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Относно взаимоотношението между чл. 5 ГПК и чл. 46, ал. 2 ЗНА 

 

гл. ас. д-р Симеон Гройсман, ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“ 

 

Анотация: Принципът на законността изисква от съдилищата да решават делата, 

прилагайки точно законите, под което трябва да се разбира въобще нормативните 

актове от всички равнища. Самият  закон предписва обаче и действията на съда в онези 

случаи, когато законодателят не е създал норма, пряко приложима към конкретните 

факти. Става дума за случаите на съдийска преценка или „дискреция“. По същината си 

дискреционната власт представлява правомощие, което законодателят предоставя на 

съдията, заради невъзможността да бъдат регулирани всички случаи на възможно 

правнорелевантно поведение. Такива правомощия законът дава у нас с чл. 5 ГПК и чл. 

46, ал. 2 ЗНА. Авторът анализира различните становища в доктрината и съдебната 

практика относто предвиденото в чл. 5 ГПК приложение на правилата на морала за 

попълване на празнини и за коригиране на закона в т.нар. „трудни случаи“. Авторът не 

разглежда морала и справедливостта като коренно различни понятия, тъй като 

справедливостта е ключова морална категория с доказана ценност за правото. Отправна 

точка на статията е тезата, че в чл. 5 ГПК и чл. 46, ал. 2 ЗНА става въпрос за 

предоставяне на дискреционна власт да се разреши спора според изискванията на 

идеологическия контекст, даден в самата правна система и в обществото като цяло. 

Авторът сочи, че с увеличаването на активността на съдилищата по приложението на 

тези норми, че не е невъзможно възникването по съдебно-конвенционален път на нови 

тенденции в полза на по-силната дискреционна власт. Основно средство за такава 

промяна обаче  по замисъла на конституционния ни законодател и по силата на 

континенталната правна традиция, си остават парламентарното законодателство и 

конституционните изменения. 

Ключови думи: принцип на законността, приложение на закона, нормативни 

актове, тълкувателно правило, празнини, аналогия на закона, съдия, дискреция, морал, 

справедливост, идеологически контекст, правна система, източни на правото 
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1. Въведение 

1.1. Принципите на правовата държава изискват ясни законови норми, уреждащи 

всяка от сферите на съвместния живот на гражданите и препятстващи произвола на 

длъжностните лица; тези норми трябва да създават оправдаващи се в последствие 

очаквания за развитието на отношенията между субектите. Всички тези достойнства на 

правното регулиране могат по примера на Скот Шапиро да бъдат наречени „ценности 

на легалността“
1
. Те служат като аргументи в критика на различните метафизични 

построения в правото, срещу предлаганите естественоправни критерии за валидност, 

както и срещу овластяването на съдиите да се позовават на морала. Подобна 

възможност всъщност е значително стеснена в континенталното право от епохата на 

великите кодификации насетне. Всяка кодификация, а в случая на българското 

гражданско право  система от законодателни актове, става все по-непълна
2
  и с 

развитието на „живото право“ и по необичайните прищявки на случая. Това, въпреки 

посочените изисквания на легалността, оставя място за преценка на самите съдилища. 

Когато бива облечена в законодателен изказ, свободната преценка бива ориентирана и 

според извънправен, подпомагащ правораздаването критерий. Такъв на първо място е 

моралът, най-вече чрез съставляващата неговия социален център справедливост. 

 

1.2. Съдийската преценка или „дискреция“ напоследък буди голям интерес от 

страна на нашата правна доктрина. По същината си дискреционната власт представлява 

правомощие, което законодателят предоставя на съдията, заради невъзможността 

да бъдат регулирани всички случаи на възможно правнорелевантно поведение
3
. Тя бива 

прилагана при „тишина“, „неяснота“ или „недостатъчност“ на закона“
4
. В по-общ 

план подобно правомощие може да бъде предоставено и от (съдебна) обичайна норма, 

както е понякога в прецедентните правни системи. Това прави основанието на 

съдийската дискреция по своеобразен начин „невидимо“, създава условия това 

                                                 
* Докладът е представен на Докторантската конференция в памет на доц. д-р Кръстьо Цончев, 19.11.2016 

– 20.11.2016 г., организирана от ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“. 
1
 Shapiro, Sc. Legality, Cambridge and London: The Belknap Press of Harvard University Press, Ch. 14. “The 

Value of Legality”. 
2
 Вж. в този смисъл Ehrlich, E. Judicial freedom of decision: its principles and objects – In: Science of Legal 

Method: Selected Essays by Various Authors, Vol. IX. of The Modern Legal Philosophy Series, Boston: The 

Boston Book Company, 1917, p. 61. 
3
 Вж. Колев, Т. Дискреционна власт и вътрешно убеждение на съдията, Т. 6 на Теория на 

правораздавателната дейност, С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2013, с. 74. 
4
 Пак там, с. 107. 
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правомощие да се счита за обусловено от някакво естествено право, което съществува 

въпреки волята на парламентарния законодател. Всъщност вписването в правната 

система на постановените при упражняването на това правомощие индидивидуални 

предписания доказва, че винаги съществува правна норма, която оправомощава 

правоприложния орган да действа по подобен начин
5
.Тази правна норма можем да 

наречем „нормативно основание“ на дискреционното правомощие на съда. Именно две 

такива нормативни основания са обект на настоящото изследване. 

