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Поръчителството безвъзмездна сделка ли е? 

 

проф. Венелин Ганев 

 

Анотация: В статията проф. Ганев критикува тезата за безвъзмездния 

характер на договора за поръчителство, застъпена от Върховния касационен съд в 

решение № 448 от 11 май 1929 г. Като контрапункт на мотивите на съда, които 

проф. Ганев определя като „шаблонни“, са посочени редица аргументи, обосноваващи 

тезата за поръчителството като възмезден акт. Авторът тръгва от въпроса за 

същността на правната безвъзмездност, от дарението като един основен ориентир 

на безвъзмездността, за да поясни, че при поръчителството дарствени преживявания 

и намерения не присъстват нито по отношение на кредитора, нито по отношение на 

длъжника. В статията се откриват и редица примери от доктрината и практиката 

в чужбина, които идват да защитят изложеното от  проф. Ганев за правната 

същност на поръчителството, която се определя от възмездния характер на тази 

сделка. 
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Съдебната ни практика е имала неотдавна случай да се произнесе за пръв път по 

принципиалния въпрос: поръчителството безвъзмездна сделка ли е и ако то е дадено от 

несъстоятелен през подозрителния период, подлежи ли на отменение, съгласно чл. 674, 

п. 1 ТЗ? 

На тоя въпрос нашият Касационен съд с решение № 448 от 11.V.1929 г. отговаря 

утвърдително. Неговите съображения са кратки. „Поръчителството“, мисли 

Касационният ни съд, „като едностранен договор е безвъзмездна сделка. Когато 

поръчителят поема задължение, без да влиза нещо съответно в неговия патримониум, 

той върши безвъзмездна сделка по отношение на своите кредитори, за които се 

намалява възможността да се удовлетворят от намаления имот на длъжника си. 

Безвъзмездни сделки не са само даренията и правните условия за дарението не са 

законните признаци на всички безвъзмездни сделки. Макар кредиторът да получава от 

поръчителя само това, което му се дължи (не увеличава имота си) плащането за 

поръчителя е безвъзмезден акт, защото той не получава срещу това никаква облага. 

Безвъзмездна сделка върши не само онзи, който доставя увеличение на патримониума 

на другиго, но и всеки, който дава имотна облага без съответна жертва на получателя 

или другиго за негова полза“. 

Тия мотиви на Върховния касационен съд едва ли могат да се смятат като 

убедителни. Те всъщност възприемат шаблонното схващане, застъпвано в някои 

елементарни учебници по правото, но не дават отговор на много проблеми, които 

животът и доктрината свързват с поръчителството. Ако ние приемем схващането, че 

поръчителството е безвъзмездна сделка и попада под разпорежданията на чл. 674, п. 1 

ТЗ, ние бихме достигнали до невъзможни положения. Поръчителството е една от 
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формите на обезпеченията, към които кредиторът прибягва, за да осигури събирането 

на своето вземане. Трябва ли тогава да разглеждаме като безвъзмездни сделки и всички 

останали форми на обезпечение? Ще смятаме ли гаранционните ипотеки или реалните 

обезпечения въобще, дадени от трети лица, като безвъзмездни сделки? Безвъзмездни 

сделки ли са и всички видове солидарни задължения, при които само един от 

солидарните съдлъжници извлича материална полза от сключената сделка? Ще  

разглеждаме ли отговорността на джирантите при менителничното право, 

отговорността на съдружниците при едно събирателно или командитно дружество, 

даже при една кооперация като отговорност, която произтича от една безвъзмездна 

сделка? 

Положителният отговор на всички тия въпроси едва ли подлежи на съмнение, ако 

се усвои становището и мотивите на Касационния ни съд. Всички те „поемат 

задължение, без да влиза нещо съответно в техния патримониум“. Всички те „дават 

имотна облага без съответна жертва на получателя или другиго в негова полза“. Но 

чувстваме ли ние, какво би станало с практическия живот, със стопанската структура и 

стопанската организация на страната ни, ако усвоим и обобщим схващането на 

Върховния касационен съд и ако започнем да разглеждаме всички видове обезпечения 

– лични и реални – дадени от трети лица, или даже ако започнем да разглеждаме само 

поръчителството като безвъзмездна сделка, която подлежи на отменение по чл. 674, п. 

1 Т3, ако е сключена през подозрителния период? Личните и реални обезпечения имат 

не само правно значение. Върху тях се изгражда и опира една от най-важните страни на 

съвременната кредитна организация. Може би, даже върху тях главно почива цялата 

кредитна организация на всека страна. Какво би станало с тая кредитна организация, 

ако съдебната ни практика би започнала системно да разглежда личните и реални 

обезпечения, дадени от трети лица, или даже само поръчителството като безвъзмездни 

сделки? 

Правната същност нито на една категория юридически сделки не може да се 

намира в такова рязко противоречие с тяхната стопанска и обществена функция. 

Необходимостите на живота налагат едно изравнение между правната същност и 

стопанската или обществена функция на юридическите сделки, защото строго 

погледнато юридическите сделки и тяхната стопанска или обществена функция са само 

отделни страни и отделни моменти в развитието на едно и също цяло, на един и същ 

обществен живот. Поръчителството, личните и реални обезпечения, дадени от трети 

лица, са осветени от векове. Мъчно може да се допусне, че законодателството, даже 

нашето, би могло да усвои едно схващане върху тяхната същност и правна природа 

коренно несъвместимо с необходимостта на една кредитна организация, която също се 

практикува с векове. 

Собствено законът, в това число и нашият, не съдържа наредба относно 

възмездния или безвъзмездния характер на поръчителството или на личните и реални 

обезпечения, дадени от трети лица, т.. не от длъжника. Задача на доктрината и на 

съдебната практика е да дадат отговори на тоя въпрос, като се справят със същността 

на безвъзмездните сделки и същността на поръчителството или на личните и реални 

обезпечения, дадени от трети лица въобще. 

