел но-
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правният и исто ри ческият ме тод да ват въз мож ност да се от во рят 
но ви про зор ци към из след ва не то на пробле ма, как то и за не го во-
то об хва ща не в дъл бо чи на.

Книгата „Унищожаемост на до го во ри те по ра ди из ма ма“ е 
мно го ин те рес на как то от кон цеп ту ал на, та ка и от ме то до ло ги-
ческа глед на точ ка. Тезите са ар гу мен ти ра ни за дъл бо че но и убе-
ди тел но. Запознаването с нея съз да ва удовлет во ре ност за твор-
ческо и прак ти ческо обо га тя ва не. С нея д-р Ангел Шопов пра ви 
се риоз на за яв ка за еру ди ран и ком пе тен тен ав тор.

Акцент в мо ногра фията е из след ва не то на тяс на та връз ка 
меж ду де лик ти те и из ма ма та, което поз во ля ва да се напра вят важ-
ни из во ди от нос но прав ния ре жим на то ва важ но ос но ва ние за 
уни що жа ва не на до го во ри те, на уми съ ла при из ма ма та и не го во-
то съ дър жа ние, въз мож ни те ѝ фор ми на проявле ние ка то дейст-
вие и без дейст вие, на въ веж да не то в заблуж де ние и не вяр на та 
пред ста ва у из ма ме ния за дейст ви тел ност та, за из ма ма та и зна че-
нието на изиск ва не то за добро съ вест ност и не го ва та при ло жи-
мост в ка чест во то му на ос нов на ка те го рия на до го вор но то пра во, 
за зна че нието на на ка за тел ноправ на та из ма ма за граж дан ско то 
пра во и евен ту ал ни те ко ли зии и конку рен ция меж ду тях. Като 
конкре тен при мер за за дъл бо чен юри ди чески ана лиз мо же да се 
да де раз гра ни ча ва не то на т.нар. dolus bonus с оглед на кри те рия 
под веж да щи те дейст вия обек тив но да са доста тъч ни, за да заблу-
дят обик но ве ния чо век, и свър за ния с то ва въпрос за на чи на, по 
кой то из ма ма та се „разпо ла га“ в рам ки те на об ща та забра на за 
не добро съ вест ни тър гов ски прак ти ки. В мо ногра фията мо же да 
се от крие от го вор на ре ди ца въпро си, които поста вят пра вопри ла-
га не то и прак ти ка та, и как ви са въз мож ни те ре ше ния. Читателят 
ще до бие яс на пред ста ва как се ин терпре ти ра въпро сът за из ма-
ма та в чуж ди прав ни систе ми, как ви те зи се застъп ват и до кол ко 
те мо же да бъ дат за щи те ни с оглед на осо бе ности те на бъл гар ско-
то граж дан ско пра во.

В заклю че ние не ка да от бе ле жа, че мо ногра фията е важ на и 
ин те рес на не са мо за що то ни за поз на ва де тайл но с ед но от ос но-
ва нията за уни що жа ва не на до го во ри те, а за що то пред ла га и раз-
кри ва поста вя ни те във връз ка с не го въпро си в дъл бо чи на, да ва 
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нагле ден при мер за после до ва тел ност на изпол з ва на та ме то до ло-
гия, за връз ки те меж ду раз лич ни те прав ни ин сти ту ти. Най-сет не 
не мо же да не се от бе ле жи, че та зи кни га обо га тя ва док три на та, 
ка то в съ що то вре ме оста ва ориен ти ра на към прак ти ка та и нейни-
те нуж ди. И ка то ця ло тя мо же да послу жи за мо дел на връз ка та и 
за ви си мост та меж ду две те.