1.3. Следвайки континенталната традиция, българската правна система също 

значително е ограничила възможността за използването на свободната съдийска 

преценка. Възприетият принцип на законността изисква от съдилищата да решават 

делата, прилагайки точно законите, под което трябва да се разбира въобще 

нормативните актове от всички равнища. Самият  закон предписва и действията на съда 

в онези случаи, когато законодателят не е създал норма, пряко приложима към 

конкретните факти. В тази насока не е излишно да припомним двата текста, които ще 

бъдат обект на разглеждане в настоящото изложение. Така, изреждайки поредността, в 

която съдията се обръща към различни правила в чл. 5 ГПК законодателят 

постановява, че съдът разглежда и решава делата според точния смисъл на законите, 

а когато те са непълни, неясни или противоречиви - според общия им разум. При 

липса на закон съдът основава решението си на основните начала на правото, обичая 

и морала.Според чл. 46, ал. 2 ЗНА когато нормативният акт е непълен, за 

неуредените от него случаи се прилагат разпоредбите, които се отнасят до подобни 

случаи, ако това отговаря на целта на акта. Ако такива разпоредби липсват, 

отношенията се уреждат съобразно основните начала на правото на Република 

България. 

2. Обзор на застъпваните в литературата становища 

2.1. Традиционно споменаването на морала в чл. 5 ГПК се възприема по-скоро като 

причисляване сред източниците на правото
6
, като се отбелязва значението на 

                                                 
5
 Вж. мнението на Келзен, че дори решението на делата да е доверено на изцяло свободната (явно 

морална) преценка на съдиите, то тази дейност отново трябва да се счита за правнорегулирана – от 

нормата, учредяваща им тази власт – Kelsen H., General Theory of Law and State, Cambridge: Harvard 

University Press, 1949, p. 144. 
6
 Вж. в този смисъл Тасев, С., Марков, М. Гражданско право. Обща част: помагало. Седмо прераб. и доп. 

изд., С.: Сиби, 2013, с. 33. По-предпазлив в тази насока е Ал. Джеров, който отказва на морала ролята на 

формален източник – вж. Ал. Джеров, Гражданско право: Обща част. Трето прераб. и доп. изд., 71-73. 
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правилата му за преодоляването на празноти в закона
7
. Характеристиката на морала 

като източник е белязана от разбиране за спомагателния му характер  той е 

„допълнителен“, субсидиарен източник на правото
8
. Курсовете по гражданско право - 

обща част не изследват съотношението между двата текста, предмет на настоящата 

статия. Това се дължи тъкмо на факта, че моралът бива разглеждан като източник на 

гражданското право, а аналогията на правото, уредена в чл. 46, ал. 2 ЗНА като 

средство за преодоляване на празноти и непълноти в него. Това разбиране обаче може 

да бъде оспорено чрез предлагането на един по-различен подход. Заемайки се с тази 

задача в следващите редове ще покажа, че моралът не е формален източник на правото 

и евентуалната мисловна операция по използването му на основание чл 5. ГПК по-

скоро би имала редица сходства с прилагането на правото в случаите на analogia iuris. 

2.2. Съществува и мнение, че чл. 5 ГПК въвежда „тълкувателно правило, каквото 

по-ясно и точно е формулирано в чл. 46, ал. 1 и 2 ЗНА“
9
.Тази гледна точка явно 

имплицитно съдържа възгледа, че моралът не е източник на правото. С подобен изказ 

обаче, чл. 5 ГПК се свежда до набор от тълкувателни аргументи
10

, като се подценява 

въпросът за съотношението между тук разглежданитенормативни текстове. Въпросът 

за конкуренцията помежду им остава неразрешен, a в чл. 5 ГПК бива видяна някаква 

непълноценност. 

2.3. Струва ми се важно за ясността на този анализ да отбележа, че не разглеждам 

„морала“ и „справедливостта“ като коренно различни категории, каквито теории 

същоне липсват у нас. Справедливостта е ключовата морална ценност, чиято важност 

за правото е било многократно заявявана
11

. В този смисъл, когато законодателят 

препраща към справедливостта, той отново се позовава на морала, сочейки конкретна 

негова добродетел като приложим критерий. В литературата се среща като цяло 

правилната теза, че липсва същностно различие между формулировките на чл. 4, ал. 1 

                                                                                                                                                         
Проф. Русчев отрича на морала и справедливостта характера на правен източник – Нормативните актове 

като източник на частното право, С.: Албатрос, 2008, 45-46. 
7
 Тасев, С., Марков, М. Цит. съч., с. 33. 

8
 Павлова, М. Гражданско право - обща част., С.: Софи-Р, 2002, с. 89. 

9
 Иванова, Р., Пунев, Бл., Чернев, С. Коментар на новия ГПК, С.: Труд и право, 2008, с. 29 (цит. по-долу 

като Коментар на новия ГПК). 
10

 Вж. пак там, с. 30. 
11

Нaй-красноречив е Цицерон, който нарича справедливостта „царица на всички добродетели (Iustitia 

est regina virtuis)” - Вж. За задълженията, кн. II, пасаж 28 – цит. по Избрани произведения, прев. 