Доктрината и съдебната практика в чужбина не разрешава еднообразно въпроса 

за безвъзмездния или възмездния характер на поръчителството. Едно колебание, макар 

според нас извънредно незначително и неавторитетно, се забелязва и в доктрина, и в 

съдебната практика, когато се определя характерът на поръчителството. Някои 

елементарни учебници застъпват възгледа, че поръчителството е безвъзмездна сделка, 

без да разграничават,дали  то е безвъзмездна сделка по отношение на длъжника, или по 

отношение на кредитора. Но още Pothier (Obligations, № 365), поддържа, че 

поръчителството по отношение на кредитора е възмездна сделка. Защото, продължава 
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Pothier, кредиторът „не получава по силата на тоя договор нищо извън онова, което му 

се дължи; той си доставя само една гаранция, една сигурност, без която той не би 

сключил договора с главния длъжник“. 

Правилният отговор на въпроса дали поръчителството е възмездна или 

безвъзмездна сделка ще може да се даде само ако предварително се определи 

същността на правната безвъзмездност и след това се определи дали поръчителството и 

въобще личните и реални обезпечения, дадени от трети лица, попадат под тъй 

изяснените безвъзмездни сделки. 

Правната безвъзмездност се характеризира с две нейни страни: субективна и 

обективна. Субективната е психическата страна на правната безвъзмездност. Тя 

обхваща определена категория преживявания в съзнанието на ония, които сключват 

безвъзмездната сделка. Обективната е нейната обществено-стопанска страна. Тя 

обхваща взаимното съотношение на правата и задълженията, породени от сключената 

сделка и новото разпределение на блага и ценности, настъпило въз основа на тъй 

породените права и задължения. 

Не можем да говорим в областта на правото за безвъзмездни сделки без 

наличността на дарствени преживявания, т.е. без наличността на преживявания у 

лицето, което поема задължения по безвъзмездна сделка, да облагодетелства 

надарения, да му направи едно благодеяние, един дар. Всека безвъзмездна сделка 

предполага animus donandi, желание, намерение, съзнание да се облагодетелства, не 

само да се даде нещо, без да се получи какъвто и да било еквивалент, но да се даде, за 

да се направи едно благодеяние, да се прояви една щедрост. Тия дарствени 

преживявания могат да бъдат примесени и с други – възмездни преживявания – и 

тогава сключената сделка може да има безвъзмездна и възмездна страна, както е 

случаят например, при една продажба, при която продавачът си уговаря само част от 

стойността, а другата дарява. Но и в чистия, и в смесения си вид дарствените 

преживявания са преживявания на благодеяние, на щедрост, на облагодетелстване. В 

тоя си вид те образуват причината на задълженията и правата, породени от сключената 

безвъзмездна сделка. В тоя си вид те са необходим елемент от фактическия състав на 

всеки безвъзмезден акт, на всяко дарение, било то пряко или косвено. Най-малкият 

елемент на преживяване задължителност, по силата на която задълженията, породени 

от сделката, се схващат не като благодеяние, щедрост или облагодетелстване, а като 

отплата и възнаграждение, изменя характера на сделката и от безвъзмездна я 

превръщат на възмездна. Справедливо бележат в това отношение авторитетните 

френски автори Aubry и Rau: „Трябва да се признае, че простото желание да се 

задоволи едно чувство на справедливост, на съвест, на деликатност или на чест съставя 

достатъчна причина да се поеме едно задължение, което по същност и форма влиза в 

категорията на задължения, породени от възмездни сделки“
1
. 

Отбелязаното различие е извънредно важно. То не само е теоретически по-

издържано и се крепи в един по-точен анализ на психическата страна от фактическия 

състав на безвъзмездните и възмездни сделки, но още има голямо практическо 

значение. Последното изпъква, когато предстои да се определи какви ще бъдат 

последствията при наличността на една грешка в обективното съществане на факта, от 

който произтича за задължилия се чувството на отплата, на възнаграждение, желанието 

да прояви щедрост, благодеяние. Това е въпрос, който заслужава едно специално 

изследване. От него още по-ясно се вижда, че безвъзмездна сделка не може юридически 

да съществува и без наличността на описаните по-горе дарствени преживявания. 

Но безвъзмездна сделка не може юридически да съществува и без наличността на 
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едно съотношение, в което се намират правата и задълженията, породени от нея, което 

образува обективната страна на правната безвъзмездност. Всяка безвъзмездна сделка 

засяга патримониума както на дарителя, така и на надарения. Но тя ги засега по такъв 

начин, че правото, което придобива надареният, увеличава неговия патримониум, без 

той да се намали с каквото и да било друго негово право, без той да е длъжен да 

извърши каквато и да било контрапрестация. При това правото, с което се увеличава 

тъй едностранно и безвъзмездно патримониумът на надарения, се придобива от него 

като пряк или косвен правен резултат не на една престация от негова страна, а като 

пряк или косвен резултат на правото, което излиза от патримониума на дарителя и в 

замяна,на което той не получава никакво друго право, никаква друга контрапрестация, 

а понася едно истинско и безвъзвратно обедняване. При всяка възмездна сделка 

правото, което се придобива при нея, е пряк или косвен резултат на една престация, 

извършена от страната, която придобива правото или по чиято воля правото се 

прикрепя към друго някое лице. При безвъзмездните сделки дарителят върши 

престация, без да придобива каквото и да било право, а надареният придобива право, 

без да извършва каквато и да било престация. Правото на надарения няма друго 

основание, освен желанието на дарителя да дари – causa donandi – и не е резултат на 

друго, освен на престацията на дарителя, на правото, което излиза от патримониума на 

последния чрез извършената от него престация. 

