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ÄÀ ÑÀ ÎÑÚÄÈÒÅËÍÈ?

Ãåîðãè Àòàíàñîâ*

В па мет на Йорданка Вандова, 
Кристиан Таков, Динко Кънчев и 
дру ги те истин ски пра во за щит ни-
ци, които не са меж ду нас

Непосредствен обект на то зи ана лиз са граж дан скопро це су-
ал ни те аспек ти на иско во то произ вод ст во ка то за вър ш ващ еле-
мент от съста ва на кон фиска цион но то пра во от но ше ние1 по три те 
кон фиска цион ни за ко на – Закон за от не ма не в пол за на дър жа ва-
та на имущество, при до би то от престъп на дейност (ЗОПДИППД)2, 
Закон за от не ма не в пол за на дър жа ва та на не за кон но при до би то-
то имущество (ЗОПДНПИ)3 и Закон за про ти во дейст вие на ко-
руп цията и от не ма не на не за кон но при до би тото имущество 

* Адвокат от София.
1 Комплексното публич но кон фиска цион но пра во от но ше ние е ре гу ли ра но в 

нор ми те на Закона за про ти во дейст вие на ко руп цията и от не ма не на не за кон но 
при до би то иму щест во (ЗПКОНПИ-2018) и пред хож да щи те го нор ми на Закона 
за от не ма не в пол за на дър жа ва та на не за кон но при до би то иму щест во 
(ЗОПДНПИ-2012 – отм.). По-под роб но за публич но то пра во от но ше ние вж. За 
„граж дан ска та кон фиска ция“, „не за кон но при до би то то иму щест во“ и вул га ри-
за цията на Пра во то (II). – Адвокатски преглед, 2020, № 3–4, т. 9 и сл., с. 63 и сл. 

2 Обн., ДВ, бр. 19 от 2005 г., отм., ДВ, бр. 38 от 2012 г. 
3 Обн., ДВ, бр. 38 от 2012 г., отм., ДВ, бр. 7 от 2018 г. 
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(ЗПКОНПИ)4. По изключение, ко га то е не из беж но по ра ди вто-
рич ния и за щи тен ха рак тер5 на граж дан скопро це су ал но то право, 
ана ли зът тре ти ра частич но и ня кои ма те риал ноправ ни проблеми.

Въпросът мо же ли кон сти ту тив ни те иско ве да са осъ ди тел ни 
би из глеж дал чисто реторичен, ако в про дъл же ние на поч ти 10 
(десет) го ди ни на ционал на та те ория и прак ти ка не си зат ва ря ха 
очи те за него.

Краткият от го вор на то зи въпрос е – не, кон сти ту ти вен иск 
ни то мо же да бъ де упраж ня ван ка то осъдителен, ни то мо же да му 
бъ дат приз на ти прав ни те после ди ци на осъ ди те лен иск. Иск по 
чл. 124, ал. 3 ГПК за пораждане, из ме не ние или прекра тя ва не на 
граж дан ски пра во от но ше ния ни то мо же да бъ де предявен, ни то 
мо же над леж но да бъ де про ве ден по ре да на чл. 124, ал. 1 ГПК 
(като по ло жи те лен уста но ви те лен иск или ка то осъ ди те лен иск). 
Хипотетичната въз мож ност за евен ту ал на до пусти мост на отри-
ца те лен уста но ви те лен иск с пред мет съ щест ву ва не /не съ щест ву-
ва не на из вън съ деб но упраж ня ва но пре обра зу ва що право, ос вен 
че е отвлечена, не е и съв сем безспорна. Ограниченият брой пре-
обра зу ва щи граж дан ски су бек тив ни права (numerus clausus), 
чието ре али зи ра не изиск ва исков граж дан скопро це су ален ред, 
вед но с пред ви де ни те в за ко на после ди ци на кон сти ту тив но то 
решение пред поста вя из клю чи тел ния ха рак тер на произ вод ст во-
то по кон сти ту ти вен иск. Отсъства про це су ал на въз мож ност за 
„кон вер ти ра не“ на осъ ди те лен иск (чл. 124, ал. 1–2 ГПК) в 
конститутивен (чл. 124, ал. 3 ГПК) и обратно. Отсъства и прав на 
въз мож ност за ко но да те лят да про ме ни естест во то на граж дан ски-
те су бек тив ни ма те риал ни права, чиято за щи та или упраж ня ва не 
изиск ва съ деб на намеса, вклю чи тел но при съз на тел ни те опи ти за 
сбли жа ва не на кон ти нен тал но то с общото пра во6, които се пра вят 
чрез прав ния ред на Европейския съюз. Съществува обек тив на 
не въз мож ност за за ли ча ва не на гра ни ци те меж ду при те за тел ни и 
кон сти ту тив ни су бек тив ни пра ва  (публич ни или частни).

4 Обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г. 
5 В то зи сми съл из рич но Сталев, Ж. Българско граж дан ско про це су ал но пра-

во. 5. изд. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 1994, с. 49. 
6 Common Law. 
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Отговорът на въпро са за що се на ла га да се при пом нят ба нал-
ности от най-об ща та част на граж дан скопро це су ал но то пра во 
 (клон на публичното, а не на част но то пра во на Република 
България) изиск ва въ ве де ние във фа бу ла та и мал ко по-де тайл но 
обяснение.

1. Прекият по вод за на пис ва не то на то зи текст е натруп ва не-
то на ня кол ко ед нак ви по съ дър жа ние съ деб ни ак та на раз лич ни 
съ ди ли ща  (не на Върховния ка са ционен съд (ВКС)), де мон стри-
ра щи за раж да ща се систем ност на погреш но тъл ку ва не и при ла-
га не на про це су ал ния закон. Тези раз ре ше ния пред ставля ват част 
от ак ту ал на та съ деб на прак ти ка на окръж ни те и апе ла тив ни те 
съдилища, които по ра ди удобството, че обезпе чи тел ни те ак то ве 
са из клю че ни от ка са ционен контрол, пря ко про ти во ре чат на пра-
ви ла та на чл. 124 ГПК. Става ду ма за обезпе чи тел но то произ вод-
ст во по ЗПКОНПИ и по ЗОПДНПИ – отм. Във въпрос ни те ак то ве 
съ дът до пуска обезпе че ние и опре де ля „под хо дя щи обезпе чи тел-
ни мер ки“ по сми съ ла и ре да на чл. 390 ГПК за обезпе ча ва не на 
бъ де щи иско ве на Комисията за про ти во дейст вие на ко руп цията 
и от не ма не на не за кон но при до би тото имущество (КПКОНПИ), 
които опре де ля ка то осъдителни. За та зи ква ли фи ка ция на ви да 
на иско ва та за щи та по бъ де щия иск съ дът стъп ва на нор ми те на 
чл. 154, ал. 1 ЗПКОНПИ (чл. 75, ал. 1 ЗОПДНПИ – отм.), спо ред 
които „сре щу про ве ря ва но то ли це и ли ца та по чл. 64, 65, 66, 67 и 
71 се пре дя вя ва осъ ди те лен иск за от не ма не в пол за на дър жа ва та 
на не за кон но при до би то иму щест во“. Тези нор ми с иден тич но съ-
дър жа ние в два та за ко на пов ди гат ня кол ко прин цип ни въпро са – 
за ви да и ха рак те ра на нор ми те от спе циал ния за кон, съ от вет но за 
съ от но ше нието на те зи нор ми с пра ви ло то на чл. 124 ГПК, което 
про веж да за ко но во то раз гра ни че ние меж ду раз лич ни те ви до ве 
иско ве спо ред ви да на тър се на та за щи та.7 Какво или кое опре де ля 

7 Вместо всич ки вж. Сталев, Ж. и др. Българско граж дан ско про це су ал но 
пра во. 10. изд. С.: Сиела, 2020, с. 162, от нос но ви да на тър се на та за щи та ка то 
пре допре де лящ фак тор за „естест во то на са мия иск“: „1) са мо си ла на пре съ де-
но не що (уста но ви те лен иск); 2) си ла на пре съ де но не що и изпъл ни тел на си ла 
(осъ ди те лен иск); 3) си ла на пре съ де но не що и про мя на на граж дан ски те от но-
ше ния меж ду стра ни те (кон сти ту ти вен иск). 
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ви да на въз мож на та прав на за щи та? Въвежда ли нор ма та на 
чл. 154, ал. 1 ЗПКОНПИ нов вид прав на за щи та, или поста но вя ва 
пости га не то на це ли те на един вид прав на за щи та чрез иск, кой то 
е пред наз на чен за осъ щест вя ва не на друг вид прав на за щи та? Има 
ли обек тив ни пред постав ки, които да из ключ ват въз мож ност та за 
сво бо ден из бор на за ко но да те ля за пред по чи та на прав на за щи та? 
Ако нор ма та на чл. 154, ал. 1 ЗПКОНПИ от ме ня мъл ча ли во пра-
ви ла та на чл. 124, ал. 1–5 ГПК, ка къв е ви дът на тър се на та прав на 
за щи та и кои са пра ви ла та, които опре де лят ре да за нейно то осъ-
щест вя ва не? Намират ли се нор ми те на чл. 124, ал. 1–5 и чл. 154 
ГПК в конку рен ция и как во е тях но то съ от но ше ние на об ща към 
спе циал на или на об ща към об ща нор ма, за да се при ло жи пра ви-
ло то за дейст вие на прав на та нор ма във вре ме то? И най-ве че 
властен ли е за ко но да те лят да про ме ня ви да на иска, при усло вие 
че не мо же да про ме ни ви да на за щи та ва но то или упраж ня ва но то 
су бек тив но пра во?

Отговорите на те зи въпро си изиск ват под роб но и за дъл бо че-
но из след ва не и пре циз но обос но ва ва не, които са не мисли ми в 
рам ки те и обе ма на настоящо то из ло же ние – то мо же да се тре ти-
ра са мо ка то опит за мар ки ра не на ос нов ни те пробле ми и въз мож-
ни те им раз ре ше ния (отговори) в усло вията на конку ри ра щи се 
прав ни ре до ве.8

2. Логиката изиск ва пър во да се да де от го вор на въпро са как-
во е зна че нието на пол з ва но то от за ко но да те ля в кон фиска цион-
ни те за ко ни по ня тие осъ ди те лен иск, което изпол з ва за ко но да те-
лят в ци ти ра ни те по-го ре прав ни норми. Най-об що то след ва да 
се раз глеж да в свет ли на та на про це су ал но то по ня тие за пра во то 
на иск и да се схва ща ка то „пробле ма на от но ше нието на ма те-

8 По въпро са за гра ни ци те меж ду прав ни те ре до ве и тях но то зна че ние вместо 
всич ки вж. Вълчев, Д. Правото и гра ни ци те във вре ме то. – В: Сборник докла ди 
„Право и гра ни ци“. С.: УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, с. 15 и сл. 
Конкуриращите се прав ни ре до ве в то ва из ло же ние са два – на ционал ният пра-
вен ред и то зи на ма те риал но то и про це су ал ното на ка за тел но пра во на ЕС, 
което има за пред мет на прав но ре гу ли ра не кон фиска цията на сред ст ва и обла ги 
от престъпле ния (ос но ва на и не ос но ва на на присъда). 
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риал но то пра во към про це су ал но то пра во или, ина че казано, на 
пра во то към про це са“9.

