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Положение на кредиторите при делбата
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Анотация: „В статията се разглеждат средствата за защита на 

кредиторите при делба на имоти, принадлежащи на длъжниците ми. Законът за 

наследството от 1889 г. и Законът за имуществата, собствеността и сервитутите 

са съдържали правила, заваща защита на кредиторите. Проф. Венедиков очертава 

положението на кредиторите при делбата, като посочва, че тя е компилация от 

разпоредби, взети от италианския и френския граждански законници. От тях са 

заети разпоредбите първо на чл. 291 ЗН, а след 1904 г. и чл. 60 ЗИСС. Авторът прави 

анализ на българските разпоредби и подчертава разликата им с техните 

първоизточници, зле разбрани от българския законодател и зле преведени. Проф. 

Венедиков разглежда и възможността кредиторите да упражнят правата на 

длъжниците съделители да искат унищожението на делбата, както и да водят 

самостоятелно actio Pauliana против делбата. Авторът не отрича и възможността 

на кредитора да защити интересите си с молба за отмяна на трето неучастващо 

лице на влязло в сила решение за съдебна делба, която възможност се отрича в 

практиката на ВКС.“  
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отмяна на влязло в сила решение 

 

Излишно е да се изтъква, че с една делба могат да се засегнат тежко интересите 

на кредиторите на някого от съделителите. Кредиторите могат да бъдат злепоставени 

било като се поставят в дела на един от съделителите по-малко имущества, отколкото 

трябва, било като се поставят в него имущества, които кредиторът не може да извади на 

публична продан или които няма интерес да извади на публична продан. Може да се 

спомене още и случаят, когато при делбата не се постави в дела на един от 

съделителите имущество, което само той е заложил или ипотекирал на един кредитор и 

по такъв начин се унищожи заложното или ипотечното право; но този случай има 

много малко практическо значение, докато първите два съвсем не са лишени от 

практически интерес. 

Ако законът не съдържаше особени разпореждания за положението на 

кредиторите при делбата, те щяха да разполагат със средството, което се дава в общото 

разпореждане на чл. 140 ЗЗД [Павлов иск, бел. моя, В. Петров], с други думи щяха да 

могат да искат унищожението на делба, която е извършена с измама в тяхна вреда, 

разбира се, като докажат наличността на измама и на вреда. В случай че на един от 

съделителите е определен дял, с повече от 1/4 по-малък от този, който е трябвало да му 

бъде определен, кредиторите му биха могли да прибегнат до чл. 139 ЗЗД [косвен иск, 

бел. моя, В. Петров] и да поискат унищожението на делбата поради чрезмерна повреда. 

Но използването на чл. 139 ЗЗД е възможно само ако съделителят не се е съгласил на 

намаления дял с намерение да облагодетелства другите съделители; защото в този 

последния случай ще имаме непряко дарение и следователно правото да се иска 

унищожаване на делбата поради повреда няма да съществува. Това би било общото 

право. 
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Нашият законодател е намерил за добре, обаче, следвайки своите 

първоизточници, да създаде особени разпореждания за положението на кредиторите 

при делбата. При създаването на Закона за наследството било е забелязано, че в 

тогавашния италиански граждански кодекс, който е служел изобщо за образец, в 

правилата за делбата на наследство няма особено разпореждане за положението на 

кредиторите на съделителите. Като не са забелязали, навярно, че такова разпореждане 

се намира в този кодекс в общите правила за делба на съсобственост, в отдела за 

съсобствеността, съставителите на нашия закон са потърсили такова разпореждане в 

Наполеоновия кодекс, където наистина то е поставено между правилата за делба на 

наследство. Така чрез не съвсем точен превод на чл. 882 от Наполеоновия кодекс е 

възникнал чл. 291 ЗН, който казва: „Заемодавците на един съделител, за да не би 

делбата да бъде направена в ущърб на техните права, могат да заявят пред съда, щото 

да се не пристъпи към нея без тяхно присътствие; те имат право да се намесят в нея на 

свои разноски, но те не могат да възразят пред съда против една свършена делба, освен 

ако е било пристъпено към нея без тях, въпреки съпротивлението, което те са 

направили“. Този текст е от 1890 г. и е бил в сила, както ще видим след малко, до 1904 

г., когато с чл. 60 на Закона за имуществата, собствеността и сервитутите се дава на 

въпроса за положението на кредиторите при делбата друго разрешение. 

