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Поначало всички решения и присъди подлежат на обжалване. Неподлежащите 
на обжалване решения и присъди са изключения, които требва да са изрично 
предвидени в процесуалните граждански и наказателни закони. Обратното е за 
определенията. Те, поначало, не подлежат на обжалване. Могат да се обжалват само 
тогава, когато това е изрично постановено в закона. Поради това, за всеки един съдебен 
акт трябва да се определи дали той може да се обжалва и на какво обжалване подлежи. 
Гражданската и наказателната процедури познават въззивно и касационно обжалване. 
Всеки съдебен акт на първата инстанция подлежи на въззивно обжалване, а касационно 
могат да се обжалват само съдебните актове на апелативните инстанции. Това правило, 
обаче, има толкова много изключения, че почти е невъзможно да бъдат изчерпателно 
изброени. Те се създават, не само със специалните, но и с общите процесуални закони. 
И в последното изменение на Закона за гражданското съдопроизводство се предвижда 
само касационно обжалване за някои решения на първата инстанция. Така че, под 
формата на изключения, има случаи, при които съдебните актове на първата инстанция 
подлежат на касационно обжалване. По общо правило, съдебните актове на 
общинските съдилища подлежат на въззивно обжалване пред околийския съд, 
съдебните актове на околийския съд – пред областния съд, а тези на областния съд – 
пред апелативния съд. Съдебните актове на всички съдилища подлежат на обжалване 
по касационен ред само пред Върховния касационен съд и по този начин се 
осъществява единството на касационната инстанция. И от тези общи правила има 
изключения, установени от общите и специални закони. Затова, за всеки конкретен 
случай трябва да се определи, не само на какво обжалване подлежи съдебният акт, но и 
пред кой съд. Разнообразие има и относно сроковете, в които могат да се обжалват 
отделните съдебни актове. И в това отношение, макар да има известни общи правила, 
съществуват многобройни изключения. Освен това, докато за едни съдебни актове 
срокът за обжалване започва да тече от произнасянето им, за други той тече от 
съобщението им на заинтересованите страни. 

Явно става, прочее, че по отношение обжалването на един съдебен акт трябва да 
се разрешат редица въпроси: подлежи ли той на обжалване, по какъв ред може да се 
обжалва, пред кой съд, в какъв срок и откога започва да тече този срок. Всичко това 
требва да бъде означено в диспозитива му. Във всяко решение, присъда или 
определение съдът е длъжен да укаже дали то подлежи на обжалване, по какъв ред и 
пред кой съд, в какъв срок и откога започва да тече този срок. При разрешаването на 
всички тези въпроси съдът трябва да има предвид съответни процесуални правни 
норми. Но, невинаги тези въпроси могат да бъдат разрешени правилно, а те често пъти 
са от съществено значение за страните. Ето защо, тази дейност на съда требва да 
подлежи на контрол от по-горната инстанция. Трябва да има процесуална възможност 
по-горната инстанция да провери дали по-долната инстанция правилно е определила 
реда и срока за обжалване на съдебния акт, защото възможно е при определянето им да 
е допусната грешка. Установяването на процесуалните средства, чрез които могат да 
бъдат поправени направените в тази насока грешки, е предмет на следващото 
изложение. Страните по процеса се интересуват, не само от диспозитива и мотивите на 
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съдебния акт, но и от реда и срока на обжалването, което съдът му е дал. Често пъти 
някоя от страните може да не бъде доволна от разрешението, което съдът е дал на 
въпросите: подлежи ли на обжалване издаденият съдебен акт, на какво обжалване, пред 
кой съд, в какъв срок и откога започва да тече този срок. Затова налага се да бъдат 
определени процесуалните възможности, с които разполага недоволната от 
разрешението на тия въпроси страна, за да защити своите интереси. Предварително, 
требва да се подчертае, че в това отношение няма никаква разлика между присъда, 
решение и определение. При тях всички тези въпроси еднакво се поставят и трябва 
еднообразно да бъдат разрешени. Нито някой законен текст, нито тяхната правна 
същност, нито специфичните им особености ни дават основание да правим каквато и да 
е разлика, вследствие на което в следващото изложение под съдебен акт ще разбираме 
присъда, решение или определение. 

