ТЕМА 4: РИСКОВЕ ЗА ДЕЙСТВИЕТО НА СДЕЛКИ С ИМОТИ
ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРЕНИ КРЕДИТОРИ
(преглед на съдебната практика)
Доц. д-р Бисерка Маринова
сп. Собственост и право, бр. 8/2019

Възможно е да се появят права на кредитори, които да
застрашат действието на правни сделки с вещни права.1
На тази основа се разграничават две групи права на кредитора:
- да се противопостави на извършени от задълженото лице правни
актове, като изключи действието им в отношенията с кредитора;
- да упражни права на длъжника при бездействие на последния, чрез
което би се увеличило имуществото, от което може да се
удовлетвори материалния интерес на кредитора.
Принципът

на

добросъвестност

изисква

този,

който

има

задължения, да не предприема правни действия, които могат да попречат
на събираемостта на вземането. Той е гарантиран чрез общото правило на
чл. 133 ЗЗД, според което цялото имущество на длъжника служи за
обезпечаване на вземането на кредитора. Това имущество е съвкупност от
целия материален актив на длъжника и не представлява постоянна
величина. Всяко имуществено право, постъпило в патримониума на
длъжника преди изплащането на задължението, придобива значението на
общо обезпечение за неговите задължения, независимо че те са възникнали
преди увеличението на имуществената маса. Длъжникът отговаря и с
бъдещите си имоти, а това се тези имоти, които е придобил след
възникване на задължението му, стига те да са включени в състава на
имуществените му права в деня на принудителното изпълнение /Решение
№ 1613 от 27.12.2007 г. на ВКС по гр. д. № 629/2007 г., ГК, IV о./. Когато
Тук няма да бъдат разгледани специфичните случаи на недействителност на сделки с вещни права при
кредитори на търговци, при режим на съпружеска имуществена общност и при наследяване.
1

имуществото е в режим на СИО, то служи за обезпечаване на солидарни
задължения на двамата съпрузи /Решение от 5.07.2007 г. по гр. д. №
573/2006 г. на ВС/. Едноличният търговец отговаря и за задълженията си,
породени от търговската му дейност, с цялото си имущество /Решение №
855 от 4.12.2003 г. на ВКС по гр. д. № 123/2003 г., II г. о./.
I. ВЗЕМАНЕТО НА КРЕДИТОРА КАТО ОСНОВАНИЕ ЗА
ОТМЕНИТЕЛНИ ИСКОВЕ ИЛИ ВСТЪПВАНЕ В ПРАВАТА НА
ДЛЪЖНИКА.
Под „вземане” на кредитора следва да се разбира по-широко
понятие от правото да се получи парична сума. Става въпрос за дължим
правен резултат, престация, която в зависимост от правоотношението
между кредитор и длъжник може да приеме различни форми: да се даде
нещо или да се спазва определено поведение на действие или бездействие.
Нещо повече – освен еднократно, задължението на длъжника може да се
изразява и в продължаващо във времето гарантиране правата на кредитора,
например с оглед отстраняване на неприятни последици, които могат да се
появят в случай на договорна отговорност след предаване на дължимото
/като обезщетение и неустойка/ или в случай на нищожен или унищожаем
договор, при което страните по силата на чл. 34 от ЗЗД би трябвало да си
дължат връщане на насрещните престации.
Многообразието на правната връзка между кредитора и длъжника
варира според това какъв е юридическият факт, от който произтича
задължението като елемент от облигационното отношение – той може да
бъде договор, но също така и извъндоговорно основание: неоснователно
обогатяване, непозволено увреждане или гестия. Във всеки случай обаче,
кредиторът ще трябва да докаже, че правото му действително съществува.
II.

ОТМЕНИТЕЛЕН ИСК ПО ЧЛ. 135 ЗЗД.