Златанова, Р., С.: УИ Св. Кл. Охридски, 2008, с. 111. 
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на стария
12

 и чл. 5 на новия ГПК
13

. Изказвано е обаче и възражението, че замяната на 

„справедливостта“ с „морала“ в настоящия кодекс е неправилна. От една страна, на 

справедливостта се приписва характера на „изконна“ за правоприлагането категория, 

докато категорията „морал“ е критикувана като „съмнителна и разтеглива“ в 

„исторически географски, класов и всякакъв друг смисъл“
14

. Трябва да се отчита обаче, 

че справедливостта като типична морална категория страда от всички 

недостатъци, които могат да бъдат преписвани на морала. И справедливостта и 

морала, са релативни, а не универсални понятия. Макар психологически да ги смятаме 

често за нещо абсолютно (това според мен е основна черта на масовото морално 

съзнание), конкретното съдържание влагано в тях не е метафизично предопределено, а 

е въпрос на съответната култура правна и социална.По същия начин варират и 

предписанията на различните правни системи.Релативността не омаловажава факта, че 

във всяко общество е налице определен минимален консенсус относно понятията 

„морално“ и „справедливо“, както и че дори когато такъв липсва по определени 

въпроси, съдилищата правят морален избор въз основа на морала, заложен в 

конституционната идеология на съответната страна
15

. Ако обобщим: казвайки, че макар 

и „субективна“ и „трудно откриваема“ справедливостта все пак съществува, ние просто 

заявяваме своята вяра в определен етичен и социален идеал, разглеждаме дадено 

положение не само като възможно, но и като дължимо. Справедливостта е 

необходимост за страните по всеки отделен спор. Тази необходимост е колкото „само“ 

психологическа, толкова и дълбока същностночовешка характеристика на нашето 

съзнание.Справедливостта е не по-малко важна и за обществото в цялост, защото 

именно тя дава легитимност на правото, спокойствие в правните ни очаквания, 

солидарност в защитаването на определени основни ценности, без чието споделяне от 

гражданите, републиката на правото преминава в състояние на разпад. 

                                                 
12

 Припомням неговото звучене в заключителната му редакция: Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 124 от 1997 г., в 

сила от 01.04.1998 г.) (1) Съдът е длъжен да решава делата според точния смисъл на действащите закони, 

а когато те са непълни, неясни или противоречиви - според общия им разум. При липса на закон съдът 

основава решенията си върху обичая и основните начала на правото и справедливостта. 
13

 ГПК: Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика. С.: Труд и 

право, 2012, с. 39. 
14

Коментр на новия ГПК, с. 566, бел. № 85. 
15

 Тази идея развих в статията Понятието „добри нрави“ и въпросът за идентифицирането на 

защитавания от правото морал  – В: Theo Noster: Сборник в памет на гл. ас. Теодор Пиперков, С.: УИ 

„Св. Кл. Охридски“, 2014, 344-366. 
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3. Някои необходими предварителни уточнения 

3.1. Възражението за съотношението между понятията „морал“ и „справедливост“, 

обсъдено в предходния пасаж посочва нуждата от понятийни уточнения, когато става 

дума за анализ, посветен на правно-моралната проблематика. В тази насока е 

необходимо едно разяснение за съотношението между правните принципи и морала. 

Текущата редакция
16

 на чл. 46, ал. 2 ЗНА от 2007 г. насам въвежда като единствен 

критерий при аналогията на правото „основните начала на правото на Република 

България“. По-старата ѝ версия предписваше използването в тази насока освен на 

правните принципи и на „правилата на социалистическия морал“. Поради тази 

причина може да ми се възрази, че днес правилата на морала са отхвърлени като 

средство, спомагащо правоприлагането по аналогия, и асоциациите с чл. 5 ГПК са 

неуместни. Такъв извод обаче би бил прибързан. 

3.2. Всъщност отношението между правните принципи и обкръжаващата 

правото идеологическа среда е много съществено и неговият механизъм, смея да 

кажа, трудно може да бъде изменен чрез едно или друго законодателно изменение. 

Правните принципи са високо абстрактни общи насоки за поведение, които са 

възприети в правната система като валидни стандарти за поведение. Съдържанието на 

съответен правен принцип може да бъде извличано от поредица от разпоредби на 

законодателството, но където това се окаже недостатъчно, тълкуването се насочва към 

различни социални аргументи: с оглед обществения контекст, застъпваните ценнности, 

целта на закона. По този начин правните принципи функционират като юридически 

отражения на морално-политически идеи, които при функционирането си биват 

разбирани в светлината на своите морално-политически източници. С други думи: 

когато прилага определени абстрактни идеи, съдът се обръща към социалния 

контекст, даващ съвременния прочит на тези идеи
17

. Това разбиране диктува идеята, 

че трябва да бъдат отчитани сходствата между „основаването на решението“ върху 

морала в хипотезата на чл. 5 от ГПК и уреждането на спора съобразно основните 

                                                 
16

 Въведена с ДВ, бр. 46 от 2007 г. 
17

 По-подробно вж. Гройсман, С. Правото и моралните (ни) права – В: Право и права: сборник в памет на 

проф. д-р Росен Ташев, С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 2016, 189-190 и Гройсман, С. Морал и юридическа 

валидност според съвременния правен позитивизъм – Автореферат за придобиването на образователната 

