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 Анотация: За погасителната давност като правен институт се казва, че стои 

„на кон“ между материалното право и гражданския процес. Големият брой автори я 

разглеждат предимно от гледна точка на материалното право. Проф. Сталев тук я 

разглежда от гледна точка на гражданския процес. Именно с процеса погасителната 

давност се свързва по предназначение, по начини на прекъсване, спиране и предявяване, 

както и по своите последици. Погасителната давност цели да приближи гражданския 

процес като защита-санкция към деня на правонарушението, прекъсва се от искането 

за защита, спира се, докато защитното производство е висящо, предявява се в 

рамките на висящия процес чрез възражение, с което ответникът упражнява 

процесуалното си правомощие да осуети принудителното осъществяване на правото 

и води в резултат на упражняването на това правомощие до унищожаване на 

правото на иск или на принудително изпълнение. 
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1. Преди да бъде разгледана, темата се нуждае от пояснение. 

Под „принудително осъществяване на право“ се има предвид не само 

принудителното изпълнение на притезание, но и защита на право чрез осъдителен или 

конститутивен иск. Другите способи за защита ‒ установителният иск и обезпечаване 

на исковете ‒ не се имат предвид. Установителният иск не се просрочва по давност
1
. 

Той е допустим, щом като съществува и докато съществува интерес да се установи 

действителното правно положение. Затова предмет на установителен иск могат да 

бъдат даже погасени права (арг. чл. 48 ЗЛС и чл. 268 ГПК). За съдебното предявяване 

на такива права погасителната давност (ПД) очевидно не може да бъде пречка. Тя 

предпоставя съществуващи, но съдебно непредявени права. Що се касае до 

обезпечаване на исковете, ПД не може да бъде предявена вътрев самото обезпечително 

производство, за да осуети обезпечаването. Срещу обезпечаването на иск, погасен по 

давност, ответникът ще се брани чрез отхвърляне на иска, водещо до отменяване на 

обезпечението (чл. 321 ГПК) и отговорност за вреди (чл. 322 ГПК). С други думи, ПД 

дотолкова осуетява защитата чрез обезпечаване на иска, доколкото осуетява исковата 

защита. Затова обезпечаването на иска не поставя във връзка с ПД самостоятелни 

въпроси. 

Изразът „право, засегнато от давност“ замества често използвания, но неточен 

израз „право, погасено по давност“. Според чл. 118 ЗЗД ПД погасява не материалното 

право (вж. също и чл. 32 ЗЗД), а правото на осъдителен или конститутивен иск, респ. 

                                                           

 Публикувано в сп. „Социалистическо право“, 1967, № 4, 18-28. Повторната публикация е с любезното 

разрешение на доц. д-р Стоян Сталев. 
 Кратки биографични бележки у Мръчков, В. Бележит юрист в два века. ‒ В: Сборник в памет на проф. 

д-р Живко Сталев. С., Сиела, 2009, 9-18. За библиография на трудовете на проф. Сталев вж. Юбилеен 

сборник в чест на проф. Живко Сталев. С., Сиби, 2005, 17-41. 
1
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гражданскопроцесуално право. С., 1966, с. 161. 
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правото за принудително изпълнение
2
. Затова под право, засегнато от давност, се има 

предвид право, срещу чието принудително осъществяване ответникът или длъжникът 

по изпълнението могат да се позоват на изтекла ПД. 

До принудително осъществяване на право, спрямо което ПД е изтекла, може да 

се стигне било поради пропуск на ответника или длъжника да се позове на изтеклата 

ПД, било поради това, че те са били лишени от възможността да се защитят с подобно 

възражение или пък то неоснователно не е било взето предвид от защитните органи. 

Целта е на фона на тези хипотези да се осветлят някои процесуални и 

материалноправни аспекти на ПД
3
. 

 

2. За да очертаем правилно правните последици от принудителното 

осъществяване на право, засегнато от ПД, трябва да сме наясно относно правния ефект 

на самата ПД, схваната като бездействие на правоимащия да упражни правото в 

предвидения от закона давностен срок. Обикновено се казва, че правният ефект на ПД, 

схваната в посочения смисъл, се състои в погасяване на правото на иск или на правото 

                                                           
2
 Вж. Василев, Л. Цит. съч., с. 531, 572, който с основание изтъква, че терминологията на самия закон 

(вж. чл. 110 ЗЗД) е неточна. Сравнителноправно погледнато, същата неточност допуска и § 100, ал. 1 на 