Господстващото и днес вече неоспорвано мнение във Франция приема, че чл. 

882 Нап. код., който отговаря на нашия чл. 291 ЗН, има за цел преди всичко да отстрани 

приложението на иска по чл. 140 ЗЗД, actio Pauliana, при делбата. Делбата засяга 

интересите на много лица; ето защо при нея законодателят във Франция, както и у нас, 

е ограничил изобщо възможностите за унищожение. Знаем, че унищожение на делбата 

поради погрешка е поначало недопустимо. Също така по чл. 291 ЗН е недопустимо 

унищожаването и чрез actio Pauliana: думите на закона „те не могат да възразят пред 

съда против една свършена делба“ (или, както по-точно се изразява френският текст, ne 

peuvent attaquer un partage consommé) не могат да значат друго, освен че actio Pauliana е 

неприложима тука; защото единственото оборване на делбата, за което може да мисли 

кредиторът, е чрез този иск. 

Но като е отстранил actio Pauliana при делбата, законодателят е поискал да вземе 

мерки и за запазване на интересите на кредиторите. Чл. 882 на Наполеоновия кодекс 

казва: „Кредиторите на един съделител, за да избегнат извършването на делбата в 

накърнение на техните права, могат да се противопоставят да се действа в тяхно 

отсътствие... но те не могат да оборват завършена делба, освен ако се е действало без 

тях и в накърнение на съпротивление, извършено от тях“. Въз основа на тези изрази 

приема се без всякакъв спор във Франция, че достатъчно е кредиторът да е съобщил по 

какъвто и да е начин на своя длъжник, че желае да участва в делбата, за да си запази 

той правото да оборва делбата, ако е извършена въпреки това без него. Обаче нашият 

текст се е отклонил от френския: той казва, че „заемодавците... могат да заявят пред 

съда щото да не се пристъпва към нея (делбата) без тяхно присъствие“. Както виждаме, 

добавени са към френския текст думите „пред съда“. 

Трябва ли да заключим при това положение, че по чл. 291 ЗН съпротивлението 

на кредиторите се извършва чрез заявление до съда? Ако наистина съставителите на 

нашия закон са искали да поставят това, те са въвели едно безсмислено разпореждане. 

Съделителите, когато пристъпват към доброволна делба, не могат да знаят, дали някой 

кредитор е отправил някога до съда заявление да не се извършва делбата без него; а пък 

и съдът, когато извършва съдебна делба, не може да проверява дали някога не е 

постъпило такова заявление. Следователно, ако кредиторите би трябвало да заявят 

съпротивлението си на съда, то в голямото мнозинство случаи, почти винаги, делбата 

ще се извършва пак без тях. Между това смисълът на правото на съпротивление на 
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делбата, което чл. 291 ЗН дава на кредиторите, е не да се създаде възможност за 

опорочаване на делбата, а да се даде възможност на кредиторите да участват в 

извършването й, като се заставят съделителите да ги призоват; унищожението на 

делбата е очевидно санкция за неизпълнението на това изискване. А за да може да се 

вменява във вина на съделителите непризоваването на кредиторите, трябва те да са 

знаели за искането им. Следователно разумът на закона изисква съпротивлението да се 

съобщава не на съда, а на съделителите. 

Но защо тогава нашият текст говори за заявление на кредиторите до съда? 

Струва ми се, че това е понеже съставителите на нашия закон са разбрали погрешно 

текста. Понеже второто изречение на френския текст (както и на нашия чл. 291 ЗН) се 

отнася до встъпване в съдебна делба, съставителите на нашия текст, изглежда, са 

помислили, че и в първото се разглежда пак съдебна делба, и са схванали заявлението 

на кредиторите като заявление за встъпване в производството. Защото, за да приемем 

противното, трябва да приемем, че съставителите на нашия закон, като са разбрали 

правилно френския текст, са намерили несполучливо това дето той не предвижда 

форма за заявлението, и са поискали да отстранят тоя недостатък с прибавката „пред 

съда“; виждаме, обаче, че тази прибавка не само не внася никакво подобрение, но прави 

безсмислен целия институт. 

Последиците от неспазването на желанието на кредитора да участва при 

извършването на делбата, според чл. 291 ЗН се състоят в това, че кредиторът има право 

да иска унищожение на делбата, която го уврежда. 

