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Правилото за прехвърляне на собствеността от момента на постигане па 

съгласие разкрива неоспорими практически неудобства. От теоретична гледна точка 

е съмнително, че съставителите на кодекса са искали да го въведат. Текстовете в 

тази област, запазени в редакцията си от 1804 г., представляват синкретизъм на 

римското право, на старото френско право и на естественоправни идеи. Продукт на 

дългото и хаотично развитие на доктрината, на която не са чужди и определени 

философски идеи, понятието за собственост е натоварено с многозначност, 

постепенно забравена през XIX и XX век. Впрочем, схващанията за собствеността 

въздействат неизбежно върху способите за прехвърляне на вещи. Поради това 

предмет на това изследване ще бъде извличането на историческите корени на 

прехвърлянето на собствеността чрез облигационно действие, за да може да се 

определи неговата природа и правни особености. „В нашето модерно време твърде 

много харесвахме промените и реформите; ако в областта на институциите и 

законите вековете на невежество са театър на заблуди, философското време често 

не е нещо повече от театър на крайности“ (Portalis, Discours preliminaire) 

 

1. Едно предложение за законодателни промени от 28 април 1993 г. (Doc. AN № 

73), целящо завършването на фактическия състав на договора за продажба да бъде 

подчинено на плащането на цената, даде възможност на юристите да се замислят за 

нещо, за съжаление твърде дълго време подценявано. В Монпелие беше организиран 

колоквиум, забележителен от една страна с качеството на участниците в него, а от 

друга – с широтата на тяхното мислене. Темата беше: трябва ли да се отлага 

прехвърлянето на собствеността1? Въпросът очевидно представлява интерес поне 
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поради две причини. На първо място, договорната практика налага да се изостави 

идеята за незабавно прехвърляне на собствеността от момента на постигането на 

съгласие2. При продажбите на недвижими имоти прехвърлянето на собствеността 

практически се забавя до издаването на автентичен акт. В областта на движимите вещи 

продажбата се извършва или в брой, или страните уговарят клауза за запазване на 

собствеността с цел да се гарантират правата на продавача. Следователно съществува 

несъответствие между практиката и принципа за незабавното прехвърляне на 

собствеността, който гражданският кодекс като че ли налага3. На следващо място, 

сравнителното право показва, че Франция представлява изключение на фона на 

останалите държави в Европа. По-голямата част от чуждестранните законодателства 

избягват принципа на незабавно прехвърляне на собствеността4, възлагайки 

определяща роля на традицията на продадената вещ. С това те следват римското 

правило на traditio cum iusta causa, която предписва да се отличава titulus, т.е. законното 

основание на прехвърлянето на собственост, от modus, външния акт, чрез който се 

придобива собствеността5. 

2. Всички тези разсъждения позволяват да се постави под съмнение уместността 

на принципа за незабавното прехвърляне на собствеността от момента на постигане на 

съгласието. Но не е сигурно, че е необходима законодателна промяна за отмяната му. В 

действителност в тази материя гражданският кодекс няма този безпроблемен и 

общоприет вид, който по принцип му дава обучението по право, дълго време 

изглаждано от доктрината. Неговите разпоредби далеч не са толкова прости, колкото 

изглеждат, затова и привържениците на принципа на незабавното прехвърляне на 

собствеността се принуждават да преправят или да игнорират някои проблемни 

текстове, за да подкрепят тезата си. Как се е достигнало до това положение? За да се 

разбере действителното положение по-добре, трябва да се пренесем в онзи момент, 

който непосредствено следва приемането на кодекса. В доктрината от онова време 
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съществува дебат за това дали кодексът скъсва с римското право, според което с 

простата воля на договарящите при продажба не може да се прехвърли собствеността6. 

Toullier счита, че гражданският кодекс в чл. 1582* поддържа римскоправното 

разрешение, според което продажбата не е договор, прехвърлящ собствеността7. Вярно 

е, че това становище може да се опре на едно решение на касационния съд, според 

което „предаването, което продавачът с задължен да направи, е само прехвърляне на 

продадената вещ в разпореждане и владение на купувача“8. Мнозинството от авторите 

се противопоставят на това становище и на тази съдебна практика. Troplong смята, че 

гражданският кодекс е дал „на френското право специфична физиономия“, придавайки 

на облигационните отношения действие да прехвърлят собствеността на продадената 

вещ от момента па постигането па съгласие и че „Касационният съд не си е дал сметка 

за тази забележителна промяна на системата“9. Колкото до Demolombe, той счита, че 

„прехвърлянето на собствеността се извършва чрез самото действие на съглашението, 

независимо от предаването при движимите вещи и от вписването при недвижимите“10. 

3. Ако държим сметка за редакцията на членове 711*, 1138* и 1583*, позицията 

па Toullier не може да бъде подкрепена. Становището на мнозинството автори 

следователно лесно е надделяло.Но това е привидна победа, защото още от самото 

начало проблемът е поставен грешно.В действителност трудността не е в природата на 

договора за продажба, тъй като е ясно, че той цели прехвърлянето на собствеността, а в 

начина и в момента на прехвърлянето.Този въпрос обаче никога не е бил предмет на 

истинско обсъждане, защото авторите приемат за очевидно желанието на съставителите 

на кодекса да потвърдят мисълта на Grotius11, за когото естественото право включва 
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последния (длъжника - б. пр.). 
* Чл. 1583. Тя (продажбата - б. пр.) е перфектна между страните, а собствеността се придобива по право 
от купувача от момента, когато е постигнато съгласие относно вещта и цената, въпреки че вещта все още 
не е предадена, пито цената е платена. 



принципа на прехвърляне на собствеността по силата на самата воля на 

договарящите.Обратно на римското право, което има реалистично и конкретно 

схващане за собствеността12, школата на естественото право счита, че става дума за 

чисто морална категория13.Така прехвърлянето на собствеността може лесно да се 

откъсне от реалното предаване и да се извърши по абстрактен, интелектуален начин. 

Domat, Pothier и основните съставители на гражданския кодекс, включително и Portalis, 

са под въздействието на тази нова философия14, без да скъсват обаче с разрешенията на 

римското право.Faure, в доклада си, и Grenier в своя трактат15, ясно обясняват, че 

разпоредбите на чл.1583 имат за предмет да установят прехвърлянето на собствеността 

между страните от момента, когато те са постигнали съгласие за вещта и цената. 

4. Коментирайки творчеството на Pothier и противопоставяйки се на Bigot- 

Preameneu, Favart и Mouricault16, Bugnet не може да си обясни защо съставителите на 

кодекса не са наблегнали на „най-сериозното от нововъведенията в новото право“17. 

Дебат изобщо няма и обяснението е, че те не са имали намерение да въвеждат нищо 

революционно в тази област! През XX век по-голямата част от авторите вече не се 

учудват от условията, в които е изработено и гласувано това претендирано 

нововъведение и вече няма съмнение, че гражданският кодекс застъпва принципа на 

незабавното прехвърляне на собствеността по силата на действието на самото 

съгласие18. Нo това абстрактно схващане за прехвърлянето на собствеността не е 

пригодено за реалността и има достатъчно причини, пораждащи съмнение, че 

желанието на съставителите на кодекса е било да въведат една схема, която толкова 

малко държи сметка за сигурността в оборота. 

5. Автоматичността на прехвърлянето на собствеността не се съчетава добре със 

сложността на фактите: „необходимо е време, за да може продавачът да се освободи от 

собствеността, а купувачът съответно да я поеме“19. И това време се удължава 

																																																																																																																																																																																														
11 Grotius, Le droit de la guerre et de la paix, trad. J. Barbeyrac, liv. II, ch. XII, § XV; вж. и Wolf, Principея du 
droit de la nature et des gens, trad. Fortney, 1758,1.1, liv. Ill, ch. I, § IX 
12 Собствеността е по-малко право, отколкото власт:  plena in re potesta; Justinien, Inst. 2, 4, 4. 
13 Grotius, op. cit., liv. I, ch. I, § IV и V. 
14 A.-J. Arnaud, Les origines doctrinales du code civil français, LGDJ, 1969; J.-L. Halpérin, L'impossible code 
civil, PUF, 1992, p. 64, 122,260. 
15 Locré, t. XIV, p.191 и 230. 
16 Периодично определяни като невежи, слаби юристи и лоши историци! 
17 Oeuvres de Pothier, par M. Bugnet, 1861, t. II, n° 151.	
18 Срвн. C. Larroumet, Droit civil, t. II, Les biens, Economica, 1997, n° 373 и сл.; G. Marty et P. Raynaud, Les 
biens, par P. Jourdain, Dalloz, 1995, n° 52. 
19 Ph. Malaurie et L. Aynès, op. cit. n° 252. 



допълнително, когато отчуждителят отпусне кредит на приобретателя, а собствеността 

служи в този случай като гаранция20. Ясно е, че поетата от собствеността гаранционна 

функция би била много по-силно изразена, ако собствеността би могла да се придобива 

и да се прехвърля чрез облигационно действие. Това тясно смесване на собствеността и 

облигационните отношения значително е усложнило системата на отчуждаване на 

вещите, която в римското право е била сравнително опростена поради съществуващата 

разлика между тези две понятия, като второто не е било годно да прехвърли първото. 

Но християнският, а после и янсенисткият морал са въздигнали в догма спазването на 

дадената дума. Domat обяснява чрез вярата в Бог и обичта към ближния основното 

правило, според което договорите имат силата на закон. Приложено по отношение на  

обещанието за прехвърляне на собствеността, това правило налага принудително 

изпълнение в натура в случай на отказ от страна на отчуждителя да изпълни 

задължението си. Каноническото право нарича това ius ad rem: право, което позволява 

на приобретателя да изисква предаването на обещаната вещ. По своя произход ad rem е 

било едно опосредено ius in re, защото неговият титуляр не е имал владението върху 

вещта. То не е било все още обичайното ins in personam, синоним на облигация, каквото 

става под перото на Pothier, доколкото той дава право върху вещта, т.е. възможност да 

сe изиска предаването й21. 

6. Но да имаш право върху вещта не означава ли вече да бъдеш морален 

собственик? Така смята Pufendorf в опитите си да намери теоретична основа на 

прехвърлянето на рисковете при продажбата, свързвайки го със собствеността, 

предефинирана като чисто право и морална възможност, откъсната от владението и 

ползването22. Това схващане, което е повлияло върху съставителите на кодекса в 

текстовете, свързани със задължението да се даде, е заразило термина „собственост“ с 

многозначност, за която може само да се съжалява, тъй като се дава грешно разбиране 

за съществуването, наред с римската собственост, и на друг вид собственост, схващана 

като проста морална възможност, ограничена от правото на разпореждане и 

прехвърлима между страните по силата на самото съгласие. Впрочем, може да бъде 

определен като собственик само този, който може да противопостави това свое 

																																																													
20 P. Crocq, Propriété et garantie, LGDJ, 1995. 
21 М. Villey, Le ius in re du droit romain classique au droit moderne, Pub. inst. dr. rom., Paris, 1950, p. 206. 
22 Pufendorf, Droit de la nature et des gens, liv. V, ch. V, § 111. J. Barbeyrac превежда термините „ ius et 
facultatem moralem“ като „морална власт или чисто право“.	



качество erga omnes, да изключи друг от въздействие върху вещта. Или си собственик 

по отношение на всички, или не си изобщо. 

Може да се стори странно, че това ново разбиране лесно се е наложило у 

средновековните романисти. Причината за това е, че съдържанието на понятието за 

римската собственост още преди това е претърпяло значителна промяна. Докато в 

класическата епоха dominium  означаваше властта, господството, които едно лице има 

върху своите вещи (corpora el iura), глосаторите вложиха в това понятие смисъл на 

право (ius)23, като го определяха чрез действието му и му дадоха конкретно 

съдържание: dominium est ius utendiet abutendi res sua. Тази метаморфоза предизвиква 

гибелен ефект в теоретичен план, защото как може да се квалифицира ситуацията, при 

която utendi е разделено от ius abutendi? Логично, ако никой не е едновременно титуляр 

на правото на ползване и разпореждане, за истински собственик не може и да се говори. 

Това заключение е неприемливо и води до квалифицирането като собственик на 

титуляра на правото на разпореждане, имитирайки по този начин римското право, без 

обаче да сс запазва идеята, която противопоставяше ususfructus на  proprietas24 сборът 

от които формира plena proprietas25. Умозаключението очевидно е грешно: не може да 

се определи по един и същ начин цялото и частта от цялото. Правото на разпореждане, 

което е само елемент от собствеността, не може да бъде и самата собственост, дори ако 

сборът от правата се нарече пълна собственост. 

7. Избраната от съставителите на кодекса система в областта на прехвърлянето 

на собствеността не може да бъде разбрана, ако проблемът не се разглежда в контекста 

на историята на правото и отделните доктрини. Кодексът се основава на римското 

право, докато съставните му части и структурата му са смесица от написаното от 

средновековните романисти и от естественоправни и рационалистки философии26. 

Неговото съдържание в тази област далеч не е революционно, а напротив – 

представлява продължение. Кодексът изобщо не налага възприемането на нова 

волунтаристична философия; той се явява наследник на античната правна традиция, 

завещана от практиците и някои от учените. Но преминала през вековете, тази римска 

традиция не е запазила автентичната си чистота. Философски принципи, които са й 

били чужди, са променили правната природа на прехвърлянето на собствеността. Тази 
																																																													
23 М. Villey, op. cit. 198; F. Zenati и T. Revet, Les biens, PUF, coll. Droit fondamental, 2 ed. 1998, n° 112. 
24 Justinien, Inst. I, 4. 
25 D. 7, 1,46. 
26 A.-J. Arnaud, op. cit.	



диалектика осветлява критиката, която ще се отправи към принципа, според който 

собствеността се прехвърля по силата на самото съгласие между страните – принцип, 

който не се открива в гражданския кодекс в чистия вид, в който обикновено се 

представя (I). След представянето на тази критика, определянето на момента на 

прехвърлянето па собствеността (III) не може да се извърши преди да бъде изследвана 

правната природа на това прехвърляне (II). 