новия ГК на ЧССР. Макар че според § 455 на същия кодекс ПД не погасява материалното право и затова 

платеното срещу дълг, засегнат от давност, не подлежи на връщане, § 100 говори, че „правото се 

погасява по давност“. Напротив, новият ГК на РСФСР, понеже разпорежда, че платеното срещу дълг, 

засегнат от ПД, не може да се търси обратно (ст. 89), последователно говори за „искова“ давност, 

отнасяща се до упражняването и погасяването на правото на иск, а не и на материалното гражданско 

право (ср. ст. 78-91). Унгарският ГК е също така точен. Според него ефектът на ПД е, че притезанието не 

може да бъде предявено по съдебен ред (вж. § 325). Затова § 324, ал. последна говори за погасяване на 

правото да се предяви притезанието, т.е. за погасяване на правото на иск. Според полския ГК, когато се 

касае за отношения между социалистически организации, подчинени на държавния арбитраж, ПД 

погасява самото притезание (чл. 117, ал. 2). Напротив, в отношенията между други субекти ПД осуетява 

съдебното предявяване на притезание го освен ако длъжникът се откаже от ефекта на ПД (чл. 117, ал. 2). 

В тези случаи притезанието не се погасява. Платеното срещу него не може да се търси обратно (чл. 411). 
3
 Едва ли има друг институт, за който с по-голямо право да може да се каже, че стои „на кон“ между 

материалното право и гражданския процес, както ПД. Въпреки това у нас, а и в други страни, той се 

разглежда предимно от материалноправно гледище. Мисля, че ПД ще бъде по-пълно осветлена, ако към 

това гледище се прибави и гледището на гражданския процес. Защото с гражданския процес ПД се 

свързва по предназначение, по начини на прекъсване, спиране и предявяване, както и по своите 

последици. Тя цели да приближи гражданския процес като защита-санкция към деня на 

правонарушението, прекъсва се от искането за защита, спира се, докато защитното производство е 

висящо, предявява се в рамките на висящия процес чрез възражение, с което ответникът упражнява 

процесуалното си правомощие да осуети принудителното осъществяване на правото и води в резултат на 

упражняването на това правомощие до унищожаване на правото на иск или на принудително из-

пълнение. Тази статия не си поставя за цел да разгледа пълно проблема за съотношението между 

гражданския процес и ПД. Тя не иска да решава и спора за принадлежността на ПД към гражданското 

или гражданскопроцесуалното право. Породен от местоположението на ПД, този спор не държи 

достатъчно сметка, че в правото, както и в природата, има гранични явления, образуващи прехода 

между два вида, вследствие на което съдържат в себе си белези и на единия, и на другия. Заедно с 

правото на защита (право на иск, право на принудително изпълнение) ПД образува моста, който свързва 

материалното и процесуалното право. Част от нейния състав се развива преди и вън от процеса (изтичане 

на давностния срок), а друга част ‒ вътре в процеса (съдебно предявяване на изтеклата давност). Затова 

ПД може да се третира като материалноправно явление от гледна точка на действие на правните норми 

във времето (обратна сила на закона) и в пространството (важимост не на lex fori, a на lex causae, на 

„дължимост“ или „недължимост“ на платеното по дълг, засегнат от ПД, на предявяване на ПД с иск на 

разрешаване на спора относно ПД със сила на пресъдено нещо. Същевременно правилата на гражданския 

процес ще ни кажат дали и кога тя се смята прекъсната съобразно чл. 116 ЗЗД, докога и как може да бъде 

валидно предявена изтекла ПД, как следва да постъпи съдът при успешно възражение за ПД и др. Вж. за 

кратък, но пълен обзор на схващанията за ПД и съветската правна теория Кириллова, М. Я. Исковая 

давность, Москва, 1966, 3-36. За нуждата да се привлече теорията на гражданския процес при обяснение 

на ПД вж. Добровольскнй, А. А. Исковая форма защити права.М., 1965, с. 91 и сл. 
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на принудително изпълнение
4
. Тази формулировка обаче ми се струва неточна. Тя не 

държи сметка за чл. 120 ЗЗД и чл. 197 от Правилника за организацията и работата на 

съдебните учреждения. Според тях ПД не се прилага служебно. На нея трябва да се 

позове лицето, срещу което се упражнява правото на иск или правото на принудително 

изпълнение. Нужно е възражение за ПД, за да настъпи нейният ефект. В тази 

обусловеност на ефекта на ПД от нейното съдебно предявяване, и то от 

заинтересуваното лице, се състои съществената отлика на ПД от тези правопогасяващи 

факти, които действат по силата на самия закон, без да е нужно ответникът да се 

позовава на тях, за да проявят своя правопогасяващ ефект. Съдът трябва да приложи 

правопогасяващия ефект на плащането, щом като то бъде изтъкнато и доказано по 

делото, макар и длъжникът-ответник да не се позовава на плащането. Напротив, и да 

бъде изтъкната и доказана ПД, например от данните на самата искова молба, съдът не 

може да приложи нейните последици, ако ответникът не поиска да бъде отхвърлен 

искът поради изтекла ПД. 