 

*** 

 

Това е накратко положението по чл. 291 ЗН. Но в 1904 г. у нас влиза в сила 

Законът за имуществата, собствеността и сервитутите, съставен според италианския 

граждански кодекс. В този закон, като се възприемат италианските правила за 

съсобствеността, заедно с тях се възприема и съставящият част от тях чл. 680, който 

урежда положението на кредиторите при делбата. Чл. 60 ЗИСС, който възпроизвежда 

италианския чл. 680, казва: „Кредиторите или приемателите на правото на един 

участващ могат да се възпротивят на делбата, която се извършва без тяхно участие, и да 

се намесят в нея; те, обаче, не могат да оборват една направена делба, освен в случай на 

измама или когато тя е извършена въпреки формален протест, като си запазват правото 

да искат сметка за правата на своя длъжник или прехвърлител“. И при редактирането 

на този член съставителите на нашия закон не са били щастливи да разберат изцяло 

италиянския текст. Последната част на чл. 60 – „като си запазват и пр.“, предава 

италианския текст съвсем погрешно. Но за това по-нататък. Тук ни интересува това, че 

по същия въпрос – положението на кредиторите при делбата – след разпореждането на 

чл. 291 ЗН от 1890 г. се явява едно ново разпореждане, което отчасти съвпада с 

първото, а отчасти се отклонява от него, в какво – ще видим по-нататък. Какво е 

съотношението между тези две разпореждания? Може да се мисли за две разрешения. 

Или трябва да приемем, че чл. 201 ЗН ще се прилага за делбата на наследство, а чл. 60 

ЗИСС – към останалите случаи на делба, или пък ще трябва да приемем, че чл. 291 ЗН е 

отменен от чл. 60 ЗИСС, доколкото този последният му противоречи. С други думи, 

въпросът е дали в случая има приложение правилото lex posterior derogat legi priori – по-

новият закон отменя по-стария, или пък правилото lex specialis derogat legi generali –  

специалният закон (макар и по-стар) отменя общия. 

Отговорът на този въпрос, явно, зависи от това дали ще приемем, че чл. 291 ЗН е 

специален закон по отношение на чл. 60 ЗИСС. Кой закон е специален по отношение на 

друг закон? Не бива да се разсъждава по някой начин, че щом едното разпореждане се 
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намира в Закона за наследството, по силата на самото това обстоятелство то е 

специално по отношение на разпорежданията на Закона за имуществата, собствеността 

и сервитутите, които уреждат общо съсобствеността. Ако бихме тръгнали по този път 

би трябвало да приемем и че при съсобственост, която произтича от сънаследяване, не 

може да се уговаря изключване на делбата до 10 години: чл. 237, който казва, че никой 

не може да се принуждава да стои неделен, понеже е в ЗН, би бил при такова разбиране 

специално разпореждане по отношение на чл. 61, ал. 2 ЗИСС, който обявява за 

действително съглашението, с което се изключва делбата за не повече от 10 години! 

Едно разпореждане е специален закон, когато урежда един случай с оглед на 

особености, които се срещат само в този случай, а не и в целия род, към който случаят 

може да се отнесе. Така, чл. 48, т. 1 ЗН, който позволява на непълнолетния да се 

разпорежда с имуществото си по завещание, ако е навършил 18 години, е специален 

закон по отношение на чл. 2 на Закона за настойничеството, според който 

„непълнолетният не може ни лично да управлява своето имущество, ни да се 

разпорежда с него, нито да го отчуждава по какъвто и да бъде начин, или пък да 

упълномощава за това другиго“; защото чл. 48, т. 1 ЗН е формулиран с оглед на 

особеностите на завещанието – безвъзмезден акт, който произвежда действие след 

смъртта на лицето и следователно не представлява опасност, че то в желанието си да 

облагодетелства тези, към които има добри чувства, ще лиши себе си от имота си. 

Затова и чл. 48, т. 1 ЗН, макар и по-стар (с два месеца) от чл. 2 на Закона за 

настойничеството, не се отменя от него. 

Сега ако се върнем пак на чл. 291 ЗН, без съмнение ще трябва да приемем, че 

неговите разпореждания относно положението на кредиторите съвсем не са създадени с 

оглед на някакво особено положение, присъщо на делбата на наследство и липсващо 

при останалите делби. Всеизвестно е, че в Наполеоновия кодекс няма особено 

разпореждане за останалите случаи на делба, и чл. 882 се прилага при всяка делба. 