За да се намирам пред една безвъзмездна сделка, не е потребно щото правото, с 

което се увеличава безвъзмездно патримониумът на надарения, да бъде същото, с което 

е разполагал дарителят и с което той пък намалява също тъй безвъзмездно собствения 

си патримониум. Такава една връзка между правата, засегнати от безвъзмездната 

сделка, съществува само при преките дарения. За безвъзмездната сделка въобще е 

достатъчно щото безвъзмездното придобиване на права от страна на надарения да е 

даже косвен резултат от правната деятелност на дарителя и от правото, което излиза 

безвъзмездно от неговия патримониум, за да се осъществи самата безвъзмездна сделка. 

Също така не е необходимо, за да се намираме пред една безвъзмездна сделка 

щото безвъзмездното увеличение на патримониума на надарения да е станало в същия 

размер, в който е станало безвъзмездното намаление на патримониума на дарителя. 

Такова едно съотношение между двата патримониума се наблюдава обикновено пак 

само при директните дарения. То не е необходим елемент при безвъзмездната сделка 

въобще, дето често пъти, както това е например случаят при застраховките в полза на 

трети лица, сключени с дарствени намерения, патримониумът на надарения се 

увеличава в много по-голям размер отколкото размера, в който се намалява 

патримониумътна дарителя
2

. Взаимното съотношение между патримониума на 

надарения и патримониума на дарителя, което е необходим елемент на всяка 

безвъзмездна сделка, е само съотношението, при което правото, с което безвъзмездно 

се увеличава единият патримониум, да е пряк или косвен резултат от правото, с което 

безвъзмездно се намалява другият патримониум. 

Всяка безвъзмездна сделка се характеризира в обективно отношение с това 

именно взаимно съотношение между правата и задълженията, породени от нея. 

Изтъкването само на едната група права, без да се постави в правно необходимата си 

връзка с другата, не би ни довело до пълната характеристика на безвъзмездната сделка. 

Нашето схващане върху същността на правната възмездност не би се отличавало с 

научна пълнота, издръжливост и методичност, ако характеризираме правната 

безвъзмездност, като имаме предвид само патримониума на надарения или само 

патримониума на дарителя. Движението на права и задължения в тия два 

                                                           
2
 Ср. В. Ганев, Правата на кредиторитe върху застраховките по живот, сключени от техния длъжник. – 

Юридически преглед, г. XIV, 1903, кн. VI. 
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патримониума се намира при безвъзмездната сделка в определена зависимост. И само 

тая зависимост, при която безвъзмездното увеличение на единия патримониум се явява 

като пряк или косвен правен резултат от безвъзмездното намаление на другия 

патримониум, съставя истинското научно обхващане на правната безвъзмездност в 

нейната обективна, обществена, стопанска и правна страна. Впрочем тая нейна страна 

хармонира напълно със субективната й страна. Желанието, намерението да се 

облагодетелства и надари не може да се осъществи иначе, освен като безвъзмездното 

придобиване на правото от страна на надарения се яви като пряк или косвен резултат 

на правото, с което дарителят безвъзмездно е  намалил собствения си патримониум. 

Двете тия страни, които образуват правната същност на безвъзмездната сделка, се 

очертават особено ясно при даренията. Последните всякога ще служат като най-добра 

ориентация, когато се изяснява същността на правната безвъзмездност. Строго 

погледнато всека безвъзмездна сделка е и дарение и не може да има безвъзмездна 

сделка, без да има дарение, пряко или косвено. Понятието за дарение, взето в двете си 

форми – пряко и косвено – се покрива напълно с понятието безвъзмездна сделка. 

Мотивът на Върховният касационен съд в решението, цитирано в началото, в смисъл 

че, „безвъзмездни сделки не са само даренията и че правните условия за дарението не 

са законните признаци на всички безвъзмездни сделки“ е едно недоразумение. Тоя 

мотив би имал значение не когато се касае до общите и характерни признаци на 

дарението, образуващи правната същност на безвъзмездните сделки въобще, а само до 

вторичните и случайни признаци, които характеризират прякото дарение – с други 

думи казано, тоя мотив би бил правилен, ако с него се иска да се каже, че не при всяка 

безвъзмездна сделка е необходимо щото дарителят да се лиши веднага от правото, 

което предизвиква обогатяването на надарения. Но той би бил неточен, ако с него се 

твърди, че е възможно да съществува безвъзмездна сделка, без дарителят да се лиши 

безусловно, безвъзвратно и безвъзмездно от правото, което предизвиква обогатяването 

на надарения. Защото как иначе би се получило едно юридически стабилно увеличение 

респ. намаление на патримониума, ако дарителят се лиши само условно от своето право 

или ако той може да си възвърне това свое право? Само условното лишаване от едно 

право не съставя никакво дарение, нито пряко, нито косвено, нито пък съставя 

безвъзмездна сделка, сделка на облагодетелстване, на щедрост, на благодеяние: donner 

et retenir ne vaut, казват французите, в тоя случай ние можем да говорим за 

безвъзмездна сделка  само след като условието се осъществи и стане сигурно дали 

дарителят се лишава или не, окончателно и безусловно от правото, което ще 

предизвика обогатяването на надарения. Същото важи и за случая, когато дарителят си 

е запазил правната възможност да си възвърне правото, от което се е лишил, за да 

обогати надарения. И в тоя случай липсва каквато и да било възмездна сделка. Тя 

липсва, даже ако патримониумът на надарения остава увеличен без наличността на 

контрапрестация от негова страна и след като дарителят си е възвърнал правото чрез 

лишението, от което беше предизвикал обогатяването на надарения. Каква е тая 

безвъзмездна сделка, какво е това благодеяние, облагодетелстване и щедрост, при 

която дарителят не понася никаква жертва – не търпи никакво обедняване, никакво 

намаление на своя патримониум? В такъв случай открито подземно богатство, заето със 

специален за тая цел уред би се сметнало като безвъзмезден акт на заемателя. 