I. КРИТИКА НА ПРИНЦИПА НА НЕЗАБАВНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА 

СОБСТВЕНОСТТА 

8. Класическата доктрина вижда в разпоредбите на членове 711, 938*, 1138 и 

1583 на гражданския кодекс неопровержимо потвърждение на една правна революция, 

която се състои в допускането на прехвърляне на правото на собственост чрез просто 

съгласие. Въпреки това, изложението на класическата теория показва определени 

несъответствия и изкуствени заключения. Доктрината успява да докаже принципа за 

прехвърляне на собствеността solo consensu, но с цената на преиначаването на 

текстовете на кодекса. 

9. При изучаването на въпроса за прехвърлянето на собствеността не може да не 

предизвикат учудване безкрайните укори на авторите срещу текстовете на кодекса, за 

които се твърди, че са зле написани. Това се отнася и за чл. 1138, който прогласява 

общото правило. Неговата редакция е била определяна като нескопосана27, неясна28, 

порочна и жалка29, почти енигматична30. Като държат сметка за тези строги оценки, 

някои автори не устояват на изкушението да пренапишат текста, който им изглежда 

грешен, за да могат да го тълкуват като потвърждение на принципа за незабавното 

прехвърляне на собствеността. Според тази нова редакция първата алинея би трябвало 

да означава, че отчуждителят има задължение за предаване на вещта, защото това 

задължение е перфектно, т. е. породено или поето чрез постигането на съгласие31. Този 

прочит противоречи на буквата на закона, защото „перфектен“ идва от латинското 

																																																													
* Чл. 938. Надлежно приетото дарение е перфектно от момента на постигане на съгласието между 
страните; а собствеността на дарените предмети се прехвърля върху надарения, без да има нужда от 
друга традиция. 
27 С. Larroumet, op. cit., n° 375. 
28 Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil français, t. III, Les biens, or Picard, 2 ed., 1952, n° 618. 
29 Marcadé, Explication theorique et pratique du Code Napoleon, 1859, n° 480. 
30 Demolombe, op. cit., n° 413. 
31 C. Larroumet, op. cit., n° 374. 



perfectus – изпълнен, завършен, съвършен32. Оттук се прави заключението, че 

съставителите на кодекса са искали да кажат, че задължението за предаване е 

юридически изпълнено solo consensu, чрез гражданска традиция. Но това схващане 

смущава привържениците на класическата теория, защото за тях предаването е просто 

материално действие33. И тъй, как една чисто материална престация може да се 

извърши със самото съгласие на страните? За да се избегне този нонсенс, значението на 

думата „перфектен“ е променено. 

10. Изопачаването на буквата на чл. 1138 не се изчерпва само с първата алинея. 

Ако простото съгласие прехвърля собствеността независимо от традицията, не може да 

не се отбележи грешката, съществуваща във втората алинея. Всъщност, в тази хипотеза 

не изпълнението на облигационното задължение за предаване прави кредитора 

собственик, а простото съгласие. Би трябвало следователно да се разбира „то 

(съгласието - б.пр.) прави (...)“. вместо „то (задължението - б. пр.) прави (...)“34. Но и 

продължението на изречението е заразено от редакционен порок. Там, където е 

написано „(...) то (задължението - б. пр.) прави кредитора собственик (...) от момента, в 

който тя (вещта) е трябвало да бъде предадена, дори ако традицията не е била все още 

извършена“, би трябвало да се чете „то (съгласието - б. пр.) прави кредитора 

собственик от момента, в който задължението за предаване възникне35? В 

действителност е невъзможно прехвърлянето на собствеността да се отнесе към 

момента, в който вещта трябва да бъде предадена, както обаче изисква буквата на 

закона и изложението на мотивите36, тъй като по дефиниция това прехвърляне е вече 

осъществено според алинея първа. Следователно, за да избегне флагрантното 

противоречие между двете алинеи на чл. 1138, доктрината е предпочела да направи от 

втората алинея твърде неелегантно и многословно повторение на първата. 

11. Но това многословно повторение не позволява да се обясни връзката с чл. 

1141* През XIX век тълкуването на чл. 1141 поражда голям спор в доктрината. Merlin, 

																																																													
32 Marcadé, op. cit., n° 483. 
33 Planiol, Traité elementaire de droit civil, 1900, t. 2, n° 1506; J. Huet, Les contrats speciaux, LGDJ, 1996, n° 
11239; M. Alter, L’obligation de délivrance dans la vente de meubles corporels, LGDJ, 1972, n° 3; обратно 
Duvergier, Droit civil frangais, за когото терминът „предавам“ обхваща материалното прехвърляне на 
вещта и правното прехвърляне на собствеността.	
34 Ph. Simler, Classification des obligations, J.-Cl. Civil, чл. 1136 до чл. 1 145, fasc. 10, n° 15. 
35 C. Larroumet, op. cit., n° 374. 
36 Fenet, t. XIII, 231. В този смисъл, Planiol, op. cit., n°2596. 
* Чл. 1141. Ако вещта, която определено лице се задължи да даде или да предаде последователно на две 
други лица, е движима, този от двамата, който я владее реално, се предпочита и става собственик, дори и 
неговото основание да има по-късна дата, стига само владението му да бъде добросъвестно. 



Delvencourt, Toullier, Zachariae и Troplong37  виждат в разпоредбите на този член израз 

на принципа, според който по отношение на третите лица и в материята на движимите 

вещи реалната традиция остава единствения начин за прехвърляне на собствеността. 

Тази теза изглежда погрешна, тъй като е трудно да си представим прехвърляне на 

собствеността само inter partes. Дали е прехвърлена или не, собствеността е 

противопоставима erga omnes, освен ако целта на тези автори не е била да се установи 

едно ново и спорно деление на относителна собственост (между страните) и абсолютна 

собственост (по отношение на трети лица)38. В противовес Demante, Duranton, Marcacle, 

Demolombe, Bufnoir и Planiol39 считат, че чл. 1141, доколкото се отнася до 

добросъвестността на владелеца, е само приложение на правилото на чл. 2279*. Но, на 

първо място, това предложение се сблъсква с буквата па закона, който уточнява, че 

лицето, което фактически владее „остава собственик”, което идва да каже, че 

прехвърлянето на собствеността solo consensu въобще не се е осъществило в полза па 

лицето, което има предходно основание. На следващо място, римското право дава 

публициев иск на втория добросъвестен купувач, на когото вещта е предадена40, 

докато, като допуска реивиндикация на движими вещи, то отхвърля възможността за 

незабавно придобиване чрез владение. Накрая, чл. 2279 не позволява да се приеме, 

както прави Bufnoir, че чл. 1141 не е изключение от принципа на незабавното 

прехвърляне на собствеността. В действителност правилото „при движимите вещи 

основание е владението“, което е резултат от съдебната практика на Chatelet в Париж, 

обосновава разрешението, според което кредиторите на владеещия все още отчуждител 

се овластяват да задържат вещта във владение на своя длъжник41. И тъй, това 

разрешение е несъвместимо с принципа за незабавното прехвърляне на собствеността и 

																																																													
37 Delvincourt, Cours de Code Napoleon, t. II, 1813, liv. IV, tit. II, p. 146; Troplong, op. cit., n° 42; Toullier, IV- 
61 и VII-205; Zachariae, I, p. 430; Merlin, Repertoire de jurisprudence, v° Tradition, 1815, 4 ed., t. 14, p. 59; 
ервн. също и H. Solus, Les principes du droit civil, 2ed., 1939, A. Colin, p. 96; F. Zenati и T. Revet, op. cit., n° 
108. 
38 Срвн. Hureaux, Etude historique et critique sur la transmission de la propriete par actes entre vifs, Rev. de 
droit frangais et etranger, 1846.678 и сл. Вж. Bourjon, Le droit commun de la France ct la coutume de Paris 
reduits en principes, 2 ed., 1770, liv.II, tit. I, ch. VI, sect. II, § XI, за когото „продажбата на движими вещи, 
извършена без преместване, е нищожна по отношение на кредиторите на продавача“, докато между 
страните тя е перфектна от момента на постигане на съгласие относно вещта и цената (op. cit., liv. Ill, tit. 
II, ch. II, § 1). 
39 Demolombe, op. cit., n° 169; Marcadé, op. cit., n° 489; Bufnoir, Propriete et contrat, 1900, p. 64; Planiol, op. 
cit., t. I, n°2598; вж, също Aubry et Rau, Cours de droit civil frangais, t. II, 5 ed., 1897, § 174, p. 79. 
* Чл. 2279 (1): При движимите вещи основание е владението. 
(2) Въпреки това, този, който загуби вещта или тя му бъде открадната, може да я ревандикира в 
тригодишен срок, смитано от деня на загубата или на кражбата, от лицето, в чиито ръце тя се намира; 
освен срещу него, той има иск и срещу лицето, от името на когото това лице я държи.	
40 D. VI, II, 9,4. 
41 Bourjon, op. cit., liv. IV, tit. VIII, chap. Ill, sect. I. 



ще злоупотребим, ако подкрепим с него теза, противоречаща на правилото, 

поддържано от старото френско право! 

12. Проблемите във връзка с тълкуването и спойката на текстовете още не са 

изчерпани. Член 1238*, ал. 1 предписва, че „за да се изпълни валидно, трябва да си 

собственик на вещта, давана в изпълнение (...)“. Нo как да изискваме длъжникът да 

бъде собственик на вещта, давана в изпълнение, ако прехвърлянето на собствеността се 

с осъществило от момента на постигането на съгласие? Troplong смята, че е решил 

проблема, ограничавайки приложното поле на този текст само до договорите, които не 

предполагат прехвърляне на собственост42. Въпреки това той признава, че този вид 

договори се срещат рядко в кодекса и че като пример може да се посочи само 

продажбата на неопределени вещи. Нo неоспоримо се приема, че изразът „вещта, 

давана в изпълнение“ насочва към dare, към задължението да се даде по принцип. Ако 

ограничим следователно приложното поле на текста само до непрехвърлящите 

собственост договори, ще нарушим буквата на закона. Тълкуването, предложено от 

Troplong, е неприемливо и защото противоречи на чл. 1303*, според който в случай на 

загуба на дължимата вещ невиновният длъжник е длъжен да отстъпи на кредитора си 

правата и исковете за обезпечение, на които е титуляр. Разпоредбата на този член би 

била необяснима, ако се приеме, че кредиторът има пълната собственост от момента на 

постигане на съгласието. За да се измъкне от това противоречие, Troplong чисто и 

просто игнорира чл. 1303 и го определя като „разсеяност па законодателя“ и като 

„остатък от теория, която законодателят е искал да отхвърли“!   

 13. Но това не е всичко! Авторите са се сблъскали и с друга непреодолима 

трудност: невъзможността да се съгласуват чл. 1583 и чл. 1604* на гражданския кодекс. 

Всъщност първият от тях е възприеман като пример за приложение на принципното 

правило на чл. 1138 при договора за продажба43. Той придава на продажбата 

прехвърлително действие от момента, в който купувачът и продавачът постигнат 

съгласие за вещта и за цената. Предаването на вещта и плащането на цената са 

																																																													
* Чл. 1238. (1) За да изпълни валидно, длъжникът трябва да бъде собственик на даваната вместо 
изпълнение вещ и да бъде способен да отчуждава. 
(2) Въпреки това, изпълнение на една сума в пари или друга вещ, която се изразходва при употреба, не 
може да бъде противопоставено на кредитора, който я е изразходвал добросъвестно, макар чс 
изпълнението е направено от този, който не е бил собственик или не е бил способен да отчуждава. 
42 Op. cit., п° 46. 
* Чл. 1303. Когато вещта е погинала, извадена от оборота или загубена без вина на длъжника, той е 
длъжен да прехвърли на кредитора всички свои права или искове, обезпечаващи тази вещ. 
* Чл. 1604. Предаване означава пренасянето на продадената вещ във властта и владението на купувача. 
43 Срвн. напр. Larroumet, op. cit., n° 379. 



отнесени в стадия на фактическото изпълнение на договора. Член 1604 определя 

предаването като „пренасяне на продадената вещ във властта и във владението на 

купувача“. Като говори за „власт“, този текст се отнася към понятието за римската 

собственост, plena in re potestas. Впрочем, формулата е извлечена от трудовете на 

Domat44, който в тази материя не се противопоставя на принципите на римското 

право45. Следователно чл. 1604 е напълно несъвместим с правилото, което класическата 

доктрина извлича от чл. 1583. Ако собствеността е прехвърлена от момента на 

постигане па съгласие между страните, прехвърлянето във властта и във владението па 

купувача е вече осъществено, когато се извършва предаването. Тук също авторите 

считат, че е налице неточна редакция! Терминът „власт“ бил излишен46, а владението се 

прехвърляло със собствеността, като продавачът държал вещта за друг47. Следователно 

е необходим нов прочит на текста, в който термините „власт“ и „владение“ да не се 

четат. 

14. За нещастие този нов прочит не е достатъчен, за да се преодолеят всички 

трудности. Разпоредбата на чл. 2102-4* от гражданския кодекс остава загадка за 

поддръжниците на принципа за прехвърляне на собствеността solo consensu. Как 

всъщност да се обясни, че продавачът, който не е дал срок за плащането, би могъл да 

ревандикира продадените вещи, когато те са във владение на купувача? Тук не става 

дума за обикновена привилегия, а за истински ревандикационен иск, за който не 

съществуват никакви спорове, че принадлежи на собственика48. Всъщност това 

положение е следствие от дискусиите за ревандикацията в търговското право. 