2.1. Понятието „осъ ди те лен иск“ е доктринерно, но има пре-
дел но яс но съ дър жа ние и значение. Осъдителният иск е един от 
три те ви да искове, които про це су ал на та те ория обо со бя ва спо ред 
ви да на тър се на та прав на за щи та – установителен, осъ ди те лен и 
конститутивен. Според проф. Д. Силяновски то ва е „искът, с кой-
то се иска осъж да не то на от вет ни ка да из вър ши ед на по ло жи тел-
на или отри ца тел на преста ция или, как то още се казва, да даде, да 
из вър ши или да се въз дър жи от из вър ш ва не то на нещо. Тази фор-
ма на иско ва за щи та е най-честа, за що то са най-чести правата, 
които са на со че ни към из вър ш ва не на ед на престация“10. Особе-
ната разпростра не ност на та зи фор ма на за щи та да ва ос но ва ние 
на проф. Д. Силяновски да я из ве де и раз глеж да в учеб ни ци те си 
пре ди ана ли за и из ло же нието на уста но ви тел ни те и кон сти ту тив-
ни те искове. Същият под ход е изпол з ван до ри при пър вия съв-
местен курс по граж дан скопро це су ал но право, съста вен в съ ав-
тор ст во с проф. Ж. Сталев (1958). Идентична по съ дър жа ние е 
по зи цията на без спор ни те авторитети. Проф. Л. Корнезов опре де-
ля въз ос но ва на ана лиз на по зи цията на проф. Д. Силяновски 
осъ ди тел ния иск ка то иск, „с кой то се иска осъж да не то на от вет-
ни ка да прести ра пра вен ре зул тат“11. От своя стра на проф. Ж. 
Сталев опре де ля естест во то на осъ ди тел ния иск така: „С осъ ди-
тел ния иск (ОИ) ище цът иска от съда: а) да уста но ви със си ла на 
пре съ де но нещо, че в пол за на ище ца сре щу от вет ни ка съ щест ву-
ва не удовлет во ре но граж дан ско при те за ние  (кур си вът е мой – 
б. а.); б) да до пус не при ну ди тел но удовлет во ря ва не на при те за-
нието сре щу ответника. Допускането на при ну ди тел но удовлет-

9 Силяновски, Д., Ж. Сталев. Граждански про цес. Том I. С.: Наука и 
изкуство, 1958, с. 239. 

10 Силяновски, Д. Гражданско съ допроиз вод ст во. Том I. Печатница „П. К. 
Овчаров“, 1941, с. 20. В съ щия сми съл и Силяновски, Д., Ж. Сталев. Цит. съч., 
с. 246. 

11 Корнезов, Л. Гражданско съ допроиз вод ст во. Том пър ви. Исков про цес. С.: 
Софи-Р, 2009, с. 307. 
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во ря ва не сре щу от вет ни ка на ми ра из раз в не го во то осъж да не. 
Затова ОИ включ ва ви на ги иска не да се осъ ди от вет ни кът“12.

2.2. Процесуалната те ория и съ деб на та прак ти ка яс но раз-
гра ни ча ват три те ви да иско ве ка то един ст ве на фор ма на над леж-
но упраж ня ва не на пра во то на иск. Подробно, за дъл бо че но и 
трай но ги обо со бя ват спо ред тех ни те признаци, пред постав ки за 
до пусти мост и прав ни последици. Също тол ко ва ка те го рич но из-
ключ ват про веж да не то на иско во произ вод ст во по иск, кой то не 
мо же да бъ де кла си фи ци ран ка то при над ле жащ към ня кой от 
опи са ни те видове. Подобен иск би бил недопустим, за що то не е 
пре дя вен в пред ви де на та от за ко на фор ма на тър се на прав на 
защита.13 Осъдителният иск е един ст ве на та фор ма на пра во на 
иск, която съз да ва усло вия за при ну ди тел но изпъл не ние вър ху 
иму щест во то или по ве де нието на осъ де но то лице.

2.3. Лишено от съ щест ве но про це су ал но зна че ние е про веж-
да но то по инер ция и по тра ди ция раз гра ни че ние на иско ве те на 
лични, вещни, вла дел чески и пр. Тези по ня тия са изпол з ва ни за 
после ден път в Закона за граж дан ско то съ допроиз вод ст во14 (ЗГС) 
за ре гу ли ра не на вто рич ни про це су ал ни въпро си глав но за нуж-
ди те на съ деб на та ад ми нистра ция  (под ве дом ст ве ност и под-
съдност, дър жав ни так си и пр.). Тази класификация, в част ност 
де ле нието на иско ве те на „лич ни иско ве“ и „вещ ни иско ве“ (ЗГС), 
е из ве де на от кръ га на съ щест ве ни те въпро си в систе ма та на 
граж дан скопро це су ал но то право, опре де ле на от проф. Д. Силя-
новски ка то „де ле ние материалноправно, и е де ле ние на су бек-
тив ни те пра ва или по-точ но на при те за нията“15. В съ що то вре ме 
за кон ти нен тал но то пра во зна че нието на по доб на класи фи ка ция е 
твър де условно, за що то, ако се пол з ва спо луч ли вият из раз на 
Келзен, „вещ но то пра во е са мо раз но вид ност на облигационното 
(личното) пра во“16, т.е. и в слу чаите на упраж ня ва не на аб со лют-

12 Сталев, Ж. и др. Цит. съч., с. 182. 
13 Силяновски, Д. Цит. съч., с. 14. 
14 Обн., ДВ, бр. 246 от 1.02.1930 г. 
15 Силяновски, Д. Цит. съч., с. 20. 
16 На при вър же ни ци те на те за та за съ щест ву ва не на „ви нов ни ве щи“, за „за-

кон но преслед ва не на престъп на та вещ (in rem)“ и „от не ма не в пол за на дър жа-
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ни вещ ни пра ва от но ше нията са меж ду субекти. Същественото в 
слу чая е, че те зи кла си фи ка ции не при да ват но во съ дър жа ние и 
не прив на сят до пъл ни тел ни про це су ал ноправ ни приз на ци на по-
ня тието „осъ ди те лен иск“.

2.4. Няма от но ше ние към по ня тието „осъ ди те лен иск“, към 
не го во то съ дър жа ние и към пред постав ки те за упраж ня ва не то му 
опи тът на на ционал ния за ко но да тел и на част от пра вопри ло жи-
те ли те да въ ве дат но ва про це су ал ноправ на кла си фи ка ция на ви-
до ве те иско ве в бъл гар ския граж дан ски процес. Става ду ма за 
пред ло же но то на публи ка та и съ да – след приема не то на 
ЗОПДНПИ – раз гра ни че ние меж ду иско ве те на пер со нал ни  ( иск 
in personam) и ре ал ни или соб ст ве ни чески иско ве  ( иско ве in 
rem)17, което се предполага, че има ня как во про це су ал но значение. 
С осо бе но постоянство, не за ви си мо от от съст вието на аргу-
ментация, та зи те за се за щи та ва от КПКОНПИ и нейни те пра во-
да те ли при изявле ния в публич но то простран ст во и в съ деб но то 
произ вод ст во по кон фиска цион ни те правоотношения. Действи-
телно в рим ско то пра во са съ щест ву ва ли по ня тия със сход но 
наиме но ва ние – actio in personam и actio in rem18, обе ди не ни в ка-
те го рията actiones in ius (искове, ос но ва ни на пра во то19) или в ка-

ва та (in rem)“ си поз во ля вам да при пом ня, че още Ханс Келзен (цит. по Йотов, 
Ст. Субективното пра во: пра во мо щие и пъл но мо щие. Субективните пра ва, гер-
ман ски ви зии. Критика и ху ма ни зъм, 2016, с. 50) е обяс нил достъп но раз ли ка та 
меж ду jus in personam (обик но ве но пре веж да но ка то от но си тел но обли га цион но 
пра во спря мо да де но за дъл же но лице) и jus in rem (аб со лют но вещ но право). 
Келзен опре де ля, че вещ но то пра во е са мо раз но вид ност на обли га цион но то 
пра во, че то е су бек тив но ма те риал но пра во на един пра вен су бект, че е от но ше-
ние меж ду прав ни су бек ти, а не меж ду су бект и обект и т.н. – не ща, от дав на из-
вест ни и приема ни за без спор ни от пре обла да ва ща та част от те оре ти ци те на 
пра во то и спе циал но на вещ но то пра во в България. 

17 Класификацията на иско ве те не тряб ва да се смес ва с кла си фи ка цията на 
ма те риал ни те пра ва със съ що то оз на че ние (in personam и in rem). 

18 Според Венедиков, П. Кратък курс по римско пра во. 3. изд. С.: ИК „Проф. 
Петко Венедиков“, 2018, с. 37, по ня тието actio in personam (или още condictio в 
ши рок смисъл) след ва да се пре веж да ка то иск, с кой то се пре дя вя ва от но си-
тел но су бек тив но пра во, а actio in rem (или още vindicatio) – ка то иск, с кой то 
се пре дя вя ва аб со лют но су бек тив но пра во. В ан гло саксон ска та прав на лек си ка 
те зи по ня тия имат дру го съ дър жа ние, но съ що се от на сят до кла си фи ци ра не на 
ма те риал ни пра ва. 