Редът и срокът за обжалване на съдебния акт нямат същото правно значение, 
каквото имат останалите части на диспозитива му. Строгите процесуални правила, 
които се прилагат за диспозитива, нямат приложение при определяне реда за обжалване 
на акта. Правното значение и правните последици от разрешаването на материалния 
или процесуален въпрос, предмет на съдебния акт, нямат значение и приложение при 
определяне реда на неговото обжалване. Вярно е, че съдът е длъжен във всеки съдебен 
акт да определи дали той подлежи на обжалване, по какъв ред, пред кой съд, в какъв 
срок и откога започва да тече този срок, но разрешаването на всички тези въпроси не 
съставлява част от истинския диспозитив на съдебния акт. Пропускането да бъдат 
разрешени всички или част от тях не оказва никакво влияние върху правното значение 
и правните последици на съдебния акт. Този пропуск може най-много да повлече 
дисциплинарната отговорност на съдията, но не съставлява дефект на издадения от 
него съдебен акт. Същото положение имаме, ако съдът неправилно е разрешил някои от 
въпросите по обжалването на съдебния акт. Тази грешка в нищо не засега същността на 
издадения съдебен акт. Всички изменения относно обжалването на съдебния акт, които 
впоследствие бъдат направени от съда, който го издал, или от по-горната инстанция, с 
нищо не засягат същността му. Разрешението, което съдът е дал на въпросите по 
обжалването, не може да бъде предмет на самостоятелно обжалване. Тези въпроси са 
разрешени от закона, който трябва да се знае от всички. Всеки е длъжен да знае дали 
издаденият съдебен акт може да се обжалва, по какъв ред, пред кой съд, в какъв срок и 
откога започва да тече този срок. Когато съдът разреши всички тези въпроси, той само 
припомня на страните онези разпореждания на закона, които в случая имат 
приложение. Докато диспозитивът на съдебния акт е крайният резултат на съдийския 
силогизъм и е последица от приложението на абстрактната правна норма към 
конкретно определени юридически факти, разрешаването на въпросите, свързани с 
обжалването му е само едно повторение на разпорежданията на закона Поради това. 
докато диспозитивът е задължителен за страните, по отношение въпросите, свързани с 
обжалването на съдебния акт, те трябва да имат предвид само разпореждането на 
закона, но не и постановлението на съда. Страните са длъжни да се съобразяват с 
издадения съдебен акт, дори когато той е погрешен и несъобразен с разпорежданията 
на правните норми. Напротив, разрешението на въпросите, свързани с обжалването му, 
е задължително за тях само когато то е в хармония с нормите на положителното право. 

След тези предварителни бележки, ще разгледаме изпърво случая, когато съдът 
неправилно е постановил, че издаденият съдебен акт не подлежи на обжалване, а 
всъщност той може да бъде обжалван. Тази грешка може, преди всичко, да бъде 
поправена от съда, който е издал този съдебен акт. Тази поправка в нищо не засега 
диспозитива на съдебния акт и затова нямат приложение правилата и сроковете, 
установени в чл. 544 от Закона за гражданското съдопроизводство (ЗГС). Съдът може 
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винаги да поправи тази грешка, без да има значение причината, поради която е 
допусната, и без да е ограничен в това отношение с какъвто и да е срок. Пречка за една 
такава поправка не може да бъде обстоятелството, че по това решение има издаден 
изпълнителен лист и той е дори вече приведен в изпълнение. Касае се тук само дали 
решението е влязло в законна сила или не, а изпълнителни листове могат да се издават 
и по решения, които не са влезли в законна сила. Разбира се, че, ако е възможно, съдът 
може по свой почин да обезсили или да спре изпълнението на изпълнителния лист, 
също така и заинтересованата страна може да обжалва резолюцията за издаване на 
изпълнителния лист. Същото трябва да се каже и по отношение изпълнението на 
присъдите. Определението, което издава съдът за поправяне на допусната от него 
такава грешка, не подлежи на никакво обжалване, понеже въобще всички въпроси, 
които засягат обжалването на един съдебен акт, не могат да бъдат предмет на едно 
самостоятелно обжалване. Тази грешка може да бъде поправена и по административен 
ред. С обикновена резолюция може да се даде на страните възможност да обжалват 
съдебния акт. Постановлението на съда, че издаденият съдебен акт не подлежи на 
обжалване, е задължително за канцеларията и администрацията на съда само когато е 
съобразно с правните норми. За да се определи дали един съдебен акт е влязъл в 
законна сила, имат значение изключително разпорежданията на закона, но не и 
постановлението на съда относно неговото обжалване. Поради една грешка на съда 
един съдебен акт не може да влезе в законна сила, щом по силата на закона той може да 
бъде обжалван. Затова околийският съдия или председателят на съда не само може, но 
е длъжен да даде възможност на страните да обжалват един съдебен акт, макар съдът да 
е постановил, че не подлежи на обжалване. Когато тази грешка на съда бъде поправена 
или административно или чрез определение на съда, страната, в чиято полза е издаден 
съдебният акт, ще има интерес да се противопостави на тази поправка. Винаги ще има 
една страна, която ще желае да се ползва от допуснатата грешка на съда. Тя, обаче, 
както се каза вече, няма процесуална възможност да атакува непосредствено 
допуснатата поправка, а може само в по-горната инстанция, при разглеждане на 
подадената от другата страна след допущане на поправката жалба, да повдигне въпроса 
за обжалването на съдебния акт. По-горната инстанция може, било по своя инициатива, 
било по искане на заинтересованата страна, да прекрати образуваното апелативно или 
касационно производство и да остави жалбата без разглеждане, ако счете, че съдебният 
акт не подлежи на обжалване. Така че, в разглеждания случай заинтересованата страна 
може да защити своите интереси само в по-горната инстанция, като поиска подадената 
срещу съдебния акт жалба да се остави без разглеждане. 