																																																													
44 Les loix civiles dans leur ordre naturel, liv. I, tit. II, sect. II, n° 5. Ho Domat говори също за власт и при 
определянето на правомощията на плодоползувателя или па наемателя на вещта; op. cit., liv. Ill, tit. VII, 
срвн. infra n°.  
45 Op. cit., 1, II, II, n° 10. 
46  Planiol, op. cit., t. II, n° 1506. 
47  J. Huet, op. cit., n° 11239. 
* Най-вероятно се има предвид чл. 2102, 4°. 
Чл. 2102: Привилегировани вземания върху някои движими вещи са: 
(...) 4° Цената на неплатени движими вещи, ако те все още са във владение на длъжника, без значение 
дали е установен или не срок за плащането. 
Ако продажбата е осьществена, без да се даде срок за плащането на цената, продавачът може да 
ревандикира движимите вещи, които са във владение па купувача или да попречи на тяхната 
препродажба, стига ревандикацията да се извърши в осемдневен срок от предаването им и вещите да се 
намират в същото състояние, в което са били в момента на доставката. 
Въпреки това привилегията па продавача се упражнява едва след тази на собственика на къщата или 
фермата, освен ако не се докаже, че собственикът е знаел, че движимите вещи и другите предмети, 
намиращи се в неговата къща или ферма, не принадлежат на наемателя. (…)	
48 D. 6, 1, 23. Вж. Planiol (op. cit., t. 2, n° 1606 и сл.), който отхвърля обяснението на Bugnet, според което 
чл. 2102, 4° има за предмет само „ревандикацията на правото на задържане“. Следователно този член 
представлява дерогиране на чл. 1583, що се отнася до отлагането на прехвърлянето на собствеността към 
деня на плащането на цената. 



Съветникът Begouen отбелязва, че „ревандикацията не е привилегия, а акт на 

собственост“49. Но тогава използването на този ревандикационен иск е несъвместимо с 

обичайния прочит на чл. 1138 и чл. 1583 от гражданския кодекс, толкова е очевидно, че 

продавачът не може едновременно да прехвърли правото си на собственост на купувача 

с постигане на съгласие с него и да предяви ревандикационен иск в случай на 

неплащане на цената. 

15. На последно място, чл. 1606* и чл. 1607* на гражданския кодекс създават 

неудобство, тъй като потвърждават изрично традицията като средство за прехвърляне 

на собствеността при договора за продажба. Как ще се обясни, че чл. 1606, според 

който прехвърлянето на движими вещи се извършва чрез реална традиция, предвижда 

прехвърляне по силата на простото съгласие по изключение само в два случая (ако 

прехвърлянето не може да се осъществи в момента на продажбата или ако купувачът 

вече е придобил движимите вещи на друго основание)? Как да не се признае, че 

принципът за незабавно прехвърляне на собствеността е отхвърлен? Безполезно е да се 

твърди, че предаването по смисъла на гражданския кодекс няма нищо общо с римската 

традиция и че то е само прост материален акт, който отбелязва началото на ползването, 

защото в такъв случай твърдението, че в някои случаи прехвърлянето се извършва с 

постигане на съгласие между страните, не би имало никакъв смисъл. Терминът 

„предаване“ е превод от латинската дума traditio50 и неговото използване от 

съставителите на кодекса разкрива волята им да продължат да следват старите 

разрешения. Следва ли тогава да обвиняваме авторите на кодекса от 1804 г., че са 

преписали Domat, без да мислят?! Един такъв упрек ще бъде несправедлив, защото 

съставителите ясно са изразили волята си да не правят революция в правото. 

16. Логично е кодексът от 1804 г., който представлява ярка следреволюционна 

творба, да бъде представян като акт, скъсващ със старото френско право. В областта на 

вещното право неговите автори са нямали намерение да се връщат към системата на 

привилегиите или към теорията на двойния доминиум. По тези въпроси кодексът с 

потвърдил достиженията на Революцията и на нощта на 4 август 1789 г. Но 
																																																													
49 Locré, t. 19, р. 487. В същия смисъл вж. намесата на Corvetto, Locré, t. 19, р. 499. 
 *Чл. 1606. Предаването на движими вещи се извършва: или чрез реална традиция, или чрез предаване на 
ключовете от сградата, където те се намират, или дори чрез постигане на съгласие между страните, ако 
пренасянето не може да се осъществи в момента на продажбата или ако купувачът вече ги има в своя 
власт на друго правно основание. 
* Чл. 1607. Традицията на нетелесни права се извършва или чрез предаването на основанието, или чрез 
използването им от страна на приобретателя със съгласието на продавача. 
50 Срвн. infra, n° 28 и 46.	



съставителите на кодекса са нямали никакво намерение да отричат всичко и да 

обновяват правото на всяка цена. Portalis обяснява в предварителните бележки, „че те 

не са търсили въвеждането на опасни новости в новото законодателство“. От своя 

страна, Bigot-Preameneau казва: „там, в справедливостта, в съзнанието, римляните са 

открили силата на своята доктрина, което прави безсмъртно и тяхното законодателство. 

(...) Разпоредбите на гражданския кодекс, които се отнасят до договорите, биха били 

твърде зле разбрани, ако не се схващат като елементарни правила на справедливостта, 

чиито корени се откриват в римските закони. (...) Оттам трябва да се учат (...) всички, 

които ще бъдат натоварени със защитата или с изпълнението на законите, записани в 

кодекса на французите“51. 

Разглеждайки по-подробно договора за продажба, Favart счита, че проектът за 

кодекс се състои предимно във възпроизвеждане на принципи, утвърдени от времето, 

наследени от римляните чрез трудовете на Domat и Pothier52. Да чуем още веднъж 

Portalis: „Колкото до другите договори (между които и договора за продажба), 

задоволихме се да припомним общите правила. В тази област никога не ще отидем 

отвъд принципите, наследени от античността (...)“53. А сред тези антични принципи 

несъмнено трябва ща отбележим ролята на традицията при прехвърляне на 

собствеността. Това е толкова вярно, че по време на разискванията във връзка с 

търговския кодекс комисията по съставянето приема без дискусии, че, от една страна, 

„търговските покупки и продажби имат за предмет ценни книги, чиято собственост се 

придобива чрез традиция“, а от друга страна, че тя споделя мнението на съставителите 

на проекта за граждански кодекс по този въпрос54. В тази връзка да се смята, че 

гражданският кодекс e по необходимост новаторски труд в областта на прехвърлянето 

па собствеността и потвърждение на волунтаристката философия, е грешно. Той 

представлява фин диалектически синтез55. Пропито от естественоправната философия 

благодарение на влиянието на Portalis56, съдържанието на кодекса е преди всичко 

триумф на римските традиции и правна мисъл. Така се вижда изкуственият характер на 

критиката на текстовете на кодекса, основаваща се на един от най-оспорваните 

теоретични постулати. Изопачаването на текстовете е само плод на изопачаването на 

																																																													
51 Fenet, XIII, 215 и сл. 
52 Op. cit., 312.  
53 Discours preliminaire, Fenet, I, 517. 
54 Discours preliminaire, Locre, t. 17, p. 43 и 44. Вж. в същия смисъл и речта на Tarrible в Locré, t. 19, р. 592. 
55 F. Zenati et Т. Revet, op. cit., n° 137. 
56 B. Oppetit, Portalis philosophe, D., 1995, Chron. 331 



духа на кодекса. От методическа гледна точка не е добре да се насилват текстовете при 

опита на всяка цена да се наложи една нова философия. Авторите на тази статия си 

позволяват да предложат друга теза, резултат от по-доброто разбиране на правната 

природа на прехвърлянето на собствеността. 

 

II. ПРАВНА ПРИРОДА НА ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА 

17. Правната природа на прехвърлянето на собствеността в Рим произтича от 

владението върху вещи и се въплъщава в traditio57. Оттам идва правилото, според което 

продажбата прехвърля не собствеността върху вещта, а само possessio. Скъсването с 

този принцип не е дочакало съставянето на гражданския кодекс, а излиза изпод перото 

на Pufendorf, Domat и Argou. Според тези автори продажбата е прехвърлящ 

собствеността договор, дори и ако пълната собственост при движимите вещи се 

прехвърля чрез традиция58. Следователно това понятие запазва своята роля при 

определянето на момента на прехвърлянето на пълната собственост (В). Очевидно е 

обаче, че институтът на собствеността се е изменил при трансплантацията му в тялото 

на облигационните отношения. Контактът с личните права е довел до неизбежна 

многозначност на това понятие (А). 

А. МНОГОЗНАЧНОСТТА НА ПОНЯТИЕТО „СОБСТВЕНОСТ“ 

18. Неоспорима е волята на съставителите на кодекса да продължат римската 

концепция за собствеността. Но техните схващания са повлияни от трудовете на 

глосаторите, постглосаторите и от идеите па школата на модерното естествено право, 

които несъмнено са променили институтите на римското право.Така дефиницията на 

собствеността в чл. 544*, която е много повече романистична, отколкото римска, има 

своето естествено начало в трудовете на Bartole59, Domat60  и Pothier61. В изложението 

																																																													
57 Най-малкото за res nес mancipi в класическата епоха.	
58 Argou, Institution au droit frangais, liv. Ill, ch. 23: „продажбата прехвърля собствеността между нас. (...) 
Приобретателят на движими вещи има само личен иск срещу продавача, за да го принуди да предаде 
продадената вещ, тъй като договорът не дава собственост на прйобретателя, ако след него не следва 
реална традиция“. За движимите вещи Domat запазва римската система на традицията (реална или 
фиктивна), докато Argou изтъква нотариалната практика за клаузите „dessaisine-saisine“. 
* Чл. 544. Собствеността е правото да се ползваш и да се разпореждаш по най абсолютен начин с вещите, 
без обаче използването им да бъде в нарушение на законите и подзаконовите актове. 
59 D. 41,2, 17, 1: Dominium est ius de re corporal i perfecte disponendi. 
60 Loix civiles, liv. Ill, tit. VII. 
61 Traité du domaine de propriete, n° 4. Pothier бил покръстен в идеите на естественоправниците от своя 
учител D’Aguesseau, срвн. A.-J. Arnaud, op. cit., р. 219. 



си относно мотивите на проектозакона за собствеността, Portalis цитира Grotius и 

Pufendorf, което доказва неговата обвързаност с естественоправните тези, според които 

собствеността е субективно право на индивида62. Всъщност именно тази фина алхимия 

между римското право (1) и субективните и волунтаристичните теории (2) 

характеризира собствеността в гражданския кодекс. 

 

1. Запазване на значението на римското право 

19. В Рим съществуват много понятия за собствеността, които с времето са се 

наслагвали. Само като пример ще припомним, че квиритската и бонитарната 

собственост могат да се съвместят върху една вещ, когато res  е била отстъпена чрез 

самата traditio63. В този ред на мисли Tryphonius учи, че зестрата е част от вещите на 

съпруга, и едновременно с това принадлежи изцяло на съпругата64. Римляните никога 

не са се осмелили да дадат дефиниция на собствеността, но не поради липса на 

мислители или на вкус към абстрактното, а защото е невъзможно да сс определи 

безкрайността. Юрисконсултите са предпочитали да използват прозаични, но 

поучителни описания, съставени от думи като esse, habere. На плоскостта на 

принципите идеята за собствеността се оформя около dominium и proprietas. Dominium 

означава властта на господаря (dominus) върху лица и вещи, които са в негова власт65. 

В този смисъл собствеността е прерогатив на личността. Proprietas определя самата 

вещ, нейното предназначение, без да се интересува от действителното разпореждане с 

вещта66. 

20. Това разграничение не е изчезнало. То се открива в гражданския кодекс67, но 

за съжаление е прикрито от влагането в термина „собственост“ на две различни 

значения. Понятието „право на собственост“, използвано в чл. 544, напомня за 

dominium. В изложението на мотивите в проектозакона за собствеността Portalis 

обяснява, че правото на собственост е атрибут на личността и се съдържа в „самото 

устройство на нашето съществуване и в различните ни отношения с предметите, които 

са около нас“. Тук промяната е само във формата: не се говори за власт, а за право. 

Това е отражение от въздействието на естественоправната философия на Pufendorf, 

																																																													
62 A.-J. Arnaud, op. cit., p. 188.	
63 Gaius, II, 40. 
64 D. 23,3,75. 
65 Gaius, I, 54; D. 50, 16,214 и 215. 
66 Собственикът на обременена с плодоползване вещ се квалифицира от Gaius (II, 30) като dominus 
proprietors. 
67 F. Zenati, Essai sur la nature juridique de la proprieté, th. Lyon, 1981, n°296. 



който издига понятието „potestas“ „до степента на право“68. Важно е обаче това 

значение на термина „собственост“ да не се смесва с другото, което е въплътено в 

други текстове на кодекса, като например членове  652*, 672*, 680*, 2167*, 2179*, 

2182* и най-вече чл. 1583. В тях собствеността не определя властническата връзка, 

съществуваща между лицето и вещта (субективно значение), а определя самата вещ или 

по-точно proprietas, т.е. качеството на вещта, което я прави собствена на някого 

(обективно значение). Следователно е ясно, че римската собственост се основава на 

властта да се изключат третите лица, като се установи привилегировано отношение 

между собственика и неговата вещ69. Именно в това отношение на изключителност 

римската собственост ще бъде изопачена от школата на модерното естествено право. 