Също така и чл. 291 ЗН у нас до създаването на ЗИСС безспорно е имал приложение не 

само за делбата на наследство, а общо за всяка делба. Също така чл. 680 от 

Италианския граждански кодекс, първообразът на чл. 60 ЗИСС, в Италия има 

приложение за всички случаи на делба. С разпореждането на чл. 680 съставителите на 

италианския кодекс са заменили разпореждането на чл. 882 от Наполеоновия кодекс, 

който изобщо им е служел за образец. Разликата между двата текста, както ще видим, 

се състои в това, че италианският позволява на кредиторите да искат унищожението на 

делбата чрез actio Pauliana. Никой няма да отрече, струва ми се, че няма никакви 

съображения, за да се изключи тази възможност при делбата на наследство, а да се 

допусне в останалите случаи на делба. Въпросът, който се поставя на законодателя, е 

този: щом се дава на кредиторите възможността да искат делбата да бъде извършена с 

тяхно участие, трябва ли, когато те не са упражнили тази възможност, да им се разреши 

все пак да добият унищожаването на делбата, ако тя е сключена с измама в тяхна вреда, 

или не. В полза на второто разрешение може да се наведе това, че то, като позволява на 

кредиторите да запазят интересите си чрез съпротивлението, от друга страна пък прави 

по-сигурна завършената вече делба. В полза на първото разрешение може пък да се 

изтъкне, че то подобрява положението на кредитора в един случай, в който 

съделителите са недостойни за покровителство. Тези съображения са еднакви при 

всички случаи на делба. Никой не би могъл, струва ми се, да посочи някакво основание, 

поради което при делбата на наследство трябва да се отдаде по-голяма тежест на 

първите съображения, а при останалите случаи на делба – на вторите. Ако всичко това 

е така, явно е, че особеностите на чл. 291 ЗН, които го различават от чл. 60 ЗИСС, 

нямат някакво самостоятелно основание, лежащо в особеностите на делбата на 

наследство, и следователно, че чл. 291 ЗН не е специален закон по отношение на чл. 60 
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ЗИСС. А щом той не е специален закон, трябва да приемем, че е отменен от по-новия 

закон. 

 

*** 

 

Нека се спрем сега на разпорежданията на чл. 60 ЗИСС, който вече цитирах по-

горе. Този член предвижда четири възможности за кредитора. Две съществуват в 

случай че делбата не е още завършена: право на кредитора да се възпротиви на 

извършването й без негово участие (от което пък произтича правото да иска 

унищожение на делбата, извършена въпреки съпротивлението му) и право да се намеси 

в извършването й. Две имат предвид случая на завършена делба: право на кредитора да 

иска унищожението на делбата по чл. 140 ЗЗД и право да упражни възможностите на 

своя длъжник да иска унищожение на делбата (това последното трябва да се разбира, 

както ще видим, под неясните последни думи на чл. 60). От тези четири възможности 

първите две съществуваха и по чл. 291 ЗН, а четвъртата, макар и да не беше спомената 

изрично в него, имаше приложение и преди ЗИСС по силата на общите принципи. Така 

че нововъведението на чл. 60 ЗИСС, ако се остави настрана чисто формалната разлика, 

се състои в третата възможност. 

Първата от тези възможности, които ще разгледам, това е че кредиторите „могат 

да се възпротивят на делбата, която се извършва без тяхно участие“. Цитираният израз 

на закона превежда буквално италианския израз possono opporsi alia divisione a cui si 

proceda senza il loro intervento. Изразът не е съвсем сполучлив, но по смисъла му в 

Италия не съществува никакво съмнение. Мисълта на текста, явно е, тази, че 

кредиторите могат да поискат делбата да не се извършва без тяхно участие, peuvent 

s’opposer à се qu’il у soit procédé hors de leur presence, както казва чл. 882 Haп. код. 

Предпоставка, следователно, за упражнението на правото, за което се говори тук, е 

делбата да не бъде завършена. Искането си кредиторите могат да направят преди още 

делбата да е започнала и преди съделителите да са помислили за делба; целта на закона 

е да попречи на една бъдеща делба. Възможно е, обаче, искането да се направи и когато 

операциите по делбата са започнали. Само една завършена делба, т.е. само когато 

дяловете са отредени за отделните съделители, прекъсва възможността да се направи 

искането, за което говори законът. Естествено, завършената делба трябва да е 

засвидетелствана с акт, който има достоверна дата, за да може да се противопостави на 

кредиторите; но това изискване има у нас малко практическо значение, защото такава 

дата може да липсва само в случаите на делба на движими вещи на стойност до 10000 

лв. 

