
 

ЗАКОНЪ за гражданското съдопроизводство 
 

Утвърден с указ от 15.12.1891 г., под № 447, обн., ДВ, бр. 31 от 8.02.1892 г. 

 

Часть I. 

Производството въ съдилищата. 

Общи положения. 
 

1. Всяка препирня за гражданско право се разрешава отъ съдебните учреждения. 

 

Исканията на административните места и лица, които законътъ счита за безспорни и 

които не търпятъ възражение по състезателенъ редъ, се разрешаватъ отъ правителствените, 

а не отъ съдебните учреждения. 

 

2. Частните лица или общества, законните права на които бъдатъ нарушени отъ 

разпорежданията на правителствените учреждения или лица, могатъ да предявятъ въ съда 

искъ за възстановяване на нарушените си права и за вреди и загуби; но такъвъ искъ не 

спира разпорежданията на правителствените учреждения или лица, докато не последва за 

това определение на съда. 

 

3. Правителствените учреждения или лица не могатъ нито да разрешаватъ препирни 

за гражданско право, които са възникнали при разглеждането отъ тяхъ някакви дела и 

които подлежатъ на разглеждане отъ съда, нито пъкъ да предаватъ делото по такива 

препирни въ съдилищата. 

 

4. Съдебните учреждения пристъпватъ къмъ производството на граждански дела само 

по молба отъ лицата, до които делата се отнасятъ, и ги разрешаватъ, следъ като изслушатъ 

предварително обясненията на противната страна или следъ изтичането на срока, 

определенъ за това, освенъ случаите за вземане предварителни мерки за обезпечение на 

исковете. 

 

5. Граждански искъ за възнаграждение на вреди и загуби, причинени отъ престъпно 

деяние, може да бъде предявенъ въ углавния съдъ при самото разглеждане на углавното 

дело или отделно отъ него въ гражданския съдъ, до изтичане срока на гражданската 

давность. 

 

6. Въ показания отъ горния членъ случай, гражданскиятъ съдъ пристъпва да разглежда 

делото само следъ като се свърши углавното дело било по същество, било съ прекращение 

на углавното преследване, било съ преустановяване на следственото производство по онзи 

предметъ, изъ който произтича искътъ. 

 

7. Ищецътъ, не се лишава отъ правото да иска въ гражданския съдъ, макаръ по 

присъдата на углавния съдъ обвиняемиятъ и да не е признатъ за виновенъ или пъкъ е 

прекратено углавното преследване, ако отъ неговото деяние са произлезли за ищеца вреди 



или загуби. 

 

8. Когато при разглеждането на едно гражданско дело се открие отъ обстоятелствата 

му престъпно деяние, което изисква углавното преследване, то съ предаването на този 

предметъ чрезъ прокурора въ углавния съдъ производството на гражданското дело се 

спира, ако неговото разрешение зависи отъ разрешението на углавното обстоятелство. 

 

9. Производството на делото отъ гражданския съдъ, се спира, когато въ него се 

представятъ такива обстоятелства, които трябва да се разгледатъ отъ духовенъ съдъ и 

когато безъ разрешението имъ не може да се постанови решение по иска, който е 

предявенъ въ гражданския съдъ, за което се и обявява на страните. 

 

10. Съдебните учреждения са длъжни да решаватъ делата по точния разумъ на 

действующите закони; но когато последните са непълни, неясни или противоречиви, то да 

постановятъ решение по общия смисъль на законите; а ако такива няма, то да основаватъ 

решенията си на обичая и справедливостьта. 

 

11. Забранено е да се отказва решаването на делата подъ предлогъ, че няма закони или 

че те са непълни, неясни или противоречиви. За неизпълнението на това правило, 

виновните ще отговарятъ като за отказъ на правосъдие. 

 

12. Всеки се признава за способенъ да дири и брани предъ съда правата си, съ 

изключение само на лицата, които се намиратъ подъ настойничество или подъ законно 

ограничение на дееспособностьта. 

 

13. За онези, които се намиратъ подъ настойничество, по непълнолетие, по други 

физически и душевни недостатъци или по други законни причини, искатъ и отговарятъ 

предъ съда техните родители или техните настойници. 

 

За несъстоятелните длъжници искатъ и отговарятъ предъ съда предвидените въ 

търговския законъ лица. 

 

14. Правото да се дири и да се отговаря предъ съда отъ името на благотворителни, 

общеполезни и духовни учреждения, на търговски дружества, компании и общества се 

определя отъ съществующите закони и обичаи, а така също отъ уставите и отъ особените 

договори. 

 

Книга първа. 

 

За производството на мировите съдилища. 

 

ГЛАВА I. 

За подсъдностьта. 
 

15. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) На мировите съдии са подсъдни: 

 



1) личните искове, граждански или търговски, на които цената не надминава хиляда 

лева; 

 

2) вещните искове, на които цената не надминава хиляда лева; 

 

3) искове за нарушено владение върху недвижимъ имотъ. Тия искове могатъ да се 

предявяватъ въ течение на шесть месеца, отъ когато е нарушено владеенето. 

 

16. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Относителната подсъдность на мировите 

съдии се определя по правилата, които са предвидени за тази подсъдность на окръжните 

съдилища. 

 

17. (Отмененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) 

 

18. (Отмененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) 

 

19. Насрещенъ искъ, който е подсъденъ на мировия съдия, се разглежда отъ тоя 

мирови съдия, комуто е билъ предявенъ първоначалниятъ искъ. 

 

20. (Отмененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) 

 

21. Пререкания за посъдность между мирови съдии отъ единъ и същъ окръгъ се 

разрешаватъ отъ окръжния съдъ на тоя окръгъ, а между мирови съдии отъ разни окръзи се 

разрешаватъ отъ онзи окръженъ съдъ, въ окръга на който делото е възникнало 

първоначално. 

 

22. Дяла за пререкания възникватъ само по жалба, подадена отъ една отъ страните 

срещу мировия съдия, който по-после е приелъ или отказалъ да разгледа делото; жалбата 

се препраща въ окръжния съдъ, отъ който зависи да разреши пререканието, а 

производството на делото въ това време се спира, до като се разреши подигнатата 

препирня. 

 

ГЛАВА II. 

За предявяването на искъ и за призоваването на съдъ. 
 

23. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Искътъ се предявява чрезъ подаване въ 

мировия съдия искова молба, която трябва да бъде писмена. 

 

24. (Отмененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) 

 

25. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Исковата молба, която не подлежи на 

разглеждане отъ мировия съдия, се повръща на ищеца съ обявление. 

 

26. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Въ исковата молба ищецътъ е длъженъ да 

покаже: 

 



1) името си, презимето или прякора, както и занятието си, мястото, гдето живее, както 

и на свидетелите, ако такива привежда, а тъй също и на ответника; 

 

2) доказателствата, на които основава искътъ си; 

 

3) точната цена на иска, освенъ за дела, които не подлежатъ на оценение, и 

 

4) просителенъ пунктъ съ означаване: какво именно иска и що търси. 

 

27. За цена на иска се счита сумата, която е показана въ исковата молба, като се 

прибавятъ при тая сума и процентите, които се искатъ до деня на предявяването на иска. 

 

28. Ако се яви препирня върху показаната въ исковата молба сума, то тя се определя 

отъ вещи люди, назначавани отъ мировия съдия. 

 

29. Ищецътъ, който основава своя искъ на писмени доказателства, предава ги, подъ 

разписка на мировия съдия, при самото подаване на исковата молба и въ всеки случай не 

по-късно, отъ два часа следъ пладне въ тоя день, въ утрешния день на който ще се 

разглежда делото. 

 

30. За явяването на страните на съдъ се назначава най-много две-неделенъ срокъ, 

който се смята отъ деня на връчването на призовките. 

 

31. Когато и двете страни лично се явятъ предъ мировия съдия, той може незабавно да 

имъ разгледа делото, безъ да отлага, обаче, назначените за разглеждане въ него день дела. 

 

32. Страните, свидетелите и другите лица се призоваватъ въ съда съ призовки, въ 

които се означава: 

 

1) кой се призовава на съдъ и отъ кого; 

 

2) защо се призовава; 

 

3) мястото, дето трябва да се яви; 

 

4) деньтъ, ако е нужно и часътъ, когато трябва да се яви; 

 

5) какво се прилага при призовката и 

 

6) последствията, на които се подлага този, който се призовава, ако не се яви. 

 

Призовката трябва да е подписана отъ мировия съдия. 

 

33. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Връчването на призовките става по 

правилата, предвидени за това въ производството за окръжните съдилища. 

 

34. (Отмененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) 



 

35. (Отмененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) 

 

36. (Отмененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) 

 

ГЛАВА III. 

За реда на производството у мировия съдия. 
 

37. Разглеждането на делата у мировия съдия става публично и устно; обаче 

заседанието може да бъде и непублично, ако и двете страни поискатъ това и мировиятъ 

съдия намери просбата имъ за уважителна. 

 

38. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Ответникътъ, безъ да представи обяснения по 

същество на делото, може да предяви отводите, които могатъ да се предявяватъ при 

производството въ окръжните съдилища. 

 

Мировиятъ, съдия е длъженъ да не приема делото за разглеждане въ същите случаи, 

въ които окръжниятъ съдъ, по правилата за производството предъ окръжните съдилища, е 

длъженъ да направи това служебно. 

 

39. Следъ устните обяснения на страните, мировиятъ съдия предлага имъ да 

прекратятъ делото съ помирение, като имъ показва действителните, по негово мнение, 

способи. Мировиятъ съдия е обязанъ да вземе мерки за склоняване на страните на 

помирение и въ време на разглеждане на делото, и само въ случай на несполука, пристъпва 

да постанови решение. 

 

40. Въ случай, че страните се помирятъ, съставя се протоколъ, въ който се забележва 

основанието и условията на помирението; този протоколъ, подписанъ отъ съдията и 

приподписанъ отъ страните, не подлежи на обтъжване предъ по-горенъ съдъ и има сила на 

влязло въ законна сила решение. Той се изпълнява на общо основание. 

 

41. Когато пристъпи къмъ разглеждане на делото, мировиятъ съдия предлага на ищеца 

да разкаже обстоятелствата на делото и да обясни своите искания, после изслушва 

обясненията на ответника, като позволява и на двете страни, подиръ туй, да допълнятъ 

единъ следъ други своите обяснения и имъ предлага отъ себе си нужните за обяснение на 

делото питания. Когато мировиятъ съдия намери, че делото е достатъчно обяснено, 

прекратява състезанията на страните. 

 

42. По дела за изпълнение на контракти, извършени или засвидетелствувани по 

установения редъ, ответникътъ се призовава да се яви въ най-късъ срокъ, и ако мировиятъ 

съдия признае, че възраженията му не заслужаватъ уважение, постановява решение за 

незабавното изпълнение на обязателството и въ същото време дава на ищеца 

изпълнителенъ листъ по това решение. 

 

43. За получаване на необходими за разяснение на делото справки или преписи отъ 

документъ отъ някое присътствено място или отъ длъжностно лице, мировиятъ съдия дава 



на страната, по нейна просба, свидетелство, че справката или преписъ отъ документа 

действително са нужни и за кой именно срокъ. 

 

44. Разглеждането на едно дело у мировия съдия се спира: 

 

1) по взаимно съгласие на страните; 

 

2) въ случай на смърть, умоповреждане, несъстоятелность или лишаване на някого 

отъ съдящите се или на техните законни представители, или на повереника отъ право да се 

явява като страна предъ съда. 

 

45. Разглеждането на делото се възобновява по молбата на една отъ страните. 

 

46. Мировиятъ съдия, като види при разглеждането на делото, че то е не подсъдно 

нему, прекратява по-нататъшното му разглеждане. 

 

47. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1911 год.) Въ случаите, за които няма предвидени 

правила въ настоящата книга, мировиятъ съдия се ръководи отъ правилата на 

производството предъ окръжните съдилища. 

 

ГЛАВА IV. 

Особени правила по искове за владение. 
 

48. Искове за владение се допущатъ само въ този случай, ако те са предявени въ 

течение на шесть месеца, отъ когато е нарушено владението, и, при това, ако те са 

предявени отъ лица, които сами или чрезъ свои представители са владели имота спокойно 

и не за трето лице. 

 

49. По дела за възстановяване на нарушено владение мировиятъ съдия разглежда 

документите, които удостоверяватъ правото на собственость на недвижимия имотъ до 

толкова, до колкото те установяватъ факта на владението. 

 

50. Ако владението или неговото нарушаване се отрича, то разпитътъ на свидетелите 

не може да се отнася до самото право на собственость. 

 

51. Искъ за владение не може да бъде никога съединенъ съ искъ за право на 

собственость. 

 

52. Лицето, което е предявило искъ за право на собственость, не може следъ това да 

предяви искъ за владение. 

 

53. Ответникътъ по искъ за владение не може да предяви искъ за право на 

собственость, преди да се свърши делото за владението. Ако препирнята за владението е 

решена противъ него, то той може да предяви искъ за право на собственость само следъ 

като се изпълни въ цялость постановеното противъ него решение. 

 



Но ако страната, въ полза на която решението е постановено, забавя изпълнението на 

решението, то съдътъ, който е компетентенъ да разгледа делото за право на собственость, 

може да назначи срокъ за изпълнението, следъ което искътъ за право на собственость се 

приема. 

 

ГЛАВА V. 

За отстранението на мировия съдия. 
 

54. Мировиятъ съдия е длъженъ да отстранява и може да бъде отстраненъ отъ 

страните въ следующите случаи: 

 

1) когато съдията, жена му или роднините му по пряма линия, безъ ограничение, а по 

съребърна - роднините му отъ първите четири и сватовете отъ първите три степени, а също 

и ако усиновените отъ тяхъ или усиновителите имъ иматъ участие въ делото; 

 

2) когато съдията, по данните въ делото, се намира съ една отъ страните въ съдружие 

или може да стане отговоренъ за вреди и загуби; 

 

3) когато съдията или жена му или децата му са длъжници или кредитори на една отъ 

страните; 

 

4) когато съдията или жена му са наследници на една отъ страните; 

 

5) когато съдията е настойникъ на едного отъ съдящите се или управлява делата му 

или когато съдящиятъ се гледа или управлява делата и имота на съдията; 

 

6) (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) когато между съдията, жена му, техните 

възходящи и низходящи роднини и една отъ страните има заведено гражданско или 

углавно дело преди делото, отъ производството на което съдията се отстранява; а ако ли то 

е свършено, то когато отъ свършването и изпълнението му до предявяването отвода за 

отстраняването на съдията е изтекло не повече отъ шесть месеца и 

 

7) когато съдията е давалъ съвети по делото; когато е билъ повереникъ по него; когато 

е давалъ показания по него, като свидетель; когато е билъ експертъ по него. 

 

55. Молбата за отстранение на мировия съдия, съ изложение на основанията, трябва 

да е заявена отъ ищеца при предявяването на иска, а отъ ответника - не по-късно отъ 

първото заседание по делото. 

 

Тази молба може да се заяви отъ страните и въ течение на производството, ако 

причините за отстранението са възникнали отъ после. 

 

56. Мировиятъ съдия, като признае причините за отстранението правилни, представя 

подадената нему искова молба съ всичките й приложения въ окръжния съдъ, който 

препраща делото за разглеждане на другъ мирови съдия. 

 



57. Когато мировиятъ съдия признае предявените за отстранението причини 

неуважителни и съобщи за това на тъжителя, а този последниятъ, следъ като му се обяви 

това, пакъ настоява за отстранението му, тогава мировиятъ съдия представя на разрешение 

въ окръжния съдъ молбата му за това, заедно съ своето обяснение. 