и научна степен „доктор“, 28-29, достъпен онлайн на адрес: https://www.uni-

sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/proceduri_za_nauchni_stepeni_i_akademichni_dl_zhnosti/proceduri_po_pri

dobivane_na_nauchni_stepeni/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/simeon_efimov_g

rojsman_yuridicheski_fakultet. 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/proceduri_za_nauchni_stepeni_i_akademichni_dl_zhnosti/proceduri_po_pridobivane_na_nauchni_stepeni/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/simeon_efimov_grojsman_yuridicheski_fakultet
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/proceduri_za_nauchni_stepeni_i_akademichni_dl_zhnosti/proceduri_po_pridobivane_na_nauchni_stepeni/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/simeon_efimov_grojsman_yuridicheski_fakultet
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/proceduri_za_nauchni_stepeni_i_akademichni_dl_zhnosti/proceduri_po_pridobivane_na_nauchni_stepeni/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/simeon_efimov_grojsman_yuridicheski_fakultet
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/proceduri_za_nauchni_stepeni_i_akademichni_dl_zhnosti/proceduri_po_pridobivane_na_nauchni_stepeni/pridobivane_na_obrazovatelna_i_nauchna_stepen_doktor/arhiv/simeon_efimov_grojsman_yuridicheski_fakultet
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начала на правото на Република България, както това предписва чл. 46, ал. 2 ЗНА. 

Работната идея, която представлява начална точка на тази разработка, твърди, че и в 

двата случая става въпрос за предоставяне на дискреционна власт да се разреши 

спора според изискванията на идеологическия контекст, даден в самата правна 

система и в обществото като цяло. 

4. Моралът като (не)източник на правото 

4.1. Твърдението, че „моралът не е източник на правото“ следва да се разбира в 

едно точно определено и достатъчно тясно значение. Известно е делението на 

източниците на правото на материални и формални. Разбира се, моралът е основен 

материален източник на правото и това не се оспорва в доктрината
18

. Едва широко 

осъзнато като правилно и обосновано, едно разрешение може да бъде облечено в 

задължителността на правото и да се превърне от предпочитание, изразено в политико-

моралния дискурс, в правна норма, гарантирана чрез системата на легитимна сила, 

говореща от името на цялото общество. 

4.2. Явява ли се той обаче моралът формален източник на правото? Моят 

отговор е отрицателен поради идеята, че моралът е не източник на правото, съдържащ 

правилата, които следва да се приложат, а дискреционен критерий при създаването на 

тези правила от съда. Позовавайки се на морала в чл. 5 ГПК законодателят по-скоро 

учредява дискреционна власт, а не насочва към „готови за прилагане“ правила. Това 

разграничение може да бъде поставено и на базата на използваните от Карл Шмит 

„типове на юридическото мислене“. Докато водещият в съвременните континентални 

правни системи,„нормативизъм“възприема правото като „система от правила“, то за т. 

нар.„десизионизъм“ е свойствено разглеждането на правото като процес, воден от 

идеален ориентир за намирането на конкретно правилно решение
19

. В този смисъл: 

въпреки че българското право и юриспруденция е като цяло повлияна от нормативните 

представи, законодателя е оставиледин реликтов „резервен вариант“ от епохата на 

предмодерното право, учредявайки дискреционна власт там, където нормите не са 

успели да доурегулират обществените отношения. Позоваването на морала дава 

възможност конкретното решение да бъде „изработено“ в самия процес на 

правораздаването, доколкото е невъзможно да бъде постигнато чрез пряко 

                                                 
18

 Вж. Джеров, Ал. Цит. съч., с. 72. 
19

 Вж. Schmitt, C. On the Three Types of Juristic Thought [1934], transl. Bendersky, J.,Westport: Praeger 

Publishers, 2004, pp. 47-62. 
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конкретизиране на законовите разпоредби.В тази насока следва да се разбира и 

изборът, направен в съвременните курсове по теория на правото, моралът да не бъде 

квалифициран като формален източник на правото
20

. На произнасянето въз основа на 

морала трябва да се гледа като на начин за формулиране на конкретно предписание, а 

не като на извличане на приложимо правило от правен източник. 

4.3. Моралът не може да бъде разглежда като формален източник на правото, 

тоест като източник на правото в използвания от юристите технико-правен смисъл 

акт или социална практика, обуславяща валидността на правни норми.За това са 

налице поне няколко причини, които можем да обобщим, както следва: 

4.3.а. Моралът като регулация чрез принципи. Формалният характер на 

източниците на правото, се сочи като основна черта на този нормативен регулатор
21

. 

Правото е все по-подробна система от сравнително конкретни правила за поведение. 

Напротив, моралът регулира преди всичко чрез високо абстрактни принципи. Такова 

разграничение ще намерим у автори като Дж. Раз и Р. Ташев
22

. В този смисъл идеята за 

„моралните дилеми“ е органична част от самото понятие за морала, докато теорията за 

правната система, изхожда от положението, че законодателят е урегулирал различните 

правни ситуации, предоставяйки и средствата за преодоляването на настъпващите по 

изключение трудности при т. нар. „трудни дела“ (hard cases). Съществуват 

неразрешими морални въпроси, но забраната за отказ от правосъдие е основа за 

предположението, че не съществуват нерешими съдебни спорове. 