Правото да се направи искането, което законът нарича възпротивяване на 

делбата, принадлежи на всеки от кредиторите поотделно, и упражнено от един от тях, 

то ползва само него. Това право се упражнява чрез едностранно волеизявление, 

отправено от кредитора до съсобствениците. Съпротивлението, за което говори 

законът, не е нищо друго, освен това едностранно волеизявление, съобщено на 

съсобствениците. Законът не казва изрично, че изявлението трябва да бъде съобщено, 

но това разбиране се предполага от него. Целта на изявлението е съсобствениците да 

повикат и кредитора, за да участва при извършването на делбата; а ако то не им бъде 

съобщено, те не биха могли да изпълнят исканието, което кредиторът прави. Според 

общото мнение изявлението на кредитора трябва да е съобщено на всеки от 

съделителите, а не само на неговия длъжник. Това затруднява доста положението на 

кредитора, който е изложен на опасността да не знае кои са всички съсобственици и 

така да пропусне някого от тях. Обаче мъчно може да се приеме друго разрешение, 

защото идеята на закона е делбата да може да се унищожи само при недобросъвестност 



6 
 

от страна на съделителите, а пък не може да се възлага в тежест на всички съделители 

недобросъвестността само на някого от тях. 

Нужна ли е, обаче, форма за изявлението на кредитора и съобщаването му на 

съсобствениците? Във Франция на този въпрос се отговаря единодушно отрицателно. 

Но нашият текст се различава от френския, и редакцията му ни изправя пред някои 

затруднения. Според чл. 60 ЗИСС кредиторите могат да искат унищожение на делбата, 

„когато тя е извършена въпреки формален протест“, докато съответното място на 

френския чл. 882 говори само за делба извършена au préjudice d’une opposition qu’ils 

(т.e. les créanciers) auraient formée – „при накърнение на съпротивлението, което те 

(кредиторите) биха направили“. Италианският чл. 680 говори тука за una formale 

opposizione. По-точно би било, ако този израз беше преведен на български с думите 

„изрично съпротивление“: у нас думата „формален“ рядко се употребява със 

значението „изричен“, което й се дава в Италия и във Франция. Във всеки случай в чл. 

60 ЗИСС думата „формален“ според мен трябва да се разбира в смисъл на „изричен“, 

както в първообраза на нашия текст. Малко правдоподобно е, че съставителите на 

нашия текст са искали тук да изменят италианското правило. Това се подкрепя особено 

от редакцията на чл. 260, ал. 2 ЗИСС, където съставителите на нашия закон са превели 

италианските думи atto formale пак с „формален акт“, макар че там не може да се мисли 

за никаква форма и единственото възможно разбиране на текста е „изричен акт“. 

И така, нашият текст, според разбирането, което смятам за правилно, изисква 

„изричен протест“ от страна на кредитора. Думата „протест“, с която е предадена 

италианската дума opposizione, не възбужда съмнения. Протест, това е в юридическия 

смисъл на думата изявление, което се прави – формално или неформално – за да се 

запазят някои права. В този смисъл употребява тази дума и Законът за нотариусите, 

който в чл. 13 изисква нотариусите да водят регистър за записване на нотариалните 

актове, засвидетелствания и протести, а в чл. 119 предвижда „за засвидетелстване и 

връчване на всякакви протести и засвидетелствания било по граждански, било по 

търговски дела“ такса от 50 лв. на лист. Че протестите, за които говори Законът за 

нотариусите, могат да се извършат и не чрез нотариуса, е вън от съмнение: предписана 

е форма само за менителничните протести, които, впрочем, са изгубили първоначалния 

си характер. И така, заключениетоq до което достигаме, е, че волеизявлението, което 

законът изисква да се съобщи на съделителите, не се нуждае от определена форма, 

макар че, разбира се, извършването му чрез нотариуса има сериозни практически 

предимства. 

Нека видим сега какви са последиците от редовно направения „формален 

протест“. Те са отбелязани доста непълно в чл. 60 с думите: „те (т.е. кредиторите), 

обаче, не могат да оборват една направена делба, освен... когато тя е извършена 

въпреки формален протест“. Както виждаме, текстът дава възможност на кредиторите 

„да оборват“ делбата, която е извършена въпреки техен „формален протест“. Но кога 

трябва да считаме делбата за извършена въпреки протеста на кредиторите? Без 

съмнение, първият случай, който ни се изправя пред очите тук, е когато съделителите, 

макар и да са получили изявлението на кредитора, са извършили делбата без негово 

участие. Следователно последица на редовния протест е задължението на съделителите 

да призоват кредитора, който го е отправил, да участва в извършването на делбата. 