2. Влияние на идеите на естественото право 

21. Погледите трябва да се насочат към труда на Pufendorf „Правото на 

природата и на хората“, за който се смята, че значително е повлиял върху идеите на 

																																																													
68 M. Villey, цитиран от A.-J. Arnaud, op. cit., p. 180. 
* Чл. 651. Независимо от съглашение в обратния смисъл, законът възлага на собствениците различни 
задължения по отношение на другите собственици. 
Чл. 652. (1) Част от тези задължения са уредени в законите относно поземлената полиция. 
(2) Останалите задължения са във връзка с общите стени и канавки, допълнителните стени за 
подсилване, изгледа върху съседна собственост, изтичането на водата от покривите и правото на 
преминаване. Вероятно се има предвид разпоредбата на чл. 673. 
Чл. 672. (1) Съседът може да изисква всички дървета и храсти, засадени на разстояние, по-малко от 
законоустановеното, да бъдат изкоренени или подкастрени до определената в предходния член височина, 
освен ако не съществува основание за това положение, специално предназначено (определено?) от 
главата на семейството или не е изтекла тридесетгодишна давност. 
(2) Ако дърветата загинат или бъдат подрязани или изкоренени, съседът може да ги заменя само при 
спазване на законоустановеното разстояние. 
Чл. 673. (1) Този, върху собствеността на когото растат клони на дървета или храсти на негов съсед, 
може да го принуди да ги отреже. Плодовете, които са паднали по естествен начин от тези клони, му 
принадлежат. 
(2) Ако става дума за корени, къпинови храсти или клонки, които навлизат в имота му, той има право да 
ги отреже сам, като се съобразява с границата, установена с разделителната линия. 
(3) Правото да се отрежат корените, къпиновите храсти или клонките, както и изискването от съседа да 
отреже клоните на дърветата и храстите, не се погасява по давност. 
* Чл. 680. Разстоянието, за което става дума в двата предходни члена, се измерва от външния ръб на 
стената, където се прави отворът, а ако има балкони или други подобни издатини, от тяхната външна 
линия до линията на разделяне на двете собствености. 
* Чл. 2167. Ако третото лице-държател не изпълни установените по-долу изисквания, за да изчисти 
своята собственост, по силата на действието на вписването той остава задължен като държател за всички 
ипотечни дългове при същите условия и срокове, които има първоначалният длъжник. 
* Чл. 2179. Третото лице-държател, което иска да изчисти собствеността си, като плати цената, трябва да 
спази изискванията, установени в глава VIII от настоящия раздел (Раздел XVIII „3а привилегиите и 
ипотеките“, Глава VIII „За способите за изчистване на собствеността от привилегии и ипотеки“). 
* Чл. 2182. (1) Простото вписване в ипотечната служба на прехвърлителни основания не изчиства 
привилегиите и ипотеките, с които е обременен недвижимият имот. 
(2) Продавачът прехвърля на приобретателя само собствеността и правата, които самият той има върху 
продадената вещ: той ги прехвърля при действието на същите привилегии и ипотеки, с които е 
обременена продадената вещ.	
69 F. Zenati et Т. Revet, Les biens, n° 91 и сл. 



Portalis, Grenier или Cambaceres70. Схващането на Pufendorf за прехвърлянето на 

собствеността е доста по-сложно, отколкото обикновено се представя. Обратно на това, 

което често се преподава, той не защитава поддържаната от Grotius теза, според която 

договорът за продажба, в светлината на доктрината за естественото право, прехвърля 

собствеността в момента на постигане на съгласието. Pufendorf поставя проблема, 

припомняйки съществуващите противоречиви становища, като започва с това на 

Grotius. Той му противопоставя авторитета на тълкувателите на римското право, според 

които разумът предполага прехвърлянето на собствеността да се свърже с получаването 

на владението. Накрая той представя и трета теза, която, според Barbeyrac, се споделя и 

от Domat: ако предаването не се изисква от естественото право при прехвърлянето на 

собствеността, „твърде близо е до разума да се установи като правило, че собствеността 

върху една вещ се прехвърля изцяло само при предаването, защото без получаване на 

телесното владение не би могло да се ползва правото, което е придобито“71. 

22. Продължението на текста показва, че Pufendorf споделя това нюансирано 

становище и опитва да изчисти очевидното противоречие, което то съдържа. За да 

направи това, той откроява два начина на възприемане на собствеността. На първо 

място, собствеността е едно „чисто морално качество“ (qualitatem more moralem), по 

силата на което една вещ принадлежи на някого и му дава правото да се разпорежда с 

нея. В това определение собствеността е откъсната от владението. На второ място, 

собствеността е съвкупност от това чисто морално качество за разпореждане и от 

непосредствената физическа власт върху вещта (владение), което позволява на 

собственика да я ползва в конкретен момент. Трябва добре да се разбере, че тези две 

определения не си противоречат, а се допълват, като второто, наречено  pleni 

natura72, обхваща първото. В тази схема реалното владение представлява истинското 

осъществяване на собствеността, без което тя би била само юридическа абстракция73. 

Приемайки това разбиране, Pufendorf сякаш остава в правата линия на Ulpien и Paul, 

които понякога смесват собствеността и владението74. Но това е само привидно. Нищо 

																																																													
70 Срвн. A.-J. Arnaud, op. cit. 
71 Liv. IV, ch. IX, § V. 
72 Това, което Barbeyrac превежда като пълна и цялостна собственост.	
73 Liv. IV, ch. IX, § VI. „съществуват два различни начина, по които може да се възприема Собствеността: 
или като чисто морално качество, по силата на което една вещ принадлежи на някого, който в следствие 
от това има право да се разпорежда с нея; или като съпътствана с физическа власт, която поставя 
Собствеността в положение да може винаги по собствено усмотрение да се разполага с вещта. Или, което 
води до същия извод, Собствеността се разглежда или отделно от Владението, което представлява 
нейното цялостно осъществяване и което я прави годна да произведе напълно и по всяко време нейното 
пряко действие; или заедно с него“. 
74 D., 50, 16, 78. Впрочем possidere идва от potis, което означава господар, човек, който упражнява власт. 



не пречи, според него, гражданските закони да установяват за някои съглашения 

прехвърляне на собствеността ipso iure, тоест по силата на самото право75. 

23. Важно е тази двойна дефиниция на собствеността да бъде изследвана в 

контекста на идеите на Pufendorf. Според него същността на нещата може да се 

разгледа от две различни гледни точки: физическа или още естествена: същност, която 

е веществена, и морална същност, която се противопоставя на първата, доколкото е 

„способ, който интелигентните хора прикрепват към, естествените вещи или към 

физическите действия с цел да управляват и да ограничават свободата на своеволните 

действия на човека“76. Вътре в категорията на моралната същност се откриват 

оперативни морални качества, които се подразделят на власт, право и задължение77. На 

Властта (potestas)78, Pufendorf противопоставя Правото „това морално качество, чрез 

което легитимно се притежава някаква власт върху хората и държане79  върху някои 

вещи“. Но според автора думата „право“ има двойствен смисъл, защото чрез нея се 

определя и моралното качество, по силата на което „ни се дължи нещо“80. Очевидно 

съществува голямо сходство между това значение на думата „право“ и определението 

за власт: „правото и властта се свеждат до почти една и съща идея. Разликата между 

тях е само в това, че властта внушава по-директно настоящото притежание на такова 

качество по отношение на вещите. (...) Но тъй като по-голямата част от другите видове 

власт имат собствено наименование, а няма нищо неестествено в това качество, по 

силата на което се смята, че ни се дължи нещо, ние решихме да го определим тук по 

своеобразен начин като право“. Този пасаж доказва две неща: от една страна, 

смесването на понятията за собственост (potestas) и право (ius)81, а от друга, в резултат 

от проникването на собствеността в сферата на правата ius ad rem се уподобява не на 

пълната и цялостна собственост, която произлиза от категорията на властта ), а на една 

собственост, разбирана като чисто право (merum ius). 

																																																													
75 Barbeyrac превежда формулата utipso jure dominium in като „собствеността минава по право върху 
някого (...), като терминът „по право“ е възпроизведен в чл. 1583 от гражданския кодекс. 
76 Op. cit., liv. I, ch. I, § III. 
77 Liv. I, ch. I, § XIX. 
78 „Властта, която имаме върху вещите, конто ни принадлежат лично, се нарича Собственост или 
Доминиум“. 
79 Barbeyrac превежда res tenemus като „владение върху някои вещи“. 
80 Liv. I, ch. I, § XX. 
81 Докато римляните противопоставят dominium и ius; срвн. М. Villey, Du sens de l'expression ius in re en 
droit romain classique), в Mélanges de Visscher, II, p. 423.	



24. Тръгвайки от този дуализъм на понятието за собствеността, Pufendorf 

предлага теория за прехвърлянето на собствеността при съглашенията, считайки, че 

„самите съглашения са достатъчни, за да премине собствеността, схващана чисто и 

просто като морално качество, откъсната от владението, от едно лице на друго. Но 

когато идеята за собствеността се свежда преди всичко до физическа власт, която 

позволява употребата на това право, е необходимо, освен мълчаливото съгласие, самата 

вещ да бъде предадена; това е следствие от естествените правила на разума“82. Чрез 

многозначността на термина „собственост“ се връщаме отново на двусмисленото 

разграничение между власт (potestas) и право (ius). Само правото, т.е. онова морално 

качество, по силата на което пи се дължи нещо, се прехвърля чрез съглашението. 

Обратно, пълната собственост (potestas), която се свежда до идеята за настоящо и пряко 

ползване на вещта, се прехвърля едва с установяването на владението83. 

25. Отивайки още по-далеч, Pufendorf сближава романистичните понятия ius in 

re и ius ad rem. Според него, ius in re84 се придобива едва след като предаването е 

извършено чрез поемането на телесното владение. Едва след този момент 

приобретателят става пълен собственик. Преди това той има само едно ius ad rem, което 

му позволява единствено да изисква по съдебен ред да бъде обявен за собственик на 

отчуждената вещ85. Но това не означава, че собствеността, разбирана като чисто право 

или като морално качество, не му е била вече прехвърлена. Защото ius ad rem увеличава 

неговия патримониум е придобиването на това право и на личния иск, който го 

санкционира: „Със сигурност правото върху вещта (ius ad rem) и личните искове 

увеличават патримониума. Както и обратното: смешно е да смяташ за свое това, което 

дължиш по силата на перфектно задължение, дори и да го държиш все още телесно“86. 

Изводът е, че „това, което ни се дължи по силата на едно перфектно право87, 

понастоящем се счита в известен смисъл за наше“. Ius ad rem, бидейки безспорно 

перфектно право, изцяло съдържа в себе си идеята за известна собственост; не 

																																																													
82 Liv. IV, ch. IX, § VIII. 
83 Това е мнението на Pompinius (D., 50, 17, 204): Minus est actionem habere, quam rem. 
84 Което той смесва, както и Bartole, с dominium. 
85  „Отчуждителните договори дават само право върху вещта, сякаш преди предаването вещта е извън нас 
и сякаш имаме право да я присвоим: след извършване на последното действие по придобиването на 
собствеността, чрез получаване на телесно владение, се придобива право върху вещта, която от този 
момент, така да се каже, става наша“, liv. IV, ch. IX, § VIII. 
86 Quia id ei abesse videtur, in quo obligatus est: D.3, 5, 28. 
87 Т.е., при Pufendorf, право, чието принудително изпълнение може да бъде получено. Liv. I, ch. VII, § XI: 
„Така, когато някой ни връща това, което ни дължи по силата на едно перфектно право, той не ни дава 
нищо ново, а само попълва мястото на липсващата вещ, която временно е била заместена от иска“. 



собствеността такава, каквато я разбират римляните (dominium), и която е 

класифицирана от Pufendorf  при Правомощията (potestates), а собствеността като чисто 

право (merum ius)88. 

26. Именно този фин механизъм са запазили авторите на гражданския кодекс в 

чл. 544, разделяйки правомощията на собственика на право на разпореждане (qualitas 

moralis)89 и право на ползване (possessio)90 на вещите, като съвкупността от двете 

оформя пълната и цялостна собственост (domini pleni natura)91.  Но използваният в чл. 

1138 термин „собственик“ не се отнася до пълната собственост по чл. 544, а отпраща 

към правото на разпореждане, към идеята за чисто право и морално качество. 

Следователно природата на прехвърлянето на собствеността е заразена с 

многозначността на това понятие. За това може да се съжалява, защото като се 

квалифицира като собственик този, който има само относително право върху вещта, се 

получава игра на думи, докато собствеността се характеризира с абсолютна власт върху 

вещта. Двусмислието се отразява впрочем и върху понятието за традиция. В римското и 

в старото френско право традицията може да бъде или реална, или мисловна, като и 

двата способа са отделни видове на един и същ род – връчване на владението на една 

вещ „чрез всички начини, годни на поставят вещта в разпореждане на приобретателя“92. 

Вън от това класическо схващане за традицията, гражданският кодекс е потвърдил 

съществуването на една гражданска традиция, която се състои в постигането па 

съгласие. В тези две проявления традицията трайно е запазила своята роля при 

прехвърляне	

Б. ТРАЙНАТА РОЛЯ НА ТРАДИЦИЯТА 

27. Достатъчно е да прочетем няколко текста от гражданския кодекс, за да се 

убедим във волята на съставителите му да запазят ролята на традицията. В това 
																																																													
88 Тази идея се открива при някои каноници, които отнасят ius ad rem към вещните права, срвн. М. Villey. 
Le jus in re du droit remain classique au droit moderne, op. cit, p. 202. 
89 Grenier, според Pufendorf, определя собствеността като „това присъщо морално качество на вещите, 
което определя правото, което принадлежи на индивида, да се разпорежда с тях независимо от всички 
други“, Fenet, XI, 155. 
90 Вж. чл. 2228*, вдъхновен от Domat (liv. Ill, tit. VII, sect. I, n° 2): „собствеността се състои от едно право 
и от един факт; правото на ползване, прикачено за правото на собственост и фактът на ефективното 
държане на вещта“. Срвн. infra n° 46. 
* Чл. 2228. Владение е държането или ползването на една вещ или на едно право, които държим или 
упражняваме чрез нас самите или чрез другиго, който държи вещта или упражнява правото от наше име. 
91 Комисията в своя проект е предложила следната редакция: „Пълната собственост дава право на 
ползване и на разпореждане с вещта (...)“; Fenet, II, 101. Но коментаторите на кодекса злоумшлено 
опростяват изложението, като разделят по абсолютен начин собствеността от владението и свеждат 
собствеността до просто морално качество, присъщо на вещта, вж. Toullier, op. cit., 3 cd. 1820, n° 73 и сл. 
92 J. Ortolan, Explication historique des Instituts, от J.-E. Labbé, 12 ed. i883, n°423.	