Ако съдът е постановил, че един съдебен акт не подлежи на обжалване, 
недоволната страна няма възможност да обжалва това негово постановление, понеже, 
както вече се каза, то не може да бъде предмет на едно самостоятелно обжалване. В 
този случай тя трябва да подаде такава жалба, на каквото обжалване, според нея, 
подлежи този съдебен акт. Следователно, ще постъпи така, както би постъпила, ако 
съдът беше допуснал желаното от нея обжалване. Околийският съдия или 
председателят на съда може административно да даде ход на тази жалба, ако счита, че в 
действителност съдебният акт подлежи на такова обжалване. За него, както се изложи 
вече, са меродавни само разпорежданията на закона и не следва да изпълнява 
постановленията на съда, щом те противоречат на закона. Другата страна, недоволна от 
разпореждането на околийския съдия или на председателя на съда, с което дава ход на 
жалбата, може да защищава своите интереси само в по-горната инстанция при 
разглеждане на тази жалба, но не може да обжалва непосредствено това разпореждане. 
Ако околийският съдия или председателят на съда не се съгласи със страната, че 
съдебният акт може да се обжалва, макар съдът да е постановил, че не подлежи на 
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обжалване, той ще върне подадената жалба, а за недоволната страна остава 
единствената процесуална възможност да обжалва разпореждането на околийския 
съдия или на председателя на съда за връщането на жалбата. В този случай въпросът 
дали правилно е върната подадената жалба ще се разреши на основание 
разпорежданията на закона, които определят дали този съдебен акт подлежи на 
обжалване. Околийският съдия или председателят на съда е длъжен да даде ход на една 
жалба, ако по силата на закона съдебният акт може да се обжалва, макар съдът да е 
постановил, че не подлежи на обжалване. Резолюцията му за връщане на жалбата ще 
бъде неправилна и ще подлежи на обжалване и отменение, щом по силата на закона 
съдебният акт може да се обжалва, макар съдът да е постановил противното. По 
образуваното в този случай частно производство страните ще имат възможност да 
спорят дали съдебният акт подлежи на обжалване или не, а по-горната инстанция ще 
контролира съда дали правилно е разрешил въпроса за обжалването му. Ако по-горната 
инстанция намери, че съдебният акт може да бъде обжалван, тя няма да отменява 
постановлението на съда, че той не подлежи на обжалване, а само ще отмени 
разпореждането на околийския съдия или на председателя на съда за връщането на 
жалбата. И това е един факт, който ясно подчертава, че определянето в един съдебен 
акт реда на обжалването не е съществен реквизит на неговия диспозитив и това 
постановление на съда е задължително за страните и за съда, само когато съответства 
на разпорежданията на закона. Неправилното определяне, че един акт не може да се 
обжалва, не е пречка нито за страните, нито за съда да бъде той обжалван по 
установения от закона ред. 