Тази особеност на ПД налага според мен да обособим нейния непосредствен 

ефект от ефекта на възражението за ПД, с което ответникът или длъжникът по 

изпълнението се позовават на изтекла ПД. Сама по себе си ПД поражда не друго, 

аправомощие на ответника или на длъжника да се срещупоставятна принудителното 

осъществяване на правото като поискат отхвърляне на иска или пък прекратяване 

напринудителното изпълнение. Това правомощие е срещупоставено на правото на иск 

или на правото за принудително изпълнение. То е защитно средство на ответника или 

на длъжника. От волята на ответника или на длъжника зависи дали те ще го използват. 

Неговото упражнение, действа спрямо правото на иск или правото на принудително 

изпълнение правоунищожаващо. Понеже този факт се предизвиква чрез едностранното 

изявление на ответника или на длъжника, това правомощие да се осуети 

принудителното осъществяване на правото, засегнато от ПД, следва да се окачестви 

като потестативно право. Имащо процесуален ефект и упражнявано чрез процесуално 

действие ‒ възражение на ответника или на длъжника по изпълнението ‒ това 

потестативно право е по естеството си също така процесуално, както са процесуални по 

естеството си правото на иск и правото на принудително изпълнение. Именно от 

потестативния характер на правомощието да се осуети принудителното осъществяване 

на правото, засегнато от ПД, следва, че докато то не бъде упражнено от неговия 

носител, неговият ефект не може да настъпи. Обратното разбиране, което смята, че ПД 

сама по себе си погасява правото на иск или правото на принудително изпълнение, не 

може да обясни, защо съдът или съдията-изпълнител не могат да вземат предвид този 

вече настъпил ефект. То не може да обясни на какво се крепят исковият и изпълнител-

ният процес, щом като правото на иск или на принудително изпълнение са погасени 

още преди да се предяви искът или молбата за изпълнение. 

Застъпваното тук обяснение на ПД не се натъква на тия трудности. Според него 

правото на иск или на принудително изпълнение съществуват, докато ответникът или 

длъжникът не предявят пред защитния орган възражение за ПД, защото едва то ги 

погасява. Схванем ли така ПД, разбираме, че правото, спрямо което ПД е изтекла, не е 

вече лишено от правна защита, а само може да бъде лишено от такава защита. Затова 

искането за защитата на такова право не е само по себе си недопустимо, образуваният 

въз основа на него процес не е опорочен поради липса на право на иск или на право за 

принудително изпълнение. Съдът е длъжен да приеме исковата молба, да образува по 

нея исково производство и да разгледа по същество предявения иск, макар че ПД е 

                                                           
4
 Вж. Василев, Л. Цит. съч., с. 531, 573; Кожухаров, Ал. Облигационно право. Общо учение. С., 1958, с. 

517, 519. 
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изтекла
5
. Само ако ответникът или длъжникът се позоват на ПД, защитата ще стане 

недопустима, защото с обратна сила  ще бъдат унищожени правото на иск или на 

принудително изпълнение. С други думи, материалното право, спрямо което ПД е 

изтекла, е изправено пред риска да бъде лишено от правна защита, но още не е лишено 

от нея. 

 Ето защо ми се струва, че е най-малко преждевременно да се окачествява 

правото, засегнато от давност, като „изродено право“, право, „лишено от санкция“, а 

отговарящото нему задължение като „естествено задължение“. До тези състояния те 

могат да стигнат, но само ако и след като длъжникът надлежно упражни 

произтичащото от ПД свое правомощие да унищожи правото на иск или на принуди-

телно изпълнение. Преди да бъде това право упражнено, няма разлика между 

вземането, което е засегнато и което не е засегнато от ПД, с оглед на възможността да 

бъдат те принудително осъществени. При пропуск на ответника или на длъжника да се 

позове на ПД кредиторът ще осъществи вземането си чрез иск и принудително 

изпълнение, така както ако ПД не е изобщо изтекла (вж. по-долу № 4)
6
. 