отношение показателен е чл. 938. Според неговата разпоредба при дарението 

„собствеността върху дарените предмети ще бъде прехвърлена на надарения, без да е 

необходима друга традиция“. Впрочем първоначалният проект гласи: „без да е 

необходима друга традиция, различна от тази, която произтича от съгласието“, като 

краят на изречението е отхвърлен заради плеонастичния му характер по отношение на 

началото на разпоредбата. 

Проектокодексът от година VIII разграничава прехвърлянето на собствеността 

при движимите и недвижимите вещи. Докато за движимите вещи възприетото 

разрешение е прехвърляне чрез реална традиция (чл. 1141), недвижимостите, под 

влиянието на Argou93  и на Орлеанския обичай94, са подчинени на режим, различен от 

този в римското право. Всъщност чл. 38 от проекта на комисията предвижда, че „от 

момента, в който собственикът е договорил с автентичен акт задължението да даде или 

да предаде една недвижима вещ, той се освобождава от собствеността върху тази вещ; 

не е възможно принудително изпълнение върху недвижимата вещ от страна на 

неговите кредитори; последващо отчуждение на вещта е недействително, а традицията 

на вещта, която той би могъл да извърши на втори приобретател не дава никаква 

привилегия на последния, който е длъжен да възстанови недвижимата вещ на този, 

който има предходно по време основание (...)95. На практика по времето на Стария 

режим споменатите клаузи „dessaisine-saisine“, включени в актовете за продажба на 

недвижими вещи, са просто стилистична форма96. Съставителите на кодекса, които са 

преди всичко практикуващи юристи, са искали да издигнат тези клаузи в закон, според 

който автентичният акт да прехвърля собствеността върху недвижими вещи erga omnes.

 Далеч от изкушенията на крайния волунтаризъм, съставителите са се 

ограничили да потвърдят дематериализирането на традицията97. Впрочем, чл. 38 от 

проекта съответства изцяло на чл. 25 от раздел XI относно продажбата: „традицията на 

недвижими вещи се извършва чрез самия акт, с който се прехвърля собствеността“98. 

Но вследствие от критиките на привържениците на системата на вписване99, тези два 

																																																													
93 Institution du droit français, liv. III, ch. 23. 
94 Чл. 278, срвн. Pothier, Traité du droit de domaine de proprieté, n° 213. 
95 Fenet, II, 164. 
96 Loysel, n° 746: „Dessaisine и saisine, извършени в присъствието на нотариус и свидетели, са 
еквивалентни на традицията и предаването на владение“. 
97 F. Zenati и Т. Revet, op. cit., n° 137 
98 Fenet, IT, 337. 
99 Срвн. становището на Лионския съд, според което чл. 38 трябва да бъде заличен; Fenet, III, 130. 
* Чл. 1140. Действието на задълженията за прехвърляне на собствеността и предаване на недвижим имот 
се уреждат в раздел За продажбата и в раздел За привилегиите и ипотеките. 



проекта са изменени, като единият става препращаща норма (чл. 1140*), а другият 

възприема римското правило, според което недвижимите вещи се прехвърлят чрез 

предаване на документите за собственост или ключовете от сградата (чл. 1605*). 

28. Quid iuris за договора за продажба? Вярно е, че чл. 1582 и чл. 1583 от 

гражданския кодекс нямат никакво отношение към понятието за традиция. Но в това 

няма нищо учудващо: традицията никога не е била условие за действителността на 

договора за продажба, дори и в римското право100. Тя се появява едва в момента на 

изпълнението. Затова и тя се открива отново в чл. 1604, където се засяга въпросът за 

предаването. И тъй, „предаване“ е синоним на „традиция“; и по-точно, в трудовете на 

Domat то означава традицията, прилагана при договора за продажба101. Обсъжданията 

на проекта на кодекса доказват трайността на това учение, защото първоначалният 

текст на чл. 1606 е поправен, за да се избегне повторение: казва се чрез тяхната реална 

традиция“, за да не се каже „ предаването на движими вещи се извършва чрез тяхното 

реално предаване“102.Отвъд това уточнение, чл. 1606 възприема разрешенията на 

Domat. И при другите два способа за предаване се откриват характеристиките на 

традиции nuda voluntas: от една страна, traditio longa manu, която се осъществява чрез 

предаване на ключовете за сградата, в която се намират продадените движими вещи, а 

от друга страна, traditio brevi manu, която произлиза от пакта за посесорния конститут и 

води до промяна в основанието, по силата на което се владее вещта103. 

29. Разбира се, би било възможно да се възрази, че традицията не се съдържа в 

чл. 711 на гражданския кодекс, в който са изброени различните начини за придобиване 

на собственост. От тази липса би могло да се направи заключение, че традицията е 

изоставена и е заменена от „облигационен ефект“. Но обсъжданията пред 

законодателното тяло показват, че такова заключение би било погрешно. В 

действителност консулът Cambaceres пита защо традицията не е изброена сред 

придобивките способи, както е било в римското право. Treilbard му отговаря, че 

„характеристиката и действието на традицията са обяснени в раздела „За действието на 

																																																																																																																																																																																														
* Чл. 1605. Задължението за предаване на недвижими вещи е изпълнено от продавача, когато предаде 
ключовете, ако се отнася до апартамент, или когато предаде документите за собствеността. 
100 Gaius, III, 139; Justinien, III, 24. 
101 Les loix civiles, I, II, II, n° 5. 3a Pothier (Traité du contrat de vente, n° 313), договорът за продажба „се 
изпълнява от продавача чрез традиция или предаване на продадената вещ”.	
102 Fenet, XIV, 88. 
103 Justinien, Inst. II, I, 44 и 45. 



облигациите“104. Tronchet, от своя страна, обяснил, че традицията е начин за 

изпълнение на едно задължение, което напомня за отграничението, което прави 

Pufendorf, между сключването на договора за продажба и предаването, което не е нищо 

друго, а изпълнението му. В тази връзка Demolombe изброява в Наполеоновия кодекс 

осем придобивни способа, между които и традицията105. 

30. Но тогава защо е толкова широко разпространено сред съвременните автори 

схващането, според което традицията няма вече никаква роля в позитивното право, а 

постигането на съгласие е достатъчно за прехвърляне на собствеността? Защото 

постигането на съгласие е традиция! Не реалната или фиктивната традиция, позната на 

римското право, а гражданска традиция. Portalis е пределно ясен в това отношение: 

„чрез договора се осъществява един вид гражданска традиция, която извършва 

прехвърлянето на правото на иск и ни дава право на принудителното изпълнение на 

реалната традиция на вещта (...)106. Влиянието на Pufendorf в случая е явно: съгласието 

на страните води единствено до прехвърляне на собствеността, разбирана като чисто 

право и морално качество. Тази гражданска традиция има за предмет само правото на 

разпореждане, а целта й е единствено да не допусне заобикалянето на задълженията на 

продавача: „задължението е поето от момента, в който е дадена думата“. Portalis 

обяснява няколко пъти тази грижа за морала, критикувайки решението на римското 

право, което не дава на купувача иск, с който да се изпълни принудително реалната 

традиция107. В своя труд, озаглавен „De l’usage et de 1’abus de l’esprit philosophique 

durant le XVIII siecle“, той изтъква превъзходството на френското право, съгласно което 

продажбата става перфектна при постигане на съгласие между страните, пред римското 

право, което изисква материална традиция, за да се изпълни договорът108. Като оставим 

настрана грешката, допуснала от Portalis относно перфектността на договора за 

продажба в римското право109, трябва да се има предвид и фактът, че този труд е писан 

между 1798 г. и 1800 г., по време на изгнанието на автора в Германия. Следователно е 

безспорно, че докато пише главата за продажбата в гражданския кодекс, Portalis няма 

																																																													
104 Fenet, XII, 4. 
105 Cours de Code Napoleon, XIII, n° 12. 
106 Fenet, XIV, 113. 
107 Срвн. Infra n° 40.	
108 3 ed. 1834, p. 214. 
109 Според Институциите на Юстиниан (III, 24), договорът за продажба е перфектен от момента, в кой то 
страните са постигнали съгласие за цената. Грешката на Portalis вероятно идва от остарялото схващане, 
че природата на продажбата, така както са я схващали Domat и Argou, съвпада с римскоправното 
разбиране. За тях договорът за продажба истински се изпълнява едва след прехвърлянето на пълната 
собственост. 



намерение да прави революция в тази материя или да скъсва със старото право! 

Вероятно гражданският кодекс не е отишъл по-далеч от идеите на Domat, от когото е 

почерпил най-много идеи в тази материя, според когото „заобикалянето на действието 

на продажбата чрез дефект в предаването не зависи никога от продавача; той може 

винаги да бъде заставен да го направи (...)110. 

31. Идеята за гражданска традиция се съдържа и в чл. 1138 на кодекса. Тук също 

традицията е дематериализирана, но въпреки това не е премахната. Първата алинея 

означава, че задължението за предаване се изпълнява чрез постигане на съгласие между 

договарящите страни, което всъщност представлява гражданска традиция. Но тази 

гражданска традиция няма за ефект прехвърлянето на пълната и цялостна собственост 

(dominium pleni natura), тъй като нейният предимно абстрактен характер я прави 

негодна да създаде такъв ефект, а се прехвърля само собствеността, определена като 

чисто право (merum ius) и като чисто морално качество (qualitatem mere moralem). 

Следователно гражданската традиция е способът да се осъществи задължението за 

предаване, което се изпълнява със самото съгласие. Терминът „предавам“ трябва да се 

разбира в значението му на „освобождавам“ (от латинското liberare), за да се проумее, 

че предаването не е чисто материален акт и че задължението за предаване не е 

задължение за facerе. То е абстрактен и изцяло отрицателен акт, който за отчуждителя 

се състои в това да освободи вещта в полза на приобретателя и да не пречи на 

получаването на владението.  Това решение е напълно логично, защото предаването на 

вещта е в риск на възложителя при договор за изработка111 и на купувача при договор 

за продажба (чл. 1608* и чл. 1657*). След като доказахме устойчивостта на предаването 

като способ за прехвърляне на собственост в позитивното право, следва да определим в 

кой момент се осъществява това прехвърляне на собствеността. 

III. МОМЕНТЪТ НА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА 

32. Този въпрос поставя огромни проблеми във връзка с тълкуването на 

текстовете, въпреки че езиковите уточнения, които ще бъдат направени по-долу, ще 

улеснят нашата задача. Трудността се увеличава още повече от прилагането на 

																																																													
110 Loix civiles, liv. I, t. II, sect. II, XX; вж. и Pothier, Traité de la vente, n° 68. 
111 J. Huet, op. cit., n° 32330 
* Чл. 1608. Ако не е уговорено друго, разноските по предаването са за сметка на продавача, а разноските 
по преместването на вещта са за сметка на купувача. 
* Чл. 1657. Относно хранителните стоки и движимите вещи развалянето на продажбата настъпва по 
право и без предизвестие в полза на продавача след изтичане на уговорения срок за оттегляне.	



теорията за риска, която изкуствено е била прикрепена към въпроса за собствеността от 

Pufendorf. За да доведем докрай нашето доказване, задължително трябва да 

разграничим общото правило, закрепено в чл. 1138 и в чл. 1141 от гражданския кодекс 

(А), от особените разпоредби относно договора за продажба (В). 

А. ОБЩОТО ПРАВИЛО 

33. Ако първата алинея на чл. 1138 ни дава формата на изпълнение на 

задължението за предаване, втората алинея предвижда кой е моментът на 

прехвърлянето на риска. Задължението за предаване „прави кредитора собственик и му 

прехвърля риска от момента, когато вещта е трябвало да бъде предадена, дори и 

реалната традиция да не е извършена (...)“. Това не означава, че прехвърлянето на 

собствеността се осъществява от момента, когато възниква задължението за предаване, 

както се поддържа от преобладаващата част от авторите. Действителният смисъл на чл. 

1138 не е да се прогласи принципът за незабавното прехвърляне на пълната 

собственост, а да се обвърже прехвърлянето на риска с предаването на вещта. В случая 

става дума по-скоро за приемственост, отколкото за някакво нововъведение. Струва си 

да се отбележи, че приемането на чл. 1138 никога не е било предмет на спорове. 

Напротив, Bigot-Preameneu посочва, че „тези принципи са прогласени от край 

време“112, което разбива тезата за пълно скъсване със старото право. Всъщност 

новостта се състои в установената връзка между прехвърлянето на риска и качеството 

на собственика, което смущава тълкувателите. 

34. Текстът на чл. 1138 се изяснява, ако се разгледа във връзка с писанията на 

Pufendorf, които той най-вероятно следва. Всъщност Pufendorf се опитва да обясни 

теорията за риска при продажбата, като тръгва от една явно противоречива 

констатация: защо в римското право рискът тежи върху купувача, който не е 

собственик на продадената и все още непредадена вещ, докато навсякъде другаде 

рискът е за продавача? Той предлага да се обвърже прехвърлянето на риска с 

прехвърлянето на собствеността. Това изкуствено и дидактическо привързване 

изопачава римското схващане за собствеността, като го отдалечава от 

действителността, а прехвърлянето й се превръща в едно чисто интелектуално 

действие113. Идеята на Pufendorf е, че собствеността, прехвърлена заедно с риска, 

																																																													
112 Fenet, t. XIII, 320. 
113„Ако купувачът е в забава относно получаването на продадената вещ, справедливо е загубата да тежи 
върху него. Защото от момен та, когато продавачът трябва, съгласно договора, да предаде стоката и 



представлява само чисто право и морална възможност, а не пълна и цялостна 

собственост. Bigot-Preameneu казва същото с други думи: „Тогава това вече не е 

простото право върху вещта, което има кредиторът, а е право на собственост ius in 

re“114. В това изречение изразът собственост in re не означава пълната и цялостна 

собственост по чл. 544, която съчетава правото на разпореждане и владението. Само 

чистото право дава възможност да се иска реално предаване. Забелязва се 

разминаването в езика на Pufendorf и Bigot-Preameneu. То се изразява в изопачаването 

на ius ad rem, което се превръща под перото на Pothier в синоним на задължение, докато 

при Pufendorf е било едно опосредено поради липсата на владение върху вещта ius in 

re“115. В действителност това in re на Bigot-Preameneu не с нещо различно от ius ad rem  

на Pufendorf116. Това обяснява твърденията на Bigot-Preameneu по повод на 

ревандикацията на неполучилия цената продавач в материята на търговското право: „тя 

има място само тогава, когато договорът за продажба не е все още консумиран. Така 

продавачът, който си връща стоките, които е предал, в действителност прави не друго, 

а си възвръща собствеността“117. 