 

(Нова ал.: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Окръжниятъ съдъ разрешава жалбата не по-късно 

отъ една седмица въ разпоредителното заседание и безъ призоваване на страните. 

 

ГЛАВА VI. 

За доказателствата. 
 

Отделение I. 

Общи правила. 
 

58. Ищецътъ е длъженъ да докаже своя искъ. Ответникътъ, който възразява противъ 

исканията на ищеца, длъженъ е да докаже своите възражения. 

 

59. Мировиятъ съдия не събира доказателства или справки, но основава своите 

решения изключително на доказателствата, които са представени отъ страните. 

 

Отделение II. 

Свидетелски показания. 
 

60. Никой няма право да се отрича отъ свидетелствуване. Отъ това правило се 

изключватъ само: 

 

1) роднините на страните, които се съдятъ, по права линия, възходяща и низходяща, а 

така и същи братя и сестри; 

 

2) лицата, които иматъ облага отъ решението на делото въ полза на едната или на 

другата страна. 

 

61. Не се допущатъ за свидетелствуване: 

 

1) упомовредените; 

 

2) лицата, които, по физическите или по умствените си недостатъци, не са могли да 

разумяватъ обстоятелството, което се доказва; 

 

3) децата противъ родителите си; 

 

4) съпрузите на тези, които се съдятъ; 

 

5) духовните лица за това, що имъ е поверено при изповедьта. 



 

Всичките тези лица се отстраняватъ отъ свидетелствуване отъ самия съдия и безъ да 

посочатъ или да помолятъ за това страните, стига съдията да съгледа, че има причини за 

това. 

 

62. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Лицата, които не са достигнали 

седемнадесеть години, а още и тези, които са осъдени на 5 или повече годишенъ строгъ 

тъмниченъ затворъ, могатъ да се разпитватъ, като свидетели, но безъ клетва. 

 

63. По отводъ отъ противната страна отстраняватъ се отъ свидетелствуване: 

 

1) роднините по права линия, безъ ограничение на степените, а въ съребърна - 

роднините отъ първите три степени и сватовете отъ първите две степени на онази отъ 

страните, която ги посочи за свидетели; 

 

2) настойниците на онази отъ страните, която ги посочи за свидетели или лицата, 

които са подъ нейно настойничество; 

 

3) усиновителите и усиновените на онази отъ страните, която ги покаже за свидетели; 

 

4) (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) тези, които иматъ облага отъ решението на 

делото въ полза на тая страна, която ги посочи за свидетели или пъкъ се намира съ 

противната страна, съ възходящите и низходящите нейни роднини, въ тъжба по 

гражданско или углавно дело, заведено преди делото, по което се викатъ, като свидетели, 

или пъкъ, ако е свършено, не са се изминали 6 месеци отъ свършването; 

 

5) поверениците, ако ги посочатъ за свидетели техните доверители. 

 

(Нова ал.: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Не може да се отвежда свидетель на основание п. п. 

1, 2 и 3, когато се призовава да свидетелствува: 

 

а) за установление съдържанието на единъ писменъ актъ, при извършването на който 

е подписанъ като свидетель; 

 

б) за раждане, бракове и умирания на членове отъ фамилията му; 

 

в) за имуществени интереси, произхождащи отъ тези семейни връзки; 

 

г) за актове (действия), относящи се до спорните правоотношения на страните, когато 

тези актове са извършени отъ свидетеля лично или като представитель на една отъ 

страните. 

 

64. Отводите на свидетелите трябва да са предявени преди те да се закълнатъ или 

преди показанията имъ, ако те се даватъ безъ клетва. 

 

65. Свидетельтъ, ако сама страната не се задължи да го представи, призовава се съ 

призовка. 



 

66. Свидетели отъ офицери, унтеръ-офицери и нижни военни чинове, които се 

намиратъ на действителна служба, се призоваватъ чрезъ ближното имъ непосредствено 

началство (дружинния командиръ, ротния, ескадронния, батарейния и пр.) Когато 

военното началство удостовери, че призоваемиятъ свидетель отъ военните чинове по 

важни обстоятелства не може да се яви лично въ съда, то такъвъ свидетель се изпитва 

тамъ, дето той служи. Свидетели отъ служащите на железните пътища, длъжностите на 

които са означени въ особенъ списъкъ, съставенъ по взаимно съглашение между министра 

на финансите и министра на правосъдието, се призоваватъ чрезъ призовки, които се 

доставятъ на най-близкото имъ местно началство не по-късно отъ четири дена преди 

означения въ призовката за явяване день. 

 

67. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Свидетельтъ, за неявяване въ съда въ 

назначения день, ако не представи уважителни за това оправдания, наказва се, по 

определение на съда, съ глоба до двадесеть и петь лева, споредъ важностьта на работата и 

споредъ състоянието на свидетеля, и се постановява да се доведе за следующето заседание 

чрезъ полицейска власть. 

 

68. Свидетельтъ може въ продължение на две недели, следъ съобщаването му преписъ 

отъ определението на мировия съдия за наложената нему глоба или при явяването на 

изново назначения срокъ, да представи своите оправдания на мировия съдия, който го и 

освобождава отъ глобата, ако признае оправданията за уважителни. 

 

69. Свидетель, който по болесть не може да се яви при мировия съдия, изпитва се отъ 

него въ местожителството му и въ присътствието на страните, ако те желаятъ. Също, 

изпитването се прави въ местожителството на свидетелите и въ такъвъ случай, когато по 

делото трябва да се разпитатъ значително число лица, които живеятъ въ едно място. 

 

70. Свидетелите, които живеятъ въ една мирова околия, отдалечена отъ мястото, дето 

става разглеждането на делото, могатъ да се разпитватъ отъ мировия съдия на оная околия, 

въ която живеятъ, следъ предварителното съобщение за това на страните и въ тяхното 

присътствие, ако те се явятъ въ назначения за това срокъ. 

 

71. (Измененъ: З. отъ 10 априлий 1912 год.) Преди да дадатъ показанията си, 

свидетелите се подвеждатъ подъ клетва отъ мировия съдия, освенъ ако бъдатъ освободени 

отъ нея по взаимното съгласие на страните. 

 

72. Отъ клетва се освобождаватъ: 

 

1) свещенослужителите и монасите на всичките вероизповедания, и 

 

2) лицата, които принадлежатъ на изповедания и вероучения, които не приематъ 

клетва. 

 

Тези лица даватъ обещания да покажатъ всичката истина по чиста съвесть. 

 

73. Всеки свидетель се разпитва отделно. 



 

Свидетелите, които не са дали показанията си, не могатъ да присътствуватъ при 

разпитването на другите свидетели. 

 

74. Следъ като свидетельтъ даде своите показания, мировиятъ съдия позволява на 

страните да му задаватъ отъ своя страна въпроси. 

 

75. За разрешение на противоречия въ показанията на свидетелите по съществени 

обстоятелства, мировиятъ съдия разпитва свидетелите очи въ очи. 

 

76. Същностьта на показанията на свидетеля се записва въ протокола. 

 

77. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Силата на свидетелските показания 

мировиятъ съдия определя споредъ достоверностьта на свидетеля, ясностьта, пълнотата и 

верностьта на неговите показания, като покаже въ решението си основанията, по които той 

е приелъ свидетелските показания за доказателство, или защо е предпочелъ показанията на 

единъ свидетель предъ показанията на други. 

 

78. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Свидетельтъ, който желае да получи 

възнаграждение за отвличане отъ работа и за пътни разноски, трябва да заяви за това следъ 

разпита му. Възнаграждението се внася предварително въ съдилището въ депозитъ отъ 

страната, която е поискала свидетеля. 

 

79. Възнаграждението на свидетеля се определя отъ мировия съдия въ размеръ отъ 

единъ до четири лева на день, споредъ цената на работния день и други местни 

обстоятелства. Жалби за недостатъчность на възнаграждението не се допущатъ. 

 

Отделение III. 

Писмени доказателства. 
 

80. Всякакви актове, както извършените и засвидетелствуваните по установения редъ, 

така и домашните, а също и други книжа, се приематъ отъ мировия съдия въ съображение 

при решаването на делото. 

 

81. (Отмененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) 

 

82. Въ случай, когато страните заявятъ съмнение въ истинностьта на акта, мировиятъ 

съдия се удостоверява въ неговата истинность чрезъ сравнение съ други актове, чрезъ 

сличването съ почерка и разпитването на ония свидетели, които са подписани въ самия 

актъ, за което и съставя протоколъ. 

 

83. Когато противъ писмени доказателства, съществени за разрешение на делото, е 

повдигната препирня за подлогъ, тогазъ мировиятъ съдия предлага най-напредъ на 

страната, която е представила тези документи, да ги вземе назадъ; ако тя не склони, той 

обяснява на страната, която е заявила подлога, важностьта на последствията, на които тя 

подпада, ако не докаже действителностьта на подлога. А когато страната настоява на 



заявлението си за подлогъ, тогазъ мировиятъ съдия спира разглеждането на делото у себе 

си, а документите, които са обявени за подложни, изпраща на прокурора при местния 

окръженъ съдъ, за да предложи въпроса за подлога на разглеждане въ съда по установения 

редъ. 

 

(Нова алинея: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Постановеното определение на окръжния съдъ 

по повдигнатия граждански подлогъ е окончателно и може да се обжалва предъ върховния 

касационенъ съдъ, заедно съ съществото на делото. 

 

Отделение IV. 

Самопризнание. 
 

84. Когато едната отъ страните самопризнание, при разглеждането на делото и у 

мировия съдия, писмено или устно действителностьта на едно обстоятелство, което служи 

за утвърдение правото на нейния противникъ, тогава то се счита за доказано. 

 

85. Самопризнанието, направено отъ едного отъ съучастниците въ делото, има сила 

само по отношение къмъ този отъ тяхъ, който го е направилъ. 

 

Отделение V. 

Клетва. 
 

86. Клетвата бива два вида: 

 

1) клетва, която едната страна предлага на другата съ цель да постави решението на 

делото въ зависимость отъ нея; тая клетва се нарича решителна и 

 

2) клетва, която самъ съдията предлага на едната или другата страна; тая клетва се 

нарича съдебна. 

 

§ I. Решителна клетва. 

 

87. Решителната клетва може да се предлага въ всякакви препирни, но само 

относително до личното действие на онази страна, на която тя се предлага. 

 

88. Тя може да бъде предложена въ всяко положение на делото, даже и въ такъвъ 

случай, когато никакъ няма доказателства по иска и по възражението. 

 

89. Ако този, комуто е била предложена клетвата, се отрече да я приеме и не пристане 

да я повърне на противника си или ако противникътъ, комуто е била тя повърната, се 

отрече да я приеме, то искътъ или възражението се решава отъ съдията противъ лицето, 

което се е отрекло отъ клетвата. 

 

90. Клетвата не може да се повръща, ако действието, което съставя нейнъ предметъ, 

не е общо и на двете страни, а е лично само на онази страна, на която е била предложена 



клетвата. 

 

91. Страната, която е предложила или повърнала клетвата, не може вече да се 

повърне, ако противната страна е обявила, че я приема. 

 

92. Положената клетва съставя доказателство само за или противъ оногова, който я е 

предложилъ, а също за или противъ наследниците му или лицата, които са встъпили въ 

неговите права. 

 

93. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Клетва на страните не се допуща въ случаите, 

предвидени въ чл. 413 на настоящето съдопроизводство. 

 

§ II. Съдебна клетва. 

 

94. Мировиятъ съдия може да назначи на една отъ страните клетва, съ цель да тури въ 

зависимость отъ нея делото или само съ цель да определи размера на онова, което трябва 

да се присъди на страната. 

 

95. Мировиятъ съдия може самъ да назначи на страната клетва при следующите две 

условия: 

 

1) когато искътъ или възражението не са напълно доказани и 

 

2) когато не са и съвсемъ бездоказателни. 

 

Въ всичките други случаи съдията трябва да присъди по искътъ или да го отхвърли 

безусловно. 

 

96. Клетвата, която е назначена на едната страна отъ самия съдия, не може да бъде 

повърната отъ нея на другата страна. 

 

97. Клетва за определяне стойностьта на предмета, който се дири, може да бъде 

назначена на ищеца отъ съдията, само когато не е възможно да се определи по другъ 

начинъ тая стойностъ. 

 

Въ този случай, съдията трябва да определи и до каква сума ще даде вяра на клетвата 

на ищеца. 

 

Отделение VI. 

Огледъ на мястото. 
 

98. Огледъ на мястото, съ участието или безъ участието на вещите люди, става по 

просбата на една отъ страните или по усмотрението на мировия съдия. 

 

99. Огледътъ се извършва отъ самия мирови съдия при двама достоверни свидетели и 

страните, които се призоваватъ устно или съ призовка. 



 

100. Неидването на страните на огледа не спира извършването му, и отсътствующите 

се лишаватъ отъ правото да се тъжатъ противъ действията на мировия съдия по 

извършването на огледа. 

 

101. За огледа на мястото и за показанията на вещите люди се съставя протоколъ, 

който се подписва отъ мировия съдия, отъ страните и отъ вещите люди. Въ случай на 

безграмотность на някого отъ означените лица, то се забележва въ протокола. 

 

Отделение VII. 

Заключение на вещи люди. 
 

102. Мировиятъ съдия може, по просбата на страните или по свое усмотрение, да 

поиска заключението на вещи люди за такъвъ предметъ, за оценката или за разглеждането 

на който са необходими особни познания. 

 

103. Вещи люди се избиратъ на число отъ единъ до трима, по взаимно съгласие на 

страните; ако ли те се не съгласятъ, тогава се назначаватъ отъ мировия съдия. Отвеждането 

имъ се допуща по правилата за отводите на свидетелите. 

 

ГЛАВА VII. 

За обезпечение на исковете. 
 

104. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Удовлетворение на просби за обезпечение на 

исковете, срещу гаранции за възможните отъ това загуби или безъ таквизи, завиди отъ 

мировия съдия; но когато искътъ се основава на дългово обязателство, засвидетелствувано 

по установения редъ или на менителница, записъ на заповедь и ищецътъ поиска 

обезпечение, мировиятъ съдия не може да му откаже това. 

 

105. Мировиятъ съдия има право, по просбата на ищеца, да поиска отъ ответника, 

който временно пребивава въ мировия участъкъ и иска да обжалва решението, да 

представи залогъ или поръчителство. 

 

106. Ако ответникътъ не изпълни това искане, мировиятъ съдия има право да изложи 

секвестъръ на движимото имущество на ответника, съразмерно съ присъдената отъ него 

сума. 

 

ГЛАВА VIII. 

За решението. 
 

107. Мировиятъ съдия, подиръ изслушването страните, приема въ съображение 

всичките приведени по делото обстоятелства, и като определи по убеждението и съвестьта 

си значението и силата на доказателствата, постановява решение, което не трябва да 

противоречи на закона. 



 

108. При постановяване на решението мировиятъ съдия може да се ръководи отъ 

общеизвестните местни обичаи, но само въ тоя случай, когато приспособяването на 

местните обичаи не противоречи на закона. 

 

109. Мировиятъ съдия няма право да постановява решение за предмети, за които няма 

предявенъ искъ, нито да присъжда повече отъ това, което е искала страната. 

 

110. Като постановява решението, мировиятъ съдия присъжда осъдената страна да 

повърне на оправданата страна съдебните и за водене на делото разноски, ако тая 

последнята ги поиска. 