19 Според Дюнан, Ж.-Ф., П. Пишона. Римско пра во. Речник на ос нов ни те 
тер ми ни. 2. пре раб. и доп. изд. С.: Сиела, 2010, с. 42. 
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те го рията actiones reipersecutoriae (рейпер се ку тор ни иско ве20). 
Първият иск се пре веж да на съвре ме нен юри ди чески език ка то 
обли га ционен иск или иск за за щи та на относително (облига-
ционно) право, с кой то ище цът иска от от вет ни ка изпъл не нието 
на обли га цион но за дъл же ние и име то на от вет ни ка е вклю че но в 
интенцията (intentio). Вторият – ка то иск за за щи та на абсолютно 
(вещно) право, и име то на от вет ни ка  (не на вещта) не е вклю че но 
в интенцията, а са мо в кон дем на цията  (разпо ре ди тел на та част на 
съ деб ния акт). Естествено, в мо ти ви те на ак то ве те си на ционал-
ният за ко но да тел и КПКОНПИ не изпол з ват те зи по ня тия на рим-
ско то пра во с опи са но то по-го ре съдържание. В мо ти ви те към за-
ко нопроек ти те за из ме не ние и до пъл не ние на ЗОПДНПИ и 
ЗПКОНПИ за ко но да те лят обяс ня ва „фи ло со фията на за ко на“ 
чрез про ти во поста вя не то на два та ви да иско ве – in rem и in 
personam. Според за ко но да те ля иско ве те in rem са на со че ни сре-
щу иму щест во то или преслед ват конкрет ни ве щи и пра ва вър ху 
вещи, но са без раз лич ни към лич ност та и евен ту ал но то пра во на-
ру ше ние на соб ст ве ни ка им, а иско ве те in personam преслед ват 
лич ност та на за дъл же но то лице. С то ва про ти востоене за ко но да-
те лят се опит ва да обоснове, от ед на страна, без раз ли чието си 
към то ва ко му при над ле жи от не ма но то су бек тив но право, а от 
дру га – да се ос во бо ди от за дъл же нието да обос но ва ва пред съд 
ос но ва нието за санк циони ра не на ти ту ля ря на от не ма но то иму-
щест ве но право. Така по от но ше ние на кон фиска цион ни те произ-
вод ст ва в тях на та иско ва фаза, въ веж дай ки приз на ка „не за кон но 
при до би та“ на вещ та – пред мет на конфискацията, за ко но да те лят 
мо ти ви ра спе ци фи ка та на иска in rem, при да вай ки му зна че нието 
на спе циал но произ вод ст во сре щу вещ – не сре щу пер со на или за 
право. Най-често сре ща на та фор му ли ров ка на та зи идея е, че чрез 
иско ве те in rem „се преслед ва иму щест во“ (по сво бо ден пре вод 
на ду ма та rem от ла тин ския език), а не се санк циони ра пра во на ру-
ше нието или ви нов но то по ве де ние на собственика, респ. на вла-
де ле ца или дър жа те ля му. Куриозното в слу чая е, че се це ли при-
да ва не на про це су ален сми съл и зна че ние на те зи по ня тия ка то 

20 Пак там, с. 43. 
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„заем ка“ от „по-раз ви ти“ прав ни систе ми  ( ан гло сак сон ско то 
право), което, от своя страна, ни то познава, ни то си слу жи със 
съвре мен ни про це су ал ни по ня тия ка то „пра во на иск“ или пра во-
от но ше ние  (ма те риал но или процесуално), без които кон ти нен-
тал но то иско во произ вод ст во прак ти чески не съществува. Да не 
го во рим за ма те риал ноправ на та аб сур д ност за кон ти нен тал ния 
юрист на раз би ра не то на т.нар. граж дан ска кон фиска ция на САЩ 
ка то прав но от но ше ние меж ду дър жа ва та ка то пра вен су бект и 
вещ, съ от вет но за пре дя вя ва не то на иск от дър жа ва та  (фе де рал на-
та власт или щата) сре щу вещта, чиято соб ст ве ност се претен-
дира.21 Струва ми се труд но пости жим опи тът на на ционал ния за-
ко но да тел „да приспо со би“ иско ве те in rem (по смисъла, кой то 
ан гло сак сон ски те юристи вла гат в то ва понятие) към на ционал-
ния ма те риал нопра вен и про це су ален пра вен ред. Това е вид но от 
прав на та ре ал ност и от затруд не нията на съда. Употребата на по-
ня тието „иско ве in rem“ за обоз на ча ва не на иско ве те по кон-
фиска цион ни те за ко ни – глав но в мо ти ви те на законите, в 
теорията и спо ра дич но в съ деб ни опре де ле ния и ре ше ния на по-
ниски те по сте пен съдилища, не ми ну емо изиск ва ед но до пъл ни-
тел но пояс не ние за сми съ ла и зна че нието на то ва по ня тие и за 
прав ни те после ди ци, с които е свър за на та зи употреба.

3. Следващият въпрос е как во опре де ля един иск ка то осъ ди-
те лен. Отговорът е, че фор ма та на прав на та за щи та е пря ко след-
ст вие от за щи та ва но то или упраж ня ва ното ма те риал но пра во – тя 
за ви си из ця ло от естест во то на то ва право, от не го вия вид и 
характер.

3.1. Науката – об ща та те ория на пра во то и те ориите на граж-
дан ско то и граж дан скопро це су ал но то право, из след ва взаим на та 
свър за ност и за ви си мост та меж ду ма те риал но то пра во и не го ва та 
про це су ал на за щи та или упражняване. За да опре де ли бе зуслов но 
по со ка та на за ви си мост меж ду ма те риал но то и про це су ал но то 
право, проф. В. Таджер е приел да ци ти ра раз би ра не то на 

21 Вместо всич ки за те зи при ме ри вж. из рич но Weld, J. B. – In: UNAFEI, 
March 2011. Resource Material Series No. 83. Part One. Work Product of the 146th 
International Training Course, Ms. Jean B. Weld (USA), Forfeiture Laws and 
Procedures in the United States of America, p. 18. 
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процесуалистите (проф. Д. Силяновски, проф. Ж. Сталев22), спо-
ред което ма те риал но то пра во е ло ги чески prius, а про це су ал но то 
пра во – ло ги чески posterius.23 Според то ва раз би ра не съ щест ву ва-
не то на граж дан скопро це су ал но то пра во е обусло ве но от не об хо-
ди мост та от за щи та та и осъ щест вя ва не то на ма те риал ни те граж-
дан ски су бек тив ни пра ва и от санк циони ра не то на на ру ше нията и 
е под чи не но на та зи необходимост.24 Поради това, от чи тай ки 
обстоятелството, че граж дан скопро це су ал но то пра во се е обо со-
би ло от граж дан ско то пра во ед ва „през послед ни те ве ко ве“, проф. 
В. Таджер пре по ръч ва осо бе но вни ма ние при ана ли за на нор ми те 
и при над леж ност та им към ма те риал но то или про це су ал но то 
право, „не за ви си мо от то ва да ли те се на ми рат в граж дан скопра-
вен или граж дан скопро це су ален нор ма ти вен акт“25. От своя стра-
на проф. Л. Василев до пуска ка то изключение, че „по си ла та на 
спе циал ни за ко ни ре дът на граж дан ско то пра во раз да ва не мо же 
да се при ло жи и при осъ щест вя ва не на ня кои пра ва от ад ми-
нистра тив нопра вен или фи нан со вопра вен ха рак тер“26. Изводът, 
кой то мо же да се напра ви, е, че не за ви си мо да ли по исков път се 
упраж ня ва су бек тив но гражданско, ад ми нистра тив но, или фи-
нан со во право, естест во то на иска е пря ко и ця лост но де тер ми ни-
ра но от ма те риал но то право.

3.2. Кое е ма те риал но то право, което изиск ва ка то фор ма на 
прав на за щи та пре дя вя ва не то на осъ ди те лен иск? В един глас 
спе циалисти те по ма те риал но и про це су ал но пра во опре де лят 
осъ ди тел ния иск ка то фор ма на за щи та на при те за тел ни те 
граж дан ски су бек тив ни пра ва. Според проф. В. Таджер и проф. 
М. Павлова раз гра ни че нието на при те за тел ни от непри те за тел ни 
пра ва има го ля мо прак ти ческо значение, за що то „при те за тел ни те 
пра ва мо гат да се за щи та ват са мо с уста но ви тел ни и осъ ди тел ни 

22 Силяновски, Д., Ж. Сталев. Цит. съч., с. 15 и сл. 
23 Таджер, В. Гражданско пра во на НРБ. Обща част. Дял I. С.: Софи-Р, 2001, 

с. 39. Така и Павлова, М. Гражданско пра во. Обща част. Том I. С.: Софи-Р, 
1995, с. 34, и др. 

24 Павлова М. Цит. съч., с. 34. 
25 Таджер, В. Цит. съч., 39–40. 
26 Василев, Л. Гражданско пра во. Обща част. Под ре дак цията на акад. 

Ч. Големинов. С.: Ромина, 2000, с. 25. 
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искове, а непри те за тел ни те не мо гат да се за щи та ват с те зи иско-
ве“27. При за щи та та на при те за тел но то пра во но си те лят на пра во-
то „е за ви сим при упраж ня ва не то му от за дъл же но то ли це и ако 
то не изпъл ня ва дължимото, за щи та та на пра во то се осъ щест вя-
ва чрез уста но ви тел ни и осъ ди тел ни иско ве“28. Кои са при те за-
тел ни те пра ва и как во е зна че нието на по ня тието граж дан ско 
при те за ние за граж дан скопро це су ал но то пра во, по соч ват проф. 
Д. Силяновски, проф. Ж. Сталев, проф. Л. Корнезов и пр. 
„Предмет на осъ ди тел ния иск по пра ви ло е: 1) пре тен ди ра но от 
ище ца изиску емо при те за ние за опре де ле на преста ция от стра на 
на ответника; или 2) пре тен ди ра на от ище ца от го вор ност на от-
вет ни ка със своя вещ за чужд дълг (чл. 149, ал. 2 ЗЗД). Само те зи 
пра ва мо гат да бъ дат пред мет на ОИ, за що то са мо те мо гат да бъ-
дат пред мет на тър се но то с ОИ при ну ди тел но изпъл не ние“29. Без 
да навли за ме в дебри те на съ от но ше нието „су бек тив но при те за-
тел но ма те риал но пра во – пре тен ция – при те за ние – пра во на иск“ 
с веч ни те спо ро ве за при над леж ност та им към на ру ше но то ма те-
риал но пра во или към по теста тив но то пра во да се пре тен ди ра съ-
деб на за щи та  (пра во то на иск), мо жем със си гур ност да заключим, 
че при те за тел но то ма те риал но пра во ви на ги е свър за но с ко ре ла-
тив но за дъл же ние  (на пра вен субект, не на вещ), което включ ва 
преста ция30 – без тях при те за тел но то ма те риал но пра во не мо же 
да съществува.31 Общопризнатите граж дан ски (частно правни) 
при те за ния са онези, които изиск ват „изпъл не ние на за дъл же ние 
по граж дан ско пра во от но ше ние в ши рок сми съл32 на ду ма та. 

27 Таджер, В. Цит. съч., с. 371. 
28 Павлова, М. Цит. съч., с. 169. 
29 Сталев, Ж. и др. Цит. съч., с. 183. 
30 По от но ше ние на те ма та за преста цията и нейно то съвре мен но тъл ку ва не 

вж. вместо всич ки Русчев, Ив. Престацията. Издателство „Парадигма“, под пе-
чат, 2021, и мно гобройни те ци ти ра ни там ав то ри и из точ ни ци. 

31 По-под роб но за при те за тел но то су бек тив но пра во и за съ от но ше нието му с 
пре тен цията, при те за нието и пра во то на иск вж. вместо всич ки Русчев, Ив. 
Притезателното су бек тив но пра во. Претенцията, при те за нието и пра во то на 
иск. – В: Сборник в па мет на проф. д-р Живко Сталев. С.: Сиела, 2009, с. 275 
и сл. 