Това те трябва да направят както при доброволна, така и при съдебна делба. 

Неспазването на това изискване влече споменатата по-горе санкция. Но не може да се 

мисли, от друга страна, че като е повикан кредиторът да присъства при извършването 

на делбата, с това изискването на закона е вече напълно задоволено, и че в 

присътствието на кредитора съделителите могат да уговорят такава делба, каквато 

намерят за добре, без да се интересуват от това дали той се засяга от нея или не. Като 
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казва, че кредиторите могат да възпротивяват на извършването на делбата без тяхно 

участие, законът разбира под участие не просто материалното присътствие на 

кредитора при извършването на акта. Целта на разпореждането е да даде възможност на 

кредитора да защити своите права, а не да създаде една празна формалност. Ако 

мнението на кредитора е без значение, безмислено би било той да бъде викан при 

делбата. Кредиторът се вика, та да може да се защити, „участието“ му в доброволната 

делба не може да се състои, освен в съгласието му за делбата. При съдебната делба, 

където не се иска и съгласието на съделителите, участието на кредитора се изразява в 

това, че той участва наравно с тях в производството, със същите права. 

И така, при доброволната делба това, което законът изисква, е не кредиторът да 

бъде само поканен да присътства, а и той да е дал съгласието си за делбата. Но, разбира 

се, неговото съгласие не може да има онова значение, което има съгласието на някого 

от съделителите. За какво е нужно съгласието на кредитора? За да не може той да иска 

унищожение на делбата, ако тя го уврежда. Даването на съгласие от негова страна 

погасява това негово право. Ако, обаче, кредиторът, като е бил поканен да присътства, 

не е дал съгласието си за делбата, която съделителите са уговорили, положението на 

съделителите не може да бъде по-лошо, отколкото ако той изобщо не беше поканен: в 

такъв случай делбата няма да е нищожна по право, но кредиторът ще може да иска 

унищожението й, също както ако тя би била извършена, без той да бъде поканен. 

Това е положението при доброволната делба. Ако се извършва съдебна делба, 

тогава, разбира се, съгласието на кредитора, както казах, е също така ненужно, както и 

съгласието на съделителите. В този случай изискването на закона е задоволено с 

обстоятелството, че кредиторът е призован пред съда и по такъв начин му е дадена 

възможност да брани своите интереси. Съдът ще трябва да има грижата, доколкото това 

е възможно, да вземе мерки, за да не бъдат злепоставяни интересите на кредитора. Но 

призованият кредитор няма да може да иска унищожение на делбата, понеже съдът не е 

уважил неговите искания. 

Ако кредиторът бъде поканен да участва в извършването на делбата, но не се 

яви, изискването на закона е изпълнено. Съделителите са длъжни да предупредят 

кредитора, че ще извършат делба, но не и да отлагат делбата заради него, щом веднъж 

са го предупредили своевременно. Но покана, отправена до кредитора при условия, при 

които е ясно, че той не може да се яви да участва при извършването на делбата, струва 

ми се, трябва да се смята за недействителна. 

По-горе се спомена вече каква е санкцията, ако „формалният протест“ на 

кредитора не бъде уважен. И по чл. 60 ЗИСС, както и по чл. 291 ЗН положението на 

кредитора в този случай остава едно и също: той може да води иск за унищожаване на 

делбата. Това е така безразлично дали делбата е извършена доброволно или по съдебен 

ред. Дали при съдебната делба кредиторът би могъл, освен по обикновения исков ред, 

да защити интересите си с молба за отмяна на решението, като трето неучастващо 

лице? Френската доктрина допуска той да прибягва в този случай до tierce opposition, 

която отговаря в общи черти на нашата молба за отмяна от трето неучаствувало в 

делото лице. И ако приемем, че това правно средство е развитие на правото на 

встъпване на трето лице със самостоятелни права, мъчно бихме могли да откажем на 

кредитора възможността да защити правата си и чрез молба за отмяна; защото, 

наистина, в делбените производства не се допуска по начало встъпване на трети лица, 

но кредиторите по изричното разпореждане на чл. 60 ЗИСС могат да встъпят в тях. 