Познатият още през римската империя „Павлов иск” („actio
pauliana“),

предназначен да защити интереса на кредитора, днес се

използва най-общо за назоваване на специфичен способ за правна защита,
който дава на кредитора възможност да иска да се обяви за недействително
спрямо него правното действие, с което негов длъжник намалява
имуществото си, като го прехвърля на трето лице. У нас в исторически
план Павловият иск е бил уреден в чл. 140 от отменения Закон за
задълженията и договорите от 1892 г.
В правната норма на чл. 135 от ЗЗД се съдържат няколко хипотези в
зависимост от това дали сделката е възмездна или не; дали третото лице е
знаело за увреждането; дали сделката е сключена с лице, за което важи
презумпцията за знание – те не са предмет на подробно изследване тук.
II.1. Правният интерес на кредитора като условие за
процесуална легитимация при иск по чл. 135 ЗЗД.
На първо място, ищецът следва да докаже качеството си на
неудовлетворен кредитор. Чрез този иск и постигнатата при уважаването
му относителна недействителност се цели възстановяване в отношенията
между кредитора и длъжника на активите в имуществото на задълженото
лице в състоянието, в което то е било по време на възникване на
дължимата престация.
По отменителния иск ищецът е задължен да установи качеството
си на кредитор като материална предпоставка на правото по чл.135 ЗЗД, но
доколкото това негово качество би могло да бъде отречено при отхвърляне
на осъдителния иск, то ще отпадне и интересът от обявяване на
относителната недействителност на разпоредителното действие. В този
смисъл са: решение № 552/15.07.2010г. по гр.д.№ 171/09г. на ВКС, ІV гр.о.,
решение № 328/23.04.2010г. по гр.д.№ 879/09г. на ВКС, ІІІ гр.о., решение
№ 639/06.10.2010г. по гр.д.№ 754/09г. на ВКС, ІV гр.о. и решение №
45/01.06.2011г. по гр.д.№ 450/10г. на ВКС, ІІІ гр.о.
В

производството

по

Павловия

иск

съдът

изхожда

от

положението, че вземането съществува, ако то произтича от твърдяните

факти. Той може да приеме обратното, ако вземането е отречено със сила
на пресъдено нещо. и трайната задължителна практика на ВКС - ППВС №
1/29.03.1965 по д. № 7/1964 г. и решение № 79/30.03.2010 г. по гр. д. №
3356/2008 г., II г. о.
Относно изискването правото да е изискуемо и ликвидно в закона
не се съдържат изрични изискания нито за безспорност, нито за съдебна
установеност на вземането. В Тълкувателно решение № 525 от 3.04.2018 г
на ВКС, IV отд. по гр.д.№ 1926/2007г изрично се приема, че възникването
на правото по чл. 135 ЗЗД предпоставя вземане, без да е необходимо то да
е изискуемо и ликвидно. Така в траяната практика на ВКС по чл. 290 ГПК
се приема, че всяко действие на длъжника, с което той създава или
увеличава своята неплатежоспособност, е увреждащо спрямо кредитора и
от момента на извършването на такова действие за последния възниква
правото да иска отмяната му, тъй като вземането става изискуемо от този
момент /Решение на по гр.д. №1220/2010 та IV Г.О. на ВКС; Решение № 7
от 26.01.2012 г по гр.д. № 456/2011 г на III Г.О. на ВКС.
При публичните задължения публичното вземане, по което
ищецът по специалния отменителен иск се явява кредитор, следва да е
установено с влязъл в сила административен акт, респ. влязло в сила
съдебно решение /Решение № 436 от 22.12.2011 г. на ВКС по гр. д. №
308/2011 г., III г. о., ГК/.
В случай, че има настъпила правна промяна на друго основание увреденият кредитор няма интерес от иска по чл. 135 ЗЗД и той е
недопустим, когато правната промяна вече е настъпила на друго основание
и увреждащата сделка е непротивопоставима на друго основание
/например бракът е прекратен поради смърт или непротивопоставимостта
на сделката следва от поредността на вписванията в нотариалните книги,
както и когато действителното правно положение съвпада с целената
правна промяна, искът по чл. 135 от ЗЗД ще следва да се квалифицира като