Дотук разгледахме само случая, когато съдът неправилно е постановил, че един 
съдебен акт не може да се обжалва. Той, обаче, може да направи и обратна грешка ‒ да 
даде обжалване на един съдебен акт, който по силата на закона не може да се обжалва. 
Тази грешка може, преди всичко, да бъде поправена от самия съд, който е издал този 
съдебен акт, като с отделно определение, по своя инициатива или по искане на 
заинтересованата страна, постанови, че всъщност съдебният акт не подлежи на 
обжалване. В това отношение има пълно приложение всичко онова, което вече се каза 
за случая, когато съдът поправя една обратна своя грешка, като не е дал обжалване на 
съдебен акт, който може да се обжалва. Страната, чиито интереси са засегнати от една 
такава поправка, може да ги защищава само като подаде жалба, с каквато, според нея, 
може да се обжалва този съдебен акт, но не може да обжалва определението за 
направената поправка. Ако околийският съдия или председателят на съда й повърнат 
тази жалба, тя ще обжалва това негово разпореждане. По това частно производство ще 
бъде разгледан и разрешен от по-горната инстанция въпросът дали съдът правилно не е 
допуснал да бъде обжалван един съдебен акт, за който първоначално е постановил, че 
подлежи на обжалване. Този случай е аналогичен със случая, когато съдът 
първоначално е постановил, че съдебният акт не подлежи на обжалване, но въпреки 
това заинтересованата страна подаде срещу него жалба, която й бъде върната. 

Възможно е, макар съдът да е дал погрешно обжалване на един съдебен акт, 
който всъщност не подлежи на обжалване, впоследствие, по свой почин или по молба 
на заинтересованата страна, да не поправи тази грешка. Страната, която е доволна от 
издадения съдебен акт, но е недоволна само от постановлението, с което му е дадено 
обжалване и по този начин има възможност да бъде изменен съдебният акт от по-
горната инстанция, не може само на това основание да го доближава. Въпросът за реда 
на обжалването на един съдебен акт не може да бъде предмет на самостоятелно 
обжалване. Затова тя не разполага с процесуални средства да реагира срещу това 
постановление на съда, а требва да чака противната страна да се възползва от 
допуснатото обжалване и в по-горната инстанция, като предварителен въпрос да иска 
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жалбата да се остави без разглеждане понеже всъщност съдебният акт не подлежи на 
обжалване. Всяка по-горна инстанция има правото и задължението, било по своя 
инициатива, било по искане на страните, да се занимава с въпроса дали действително 
съдебният акт, срещу който е подадена жалба, подлежи на обжалване. Така че, 
недоволната страна от допуснатото обжалване може да реагира само в по-горната 
инстанция, и то само ако противната страна се възползва от дадената й процесуална 
възможност да обжалва съдебния акт. Ако съдът, който разглежда подадената жалба, 
счете, че съдебният акт не подлежи на обжалване, той прекратява производството, без 
да прави каквото и да е изменение в диспозитива на съдебния акт. Няма никаква пречка 
това производство да бъде прекратено, макар да не е отменено постановлението на 
съда, че съдебният акт може да бъде обжалван. Погрешно е, ако апелативната или 
касационна инстанция отмени обжалвания акт само в частта, с която е допуснато 
обжалването му, защото това постановление не може да бъде обект на обжалване и, 
следователно, няма защо да бъде отменявано. Диспозитивът на едно такова 
определение трябва да бъде, че жалбата се оставя без разглеждане, понеже обжалваният 
съдебен акт не подлежи на обжалване, а не че се отменява съдебният акт в частта, с 
която му е дадено обжалване 