Тия са субективните и обективни елементи, които образуват правната същност на 

безвъзмездните сделки. Можем ли да констатираме тяхната наличност и при 

поръчителството? 

Тъй поставен въпросът, неговият отрицателен отговор едва ли подлежи на 

съмнение. 

В субективно отношение най-напред поръчителят, в различие от дарителя, не 

преживява никакви дарствени намерения, желания. Той сключва договора и поема 



6 
 

задължение не с намерение, желание или воля да облагодетелства когото и да било, а да 

гарантира кредитора. Неговото съзнание не ни разкрива никакви дарствени елементи, 

нито по отношение на кредитора, нито по отношение на длъжника. Що се отнася до 

кредитора, поръчителят съзнава и не може да не съзнава, че той върши спрямо него не 

една щедрост или благодеяние, а една необходима постъпка, за да може да се сключи 

договорът между кредитора и главния длъжник. Но даже по отношение на последния, 

поръчителят се движи в своята правна деятелност не от съзнанието да дари главния 

длъжник, а от съзнанието да засили неговия кредит, без да губи възможността чрез 

регресни искове да си набави от патримониума на длъжника всичко онова, което той би 

изпълнил по силата на даденото поръчителство. С една дума поръчителят, когато 

сключва договора и поема задължение като поръчителя, се движи не в областта на 

благодеянията, щедростта и облагодетелстванията, а в една от най-важните области на 

съвременната стопанска и обществена деятелност – в областта на кредита и кредитната 

организация, която е несъвместима с всяка идея за щедрост и благодеяние и в която 

принципът на възмездността и равновесието между получените и дадени престации е в 

съзнанието на всички, участващи в нея. 

Преминем ли от преживяванията на поръчителя към преживяванията на 

останалите лица, засегнати от поръчителството, ние не можем да не констатираме и у 

тях същата липса на каквито и да било дарствени елементи. Кредиторът, когато приема 

задълженията на поръчителя, се движи изключително от съображения да си достави 

достатъчна гаранция срещу престацията, която той готви да обещае на длъжника. В 

неговото съзнание не се мяркат и най-далечни и едва доловими преживявания на 

благодеяние от страна на длъжника. За него и неговото правно и стопанско положение 

би било обидно даже да се постави поръчителството върху базата, че той, който отпуща 

кредит и изпълнява реално и веднага имуществени престации, се облагодетелства и 

получава благодеяние от страна на поръчителя. 

Но даже съзнанието на длъжника не ни разкрива обикновено никакви дарствени 

преживявания при поръчителството. В повечето случаи длъжникът преживява чувства 

на благодарност и признателност към поръчителя. Но тия преживявания далеч не са 

преживяванията на надарения. Длъжникът все пак съзнава, че услугата на поръчителя е 

платена от неговия патримониум чрез евентуалните регресни искове, които са 

предоставени на поръчителя. Той приема поръчителството не с намерение, желание, 

воля да приеме един дар, една щедрост или благодеяние, а с намерение и воля и да 

направи потребното, т.е. да изпълни обещаното, за да не се дойде до изпълнение на 

престацията, обещана от поръчителя или пък, ако това стане – да се наплати чрез 

регресните искове, упражнени върху собствения негов патримониум. 

Истина е, че и поръчителството, както и всека друга възмездна сделка, може да се 

примеси с дарствени елементи и да се превърне или изцяло, или отчасти ви 

безвъзмездна сделка, в индиректно дарение. Такъв би бил особено случаят, ако 

поръчителят се откаже изцяло или отчасти от регресните си искове по отношение на 

длъжника. Такъв би бил и случаят, ако поръчителят, предвид несъстоятелността на 

длъжника, се задължи пред кредитора изключително с намерение да го избави от 

сигурна загуба и му направи благодеяние. В първия случай поръчителството се слива 

до известна степен с опрощаване на дълговете и става безвъзмездна сделка, но само по 

отношение на длъжника. Във втория случай то става безвъзмездна сделка, но само по 

отношение на кредитора. В такива случаи допустимо е вече поръчителството да се 

третира като безвъзмездна сделка и по отношение на него да се пригодят наредбите, 

визиращи тия сделки, особено наредбите на чл. 140 33Д и чл. 674, п. 1 Т3, както и 

наредбите на чл. 251 3Насл. за привнасянията. Но тия случаи са изключителни. Те 

обхващат не толкова самото поръчителство, колкото поръчителството и други сделки. 

Поръчителството при тях е само правната форма, чрез която се достига до 
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индиректното дарение. Самото поръчителство обаче не е безвъзмездна сделка. 

Субективната негова страна не ни разкрива никакви дарствени преживявания. 

Още повече се различава поръчителството от правната безвъзмездност по 

неговата обективна страна, т. е. по правата и задълженията, които се пораждат при него 

и по тяхната взаимна зависимост. В различие от безвъзмездните сделки, 

поръчителството не предизвиква никакво безвъзмездно увеличение или намаление на 

ничиx патримониум, нито пък правата, които придобива кредиторът при него, са пряк 

или косвен резултат от правната деятелност само на поръчителя, само на неговото 

задължение или само на правото, което евентуално би излязло от неговия 

патримониум. 

Поръчителството поражда едно право в полза на кредитора: правото да се 

удовлетвори от имотите на поръчителя, в случай че длъжникът не изпълни своето 

задължение, ако поръчителството е солидарно, или в случай че кредиторът не успее да 

се удовлетвори от длъжниковите имоти, ако то е обикновено. Но това право не се 

поражда безвъзмездно за кредитора, т.е. без никаква контрапрестация от негова страна. 

Всъщност, кредиторът при поръчителството получава, както отбелязва това още 

Pothier, само онова, което му се дължи, само една гаранция, едно обезпечение
3
. 