 

111. Мировиятъ съдия решава окончателно дела по искове на сума не по-горе отъ сто 

лева. 

 

112. По дела, решени окончателно, мировиятъ съдия назначава срокъ, въ който се 

предоставя на осъдената страна доброволно да ги изпълни. 

 

113. Въ случай, че осъдената страна няма никакви наръчни средства, за да внесе 

присъдената съ решението парична сума, мировиятъ съдия може да разсрочи изплащането 

на определени срокове, споредъ количеството на иска и споредъ способностите на 

длъжника за изплащането, за което, по желанието на страните, дава имъ и свидетелство. 

 

114. Длъжникътъ, който се е показалъ неточенъ въ изплащането, следъ стореното 

нему, на основание на предидущия членъ, разсрочване, подпада, по просба на ищеца, по 

разпореждане на мировия съдия, на незабавно заплащане на всичката присъдена сума. 

 

115. По дела, решени отъ мировия съдия неокончателно, предварително изпълнение 

на решението се допуща не инакъ, освенъ по просба на страната, и, при това, само въ 

следующите случаи: 

 

1) когато е присъдено искане по актъ, извършенъ или засвидетелствуванъ по 

установения редъ или по домашенъ актъ, признатъ отъ страната противъ която е 

представенъ; 

 

2) когато, подиръ изтичането на срока, наемательтъ е обязанъ по решението да очисти 

или да предаде наетия отъ него имотъ, или когато чрезъ решение е постановено да се 

предаде имущество, което се е намервало въ незаконно владеене; 

 

3) когато, по препирня за личенъ наемъ, наемательтъ чрезъ решението е обязанъ да 

пустне слугата или работника, който е у него; или на този последния е предоставено да се 

оттегли отъ наемателя; 

 

4) когато ищецътъ представи залогъ и приеме върху си отговорностьта за загубите, въ 

случай на изменение на решението отъ окръжния съдъ, ако при това може да се 

предполага, че отъ забавата изпълнението ще стане после невъзможно. 

 



116. Мировиятъ съдия, като постанови резолюцията, записва я на късо и я прочита на 

страните. 

 

117. Мировиятъ съдия при прочитането е длъженъ да обяви на страните за правото 

имъ да обжалватъ решението му предъ окръжния съдъ, въ определения отъ законъ за това 

срокъ и за това, че въ случай на пропущане на тоя срокъ отъ тяхъ, постановеното решение 

ще встъпи въ законна сила. 

 

118. Подиръ прочитането на резолюцията мировиятъ съдия е длъженъ да изложи 

решението въ окончателна форма не по-късно отъ три дни. 

 

119. Решението на мировия съдия, изложено въ окончателна форма, трябва да 

съдържа: 

 

1) указване годината, месеца и деня, когато е станало решението; 

 

2) имената, презимената или прякорите на страните; 

 

3) кратко изложение на обстоятелствата на делото и на исканията на страните; 

 

4) съображенията, на които е то основано и повелителната му часть; 

 

5) означение разноските по производството, които са присъдени на оправданата 

страна; 

 

6) указване подлежи ли решението на незабавно изпълнение; 

 

7) указване на какво обжалване подлежи решението и въ какъвъ срокъ и 

 

8) подписа на мировия съдия. 

 

120. Мировиятъ съдия е длъженъ да дава преписъ отъ решението не по-късно отъ 

третия день отъ времето на подаването просба за това. 

 

ГЛАВА IХ. 

За задочното решение. 
 

121. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Когато ответникътъ не се яви въ назначения 

срокъ, мировиятъ съдия, по просбата на ищеца, постановява решение, а когато не се яви 

ищецътъ, то ответникътъ може да иска да се прекрати делото и да му се заплатятъ 

разноските и загубите. Ищецътъ не се лишава отъ правото да възобнови делото съ 

подаване молба за това. Ако ищецътъ не се яви, но е заявилъ писмено, че иска делото да се 

гледа въ негово отсътствие, мировиятъ съдия не прекратява делото, а постановява 

решение, което спрямо ищеца не се счита за задочно. 

 

122. Съ задочното решение мировиятъ съдия присъжда на ищеца само тези искания, 



които той докаже. 

 

123. Ако мировиятъ съдия узнае, по какъвто и да е начинъ, въ деня на заседанието, че 

причината за неявяването на ищеца или на ответника са някои непреодолими препятствия, 

или че призовката за призоваването не е била на време предадена на ответника, тогава 

отлага разрешението на делото и назначава на страните новъ срокъ за явяването, за което 

на явившата се страна обявява устно, а на неявившата страна се изпраща призовка. 

 

При това, причините за такова отлагане трябва да бъдатъ изложени въ протокола. 

 

124. Ответникътъ, който е пропустналъ назначения за явяване срокъ, но който е 

стигналъ въ съда преди постановяването на решението по същество на делото, допуща се 

да даде устни обяснения. Постановеното следъ това решение не се счита задочно. 

 

Чл. чл. 125, 126 и 127. (Отменени: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) 

 

ГЛАВА Х. 

За обжалване решението на мировите съдии. 
 

128. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Решенията на мировите съдии по искове, 

цената на които надминава сто лева или които не подлежатъ на оценка, могатъ да се 

обжалватъ по апелативенъ редъ, предъ окръжните съдилища въ две-неделенъ срокъ отъ 

деня на произнасянето резолюцията, а по задочните решения - отъ деня на съобщаването 

преписъ отъ тяхъ. По искове, цената на които не надминава сто лева, решенията на 

мировите съдии са окончателни и страните иматъ право да ги обжалватъ само по 

касационенъ редъ. 

 

129. Предявяване на нови искания не се допущатъ въ въззивната жалба, но се 

допущатъ нови средства за защита. 

 

130. Въззивната жалба се подава въ два екземпляра на този мирови съдия, който е 

решилъ делото. 

 

131. Мировиятъ съдия изпраща единъ екземпляръ отъ въззивната жалба съ всичките 

приложения и актове на производството въ окръжния съдъ не по-късно отъ три дни отъ 

времето на приемането й, а другия екземпляръ изпраща съ призовка на противната страна. 

 

ГЛАВА ХI. 

За частните производства. 
 

132. Частни жалби противъ разпорежданията на мировия съдия се подаватъ отделно 

отъ въззива само въ следующите случаи: 

 

1) за бавность; 

 



2) за неприемане искова молба; 

 

3) за неприемане въззивна жалба и 

 

4) жалби против определенията за обезпечение на искове или за предварително 

изпълнение на решенията. 

 

133. Частните жалби се подаватъ въ седмодневенъ срокъ отъ деня на съобщението 

преписъ отъ определението на съдията, освенъ жалбите за бавность, за подаването на 

които срокъ не се определя. 

 

134. Жалбите за бавностьта на мировия съдия или за отказване да приеме искова 

молба или въззивна жалба се подаватъ въ окръжния съдъ, а другите жалби - на мировия 

съдия, който ги представя въ продължение на седемь дни отъ деня на подаването на 

жалбата, въ окръжния съдъ, заедно съ своите обяснения. 

 

135. Тези жалби се разглеждатъ въ окръжния съдъ безъ призоваване на страните, но 

явившата се страна се допуща да даде устни обяснения. 

 

ГЛАВА ХII. 

За реда на въззивното производство на окръжните 

съдилища. 
 

136. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Неявяването на страните въ заседанието на 

окръжния съдъ не спира разглеждането на делото. Страната, която би се явила, се допуща 

да представи своите обяснения въ отсътствието на другата. 

 

137. (Отмененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) 

 

138. Разглеждането на делото въ окръжния съдъ се открива съ прочитането на 

обжалваното решене на мировия съдия и на подадената противъ него въззивна жалба. 

Подиръ това става устно състезание между страните. 

 

139. Председательтъ на съда е длъженъ да склонява страните на помирение. 

 

140. (Отмененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) 

 

141. Подиръ постановяване на резолюцията, председательтъ на съда я прочита въ 

същото заседание. По дела сложни той може да отложи прочитането й до следующето 

заседание. 

 

142. Въ всичките случаи, за които не са постановени въ предидущите членове особени 

правила, за производството на делата по въззивенъ редъ въ окръжния съдъ, прилагатъ се 

правилата за производството предъ мировиятъ съдии. 

 



143. Решенията на окръжния съдъ се считатъ окончателни и подлежатъ на 

изпълнение. 

 

ГЛАВА ХIII. 

За законната сила на решенията и за тяхното 

изпълнение. 
 

144. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) За влезли въ законна сила се признаватъ 

следующите решения: 

 

1) решенията на мировите съдии по дела, на които цената не надминава сто лева; 

 

2) решенията на мировите съдии по дела отъ по-голяма сума или по искове, които не 

подлежатъ на оценка, ако не е подадена въззивна жалба въ установения срокъ и 

 

3) решенията на окръжния съдъ, постановени по въззивенъ редъ срещу решенията на 

мировите съдии. 

 

145. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) По решението на мировия съдия, което е 

влязло въ законна сила или което подлежи на предварително изпълнение, мировиятъ 

съдия, по желанието на страната, дава й изпълнителенъ листъ веднага следъ произнасянето 

резолюцията, а по решенията, постановени отъ окръжния съдъ по въззивенъ редъ - щомъ 

се представи преписъ отъ резолюцията на окръжния съдъ. 

 

146. Всичките препирни, които възникватъ по изпълнението, се разрешаватъ отъ този 

мирови съдия, въ околията на когото се изпълнява решението. 

 

147. Недоуменията, които възникватъ при изпълнение на решението, относително 

смисъльта му, разрешаватъ се отъ мировия съдия, който го е постановилъ. 

 

ГЛАВА ХIV. 

За съдебните разноски. 
 

148. (Измененъ: З. отъ 6 февруарий 1896 г.) Производството у мировите съдии по 

дела, стойностьта на които не надминава сто лева, се освобождава отъ съдебни и 

канцеларски мита и отъ плата за призовки, а отъ всичките входящи и изходящи книжа по 

тия дела се взема гербовъ сборъ, съгласно закона за гербовия сборъ. 

 

Всичките останали дела, подсъдни на мировия съдия, стойностьта на които надминава 

сто лева, подлежатъ на съдебно мито въ размеръ на 1% отъ стойностьта на иска, което 

мито се внася въ гербови марки и се залепва върху исковата молба. 

 

Относително съдебните и канцеларските мита и бериите по тия дела се прилагатъ 

предписанията на чл. чл. 755 - 762 и 769 - 779. 



 

(Алинея четвърта отменена: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) 

 

Книга втора. 

 

За производството въ окръжните съдилища. 

 

ГЛАВА I. 

За подсъдностьта. 
 

149. На окръжния съдъ, като на първа инстанция, са подсъдни всичките граждански и 

търговски искове, които не подлежатъ подъ ведомството на мировите съдии и на другите 

особени съдилища. 

 

150. Искътъ, по общо правило, се предявява въ онзи окръженъ съдъ, въ окръга на 

който ответникътъ има постоянното си местожителство. Отъ това правило се изключватъ 

изрично показаните въ закона случаи, въ които за подсъдностьта са установени особени 

правила. 

 

Граждански искъ за вреди и загуби, причинени отъ престъпно деяние, заявенъ 

отделно отъ углавното дело въ гражданския съдъ, се предявява по местоизвършването на 

престъпното деяние или по местожителството на обвиняемото лице. 

 

151. Постоянното местожителство се счита тамъ, дето лицето по своите занятия, или 

по своето имущество, както и по гражданската си служба, има оседлость или домашно 

обзаведение. 

 

152. За военните лица, относително подсъдностьта, за постоянно местожителство се 

счита мястото за постоянното квартируване. 

 

Това правило не се прилага и за такива военни лица, които само отслужватъ военната 

тегоба или които не могатъ да иматъ самостоятелно местожителство. 

 

(Нова алинея: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Военните лица, които принадлежатъ къмъ часть 

отъ войската, която не квартирува въ пределите на царството, се считатъ да иматъ своето 

местожителство, по отношение на подсъдностьта, въ последното място въ царството, дето 

е квартирувала тяхната часть. 

 

152а. (Новъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Български поданици, които се ползуватъ съ 

правото на екстериториалность и чиновниците на българските агентства, които служатъ въ 

странство, си запазватъ, по отношение на подсъдностьта, местожителството, което са 

имали въ царството. Въ отсътствие на подобно местожителство, столицата на царството се 

счита за тяхно местожителство. 

 

153. Жената, додето не е разведена отъ мъжа си, относително подсъдностьта, за 

местожителство има местожителство на мъжа. 



 

Законните деца, относително посъдностьта, иматъ за местожителство онова на 

бащата, а незаконнородените - местожителството на майката. 

 

154. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Подсъдностьта на лице, което няма постоянно 

местожителство, се определя по неговото местопребивание въ царството; ако такова няма - 

по мястото, дето е имало последното местожителство или дето бъде заварено отъ ищеца. 

 

155. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Исковете за установяване съществуването или 

несъществуването на единъ договоръ или задължение, за изпълнението или унищожението 

на такъвъ, за вреди и загуби отъ пълното или частично неизпълнение, са подсъдни на съда 

въ мястото, дето трябва да се изпълни спорното задължение или по местожителството на 

ответника. 

 

156. Искъ противъ ответникъ, който се намира вънъ отъ пределите на държавата или 

на когото местожителството е неизвестно на ищеца, се предявява по мястото, дето се 

намира недвижимия му имотъ; ако ли ответникътъ няма недвижимъ имотъ или е 

неизвестенъ за ищеца, то последниятъ може да начене иска си или по мястото, дето знае, 

че напоследъкъ е живялъ ответникътъ, или по местоизвършването или местоизпълнението 

на обязателството, изъ което е възникналъ искътъ, или, най-сетне, по мястото, дето той 

самъ живее. 

 

157. Ответникътъ, който е привлеченъ на съдъ по горния (156) членъ, може да поиска 

да се пренесе делото му въ съда, въ окръга на който то има постоянното си 

местожителство въ царството. 

 

158. Всякакви искове, които се отнасятъ до недвижими имоти, се предявяватъ въ 

мястото, дето се намиратъ тия имоти. 

 

(Нова ал.: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) По исковете, които иматъ за предметъ поземлени или 

лични сервитути, подсъдностьта се определя, споредъ местонахождението на служащия 

или обременения имотъ. 

 

На съда по местонахождението на недвижимия имотъ са подсъдни и личните искове, 

що се предявяватъ срещу собственика или владелеца на недвижимото имущество въ това 

имъ качество, исковете за причинена повреда на недвижимото имущество или на неговите 

принадлежности и исковете за обезщетение по причина отнемането на недвижимото 

имущество. 

 

159. (Замененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Въ съда по местонахождението на 

недвижимото имущество може, заедно съ иска за погасяване на ипотеката, да се предяви 

искъ за изплащане на вземането и заедно съ иска за установяване на личния сервитутъ - 

искъ за изплащане на изтекли падежи. 

 

160.(Замененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Искове срещу лица, които живеятъ на едно 

място при условия, които по своето естество показватъ, че тия лица са въ това място за по-

продължително пребивание, като: слугите, работниците, калфите, студентите, учениците и 



чираците, са подсъдни на съда въ мястото, дето пребиваватъ, когато исковете иматъ за 

предметъ имуществени интереси. 

 

Това правило се прилага и на ония военни лица, които служатъ само за да отбиватъ 

военната си тегоба, или които не могатъ да иматъ самостоятелно местожителство, въ тази 

смисъль, че съдътъ на мястото, дето е гарнизонътъ, замества съда на местопребиванието. 