32 Според Сталев, Ж. и др. Цит. съч., с. 111, „граж дан ски – в ши рок сми съл 
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Такива са обли га цион ни те притезания; притезанията, по ро де ни 
от на ру ша ва не на вещ ни пра ва  (напри мер при те за нието на соб ст-
ве ни ка про тив лицето, което не за кон но вла дее не го ва вещ), 
търговските, се мейноправ ни те и тру до воправ ни те при те за ния“33. 
Според проф. Ж. Сталев пред мет на за щи та ед новре мен но на осъ-
ди тел ния иск и на изпъл ни тел но то произ вод ст во са „при те за-
нията, т.е. тия су бек тив ни права, които имат за пред мет дъл жи-
мо поведение, чрез което ще се доста ви на пра воима щия опре де-
ле на обла га  (па рич на сума; владение, държане, ползване, 
изработване, попра вя не на вещ; ра бот на сила, как то и вся как ви 
дру ги по лез ни за пра воима щия после ди ци от опре де ле ни дейст-
вия или без дейст вия на длъжника)“34.

4. Какво е и как во не е и не мо же да бъ де ма те риал но то 
право, което се упраж ня ва чрез иско ве те в кон фиска цион но то 
производство, съм имал по вод да ко мен ти рам нееднократно.35 За 
нуж ди те на то ва из ло же ние зна че ние има са мо раз глеж да не то на 
то ва ма те риал но пра во ка то право, год но за за щи та ва не или 
упраж ня ва не чрез осъ ди те лен иск. Поради не въз мож ност та да 
му се приз нае качеството (а) на граж дан ско пра во  (лип с ва граж-
дан скоправ на норма, която да го регламентира), (б) на еле мент от 
съ дър жа нието на граж дан ско пра во от но ше ние  (ме то дът на ре гу-
ли ра не не е на рав но поста ве ност на субектите), съ от вет но на (в) 
граж дан ска санк ция (не се при ла га за граж дан ски правона-
рушения) публич но то ма те риал но пра во на дър жа ва та на кон-
фиска ция със си гур ност не мо же да бъ де ква ли фи ци ра но ка то 
граж дан ско при те за ние, ни то да бъ де вклю че но в ка те го рията на 
су бек тив ни те при те за тел ни пра ва  (част ни или публич ни36). 

на ду ма та – са всич ки пра во от но ше ния, ре гу ли ра ни с ме то да на рав но поста ве-
ност на су бек ти те на от но ше нията“. 

33 Сталев, Ж. и др. Цит. съч., с. 898. 
34 Сталев, Ж. Българско граж дан ско про це су ал но пра во. 5. изд. ..., с. 677. 
35 Вж. За „граж дан ска та кон фиска ция“, „не за кон но при до би то то иму щест во“ 

и вул га ри за цията на Пра во то (I) и (II). – Адвокатски преглед, 2019, № 5, и 2020, 
№ 3–4. 

36 За публич ни те при те за ния и от но ше нието им към изпъл ни тел ния про цес в 
граж дан ско то про це су ал но пра во вж. вместо всич ки Попова, В. – В: Сталев, 
Ж. и др. Цит. съч., с. 898 и сл. 
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Държавата в ли це то на КПКОНПИ ня ма ка чест во то на кре ди тор 
и не разпо ла га с взе ма не сре щу про ве ря ва но то ли це или сре щу 
лицата, чието иму щест ве но пра во е обект на пра во то на отнемане. 
Ответниците в иско ва та фа за на кон фиска цион но то пра во от но-
ше ние не са длъж ни ци, не са но си те ли на юри ди ческо за дъл же-
ние  (в клю чи тел но престация) и не са ли ца, но се щи граж дан ска 
от го вор ност за свое или чуж до правонарушение. Именно по ра ди 
това, че те зи ли ца ня мат ка чест во то на длъжници, тях но то иму-
щест во не мо же да слу жи за об що обезпе че ние по сми съ ла на 
чл. 133 ЗЗД с всич ки прав ни после ди ци от то ва състояние. 
Очевидният из вод от опи са ни те по-го ре де фи ци ти е от съст вието 
на за щи ти мо по ре да на осъ ди тел ния иск при те за тел но ма те риал-
но пра во на дър жа ва та в рам ки те на ком плек с но то кон фиска-
цион но правоотношение, което по естест во то си е публично-
правно.

5. В съгла сие с гор ни те из во ди от дел ни пред ста ви те ли на 
теорията и на съ деб на та прак ти ка на ВКС приемат еднозначно, че 
иско ве те в кон фиска цион ни те пра во от но ше ния са конститутивни. 
„Класически кон сти ту тив ни иско ве“ на ри ча те зи искове, които са 
пре дя ве ни по ре да на чл. 7537 ЗОПДНПИ – отм., един от те оре ти-
ци те на т.нар. граж дан ска кон фиска ция – д-р Николай Николов.38 
В ци ти ра ния труд „Гражданската кон фиска ция по ЗОПДНПИ“ 
(бе леж ка под ли ния № 116) той препра ща към учеб ни ка на проф. 
Ж. Сталев по граж дан ско про це су ал но пра во за иден ти фи ци ра не 
на ви да на иска и не го ви те характеристики. До съ щия из вод е 
стиг на ло ОСГК в ТР № 7/2014 г. по т. д. № 7/2013 г., спо ред 
което, ко га то дър жа ва та пре тен ди ра от не ма не на имущество, 
при до би то от престъп на дейност ( ЗОП ДИППД – отм.), „су бек-
тив но то пра во на дър жа ва та е пре обра зу ва що“. Опитът ми да 
на ме ря от ли ка меж ду ви да и ха рак те ра на упраж ня ва но то от дър-

37 Правното ос но ва ние на те зи иско ве е чл. 62 ЗОПДНПИ – отм., в раз лич ни-
те конкрет ни хи по те зи на чл. 63–72, вся ка от които пред ставля ва са мостоятел но 
прав но ос но ва ние за от де лен иск. Иск с прав но ос но ва ние чл. 75 ЗОПДНПИ – 
отм., ня ма и не мо же да има. 

38 Николов, Н. Гражданската кон фиска ция по Закона за от не ма не в пол за на 
дър жа ва та на не за кон но при до би то иму щест во. С.: Фенея, 2012, с. 130. 
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жа ва та су бек тив но пра во по ре да на ЗОПДИППД с правата, които 
КПКОНПИ упраж ня ва от име то на дър жа ва та по ЗОПДНПИ или 
ЗПКОНПИ, не постиг на успех. Субективното ма те риал но пра во 
на дър жа ва та за кон фиска ция по все ки от три те за ко на има иден-
тич ни прав ни приз на ци на публич но пре обра зу ва що право, по ра-
ди което упраж ня ва не то му и по три те за ко на мо же да се осъ-
щест вя ва чрез кон сти ту ти вен иск. Такова е ста но ви ще то и на съ-
диите от ВКС, спо ред които иско ве те на дър жа ва та са опре де ле ни 
в ка зу ал на та им прак ти ка по те зи за ко ни ка то кон сти ту тив ни или 
преобра зуващи. Класификацията им ка то кон сти ту тив ни де мон-
стри ра непро ти во ре чи во то раз би ра не на ВКС за ви да и ха рак те ра 
на ма те риал но то пра во – непри те за тел но ма те риал но пра во от ро-
да на пре обра зу ва щи те пра ва. Независимо от спо ра за то ва до кол-
ко е граж дан ско то ва ма те риал но право, което дър жа ва та упраж-
ня ва в иско вия процес, те орията и съ деб на та прак ти ка на ВКС 
(извън обезпе чи тел ни те производства) не изпит ват ко ле ба ния по 
приз на ва не на при над леж ност та му към кон сти ту тив ни те ма те-
риал ни права. За ви да и ха рак те ра на ма те риал но то пре обра зу ва-
що пра во и кон сти ту тив ния иск ка то на чин на упраж ня ва не то му 
не е изпит вал ко ле ба ние и Ст. Брайков, кой то опре де ля иско ве те 
по гла ва тре та от Закона за соб ст ве ност та на гражданите (ЗСГ) 
ка то обект на го лям интерес, „за що то той ( за ко нът – б. м.) въ ве де 
в на ше то обек тив но пра во но ва хи по те за на пре обра зу ва що съ-
деб но ре ше ние – ре ше нието на окръж ния съд, с което се  от не ма 
в пол за на дър жа ва та имот, при до бит с нетру дов доход (чл. 43, 
ал. 2)“39.

6. Принадлежността на упраж ня ва но то по суб сти ту ция от 
КПКОНПИ ма те риал но пра во на дър жа ва та към ка те го рията на 
непри те за тел ни те преобразуващи (конститутивни) пра ва40 пре-
допре де ля как то ви да на иска, та ка и преслед ва ни те с не го во то 
пре дя вя ва не и упраж ня ва не прав ни последици. Разликата меж ду 

39 Брайков, Ст. Преобразуващи иско ве и пре обра зу ва щи ре ше ния. 2. изд. С.: 
Сиби, 2014, с. 14. 

40 За част ноправ ни те пре обра зу ва щи пра ва вж. по-спе циал но Василев, Л. За 
пре обра зу ва щи те су бек тив ни граж дан ски пра ва. – Правна ми съл, 1958, № 2, 
3–23; Таджер, В. Цит. съч., 384–390; Павлова, М. Цит. съч., с. 180. 
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за щи та на при те за тел ни су бек тив ни пра ва и упраж ня ва не на кон-
сти ту тив ни су бек тив ни пра ва съ що не пре диз вик ва спор или съм-
не ние сред те оре ти ци те на пра во то и про це са и в съ деб на та 
практика.41 С ува жа ва не то на кон сти ту ти вен иск се пости га спе-
ци фи чен и обек тив но съ щест ву ващ пра вопро ме нящ ефект. Той се 
раз ли ча ва как то от си ла та на пре съ де но нещо (СПН), та ка и от 
до пъл ни тел ни те и реф лек с ни дейст вия от ма те риал но естество, 
за чието съществуване, прав на ха рак те ристи ка и обек тив ни 
проявле ния про це су алисти те са единодушни. Обективният пра-
вен ефект на ува жа ва що то иска пре обра зу ва що ре ше ние е ма те-
риал нопра вен и се състои в пре обра зу ва що то дейст вие на ре ше-
нието  (съ де бен акт) вър ху ма те риал но то правоотношение. 
„[Р]ешението, с което се ува жа ва пре обра зу ващ иск, се от ли ча ва 
от всич ки дру ги ви до ве съ деб ни ре ше ния имен но по това, че то 
про ме ня граж дан ско то ма те риал ноправ но по ло же ние и то зи 
ефект е глав на и пря ка после ди ца на пре обра зу ва що то решение. 
Тъкмо по то зи приз нак пре обра зу ва щи те иско ве и пре обра зу ва-
щи те ре ше ния се обо со бя ват в от де лен вид; … [п]ред мет на прав-
но то из ме не ние е са мо то ос нов но пра во от но ше ние – право отно-
шението, във връз ка с което въз ник ва пре обра зу ва що то су бек тив-
но пра во“42. При за ко но съ образ но упраж не но то пре обра зу ва що 
пра во на дър жа ва та в кон фиска цион но то пра во от но ше ние кон-
сти ту тив но то дейст вие на ре ше нието се състои в по га ся ва не на 
пра во то на дър жа ва та за ед ностран но от не ма не на пра во то на 
соб ст ве ност вър ху съ от вет но то иму щест ве но пра во на ответника, 
в по га ся ва не на пра во то на соб ст ве ност на от вет ни ка вър ху съ що-
то иму щест ве но пра во по си ла та на кон сти ту тив но то ре ше ние от 
мо мен та на вли за не то му в си ла и във въз ник ва не на пра во на 
соб ст ве ност вър ху съ що то иму щест ве но пра во в пол за на дър жа-
ва та при съ щи те предпоставки.