35. Играта с тези две понятия продължава и Domat, който, според г-жа Patault, 

„губи почва“ по въпроса за консенсуалното прехвърляне на собствеността и показва 

„безкрайно объркване“, а иначе е така ясен по други въпроси118. За Domat договорът за 

продажба прехвърля собствеността, тъй като „вещите се купуват, за да се притежават и 

владеят“119. Тук е единственото му различие с римското право, защото когато пише, че 

„продажбата се извършва чрез постигане на съгласие“, той не казва нищо по-различно 

от Gaius и Justinien. Впрочем, Domat припомня, че купувачът става напълно господар 

на вещта, едва когато се осъществи предаването, което представлява „истинското 

осъществяване на договора за продажба“120 и цената бъде платена121. Но трудността 

																																																																																																																																																																																														
когато той е готов да направи това, Собствеността, разбирана като чисто право и морална възможност, 
преминава върху купувача по начин, че продадената вещ принадлежи единствено нему от този момент 
нататък“; iiv. V, chap. V, III. Barbeyrac превежда merumius et facultatem c власт или просто право.	
114Fenet, t. XIII, 320. 
115 Срвн. n°25 по-горе. 
116 Станало синоним на задължение при Pothier, ins ad rem не било годно да прехвърли собствеността, 
определена дори като чисто право и правна възможност. Отново изниква старият въпрос: може ли 
приобретателят да иска реална традиция или трябва да се задоволи с обезщетение? Karo не употребява 
израза ius ad rem Bigot-Preameneu се измъква хитро от дебата и приема, че отчуждителят няма друга 
възможност, освен да предаде вещта, било доброволно или принуди телно. 
117 Locré, t. 19, р. 488. Видно е, че при договора за продажба Bigot-Preameneu обвързва прехвърлянето на 
собствеността с плащането на цената, срвн. n° 52 по-долу. 
118 А.-М. Patault, Introduction historique au droit des biens, PUF, coll. Droit fondamental, 1989, n° 175. 
119 Loix civiles, liv. I, tit. IT, sect. II. 
120 Op. cit., I, II, II, X. 



идва от текста, посветен на теорията за риска в договора за продажба, защото Domat 

пише: „всички промени, които се случват след осъществяването на продажбата, засягат 

купувача и ако вещта погине преди предаването, той понася загубата и остава задължен 

да плати цената (...). Защото след продажбата вещта се счита негова, а продавачът 

остава задължен само за своето съгласие и за нейното предаване“122. Изглежда, че това 

становище противоречи на твърдението, според което купувачът става пълен господар 

на вещта едва след нейното предаване. 

В действителност противоречие няма, ако се приложи разделението па 

Pufendorf: от сключването на договора или на датата, предвидена за доставката, 

купувачът е титуляр на собственост, разбирана като чисто право и морална възможност 

(facultatem moralem), което му дава възможност да получи реална традиция и което 

забранява на продавача да се разпорежда свободно с вещта. Това са основните 

последици на гражданската традиция. В противовес, купувачът има задължение 

незабавно да поеме владението върху вещта (освен ако няма договорна клауза в 

обратен смисъл). Затова и рискът остава за него. Продължението на текста на Domat 

потвърждава това тълкуване, тъй като той поставя риска в тежест на продавача, когато 

последният е в забава за предаването на вещта. Когато върху купувача тежи 

задължението да поеме владението върху вещта, а той не го прави, справедливо е 

загубата да бъде понесена от него. Интересна е тази собственост, която преминава от 

човек на човек произволно, само ако е налице забава! В действителност се счита, че 

вещта принадлежи на купувача само поради наличието на чистото право, което е 

прехвърлено с гражданската традиция. Това чисто право не бива да се смесва с пълното 

господство върху вещта или цялостната и пълна собственост (domini pleni natura), която 

се придобива само чрез предаване. 

36. Предложеното тълкуване има това предимство, че примирява 

разпоредбата на чл. 1138 с тази на чл. 1141 от гражданския кодекс. Със сигурност тук 

писанията на Pufendorf не са ни от голяма помощ, защото, след като припомня 

римските правила, които облагодетелстват втория купувач, който владее вещта, той 

подчертава, че при Grotius съществува противоречие, и прави двусмислено заключение 

относно правилото за естественото право в тази материя123. Що се отнася до Domat, той 

																																																																																																																																																																																														
121 op. cit., 1, II, sect. III, I. 
122 Op. cit., I, II, sect. VII, II.	
123 Liv. V, ch. V, § V. 



следва разрешението на римското право, което привилегирова втория владеещ 

купувач124, което е несъвместимо с прехвърлянето на собствеността  consensu. 

Единствената възможност да се хармонизират тези два члена е да се разграничи 

тяхното приложно поле. Член 1138 се занимава само с абстрактното прехвърляне на 

собствеността, разбирана като чисто право и морална възможност. Напротив, чл. 1141 

разглежда пълната и цялостна собственост, т.е. собствеността, която включва 

ефективното господство върху вещта. 

Връзката между тези две разпоредби представлява само едно банално 

приложение на правилото за относителното действие на договорите. Гражданската 

традиция, която е с договорен характер, по силата на чл. 1165* не може да уврежда 

третото лице, на което се признава качеството пълен и цялостен собственик чрез 

материалното предаване на вещта. Ясно е, че реално владеещият приобретател става de 

plano единствен господар на вещта и неговият dominium превъзхожда обикновеното 

право, чийто титуляр е първият приобретател по гражданската традиция125. Същото сс 

отнася и за кредиторите на отчуждителя, които биха могли да насочат принудителното 

изпълнение към отчуждената, но все още непредадена вещ, което е в съответствие с 

грижата да се избегне измама от страна на длъжника. Според доктрината това не е 

възприетото в съдебната практика разрешение, дори и повсеместно цитираното съдебно 

решение да е просто банално приложение на клаузата за посесорна конституция126. 

37. Остава ни да разгледаме въпроса за условието за добросъвестност, 

предвидено в чл. 1141. То трябва да се разглежда само като изискване за нравственост. 

Ако лицето, което получава първо вещта, знае за съществуването на задължение за 

предаване в полза на друго лице, това друго лице ще има иск, за да се защити от 

измамата, която уврежда неговото право: fraus omnia  corumpit. Впрочем Pothier 
																																																													
124 Loix civiles, liv. I, tit. Ill, sect. II, 13. 
* Чл. 1165. Съглашенията имат действие само между договарящите се страни; те не вредят на третите 
лица, а ги ползват единствено в случая, предвиден в чл. 1121*. 
* Чл. 1121. Може да се договаря и в полза на трето лице, когато такова е условието на договора, който 
едно лице е сключило в своя полза или на дарение, което едно лице е направило в полза на другиго. Този, 
който е направил тази уговорка, не може да я отмени, ако третото лице е изразило воля да се възползва 
от нея.	
125 Между двама последователни приобретатели не е възможен никакъв конфликт относно едно и също 
право на собственост. Правото на собственост не се прехвърля от отчуждителя на приобретатели, то се 
погасява за първия, като се създава идентично право в имуществото на втория. Срвн. Vareilles-
Sommierres, La definition et la notion juridique de la propriété, RTD civ. 1905, 458. 
126 Civ. 24 juin 1845, d. 1845.1.309: Освен на измама, Съдът се основава и на уговорката за посесорната 
конституция, включена в договора, за да се попречи на кредитора на продавача да се разпореди с вещ, 
която е в негово владение на основание на договор за наем, позволен от купувача. Ulpien допускаше 
такъв пакт (D. 6, 1, 77). 



допуска Павловия иск в този случай, доколкото длъжникът е неплатежоспособен127. 

Съставителите на кодекса, като са пренебрегнали условието за неплатежоспособност на 

длъжника, което е присъщо на Павловия иск, са искали да улеснят иска на кредитора, 

жертва на измамата. Недобросъвестният приобретател не заслужава никаква защита. 

Това представлява връщане към римското право на продажба, защото за Paulus 

купувачът на чужда вещ може да придобие вещта, само ако е добросъвестен128. Този 

принцип се открива и в чл. 1238, ал. 2 от гражданския кодекс. 

38. Разгледаните в този смисъл членове 1138 и 1141 могат да бъдат 

противопоставени на чл. 1238, ал. 2 и 1303, без да се наруши съгласуваността между 

тях.Всъщност, въпреки че размяната на волеизявления (гражданска традиция) 

прехвърля само просто право върху вещта в полза на кредитора, длъжникът винаги е 

verus dominus на дадената в изпълнение вещ. Това съждение обяснява и факта, че в 

случай на погиване на вещта длъжникът е длъжен да прехвърли на кредитора правата и 

исковете за  обезщетение, свързани с тази вещ. „Собствеността“, която кредиторът е 

придобил, представлява само правото да се иска предаване на вещта и задължението да 

се носи риска. Това право да се изисква предаването на вещта съществува само inter 

partes, то не включва правата и исковете, предвидени в чл. 1303. 

39. Възможно е да се достигне до единство на режима при теорията за риска и 

прехвърлянето на собствеността при различните договори. Член 1138 е призван да 

уреди момента на прехвърлянето на риска при договора за изработка. Ако 

изработващият се е задължил да извърши някаква работа по създаването на определена 

вещ и доставя материала, доставката трябва да стане на уговорения ден: „възложителят 

става собственик на вещта от момента, в който тя е можело да бъде доставена, т.е преди 

осъществяването на самата доставка“129. Но дори и тук става дума за чистото морално 

качество, което оправдава прехвърлянето па риска, за обикновеното право да се иска 

предаването на вещта, а не за пълната и цялостна собственост, която се прехвърля само 

чрез реална традиция. Затова правилото в чл. 1788*, че рискът се прехвърля от 

момента, в който възложителят изпадне в забава за получаването на вещта или на 

																																																													
127 Traité des obligations, n° 152. 
128 D. 41, 4, 2. Bona fide е също условие за публициевия иск. (D. 4, 2, 9, 4).	
129 F. Collart-Dutilleul et Р. Deiebecque, Contrats civils et commerciaux, Precis Dalloz, 1996, n° 726; обратно J. 
Huet, op. cit., n° 32221. 



уговорената за доставката дата, е само приложение на общото право130. Това тълкуване 

получава подкрепа и от авторитет като Mouricault, който защитава пред Трибуната, че 

изпълнителят, който доставя материала „остава собственик до приключването на 

работата, до момента, в който е в състояние и отправя предложение да осъществи 

доставката. Дотогава следователно рискът е върху него“131. 

Известно отклонение от това положение се наблюдава при договорите intuito 

personae. Когато например един художник е ангажиран да нарисува портрет, 

собствеността върху картината се прехвърля само с реална традиция132. В този случай 

няма гражданска традиция, позволяваща на възложителя да иска принудително 

предаване на вещта. Следователно възложителят не носи и риска от погиването. Не 

става дума за истинско изключение, защото, държейки сметка за intuito personae и за 

свободата на артиста, художникът е в правото си да откаже предаването на картината, 

ако резултатът не го удовлетворява. 

 

Б. ДОГОВОРЪТ ЗА ПРОДАЖБА 

Въпросът за прехвърлянето на собствеността при договорите за продажба трябва 

да се раздели на три части: гражданска традиция (1), предаване (2) и плащане на цената 

(3). 

1. Гражданската традиция 

40. Съвсем малко вероятно е съставителите на кодекса да са имали намерение да 

закрепят в чл. 1583 принципа за прехвърлянето на собствеността върху продадената 

вещ от момента на постигане на съгласието. Да вземем първоначалната редакция на 

този член от проекта на комисията, която е всъщност повторение на текстовете на 

Justinien133 и Domat134: „продажбата е извършена от момента, в който е постигнато 

съгласие за вещта и цената, дори и вещта още да не е предадена и цената да не е 

																																																													
* Чл. 1788. Ако, в случай че изпълнителят доставя материала, вещта погине поради каквато и да е 
причина преди да бъде предадена, загубата е за сметка на работника, освен ако възложителят не е в 
забава за получаването на вещта. 
130 Обратно J. Huet, op. cit., n° 32221 и n° 32229, който закрепва прехвърлянето на собствеността и на 
риска към деня на получаването; Ph. Malaurie et L. Aynes, op. cit., n° 781, които разделят прехвърлянето 
на риска и на собствеността.	
131 Fenet, XIV, 340. 
132 Civ. 14 mars 1900, D. 1900.1.497. 
133 Inst. Ill, 24. 
134 Loix civiles, I, II, I, 2. 



платенa“135. В този текст изобщо не се определя моментът на прехвърляне на 

собствеността. Portalis в изложението на мотивите настоява върху разграничението 

между договора и неговото изпълнение136, като обяснява, че „предаването на 

продадената вещ и плащането на цената са действия по изпълнението на договора (...), 

които не трябва да се смесват със самия договор“. Член 1583 засяга само възникването 

на договора, доколкото разпорежда, че той е перфектен с постигане на съгласие. Тук 

Portalis вижда напредък по отношение на римското право, въпреки дискусиите дали 

продавачът може да бъде осъден да изпълни принудително задължението си за 

предаване на продадената вещ137. Изглежда, че през класическата епоха е възможно 

само парично осъждане138. Въпреки известното смекчаване през Късната Империя 

(Justinien препоръчва да се избягва изпълнението в натура) и противното становище па 

Domat139 и Polhier, сентенцията Nemo potest cogi ad traditionem намира голямо 

приложение в Старото право. Затова е разбираема грижата на съставителите на кодекса 

да изчистят договора за продажба от всякакви формални условия и да го превърнат в 

прехвърлящ собствеността договор, така че продавачът да бъде задължен да предаде и 

прехвърли собствеността върху продадената вещ140. 