 

161. Искове за наследство, препирни на наследници, както по между си, така и 

противъ истинностьта и действителностьта на завещания, а така също и исковете за делба 

на наследство, се предявяватъ въ онзи съдъ, въ окръга на който се е открило наследството. 

Въ същия съдъ се предявяватъ искове къмъ незаетото наследство въ лицето на попечителя 

му, когато се няма предъ видъ встъпивши въ владеене наследници. 

 

162. Искове срещу делба на наследство се предявяватъ въ онзи съдъ, при който 

делбата е била извършена. 

 

163. Искъ, който се отнася до ответници, които живеятъ въ разни съдебни окръзи, или 

до недвижими имоти, находящи се въ разни окръзи, се предявява, по усмотрението на 

ищеца, въ кое и да е отъ съдилищата, на което може да бъде подсъдно делото. 

 

164. Искъ, който се отнася до съвокупность на имуществата отъ движимъ и 

недвижимъ имотъ, предявява се, по усмотрение на ищеца, или въ съда, въ окръга на който 

се намира недвижимия имотъ, или по местожителство на ответника. 

 

165. Искове срещу държавното съкровище се предявяватъ въ онзи съдъ, въ окръга на 

който се намиратъ учрежденията, които са определени да представляватъ държавното 

съкровище предъ съдилището. 

 

166. Искове противъ компании, общества и дружества се предявяватъ въ онзи 

окръженъ съдъ, въ окръга на който се намира тяхното управление или фирма; а по 

договори, сключени съ техните местни контори или агенти, исковете могатъ да се 

предявятъ и по мястото, дето се намиратъ тия контори и агенти. 

 

167. По препирни на съдружници между себе си за неизпълнение на договоръ или за 

взаимни сметки по неговото изпълнение, а така също по искане на участници и частни 

лица къмъ дружества или компании, които са прекратили своите действия, исковете се 

предявяватъ въ онзи съдъ, въ окръга на който се намира или се е намирало дружеството 

или компанията преди почването на препирнята. 

 

168. Искове, които възникватъ изъ отношения по управлението на имоти и се 

възбуждатъ отъ собственика на имота срещу управляющия, или пъкъ отъ управляющия 

срещу собственика, се предявяватъ въ онзи окръженъ съдъ, дето е действувало 

управлението. 

 

169. Всичките искове противъ несъстоятеленъ длъжникъ се предявяватъ въ онзи съдъ, 

при който се произвежда делото за неговата несъстоятелность. 

 



170. Делата на чужденци, било по между имъ, било помежду тяхъ и български 

поданици, се разглеждатъ и решаватъ по местните закони, до колкото те са изменени отъ 

капитулациите. 

 

171. Насрещниятъ искъ е подсъденъ на онзи съдъ, въ който е предявенъ 

първоначалниятъ искъ, ако само той по рода си не е подсъденъ на другъ съдъ. 

 

172. Когато сключватъ договоръ, страните могатъ да определятъ единъ 

първостепененъ съдъ, въ който ще предявятъ препирните, които би възникнали по между 

имъ по този договоръ и по изпълнението му. 

 

173. По всички дела, съ изключение на онези за недвижими имоти, страните могатъ, 

по взаимно съгласие, да избератъ за разрешение на препирнята си и не онзи окръженъ 

съдъ, комуто делото е подсъдно по общия редъ за подсъдностьта. 

 

173а. (Новъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Решението на единъ окръженъ съдъ не може да се 

оспорва само за това, че искътъ, по който то е постановено, е билъ подсъденъ на мировия 

съдия. 

 

Когато по правилата на материялната подсъдность на съдилищата неподсъдностьта на 

единъ съдъ е призната съ влязло въ законна сила определение, това определение е 

задължително за съда, предъ който следъ това искътъ ще се предяви. 

 

ГЛАВА II. 

За пререканията за подсъдность и реда на тяхното 

разрешение. 
 

§ I. Пререкания между съдебните учреждения. 

 

174. Всяко съдебно място само си решава: подлежи ли предявениятъ искъ на неговото 

ведомство, и въ никакъвъ случай то не бива да представя на по-горенъ съдъ да му разреши 

съмненията. 

 

175. Пререкания за подсъдность между окръжни съдилища се разрешаватъ отъ онзи 

апелативенъ съдъ, въ ведомството на който те се намиратъ. 

 

176. Пререканията за посъдность между окръжни съдилища, които стоятъ въ 

ведомството на разни апелативни съдилища, се разрешаватъ отъ онзи апелативенъ съдъ, въ 

чието ведомство делото е възникнало първоначално. 

 

177.Дела за пререкания възникватъ само по жалба, подадена отъ една отъ страните 

срещу окръжния съдъ, който по-после е приелъ или отказалъ да разгледа делото; при 

жалбата се прилагатъ преписи отъ определенията на онези съдилища, въ които е 

възникнало пререканието за подсъдность. 

 



178. Преписъ отъ жалбата се съобщава на противната страна и въ по-нататъшния ходъ 

на работата се пазятъ правилата, установени за частни жалби, а между това 

производството въ съда отъ първа степень се спира. 

 

179. Пререканията за подсъдность се разрешаватъ въ общо събрание на апелативния 

съдъ, следъ като се изслуша заключението на прокурора. 

 

180. Жалба срещу определението на апелативния съдъ се подава въ двенеделенъ срокъ 

отъ деня на съобщение определението. 

 

181. Дела за пререкания между апелативни съдилища или между апелативно и 

окръжно съдилища се разрешаватъ отъ върховния касационенъ съдъ по същия редъ, по 

който се разрешаватъ пререканията между съдилищата отъ първа степень. 

 

§ II. Пререкания между съдебни и други правителствени уреждения. 

 

182. Всяко съмнение за това: подлежи ли възникналото въ съда дело на разглеждане 

отъ съдебните или отъ други правителствени учреждения, се разрешава отъ съда, отъ 

който зависи да приеме делото или да признае, че то не подлежи на съдебно разглеждане. 

 

183. Срещу определенията на съда, за който се говори въ горния (182) членъ, се 

допущатъ частни жалби, отделно отъ въззива. 

 

184. Никое правителствено място или лице няма право да приеме да разглежда такова 

дело, което се вече разглежда въ съдебното учреждение, преди да се унищожи 

производството на последното отъ по-горната съдебна инстанция. 

 

185. Правителственото място или лице, като признае, че делото, което съдътъ е 

приелъ да разглежда, е подсъдно нему, съобщава за това на съда чрезъ състоящия при него 

прокуроръ, като покаже и основанията, по които мисли, че делото е подсъдно нему. 

 

186. Въ показания въ предидущия членъ случай, както и въ случая, когато се подава 

жалба отъ частно лице, делото постъпва на разглеждане въ апелативния съдъ, а въ това 

време производството въ съда, дето е възникнало пререканието, се спира до разрешаване 

на последното; но съдътъ може въ такъвъ случай да вземе установените отъ закона мерки 

за обезпечение на иска. 

 

187. Апелативниятъ съдъ разглежда делата по пререкания възникнали между 

съдебните и административните учреждения, въ общо събрание. 

 

188. Решенията на апелативния съдъ по пререкания, възникнали между съдебни и 

административни учреждения, са окончателни; но, ако пререканието е възбудено въ самия 

апелативенъ съдъ, то делото може да се пренесе въ касационния съдъ по реда, показанъ въ 

чл. 185. 

 

189. Въ върховния касационенъ съдъ въпросите за пререкание между съдебните и 

административните учреждения се разглеждатъ въ общо събрание, а въ случай на 



пререкания между гражданските съдебни учреждения и военните или духовни съдилища - 

по същия редъ, следъ надлежащето сношение съ военния министъръ или съ министра на 

външните работи и изповеданията. 

 

ГЛАВА III. 

За предявяването на искъ. 
 

190. Подаване на искова молба въ компетентния за разглеждането й съдъ и по 

установените отъ закона форми прекъсва течението на давностьта и прави да текатъ 

поисканите лихви. 

 

191. Искътъ се предявява чрезъ подаване въ съда искова молба, изложена писмено, 

която трябва да съдържа: 

 

1) означаване съда, въ който молбата се подава; 

 

2) (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Името, презимето, прякора, занятието, 

местожителството на страните и тяхното поданство, ако са чужди поданици; 

 

3) означаване цената на иска, съ изключение на онези искове, които не подлежатъ на 

оценка; 

 

4) изложение обстоятелствата на делото, изъ които искътъ произтича; 

 

5) (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Посочване доказателствата и законите, на които 

искътъ се основава, ако искътъ се основава на свидетелски показания, то да се покажатъ 

точно имената и местожителството на свидетелите; ако ли на писмени документи, 

ненаходящи се въ негово владеене, дознание, огледъ или експертиза, то да бъдатъ изрично 

оказани. Документите, находящи се въ владението на ищеца, трябва да бъдатъ приложени 

въ оригиналъ и надлежно количество преписи; 

 

6) просителенъ пунктъ, който за заключава искането на ищеца, т. е. да се покаже за 

какво ищецътъ моли съда да постанови решение; 

 

7) означаване на всичките приложения, които се представятъ въ съда при исковата 

молба и 

 

8) (Новъ п.: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) ако ищецътъ живее вънъ отъ града, дето се намира 

окръжниятъ съдъ, избиране местожителство въ този градъ и посочване на лице, на което да 

се връчватъ всичките призовки и съобщения до края на процеса, въ всички съдебни 

инстанции. 

 

192. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Съ една искова молба ищецътъ може да 

предяви срещу единъ и същи ответникъ няколко иска, макаръ те да произтичатъ отъ разни 

основания, стига само да иматъ връзка помежду си и да бъдатъ подсъдни на съда, въ който 

са предявени, и да подлежатъ на разглеждане по реда на едно и също производство. 



 

Искъ може да се предяви и за констатиране съществуването или несъществуването на 

едно право или на едно задължение, за признаването на единъ документъ за истински или 

за констатиране неговата истинность, когато ищецътъ има интересъ да установи това 

веднага чрезъ съдебно решение. 

 

Искъ може да се предяви и за бъдаще изпразване на недвижимъ имотъ, макаръ 

осъществяването на иска за изпразване да е обусловено отъ настъпването на единъ срокъ. 

 

Въ искове за плащане ренти или за изпълнение на други повторящи се задължения, 

обаче независими отъ изпълнението на едно задължение на кредитора, този последниятъ 

може да иска осъждането и за платки, на които падежътъ настъпва подиръ произнасяне на 

решението. 

 

192а. (Новъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Ищецътъ може да измени иска си следъ връчване 

на исковата молба на ответника само съ съгласието на този последния. Изменението може 

да стане до първото по делото заседание чрезъ писмена молба, връчена на ответника по 

реда на връчване на исковите молби. 

 

Когато ответникътъ, вместо да възразява срещу изменението на иска, говори по 

същество на изменения искъ, счита се, че се е съгласилъ за изменението. 

 

Искътъ не се счита измененъ, когато отъ иска за констатиране на едно правно 

отношение се мине къмъ иска за осъждане или когато, поради едно настъпило изменение 

въ течение на процеса, вместо исканиятъ първоначално предметъ се иска другъ предметъ 

или обезщетение. 

 

192б. (Новъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Ищецътъ може да си оттегли исковата молба, 

додето не е връченъ преписъ отъ нея на ответника. Следъ това, исковата молба може да се 

оттегли само съ съгласието на ответника. Оттеглюването на исковата молба има това 

последствие, че искътъ се счита като да не е билъ предявенъ. 

 

193. Исковата молба трябва да бъде подписана отъ ищеца или отъ упълномощеното 

отъ него лице. Когато ищецътъ е неграмотенъ или боленъ, то молбата, вместо него, може 

да се подпише отъ друго лице, на което той довери, като се покаже и причината, 

вследствие на която ищецътъ не е подписалъ молбата. 

 

194. Молбите трябва да бъдатъ написани на български езикъ; подписътъ върху тяхъ 

може да бъде написанъ и на чуждъ езикъ, но трябва да бъде написанъ и на български 

езикъ. 

 

195. Исковата молба може да бъде подадена въ съда лично отъ ищеца или отъ негово 

доверено лице, или пъкъ може да бъде пратена въ съда по пощата. 

 

196. При исковата молба се представятъ: 

 

1) първообразните документи, на които ищецътъ основава своя искъ или преписи, или 



извлечения отъ тяхъ; 

 

2) преводи отъ писаните на чуждъ езикъ документи; 

 

3) пълномощието, когато молбата се подава отъ повереникъ; 

 

4) съдебните разноски и 

 

5) преписи отъ исковата молба и отъ всичките приложени къмъ нея документи, 

споредъ числото на ответниците по делото, заверени съ подписа на ищеца или съ подписа 

на лицето, на което той по неграмотность или по болесть довери подписването. 

 

197. Относително представянето на документите се пазятъ долните правила: 

 

1) въ исковата молба трябва да се забележи какви именно документи и приложения се 

представятъ съ нея; 

 

2) вместо първообразните документи, ищецътъ има право да представи преписъ отъ 

тяхъ, които да са засвидетелствувани по установения редъ или пъкъ отъ самия ищецъ (чл. 

196, п. 5); 

 

3) вместо обширни документи, както сметни книги, регистри и други такива, 

позволено е да се представятъ извлечения само отъ онези места, върху които е основано 

правото на ищеца; 

 

4) страната, която няма възможность, но някои препятствия, да представи нито 

първообразните документи, на които тя се основава въ молбата си, нито преписи отъ тяхъ, 

длъжна е да изложи въ молбата си тяхната същность и да обясни препятствията, 

вследствие на които документите не са могли да бъдатъ представени. 

 

198. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Всичките разпореждания по постъпилите въ 

съда молби се правятъ отъ председателя или отъ назначения отъ него членъ. 

 

199. Молбата се повръща: 

 

1) когато въ нея не е означено именно, отъ кого и противъ кого се предявява искътъ; 

 

2) когато тя е подадена не отъ самия ищецъ, а отъ друго лице, въ качество на неговъ 

представитель, което не представлява при молбата надлежното пълномощно; 

 

3) (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) когато отъ молбата не се вижда какво иска 

ищецътъ или не са посочени доказателствата, на които основава иска си; 

 

4) когато не е показана цената на иска, освенъ случаите, когато тя не може да се 

определи; 

 

5) когато въ молбата са поместени оскърбителни думи и 



 

6) (Новъ п.: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) когато тя е писана не на български езикъ или не е 

подписана. 

 

200. Въ всичките показани въ чл. 199 случаи молбата се повръща на молителя, заедно 

съ всичките представени при нея приложения, съ обявление, въ което му се обясняватъ 

причините за възвръщането на молбата. На присътствующия молитель молбата се повръща 

непосредствено, а на отсътствующия - молбата се изпраща чрезъ разсилния или по пощата. 

 

201. Молбата се оставя безъ движение, до като се приематъ отъ ищеца 

допълнителните приложения или сведения: 

 

1) когато местожителството на ответника е показано неясно или пъкъ никакъ не е 

показано, а освенъ това не е обяснено, че то е неизвестно на ищеца; 

 

2) когато молбата, преписите отъ нея или преписите отъ документите не са облепени 

съ надлежните гербови марки; 

 

3) когато при молбата не се намиратъ упоменатите въ нея приложения; 

 

4) когато не са представени потребното число преписи, които трябва да се връчатъ на 

противната страна; 

 

5) когато не са приложени или са приложени не напълно съдебните разноски; 

 

6) (Новъ п.: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) когато не е показано лице, живуще въ 

местонахождението на съда, на което ще се връчатъ призовките и съобщенията и 

 

7) когато не е означено местожителството на молителя. 