4.3.б. Морал и неформална справедливост. Моралната преценка разрешава 

разглежданите въпроси чрез комплексен критерий, който може да отдава различна 

тежест на сходни иначе фактори. Моралното разрешение е винаги конкретно подобно 

на неформалната справедливост, докато решението в съответствие с предварително 

зададения законов критерий не винаги подлежи на корекция. В този смисъл моралът не 

може да даде предварително определени норми, които да сметнем за правновалидни, 

когато се позоваваме на чл. 5 ГПК. Моралът дава принципите, чийто конкретен баланс 

да бъде намерен за конкретния случай, респективни чрез един съвсем различен начин 

на правоприложно разсъждение. Така получаваме основание да определим правото 

                                                 
20

Вж. Ташев, Р. Обща теория на правото: Основни правни понятия, 4. изд., С.: Сиби, 2010, гл. 1, както и 

Колев, Теория на правото, гл. V., раздел 2. 
21

 Ташев, Р. Новите източници на българското право, С.: Лик, 1996, с. 15. 
22

 За централната роля на принципите (вместо на нормите като по-конкретни предписания за поведение) 

вж. Ташев, Р. Обща теория на правото, с. 183и Raz, J. Legal Principles and the Limits of Law, The Yale Law 

Journal, 1972, Vol. 81, № 5, p. 842. 
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като абстрактно регулиране на поведението чрез отнапред готови общи модели; 

напротив, моралът е нормативна система, даваща възможност всяка конкретна 

ситуация да бъде урегулирана в съответствие с идеала за правилното съотношение 

между благата и отговорностите, което може да бъде изчислено само за отделния 

случай. 

4.3.в. Аргументативни характеристики на използването на морала като 

аргумент в правораздаването. Позоваването на формален правен източник е 

достатъчно, за да обоснове приложимостта на валидната правна норма. Напротив, 

„споменаването“ на един морален принцип не дава „на готово“ разрешение, което да 

бъде използвано в съдебното решение. Докато формалният източник на правото е 

задължителен по силата на стоящото зад него властническо изявление и авторитета на 

правната система в цялост, разрешаването на моралната дилема, трябва да бъде тепърва 

обосновавано и става задължително едва по силата на своята убедителност. Когато се 

позовава на чл. 5 ГПК и привлича едно морално разрешение, съдът не може просто да 

се позове на авторитета на морала, а трябва подробно да обоснове, защо именно това е 

моралното решение, приложимо към процесните факти. В този смисъл обосновах 

идеята, че позоваването на морала трябва да бъде подробно аргументирано, 

включително чрез предлагането на точната логическа схема, чрез която от морални 

принципи, се извежда конкретното морално правилно разрешение
23

. 

4.3.г. Всичко изложено в настоящата подточка обосновава гледището, че прилагани 

към дадено дело, ако е налице правна възможност, като тази, предвидена в чл. 5 ГПК, 

моралните принципи биват не „просто“ конкретизирани чрез един юридически 

силогизъм, а творчески прилагани към всички факти по делото в търсенето на 

балансирано решение. Поради тази причина считам, че, в частта си, в която споменава 

морала, чл. 5 ГПК, не назовава един от източниците на правото, а създава 

дискреционно основание за използването и на морални аргументи при разрешаването 

на делата. 

                                                 
23

Вж. Гройсман, С. За неимуществените вреди, произтичащи от страданията, причинени на вещ – В: 

Предизвикай правото! Професионален правен сайт на Стоян Ставру (ISSN 1314-7854), публикувана на 

23.10.2016 г. и достъпна онлайн на адрес: http://challengingthelaw.com/biopravo/stradania-na-vest/. 

http://challengingthelaw.com/biopravo/stradania-na-vest/
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5. Отношението на специалност между чл. 5 ГПК и чл. 46, ал. 2 ЗНА, що се отнася 

до използването на морала в правораздаването 

5.1. Развитите до тук идеи ни дават достатъчна причина да твърдим, че и чл. 5 от 

ГПК и чл. 46, ал. 2 ЗНА уреждат случай при липса на приложима законова норма, 

предоставяйки на съдията дискреционната власт да разреши спора, използвайки 

различни критерии. Що се отнася до чл. 5 ГПК такива критерии са основните начала на 

правото, обичая и морала. В чл. 46, ал. 2 на първо място съдът следва да се обърне към 

уредените сходни обществени отношения (аналогията на закона), а при липса на 

подобни разпоредби  на основните начала на правото на Република България. В 

последния случай моралът като спомагателен критерий при тълкуването на правните 

принципи също може да намери място, както това беше уточнено в т. 3.2. по-горе. 

Разликата че чл. 5 от ГПК посочва освен основните принципи на правото още обичая и 

морала, може да обясним с ролята на обичая като източник в частното право (роля 

която не бихме отнесли и до сферата на публичното право), както и с традицията за 

използване на справедливостта в чл. 9 ЗГС 1930 и чл. 4, ал. 1 ГПК 1952 г. 

5.2. Що се отнася до разрешаването на неурегулираните от закона спорове, чл. 5 

ГПК може да се разглежда като специална норма спрямо правилото на чл. 46, ал. 2 

ЗНА. Специалната норма, оправомощава гражданскиясъд да се обърне и към обичая и 

морала, което настоящата редакция на ЗНА не предвижда. На практика обаче 

съдилищата, макар често да се позовават на формулировката на чл. 5 ГПК, рядко 

решават делата въз основа на морала. Тази особеност на българското правоприлагане 

може да бъде обяснена с липсата на конвенция (правило за разпознаване) сред 

правоприлагащите; тоест с липса на убеденост, че те имат право и са задължени в 

определени случаи да разрешават споровете пряко въз основа на морала. Тази 

„конвенционална хипотеза“ ще бъде обсъдена в т. 7 по-долу. 