41. Но ако чл. 1583 отговаря на тази цел, той изобщо не определя момента на 

прехвърлянето на собствеността. Във всеки случай Portalis никога не го е разбирал по 

такъв начин и затова е от особено значение поправянето на очевидната грешка в 

тълкуването: когато Portalis казва, че „само чрез изразяването на нашата воля ние 

придобиваме за себе си и прехвърляме на другиго всички вещи, които могат да бъдат 

предмет на съглашение между нас„ и че „чрез договора се извършва един вид 

гражданска традиция, която извършва пренасянето на правото и ни дава иск, за да 

искаме реалната традиция върху вещта (...)„141!, това съвсем не означава, че 

прехвърлянето на собствеността се извършва незабавно с постигането на съгласие. 

Portalis е искал само да обясни, че продажбата включва в себе си задължението на 

продавача да прехвърли собствеността върху продаваната вещ, без това задължение да 

																																																													
135 Fenet, t. II, 334. 
136 Това е учението на Pufendorf, op. cit., liv. V, chap. V, § III. 
137 За този дебат срвн. Pothier, Traite du contrat de vente, n° 68. 
138 Ourliac et de Malafosse, Histoire du droit privé, Les biens, PUF, 1961, n° 162. При иска ex empto Ulpien 
има предвид именно осъждането за сума пари в хипотезата на неизвършване на предаването, 13. 19, 1, 1 
и 11, 9. Така и Gaius, Inst. IV, 48.	
139 Op. cit., liv. I, tit. II, sect. II, n° 20. 
140 При Justinien продажбите, които е трябвало да бъдат извършени в писмена форма стават перфектни 
едва след изготвянето на акта. Дотогава купувачът и продавачът могат да се откажат, Inst. III, 24. 
141 Fenet, XIV, 113. 



бъде подчинено на материалната традиция. „Пренасянето на правото“, за което той 

говори, не означава прехвърляне на пълната и цялостна собственост, а представлява 

просто право, позволяващо на ищеца, който предлага да плати цената, чрез иска ех 

empto да иска предаването на вещта, т.е. реална традиция. В това отношение 

позоваването на гражданската традиция не оставя никакво съмнение142. 

42. Проблемът идва от измененията, които са внесени в първоначалния проект, 

за да се достигне до окончателната редакция: „тя е перфектна между страните и 

собствеността се придобива по право от купувача по отношение на продавача, от 

момента, в който се споразумеят за вещта и цената, дори и вещта да не е все още 

предадена и цената да не е платена“. Дебатът е бил изключително по повод 

прехвърлянето на собствеността на недвижими имоти между, от една страна, 

привържениците на системата, закрепена със закона от 11 брюмер, година VII, който в 

своя член 28 разпорежда, че „вписването (...) прехвърля на приобретателя правата на 

собственост върху недвижимия имот“, и, от друга страна, защитниците на 

прехвърлянето само чрез съставянето на автентичен акт, независимо от вписването143. 

Първоначалната редакция на чл. 1583 изглежда прекадено благоприятна за 

привържениците на прехвърлянето на собствеността на недвижими имоти само чрез 

съставяне на автентичен акт, включително и по отношение на третите лица144. Дебатът 

се отлага за неопределено време, а текстът възприема редакцията, която всички днес 

познаваме. Следователно не е правилно в нея да търсим закрепване на принципа за 

прехвърляне на собствеността solo consensu върху вещи, в това число и движими! 

Никой никога не е имал намерение да създава такъв принцип в кодекса: или системата 

на вписване е взела превес и въпросът дори не се поставя, защото е очевидно, че 

собствеността се прехвърля ergа omnes, или това е първоначално предложената от 

Portalis и комисията система и трябва да се върнем на разрешението, възприето в 

старото френско право. 

43. Наред с това, прибавянето на израза „собствеността се придобива по 

право от купувача по отношение на продавача“ съвсем не означава, че незабавното 

прехвърляне на пълната собственост се извършва чрез постигането на съгласие относно 

вещта и цената. Ако беше така, изразът щеше да бъде плеоназъм, защото „придобивам“ 
																																																													
142 Срвн. Grenier, който в доклада си за продажбата, също както и Bigot-Preameneu по повод на чл. 1138, 
използва прехвърлянето solo consensu само за да обясни прехвърлянето на риска; Locré, XIV, 230 и 232.	
143 За този дебат срвн. Demolombe, op. cit., n° 439; и Hureaux, цитираната статия в бележка под линия 38. 
144 Срвн. supra n° 27. 



означава „ставам собственик“. Изкарвайки Stendhal, който не спира да хвали стила на 

кодекса, лъжец, авторите все едно са написали: собствеността става собственост. Нищо 

не е по-малко сигурно от това. Впрочем, много автори заменят израза „се придобива“ 

със „собствеността се прехвърля“, което още веднъж изопачава текста, за да му даде 

благоприятен за тезата за незабавното прехвърляне смисъл. Очевидно е, че терминът 

„придобивам“ е използван в неговия етимологически смисъл получавам в повече, 

увеличавам. Глаголът „получавам“ означава „постигам съгласие по това, което желая“, 

което идеално характеризира кредитора по едно задължение за даване. Следователно 

трябва да се разбира: собствеността се дава, отдава, запазва по право за купувача. Тук 

изразът „по право“, който напомня превода на Barbeyrac на термина ipso iure, уточнява, 

че гражданската традиция се въплъщава във волята на страните чрез действието на 

самото право, т.е. без да е необходима друга форма145. Терминът „собственост“ не 

означава „право на собственост“, а определя самата вещ. Следователно текстът 

съответства на становището на Portalis: собствеността, разбирана като вещ, се отдава на 

купувача чрез гражданската традиция. От момента на размяната на волеизявленията за 

вещта и цената, купувачът има право да получи по принудителен ред предаването на 

вещта и прехвърлянето на пълната и цялостна собственост. Това е така, защото чл. 1583 

не означава нищо повече и защото съставителите са уточнили, че тези разпоредби имат 

действие само между страните146. 

44. В този ред на разсъждения гражданската традиция, свързана със 

задължението за прехвърляне на собственост, позволява да се даде обяснение на 

момента на прехвърляне на риска при продажбата на родово определени или бъдещи 

вещи. При тези видове вещи доктрината допуска изключение от принципа па 

незабавното прехвърляне на собствеността, като то се отлага до индивидуализирането 

па вещта или до нейното създаване147. Но обяснението на това изключение не звучи 

																																																													
145 Член 1290* използва израза „по пълно право“ вместо ipso iure, което означава „без никакво специално 
изискване“, срвн. A. Desjardins, De la compensation, Paris, 1864, p. 154 и сл.; R. Henri, La compensation, 
Paris, 1895, p. 107 и сл. 
* Чл. 1290. Прихващане настъпва по право единствено по силата на закона, дори и без знанието на 
длъжниците; двата дълга се погасяват взаимно в момента, в който и двете съществуват, до размера на 
съответните им части. 
146 Доклад на Faure, Locré, XIV, 191.	
147 F. Gore, Le moment du transfert de propriété dans les ventes a livrer, RTD civ. 1847.161; Le transfеrt de la 
propriété dans les ventes de choses de genre, D. 1954. Chron.175. 
* Чл. 1585. Когато стоките не се продават изцяло, а след теглене, броене или измерване, продажбата не е 
перфектна, в смисъл, че продавачът носи риска за продадените вещи, докато те не бъдат изтеглени, 
преброени или измерени; но в случай на неизпълнение на задължението, купувачът може да иска или 
предаване или обезщетение за претърпените вреди. 



твърде естествено.Това е така, защото не става дума за изключение, а само за прилагане 

на принципа, според който рискът се прехвърля от момента, в който вещта е трябвало 

да бъде предадена (чл. 1138, ал. 2).Очевидно е, че гражданската традиция не може да се 

осъществи преди индивидуализацията на заместимите и довършването на бъдещите 

вещи. Едва след този момент доставката, определена като освобождаване на вещта в 

полза на приобретателя, а оттам и прехвърлянето на риска, могат да се осъществят. 

Прехвърлянето на пълната и цялостна собственост винаги се извършва в момента на 

реалната традиция. 

45. Член 1585* от гражданския кодекс предвижда същото и за продажбите при 

теглене, броене или измерване. Такава продажба ще бъде перфектна от момента на 

претеглянето, преброяването или измерването. Тук терминът „перфектен“ не визира 

сключването на договора, тъй като купувачът може да иска предаване на стоката и ако 

има основание, обезщетение. Не става дума също така за прехвърляне на пълната и 

цялостна собственост, която е подчинена на предаването във формите по чл. 1606 и на 

плащането на цената. Изрично е засегнат единствено въпросът за риска: „продажбата 

не е перфектна, в смисъл, че продавачът носи риска за продадените вещи.  Обратно, 

при продажбата на вещи en bloc прехвърлянето на риска не е обусловено от 

претеглянето, измерването и преброяването на стоката. Според чл.1586* „продажбата е 

перфектна, макар че стоките не са все още претеглени, преброени или измерени“. Но и 

тук не трябва да се заблуждаваме за смисъла на термина „перфектен“, който няма 

предвид прехвърлянето на собствеността, защото все още сме в главата за естеството и 

формата на продажбата, а не в тази, която разглежда изпълнението на задълженията на 

продавача. Това тълкуване се подкрепя от учението на Gaius148, Domat149 и Pothier150, 

автори, които са оказали силно влияние при съставянето на членове 1585 и 1586 и към 

които изрично препраща Grenier в своята реч пред законодателното тяло. 

2. Предаването 

46. Докато гражданската традиция прехвърля на купувача собственост върху 

чисто право, една обикновена морална възможност, предаването или традицията води 

до прехвърляне на пълната и цялостна собственост, ако цената бъде платена. 

																																																																																																																																																																																														
* Чл. 1586. Обратно, ако стоките са били продадени en bloc, продажбата е перфектна, макар че стоките не 
са все още претеглени, преброени или измерени. 
148 D. 18,1,35,5. 
149 Loix civiles, liv. I, tit. II, sect. VII, 5 
150 Traité du contrat de vente, n° 308.	



Следователно то не е обикновен материален акт, какъвто може да бъде отнемането на 

една вещ. Toullier казва по повод на чл. 1604, че „думата власт, прибавена към думата 

владение, ясно изразява естеството на владението, което продавачът трябва да отстъпи 

на купувача, както и целия набор от права, които той е длъжен да му прехвърли. 

Материалното държане от страна на купувача е само част от това, което той трябва да 

получи от продавача.Освен това продадената вещ трябва да му бъде предадена във 

владение, т.е. той да може безпрепятствено и без страх за бъдещето да я ползва и да се 

разпорежда с нея по най-абсолютния начин“151. Най-вече към Domat трябва да се 

обърнем, за да схванем израза в неговото пълно значение. За него „истинското 

владение е само това на собственика“152. Когато определя предаването като „пренасяне 

на продадената вещ във власт и владение на купувача“153, той свързва прехвърлянето на 

пълната собственост с началото на владението. Впрочем, като следва в това идеята на 

Pufendorf, Domat не казва ли, че „не могат да се упражняват пълно всички права на 

собственост, ако не се владее вещта“154? Във връзка с продажбата Domat учи, че 

„владението на вещи, които се придобиват от други лица, които ги имат в свое 

владение, преминава у приобретателя едва след предаването (...)155“. Следователно 

купувачът става пълен собственик едва след предаването, което единствено може да му 

даде наред с властта върху вещта и владението в качеството му на собственик. 

47. Следователно е достатъчно да познаваме момента и начина на предаване на 

вещите, за да уточним в кой момент се прехвърля пълната и цялостна собственост. 

Член 1605* разпорежда относно недвижимите имоти, че задължението за предаване е 

изпълнено от страна на продавача от момента на предаването на ключовете, ако става 

дума за сграда, или на документите за собствеността. Но този член вече няма голямо 

значение, тъй като законодателят възстанови механизма на вписването със закона от 23 

март 1855 г. Според гази система, вписването замества предаването, защото едва от 

момента на вписването на прехвърлянето купувачът става пълен собственик на имота, 

т.е. собственик по отношение на всички. Що се отнася до движимите вещи, член 1606 

																																																													
151 Toullier, Droit civil frangais, t. 16, n° 245, чрез Duvergier. 
152 Loix civiles, liv. III, tit. VII. Според Domat плодоползувателят и наемателят не са владелци на вещта, 
която е в тяхна власт; те са само държатели. Собственикът владее посредством тях. 
153 Loix civiles, liv. 1, tit. II, sect. II, n° 5. 
154 Loix civiles, liv. III, tit. VII; ервн. и liv. III, tit. VII, sect. III, n° 1. 
155 Loix civiles, liv. III, tit. VII, sect. II, n° 18. 
* Чл. 1605. Задължението за предаване на недвижими имоти е изпълнено от продавача, когато той 
предаде ключовете, ако става дума за сграда, или книжата за собствеността. 



закрепва реалната традиция, напълно възпроизвеждайки смекченияга, допуснати от 

Институциите на Justinien. 

И накрая, „нетелесните права“ се предават чрез предаване па документа или чрез 

съгласие за уговореното ползване (чл. 1607). Domat, чиито идеи са вдъхновили 

написването на този член, казва, че предаването на продадено право на сервитут се 

осъществява чрез възможността то да се ползва, дадена от продавача на купувача156. 

Относно вземанията възможността да се упражнява придобитото право неизбежно 

минава през уведомяването на длъжника за прехвърлянето. Само това уведомяване 

позволява да се предаде владението на едно вземане157, и следователно да прехвърли 

пълната собственост върху нея. Така смята и Pothier, според който „по отношение на 

правата на вземане, традицията може да се извърши само чрез уведомяване“ и 

припомня чл. 108 от обичая на Париж: „простото прехвърляне не е достатъчно; 

прехвърлянето трябва да бъде съобщено на страната и да й се даде копие от него“158. 