Кредиторът, при най-добър случай, получава от поръчителя същото онова благо, 

същите ония ценности, които под формата на негово вземане срещу главния длъжник 

са се намирали вече в неговия патримониум и за придобиването, на които той е 

извършил спрямо длъжника една определена престация, лишил се е в полза на същия от 

налични свои блага и ценности. Поръчителството следователно не предизвиква никакво 

обогатяване в полза на кредитора, никакво безвъзмездно увеличение на неговия 

патримониум. То само създава в негова полза възможността да изиска изпълнението на 

своето вземане не само от длъжника, но още от поръчителя. Но правата, с които 

кредиторът придобива тая възможност, лежат за него върху една и съща плоскост и 

имат един и същ характер. Колкото правото, което той придобива спрямо длъжника, е 

безвъзмездно, толкова безвъзмездно е и правото, което той придобива срещу 

поръчителя. 

От друга страна и поръчителят не се лишава безвъзмездно, безусловно и 

безвъзвратно от никакво свое право, от никакво свое благо. Поръчителството създава за 

него задължение за евентуално плащане, в случай че длъжникът не плати. Това 

задължение се погасява само по себе си, ако длъжникът плати, и тогава патримониумът 

на поръчителя не претърпява абсолютно никаква нито фактическа, нито правна 

промяна. Но даже когато длъжникът не плати и поръчителят изпълни вместо него 

задължението, патримониумът на длъжника, погледнато чисто правно, не претърпява 

никаква промяна, никакво безвъзмездно намаление или обедняване. Веднага с 

плащането поръчителят придобива правото на регресен иск срещу длъжника и това 

право има същия обем и същото съдържание, каквото има и онова благо или оная 

ценност, която е излязла от неговия патримониум, за да удовлетвори кредитора. Нещо 

повече дори. Поръчителят, който е платил вместо длъжника, встъпва по силата на 

закона, чл. 158, п. 3 ЗЗД в правата на кредитора и заема спрямо длъжника неговото 

правно положение. Той придобива същитеония права, привилегиии и обезпечения, 

които е имал и кредиторът. Как може да последва такова встъпване в права и заемане 

на правно положение от поръчител спрямо кредитора, ако тяхното правно положение е 

тъй различно, както е различно положението на един дарител с положението на един 

кредитор? Очевидно е, че за да може да настъпи суброгацията по силата на чл. 158, п. 3 

ЗЗД потребно е щото правата на поръчителя и правата на кредитора да лежат върху 

                                                           
3
 Pothier, Obligations, № 336; Baudry-Lacantinerie, t. 3, № 933; Aubry et Rau, t. IV 1902, § 423, p. 231, note 

10; Laurent, t. 28, № 123. 
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една и съща плоскост. Тази плоскост е плоскостта на възмездността, а не плоскостта на 

безвъзмездността. 

Регресните искове и законната суброгация са толкова съществени елементи при 

поръчителството, че последното отпада, ако поръчителят се лиши от тях по вина на 

кредитора (чл. 664 ЗЗД). 

По силата на цялата система регресни искове и законна суброгация, предоставени 

на поръчителя, платил вместо длъжника, става невъзможно да се говори за едно 

намаление на неговия патримониум, за едно негово обедняване. Истина е, че в повечето 

случаи, особено в случаите на обикновеното поръчителство, всички тия регресни 

искове заедно със законната суброгация не всякога ще бъдат резултатни. В повечето 

случаи поръчителят едва ли ще може да получи нещо от длъжника. Но това положение 

е само фактическо. Юридически погледнато, платилият поръчител уравновесява с 

регреснитe искове и законната суброгация своя патримониум и наваксва правно онова, 

което е дал на кредитора. Възмездният или безвъзмездният характер на една сделка се 

определя юридически не в момента на изпълнението, а в момента на пораждането на 

правата и задълженията. Всяка сделка, при която дадените и обещани престации се 

взаимно уравновесяват, е възмездна даже ако обещаните престации не се изпълнят. От 

гледището на правото, положението на поръчителя е същото, каквото би било 

положението на продавач, който е дал срок на купувача за заплащане цената и който 

при настъпване на срока не може вече фактически да се удовлетвори поради пълната 

несъстоятелност на купувача. Колкото това положение ни дава основание да смятаме 

продажбата като безвъзмездна сделка, толкова то би следвало дани даде основание да 

смятаме и поръчителството като такава сделка. 

Истина е, че правото на кредитора при поръчителството е евентуално. Но и 

задължението на поръчителя е евентуално. А освен това не е евентуалността на 

правата, породени от сделката, която определя нейния възмезден или безвъзмезден 

характер. Застраховките пораждат също тъй евентуални права. Но никой не би 

помислил да смята тия договори за безвъзмездни сделки. Даже в най-лошия случай 

поръчителят разполага с една възможност да се удовлетвори, щом като имотното 

положение на длъжника се подобри. Намалението на неговия патримониум, освен че е 

само фактическо, а не юридическо, никога не е безусловно, безвъзвратно. Как може да 

се говори тогава, че поръчителят „не получава никаква облага“, че неговият 

патримониум се намалява безвъзмездно, че той обеднява, че поръчителството е 

безвъзмездна сделка? 

Най-после, при поръчителството липсва и оная взаимна зависимост между 

правата и задълженията, която е тъй характерна за всички безвъзмездни сделки и която 

се състои в това, че правото, придобито безвъзмездно от надарения се поражда като 

пряк или косвен резултат само от правото, с което се лишава дарителят. Правата и 

задълженията, породени от поръчителството, не се намират в подобна зависимост. Те 

въобще не представляват от себе си едно затворено цяло, а са само прибавка към друга 

система права и задължения – правата и задълженията, породени от сделката, сключена 

между главния длъжник и кредитора. 

Правото, което придобива кредиторът при поръчителството, не е самостоятелно. 