7. Същевременно ува жа ва не то на кон сти ту ти вен иск ня ма и 
не мо же да има прав ни те после ди ци на ува жа ва не то на осъ ди те-

41 За раз ли ки те меж ду при те за тел ни и пре обра зу ва щи пра ва и про це су ал ни те 
спо со би за тях на та за щи та и упраж ня ва не вж. вместо всич ки Брайков, Ст. 
Цит. съч., с. 43 и сл. 

42 Брайков, Ст. Цит. съч., 109–110. 
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лен иск. Не съ щест ву ва про це су ал на въз мож ност кон сти ту тив но-
то дейст вие на пре обра зу ва що то ре ше ние да бъ де за ме не но с 
изпъл ни тел на та си ла на осъ ди тел но то решение. Поради то ва кон-
сти ту тив но то решение (а) не е изпъл ни тел но ос но ва ние по сми-
съ ла на чл. 404 ГПК или дру га прав на нор ма на АПК, ДОПК или 
НПК (съдебните ре ше ния са по со че ни ка то изпъл ни тел ни ос но ва-
ния и в дру ги закони); (б) въз ос но ва на не го не мо же да се из да де 
на ос но ва ние чл. 405 ГПК изпъл ни те лен ти ту л ( изпъл ни те лен 
лист)43; (в) не съз да ва ка чест во то взиска тел в изпъл ни тел но 
произ вод ст во за ище ца в производството, в чиято пол за е ува жен 
кон сти ту тив ният иск; и (г) из ключ ва въз мож ност та лицето, в 
чиято пол за е поста но ве но решението, да при до бие ка чест во то на 
при съ еди нен взиска тел на ос но ва ние на съ що то ре ше ние в дру ги 
изпъл ни тел ни произ вод ст ва по ре да на чл. 458 ГПК.

8. Какви са прав ни те после ди ци от от съст вието на год но за 
за щи та по ре да на осъ ди тел ни те иско ве по чл. 124, ал. 1 и ал. 2 
ГПК при те за тел но ма те риал но пра во на държавата?

8.1. Преди всич ко те за ся гат пред ме та на делото. В пред ви-
де но то в спе циал ния за кон произ вод ст во държавата, по ре да на 
чл. 153 ЗПКОНПИ, поста вя на раз глеж да не пред съд пра вен спор, 
кой то не е спор за  за щи та или упраж ня ва не на граж дан ско пра-
во. Санкционното публич но ма те риал но пра во  (на отнемане) има 
кон сти ту ти вен ха рак тер и пред ставля ва съ дър жа ние на публич но 
ком плек с но пра во от но ше ние44 меж ду не рав но поста ве ни субекти, 
чий то из точ ник е ад ми нистра ти вен акт на КПКОНПИ. Решението 
на КПКОНПИ е де фи ни ра но от Н. Николов ка то „краен про це су-
ален про дукт на пър ва та фа за“, кой то „пре допре де ля пред ме та и 
стра ни те по граж дан ско то дело. Без ре ше нието на ко ми сията за 
вна ся не на иск за от не ма не на не за кон но при до би то иму щест во 
про веж да не то на граж дан ско то съ допроиз вод ст во е не въз мож-

43 Изпълнителният лист един ст вен удосто ве ря ва пра во то на при ну ди тел но 
изпъл не ние, пред ставля ва раз ре ше ние за при ну ди тел но изпъл не ние и играе 
про це су ал на та ро ля на за по вед до изпъл ни тел ни те ор га ни за из вър ш ва не на 
при ну ди тел но изпъл не ние. 

44 Вместо всич ки за ком плек с ни те пра во от но ше ния – публич ни и част ни, вж. 
Мръчков, В. Субективно пра во и су бек тив ни тру до ви пра ва. С.: Сиби, 2017, 
с. 125 и сл., и ци ти ра ни те там из точ ни ци. 
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но“. Според Н. Николов „мо же да се каже, че граж дан ско то съ-
допроиз вод ст во се про веж да в изпъл не ние на то зи ад ми нистра ти-
вен акт“45. Упражнявано по изключение (вж. Л. Василев, бел. под 
ли ния № 26 по-горе) по публич ноправ ния ред на граж дан ско то 
съдопроизводство, ма те риал но то пра во се ре али зи ра чрез кон сти-
ту тив но то дейст вие на пре обра зу ва що съ деб но решение. Консти-
тутивният ефект – по га ся ва нето на пра во то на соб ст ве ност на от-
вет ни ка  (пра во по га си те лен ефект) и при до би ва не то на пра во на 
соб ст ве ност от дър жа ва та  (пра во по раж дащ ефект), въз ник ва пря-
ко по си ла та на съ деб но то ре ше ние и от мо мен та на вли за не то му 
в сила.

8.2. Предмет на от не ма не при упраж ня ва не то на то ва кон-
сти ту тив но пра во на дър жа ва та мо же да бъ де са мо конкрет но 
пра во на собственост.46 Не са го ден пред мет на от не ма не ни то 
иму щест во (за що то не е су бек тив но пра во или обект на ед но су-
бек тив но пра во47), ни то съв куп ности от иму щест ве ни права. 
Специфичният пра вен ре жим на ня кои прав ни съв куп ности – 
наследство, библиотека, ста до и т.н.) е непри ло жим към съ дър жа-
нието на кон фиска цион но то право. Под „от не ма не на иму щест во 
или на обо со бе но иму щест во“ за ко но да те лят има пред ви д (спо-
ред § 1, т. 4 ДР ЗПКОНПИ и § 1, т. 1 ДР ЗОПДНПИ) оно ва съ дър-
жа ние на по ня тието „иму щест во“, за което е въ ве де но ле гал но то 
определение. То е състав но по ня тие със зна че ние на съв куп ност 
от от дел ни те иму щест ве ни права, които вли зат в съста ва на 
патри мо ни ума на един ти ту ляр комплекс. Имуществото има не-

45 Николов, Н. Гражданската кон фиска ция по Закона за от не ма не в пол за на 
дър жа ва та на не за кон но при до би то иму щест во. С.: Фенея, 2012, с. 126. 

46 Въпреки не ко рек т но то (не съ от ветст ва що на на ционал но то граж дан ско 
право) „ре ци пи ра не“ от меж ду на род ни из точ ни ци на ма те риал но на ка за тел но 
пра во (Рамково ре ше ние 2005/212/ПВР на Съвета на ЕС, Директива 2014/42/ЕС 
и др. подобни) на съ дър жа нието на по ня тието „иму щест во“ – § 1, т. 4 ДР 
ЗПКОНПИ и § 1, т. 1 ДР ЗОПДНПИ, под пра во на соб ст ве ност би след ва ло да 
се раз би ра вещ но то пра во на соб ст ве ност по Закона за соб ст ве ност та и пра во то 
на ти ту ляр на пра во на взе ма не или на дру ги иму щест ве ни обли га цион ни пра ва, 
които граж дан ско то пра во опре де ля ка то год ни обек ти на граж дан ско пра во от-
но ше ние. В то зи сми съл за обек ти те на граж дан ски те пра во от но ше ния вж. 
вместо всич ки Павлова, М. Гражданско пра во. Том II. С.: Софи-Р, 1996, 11–37. 

47 Павлова, М. Гражданско пра во. Том II..., с. 36. 
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постоянен състав и кое иму щест ве но пра во се включ ва в конкре-
тен иму щест вен комплекс (патримониум) за ви си от вклю че ни те в 
съста ва му иму щест ве ни пра ва към опре де лен момент. Моментът 
мо же да бъ де раз ли чен и кон фиска цион ни те за ко ни свър з ват с то-
зи мо мент раз лич ни прав ни последици. Едни са те по от но ше ние 
на съста ва на иму щест во то към мо мен та на проверката, дру ги – 
към мо мен та на взе ма не то на ре ше ние за обра зу ва не на произ вод-
ст во или към мо мен та на пре дя вя ва не то на иск. Поради то ва от 
из клю чи тел но зна че ние са как то ин ди ви ду али зи ра не то на кон-
крет ни те иму щест ве ни права, вклю че ни в иму щест ве ния 
комплекс (патримониума) на ти ту ля ря му, та ка и пре циз но то 
уста но вя ва не на тях но то тран с фор ми ра не  (пре обра зу ва не в дру ги 
права), из ме ня ва не или по га ся ва не и моментът, в кой то те зи прав-
ни после ди ци настъпват.

8.3. Предмет на от не ма не мо же да бъ де са мо съ щест ву ва що 
(налично) към мо мен та на поста но вя ва не на кон сти ту тив но то ре-
ше ние конкрет но иму щест ве но право. Не мо же да са пред мет на 
от не ма не иму щест ве ни права, чиито обек ти не съществуват 
(погинали, потребени, похабени, тран с фор ми ра ни и пр.), ни то съ-
щест ву ва щи в миналото, но по га се ни  (без зна че ние на как во 
основание) су бек тив ни ма те риал ни пра ва вър ху та ки ва обекти. 
Най-мал ко то на то ва ос но ва ние съ щест ву ва не то на су бек тив но то 
пра во и на не го вия обек т ( на лич ност та на то зи еле мент на 
имуществото) би след ва ло да е въпрос на про вер ка за до пусти-
мост на иск, пре дя вен за от не ма не на конкрет но то су бек тив но 
пра во на собственост. Дори в случаите, ко га то за ко нът пред виж-
да от не ма не на за мест ва ща обла га – „па рич на рав ностойност“ на 
конкрет но лип с ва що или от чуж де но иму щест ве но право (чл. 151 
ЗПКОНПИ, чл. 72 ЗОПДНПИ – отм., или на „обо со бе но иму-
щест во“ (чл. 142, ал. ЗПКОНПИ, чл. 63, ал. 1 ЗОПДНПИ), в иско-
ва та молба, съ от вет но в ре ше нието на съда тряб ва из рич но да е 
по со че но кое е съ щест ву ва що то иму щест ве но право (благо), 
което ще бъ де пред мет на кон сти ту тив но то дейст вие на съ деб но-
то реше ние. Иде реч за на лич на та па рич на су ма в патри мо ни ума 
на ответника, соб ст ве ност та вър ху която ще пре ми не в пол за на 
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дър жа ва та ка то ре зул тат от вли за не в си ла на кон сти ту тив но то 
ре ше ние за от не ма не на съ от вет на та „па рич на рав ностойност“. 
Естест вено, от не ма не то на „па рич на та рав ностойност“ на не съ-
щест ву ва ща па рич на су ма (в брой) или на по га се но в ми на ло то 
пра во на взе ма не за па рич на сума (влог, до го вор за банко ва смет-
ка и пр.) би би ло юри ди чески и ло ги чески нон сенс.