 

3. Вторият предварителен въпрос се отнася до начина и времето за упражняване 

на правомощието да се осуети принудителното осъществяване на правото, засегнато от 

ПД. 

От самото негово предназначение следва, че то трябва да бъдеупражнено пред 

защитния орган чрез процесуално действие на защита срещу иска или срещу 

принудителното изпълнение. Защото трябва да се осуети едно започнато принудително 

осъществяване на правото, засегнато от давност. Ако носителят на правото, засегнато 

от ПД, не се опитва да го осъществи принудително, насрещната страна няма повод да 

се позовава на ПД. Нещо повече, даже да предизвести носителя на правото, че счита 

ПД за изтекла, така че се противопоставя на всяко негово принудително осъществяване, 

това извънсъдебно позоваване на ПД е лишено само по себе си от всякакво правно 

значение. Не се ли срещупостави на по-късно предявения иск или започнато 

принудително изпълнение, като предяви възражение за ПД пред защитния орган, 

длъжникът не може да се оплаква срещу принудителното осъществяване на правото, 

позовавайки се на извънсъдебното предявяване на ПД. Изводът е: само с процесуално 

действие, предприето пред надлежния защитен орган, изтеклата ПД може да бъде 

валидно предявена. Това изискване следва от процесуалното естество на правомощието 

да се осуети принудителното осъществяване на правото, засегнато от давност, като 

същевременно потвърждава този характер на правомощието. 

Що се касае до естеството на процесуалното действие, с което изтекла ПД се 

предявява, то е обикновено възражение срещу предявения иск или започнатото 

изпълнение. Срещу изпълнението, обаче, длъжникът може да се защити и с 

отрицателен установителен иск по чл. 254 или 255 ГПК. До него той ще прибегне, 

                                                           
5
Въпреки че според ст. 82 ГК на РСФСР защитните органи прилагат ПД служебно, ст. 81 ги задължава да 

приемат за разглеждане молбата за защита, тъй като те могат да дадат защита, ако установят, че 

пропущането на срока за давността се дължи на уважителни причини (вж. ст. 87, ал. 2 ГС на РСФСР). 
6
 Правилото на чл. 118 ЗЗД е поради това саморазбиращо се, когато длъжникът плаща дълга, засегнат от 

давност, без да се е позовал на нея. Напротив, то проявява същинския си ефект, след като дългът е станал 

„естествен“, т. е., когато плащането е извършено, макар че длъжникът е вече унищожил правото на иск 

или на принудително изпълнение чрез възражение срещу иска или принудителното изпълнение, довело 

до отхвърляне на иска или до прекратяване на изпълнението. Това плащане също не може да се търси об-

ратно. Неговото основание е непогасеният от ПД дълг и отговарящото нему вземане, макар че зад тях не 

стоят право на иск или на принудително изпълнение. При плащане, предхождащо предявяване на ПД, 

вземането по време на плащането е скрепено с едно още неунищожено право на защита. От тази гледна 

точка, строго взето, то не се различава от плащането срещу вземане, незасегнато от ПД. 
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когато опитът му за защита чрез възражение за ПД по чл. 330 б. „а“ ГПК (вж. чл. 197 от 

Правилника за организацията и работата на съдебните учреждения) завърши 

безуспешно с отказ да се прекрати изпълнението. С такъв иск длъжникът може да се 

брани и срещу възнамерявано принудително изпълнение на вземане, засегнато от ПД. 

Подобна защита ще бъде обаче рядко изключение, защото предпоставя интерес по чл. 

97, ал. 1 ГПК да се осуети започване на възнамеряваното изпълнение. 

Елиминираме ли последния изключителен случай, оказва се, че предявяването 

на изтекла ПД става по повод на вече висящ исков или изпълнителен процес. 

Предявяването на иска или на молбата за принудително изпълнение туря началото на 

времето, през което изтеклата ПД може да бъде валидно предявена. Остава да видим, 

докога това може да стане. Отговорът пак се получава от предназначението и ефекта на 

предявявана ПД. То цели да се осуети принудителното осъществяване на правото, като 

унищожи правото на иск или на принудително изпълнение. Ето защо изтеклата ПД 

трябва да се предяви най-късно до приключване на висящността на исковия или на 

изпълнителния процес. След този момент правото на иск или на принудително 

изпълнение са вече удовлетворени и поради това погасени. Да се заличават чрез 

предявяване на ПД е вече невъзможно. Правомощието на ответника или на длъжника 

да осуети принудителното осъществяване на правото, засегнато от давност, се погасява 

поради пропускане на времето, през което е трябвало да бъде упражнено. В тази насока 

отново се проявява и потвърждава процесуалното естество на това право и неговата 

връзка с правото на иск или на принудително изпълнение. Понеже е процесуално и се 

срещупоставя на упражнението на правото на иск или на принудително изпълнение 

самото тотрябва да бъде упражнено по повод на висящ процес и докато той е висящ. 