недопустим /Решение по гр. дело № 754/2009г. ВКС, IV г. о.; Решение т. д.
№ 422/2012 г. ВКС, I т. о./.
Поради широкото разпространение в практиката, внимание
заслужава предявяване на отменителен иск при сключен предварителен
договор.
Предвидената възможност в чл. 19, ал. 3 от ЗЗД за обявяване на
предварителен договор за окончателен по съдебен ред не би могла
успешно да се реализира, ако междувременно вещното право е
прехвърлено на трето лице. За кредитора по предварителния договор е
налице правен интерес да предяви отменителния иск /решение № 326 от
20.12.12 г. по гр. дело № 177/12 г. на III г. о. на ВКС; решение № 176 по гр.
дело № 1746/08 г. на IV г. о. на ВКС/ и съответно успешното му
провеждане дава възможност да се обяви за окончателен сключения преди
увреждащата сделка предварителен договор.
II.2. Увреждането като условие за успешно проведен Павлов иск.
Увреждащо кредитора действие е всеки правен и фактически
акт, с който се засягат права, които биха осуетили или затруднили
съществяване на правата на кредитора спрямо длъжника. Тази принципна
теза е широко застъпена в съдебната практика /Решение № 320/05.11.2013
г. на ВКС по гр. д. № 1379/2012 г., IV г. о., решение № 552/15.07.2010 г. на
ВКС по гр. д. № 171/2009 г., IV г. о, Решение № 639/06.10.2010г. по гр.д.№
754/09г. на ВКС, ІV гр.о., Решение № 45/01.06.2011г. по гр.д.№ 450/10г. на
ВКС, ІІІ гр.о/.
Така например, увреждане е налице, когато длъжникът се лишава от
свое имущество, намалява го или по какъвто и да е начин затруднява
удовлетворението на кредитора, в т. ч. извършено опрощаване на дълг,
обезпечаване на чужд дълг, изпълнение на чужд дълг без правен интерес и
пр. Продажбата, извършена след възникване на дълга, но преди
възбраняване на имота е противопоставима на и уврежда кредиторите на

продавача като намалява имуществото му, служещо за тяхно общо
обезпечение /Решение № 940 от 8.01.2010 г. на ВКС по гр. д. № 1618/2008
г., III г. о., ГК/.
Преценката за наличието на увреждане следва да се прави към
момента

на

разпоредителната

сделка.

Правноирелевантно

е

дали

длъжникът след разпореждането притежава имущество и на каква
стойност. Нещо повече – в Решение № 149/12.11.2013 г на I отд. на ТК на
ВКС по т.д.№ 422/2012г., постановено по реда на чл.290 ГПК, изрично се
приема, че увреждане на кредитора по смисъла на чл.135, ал.1 ЗЗД е
налице и ако не е доказано съществуването на разлика между продажната
цена на недвижимия имот, предмет на атакуваната разпоредителна сделка,
и средната пазарна цена на такъв имот.
При предявяването на отменителен иск може да възникне и
въпросът за определяне на дължимата държавна такса. Правилно е тя да
бъде определена съобразно цената на иска на основата на чл. 71, ал.1 ГПК,
тъй

като

този

иск

е облигационен, а не вещен

/Определение

№714/30.11.2011 г. на Варнския апелативен съд по гр. д. № 592/2011 г./
По отношение успешното провеждане на специалния иск по чл.
2016, ал. 11 т. 4 от ДОПК, който е разновидност на иска по чл. 135 от ЗЗД,
в Решение № 747 от 18.10.2010 г. на САС по гр. д. № 2285/2009 г., ГК, 2-ри
с-в се уточнява, че необходимо да са налице кумулативно следните
предпоставки: сделка, извършена с намерение да се увредят публичните
взискатели, сделката да е сключени след датата на установяване на
публичното задължение, съответно след връчването на заповедта за
възлагане на ревизия, ако в резултат на ревизията са установени публични
задължения.
II.3. Ответник по иска по чл. 135 ЗЗД.
Пасивно легитимиран по този иск са длъжникът и лицето, с което
той е договарял, тъй като именно от това правно действие е настъпило

увреждането

на

кредитора.