 

202. Въ означените първи петь пункта отъ чл. 201 случаи на ищеца се съобщава, чрезъ 

обявление, че молбата му се оставя безъ движение, като се посочатъ и опущенията, по 

които не може да й се даде ходъ по установения редъ. 

 

Въ обявлението се назначава на ищеца едномесеченъ срокъ, считанъ отъ деня на 

връчването му, а ако са няколко истци, то отъ деня на най-последното връчване 

обявлението на когото и да е отъ истците, за да представи потребните приложения и 

сведения. Връчването на обявлението става по указания въ чл. 200 редъ. 

 

203. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Ако въ исковата молба не бъде означено 

местожителството на ищеца или не е показано лице, живуще въ местонахождението на 

съда, то за оставяне безъ движение молбата му, залепя се обявление въ определеното за 

това въ съда място, въ продължение на единъ месецъ, а самата молба се оставя въ 

канцеларията, докато се яви ищецътъ. 

 

Ако се яви въ това време, на молителя се дава предвидениятъ въ чл. 202 единъ 

месеченъ, срокъ, за да представи потребните приложения и сведения. 



 

204. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Подиръ изтичането на едномесечния срокъ, 

исковата молба се повръща на ищеца съ ново обявление, заедно съ всичките представени 

при нея приложения. Същиятъ искъ може да се предяви отново съ подаване на друга 

искова молба. 

 

205. Противъ разпорежданията на председателя на съда за повръщането молбата на 

ищеца (чл. чл. 199 и 204) може да се подаде жалба въ апелативния съдъ въ едномесеченъ 

срокъ, считанъ отъ деня на връчване обявлението за повръщане молбата. 

 

206. Следъ като постъпи въ съда исковата молба, председательтъ на съда възлага на 

едного отъ членовете на съда да наблюдава за делото, като докладчикъ, а молбата и 

находящите се при нея приложения предава за пазене въ канцеларията на съда, дето те, 

както и всичките книжа, които ще постъпятъ, могатъ да бъдатъ разгледани отъ страните. 

 

ГЛАВА IV. 

За цената на иска. 
 

207. За цена на иска се счита показаната въ исковата молба сума. 

 

208. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) За определяне цената на иска се пазятъ 

следните правила: 

 

1) изчислението цената на иска става въ време на предявяването на иска; не се 

пресмятатъ плодовете, доходите, лихвите, вредите и загубите и разноските, които се 

искатъ като приращения следъ предявяването на иска; 

 

2) ако съ една и съща искова молба се предявяватъ няколко искания, цената на иска се 

изчислява съ събирането на предявените искания. Предметътъ на главния искъ не може да 

се събира съ предмета на насрещния искъ; 

 

3) цената на спорния предметъ се определя споредъ цената на вещьта, ако е въпросъ 

за нейното владеене, а споредъ размера на вземането, когато спорътъ има за предметъ 

обезпечението на това вземане или едно заложно право. Когато предметътъ на заложното 

право има по-малка цена отъ вземането, тогава цената се определя по стойностьта на 

заложения предметъ; 

 

4) цената на единъ поземленъ сервитутъ се определя споредъ цената, която той има за 

господствующия имотъ и споредъ размера, съ който се намалява цената на служащия 

имотъ чрезъ сервитута, ако този размеръ е по-голямъ; 

 

5) въ случай на споръ за съществуването или продължителностьта на единъ договоръ 

за наемъ, цената на иска се определя по размера на годишния наемъ; 

 

6) въ исковете за право, което не се ограничава съ срокъ или е до животъ - съ сумата 

на десетгодишните платки; въ искове, които иматъ за предметъ срочно право за 



получаване на платки - съ сумата на всичките платки, които се искатъ. 

 

209. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Когато ответникътъ повдигне въ отговора на 

исковата молба препирня за показаната цена на иска, тя се определя отъ вещи лица въ 

единъ определенъ отъ съда срокъ. 

 

Ако искътъ е за недвижимъ имотъ, цената му не може да бъде по-долна отъ оценката 

му въ данъчните книги. Въ този случай съдътъ има право служебно да събира сведения, 

безъ обаче да спира хода на делото. 

 

ГЛАВА V. 

За предварителното подготвяне на делото и избиране 

съдебно местожителство. 
 

210. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Следъ като постъпи исковата молба въ съда, 

председательтъ прави разпореждания да се връчатъ на ответника преписите отъ исковата 

молба и другите документи, каквито има. 

 

211. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Преписите отъ исковата молба и отъ другите 

документи се пращатъ на ответника въ показаното му въ исковата молба действително 

местожителството, съ особена призовка. 

 

212. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Следъ получаване на исковата молба, 

ответникътъ е длъженъ да подаде въ съда писменъ отговоръ на исковата молба не по-късно 

отъ единъ месецъ, ако живее въ града, дето се намира съдътъ, два месеца, ако живее 

другаде въ царството и три месеца, ако местожителството му е неизвестно или живее въ 

странство. 

 

213. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Въ своя отговоръ ответникътъ е длъженъ, 

между друго, да каже изрично, признава ли или отхвърля искането на ищеца и 

обстоятелствата, на които тези искания са основани; да изложи обстоятелствата, на които 

основава своите възражения, и да представи и посочи на доказателствата и законите, които 

ги подкрепятъ, да предяви всичките отводи, които има да направи, както и своите 

насрещни искания или заявления за привличане на трети лица къмъ делото. 

 

Освенъ това, ако ответникътъ не живее въ града, дето се намира съдътъ, той е 

длъженъ да окаже лице, живуще въ този градъ, на което да се предаватъ всичките 

съобщения и призовки, които се отнасятъ до него. Ако не направи това, следъ изтичането 

срока на писмения отговоръ, призовките и съобщенията ще се оставятъ въ канцеларията на 

съда, прибавени къмъ делото и ще се считатъ за връчени. 

 

214. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Преписи отъ отговора на ответника и отъ 

приложените документи се съобщаватъ на ищеца. Следъ това председательтъ прави 

разпореждане за насрочване делото въ съдебно заседание. 

 



215. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Ако въ писмения си отговоръ ответникътъ 

възражава противъ допустимостьта на посочените въ исковата молба доказателства, тогава 

за първото заседание се призоваватъ само страните. Въ противенъ случай, се призоваватъ 

както страните, така и посочените отъ тяхъ свидетели. 

 

Ако въ установения отъ закона срокъ, ответникътъ, не подаде писменъ отговоръ, 

призоваватъ се, освенъ страните, но и показаните отъ ищеца въ исковата му молба 

свидетели, и ответникътъ се лишава отъ правото да иска отлагане на делото за представяне 

на доказателства, да заявява отводи, да заявява насрещни искания и да иска привличане на 

трето лице къмъ делото. 

 

Отъ същото право той се лишава, ако въ подадения отговоръ не е посочилъ 

доказателствата си или не е направилъ поменатите заявления. 

 

216. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Указаните отъ страните адреси на лица за 

съдебните съобщения, споредъ чл. 191 п. 8 и 213 ал. 2, иматъ сила за всичкото време до 

свършването на процеса въ съдебните инстанции, но страните не се лишаватъ отъ правото 

да ги заменяватъ въ всяко време съ други адреси на лица, живущи въ града на надлежния 

съдъ. 

 

До получаването въ съда на подобно уведомление за направеното променение, всички 

направени вече съобщения са валидни. Отсътствието отъ града на посоченото лице или 

отказването му да получи призовката или съобщението не вреди за да се считатъ те 

валидно извършени. 

 

Апелативните съдилища, въ случаите, когато страната не си е избрала 

местожителството въ седалищния имъ градъ, изпращатъ призовките въ окръжните 

съдилища за връчване чрезъ съдебните разсилни по първоначално указания адресъ. 

 

ГЛАВА VI. 

За призоваване на съдъ. 
 

I. Чрезъ призовка. 

 

217. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Следъ като се насрочи делото, председательтъ 

прави разпореждане за призоваването страните съ призовки по реда, указанъ по-долу. 

Призовката трябва да бъде връчена най-малко три дни преди деня на разглеждане делото, 

ако страната или повереникътъ живее въ града, дето се намира съдътъ и 10 дни по-рано, 

ако тези лица не живеятъ въ града. 

 

218. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Призовката, съ която се призоваватъ страните 

и другите лица по делото на съдъ, се съставя въ два екземпляра. Въ нея се бележи: 

 

1) кой се вика на съдъ и по чие искане; 

 

2) предмета на иска; 



 

3) въ кой съдъ се призовава да се яви; 

 

4) деня и часа на явяването и 

 

5) (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Членовете отъ законъ, въ които се определятъ 

последствията отъ неявяването. Призовката се подписва отъ секретаря на съда. 

 

219. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Призовките се връчватъ чрезъ съдебния 

разсиленъ на самите призоваеми лица, ако иматъ местожителството си въ града, дето се 

намира съдътъ, или на лицата, които живущите вънъ отъ града страни са избрали, за да 

имъ се връчватъ призовките. 

 

Исковите молби се съобщаватъ на ответника по същия редъ, ако живее въ града, а ако 

живее вънъ отъ града - чрезъ окръжния или мировия съдъ на местожителството му, а тамъ, 

дето няма съдъ - чрезъ общинското управление. 

 

220. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) На ответника, който живее вънъ отъ царството 

и на когото местожителството е показано отъ ищеца, призовката за съобщаване исковата 

просба се изпраща чрезъ министерството на външните работи, а всичките последующи 

призовки и съобщения - по адреса, указанъ споредъ ал. 2 отъ чл. 213. 

 

221. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Призовката се дава въ ръцете на самото 

призоваемо лице; ако ли съдебниятъ разсиленъ не го завари у дома му, той предава 

призовката на къщните му или на оногози, който му гледа имуществото или къщата; ако не 

намери ни едного отъ последните, то предава призовката на едного отъ съседите му, който 

приема да предаде призовката и да даде за това подписъ. Ако има адвокатъ по заведено 

вече дело, той получава призовката на оная отъ страните, на която е повереникъ. 

 

222. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Призовката може да бъде връчена на 

призоваемото лице и вънъ отъ дома му. 

 

223. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Когато призовката се връчва на призоваемото 

лице не лично, а чрезъ друго лице, съдебниятъ разсиленъ съобщава за това писмено на 

местното общинско управление, като посочи на кое именно лице е връчена призовката. За 

получаването на това съобщение се прави бележка отъ общинското управление на гърба на 

втория екземпляръ на призовката. 

 

224. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Когато се предава призовката, на нея се 

забелязва времето кога е предадена, а другиятъ екземпляръ на призовката, подписанъ отъ 

предприемача, съ бележка кога я е приелъ, се представя въ съда. Ако онзи, който приеме 

призовката, не може или не иска да даде подписъ, това се бележи и на двата екземпляра на 

призовката и се записва кога и кому е тя връчена и защо няма подписъ отъ оногозъ, който 

я е приелъ. 

 

(Нова ал.: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Когато призовката се връчва не лично на 

призоваемото лице, а на едно отъ лицата, изброени въ чл. 221, на втория екземпляръ на 



призовката, при подписа на това лице, се отбелязватъ отношенията му съ призоваемото 

лице. 

 

225. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Съдебниятъ разсиленъ или връчитель въобще, 

когато връчва призовката на неграмотно лице или въ случай, че призоваемото лице или 

домашните му откажатъ да приематъ призовката, пригласява единъ или двама свидетели, 

или местни полицейски служители въ качество на свидетели и отбелязва имената на тези 

свидетели върху призовката. 

 

226. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Въ исковете срещу учреждения, общини, 

общества или някое дружество призовката се връчва на техния представитель; а ако той се 

не намери, то призовката се връчва на друго служаще у тяхъ лице. 

 

227. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Въ исковете срещу лице, което е обявено за 

несъстоятелно, призовката се връчва на едного отъ синдиците на несъстоятелностьта. 

 

228. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) На офицерите, унтерофицерите и нижните 

чинове, които са на действителна служба, призовката се връчва чрезъ ближното имъ 

непосредствено началство. 

 

229. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Въ случай, че съобщаването исковата молба 

стане по погрешно посочване отъ ищеца местожителството на ответника, то 

председательтъ обявява на ищеца за откритата погрешка, и ищецътъ може да помоли за 

ново съобщение исковата просба на ответника, като посочи и точното му местожителство; 

предишното съобщение се счита за недействително. Разноските по първото съобщаване се 

възлага на ищеца и не могатъ да се изискватъ отъ ответника. 

 

II. Чрезъ обнародване. 

 

230. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Ответникътъ, местожителството на когото не е 

известно на ищеца, по разрешение на съда, се призовава чрезъ "Държавенъ Вестникъ". 

Съдътъ разрешава призоваването да стане по такъвъ начинъ, следъ като се удовлетвори, 

даже служебно, че местожителството на ответника е действително неизвестно. 

 

Ако ищецътъ подиръ това узнае за местожителството на ответника, той може да иска 

отново да се призове ответникътъ съ призовка, съ назначаване на по-кратъкъ срокъ, 

съгласно съ действителното му местожителство. 

 

231. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Когато въ исковата молба на ищеца е показанъ 

недвижимъ имотъ, който е въ царството и принадлежи на ответника, а местожителството 

му не се знае, то, освенъ призоваването му чрезъ обнародване, праща се до лицата, които 

ищецътъ покаже като управители или нагледници на имота му и призовката за 

призоваването му на съдъ. 

 

232. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Призоваването на съдъ чрезъ "Държавенъ 

Вестникъ" се обнародва въ три броя на редъ. Въ това призоваване се бележи всичко, което 

се бележи въ призовката, съ кратко поименование на всичките, приложени при исковата 



молба, документи. 

 

233. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) За призоваваните на съдъ лица се залепятъ въ 

определеното за това въ съдилището място обявления, въ които се означаватъ имената 

имъ, презимената или прякорите и званието имъ, и които обявления оставатъ залепени до 

изминаването срока за явяването на страните въ съда. 

 

ГЛАВА VII. 

За реда на отношението на съда съ съдящите се страни. 
 

234. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Всичките книжа, които трябва да се 

съобщатъ на страните, пращатъ имъ се по съдебния разсиленъ съ призовка, за връчването 

на която се пазятъ правилата, изложени въ чл. чл. 221 - 227. 

 

235. Съдебниятъ разсиленъ е обязанъ незабавно да представи въ съда втория 

екземпляръ отъ призовката съ която той е предалъ книжата. 

 

236. Книжата, които трябва да се съобщатъ на страните, ако последните се намиратъ 

въ съда, могатъ да имъ се предадатъ или на тяхъ самите, или на техния повереникъ отъ 

секретаря на съда срещу разписка. 

 

237. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Книжа, които трябва да се връчатъ на 

ответниците съ неизвестно местожителство, се оставятъ въ канцеларията на съда, докато 

заявятъ въ съда за местожителството си. 

 

Така също се постъпва и когато ответникътъ не е оказалъ лице, на което да се 

предадатъ призовките и съобщенията или пъкъ следъ смъртьта, изселяването, 

отсътствието, или отказването на веднажъ избраното лице не се е погрижилъ да го замени. 

 

ГЛАВА VIII. 

За поверениците. 
 

238. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Страните могатъ да водятъ делата си сами 

лично или чрезъ упълномощените отъ тяхъ лица, съгласно съ закона за адвокатите. 