След като определи, че един съдебен акт подлежи на обжалване, съдът трябва да 
разреши въпроса: по какъв ред ще се обжалва. И при разрешаването на този въпрос той 
може да допусне грешка, като даде на съдебния акт касационно вместо апелативно 
обжалване или обратно. Тази грешка може да се поправи или от самия съд със 
специално определение или административно от околийския съдия или председателя на 
съда. Това разпореждане не е предмет на самостоятелно обжалване. Недоволната 
страна от направеното изменение в реда на обжалването разполага със следните 
процесуални възможности за защита на своите интереси. Преди всичко тя може да 
изчака противната страна да се възползва от това изменение. Така ще постъпи, 
обикновено, тази страна, която е доволна от съдебния акт, но е недоволна само от 
направената поправка в реда на обжалването му. По-горната инстанция е длъжна, било 
по свой почин, било по заявление на страните, да следи, не само дали съдебният акт 
подлежи на обжалване, но дали той подлежи на това обжалване, което му е дадено, 
като за разрешението на този въпрос има предвид изключително само разпорежданията 
на закона. Не само не е необходимо, но няма и процесуална възможност 
заинтересованата страна да подава жалба срещу изменението на реда за обжалване на 
съдебния акт. Затова, преди разглеждане на жалбата, като предварителен въпрос ще се 
разреши дали в действителност съдебният акт може да бъде обжалван по този ред. Ако 
съдът приеме, че първоначално правилно е бил определен редът на обжалването му и 
погрешно впоследствие е бил изменен тоя ред, той требва да прекрати производството, 
като остави без разглеждане подадената жалба, без да отменява направеното изменение 
на реда за обжалване на съдебния акт. В своите мотиви ще укаже, че производството се 
прекратява и жалбата се оставя без разглеждане, понеже съдебният акт може да бъде 
обжалван по друг ред. На заинтересованата страна не й остава нищо друго, освен да 
обжалва съдебния акт по този ред. Обикновено, през това време срокът за обжалването 
е вече изтекъл и ще следва да се иска възстановяването му. Следователно, недоволната 
страна от направената поправка в реда на обжалването на съдебния акт може да 
защищава своите интереси, като поиска да бъде оставена без разглеждане жалбата на 
противната страна, подадена съобразно с тази поправка. 

Когато пък страната е недоволна, не само от тази поправка, но и от самия 
съдебен акт и желае и него да обжалва, тя може да подаде такава жалба, с каквато, 
според нея, може той да бъде обжалван. Ако тази жалба й бъде върната, тя ще обжалва 
това разпореждане на околийския съдия или председателя на съда. При разрешаването 
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на това частно производство ще бъде разгледан и разрешен и въпросът дали правилно е 
направена поправката в реда на обжалването на съдебния акт. В този случай по-горната 
инстанция само потвърждава или отменява разпореждането за връщане на жалбата, без 
да се занимава с определението, с което е допусната поправката в реда на обжалването. 
Ако бъде отменено това разпореждане, на подадената жалба ще се даде ход. 

Когато съдът неправилно е определил реда за обжалването на един съдебен акт и 
въпреки това не желае по своя инициатива или по искане на страните да поправи тази 
грешка, е приложимо изложеното за случая, когато съдът е погрешно дал обжалване на 
един съдебен акт. Недоволната страна от дадения ред на обжалване може да защищава 
своите интереси само ако противната страна се възползва от тази грешка и подаде 
съответна жалба срещу издадения съдебен акт. Ако такава жалба не бъде подадена, тя 
не може да повдига този въпрос, защото редът за обжалването не може да бъде предмет 
на една самостоятелна жалба. Когато съдебният акт се обжалва по установения от съда 
ред, недоволната страна от дадения му ред на обжалване може да повдигне този въпрос 
при разглеждане на жалбата. Ако нейната теза бъде усвоена и по-горната инстанция 
приеме, че по-долният съд неправилно е определил реда за обжалването на съдебния 
акт, апелативното или касационно производство ще се прекрати, а подадената жалба ще 
се остави без разглеждане, но без да се отменява съдебният акт в частта му, с която се 
определя редът за обжалването му. Така напр., ако касационният съд приеме, че 
съдебният акт може да се обжалва по апелативен, а не по касационен ред, следва само 
да прекрати касационното производство и да остави касационната жалба без 
разглеждане, без да отменява съдебния акт в частта му, с която е допуснато касационно 
обжалване, защото противното би означавало, че по-долният съд трябва да разгледа 
отново далото, да издаде същото решение, но да му даде апелативно обжалване. Също 
неправилно е по-горната инстанция да предписва на по-долната какво обжалване 
следва да се даде на съдебния акт. Така напр., при разглеждания от нас случай 
касационният съд, щом приеме, че съдебният акт не подлежи на касационно обжалване, 
а на апелативно, следва само да остави без разглеждане подадената касационна жалба, 
но не и да предписва на съда да даде на акта апелативно обжалване. Само в своите 
мотиви той ще укаже, че оставя без разглеждане подадената жалба, защото съдебният 
акт не може да се обжалва по тоя ред. Тогава за недоволната страна не остава нищо 
друго освен да обжалва съдебния акт по този ред, като поиска възстановяване на срока, 
ако той е бил вече пропуснат. Само ако тази втора жалба бъде върната по разпореждане 
на околийския съдия или на председателя и това негово разпореждане бъде отменено 
по реда на обжалването, може да бъде заставена по-долната инстанция да допусне 
обжалване на съдебния акт по този именно ред. 