8.4. Със си гур ност пред мет на от не ма не чрез произ вод ст во 
по кон сти ту ти вен иск не мо гат да бъ дат прав ни „не ща“ от ро да 
на фак ти чески или прав ни дейст вия и тех ни те последици, които 
не мо гат да бъ дат опре де ле ни ка то иму щест ве но пра во. Не са и 
не мо гат да бъ дат ква ли фи ци ра ни ка то съ щест ву ва що иму щест-
ве но право: 

(а) напра ве ни те през го ди ни те на про ве ря ва ния пе риод па-
рич ни раз хо ди – за при до би ва не на иму щест ве но право, за по га ся-
ва не на па рич но или дру го иму щест ве но за дъл же ние  (публич но 
или частно), за преста ция в усло вията на aliud и т.н. На от не ма не 
по ре да на кон фиска цион ни те за ко ни под ле жат иму щест ве ни те 
права, които са при до би ти в рам ки те на про ве ря ва ния период, но 
не и раз хо ди те за тях но то придобиване. От дру га страна, раз хо ди-
те за при до би ва не на иму щест ве ни те пра ва не пред ставля ват ни-
то па зар на та стойност на конкрет но то иму щест ве но право, 
чието опре де ля не се дъл жи по ре да на чл. 148 ЗПКОНПИ (чл. 69 
ЗОПДНПИ), ни то па рич на та рав ностойност в ле вове на под ле-
жа що то или пре тен ди ра ното за от не ма не иму щест ве но пра во (в 
случаите, ко га то е до пусти мо да се от не ме та ка ва равностойност). 
Пазарната стойност към мо мен та на при до би ва не мо же да се раз-
ли ча ва от сбо ра на па рич ни те разходи, които са би ли вло же ни в 
подготовката, сключ ва не то и изпъл не нието на при до бив на та 
сделка. Пример за то ва е раз хо дът за да нък до ба ве на стойност 
(ДДС), кой то бе зуслов но пред ставля ва публич но за дъл же ние за 
плащане, но не е част от па зар на та стойност на актива.

(б) Идентично е по ло же нието с опи та на КПКОНПИ да скло-
ни съ да „да тран с фор ми ра“ по ня тието „иму щест во“ по сми съ ла 
на § 1, т. 4 ЗПКОНПИ, ка то приеме, че прав но то дейст вие вноска 
по банко ви смет ки има прав но то зна че ние на са мостояте лен вид 
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ак тив и след ва да се включ ва ка то до пъл ни те лен еле мент от 
имуществото, съ от вет но стойност та му да бъ де съ обра зя ва на при 
опре де ля не на об ща та стойност на при до би то то имущество. 
Внасянето на па ри (в брой) по банко ва смет ка е акт на тран с фор-
ми ра не на ед но иму щест ве но пра во  (на соб ст ве ност вър ху опре-
де ле ни па рич ни купюри) в пра во на па рич но вземане (влог). 
Актът на вна ся не ни то увеличава, ни то на ма ля ва об ща та стойност 
на ком плек са от иму щест ве ни те активи, които фор ми рат иму-
щест во то на вно си те ля към да та та на напра ве на та вноска. Същото 
прав но зна че ние имат банко ви те пре во ди от ед на банко ва смет ка 
в друга. Банковите тран с фе ри не са разходи, ако банко ва та смет-
ка на по лу ча те ля при над ле жи на лицето, което е ти ту ляр на смет-
ка та на наредителя. Те не уве ли ча ват имуществото, а пред ставля-
ват пре обра зу ва не на ед но иму щест ве но пра во в друго. Същото 
се от на ся до оне зи банко ви тран с фе ри в пол за на тре ти лица 
(получатели), които са напра ве ни за запла ща не на насрещ на обла-
га  (пла ща не на сто ка или услуга, по лу ча ва не на облага). Съдът и 
КПКОНПИ често изпол з ват раз лич ни ези ко ви фор ми за обяс не-
ние на те зи прав ни дейст вия в опит да ги при рав нят или на под ле-
жа що на от не ма не су бек тив но иму щест ве но пра во  (за да искат 
включ ва не то му в диспо зи ти ва на съ да ка то обект на отнемане), 
или да го вклю чат в об ща та стойност на имуществото, която 
опре де ля „зна чи тел но то не съ от ветст вие“ ка то ма те риал ноправ на 
пред постав ка за въ веж да не на пре зум п цията за „не за кон ност“ на 
имуществото. В съ деб ни ак то ве мо же да се от крие напри мер ти-
ту лу ва не то на по доб ни фак ти  (прав ни действия) от ми на ло то ка-
то „пра во на взе ма не за сума, пре ми на ла през банко ва та смет-
ка“ – при яс но то съзнание, че към мо мен та на съ деб ния про цес не 
съ щест ву ват ни то пра во то на взе ма не  (па рич на та наличност, 
обект на трансфера), ни то банко ва та сметка, а по ня ко га – и стра-
ни те в тран с фе ра  (фи зи чески или юри ди чески ли ца – по ра ди 
смърт или прекратяване). Възможността „пре ми на ла та су ма“ 
напри мер през 2008 г. да се тре ти ра ка то иму щест ве но право, 
под ле жа що на от не ма не днес, ос вен ако не е тран с фор ми ра на в 
ня как во дру го иму щест ве но право, про ти во ре чи мно го се риоз но 
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на об ща та жи тейска ло ги ка и със си гур ност на прав на та ло ги ка48, 
която се при ла га в съ деб но то производство.

(в) По съ щия на чин не мо гат да бъ дат са мостоятел но иму-
щест ве но пра во или не гов обект оне зи еле мен ти на при до би то то 
имущество, които спо ред КПКОНПИ пред ставля ват но ви обек ти 
на граж дан ски те правоотношения, съ от вет но на пра во то на 
отнемане. Чрез съ дър жа нието на ак то ве те на КПКОНПИ, поста-
но ве ни в ад ми нистра тив на та фа за на кон фиска цион но то право-
отношение, се про кар ва раз ши ри тел но и попра ви тел но тъл ку ва не 
на по ня тието „иму щест во“ (§ 1, т. 4 ДР ЗПКОНПИ). КПКОНПИ 
пре тен ди ра в по ня тието „иму щест во“ да бъ дат включ ва ни и до-
пъл ни тел ни елементи, раз лич ни от „вся ка къв вид собственост, 
ма те риал на или нематериална, дви жи ма или недвижима, огра ни-
че ни вещ ни права, как то и юри ди чески документи, до каз ва щи 
пра во на соб ст ве ност или дру ги пра ва вър ху не го“49. В послед но 
вре ме при ана ли за на фи нан со во то състояние КПКОНПИ до пъл-
ва опре де ле нието на закона, ка то произ вол но включ ва в не го ка то 
са мостоятел ни иму щест ве ни еле мен ти ня как ви но во съз да де ни 
прав ни понятия, чието прав но съ дър жа ние не де фи ни ра и които в 
дру ги кло но ве на правото, раз лич ни от кон фиска цион на та отго-
вор ност, имат свое соб ст ве но съ дър жа ние – напри мер „до пъл ни-
тел ни па рич ни вноски в тър гов ски дру жест ва“. Допъл нителната 
па рич на вноска не мо же да бъ де иму щест ве но право, което се 
раз ли ча ва от пра во то на вземане. Това по ня тие има ле гал но опре-
де ле ние в прав ния ре жим на дру жест ве но то пра во за дру жест ва та 
с огра ни че на отговорност, но от глед на точ ка на обек ти те на иму-
щест ве ни пра ва ня ма раз лич но зна че ние от то ва на заем но обли-
га цион но от но ше ние меж ду съд руж ник и дружество, т.е. на от но-
си тел но обли га цион но пра во на вземане. От гле ди ще на иму щест-
ве ния състав и об ща та стойност на вклю че ни те в патри мо ни ума 
на ти ту ля ря иму щест ве ни пра ва ак тът на осъ щест вя ва не на до-
пъл ни тел на па рич на вноска се из ра зя ва в проста тран с фор ма ция 

48 За за ко ни те и пра ви ла та на юри ди ческа та ло ги ка вж. вместо всич ки 
Шаранкова, Ж. Юридическото мисле не. С.: Фенея, 2013, с. 122 и сл. 

49 Според из рич но то съ дър жа ние на § 1, т. 4 ДР ЗПКОНПИ. 
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на ед но иму щест ве но пра во в друго. Например пра во то на взе ма-
не по банко ва смет ка или пра во то на соб ст ве ност на опре де ле но 
ко ли чест во па ри в брой се тран с фор ми ра в пра во на взе ма не сре-
щу дру жест во то за връ ща не на „до пъл ни тел на та па рич на вноска“. 
Тя под ле жи на връ ща не на ос но ва ние на из рич на та нор ма на 
чл. 134, ал. 3 ТЗ. Актовете на КПКОНПИ не обяс ня ват за що „до-
пъл ни тел на та па рич на вноска“, има ща само зна че нието на из точ-
ник на въз ник на ло пра во на вземане, тряб ва да бъ де вклю че на в 
съста ва на иму щест во то ка то не гов са мостояте лен елемент, раз-
ли чен от са мо то пра во на взе ма не в пол за на съдружника, кой то я 
е направил, и за що със стойност та на та зи вноска тряб ва да се 
уве ли ча ва об ща та стойност на при до би то то имущество. Съще-
вре менно и при най-добро съ вест но из след ва не на прав ни те 
норми, при ло жи ми към пра во то на взе ма не ка то обект на граж-
дан ско правоотношение, по до бен акт не мо же да на ме ри ра цио-
нал но обяснение.