То предполага основното право на кредитора, придобито от сделката между него и 

длъжника и го дублира. То следователно е резултат не само и не толкова на 

поръчителството, колкото на основната сделка и на поръчителството, прибавено към 

нея. То е резултат не само на правната деятелност на поръчителя, но още на главния 

длъжник. Без правото на кредитора спрямо главния длъжник, не може да се породи 

неговото право спрямо поръчителя. С отпадането на първото право, отпада и второто. 

Правото на кредитора при поръчителството не  е пряк или косвен резултатсамо на 

потребителската правна деятелност и неговото задължение, но още от деятелността на 
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главния длъжник и неговите задължения. 

В различие от всички безвъзмездни актове, поръчителството не представлява от 

себе си един завършен, самостоятелен акт. Поръчителят не завършва сам сделката, а 

само прибавя своята евентуална престация към престацията на длъжника, за да се убеди 

кредитора и сключи основната сделка с главния длъжник. Неговата престация е част от 

системата престации между кредитор и длъжник, кредитор и поръчител и поръчител и 

длъжник. И за да се определи истинският характер на поръчителството, би следвало да 

се има предвид не само едностранчивата негова престация, а цялата система престации, 

без която поръчителството е фактически и юридически немислимо. А застанем ли на 

това становище, разгледаме ли целия комплекс от сделки с престации при 

поръчителството, за нас не може да има съмнение, че престацията на поръчителя е 

дадена в пълна зависимост от една контрапрестация на кредитора и че престацията на 

кредитора се балансира само със съвместни престации на длъжника и поръчителя. 

Само престацията на длъжника или само престацията на поръчителя не уравновесяват 

при поръчителството престацията на кредитора. Това равновесие се получава 

фактически и юридически само тогава, когато към престацията на кредитора се 

прибави престацията на поръчителя. Ако кредиторът нямаше предвид двете тия 

престации, той не би сключил основната сделка и не би изпълнил собствената си 

престация. 

Всички тия престации се намират в една завършена взаимна зависимост и 

представляват основание и правна причина една на друга. Кредиторът, който е обещал 

своята престация в зависимост от определено поръчителство, може да откаже нейното 

изпълнение, като престация останала без причина, sine causa, ако поръчителството не 

бъде дадено. И обратното. Поръчителят може да отклони своята престация като 

безпричинна, ако кредиторът не е изпълнил своята престация към длъжника (ср. чл. чл. 

636, 637, 663 ЗЗД). Задълженията и престациите при поръчителството следователно се 

поемат в зависимост не от една donandi causa, не от желание или от намерение да се 

направи благодеяние, облагодетелстване, щедрост или дар, а в зависимост от една 

престация на кредитора, която, макар и изпълнима спрямо другата, остава все пак 

правната причина на поръчителството, неговата causa obligandi. Как може тогава 

поръчителството да се разглежда като безвъзмезден акт? И ако поръчителството беше 

действително безвъзмездна сделка, как ще си обясним, че престацията на поръчителя 

може да отпадне, щом престацията на кредитора към длъжника не бъде изпълнена? 

Подобни възражения при безвъзмездните сделки от дарителя са въобще немислими. 

Престацията при безвъзмездните сделки има за причина не каквато и да била друга 

контрапрестация, а само волята, желанието на дарителя да надари – animus donandi. 

При тях са възможни възражения не за безпричинни престации, а най-много за грешка 

във фактите, въз основа на които възниква дарственото желание и се обещава 

дарствената престация. 

Правата и задълженията при поръчителството не се намират следователно в 

характерната за безвъзмездните сделки взаимна зависимост. Правото на кредитора да 

се удовлетвори от патримониума на поръчителя не само че не е безвъзмездно и е 

придобито въз основа на една негова престация, но още не е нито пряк, нито косвен 

резултат от правната деятелност само на поръчителя и неговото задължение към 

кредитора. Правото на кредитора при поръчителството е по-скоро резултат от 

собствената негова правна деятелност, от правото, от което той, чрез своята престация 

се лишава в полза на длъжника, и само тогава, когато неговото тъй придобито право 

спрямо главния длъжник е окончателно породено, само тогава правната деятелност на 

поръчителя е потребна, за да може тя, прибавена към престацията на кредитора и 

правната деятелност на длъжника, да обоснове правото на кредитора да се удовлетвори 

и от патримониума на поръчителя. Но даже разгледано само спрямо поръчителя, 
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правото на кредитора не е пряк или косвен резултат само на правото, от което 

поръчителят се лишава – поръчителят при сключване на поръчителството не се лишава 

въобще от никакво свое право, а поема само едно евентуално задължение, – и е 

резултат преди всичко от собствената престация на кредитора към главния длъжник, 

която престация, по силата на даденото поръчителство, придобива правна сила и 

спрямо поръчителя и обосновава правото на кредитора да се удовлетвори евентуално и 

от  поръчителения патримониум. 

Едва ли има нужда след всичко изложено да се отбележи, че поръчителят, в 

различие от дарителя, не се лишава безвъзмездно от никакво свое право и че никаква 

негова правна деятелност не предизвиква като пряк или косвен резултат безвъзмездно 

увеличение на патримониума на поръчителя. Поръчителят не се лишава от никакво 

свое право, когато поема поръчителството. Той обещава само една евентуална своя 

престация, която няма нищо общо с дарствените престации. А правото на кредитора е 

породено и спрямо длъжника, и спрямо поръчителя преди осъществяването на тая 

евентуална престация. То се поражда, както се отбеляза по-горе, като пряк резултат от 

собствената престация на кредитора и има значение спрямо длъжника и поръчителя по 

силата на даденото тяхно съгласие. С други думи казано, правото на кредитора при 

поръчителството се поражда като резултат от същата правна причина, от която се 

поражда то при всяка възмездна сделка, – като резултат от собствената престация на 

кредитора. Как може тогава поръчителството да се разглежда като безвъзмездна 

сделка? 