При исков процес ответникът може да се позове на изтекла ПД от първото 

заседание по делото до приключване на делото пред втората инстанция. Жалбата срещу 

първоинстанционното решение може да бъде основана на възражение за ПД, което 

обжалващият предявява за пръв път с жалбата. Изтеклата ПД може да бъде предявена 

пред втората инстанция и в хода на второинстанционното производство. А ако 

обжалваното решение бъде отменено и делото върнато за ново разглеждане, 

възражението за ПД може да бъде предявено за пръв път по повод новото разглеждане 

или пред втората инстанция по повод обжалване на новото решение. Изобщо, докато 

исковият процес е висящ, възражението за ПД не се преклудира
7
. При изпълнителен 

процес изтеклата ПД може да бъде предявена с възражение пред изпълнителния орган 

или чрез отрицателен установителен иск, докато взискателят по притезанието, 

засегнатото от ПД, не е бил удовлетворен
8
. Начинът на удовлетворяване ‒ плащане или 

възлагане на имуществено право на длъжника ‒ е без значение. 

 

4. На основата на изложеното отговорът на въпроса, какви са последиците от 

принудително осъществяване на право, засегнато от ПД, когато позоваването на 

изтеклата давност е било пропуснато, е чувствително облекчен ‒ нещо повече, той е 

предрешен. 

а. Вече видяхме, че изтеклата ПД сама по себе си не погасява правото на иск. 

Ето защо осъдителният или конститутивен иск, предявени, след като ПД е изтекла, не 

                                                           
7
 Ако поради отмяна на влязло в сила решение бъде възобновена висящността на процеса, при новото 

разглеждане на делото ПД може да бъде предявена. Заедно с възобновяване на делото се възкресява и 

правомощието да се предяви ПД, за да се осуети принудителното осъществяване на правото. 
8
 Когато обаче ответникът или длъжникът са били незаконосъобразно лишени от възможността да се 

позоват на изтекла ПД, те могат да я предявят и чрез иск за връщане на принудително иззетото (вж. по-

долу № 5). 
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са опорочени. Въз основа на тях процесът ще бъде валидно образуван и следва да се 

развие. Ответникът по хипотеза пропуска да се позове на изтеклата ПД. Това значи, че 

правото на иск е продължило да съществува до приключване на висящността на 

процеса. Затова влязлото в сила осъдително или конститутивно решение ще бъде не 

само валидно, но и допустимо и правилно. То е допустимо, защото правото на иск е 

съществувало и не е било унищожено чрез възражение за изтекла ПД. То е правилно, 

защото ПД не погасява материалното право. Въпреки нея то съществува и затова съдът 

не е могъл да направи друго освен да потвърди неговото съществуване, като уважи 

иска. А щом като решението не е опорочено, то е и неатакуемо. Преглед по реда на 

надзора срещу него не може да бъде обоснован с факта на изтеклата ПД. С 

приключване висящността на процеса правомощието да се предяви ПД се е погасило 

(вж. по-горе № 3), така че то не може вече валидно да бъде упражнено. От друга страна, 

прегледът по реда на надзора е средство за защита срещу грешки на съда. А като не е 

приложил служебно ПД, съдът не е нарушил закона. Напротив, той е действал 

законосъобразно. Съобразил се е с чл. 120 ЗЗД. Нещо повече ‒ съдът би действал 

незаконосъобразно, тъкмо ако би приложил последиците на валидно предявена ПД, 

макар че тя не е била предявена. Все по изложените съображения ‒ погасяване на 

правомощието да се предяви ПД ‒ тя не би могла да бъде предявена и чрез отрицателен 

установителен иск. На него би се срещупоставила и силата на пресъдено нещо на 

решението, особено ако ПД се схване като едно материалноправно, а не процесуално 

възражение. Силата на пресъдено нещо преклудира непредявеното възражение за ПД. 