Пълномощното може да бъде устно или писмено. Последното трябва да бъде заверено отъ 

нотариуса, а устното се записва въ особенъ листъ и се заверява отъ секретаря на съда, 

който, ако не познава упълномощителите, се удостоверява за тяхната самоличность чрезъ 

двама познати нему свидетели. Упълномощаването по този редъ става само въ деня на 

разглеждане на делото и листътъ се прилага към производството. Пълномощно може да се 

заяви и предъ самия съдъ и въ тоя случай то се отбелязва само въ протокола. 

 

339. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Извършените отъ пълномощника 

процесуални действия са задължителни за страната, като да ги е извършила тя. Това важи 

за признанията и другите фактически изявления, щомъ те не са опровергани ли не са 

поправени веднага отъ самата страна, която е присътствувала съ пълномощника си. 



 

Ако се предоставя на повереника право да подава въззивна или касационна жалба, да 

прекратява делото съ спогодба и да упълномощава друго лице, това право трябва да бъде 

изразено ясно и положително въ пълномощното; въ противенъ случай повереникътъ не се 

признава упълномощенъ за такива действия. Поменатите права не могатъ да се даватъ на 

повереника, освенъ съ нотариалното пълномощно. 

 

240. (Замененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Повереникътъ, ако се е отказалъ да следва 

захванатото вече дело, е длъженъ да извести доверителя си за това толкова своевременно, 

щото последниятъ да има възможность да продължава делото, лично или чрезъ другъ 

повереникъ, безъ да става нужда да се отлага делото. 

 

241. (Замененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Доверительтъ има право да унищожи въ 

всяко време довереностьта си или да спре повереника си, щомъ извести за това на съда 

било устно, било писмено, но това не спира, нито отсрочва разглеждането на делото. 

Всичките действия, извършени законно отъ повереника до часа на отстранението му, 

оставатъ въ сила. 

 

242. (Замененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Въ случай смъртьта на повереника, 

производството на делото не се спира, а може да се отложи разглеждането му за друго 

заседание само въ такъвъ случай, ако смъртьта на повереника е била толкова скорошна, 

щото страната не е могла да го замести своевременно съ други. 

 

ГЛАВА IХ. 

За другарството въ процеса. 
 

243. Няколко лица могатъ да бъдатъ другари въ процеса, като истци или ответници, 

когато между тяхъ съществува едно общо право или общо задължение по отношение 

предмета на предприятията, или когато тяхното право или задължение фактически или 

юридически почива върху едно и също основание. 

 

244. Освенъ случаите, въ които наредбите на гражданския законъ или на настоящия 

законъ постановяватъ другояче, действието по процеса на едина отъ другарите не може 

нито да ползува, нито да вреди на другите. 

 

245. Когато спорниятъ въпросъ може да се разреши само еднакво по отношение на 

всичките другари въ процеса или когато, по каквато и да е друга причина, другарството въ 

процеса е нужно, то, ако някои отъ другарите не се явява въ съда или не се възползуватъ 

отъ единъ срокъ, те се считатъ представени отъ тези свои другари, които са се явили въ 

съда или са се възползували отъ срока. 

 

Отсътствующите трябва да се призоваватъ по другите действия на производството. 

 

246. Всякой другарь въ процеса има право да следва производството на делото; когато 

призовава противника въ съдъ, той е длъженъ да призове едновременно тъй също и 

другарите си по процеса. 



 

ГЛАВА Х. 

За слушане на делото. 
 

247. Докладътъ на делото и устните обяснения на страните ставатъ въ открито 

заседание на съда. 

 

248. Ако по особеното свойство на делото, публичностьта на заседанието може да 

бъде вредителна за вярата, за обществения редъ или нравственостьта, то съдътъ, по свое 

усмотрение или по искането на прокурора, може да постанови, щото заседанието да стане 

при затворени врата. Разпорежданието за това всякога се обявява публично и се записва въ 

протокола на заседанието. 

 

249. Съдебното заседание може да стане при затворени врата и тогава, когато двете 

страни по делото поискатъ това, и съдътъ признае молбата имъ за уважителна. 

 

250. Съдебното заседание може да стане при затворени врата още по всякакви дела 

между съпрузи, възходящи и низходящи роднини, ако една отъ страните поиска това. 

Също и по дела между съдружници, ако всичките страни поискатъ това. 

 

251. Когато се слуша едно дело при затворени врата всяка страна може да бъде 

придружена отъ трима роднини или трима приятели, по нейнъ изборъ. 

 

252. Докладътъ на делото се прави отъ председателя или отъ единъ членъ на съда, 

писмено или устно, възъ основание на представените отъ страните по делото книжа и 

документи. 

 

253. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Въ първото по делото заседание страните са 

длъжни положително и ясно да обяснятъ, както основанията на своите искания и 

възражения, така също и фактическата страна на делото, за да се отдели спорното отъ 

безспорното. Следъ това, съдътъ определя кои отъ посочените въ исковата молба и 

отговора и поддържани отъ страните доказателства са допустими и по кой редъ и начинъ 

да се събератъ те. Ако допуснатите доказателства са на лице, съдътъ решава делото въ 

същото заседание. Въ противенъ случай, съдътъ отлага делото за друго заседание, като 

определя на страните срокове за представяне на доказателства, за внасяне на следуемите се 

депозити за разноските по събиране на доказателствата и за извършване на други 

процесуални действия. 

 

254. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Подиръ първото заседание не се допущатъ 

нови доказателства при по-нататъшното разглеждане на делото по същество въ тая 

инстанция, но страните могатъ при устните обяснения да навеждатъ нови доводи за 

разяснение, както на фактическата, така и на юридическата страна на делото. 

 

255. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Ищецътъ при устните си обяснения може да 

намали своите искания, които са заявени въ исковата молба, но няма право да ги 

увеличава, да ги изменява по същество или да предявява нови искания, освенъ, ако те 



произтичатъ непосредствено изъ заявените въ исковата молба. Не се счита за увеличение 

на иска, когато ищецътъ прибавя проценти или приращения. 

 

256. (Замененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Председательтъ отваря и ръководи устните 

състезания. Той дава думата и може да я отнеме на оня, който не се подчинява на неговите 

разпореждания. Той се грижи, щото делото да се разясни напълно и всестранно, и 

състезанието да се довърши, но възможность, безъ прекъсване. 

 

257. (Отмененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) 

 

258. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1897 год.) Председательтъ на съда и членовете, съ 

разрешение на председатели, могатъ да поискатъ положителни обяснения отъ страната, 

която се изразява не ясно или неопределено, или когато отъ нейните думи не се види, 

признава ли тя или отхвърля обстоятелствата или документите, върху които е основано 

искането или възражението на противната страна. 

 

Всяка страна трябва да се произнесе върху обстоятелствата, наведени отъ другата 

страна. 

 

Обстоятелствата, върху които е била запитана страната и тя не ги е изрично оспорила, 

трябва да се считатъ за доказани, освенъ ако отъ обясненията й може да се заключи, че тя 

оспорва тия обстоятелства или че желае да ги оспори. 

 

Обяснение на страната, че не знае за съществуването на наведените отъ противната 

страна обстоятелства, не се допуща, когато те се отнасятъ до лични нейни действия или са 

били предметъ на нейни лични наблюдения. 

 

259. По делото, съдържа въ себе си няколко искания или предмети, съединението на 

които при устните обяснения е неудобно, съдътъ може да постанови, щото страните да 

представятъ своите обяснения отделно по всяко искане или предметъ. 

 

(Нова ал.: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Съдътъ така също може да постанови, когато по 

едно искане се предявяватъ няколко самостоятелни средства за защита, състезанието да се 

ограничи преди всичко върху едно или няколко отъ тия средства, а после върху други. 

 

260. При устните обяснения на страните, председательтъ на съда, ако види за 

възможно, поканва ги на помирение, освенъ по дела, които не могатъ да се свършатъ съ 

помирение. Въ случай, че страните се помирятъ, съставя се протоколъ, въ който се 

забелязва основанието и условията на помирението; този протоколъ, подписанъ отъ 

съдиите и отъ страните, не подлежи на обтъжване предъ по-горенъ съдъ и има сила на 

влязло въ законна сила решение. Той се изпълнява на общо основание. 

 

261. Устните обяснения управлява председательтъ на съда. Когато той намери, че 

делото е доста разяснено, прекратява устните обяснения, но само следъ като бъдатъ 

изслушани и двете страни по равно число устни обяснения. 

 



ГЛАВА ХI. 

За предявяването насрещенъ искъ. 
 

262. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Ответникътъ има право да заяви насрещенъ 

искъ въ срока, определенъ за подаване на писменъ отговоръ, ако насрещното му искане 

произтича отъ еднакво юридическо основание съ предявения отъ ищеца искъ, или ако, 

макаръ и да има друго основание, може да се компенсира съ иска на ищеца. Заявяване 

насрещенъ искъ въ отговора става по правилата за предявяване на искъ. Преписъ отъ 

насрещния искъ, съ всичките му приложения, се изпраща на ищеца, който може да 

отговори писмено въ две неделенъ срокъ. 

 

263 и 264. (Отменени: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) 

 

ГЛАВА ХII. 

За заключението на прокурора. 
 

265. Прокурорите даватъ по гражданските дела заключението си въ следующите 

случаи: 

 

1) по делата на държавното съкровище и по делата на богоугодни и благотворителни 

учреждения; 

 

2) по делата на окръжните съвети, на градските и селските общини и обществени 

учреждения; 

 

3) по делата на лица, които не са встъпили въ пълнолетие, които неизвестно где 

отсътствуватъ и на тези, които са запретени; 

 

4) по въпроси за подсъдность и за пререкание; 

 

5) по препирни за подлогъ на документи и въобще въ случай, когато въ гражданските 

дела се откриятъ обстоятелствата, които подлежатъ на углавенъ съдъ; 

 

6) по молби за отстранение на съдия; 

 

7) по молби за даване свидетелство за бедность; 

 

8) по дела за търговска несъстоятелность; 

 

9) по дела за гражданско състояние на лицата (усиновяване, узаконение и пр.); 

 

10) по дела за взискание възнаграждение за вреди и загуби, причинени отъ 

разпореждания на длъжностни лица; 

 

11) по дела за изпълнение на решения, постановени отъ чуждестранни съдилища и 



 

12) въ всичките други случаи, предвидени въ законите. 

 

Но прокурора може да дава заключение и по всичките други дела, по които той 

намери това за необходимо; също и съдътъ, по свое усмотрение, може да поиска 

заключението на прокурора. 

 

266. Въ горепоменатите случаи, делото се препраща на прокурора, поне три дни преди 

доклада. 

 

267. Следъ доклада на делото и следъ състезанието на страните, прокурорътъ излага 

заключението си устно. 

 

268. Следъ заключението на прокурора, страните могатъ да покажатъ само 

погрешките, които той е направилъ при изложението на обстоятелствата на делото, ако 

такива са били допуснати. 

 

ГЛАВА ХIII. 

За съкратеното съдопроизводство. 
 

269. Всичките дела, съ изключение делата на държавното съкровище, могатъ да се 

произвеждатъ въ окръжните съдилища по съкратенъ редъ, ако страните молятъ за това и 

съдътъ отъ своя страна не намери за това препятствие. 

 

Ищецътъ може да моли за това изрично въ исковата си молба; ако ответникътъ не 

възрази на това писмено до деня, назначенъ за слушане на делото въ съдебно заседание, 

счита се, че е съгласенъ да се подчини на молбата на ищеца. 

 

270. По съкратенъ редъ трябва да се произвеждатъ дела: 

 

1) по искова за взети на вяра стоки и припаси, за наемъ на земи, къщи жилища и 

всякакви помещения, за наемъ на слуги и въобще за извършване работи отъ майстори, 

занаятчии, надничари и други такива; 

 

2) по искове за дадени на пазене пари или други имоти; 

 

3) по искове за изпълнение или за унищожение на договори и обязателства; 

 

4) по искове за възнаграждение за вреди и загуби; 

 

5) по препирни, възникнали при изпълнение на решения, когато препирнята по 

същностьта си съставлява самостоятеленъ искъ и 

 

6) по препирни за привилегии. 

 

271. По дела, които се произвеждатъ по съкратенъ редъ, председательтъ на съда 



назначава на страните, за явяване на съда, срокъ отъ една седмица до единъ месецъ. 

 

272. По дела, които изискватъ неотлагателно решение, ако ответникътъ живее въ 

мястото, дето заседава съдътъ, страните може да се призоватъ на съдъ въ съдебно 

заседание, въ тоя същия день, когато е подадена исковата молба или за следующия първи 

присътственъ день, следъ връчването на призовките. 

 

273. Така също по дела за изпълнение договори и обязателства, извършени по 

установения редъ и по менителници, страните може да се призоватъ на съдъ, въ съдебно 

заседание, даже за първия присътственъ день следъ връчване на призовките. 

 

274. Ищецътъ е длъженъ да представи всичките си документи, на които основава иска 

си, заедно съ исковата молба, въ която да покаже и всичките си други доказателства. 

Ответникътъ е длъженъ да представи всичките си документи, на които основава 

възраженията си противъ иска, поне единъ день до срока, назначенъ за явяване на съдъ въ 

съдебно заседание. 

 

275. Ответникътъ има право да моли за отлагане на делото, за да представи 

документи, въ такъвъ само случай, когато представи удостоверение отъ надлежното лице 

или учреждение, че не е могълъ да ги получи по причина на късото време, определено за 

явяване на съдъ. Въ такъвъ случай, съдътъ му назначава срокъ за представяне документите 

и отлага разглеждането на делото. Следъ изтичане на новия срокъ, делото се решава, 

макаръ документите и да не са представени. 

 

276. (Отмененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) 

 

277. Ако по делото се допущатъ свидетелски показания, свидетелите се призоваватъ 

въ съда само, ако ищецътъ е молилъ за това въ исковата си молба, а ответникътъ е писмено 

заявилъ на съда своевременно, за да могатъ те да бъдатъ призовани за деня, назначенъ за 

слушане на делото въ съдебното заседание. Но, както ищецътъ, така и ответникътъ, могатъ 

сами да представятъ свидетелите си при самото слушане на делото. Ако свидетелите се 

призоваватъ чрезъ съда, то те трябва да бъдатъ призовани поне единъ день до срока, 

назначенъ за слушане на делото, ако живеятъ въ мястото, дето заседава съдътъ; ако ли 

живеятъ другаде, прибавятъ се и дните, потребни за призоваването и дохаждането имъ. 

 

278. Предявяване насрещенъ искъ по дела, които се гледатъ по съкратенъ редъ, се 

допуща, освенъ по дела, предявени въ чл. 280 на настоящия законъ; ответникътъ може да 

предяви насрещния си искъ писмено въ три дневенъ срокъ, следъ получаването преписа 

отъ исковата молба. 

 

279. Ако съдътъ, при производството на едно дело по съкратенъ редъ, се убеди, че то 

по своята сложность не може да бъде разяснено съ устни състезания, той може да покани 

страните да представятъ по едно писмено обяснение по реда, показанъ въ чл. чл. 238 - 241 

или да постанови за гледане на делото по обикновения редъ на съдопроизводството. 

 

280. По делата за изпълнение на договори и обязателствата, които са извършени по 

установения редъ и по менителници, съдътъ, като признае иска за основателенъ, може, по 



молбата на ищеца, да допусне въ резолюцията по делото незабавно изпълнение на 

обязателството, за което и издава, въ същия день, на ищеца изпълнителенъ листъ. 