8.5. Публичното кон сти ту тив но пра во на от не ма не в пол за 
на държавата, което КПКОНПИ упражнява, мо же да бъ де ин ди-
ви ду али зи ра но чрез бе ле зи те на правоотношението, в чието съ-
дър жа ние е вклю че но иму щест ве но то пра во – пред мет на 
отнемане. Тези бе ле зи са страните, въз ник ва не то  (пра во по раж-
дащ факт), обек тът и съ дър жа нието на правоотношението. Съдър-
жанието на вся ко пра во от но ше ние са пра ва та и за дъл же нията на 
стра ни те по него. Съдържанието на публич но то кон фиска цион но 
пра во от но ше ние меж ду не рав но поста ве ни су бек ти се свеж да до 
пра во то на ед на та стра на – държавата, да от не ме конкрет но ин ди-
ви ду али зи ра но иму щест ве но пра во от дру га та стра на  (ти ту ля ря 
на правото), която не е и не мо же да бъ де длъж ни к ( ня ма прав но 
задължение) и която Ст. Брайков мно го спо луч ли во на ри ча „па-
сив на стра на“. В то зи сми съл вся ко от дел но иму щест ве но пра во е 
са мостояте лен обект на от не ма не и еле мент от съ дър жа нието на 
от дел но кон фиска цион но правоотношение, т.е. дър жа ва та има 
от дел но ма те риал но кон сти ту тив но пра во за от не ма не на вся ко 
от дел но иму щест ве но право. Тя ня ма и не мо же да има ед но един-
но кон сти ту тив но пра во на от не ма не на иму щест во при пре тен-
ция за от не ма не на по ве че от ед но иму щест ве но пра во и/ или на 
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иму щест ве ни пра ва на по ве че от един ответник. Доколкото 
произ вод ст во то по кон сти ту ти вен иск пред ставля ва про це ду ра по 
упраж ня ва не на пре обра зу ва що то ма те риал но пра во по съ де бен 
ред, не ми ну емо в ед но произ вод ст во ще бъ дат упраж ня ва ни тол-
ко ва на брой ма те риал ни кон сти ту тив ни права, кол ко то са под ле-
жа щи те на от не ма не не за кон но при до би ти иму щест ве ни права. 
Съответно вся ко от те зи мно жест во кон сти ту тив ни ма те риал ни 
пра ва ще бъ де пред мет на са мостояте лен кон сти ту ти вен иск. 
Поради то ва са не въз мож ни пре дя вя ва не то и обезпе ча ва не то на 
един (единен) кон сти ту ти вен иск за от не ма не на по ве че от ед но 
иму щест ве но право. Колкото от дел ни иму щест ве ни пра ва пред-
ставля ват обект на отнемане, тол ко ва са пре обра зу ва щи те ма те-
риал ни пра ва на дър жа ва та за отнемане. Държавата чрез 
КПКОНПИ мо же са мо чрез от де лен иск да упраж ни кон сти ту тив-
но то си право, което мо же да се ин ди ви ду али зи ра само чрез обек-
та си на от не ма не – конкрет но то иму щест ве но право, при над ле-
жа що на конкре тен титуляр. Невъзможно е съ що опре де ля не то на 
обща, су мар на це на на един кон сти ту ти вен иск чрез су ми ра не на 
це ни те на под ле жа щи те на от не ма не от дел ни иму щест ве ни права. 
С оглед на то ва към пре тен циите на дър жа ва та за кон фиска ция на 
иму щест ве ни пра ва по всич ки кон фиска цион ни за ко ни 
(ЗОПДИППД – отм., ЗОПДНПИ – отм., и ЗПКОНПИ) на ос но ва-
ние чл. 135 и чл. 159 ЗПКОНПИ след ва да се при ла гат пра ви ла та 
за съ еди ня ва не на иско ве по чл. 210 и сл. ГПК и те зи във връз ка 
със стра ни те и пред ви де ни те там фор ми на другарство. При то ва 
те зи пра ви ла след ва да се при ла гат как то в обезпечи телното, та ка 
и в иско во то производство, вклю чи тел но в про вер ка та за до-
пусти мост на иско ве те и произ вод ст во то и за ре дов ност на иско-
ва та молба.

9. Поради от съст вие на прав на въз мож ност за ре али зи ра не 
на кон сти ту тив но то публич но пра во на от не ма не чрез осъ ди те лен 
иск държавата, чрез суб сти ту ен та си в ли це то на КПКОНПИ, не 
мо же да иска, а съ дът – да поста но вя ва осъ ди те лен диспо зи тив. 
Ответниците по искове, пре дя ве ни по ре да на чл. 75 ЗОПДНПИ 
(отм.) или на чл. 154 ЗПКОНПИ, не мо же да бъ дат осъ де ни да 
изпъл ня ват лич ни или иму щест ве ни за дъл же ния ос вен тези, 
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които са свър за ни със съ деб ни те раз носки и тях но то разпре де ле-
ние спо ред ре ше нието на съда. Не съ щест ву ва про це су ал на въз-
мож ност съ дът да изпол з ва в диспо зи ти ва или в мо ти ви те на съ-
деб но то си ре ше ние при съ щи те на осъ ди тел ни те иско ве по ня тия 
„осъж да“ или „при съж да“. Съдебното ре ше ние по кон сти ту тив-
ни те иско ве ня ма за пред мет съз да ва не то на бъ де що иму щест ве-
но за дъл же ние за ответниците, то не мо же да изиск ва от тях по ве-
де ние или преста ция и не съз да ва публич но взе ма не сре щу тях в 
пол за на държавата. Спрямо те зи лица (ответниците) не мо же да 
се упраж ня ва при ну ди тел но изпъл не ние по ре да на част пета, дял 
първи, глава три де сет и шеста – глава че ти ри де сет и ос ма от ГПК. 
Принудително изпъл не ние сре щу тях не е до пусти мо и по ре да на 
Данъчно-оси гу ри тел ния про це су ален кодекс (ДОПК) въпре ки 
опи ти те на КПКОНПИ в послед но вре ме да се кон сти ту ира в 
мно жест во та ки ва публич ни произ вод ст ва и да пре диз вик ва при-
ну ди тел но изпъл не ние вър ху иму щест во на ответниците, което 
не е обект на кон сти ту тив но то дейст вие на съ деб но то ре ше ние 
 (не фи гу ри ра в диспо зи ти ва на решението).

10. Голяма част от кон фу зиите при при ло же ние на кон фиска-
цион но то за ко но да тел ст во са ре зул тат на погреш но тъл ку ва не и 
при ла га не на за ко на от ад ми нистра тив ни те ор га ни в рам ки те на 
ад ми нистра тив но то производство, пред ставля ва що съста вен еле-
мент на един но то ком плек с но кон фиска цион но правоотношение.

10.1. Чрез не под ле жа щи те на съ де бен кон трол ад ми нистра-
тив ни ак то ве се пра ви опит да се на ло жи на съ да и на стра ни те 
та ко ва тъл ку ва не на ма те риал ноправ ни те нор ми на кон фиска-
цион ни те закони, което да съ от ветст ва на пра во то на от не ма не в 
пол за на държавата, прак ти ку ва но при един друг по ли ти чески ре-
жи м ( то та ли тар на държава). Завидно е упор ст во то на КПКОНПИ 
в пре небрег ва не то на об щопри ло жи ми те пра ви ла за тъл ку ва не на 
граж дан скоправ ни те норми, уста но ве но от за ко на или в кон стант-
на та прак ти ка на ВКС. Както из рич но е прието в ак ту ал на та съ-
деб на прак ти ка на ВКС, със си гур ност не мо же да бъ дат от не-
ма ни „до хо ди“ и „раз хо ди“. Разходите – за що то не са ак ти ви и не 
мо гат да пред ставля ват су бек тив но иму щест ве но пра во или обект 
на су бек тив но иму щест ве но пра во. Доходите – за що то съ дът из-
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рич но отре че по доб на възможност, приз на вай ки за съ щест ву-
ващ са мо на ка за тел ноправ ния ред – ре да по чл. 53 НК (вж. 
Решение № 97/2018 г. по гр. д. № 3224/2017 г. на ВКС). Според 
то ва ре ше ние „до хо ди“ не мо же да бъ дат обект на от не ма не в 
пол за на дър жа ва та по ни ка къв друг ред ос вен чрез при ло же ние 
на ци ти ра на та прав на нор ма на НК. Въпреки това, как то е яв но от 
съ дър жа нието на съ деб ни те дела, стиг на ли до ВКС, КПКОНПИ 
не от клон но про дъл жа ва опи ти те си да тран с фор ми ра настоящия 
пра вен ре жим на кон фиска цион на та отговорност, ка то му при да-
де друг сми съл и дру го значение, ха рак тер ни за ре жи ма на кон-
фиска ция при друг по ли ти чески строй. КПКОНПИ се опит ва да 
 въз ста но ви (възроди) по тъл ку ва те лен път, прикри вай ки го зад 
раз лич ни прав ни форми, дейст вието на ма те риал ноправ ни те и 
про це су ал ните при йо ми на гла ва тре та от ЗСГ (отм.)50 – чл. 31–
45 ЗСГ, при то ва в ре дак цията им пре ди 1988 г., а съ от вет но – и 
спе ци фич на та ма те риал ноправ на нор ма на чл. 62 от Правилника 
за при ло же ние на Закона за соб ст ве ност та на граж да ни те51 
(ППЗСГ – отм.).52

10.2. Този опит во ди до пъл но то пре небрег ва не на раз ли ка та 
в пред ме та на прав но ре гу ли ра не и на обстоятелството, че обект 
на кон фиска ция по ЗСГ и ППЗСГ са нетру до ви до хо ди  (в клю чи-
тел но до хо ди от престъпления, доходи, укри ти от да нъч но 
облагане, и пр.). Съвсем друг е обек тът на кон фиска ция по съвре-
мен ни те кон фиска цион ни закони. Държавата има пра во – в съ от-
ветст вие с раз би ра не то за не до пусти мост на по лу ча ва не на обла-
ги от престъпле ния по пра во то на ЕС – да от не ма не доходи, а 
иму щест ве ни права, които са еле мен ти на на лич но имущество. 
Като част от про це ду ра та по прикри ва не на дейст ви тел на та це л 
( въз ста но вя ва не то на ре жи ма на ЗСГ) след ва да се раз глеж да от-

50 Обн., ДВ, бр. 26 от 1973 г. (отм.).
51 Обн., ДВ, бр. 45 от 1973 г. (отм.).
52 Вж. чл. 62, ал. 2 ППЗСГ – „Когато се по лу чи зна чи тел на по раз мер раз ли ка, 

която пре ви ша ва до хо ди те, по лу че ни за кон но от ли це то и чле но ве те на до ма-
кин ст во то му, как то и при но са от ли чен труд по чл. 61, по от но ше ние на нея 
тряб ва да се при ло жи чл. 36 от за ко на, ка то тя се при съ ди в пол за на дър жа ва-
та“. 



28 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 6/2021

ка зът на КПКОНПИ и на не го ви те пред шест ве ни ци за пе риод от 
15 (петнадесет) го ди ни да съз да дат ак ту ал на ме то ди ка за устано-
вяване, удосто ве ря ва не и ана лиз на иму щест ве но то състояние на 
про ве ря ва но то ли це и на дру ги те от вет ни ци и за уста но вя ва не на 
на лич но то имущество, която да съ от ветст ва на спе ци фич ни те 
изиск ва ния на кон фиска цион ни те закони. Вместо то ва КПКОНПИ 
пол з ва апокриф на методика, която не опо вестя ва – най-малкото 
за що то ще се установи, че то ва всъщ ност е ме то ди ка та на ко ми-
сиите по ЗСГ за опре де ля не на под ле жа щи на от не ма не иму щест-
ве ни права.