Ако страната е недоволна, не само от установения от съда ред за обжалване, но и 
от самия съдебен акт, тя също не може непосредствено да атакува реда на обжалването, 
а трябва да подаде такава жалба, на каквото обжалване счита, че подлежи издаденият 
съдебен акт. След като бъде върната тази жалба, при обжалването на това разпореждане 
по-горната инстанция ще разреши въпросът за реда на обжалването. Ако тя приеме, че 
съдът неправилно е определил реда за обжалване, ще отмени разпореждането за 
връщане на жалбата и ще предпише да й се даде ход. 

По същия начин може да защищава своите интереси недоволната страна от 
частта на диспозитива, в която се определя съдът, пред който подлежи на обжалване 
съдебният акт. Допуснатата грешка може да се поправи, било с определение на съда, 
който е издал съдебния акт, било с административно разпореждане, като се посочи 
правилно съдът, пред който следва да се обжалва съдебният акт. Недоволната страна от 
тази поправка може или да чака противната страна да обжалва съдебния акт и тогава да 
повдигне въпрос, че неправилно е определен съдът, пред който той подлежи на 
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обжалване, или да подаде жалба до този съд, пред който тя счита, че следва да бъде 
обжалван съдебният акт и ако бъде върната жалбата, да обжалва това разпореждане на 
съда. По същия начин трябва да постъпи противната страна, ако съдът не поправи 
допуснатата грешка при определяне съда, пред който може да се обжалва съдебният 
акт. 

Между въпросите, които требва да бъдат разрешени във връзка с обжалването на 
съдебния акт е и срокът, в който той може да се обжалва. Ще разгледаме първо случая, 
когато съдът е определил един по-къс срок за обжалване от този, предвиден от закона. 
И тук има значение не срокът, определен от съда, а този, който е даден от закона. 
Страните са длъжни да спазват установените от закона срокове, но не и тези, които 
неправилно е определил съдът. Затова, ако е подадена жалба срещу съдебния акт след 
изтичане на срока, определен от съда, но в срока, предвиден в закона, околийският 
съдия или председателят на съда е длъжен да даде ход на тази жалба. Той трябва да се 
съобрази само с определените от закона срокове. Също така и съдът, ако неправилно е 
определил срока за обжалването, може с отделно определение да поправи тази грешка. 
При един погрешно определен срок за обжалване, недоволната страна не може да 
обжалва това постановление на съда. Преди всичко, тя може да иска, без спазването на 
условията и сроковете по чл. 544 ЗГС, да бъде поправена грешката. Ако това искане не 
бъде уважено или не желае да си служи с тази процесуална възможност, следва да 
подаде своята жалба в срока, в който, според закона, може да се обжалва съдебният акт. 
Както се каза, щом е спазен установеният от закона срок, околийският съдия или 
председателят на съда е длъжен да даде ход на жалбата. Противната страна може в по-
горната инстанция, като предварителен въпрос, да направи заявление, че жалбата е 
просрочена. Ако това схващане се възприеме от по горната инстанция, тя ще прекрати 
производството и ще остави жалбата без разглеждане. Ако се подаде жалбата след 
изтичането на определения от съда срок, но преди изтичането на установения срок от 
закона, и въпреки това околийският съдия или председателят на съда я върне, следва да 
се обжалва това негово разпореждане. В образуваното по тоя повод частно 
производство по-горната инстанция ще разреши въпроса какъв е по закона срокът за 
обжалване на съдебния акт, дали той е правилно определен от съда и дали е пропуснат. 
Достатъчно е жалбата да е подадена в установения от закона срок, за да бъде отменено 
разпореждането за връщането й, макар да е изтекъл срокът, определен от съда. 