Далеч от идеята да скъсва със старото френско право, кодексът възприема това правило 

в член 1609*159. Тук уведомяването не е предвидено заради противопоставимостта на 

прехвърлянето на правото на трети лица: само установяването на власт върху вземането 

прави цесионера пълен собственик по отношение на всички, макар че според израза на 

Bourjon цедентът “е лишен достатъчно от правомощия от прехвърлянето“. 

3. Плащането на цената 

48. Негативните ефекти на прехвърлянето на собствеността от момента на 

постигане на съгласието често се отричат, като се изтъква, че този принцип жертва 

интересите на продавача. Съмнително е обаче съставителите на кодекса, които според 

Ripert са били „юристи с особено практичен разум“160, да са искали да закрепят един 

толкова нереалистичен принцип, толкова отдалечен от нуждите на оборота. Връзката 

между предаването на вещта и плащането на цената, установена от чл. 1612*, ясно 

показва това. 

																																																													
156 Loix civiles, liv. I, tit. II, sect. II, n° 9.	
157 Op.cit, liv. Ill, tit. VII, sect. II, n° 22. 
158Traite du droit de domaine de propriete, n° 215; Ferriere, Commentaire sur la coutume de Paris, 1770, t. I, p. 
236; Bourjon, op. cit., liv.lll, tit. Ill, sect. II, § X. 
* Чл. 1609. Ако не е уговорено друго, предаването трябва да се извърши на мястото, където по време на 
продажбата се е намирала вещта, която е неин предмет. 
159 В този смисъл: Portalis и Grenier, in Locre, t. 14, p. 184 и 255; Maleville, Analyse raisonnée de la 
discussion du code civil au Conseil d’Etat, 2 ed. 1807, t. 3, p. 430; Planiol, op. cit., t. 2, n° 1672 и 1673.	
160  La regie morale dans les obligations civiles, LGDJ, 1949, n° 8. 
* Чл. 1612. Продавачът няма задължение за предаване на вещта ако купувачът не е платил цената, а 
продавачът не му е дал срок за извършване на плащането. 



49. Всъщност прочитът на кодекса позволява да се убедим, че и тук 

съставителите не са искали да скъсат с решенията на римското и старото френско 

право. Domat счита, че купувачът става господар на вещта едва след плащането на 

цената161. Според Pothier, „особеност на традицията, която се извършва в изпълнение на 

договора за продажба, е, че тя прехвърля собствеността върху купувача едва когато на 

продавача е платена цената или той е удовлетворен по друг начин“162.Този принцип 

следва от римското право, според което продадените и предадените вещи се 

придобиват от купувача след като той плати цената на продавача или го удовлетвори по 

друг начин (учредяване на залог или привличане на съдлъжник), освен ако продавачът 

не реши да кредитира купувача163. Това е така поради факта, че продавачът се съгласява 

да предаде продадената вещ само срещу плащане на цената.Това правило е било 

възприето от чл. 176 от обичая на Париж, според който този, който е продал една вещ, 

без да посочи определен срок, запазва собствеността до плащането на цената, 

независимо от традицията, която е направил. Обратно, чл. 177 разпорежда, че ако 

продавачът е уговорил срок за плащането, той се лишава от собствеността при 

традицията, въпреки че запазва привилегия върху вещта, ако върху нея е насочено 

принудителното изпълнение на друг кредитор на длъжника. 

50. Такова е било приложимото право в Париж преди Революцията. Изменил ли 

е кодексът класическите разрешения? Изглежда, че не, толкова е било силно влиянието 

на труда на Bourjon, принципите на Общото право на Франция и обичая на Париж 

върху съставителите на кодекса164. Така разпоредбите на член 2102, т. 4 се изясняват. В 

тях се прави разграничение в зависимост от това дали продажбата на неплатени 

движими вещи е извършена със или без срок. Ако е уговорен срок, продавачът ще 

разполага само с привилегията по член 2102, т. 4.Ако не е уговорен срок, продавачът 

остава собственик на неплатените движими вещи въпреки традицията. Вече не става 

дума за пълната и цялостна собственост, а за ограничена с правото на ревандикационен 

иск собственост. Продавачът може да ревандикира вещите, когато се намират във 

владение па купувача и дори може да попречи на тяхната препродажба, стига само 

ревандикацията да бъде предявена в осемдневен срок от предаването и вещите да се 
																																																													
161 Liv. I, II, III, 1. 
162 Traité du contrat de vente, n° 322. 
163 Inst. II, 1,41; D. 18, 1, 19.	
164 Срвн. A.-J. Arnaud, op. cit., р. 159 и сл. Срвн. доклада на съветника Jaubert относно състоянието на 
законодателството и на съдебната практика по въпросите на правото па следване на продадените стоки (в 
Locré, t. 19, р. 502 и сл.), както и забележката на Janet (Locré, t. 19, р. 530), според която чл. 2102 закрепва 
римскоправното разрешение и по-голямата част от старите обичаи. 



намират в същото състояние. Правото на ревандикация на неполучилия цената 

длъжник (rei vindicatio) е само негативно отражение на правото на купувача да изисква 

предаване от момента, в който продажбата стане перфектна. Ако първият вече не е 

истински господар на вещта, вторият все още не е такъв, защото никой от тях няма 

пълна власт (plena in re potestas)165. Това разпръскване на права върху няколко лица се 

обяснява с разнородния характер на собствеността от гледна точка на включените в нея 

правомощия. Въпреки това неполучилият цената продавач, активно легитимиран да 

предяви ревандикационния иск, трябва да бъде считан за истински собственик, защото 

само тор има изключителното право върху продадената вещ да отстрани всички грети 

лица, включително и купувача.Докато не плати цената, купувачът има само условно 

право на пълна и цялостна собственост върху продадената вещ. 

51. Прегледът на други текстове от кодекса потвърждава тази теза. Така е и в 

хипотезата на чл. 1613*, според който продавачът ще престане да бъде задължен да 

предаде вещта, при все че е дал срок за плащането на цената, ако след сключване на 

договора за продажба купувачът фалира или бъде разорен. Изхождайки от принципа за 

незабавното прехвърляне на собствеността, този член няма да има никакъв смисъл. 

Всъщност не става дума за обикновено приложение на exceptio non admipleti contractus, 

защото когато продавачът е дал срок за плащане на цената, изпълнението на неговото 

задължение за предаване е по необходимост предварително. За да се позове на това 

възражение, той обаче не трябва да бъде задължаван да изпълнява първи своето 

задължение. Единственото рационално обяснение се съдържа в идеята, че купувачът 

става господар на вещта едва след извършването на традицията и плащането на 

цената166. Дотогава продавачът остава собственик и, въпреки че собствеността му е 

обременена от правото на купувача да иска предаването на вещта, той основателно 

може да откаже предаването, ако се окаже, че купувачът не ще може да плати цената в 

уговорения срок. Това изразява и Ulpien, когато признава на продавача правото да 

																																																													
165 Срвн. предложението на Ch. Mouly в цитирания колоквиум за отделяне на продажбата от 
ревандикацията. Но rei vindicatio, както и jus disponendi, е част от dominium. 
* Чл. 1613. Той (продавачът- бел. пр.) няма да бъде задължен да предаде вещта, при все че е дал срок за 
извършване на плащането, ако след сключването ма договора за продажба купувачът е фалирал или е бил 
разорен, така че за продавача да възникне неминуема опасност да загуби цената; освен ако купувачът не 
му даде гаранции, че ще плати в срок.	
166 Обратно, чл. 1614*, ал. 2, според който плодовете са за купувача от деня на продажбата. 
*Чл. 1614. (1) Вещта трябва да бъде предадена в състоянието, в която тя се е намирала в момента на 
сключването на дог овора за продажба. 
(2) От този ден, всички плодове принадлежат на приобретателя. 



задържи вещта, докато тя не му бъде платена. Това всъщност е нещо като залог, quasi 

pignus167. 

52. Следователно кодексът разграничава значителен брой хипотези. Или 

продавачът е предал вещта, като е дал срок за плащане и собствеността с прехвърлена 

на купувача, въпреки че последният е бил обявен в несъстоятелност, преди да е 

престарал цената. Или предаването не е било придружено с изрично отпускане на срок 

за плащане и продавачът остава собственик на вещта с възможност да я ревандикира 

при условията на член 2102, 4°. Или продажбата е била сключена със срок за плащане, 

но купувачът е разорен или е фалирал, преди да е установил владение върху вещта, и 

продавачът се освобождава от задължението да му я предаде, ако не получи 

предварително плащането или определена гаранция (чл. 1613). Икономическият смисъл 

на системата се изразява в обвързването на прехвърлянето на собствеността и 

плащането на цената. Това обяснява и Treilhard пред Държавния съвет по време на 

дебатите относно проекта за Търговски кодекс: „Когато се продава, това се прави 

винаги при условие да се плати цената; а реално собствеността се прехвърля след 

изпълнението на това условие“168. 

53. Трябва обаче да се направи уточнение, че тези правила се прилагат само в 

гражданското право. Член 2102, 4° in fine уточнява: „Нищо не се променя в търговските 

закони и обичаите в практиката по отношение на ревандикацията“. Дискусията се 

поражда при приемането па чл. 1138, когато Segur изтъква, че „в материята на 

търговското право традицията невинаги прехвърля собствеността. Използването на 

ревандикацията следва да бъде подкрепено при търговските сделки“. Bigot-Preameneu 

му отговаря, че „това използване би могло да се запази в търговския кодекс, който ще 

представлява изключение от общото правило“169. Всъщност търговският кодекс от 1807 

г. закрепи ограничение в това използване в чл. 576 и сл.: когато купувачът е обявен във 

фалит, ревандикацията може да се отнася само до транспортираните или вложени стоки 

и, при определени условия, до менителничните ефекти. Това ограничение е 

представено от съветника Segur като нововъведение по отношение на обичаите в 

																																																													
167 D. 29, 1, 13, § 8; От израза quasi pignus не трябва да се прави извод, че продавачът вече не е собственик 
на вещта, а само заложен кредитор. Целта на Ulpien е да сравни положението на продавача, който не е 
получил цената с това на кредитор, в полза на когото е учреден залог, за да обозначи, че частичното 
плащане не е достатъчно да бъде предявен иск ех empto. Вж. също Domat, Loix civiles, liv. 1, lit. II, sect. 
Ill, 3; и Pothier, Traite du contrat de vente, n° 63. 
168 Locre, t. 19, p. 335. такова е и мнението на Bigot-Preameneu, Locre, t. 19, p. 488. 
169 Fenet, XIII, 55. Срвн. също изложението на мотивите за чл. 1138, op. cit, XIII, 231.	



практиката на старото френско право, което е мотивирано от грижата да се избегнат 

злоупотребите от страна на фалиралия длъжник и да се гарантира равнопоставеността 

на кредиторите170. Въпреки това, нововъведението не поставя под съмнение ролята на 

традицията, защото, за Segur, невъзможността да се ревандикират стоките, достигнали 

в магазините, от купувача, се обяснява с това, че „тогава собствеността със сигурност е 

преминала върху него“171. Но законът от 1 юли 1996 г., изменяйки чл. 121, ал. 2 от 

закона от 25 януари 1985 г., не представлява ли връщане към обичаите в практиката на 

старото френско право, като дава възможността на продавача да налага едностранно 

клауза за запазване на собствеността172? Без съмнение при договорите за продажба е 

направена решителна крачка към признаването на подразбиращия се характер на 

клаузата, която забавя прехвърлянето на собствеността до момента на плащането на 

цената.Така позитивното право би се оказало в хармония с практиката и отново би се 

върнало към решението на старото френско право. 

Със сигурност системата, която изглежда, че са възприели съставителите на 

кодекса, е доста сложна.Тя почива върху многозначността на термина “собственост”, 

което замъглява смисъла на някои от текстовете.Прибягването до собствеността, 

разбирана като чисто право и морална възможност, за да може да се обясни теорията за 

риска и да се оправдае принудителното изпълнение на предаването на прехвърлената 

вещ, изопачава dominium-а. Това изопачаване се засилва от факта, че скъсвайки с 

римското право, кодексът, от една страна, е определил собствеността чрез нейното 

съдържание, а от друга страна, е закрепил възможността тя да се прехвърля чрез 

облигационен ефект, като така създава модерното схващане за задължението за 

прехвърляне на собствеността. Намесата на собствеността в областта на правата (или 

нетелесните вещи) чрез задължението за прехвърляне на собствеността не позволява да 

се поддържа логиката и простотата на римското право по този проблем. Основното е да 

се осъзнае настоящата роля на задължението за прехвърляне па собствеността или 

по¬точно за предаване на вещ (да се обясни прехвърлянето на риска, принудителнр да 

се изпълни реалното предаване) и неговия механизъм (гражданска традиция), но също 
																																																													
170 Merlin, Rep. Jur. v° Faillite et Banqueroute, sect. II. Ho пред Държавния съвет по въпроса са се провели 
ожесточени дебати между поддръжниците на ревандикацията и тези, които препоръчват отмяната й: 
Locré, t. 19, р. 325 и сл. и р. 486 и сл. 
171 Locré, t. 19, р. 467. Това означава a contrario,че преди предаването на вещта продавачът е останал неин 
собственик. 
172 Срвн. Р. Crocq, RTD civ., 1996.677. Трябва да сравним тази разпоредба с разрешението, дадено от 
Bourjon,  (op. cit.,liv. II, tit. I, ch. VI, sect. II, § VI), според което „движима вещ, макар и продадена със 
срок, може да бъде ревандикирана, ако цената не е платена при настъпване на уговорения срок, стига 
само вещта да е още у приобретателя (решение от 3 юни 1756 г.)“. 



така да се определи неговото значение и граници: то не въздейства върху 

прехвърлянето на пълната и цялостна собственост. 

 