Нещо повече, по силата на чл. 117 ЗЗД, въз основа на осъдителното решение, за 

принудителното осъществяване на присъденото притезание ще започне да тече нова 

петгодишна ПД. Този ефект на осъдителното решение показва колко е далеч от 

действителното правно положение схващането, че изтеклата ПД сама по себе си 

погасява правото на иск или на принудително изпълнение. Оказва се, че изтеклата ПД, 

когато не е била предявена срещу осъдителния иск, не само не осуетява изпълнителния 

процес за осъществяване на вземането, засегнато от ПД, но това вземане, след като е 

било съдебно потвърдено, придобива една по-голяма възможност за принудително 

изпълнение, отколкото преди. 

Едва ли има нужда да се изтъква, че принудителното изпълнение, основано на 

осъдителното решение, присъждащо вземане, засегнато от ПД, е изцяло 

законосъобразно и че полученото въз основа на него не може да се търси обратно под 

предлог, че чл. 118 ЗЗД забранява да се търси обратно само доброволно платеното (вж. 

по-долу б. „б“). 

б. Когато ПД е изтекла, след като кредиторът е вече разполагал с изпълнително 

основание ‒ например, постановено в негова полза осъдително решение ‒ тогава 

длъжникът може да се противопостави на правото за принудително изпълнение. Нека 

си представим, че кредиторът е започнал принудително изпълнение на вземането, 

засегнато от ПД, а длъжникът е пропускал, докато изпълнителният процес е бил висящ, 

да се позове на ПД и затова кредиторът е бил удовлетворен чрез плащане от 

изпълнителния орган (съдебен изпълнител, банка) или чрез възлагане на имот на 

длъжника. Как трябва да преценим това принудително изпълнение и какви са неговите 

последици? 

Това изпълнение е изцяло законосъобразно. Въпреки изтеклата ПД правото за 

принудително изпълнение не е било погасено, защото длъжникът не се е позовал на 

изтеклата ПД. Изпълнителният орган не може да я вземе служебно предвид (чл. 197 

цит. прав.). Ето защо когато продължава изпълнението въпреки изтеклата ПД, той 

действа законосъобразно. Законът би бил нарушен, ако изпълнителният орган прекрати 
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служебно изпълнението въз основа на ПД, макар че на нея длъжникът не се е позовал. 

От друга страна, понеже изтеклата ПД не погасява, даже и да е била предявена, 

материалното субективно право, изпълнителният процес има в него своята материално 

правна опора. А това значи, че когато длъжникът е пропуснал да се позове на изтекла 

ПД, проведеното изпълнение е законосъобразно както от процесуално, така и от 

материалноправно гледище. Ето защо срещу него въз основа на ПД не може да се търси 

нито процесуална, нито материалноправна защита. До същия извод се идва, като се 

изхожда от погасяване на правомощието да се предяви изтеклата ПД, след като 

процесът, в който то е следвало да бъде упражнено, е бил завършен (ср. по-горе № 3). А 

щом то е погасено, на него длъжникът не може да се основава, като атакува плащането 

(или възлагането на имот на взискателя срещу вземането) било с жалба, било с иск за 

връщане на полученото. Заслужава особено да се подчертае недопустимостта на защита 

чрез иск за връщане на полученото. В тази насока ярко се проявява разликата между 

ПД и същинските правопогасяващи факти (удовлетворяване на кредитора, прихващане, 

опрощаване и т. н.). Докато ефектът на тези факти може да бъде предявен и след като 

изпълнението е било приключено, като се предяви срещу взискателя иск за връщане на 

недължимо полученото, пропуснатото възражение за изтекла ПД не може да се 

предяви чрез такъв иск. 

А щом като полученото плащане или възлагането не могат да бъдат атакувани 

нито с жалба, нито с иск за връщане на полученото, оказва се, че кредиторът има 

правна възможност да запази полученото срещу дълг, засегнат от изтекла ПД, не само 

когато полученото е било доброволно платено (чл. 118 ЗЗД), но и когато то е 

резултат на принудително изпълнение, срещу което длъжникът е пропуснал да се 

защити чрез своевременно и надлежно предявяване на изтеклата ПД било чрез 

възражение пред изпълнителния орган, било чрез отрицателен установителен иск. На 

фона на този според мен наложителен извод още веднъж се разкрива, че сама по себе 

си изтеклата ПД не е пречка да се осъществи валидно по принудителен ред вземането, 

засегнато от ПД, като кредиторът запази платеното, макар че то е получено 

принудително
9
. По този начин пълната равнозначност между вземане, незасегнато от 

давност, и вземане, засегнато от непредявена ПД, ярко се подчертава. 