10.3. Целта на то зи под ход е да се на ло жи на съ да 
разбирането, че на от не ма не под ле жи не на лич но имущество, а 
стойността, с която раз хо ди те над ви ша ват т.нар. за кон ни прихо-
ди, съ от вет но – че на от не ма не под ле жат прав ни явления, които 
ня мат и не мо же да при до бият ка чест во то на иму щест ве но пра-
во – при мер за то ва е не опре де ля емо то по юри ди чески път явле-
ние на „пре ми на ла та су ма от „х“ ле ва през банко ва та смет ка на 
про ве ря ва но то ли це“. Възможността за от не ма не на не съ щест ву-
ва що иму щест во е би ла регла мен ти ра на в из рич на ма те риал на 
нор ма на ППЗСГ (специална хипотеза, която пред виж да и при те-
за тел на претенция, год на за осъ ди те лен иск, за то ва тряб ва да бъ-
де от дел но спо ме на та за онези, които искат да знаят) и ня ма опо-
ра в ма те риал но то пра во по съвре мен ни те кон фиска цион ни 
закони. Все пак Република България е дър жа ва – членка на ЕС, и 
стра на по Европейската кон вен ция за защита на пра ва та на чо ве-
ка и ос нов ни те свободи (ЕКПЧ). Приложението на нор ма та на 
ППЗСГ е отре че но с ре ше нието на Европейския съд по пра ва та на 
чо ве ка по де ло то Димитрови сре щу България. Според то ва ре ше-
ние ЗСГ ка то ця ло  (в клю чи тел но и пра вил ни кът за при ло же нието 
му) про ти во ре чи на ЕКПЧ. В съ щия сми съл са Решение 
№ 97/2018 г. по гр. д. № 3224/2017 г. на ВКС, IV г. о., де фи ни ра-
що въз мож ност за от не ма не на до хо ди са мо по ре да на чл. 53, 
ал. 2, б. „б“ НК (в ре дак цията към 2018 г.), Решение 
№ 147/16.09.2019 г. по гр. д. № 1998/2018 г. на ВКС, IV г. о. и 
мно го други. За съ жа ле ние, от съ дър жа нието на ак то ве те на 
окръж ни те и апе ла тив ни те съди лища, поста но ве ни в обезпе чи-
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тел ни те производства, не про ли ча ва обезпе чи тел ният съд да е за-
поз нат с ци ти ра но то ре ше ние на ЕСПЧ за обя вя ва не то на ЗСГ за 
про ти во ре чащ на ЕКПЧ и с при ло жи мост та му към всич ки но ви 
прав ни норми, вклю чи тел но те зи по кон фиска цион ни те произ-
водства. Очевидно е още, че по-ниски те по сте пен съ ди ли ща не 
при ла гат по ня тийна та систе ма и тъл ку ва тел ни те пра ви ла на ВКС 
по мно жест во то съ деб ни ак то ве по ка зу ал ни спорове, в които се 
по соч ва кои точ но са под ле жа щи те на от не ма не иму щест ве ни 
права, кои от тях мо гат да участ ват във фор ми ра не то на об ща та 
стойност на при до би то то иму щест во и кои – не.

10.4. Своеобразна фор ма на съ деб но то ле ри ра не на опи та за 
въз кре ся ва не на ре жи ма на ЗСГ пред ставля ват съ деб ни те актове, 
които: (а) не раз гра ни ча ват ви до ве те прав на за щи та и до пускат 
обезпе че ние на осъ ди тел ни искове, ма кар упраж ня ва ни те пра ва 
по съ де бен ред да са кон сти ту тив ни; (б) пре небрег ват за дъл же-
нието на съ да по чл. 146, ал. 1, т. 1. и 2 ГПК да иден ти фи ци ра 
под роб но ви да и броя на пре дя ве ни те искове, пра во по раж да щи те 
фак ти и кон сти ту тив ния ха рак тер на пре тен ди ра ни те пра ва чрез 
ин ди ви ду али зи ра не на тех ни те обекти; (в) до пускат обезпе че ние 
и/ или от не мат не съ щест ву ва щи иму щест ве ни права; (г) въз ла гат 
на от вет ни ци те не въз мож ни до ка за тел ст ве ни задължения ка то за-
дъл же нието да до каз ват „за кон ност та“ на из точ ни ци те и произ хо-
да на иму щест ве ни те права, при до би ти от тре то лице (прове-
ряваното), и т.н.

11. Конфискационното за ко но да тел ст во на Република 
България – осо бе но това, което е съз да де но в пе риода на „про ку-
рор ско то за ко но да тел ст во“ (по Бойко Борисов)53, е ярък при мер 
за вул га ри за ция на ле гиспру ден цията и за на ру ша ва не на всич ки 
юри ди чески и тех ни чески пра ви ла за съз да ва не на за ко ни в ед на 
пра во ва държава. Ако се приеме за вяр но тъл ку ва не то на 
КПКОНПИ и на ня кои съ ди ли ща от по-ни сък ранг – че нор ма та 
на чл. 5, ал. 1 ЗПКОНПИ (съответно на чл. 1, ал. 2 ЗОПДНПИ) 

53 Вж. напр. ста тия във в. „Дневник“ от 19.01.2010 г. под загла вие 
„Премиерът: Искам ве че за ко ни те да се пи шат от про ку ро ри те, а не от ад во ка-
ти те“. 
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пред ставля ва „ле гал но опре де ле ние на „не за кон но при до би то 
иму щест во“54, то про ти во кон сти ту цион на би би ла до ри цел та на 
два та за ко на  (ЗОП Д Н ПИ и ЗПКОНПИ). Конституцията на Репуб-
лика България не до пуска съ щест ву ва не то на пра во на дър жа ва та 
да кон фиску ва иму щест во с не уста но вен произ ход при от съст вие 
на публич но за дъл же ние за соб ст ве ни ци те на иму щест во то да 
уста но вя ват и удосто ве ря ват произ хо да на иму щест во то и сред ст-
ва та за не го во то придобиване. Освен не уме нието за съз да ва не на 
закони при чи на за то ва състояние е проз рач ният опит на за ко но-
да те ля „да из хитру ва“ за смет ка на граж да ни те и тех ни те 
организации, ка то ос во бо ди дър жа ва та от гла во бо лието да се за-
ни ма ва с на ка за тел ни производства, респ. с до каз ва не на пре-
стъпле  ния ка то из точ ник на облага. В изпъл не ние на то зи за ми-
съл за ко но да те лят едновременно:

11.1. от ка за да изпъл ни за дъл же нията на дър жа ва та и да 
тран спо ни ра в на ционал но то ма те риал но и про це су ал но на ка за-
тел но пра во оне зи прав ни нор ми на пра во то на ЕС, които ре гу ли-
рат на ка за тел ноправ ни те аспек ти на обезпе ча ва не то и кон фиска-
цията на сред ст ва и обла ги от престъпле ния – Рамково ре ше ние 
2005/212/ПВР;

11.2. съз да де публич нопра вен ре жим на обезпе ча ва не и кон-
фиска ция на не за кон но при до би то имущество, преврат но и 
погреш но опре де лян ка то „граж дан ски“, па ра лел но със съ щест-
ву ва щи те прав ни ре жи ми за обезпе ча ва не и кон фиска ция на раз-
лич ни те ви до ве не за кон но при до би ва не на имущество. Без да 
уре ди взаим на та за ви си мост и съ от но ше нието по меж ду им, за ко-
но да те лят въ ве де „кон фиска ция под об ща клауза“ (на не за кон но 
при до би то имущество), съз на тел но про пускай ки да го от гра ни чи 
от (а) иму щест ве ни те права, които са предмет, сред ст во и обла ги 
от престъпления (чл. 53 НК и чл. 83а и сл. от Закона за ад ми-
нистра тив ни те на ру ше ния и на ка за ния – ЗАНН), (б) иму щест ве-
ни те права, които са сред ст ва и обла ги от ад ми нистра тив ни 

54 Всъщност мо же да се спо ри как во точ но пред ставля ва прав на та нор ма – 
до ка за тел ст ве на не обо ри ма пре зум п ция и/ или фик ция, но е без спор но, че тя не 
съ дър жа опре де ле ние на по ня тията „не за кон но при до би то иму щест во“ и „не за-
кон но при до би ва не на иму щест во“. 
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нарушения (чл. 20–21 ЗАНН), (в) иму щест ве ни те права, сред ст ва 
и обла ги по раз лич ни те кон фиска цион ни съста ви за ад ми нистра-
тив ни пра во на ру ше ния по спе циал ни те за ко ни – финансови, 
акцизни, данъчни, митнически, (г) иму щест ве ни те права, под ле-
жа щи на от не ма не или ком пен са ция по ре да на про це ду ри те за 
въз ста но вя ва не на евро пейски средства, и пр.;

11.3. съз да де пред постав ки за ку му ли ра не на санк ции чрез 
кон фиска ции и при съж да не на па рич на рав ностойност по ня кол-
ко раз лич ни прав ни ре жи ма за ед но и съ що пра во на ру ше ние или 
изоб що без правонарушение.

По та зи на чин за ко но да те лят поста ви на ционал ни те съ ди ли-
ща в състояние на пер ма нен тен пра вен дискомфорт, ка то по съ-
щест во им прехвър ли „го ре щия кар тоф“ – при ла га не то на непри-
ло жи мо  (по същество) на ционал но законодателство, про ти во ре-
ча що на це лия за ва рен от не го пра вен ред. Ежедневните пробле-
ми с тъл ку ва не то и при ла га не то на закона, непре къс на ти те из ме-
не ния и допълнения, приема не то на но ви за ко ни от съ щия вид на 
все ки 6 (шест) години, пре юди циал ни те за пит ва ния до Съда на 
ЕС са са мо мал ка част от хаоса, при чи нен от кон фиска цион ния 
пра вен режим, погреш но опре де лян ка то „граж дан ска кон фиска-
ция“.

В то зи ха ос до пъл ни тел но се на ме си с тъл ку ва не то си  (за-
дъл жи тел но за бъл гар ски те съдилища) Съдът на Европейския 
съюз (СЕС). Според т. 57 на ре ше ние по де ло С-234/2018 по ре да 
на ЗОПДНПИ мо же да се от не мат без вляз ла в си ла при съ да за 
престъпле ние са мо оне зи иму щест ве ни пра ва, които пред ставля-
ват „сред ст ва и обла ги от дру ги не за кон ни дейности“ (раз лич ни 
от престъпле нията – б. а.). Разграничаването на „сред ст ва та и 
обла ги те от престъпле ние“ от иму щест ве ни те пра ва, които пред-
ставля ват „сред ст ва и обла ги от дру ги не за кон ни дейности“, не е 
въпрос на про це ду ра та, по която се ре али зи ра от го вор ност та, за-
що то тя е функ ция на санк цията, а не обрат но. Кои иму щест ве ни 
пра ва – обект на иско во то произ вод ст во по кон фиска цион ни те за-
ко ни, при над ле жат към кръ га на „сред ст ва та и обла ги те от дру ги 
не за кон ни дейности“ (т. 57 от ре ше нието на СЕС), е въпрос, кой-
то ще след ва да раз ре ша ва на ционал ният съд. А за раз ли ка от за-
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ко но да те ля, кой то мо же да си поз во ли да съз да ва вся как ви, вклю-
чи тел но неяс ни, про ти во ре чи ви и ка те го рич но не съгла су ва ни с 
дейст ва щия на циона лен пра вен ред нор ми, съ дията е длъ жен да 
поста ви яс ни гра ни ци меж ду прав ни те по ня тия и прав ни те ре до ве 
и да въз да де пра во.

Уповаваме се на съ да вул га ри за цията на за ко на да не се пре-
вър не във вул га ри за ция на Пра во то.