Ако

преобретателя

на

вещно

право

впоследствие го е прехвърлил на друго лице, то това трето лице, както и
евентуални негови правоприемници, няма да е призовано като ответник в
процеса по чл.135 ЗЗД.
В Тълкувателно решение № 2/2017 от 09.07.2019 год. по т.д. № 2 по
описа за 2017 г. на ОСГТК на ВКС се посочва, че:
-

защитата

на кредитора по

чл.135

ЗЗД

при

последваща

разпоредителна сделка, извършена от лицето, в чиято полза длъжникът се е
разпоредил с имуществото си, е чрез предявяване на иска по чл.135, ал.1
ЗЗД за недействителност по отношение на него не само на първоначалната
сделка с имуществото на длъжника, но и на последващите сделки, които го
увреждат.
- има преюдициалност между производството по предявен от
кредитора иск за вземането му и предявен иск по чл.135 ЗЗД за обявяване
на относителна недействителност на извършени от длъжника действия,
увреждащи кредитора.
Изключително важно и да се отчита, че Павловият иск може да
бъде упражнен не само срещу реалния длъжник в правоотношението с
кредитора, но и спрямо поръчител за поетото от него задължение. След
колебания в съдебната практика, в посоченото тълкувателно решение се
приема,

че:

„характеристики

на

отговорността

на

поръчителя

–

самостоятелност на договорното отношение, солидарност и липса на
субсидиарност – обуславят извода, че със сключването на договора за
поръчителство поръчителят става допълнителен длъжник на кредитора.
След като кредиторът има двама съдлъжници, той следва да разполага с
една и съща възможност за защита спрямо тях – т.е. по отношение на
поръчителя следва да бъдат допустими всички процесуални способи, които
гарантират точно изпълнение на поетото задължение, вкл. и иск по чл.135
ЗЗД.“

II.4. Правен ефект на относителната недействителност при
уважен иск по чл. 135 ЗЗД.
Правната сила на сключената между длъжника и третото лице
сделка се запазва, но тя няма да има действие единствено спрямо
кредитора – ищец /Решение № 45 по гр.д. № 450/2010г на IIIг.о. на ВКС;
Решение № 639 по гр.д. № 754/2009 г на IV г.о. на ВКС/.
С Определение № 1134 от 04.11. 2014 г. по гр. д. № 3212/2014 г.
ВКС, III г.о. по въпроса: имат ли значение за увреждането на кредитора
извършените спрямо имота последващи сделки на разпореждане,
включително и осъществена публична продажба на имота в хода на
предприето принудително изпълнение” се е произнесъл, че правата на
преобретателите – трети лица, които не участват в производството по
павловия

иск

са

защитени,

ако

правопридобиването

предшества

завеждането на отменителния иск (чл. 135, ал. 1, изр. 3 ЗЗД).
III.

ВСТЪПВАНЕ В ПРАВАТА НА ДЛЪЖНИКА ПО ЧЛ. 134 ЗЗД
Интересът на кредитора се изразява в невъзможността да се

удовлетвори от наличното имущество на длъжника, който бездейства за
събиране на свое вземане /Определение № 39 от 11.01.2016 г. на ВКС по
гр. д. № 5080/2015 г., IV г. о., ГК/. Липсва правен интерес от страна на
ищеца да предявява косвен иск за сума по-голяма от вземането му към
неговия длъжник. Това произтича от неговото процесуално качество на
субституент /Решение № 1058 от 10.12.2004 г. на ВКС по т. д. № 151/2004
г., ТК/.
Правният ефект при уважен иск по чл. 134 ЗЗД се изразява във
връщане на отчужденото имущество в патримониума на длъжника, а
кредиторът едва след това може да се удовлетвори от него. /Определение
№ 246 от 30.03.2010 г. на ВКС по т. д. № 970/2009 г., I т. о., ТК; Решение
№ 1517 от 6.VI.1973 г. по гр. д. № 982/73 г., I г. о./.