 

5. Не всяко обаче пропускане да се предяви изтекла ПД има посочените 

последици. Не може да се счете, че ще бъде лишен от правомощието си да предяви 

изтеклата ПД длъжникът, който под натиска на заплаха е бил принуден да се въздържи 

от предявяване на ПД. Този пример ни налага да анализираме възможните 

пропускания, за да видим кои погасяват и кои не погасяват правомощието да се пре-

дяви ПД. 

Няма съмнение, че съзнателното пропускане да се предяви ПД, плод на воля да 

се допусне принудителното осъществяване на правото, засегнато от ПД, погасява 

                                                           
9
 Казаното сочи, че е неприемливо разбирането (за него вж. Staudinger, Kommentar des BgB, Bd, I. S. 

1173), според което плащането, направено от длъжника под заплаха на принудително изпълнение, могло 

да се търси обратно, понеже „не било доброволно“. Когато законът предпоставя доброволност на пла-

щането на дълг, засегнат от ПД. той иска да изключи противозаконната заплаха или принуда, а не и да 

позволи връщане на плащането, направено, за да се осуети принудителното изпълнение или пък по реда 

на принудителното изпълнение. Както с основание изтъква Василев, Л. Цит. съч, 573-574. ако длъж-

никът внесе на съдебния изпълнител дължимата сума той не може да я търси обратно, даже тя още да не 

е изплатена на взискателя стига, разбира се, ‒ бих прибавил аз ‒да е било издадено на взискателя 

платежно нареждане. Защото от този момент насетне изпълнителният процес е прекратен и право-

мощието на длъжника да се позове на изтеклата ПД е вече погасено. А само въз основа на него 

длъжникът би могъл да обоснове правото си да търси обратно това, което е платил срещу дълг, засегнат 

от ПД (вж. по-долу № 5 и 6). 
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правомощието да се предяви ПД. Въз основа на чл. 118 ЗЗД, който разпорежда, че 

платеното не подлежи на връщане даже и длъжникът да не е знаел, че ПД е изтекла, 

трябва да заключим, че с погасителен ефект ще се ползува и несъзнателният пропуск 

да се предяви ПД, дължащ се на незнание на ответника по иска или на длъжника по 

изпълнението, че в негова полза е изтекла ПД. Кои са причините на незнанието, дали то 

е извинително или неизвинително, е безразлично, стига то да не е предизвикано чрез 

престъпление. 

Напротив, когато пропускът се дължи на незаконосъобразно лишаване от 

възможността своевременно да се предяви изтеклата ПД, пропускът не трябва да 

вреди на лицето, овластено да се позове на ПД. Защото правилото е, че никой не може 

противозаконно да бъде лишаван от права, с които разполага. 

Когато ответникът в исковия процес е бил лишен от възможността да се позове 

на ПД поради процесуална нарушения (например непризоваване), той ще възстанови 

възможността си да се позове на ПД, като постигне отмяна на влязлото в сила решение 

чрез извънредните средства (преглед, отмяна по чл. 231 ГПК). Чрез отмяна по чл. 231 

ГПК ответникът ще се защити и при такъв пропуск да предяви ПД, който се дължи на 

неговото призоваване чрез обнародване или пък на непредвидими и непреодолими 

препятствия, които са му попречили да се яви по делото. Непосредственото основание 

за отмяна във всички тези случаи обаче е съответното процесуално нарушение или 

друго предвидено от закона основание, а не лишаването на ответника от възможността 

да се позове на ПД, макар че отмяната възстановява тази възможност и по този начин 

брани ответника срещу последиците на пропускането. 

И в изпълнителния процес длъжникът може незаконосъобразно да бъде лишен 

от възможността да се позове на изтекла ПД, като не бъде уведомен за провежданото 

срещу него принудително изпълнение. При съдебното принудително изпълнение такъв 

пропуск е трудно да се допусне. Ако по изключение се стигне до него, ще се касае не 

само до пропуск да се връчи на длъжника призовка за доброволно изпълнение, но и до 

пропуск да бъде уведомен за всички следващи изпълнителни действия. По-често може 

да се стигне до такъв пропуск при банковото принудително изпълнение, особено когато 

то се извършва служебно ‒ по почин на самата банка (вж. чл. 46 от Устава на Българска 

инвестиционна банка, останал в сила и след вливане на БИБ в БНБ, както и чл. 17 от 

Инструкцията към Наредбата за плащанията). Когато служебно задължава сметката на 

предприятието-длъжник, банката може да пропусне да го уведоми за възнамеряваното 

задължаване (чл. 46 УБИБ) или да  извърши задължаването въпреки че ПД е изтекла 

(чл. 17 цит. Инструкция). 