5.3. „Неизползването“ на морала като пряк правоприложен аргумент от нашите 

съдилища обаче се дължи най-вече на факта, че най-често е налице законова норма, 

която да разреши разглеждания спор. Още повече, въпреки аргументите в полза на 

специалния характер на чл. 5 ГПК спрямо чл. 46 ЗНА, техните правоприложни и 

тълкувателни възможности се използват като единен инструментариум, избиращ най-

полезния с оглед на конкретния спор подход. Критерий за полезност в случая е най-

вече разбирането на съда за целите на закона и „логиката“, вложена в съответната 

правна уредба. „Допълнителният“ характер на моралните съображения, комбиниран 
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със състоянието на свръхрегулация, в което се намират съвременните правни системи, 

има за последствие факта, че твърде рядко ще стигнем до неурегулирана ситуация, 

която да бъде разрешена на морално основание. По-голямо практическо значение 

придобиват измеренията на морала като аргумент за алтернативна квалификация на 

фактите по спора или за различно тълкуване на приложимата правна норма  отново 

чрез позоваване на чл. 5 ГПК. 

6. Съдебните „употреби“ на морала 

6.1. На първо място следва да се посочи, че българските съдилища отказват да 

прилагат „морални разрешения“ с предимство пред правните норми
24

. Споменаването 

на подобни искания в съдебните решения, може да се обясни чрез сблъсъка между 

обществените очаквания, били те и пристрастно изразявани от една от страните по 

делото, и законодателната реалност. От една страна, политическата отговорност за 

справедливостта на съдебните решения е в голяма степен предоставена от нашия 

континентален правен модел на парламентарния законодател, залагащ 

абстрактните модели на развитие на отношенията. Като цяло обаче само по изключение 

на съдията са предоставени дискреционни правомощия за привнасянето на 

неформалната справедливост в случаите, в които формално справедливата норма води 

до несправедлив житейски резултат
25

. 

6.2. Моралът като легитимизационен фактор. Когато все пак споменават морала, 

обосновавайки решението си с чл. 5 ГПК съдилищата най-често използват един 

несъщински аргумент на общото позоваване за съответствие с „общия разум на 

закона, обичая и морала“
26

. Практическата полза на едно подобно съждение, разбира се, 

е минална. Това е по-скоро една легитимизационна стратегия, обосноваваща 

„комплексния“ характер на правилността на решението  и от гледната точка на закона, 

и от тази на морала и даже от тази на обичая, макар че, смея да твърдя, за редица от 

разглежданите отношения е трудно да бъде посочен приложим обичай. Още повече  

чл. 5 ГПК по-скоро съдържа идеята, че случаят ще бъде регулиран или от закона  чрез 

                                                 
24

 Вж. Решение от 24.01.2013 г. по гр. д. № 3191/2012 г. на Пловдивския окръжен съд и Определение № 

176 от 24.06.2015 г. по ч. гр. д. № 2531/2015 г., г. к., IIГ. О. на ВКС. 
25

 Относно разграничението между формална и неформална справедливост вж. изложението на Колев, Т. 

Теория на правото, 480-504. 
26

 Вж. например Определение № 512 от 29.07.2014 г. по в. ч. гр. д. № 592/2014 г. на Окръжен съд –

Пазарджик; Определение № 85 от 03.02.2014 г. по въззивно ч. гр. д. № 4/2014 г. на Окръжен съд –

Пазарджик; Решение № 9 от 13.01.2014 г. по в. гр. д. № 27/2014 г. на Окръжен съд –Добрич; Решение № 

454 от 12.11.2013 г. по в. гр. д. № 981/2012 г. на Окръжен съд –Добрич; Решение № 452 от 12.11.2013 г. 

по в. гр. д. № 591/2013 г. на Окръжен съд –Добрич. 
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конкретната му разпоредба или чрез общите му принципи, или от обичая или в крайна 

сметка от морала. 

6.3. Моралът като тълкувателен критерий. Срещат се случаи, в които моралът се 

използва като тълкувателно средство в онези случаи, в които законодателят е уредил 

отношенията посредством бланкетни формулировки, чието съдържание трябва да бъде 

творчески развивано от съдилищата. Тази практика е пример за функционално 

тълкуване, отчитащо социалния контекст. Тя следва да бъде одобрена въпреки факта, 

че в текущата редакция на чл. 46, ал. 1 ЗНА моралът вече не е тълкувателен критерий. 

Така например, ВКС се е позовал на морала, за да разтълкува чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ, 

според който  работодателят може да прекрати трудовото правоотношение при липса 

на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата КТ, като 

е счел, че липсата на морални качества също е основание за прекратяване на трудовото 

правоотношение
27

.  

6.4. Моралът като аргумент, коригиращ несправедливия резултат от 

прилагането на правната норма. Най-интересни и понякога плъзгащи се по ръба на 

законосъобразността са онези случаи, в съдилищата се опитват да се позоват на морала, 

за да постигнат резултат, различен от законово предписания, привнасяйки споменатата 

неформална справедливост.  