Обаче трябва да отбележа, че Върховният касационен съд в някои свои решения 

проявява стремеж да ограничи изполването на молбата за отмяна, подавана от трето 

неучаствало в делото лице, като се ръководи без съмнение от чувството, че широкото 

използване на молбата за отмяна води до незадоволителни резултати. И наистина, 
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всъщност молбата за отмяна от трето неучаствало в делото лице се явява излишно 

създание на закона, защото поначало решенията нямат действие по отношение на 

неучаствалите в делото лица и следователно не могат и да ги увреждат. Общият исков 

ред е достатъчна гаранция за защитата на правата на третитe лица. Нека се отбележи, че 

ако се прибегне до молба за отмяна в случаи, в които третото лице може да си послужи 

с иск на общо основание, може да се изгуби една инстанция по същество. Тези 

съображения навярно заставят и Върховния касационен съд да гледа не много 

благоприятно на използването на молбата за отмяна от трето неучаствало в делото 

лице. Решение № 38/1922 г., I г.о. (Сборник, 95) обявява, че към молба за отмяна 

третото неучаствало в делото трето лице изобщо може да прибегне само когато не 

може да използва общия исков път за защита, а решение № 304/1931 г., I г.о. (Съдийски 

вестник, ХШ, 304) изрично изключва възможността кредиторите да искат унищожение 

на делбата по тоя ред, като ги отправя към чл. 140 ЗЗД. По този начин може би 

практиката ще лиши малко по малко от живот молбата за отмяна, подадена от трето 

неучаствало в делото лице, ако междувременно законодателят не премахне съвсем този 

излишен институт. 

Предпоставка, за да може кредиторът да иска унищожението на делбата, е той да 

е увреден чрез нея. Законът не поставя изрично това условие. Обаче то следва от общия 

принцип че без интерес няма иск, а пък се и налага от самото естество на института. И 

наистина, ако допуснем, че кредиторът, за чието съпротивление не е държана сметка, 

може да иска унищожението на делбата дори когато не е увреден от нея, ще му дадем 

възможност да осуетява всяка доброволна делба, като отказва да даде съгласието си за 

нея. Това би надхвърлило далеч целта на института, която е да се предпази кредиторът  

от увреждане, а не да се постави делбата в зависимост от неговия произвол. За да бъде 

уважен искът, не се иска, обаче, ищецът да докаже, че съделителите или поне неговият 

длъжник са имали намерение да го увредят: достатъчно; е че обективно той е увреден. 

Това е първото средство, което чл. 60 ЗИСС дава на разположение на кредитора. 

Второто средство, както казах, е възможността кредиторът „да се намеси“ в делбата. 

Това е възможно при съдебната делба и предполага висящо производство: намесването, 

за което говори законът, представлява встъпване на кредитора в производството. 

Поначало встъпване не се допуска в охранителни производства, а делбата, макар че в 

нея има примесени и състезателни елементи, е изобщо охранително производство. Тук, 

обаче, изричният текст на закона допуска встъпването. Аз няма да се спирам повече на 

встъпването на кредитора в делбеното производство, защото то се урежда по общите 

правила за встъпването. 

Изложените две възможности предполагат незавършена делба. В случай на 

завършена делба, кредиторът, който не е изявил своевременно съпротивлението си и не 

е встъпил в производството, е поставен вече в по-лошо положение. Тук законът му дава 

възможност да оборва делбата „в случай на измама“: „те не могат, обаче, да оборват 

една направена делба, освен в случай на измама“ – по такъв начин нашият текст 

предава италианския израз ma non possono impugnare una divisione consumata, eсcettuato 

il caso di frode. Италианският израз ясно показва, че „измамата“, за която говори 

нашият член, не е нищо друго, освен fraus creditorum. Както е известно, чл. 140 ЗЗД 

казва: „Кредиторите могат да оспорват от свое име актовете, които длъжникът е 

извършил със измама в ущърб на техните права“. Не трябва да се мисли, че докато чл. 

140 ЗЗД като че има предвид два елемента – измама и ущърб на правата на 

кредиторите, чл. 60 ЗИСС се задоволява само с единия от тези елементи. Това, което 

чл. 140 ЗЗД нарича „измама“, е немислимо без вредата; защото в какво може да се 

състои една „измама“ от страна на длъжника по отношение на кредитора, ако 

интересите на кредитора са незасегнати от тази измама, ако той не търпи никаква вреда 
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от нея? Няма измамване на кредитора, щом няма щета, която да му се нанася. 