 

281. Въ случаите, за които въ съкратеното съдопроизводство няма постановени 

особени правила, прилагатъ се общите правила. 

 

ГЛАВА ХIV. 

За доказателствата. 
 

Отделение I. 

Общи правила. 
 

282. Ищецътъ е длъженъ да докаже своя искъ. Ответникътъ, който възразява противъ 

исканията на ищеца, длъженъ е да докаже своите възражения. 

 

283. Съдътъ въ никакъвъ случай не събира самъ доказателства и справки, а основава 

решенията изключително върху доказателствата, представени отъ страните. 

 

284. (Отмененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) 

 

285. (Отмененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) 

 

Отделение II. 

Свидетелски показания. 
 

286. Никой няма право да се отрича отъ свидетелствуване. Отъ това правило се 

изключватъ само: 

 

1) роднините на страните, които се съдятъ, по права линия, възходяща и низходяща, а 

така и същи братя и сестри и 

 

2) лицата, които иматъ облага отъ решението на делото въ полза на едната или 

другата страна. 

 

287. Допуща се да се отрича отъ свидетелствуване: 

 

1) по въпроси, отговорътъ на които може да причини на свидетеля или на неговите 

роднини, показани въ чл. 286, п. 1, непосредственъ имущественъ вредъ; 

 

2) по въпроси, отговорътъ на които може да причини на свидетеля или на неговите 

роднини, показани въ чл. 286, п. 1, безчестие или опасность за углавно преследване и 

 

3) по въпроси, на които свидетельтъ не може да отговори, безъ да разкрие тайните на 

своето изкуство или занаятъ. 



 

288. Не се допущатъ за свидетелствуване: 

 

1) умоповредените; 

 

2) лицата, които по физическите или по умствените си недостатъци, не са могли да 

разумяватъ обстоятелството, което се доказва; 

 

3) децата противъ родителите; 

 

4) съпрузите на тези, които се съдятъ; 

 

5) духовните лица за това, що имъ е поверено при изповедьта и 

 

6) изобщо всичките, на които по закона е отнето правото да бъдатъ свидетели. 

 

Всичките тези лица ги отстранява отъ свидетелствуване самия съдъ и безъ да 

посочатъ или помолятъ за това страните, стига съдътъ да съгледа, че има причини за това. 

 

289. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Лицата, които не са достигнали 17-годишна 

възрасть, и осъдените най-малко на 5 или повече години строгъ тъмниченъ затворъ, могатъ 

да се разпитватъ, като свидетели, безъ клетва. 

 

290. По отводъ на противната страна се отстраняватъ отъ свидетелствуване: 

 

1) роднините по права линия, безъ ограничение на степените, а по съребърна - 

роднините отъ първите три степени, и роднините по сватовщина отъ първите две степени 

на онази отъ страните, която ги посочи за свидетели. Ако призованиятъ свидетель е 

роднина и на двете страни въ еднаква степень, той може да се отведе самъ отъ клетва; 

 

2) настойниците на онази отъ страните, която ги посочва за свидетели или лицата, 

които съ подъ нейно настойничество; 

 

3) усиновителите и усиновените на онази отъ страните, която ги покаже за свидетели; 

 

4) (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) тези, които иматъ облага отъ решението на 

делото полза на тая страна, която ги посочи за свидетели или пъкъ се намиратъ съ 

противната страна, съ възходящите и низходящите нейни роднини въ тъжба по гражданско 

или углавно дело, заведено преди делото, по което се викатъ свидетелите, или пъкъ, ако е 

свършено, не са се изминали шесть месеци отъ свършването и 

 

5) поверениците, ако ги посочатъ за свидетели техните доверители. 

 

(Нова ал.: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Не може да се отвежда свидетеля на основание п. 1, 2 

и 3, когато се призовава да свидетелствува: 

 

а) за установяване съдържанието на единъ писменъ актъ, при извършването на който е 



подписанъ като свидетель; 

 

б) за раждания, бракове и умирания на членове отъ фамилията му; 

 

в) за имуществени интереси, произходящи отъ тези семейни връзки и 

 

г) за актове (действия), относящи се до спорните правоотношения на страните, когато 

тези актове са извършени отъ него лично или като представитель на една отъ страните. 

 

291. Страната, която се основава на свидетели, длъжна е, въ молбата за призоваването 

имъ, да покаже и обстоятелствата, върху които ще се изпитватъ свидетелите, като покаже 

и тяхното име, презиме, местожителство и занятие. 

 

292. Отводите на свидетелите трябва да са предявени преди те да се закълнатъ или 

преди показанията имъ, ако те се даватъ безъ клетва. 

 

293. Въ определението на съда за изпитване на свидетелите се забелязва: името, 

презимето, занятието на свидетелите, обстоятелствата, върху които ще се изпитватъ и 

мястото, дето ще стане изпитването. 

 

Забележката къмъ чл. 293, (Отменена: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) 

 

294. Съдътъ, по просба на страните, когато призованиятъ отъ нея свидетель е тежко 

боленъ или по молба на самия свидетель, когато му е необходимо да иде на друго 

отдалечено място и не ще може да се завърне скоро въ града, дето делото се разгледва,ако 

намери молбата за уважителна, длъженъ е да изпита свидетеля и до деня на разглеждането 

на делото. 

 

295. Такова едно разпореждане не стеснява съда да разгледа, провери и да приеме 

отводите, които могли би отпосле да се предявятъ отъ противната страна. 

 

296. Свидетельтъ, когато самата страна не се задължи да представи, призовава се 

чрезъ призовка, въ която се бележи: 

 

1) името, презимето, занятието и местожителството на свидетеля; 

 

2) предмета на делото; 

 

3) мястото, деня и часа на изпитването и 

 

4) определеното отъ закона наказание за неявяването на свидетеля. 

 

297. Свидетели отъ офицери, унтерофицери и нижни военни чинове, които се 

намиратъ на действителна служба, се призоваватъ съгласно чл. 224 . Когато военното 

началство удостовери, че призоваемиятъ свидетель отъ военните чинове, по важни 

обстоятелства, не може да се яви лично въ съда, то такъвъ свидетель се изпитва тамъ, дето 

служи. Свидетели отъ служащите на железните пътища, длъжностите на които са означени 



въ особенъ списъкъ, съставенъ по взаимно съглашение между министра на финансите и 

министра на правосъдието, се призоваватъ чрезъ призовки, които се предаватъ на най-

близкото имъ местно началство, не по-късно отъ четири дни преди означения въ 

призовката за явяване день. 

 

298. Свидетели, които живеятъ на разстояние четиридесеть километра или по-далечъ 

отъ града, дето е съдътъ или живеятъ въ другъ окръгъ или околия, могатъ да помолятъ да 

ги разпитатъ тамъ, дето живеятъ. Тоя разпитъ се прави, следъ като се съобщи по-напредъ 

за това на страните, които се съдятъ, и разпитатъ става въ тяхно присътствие, ако те се 

явятъ въ назначения за това срокъ. Срокътъ за разпита се назначава отъ председателя. 

 

Министрите се разпитватъ въ къщите имъ. 

 

299. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Свидетельтъ, за неявяване въ съда въ 

назначения день, ако не представи уважителни за това оправдания, наказва се по 

определение на съда, съ глоба до сто лева, споредъ важностьта на работата и споредъ 

състоянието на свидетеля, и се постановява да се доведе за следующите заседание чрезъ 

полицейската власть. 

 

300. Свидетельтъ има право, въ течение на единъ месецъ, отъ какъ му се съобщи 

определението за наложената му глоба или когато се яви въ срока, който му е назначенъ 

изново, да представи оправданията си предъ съда, който може да го освободи отъ глобата, 

ако припознае оправданието за уважително. 

 

301. Разпитътъ на свидетелите става при отворено заседание на съда, освенъ въ 

случаите, определени въ чл. 248. 

 

302. Съдътъ може да поръча на едного отъ членовете си да разпита свидетелите и, при 

това, този членъ се ползува съ правата на председателя на съда, колкото до пазенето реда и 

до разрешението на недоуменията и пререканията, които възникватъ между страните - въ 

следующите случаи: 

 

1) когато свидетельтъ по старость, по някоя тежка болесть, по обязаностите на 

службата или по други уважителни причини, не може да се яви въ съдъ; 

 

2) когато по обстоятелствата на делото се види за потребно да се направи разпитъ на 

самото място; 

 

3) когато трябва да се разпитватъ мнозина, които живеятъ на някое място вънъ отъ 

града, дето се намира съдътъ. 

 

303. Въ случаите, показани въ чл. чл. 298 и 302, протоколътъ на свидетелските 

показания се прочита въ заседанието на съда; а когато свидетелските показания са неясни 

и непълни, съдътъ може да назначи новъ разпитъ. 

 

304. Срещу действията на лицето, което е правило разпита, могатъ да се подаватъ въ 

съда жалби въ течение на три дни, отъ какъ се свърши разпитътъ. Жалбите могатъ да 



бъдатъ подадени така също и на лицето, което е правило разпита или пъкъ записани, по 

искане на страната или на свидетеля, въ протокола. 

 

305. Страните и техните повереници иматъ право да присътствуватъ при разпита на 

свидетелите, макаръ той да става и въ частенъ домъ и да доведатъ съ себе си лица отъ 

страни, но не повече отъ двамина отъ всяка страна. 

 

306. Всеки свидетель се разпитва отделно, въ присътствието на страните, които са се 

явили при разпита. Свидетели, които още на са дали показания, не могатъ да 

присътствуват при разпита на другите свидетели. 

 

307. Когато въ едно и също време се явятъ и свидетелите на ищеца и свидетелите на 

ответника, първите се разпитватъ преди последните. 

 

308. На всеки свидетель, преди клетвата, се предлагатъ въпроси за определение на 

самоличностьта и отношенията му къмъ участвующите въ делото лица. 

 

309. Свидетелите се турятъ да се закълнятъ по обряда на вероизповеданието си, 

освенъ ако и двете страни, по взаимно съгласие, освободятъ свидетеля отъ клетва. 

 

310. (Измененъ: З. отъ 10 апрелий 1912 г.) Преди да даде показанията си, свидетельтъ 

се подвежда подъ клетва отъ председателя на съда, освенъ ако бъде освободенъ отъ нея по 

взаимното съгласие на страните. 

 

(Нова алинея: З. отъ 1 мартъ 1917 год.) Свидетельтъ се кълне, че по чиста съвесть ще 

каже по делото самата истина, като знае, че ще отговаря предъ Бога и предъ закона, ако 

скрие нещо отъ това, което му е известно или прибави нещо къмъ нея. 

 

Ал. 3 на чл. 310 . (Отмен.: З. отъ 10 апрелий 1912 г.) 

 

311. Отъ клетва се освобождаватъ: 

 

1) свещенослужителите и монасите на всичките вероизповедания; 

 

2) лицата, които принадлежатъ къмъ изповедания и вероучения, които не приематъ 

клетва. 

 

Тези лица на място клетва даватъ обещание, че ще покажатъ всичката истина по чиста 

съвесть. 

 

312. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Ако някой свидетель не иска безъ законна 

причина да се закълне или да свидетелствува, той се наказва въ самото заседание съ глоба 

до сто лева. Въ случай на несъстоятелность, глобата се заменява съ запиране на общо 

основание. 

 

Определението на съда не подлежи на обтъжване. 

 



313. Разпитътъ на свидетеля се почва съ предложение да разкаже какво му е известно 

по обстоятелствата, върху които се основаватъ страните. 

 

314. Свидетельтъ отговаря на въпросите и дава своите показания устно. 

 

315. Председательтъ на съда може да спре свидетеля, който се впуска въ разказване на 

обстоятелства, които не се отнасятъ до делото. 

 

316. Следъ като изложи свидетельтъ своето показание, председательтъ на съда 

предоставя на страните да предложатъ на свидетеля въпроси по всичките онези предмети, 

които всяка отъ тяхъ признава за потребно да се разясняватъ. Председательтъ на съда и 

членовете, съ разрешение на председателя, могатъ така също да предлагатъ на свидетеля 

въпроси. 

 

317. При разпитване на свидетеля, председательтъ на съда и членовете, съ разрешение 

на председателя, могатъ, за разяснение на делото, да предлагатъ въпроси на страните. 

 

318. Всеки разпитанъ свидетель трябва да остане въ заседанието на съда, додето се 

свърши разпитътъ на всичките свидетели, ако председательтъ на съда не му позволи да се 

оттегли по-рано. 

 

319. Свидетельтъ може повторно да се разпита въ същото заседание или отпосле, ако 

самъ това поиска или ако за това постанови съдътъ, по молба на някоя отъ страните или по 

свое усмотрение. 

 

320. Когато се появи разногласие въ показанията на свидетелите по съществени 

обстоятелства, съдътъ е длъженъ да постанови да се разпитатъ очи въ очи. 

 

321. Когато се разпитва свидетель, който не разбира български езикъ, повиква се 

преводачъ. 

 

322. Показанията на свидетеля се записватъ въ протокола, колкото се може, точно съ 

неговите думи. 

 

323. Свидетель, който иска да получи възнаграждение за отвличането му отъ работа и 

за пътни разноски, длъженъ е да заяви за това въ съда при разпита. 

 

Това правило се прилага и за преводача. 

 

324. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Съдътъ или лицето, което е произвеждало 

разпита, определя следуемото на свидетелите възнаграждение, което се изплаща отъ 

предварително внесения депозитъ отъ страната, която е искала призоваването имъ. 

 

По същия редъ се определя и възнаграждението на преводача. 

 

325. Свидетелските показания не се взематъ за доказателство на такива събития, за 

които гражданските закони изискватъ писмени актове, освенъ: 



 

1) когато актътъ е изгубенъ или унищоженъ вследствие на внезапно бедствие, като: 

пожаръ, наводнение и други такива; 

 

2) когато правото върху недвижимъ имотъ се основава на спокойствие, безспорно и 

непрекъснато владение или ползуване въ течение на установения отъ закона срокъ за 

давностьта. 

 

326. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Съдържанието на писмените документи, 

извършени или засвидетелствувани по установения редъ, както и на документите, 

извършени по домашенъ редъ, не може да се опровергава съ свидетелски показания, 

освенъ: 

 

1) когато страните, които са участвували въ извършване на документа, се домогватъ 

да докажатъ, че изразеното въ акта съгласие е симулативно, ако при това има начало на 

писмено доказателство. 

 

Начало на писмено доказателство се счита всяко писмо, произлязло отъ страната, 

противъ която се противопоставя или отъ лицето което тя застъпва, и което писмо прави 

вероятно наведеното обстоятелство и 

 

2) въ случай на препирня за подлогъ. 

 

327. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Изпълнението на обязателства, установени 

съ писмени документи, не може да се доказва съ свидетелски показания, когато 

изплатената сума надминава 200 лева. 

 

328. Силата на свидетелските показания, споредъ достоверностьта на свидетеля, 

ясностьта, пълнотата и вероятностьта на неговите показания, се определя отъ съда, който е 

длъженъ да покаже въ решението основанията, по които той е приелъ свидетелските 

показания за доказателство или защо е предпочелъ показанията на единъ свидетель предъ 

показанията на други. 

 

Отделение III. 

Дознание чрезъ околни люди. 
 

329. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Когато има споръ за пространство, границите 

или местностьта на поземлено владение, съдътъ може, когато една отъ страните се 

основава на свидетелството на местните жители, да назначи особено дознание чрезъ 

околни люди. 