Възмездният характер на поръчителството произтича от неговата правна същност, 

от неговото естество. Всяко поръчителство, разгледано в неговия чист вид, 

непримесено с никакви други странични елементи, е възмездна сделка по силата на 

правата и задълженията, породени от него. Примеси ли се то с някои странични 

елементи, неговият възмезден характер може да отпадне или да се засили. Ние имахме 

случай да посочим по-горе, как поръчителството, като всяка друга възмездна сделка, 

може да се примеси с безвъзмездни елементи и дори да се превърне в една истинска 

безвъзмездна сделка. От друга страна неговият възмезден характер може да се засили 

със съответни странични елементи, прибавени към необходимото негово правно 

съдържание. Така например възмездният характер на поръчителството се засилва, 

когато поръчителят си уговори възнаграждението било от длъжника, било от 

кредитора, или когато престацията на кредитора, уговорена в главната сделка, 

фактически се използва изцяло или отчасти и от него. Такава засилена възмездна 

сделка представлява договорът del credere, при който комисионерът отговаря спрямо 

комитентът за всички задължения на контрахента си (чл. 365 Т3), стига само тоя 

договор да се смята като едно поръчителство
4
. 

Но присъединението на подобни странични елементи към поръчителството са 

изключения от общото правило и едно усложнение в нормалния негов фактически 

състав. Поръчителството е възмездна сделка, даже когато то не е примесено с подобни 

странични елементи, по силата на правната си същност и правата и задълженията, 

породени от него в чистия негов вид. 

Поръчителството следователно не е и не може да се разглежда като безвъзмездна 

сделка. В тоя смисъл се изказват, общо взето, доктрината и практиката в чужбина. 

Що се отнася до кредитора, преобладаващото мнение в чуждата доктрина и 

практика се изказва решително против схващането на поръчителството като 

безвъзмездна сделка и се отказва да приложи спрямо него законните наредби за 

привнасянето и прихващането при наследството (чл. 251 и сл. 3Насл), за отменение или 

                                                           
4
 В. Ганев. Юридическата природа на договора del credere. – Юридически преглед, г. 1904, кн. VI. 
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намаляване на даренията (чл. чл. 326 и сл., чл. 338 и сл. ЗНасл.), или пък за 

отменението им чрез иск било на кредитора по чл. 140 33Д (actio Pauliana), било на 

синдика по чл. 674, п. 1 и 675 Т3, без в тия случаи да се докаже участието в измамата на 

кредитора, или пък иска да се постави върху базата на чл. 676 Т3, т.е. да се третира 

поръчителството като безвъзмездна сделка. В този смисъл се изказват едни от най-

меродавните автори и съдебни решения, като се опират на някои от съображенията 

изложени по-горе. 

Така напр. във Франция възмездният характер на поръчителството се поддържа 

от 

1. Aubry et Rau. Cours de droit civil, v. IV. изд. 1902, р. 231: „Le cautionnement ne 

doit pas etre considere comme un acte a titre gratuit fait en faveur de la personne a laquelle il 

a ete fourni. Les creanciers de celui qui s'est constitue caution envers un tiers ne peuvent donc 

faire revoquer le cautionnement qu’autant que ce tiers, a participe a la fraude.“ 

2. Baudry-Lacantinerie. T. XXIV № 915, с. 484: „Enfin le cauntionnement est en 

general un contrat de bienfaisance non pas ordinairement par rapport au creancier, qui ne fait 

que s’assurer le paiement de ce qui lui est du, mais par rapport au debiteur, qui en retire un 

avantage purement gratuit: il obtient en effet, grace a l'intervention genereuse et desinteressee 

de la caution, un credit qui luiserait refuse sans cela. 

3. Troplong. Caution 13 и др. 

Възмездният характер на поръчителството спрямо кредитора се застъпва 

решително и от Френският Касационен съд, Req. civ. 13 Mars 1854. Виж Dalloz, t. VI, p. 

168 и сл. 

Същият възглед се застъпва в Италия от: 

1. Bonelli, Fallimento, № 386, p.r. 646-647, който, макар да пряви някои тънки 

разграничения, заключава: „Il creditore, che riceve il suo o la garanzia del suo, non 

arricchisce per questo“: „Кредиторът, който получава своето или гаранция за своето, не 

се обогатява с това“. „Viciversa non е lui che si avantaggia, ma il debitore, se questi e il 

credito in contestato e il terzo rinunzia al regresso verso il debitore per cui paga o garanticce: 

„He е той (кредиторът), който се облагодетелства, но длъжникът, ако последният е 

състоятелен и вземането безспорно, а третото лице (поръчителя) се откаже от регресния 

си иск против длъжника, за който плаща или гарантира“. „Manca in fine il carattere della 

gratuitá verso chiqunque, se il terzo si riserva un regresso contro il debitore solvente“: 

„Безвъзмездността се губи спрямо всички, ако третото лице си запази регресния иск 

срещу длъжника.“ И най после, „Cosi pure е esclusa la gratuità tutte le volte che la garanzia 

interviene al nascere dell’obligazione principale, cosicche possa dirsi che senza di essa il 

creditore non avrebba contrattato“: „Така, изключена е безвъзмездността всеки път, 

когато гаранцията е дадена едновременно с поемането на задълженията, защото може 

да се каже, че без нея кредиторът не би сключил договора“. В тоя смисъл: 2) Sacerdoni, 

Fallimento, 82 и 89; 3) Giorgi и др. 