Италианският чл. 1235, както и френският му първообраз, чл. 1167, като уреждат actio 

Pauliana, употребяват изразите atti fatti in frode delle loro (т.e. dei creditori) ragioni, actes 

faits en fraude de leurs droits, където думата frode, fraude, макар че първоначалното й 

значение е измама, значи заобикаляне, измамливо осуетяване. При съставянето на 

нашия Закон за задълженията и договорите на нея е било дадено значението на измама, 

и понеже на български не е възможен изразът „в измама на техните права“, 

съставителите на закона са се видели принудени да кажат „с измама в ущърб на техните 

права“. В чл. 60 ЗИСС, понеже в италианския текст към frode няма определението delle 

ragioni dei creditori, езикът е позволил да се употреби само думата „измама“. Но понеже 

без съмнение, и като се вземе предвид смисълът на текста, и като се вземе предвид 

италианският текст, законът има предвид не обикновена измама, а измама на 

кредиторите, не може да има никакви съмнения за това, че правилата на чл. 140 ЗЗД ще 

намерят пълно приложение. Предявявайки иска по чл. 140 ЗЗД, кредиторът ще трябва 

да докаже не само че делбата го уврежда, а и че тя е извършена със съзнание за 

увреждането, и това съзнание ще трябва да е съществувало у всички съделители, 

защото делбата е акт възмезден. С това положението на кредитора е по-тежко, 

отколкото когато е направил своевременно съпротивление и делбата е извършена, без 

да се държи сметка за него; защото в този последния случай се иска да се докаже само 

увреждането, а не и съзнанието, че делбата ще увреди кредитора. Последиците от 

уважаването на иска ще бъдат тези, че делбата ще се смята за нестанала по отношение 

на кредитора. 

Допускането на actio Pauliana при делбата е нововъведение на чл. 60 ЗИСС. 

Както вече споменах, чл. 291 ЗН, следвайки Наполеоновия кодекс, изключваше тук 

това правно средство. 

Остава ми последното средство, което има кредиторът чл. 60 ЗИСС. Последните 

думи на този член гласят, че кредиторите „си запазват правото да искат сметка за 

правата на своя длъжник“. Изразът е очевидно несполучлив. Какво значи, че 

кредиторите могат да искат сметка за правата на длъжника си? От кого ще искат те тази 

сметка? Ясно е, че никой не им дължи сметка за нещо, ако искаме да разбираме думите 

в обикновения им смисъл. В такъв случай не се вижда при какви обстоятелства ще има 

приложение този текст. Всъщност, тук имаме едно недоразумение при превода. 

Съставителите на нашия закон не са разбрали последните думи на италианския чл. 680. 

Те са дали на думата ragioni значението на „сметки“, когато тя тук значи права. Тогава 

думата esperimento, която тук значи упражнение, в това значение се е явявала 

безсмислена, е била разбрана в обикновения й смисъл на „изпитване, разглеждане“. По 

такъв начин текстът, вместо да се преведе с думите „и като им се запазва винаги 

упражнението на правата на длъжника“, е бил разбран и преведен съвсем погрешно и 

абсурдно. Италианският текст, както е ясно от думите му, има предвид възможността 

на кредитора да упражнява правата на своя длъжник, уредена в неговия чл. 1234 и в 

нашия чл. 139 ЗЗД. Той иска да каже, че в случаите, в които длъжникът има право да 

иска унищожение на делбата (напр. поради повреда или поради измама), кредиторът 

може да постигне унищожението, като упражни правото на своя длъжник. Въпреки 

погрешния превод на италианския текст, тази възможност не може да се отрече и у нас 

на кредитора. Тя следва, независимо от текста на чл. 60 ЗИСС, от чл. 139 ЗЗД. И във 

Франция, където чл. 882 не съдържа разпореждане, което да дава на кредитора изрично 

тази възможност, съществуването й не се оспорва. Тя не може да се смята изключена от 

думите на закона, които казват, че кредиторът може да иска унищожението на делбата 

само ако е извършена въпреки съпротивлението, което е направил. С тези думи законът 

няма предвид случаите, в които кредиторът упражнява чуждо право. И би било съвсем 
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нецелесъобразно, когато самият длъжник може да иска унищожението на делбата, 

когато, следователно, тя е опорочена сама по себе си, да не се позволи на кредитора да 

се възползва от тази възможност. 
 