В тези случаи се поставя въпросът: може ли длъжникът да иска от кредитора да 

върне полученото по реда на принудителното изпълнение, като се позове на изтеклата 

ПД и на обстоятелството, че е бил незаконосъобразно лишен от възможността да я 

предяви, за да осуети принудителното изпълнение? 

На този въпрос мисля, че следва да се отговори положително. Кредиторът не 

може да се позовава на чл. 118 ЗЗД, за да задържи полученото. Длъжникът е бил 

противозаконно лишен от възможността да се позове на ПД. Той трябва да има 

възможност да я предяви, макар и след като изпълнението е приключило. Той ще 

упражни правомощието си да предяви изтеклата ПД пак с процесуално действие, а 

именно чрез иск срещу кредитора. Този иск ще бъде осъдителен. С него не се предявява 

вземане за недължимо платено. Защото платеното не е недължимо. Дългът съществува 

въпреки изтеклата ПД и въпреки нейното предявяване. Искът е тук средството, за да се 

отстранят материалноправните последици на незаконното принудително изпълнение. А 

незаконността се състои в незаконосъобразното лишаване на длъжника от 

възможността да унищожи правото за принудително изпълнение и така да прекрати 
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изпълнението, като осуети принудителното плащане. Единственото средство за защита 

срещу принудително изпълнение, завършило с удовлетворяване на кредитора, когато 

длъжникът е бил лишен от възможността да се позове на изтеклата ПД, е иск за 

връщане на незаконосъобразно полученото. Чрез него се заличават последиците на 

незаконното изпълнение в отношенията между взискателя и длъжника. 

Този извод се потвърждава от чл. 241 във връзка с чл. 236 ГПК. Те разпореждат, 

че при отмяна на осъдителното решение и отхвърляне на иска полученото по реда на 

принудително изпълнение на решението се връща обратно. Кое е основанието, за да 

бъде отхвърлен искът, няма значение. То може да бъде и възражение за ПД. Като об-

хващат и този случай, чл. 241 и 236 ГПК в същност отговарят на интересуващия ни 

въпрос. Според тях полученото от кредитора срещу вземане, засегнато от ПД, не може 

да бъде задържано от него, когато ответникът-длъжник по изпълнението, е бил 

незаконосъобразно лишен от възможността да предяви ПД, като на това основание 

решението е било отменено. 

 

6. Същите тези разпоредби същевременно сочат, че когато възражението за ПД е 

било предявено, но не е било взето предвид поради грешка на съда или на 

изпълнителния орган, длъжникът има възможност да си възвърне принудително 

полученото от кредитора. Защото в такъв случай правомощието на длъжника да се 

позове на изтеклата ПД е било упражнено и в резултат на това правото на иск или на 

принудително изпълнение са били унищожени. И ако въпреки това исковото или 

изпълнителното производство са били продължени, очевидно е, че това продължаване е 

било незаконосъобразно. Искът е трябвало да бъде отхвърлен като погасен по давност, 

а изпълнението прекратено. Затова съдебното решение, което погрешно уважава 

погасен по давност иск въпреки предявено възражение за ПД, е опорочено и следва да 

бъде отменено по реда на обжалването или на прегледа, ако е влязло в сила. Що се 

касае до принудителното изпълнение, отказът на съдебния изпълнител да зачете 

предявено пред него възражение за давност може да бъде обжалвано и ако съдът не-

правилно откаже да прекрати изпълнението, длъжникът може да се защити чрез 

отрицателен установителен иск (вж. по-горе № 3). По повод на този иск изпълнението 

може да бъде спряно, за да се осуети удовлетворяването на вземането, засегнато от 

изтеклата ПД.  Пропусне ли да предяви такъв иск, докато изпълнението е било висящо, 

длъжникът ще се защити чрез иск за връщане на това, което кредиторът е получил 

принудително срещу вземането въпреки предявеното от длъжника възражение за ПД. 

По същия начин длъжникът ще се брани, ако по повод на предявения отрицателен 

установителен иск изпълнението не е било спряно, така че се е стигнало до 

принудително плащане. Във всеки случай обаче плащането, извършено въпреки 

предявено възражение за ПД, следва да бъде унищожено и платеното върнато обратно 

(арг. чл. 241 във връзка с чл. 236 ГПК). 

 