6.4.1. Така например, в Решение № 1647 от 11.10.2013 г. по гр. д. № 978/2013 г. на 

РС–Русе съдът е трябвало да се произнесе по иск за заплащане на стойността на 

консумирана от заемател на недвижим имот електроенергия (договорът е бил 

безвъзмезден), предявен от ищец – Църковно настоятелство. От една страна, съдът е 

установил, че е налице използване на електроенергия, заплатена от Църковното 

настоятелство, но изчисляването на точния ѝ размер се е оказало невъзможно. Вместо 

да отхвърли иска на ищеца като недоказан по размер (липсва и експертиза за 

евентуалния размер на потребеното с оглед размера на пощението и вида на 

използването му), съдът се е позовал на „основните начала на правото, обичая и 

морала“ (а не чл. 162 ГПК, изрично предоставящ му право на преценка при липса на 

данни за размера на вземането). Без да сочи конкретен приложим принцип, да обоснове 

съществуването на обичай или поне да аргументира наличието на морални основания 

                                                 
27

 Решение № 169 от 31.05.2010 г. на ВКС по гр. д. № 728/2009 г., IV г. о., ГК, докладчик председателя 

Жанета Найденова. Вж. още Решение № 346 от 25.11.2011 г. на ВКС по гр. д. № 1387/2010 г., III г. о., ГК, 

докладчик съдията Таня Митова, в което въз основа на морала се тълкува понятието „важни 

обстоятелства“ по смисъла на чл. 19, ал. 1 ЗГР. 
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за решението си, той по соломоновски е отсъдил ответникът да заплатаполовината от 

стойността на електроенергията по общата за църковната сграда и за заетото 

помещение партида. 

6.4.2. В подобен план може да се разглежда и вече анализираното от мен Решение 

№ I-31 от 09.07.2015 г. по гр. д. № 16443/2015 г. на СРС, като тук ще спомена само 

ядрото на разглеждания спор. Съдът се е произнесъл по иск за обезщетение за 

неимуществени вреди, нанесени на собственик чрез причиняването на страдание на 

негова вещ
28

. По това дело, вместо да присъди неимуществени вреди за приетите за 

доказани психологически страданията на собственик, преживени заради увреждането 

на негова вещ (пострадал домашен любимец), съдът търси аналогии с присъждането на 

обезщетение на близките на оцеляло увредено лице. Позовавайки се на морала, 

съдебният състав твърди, че„да се присъди обезщетение за претърпени неимуществени 

вреди от пострадал домашен любимец там, където не би могло да се присъди 

обезщетение за претърпени неимуществени вреди от пострадал близък човек - излага 

становището си решаващият състав, представлява девалвация на ценността на 

човешкия живот и е аморално“
29

 и отхвърля исковата претенция за неимуществените 

вреди. Това съдебно решение, смятам, може още по-добре да осветли „неформалния“ 

елемент, влаган в моралното уреждане на един спор и обсъден по-горе в т. 4.3.б. 

Множество са съображенията, които могат да обосноват едно подобно решение, 

включително конкретното разпределение на задълженията между страните по делото; 

идеята, че присъждането и на неимуществените вреди, би утежнило твърде много на 

вече задължения да заплати имуществените вреди ищец, степента на чиято вина и 

разкайване за допуснатото увреждане, няма как да не е била осмисляна от решаващия 

съдебен състав. 

7. Заключение: кой решава, каква да бъде ролята на чл. 5 от ГПК в съдебната ни 

практика (т. е. дали моралът да бъде ползван „източник на правото“)? 

7.1. Призивите за повече справедливост в правоприлагането са достатъчно чести и 

актуални в българските условия. Кой решава, каква да бъде ролята на чл. 5 ГПК в 

правата ни система и дали е възможна постепенна еволюция в тълкуването на текста в 

посока по-широко упражняване на дискреционна власт на морални основания? Това е 

                                                 
28

 Вж. цитираната по-горе моя статия За неимуществените вреди, произтичащи от страданията, 

причинени на вещ. 
29

 Вж. пак там, т. 2.4. 
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въпрос на „правната политика“, каквато в съвременните правни системи формират не 

само парламентите, но и върховните съдилища. Въпросите на правната политика са 

отделени от тези на стриктната теория и последната може само да предложи модели на 

описание на възможната промяна. Подобен модел може да бъде открит в известната 

теория на Харт за правилото за разпознаване (“the rule of recognition”). 

7.2. За да обясни валидността на правните норми, Хърбърт Харт въвежда своите 

„вторични правила“  норми, регулиращи правни норми. Ключовите вторични норми в 

теорията на Харт са „правилата за разпознаване“, които посочват, кои са 

задължителните правила за поведение (първични норми). Това, разбира се, поставя 

въпросът, защо са валидни самите вторични норми, освен ако задължителността им не е 

методологически предположена, както това прави Келзеновата Основна норма. Харт 

обаче предпочита да сведе задължителността на вторичните правила до определена 

фактическа даденост. Той сочи, че правилото за разпознаване има този статус по силата 

на неговото общо приемане от правните адресати, като акцентът пада върху 

зачитането и прилагането от длъжностните лица
30

. Този аспект на теорията на Харт 

бива най-подробно разглеждан от Дж. Колман
31

 и Андрей Мармор
32

. 