В Германия тоя възглед се поддържа от: 

1. Kohler, Lehrbuch des Konkursrechts, s. 227-228: „Schenkung ist etwas wodurch der 

Schenker ärmer, der Beschankte reicher wird... Eine Sicherstellung ist keine Schenkung: 

wersichert, bereichert nicht. Ebenso aber auch nicht die Sicherung einer fremden Schuld, 

insbesondere durch Bürgschaftsubernahme: diselbe ist nicht Schenkung gegenüber dem 

Glaubiger, auch nicht gegenüber dem Schuldner. Die Gewährung des Kredits auch die 

indirekte, ist keine Schenkung“: „Дарението е нещо, чрез което дарителят обеднява, а 

надарения се обогатява... Обезпечението не е дарение: който гарантира, не обогатява. 

Даже когато обезпечението е дадено за чужд дълг, особено поръчителството: 

последното не е дарение за кредитора, нито пък за длъжника. Даване кредит, даже 

косвено, не е дарение.“ 

В същия смисъл: 2. Jagеr, Kommentar der Konkursordnung, § 32. Anm., 7; 3. 
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Seuffert, Konkursordnung, S. 214 и 4) Решение на Германския Имперски съд от 24.II.1882 

г.; 8.VI.1883 и др. 

Спор в чуждата доктрина и практика относно възмездния или безвъзмездния 

характер на поръчителството има само когато се разглежда то спрямо поръчителя и 

главния длъжник. Тогава преобладаващото мнение, поне във Франция, както това се 

вижда и от цитираното преди малко, клони да разглежда поръчителството като 

безвъзмездна сделка и допуска приложението на наредбите, указани по-горе относно 

привнасянията и прихващанията, отменение и намаление на даренията, отменителните 

искове по чл. 140 33Д и чл. 674, п. 1 и 675 Т3, без в тия случаи да се доказва участието 

в измамата на главния длъжник или пък да се застава върху базата на чл. 676 Т3 за 

възмездните сделки. 

Главните мотиви, върху които се изгражда това мнение, леко могат да се доловят. 

Това схващане разглежда поръчителството спрямо длъжника за безвъзмездна сделка, 

заради това, защото поръчителството е поето в интереса на главния длъжник. То, като 

доставя на длъжника кредит, който той сам не би получил, му доставя една полза, една 

облага, която като всяка облага крие в себе си дарствени намерения
5
. 

Но това схващане се оборва във Франция от не по-малко меродавни автори, 

становището на които за възмездния характер на поръчителството даже спрямо 

длъжника е изградено върху един по-точен и по-научен анализ на правата и 

задълженията между поръчителя и главния длъжник. Така напр. авторите Mané et Vergé 

sur Zachariae, t. 2, p. 402, note 12, Merlin, Questions de droit, Transport, p. 1, Grenier, 

Donations, t. 2, № 515 и др. застъпват възгледа, че поръчителството има за предмет само 

да даде едно обезпечение на кредитора и че поръчителят, далеч от това да дари главния 

длъжник, придобива срещу него евентуален регресен иск било за обезпечение, било за 

заплащане на платеното
6
. 

Френският Касационен съд с решението си от 12.VIII.1872 г., като застъпва 

възгледа, че даже когато поръчителството е дадено за обезпечение на едно дарение и е 

самото то безвъзмездна сделка, на намаление подлежи само онова, което не е минало в 

трети добросъвестни лица, изказва някои съображения, които хвърлят достатъчно 

светлина върху истинското схващане на тоя съд за характера на поръчителството като 

възмездна или безвъзмездна сделка. Според тоя съд „поръчителството на една 

възмездна сделка не може по общо правило да се разглежда като дар на поръчителя 

спрямо кредитора, но въпросът се изменя, когато поръчителството е дадено, за да се 

обезпечи едно дарение и за да се покрие недостатъчността на дарителевите имоти, 

когато трябва да се изпълни дарението. В този случай поръчителството не е само 

акцесорно задължение към главното дарение, но и едно пряко, макар и евентуално 

дарение, направено от поръчителя на надарения, – едно задължение, породено от 

същата причина като главното дарение, предназначено да го замести, ако условието, 

при което то е било поето, се осъществи“. Френският Касационен съд следователно не 

вижда друга възможност да приравни поръчителството с един безвъзмезден акт, освен 

като го асимилира към акта, за който то е дадено: само тогава поръчителството е 

бъзвъзмезден акт, според това решение, когато е дадено за дарение и когато 

следователно самото то е дарение. Тоя възглед за пълното асимилиране на 

поръчителството с акта, за който то е дадено, колкото и да е неправилен и с основание 

подложен на критика във Франция, показва колко мъчно може поръчителството да се 

разглежда като безвъзмездна сделка. 

 

 ..... 

                                                           
5
 Ср. Demante et Colmei de Santerre, t. 3. № 187 bis IV; Hemante, Successions, t. 4, № 358; Laurent, t. 10, № 

612. Ср. също и цитираните по-горе в текста автори. 
6
 Ср. Pandectes, Françaises, Cautionnement, V. 15, № № 131-154. 
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Поръчителството не е безвъзмездна, а възмездна сделка. По отношение на него не 

могат в никакъв случай да се приложат законните наредби, установени за 

безвъзмездните сделки: наредби, като тия за привнасяния и прехващания, за отменение 

и намаление на дарения, за отменителни искове, без наличността на измама и от страна 

на кредитора и пр. Още по-малко то подлежи на отменение по чл. 674, п. 1 ТЗ. 

Нашият Върховен касационен съд, II гр.отд., с решение № 448 от 11.V.1929 г. 

приема противоположния възглед. Но неговите мотиви не засягат нито едно от 

основанията, които говорят в полза на противоположната теза, нито пък се опират на 

един верен и точен анализ, засягащ правната и стопанска същността и функцията на 

поръчителството, системата права и задължения, породени от него. Нека се надяваме, 

че това решение не установява още окончателната наша юриспруденция върху 

възмездния или безвъзмездния характер на поръчителството. 

 

 
 

 

 

 

 

 