Съдът, обаче, може да направи и една обратна грешка, като определи един срок 
за обжалване на съдебния акт по-голям от установения за това срок от закона. И в този 
случай страните са длъжни да спазват само установените от закона срокове, но не и 
тези определени от съда. Ако една жалба бъде подадена след изтичането на 
установения от закона срок, но преди изтичането на този определен от съда, 
околийският съдия или председателят на съда е длъжен да върне тази жалба1, защото, 
както за страните, така и за него са задължителни само определените от закона срокове 
за обжалване на съдебните актове. Тази грешка на съда може да бъде поправена всеки 
момент от самия него. Недоволната страна от тази поправка или от разпореждането за 
връщане на подадената от нея жалба може само по пътя на обжалването на това 
разпореждане да иска от по-горната инстанция да разреши дали жалбата е подадена в 
срок. При разрешаването на този въпрос ще се вземат предвид само установените от 
закона срокове за обжалване на съдебните актове, но не и тези определени от съда. 
Тази страна, която поради погрешното определяне на срока от съда, е пропуснала да 
обжалва съдебния акт, може само на основание чл. 581 ЗГС да иска възстановяване на 
																																																													
1 Сега правилото е различно – съгласно чл. 62, ал. 3 ГПК когато  съдът определи по-дълъг от установения 
в закон срок, извършеното действие след законния, но преди изтичане на определения от съда срок, не се 
смята за просрочено. Бел. моя В. Петров. 
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пропуснатия срок. Страната, която е недоволна от постановлението на съда, с което 
определя един по-дълъг срок за обжалване на съдебния акт от предвидения в закона, не 
може непосредствено да обжалва това постановление. Само ако другата страна подаде 
жалба след изтичането на установения за това срок от закона, тя може да иска от по- 
горната инстанция да остави жалбата без разглеждане като просрочена и да прекрати 
производството. 

Последният въпрос, който трябва да бъде разрешен във връзка с обжалването на 
съдебния акт, е: откога започва да тече срокът за обжалването му. Обикновено, срокът 
за обжалването на един съдебен акт започва да тече или от произнасянето, или от деня 
на съобщаването му на страните. И тук требва да се повтори, че както за страните, така 
и за съда е от значение само разпореждането на закона, но не и това, което е 
постановено от съда. Ще разгледаме първо случая, когато съдът е постановил, че 
съдебният акт може да бъде обжалван в даден срок от произнасянето му, макар според 
закона този срок да започва да тече от съобщаването му на страните. Разрешението е 
идентично както за случая, когато съдът погрешно е определил един по-къс срок за 
обжалване от предвидения в закона. Преди всичко, тази грешка самият съд може във 
всеки момент да я поправи с отделно определение. От друга страна, макар да е 
пропуснат срокът за обжалването, определен от съда, напр. от деня на произнасянето на 
съдебния акт, но ако е спазен установеният в закона срок, напр. от деня на 
съобщаването му на страните, околийският съдия или председателят на съда е длъжен 
да даде ход на подадената жалба. Недоволната страна от извършената поправка или от 
дадения ход на жалбата има единствената процесуална възможност за защита на своите 
интереси: да повдигне в по-горната инстанция, като предварителен въпрос преди 
разглеждане на жалбата по същество, въпрос за нейното просрочие. Ако съдът не 
поправи извършената в това отношение грешка и околийският съдия или председателят 
на съда върне подадената жалба, заинтересованата страна може само чрез обжалване на 
това разпореждане да иска от по-горната инстанция да признае, че жалбата й е 
подадена в срок, понеже съдът неправилно е определил началото, от което започва да 
тече срокът за обжалване на съдебния акт. 

И по този въпрос съдът може да направи обратна грешка, като постанови, че 
срокът за обжалване на съдебния акт започва от деня на съобщението на страните, 
когато съгласно закона той започва от деня на произнасянето му. Недоволната страна 
от това погрешно определяне началото на срока може да повдигне за това въпрос само 
пред по-горната инстанция, ако бъде подадена от противната страна жалба, която от 
гледна точка на закона е просрочена. Ако съдът поправи тази грешка или пък 
околийският съдия или председателят на съда, съобразявайки се с разпорежданията на 
закона, но не и с постановлението на съда, върне подадената жалба като просрочена, 
заинтересованата страна може да защищава своите интереси, като обжалва 
разпореждането за връщане на жалбата. И в този случай страната, която е пропуснала 
срока за обжалване поради погрешното определяне от съда началото на този срок, 
може, по силата на чл. 587 ЗГС, да иска възстановяването му. 

 
 