7.3. Мармор влага много усилия, за да усъвършенства класическата дефиниция за 

„конвенция“ на Дейвид Луис и акцентира, че конвенциите са съгласувани практики, 

които се появяват в отговор на повтарящи се проблеми, нуждаещи се от единно 

решение измежду няколко възможни алтернативи
33

. Според Мармор от конвенция 

се ръководят съдиите, когато, например, възприемат определен подход при 

тълкуването на дадени нормативни актове. Главният въпрос, който те решават по 

конвенционален път е да признаят или не определени актове за носители на правни 

норми. Можем да разширим тази мисъл всяка тълкувателна идея, може да стане обект 

на консенсус между съдилищата, тоест да възникне конвенция  например, какво 

значение да отдават на дискреционната възможност по чл. 5 ГПК, какъв обхват да ѝ 

отдадат, какви критерии да използват при прилагането и. С оригинално съдебно 

решение нова правоприложна конвенция може да предложи всеки съдия. Ключова 

обаче ще е ролята на Върховния касационен съд, който може да одобри едно такова 

                                                 
30

Hart, H. The Concept of Law, 2nd ed. (With a Postscript edited by Penelope A Bulloch and Joseph Raz), New 

York: Oxford University Press, 1994, p. 110, 116-117. 
31

Колман, Дж. Инкорпорационизмът и тезите за конвенционалността и за практическата значимост – 

Послеписът на Харт: Коментари върху Послеписа на Харт към Понятието за право, ред. Колман, Дж., С.: 

„41Т“ ЕООД, 2006, 117-124. 
32

 Вж. Мармор, А. Юридически конвенционализъм – В: Послеписът на Харт, 197-220. 
33

 Мармор, А. Юридически конвенционализъм, с. 204. 
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предложение, а то в последствие да се мултиплицира в множество решения на долните 

инстанции, възприемащи новата практика. 

7.4. Дж. Колман говори за направляващи длъжностните лица трайни нагласи по 

разпознаването на определени норми за правнозадължителни. Така в основата на 

правната система се поставя вид съгласие, с което теорията на Харт добива определен 

либерално-договорен отенък
34

. Мармор обаче спори, че съществуват различни видове 

конвенции и правилото за разпознаване е с по-фудаментален характер – то е 

конститутивна конвенция: тя не одобрява, а създава правни институции
35

. Така 

стигаме до крайност, може би приложима в прецедентното правно семейство. От една 

страна, възприемането на правило за разпознаване е практика, която формира облика на 

правната система и застава в основата на нейните институции. От друга, определяща 

роля в този случай се приписва на поведението на съдиите и най-вече на тези от 

върховните съдилища
36

. Теорията на Мармор е привлекателна, защото позволява да 

обясним възникването на „съдебните обичаи“, при които съдилищата възприемат 

еднакво тълкуване, а разрешенията и аргументацията по сходни казуси се 

мултиплицират, дори без да е налице юридическо задължение за това. Нашата теория, 

вече се е опитвала да обясни това явление чрез идеята за „непреките източници на 

правото“. Последните се прилагат не по силата на своята юридическа задължителност, 

а заради аргументативната си убедителност, подпомагайки функцията на преките 

източници
37

. 

7.5. Конвенционалната теория е ориентирана към обяснението на реалностите в 

обществата на прецедентното право. Тя до известна степен надценява елемента на 

самоорганизация в уеднаквяването на практиката на длъжностните лица (главно 

съдилищата) и подценява парламентарното регулиране на правоприложната дейност, 

на което у нас тези лица се подчиняват преди всичко. Те имат правно да създават 

своите конвенции само в зададените от законодателството размки. „Здравото зърно“, 

относимо и към прецедентните и към континенталните условия, все пак е следното: 

правилата за разпознаване (практиката по прилагането, а според нашата добавка  и по 

тълкуването, на определен източник на правото) са исторически формирани в хода на 

                                                 
34

 Вж. Колман, Дж. Инкорпорационизмът и тезите за конвенционалността и за практическата значимост, 

117-124. 
35

Marmor, A. Social Conventions: From Language to Law, Princeton and Oxford: Princeton University Press, p. 

165. 
36

Ibid.,p. 213. 
37

 Вж.Ташев, Р. Обща теория на правото, 40-41. 
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развитието на съответната правна система
38

. Те са плод на взети основополагащи 

решения – не само съдебни, но и такива на законодателната, а най-вече на 

учредителната власт, упражнявана при създаването на конституциите
39

. 

7.6. Увеличаването на активността на българския Върховен касационен съд, 

появата на съдебната практика в значителен план доразвиваща законодателството и 

практически създаваща нови правни норми; увеличаването на нейното влияние във 

всекидневното правоприлагане говорят, че не е невъзможно възникването по съдебно-

конвенционален път на нови тенденции в полза на по-силната дискреционна власт. 

Основно средство за такава промяна обаче  по замисъла на конституционния ни 

законодател и по силата на континенталната правна традиция, си остават 

парламентарното законодателство и конституционните изменения. 

 

 

                                                 
38

 Пак там, с. 217. 
39

 У нас този проблем се разглежда от Р. Ташев, който говори за определен период на „утвърждаване“ 

на нов за правната система източник на правото (Вж. Обща теория на правото, 30-31).  