 

По спорове за мери и балталъци, принадлежащи на общини, съдътъ така също може 

да назначи дознание чрезъ околни люди. 

 

330. За извършване на дознание съдътъ назначава едного отъ членовете си и определя 

самото време, когато трябва да се извърши то. Назначаването на члена и определянето на 



времето за дознанието трябва да става, следъ като се изслушватъ страните въ съдебно 

заседание. 

 

331. Страните се призоваватъ на мястото, дето ще стане дознанието, съ особни 

призовки, отъ назначения членъ и, ако присътствуватъ, могатъ да предлагатъ на околните 

люди въпроси по препирнята. 

 

332. Членътъ, назначенъ отъ съда, за да извърши дознанието, е длъженъ преди срока 

да отиде на самото спорно място и да състави списъкъ на всички съседи, предпочтително 

стари люди отъ същата, местность, които могатъ да свидетелствуватъ по възникналата 

препирня. 

 

За точно съставяне на тоя списъкъ членътъ, назначенъ за да извърши дознанието, 

събира сведения, както отъ местните административни власти, така и отъ общинските 

съвети. 

 

333. Тоя списъкъ не трябва да съдържа: 

 

1) имената на сраните и на слугите имъ; 

 

2) роднините на страните, по права линия - безъ ограничение на степените, по 

съребърна - роднините отъ първите три степени, а по сватовство - отъ първите две степени 

и 

 

3) отсътствующите и онези, които, по причина на тежка болесть и по други 

непреодолими препятствия, не могатъ да се явятъ за да свидетелствуватъ. 

 

334. Ако въ назначения срокъ, страните не се явятъ, дознанието се извършва въ тяхно 

отсътствие. 

 

335. Въ назначения день членътъ на съда съставя списъка по реда, указанъ въ 

следующите членове. 

 

336. Членътъ на съда предлага на явившите се страни, ако желаятъ, да си избератъ, по 

взаимно по между имъ съгласие, отъ означените въ списъка околни люди няколко (не 

повече отъ двадесеть) лица, които да дадатъ показанията си, по установения редъ, по 

възникналата по между имъ препирня. 

 

337. Страните могатъ, по взаимно тяхно съгласие, да избератъ и други, освенъ 

означените въ списъка лица, отъ местни жители. Въ тоя случай, разпитватъ се само 

последните, а отъ означените въ списъка, никой не се изпитва. 

 

338. При избиране околни люди отъ страните, по взаимно тяхно съгласие, последните 

могатъ да постановятъ, щото възникналата препирня да се реши изключително на 

основание показанията на избраните отъ тяхъ люди. 

 

339. За избраните, по взаимно на страните съгласие люди, съставя се протоколъ, който 



се подписва отъ страните и въ който точно се обозначава отъ члена на съда: постановили 

ли са или не страните да се реши препирнята имъ на основание показанията на избраните 

отъ тяхъ околни люди. 

 

340. Ако страните не се съгласятъ да си избератъ сами околни люди, последните се 

избиратъ споредъ изложените въ долните членове правила. 

 

341. Съставениятъ и подписанъ отъ члена на съда списъкъ на околни люди се 

предлага на явившите се страни да го прегледатъ и да го подпишатъ. 

 

342. Дозволява се на страните, когато подписватъ списъка, да указватъ на 

допуснатите, по тяхно мнение, неправилности въ съставянето му и да молятъ да се 

поправи и допълни. 

 

343. Членътъ на съда, като разрешава указанията и молбите на страните, забелязва 

това въ самия списъкъ и го обявява срещу разписка на страните. 

 

344. Възраженията на страните противъ това постановление не спиратъ извършването 

на дознанието. 

 

345. Отъ утвърдения на означените основания списъкъ избиратъ отъ члена на съда, въ 

присътствието на явившите се страни, по жребие, дванадесеть души; ако въ списъка няма 

повече отъ дванадесеть души, то избиратъ се отъ него, тоже по жребие, шесть души. 

 

346. Страните иматъ право да отвеждатъ избраните по жребие люди по причините, 

изложени въ чл. чл. 286 - 291. 

 

347. Освенъ това, на всяка една отъ страните се предоставя право да отведе, ако 

желае, не повече отъ двама околни люди, безъ да обяснява причините за подозрението. 

 

348. Отведените лица се заменяватъ съ други по реда, указанъ въ чл. 345; но въ 

окончателния списъкъ не трябва да останатъ по-малко отъ шесть души. 

 

349. Следъ избирането по жребие и следъ отводите, ако такива е имало, имената на 

окончателно избраните околни люди се записватъ въ протокола, въ който се означава и 

всичко подробно. 

 

350. Околните люди се призоваватъ отъ члена на съда, който извършва дознанието, съ 

особни призовки, за да дадатъ своите показания. 

 

351. Ако не се яви някой отъ околните люди или не се намери въ указаното място, 

разпитватъ се явившите се, додето да се явятъ останалите. 

 

352. Околните люди се разпитватъ подъ клетва, освенъ ако страните, по взаимно 

съгласие, ги освободятъ отъ нея, съ запазване правилата за разпитване на свидетели. 

 

353. Неявившите се призовани околни люди се глобяватъ въ размера, предвиденъ въ 



чл. 299, а се освобождаватъ отъ глоба съгласно чл. 300 . 

 

354. Определянето достоверностьта и силата на показанията на околните люди зависи 

отъ усмотрението на съда, съ изключение случая, за който се говори въ чл. 338. 

 

355. Възнаграждението на околните люди се определя отъ съда; тямъ се плаща така, 

както и на другите свидетели по граждански дела. 

 

Отделение IV. 

Писмени доказателства. 
 

§ I. Редътъ за представянето и изискването на 

 

писмените доказателства и справки. 

 

356. Къмъ писмените доказателства се отнасятъ не само официалните, 

засвидетелствуваните и домашните актове, за които се упоменава въ гражданските закони, 

но и всякакви писмени книжа. 

 

357. Всяка страна има право да иска отъ противната да представи въ канцеларията на 

съда, за лично разглеждане, тия документи, на които последнята основава своите права. 

 

358. Тъжащиятъ се може да иска отъ противната страна да представи документа, за 

който се упоменава въ представения отъ последнята документъ и който се отнася къмъ 

спорните обстоятелства на делото. 

 

359. Всеки отъ тъжащите се има право да иска отъ противната страна да види 

първообразния документъ, освенъ ако е доказано, че той е унищоженъ или получаването 

му е решително невъзможно. 

 

360. Всяка страна е длъжна, по искане на нейния противникъ, да представи 

находящите се у нея документи, които служатъ за потвърждение на спорните 

обстоятелства по делото. 

 

361. Страната, която иска отъ своя противникъ да представи документъ, е длъжна: 

 

1) обстоятелно да означи искания документъ, и 

 

2) да посочи основанията, по които тя предполага, че документътъ се намира въ 

нейния противникъ. 

 

362. Въ случай, че страната се откаже да предяви искания документъ, когато тя не 

отрича, че го има у себе, или когато съда, по представените въ делото доказателства, 

признае това нейно отричане за неоснователно, той може да припознае за доказани онези 

обстоятелства, за потвърждение на които се е искалъ документа. 

 



(Нова ал.: З. отъ 1 мартъ 1907 г.). Ако съдътъ намери, че обстоятелствата, които ще се 

доказватъ съ документи, са важни и че искането за представянето имъ е основателно, той 

заповядва да се представи документа, когато противната страна признава, че се намира у 

нея или пъкъ не отговаря на искането, за да се представи. 

 

363. Ако противната страна отрече, че документа се намира въ нейно владение, то тя, 

по предложение отъ съда, полага клетва въ това: че следъ щателно издирване, тя е дошла 

до убеждението, че документа не се намира въ нейно владение, че тя не е унищожила тоя 

документъ съ намерение да лиши доказвающия отъ възможность да се възползува съ него 

и че не знае где се намира тоя документъ. 

 

Съдътъ може да направи изменения въ тая норма на клетвата съответствено на делото, 

което разглежда. Ако документа трябва да се представи отъ публично учреждение, то 

клетвата се приема отъ длъжностното лице, на което е било поверено пазенето на 

документа. 

 

(Нова ал.: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Ако противната страна не представи документа 

или не приеме клетвата, то представениятъ преписъ отъ този документъ отъ другата страна 

се счита за веренъ. Ако не е представенъ преписъ отъ документа, съдътъ може да приеме 

твърденията на страната, относително формата и съдържанието на документа, за доказани. 

 

364. По искане на една отъ страните, неучаствующите въ делото лица, на същите 

основания, както и противника, са длъжни да представятъ въ първообразъ или въ преписъ 

колкото има у тяхъ техни документи, които непосредствено се отнасятъ до делото, съ 

изключение на частното имъ взаимнописание и на търговските имъ книги въ случай, 

когато законътъ не разрешава да се искатъ тия книги. Взаимнописанието съ трето лице 

може да му се поиска само въ този случай, когато това лице е вземало участие въ делото въ 

качество на приставникъ, комисионеръ или посредникъ при сключването на договора, 

който служи като основание на иска или на възражението. 

 

365. Страната, която иска представянето на документъ, който се нахожда у трето 

лице, трябва да изпълни условията, които предписва чл. 361. 

 

366. Преписъ отъ молбата за искане документъ се препраща на третото лице съ 

призовка, въ която се назначава срокътъ, въ който той трябва да представи въ съда 

първообразния документъ или засвидетелствуванъ преписъ отъ него. 

 

367. Разноските за искане на единъ документъ отъ трето лице не се прибавятъ къмъ 

общите съдебни разноски, а са за сметка на оногозъ, който иска документа. 

 

368. Ако въ назначения срокъ третото лице не представи искания документъ, то може 

да бъде принудено да го представи чрезъ особенъ искъ, който трябва да бъде предявенъ 

отъ заинтересованата страна на общо основание въ назначения отъ съда срокъ и който да 

не надминава повече отъ две недели. 

 

369. Въ препирни по търговско дружество между членовете на последното, ако една 

отъ страните посочи доказателства книгите и актовете, които принадлежатъ на 



дружеството, тези книги и актове трябва да се представятъ въ съда отъ тези членове на 

дружеството, въ ръцете на които се намиратъ, макаръ и да не участвуватъ въ процеса. 

 

370. Ако не е възможно да се представятъ въ съда книгите и актовете, съдътъ отрежда 

едного отъ членовете си да ги разгледа и да препише отъ тяхъ, по указанията и въ 

присътствието на явившата се страна това, което се отнася до делото. 

 

371. Документи, за които една отъ страните или трето лице заявява, че е неизгодно да 

излезе на яве цялото имъ съдържание по причини, които лично до тяхъ се касаятъ, се 

разглеждатъ въ съда отъ едного изъ членовете на съда, по негово назначение, въ 

присътствието на едната или на двете страни и, колкото места отъ тези документи се 

отнасятъ до работата, се преписватъ отъ члена на съда. 

 

372. За да се поиска първообразенъ документъ, преписъ или сведения, които се 

намиратъ въ актовете и делата на същото или друго съдебно или правителствено място, 

или на длъжностно лице, дава се на страната, която ги иска, по нейна молба, свидетелство, 

че първообразниятъ документъ или сведения са необходими и за какъвъ именно срокъ. 

 

373. Всичките правителствени, съдебни и други учреждения са длъжни незабавно да 

даватъ на съдящите се страни, които представятъ свидетелство, каквито поискатъ сведения 

и преписи отъ документи, по писмена молба. 

 

374. Първообразните актове и документи не се даватъ на молителя, но се изпращатъ, 

като се предяви свидетелството, направо въ съда, дето се гледа делото. Книгите и актовете 

по текущите дела не се изпращатъ въ първообразния имъ видъ, но се даватъ извлечения 

отъ тяхъ. 

 

375. Ако някое присътствено място или длъжностно лице не може да изпълни молбата 

за даване на документъ или на справка за въ назначения въ свидетелството на съда срокъ, 

то е задължено да даде на тъжящия се удостоверение за това и да обясни за кой срокъ 

може да изпълни молбата му. 

 

Възъ основание на това удостоверение съдътъ дава на страните съразмерна отсрочка. 

 

§ II. Силата на писмените доказателства. 

 

376. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Ни едно отъ писмените доказателства не може 

да бъде отхвърлено отъ съда безъ разглеждане. 

 

377. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Актове, които са извършени по установения за 

това отъ закона редъ и форма отъ публична власть, въ границите на нейната 

компетентность, когато те съдържатъ изявление, направено предъ властьта, съставляватъ 

пълно доказателство за това, което е отбелязано отъ тази власть. 

 

378. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Частните (домашните) актове, които са 

подписани отъ лицата, които са ги издали, или които носятъ вместо подписъ знакъ отъ 

пръстъ на неграмотенъ, заверенъ отъ съдъ или отъ нотариусъ, съставляватъ пълно 



доказателство, че заявленията, които се съдържатъ въ тяхъ, са направени отъ лицата, които 

са ги издали. 

 

Частни актове, издадени отъ неграмотни, няматъ доказателствена сила, ако не са 

приподписани отъ двама свидетели. 

 

379. Контръ-актовете иматъ сила само за договоряющите се страни; те няматъ сила за 

трети лица. 

 

380. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Доколко зачеркванията, изтриванията, 

прибавките между редовете или другите вънкашни недостатъци унищожаватъ съвършено 

или отчасти или намаляватъ доказателната сила на акта, се разрешава отъ съда, по негово 

свободно убеждение. 

 

381. Актъ, който няма значение на официаленъ, като извършенъ отъ некомпетентно 

или неспособно за извършването му лице, или по причина, че не са спазени формите, има 

значение на домашенъ актъ, ако само той е подписанъ отъ страните. 

 

382. Актовете, които по закона подлежатъ на гербово мито, приематъ се за 

доказателство и тогава, когато са писани безъ съблюдение правилата за гербовите мита. 

 

383. Извлечение изъ нотариалната актова книга е равносилно на първообраза, освенъ 

въ тия случаи, когато по закона се иска представянето на първообразния актъ. 

Засвидетелствуванъ по установения редъ преписъ отъ единъ актъ, ако не е заявено 

съмнение за точностьта му, се приема наместо самия актъ, когато страната, противъ която 

е представенъ преписътъ отъ акта, не изисква да се представи първообраза му. 

 

384. Силата на писмените доказателства въобще се определя съобразно съ законите и 

обичаите, които са действували въ времето и мястото, когато са направени. 

 

385. Актове, които са направени въ чужда държава, споредъ съществующите тамъ 

закони, приематъ се за законни, ако не са противни на българските закони. 

 

386. Въ искове противъ лица, които не са търговци, търговските книги се приематъ за 

доказателства въ препирни за доставяне стока, за заемъ на пари и то само тогава, когато е 

доказано, че стоките наистина са били доставени или парите вземени, а съмнението или 

препирнята се отнася до времето, до количеството, до качеството или цената на 

доставената или вземена стока, или до времето за изплащането на условения платежъ за 

стока. 

 

387. Търговските книжа, книгите на търговци, които продаватъ на дребно, на хлебари, 

бакали и други такива, както и сметки, записки и всякакви домашни книжа, 

несъставляватъ доказателство въ полза на ищеца, който ги е писалъ и водилъ, ако не са 

подписани отъ длъжника, но те могатъ да бъдатъ приети за доказателства противъ ищеца, 

който ги е водилъ или писалъ. 

 

388. Написаната върху самия актъ разписка се приема за доказателство противъ 



лицето, което я е направило. 

 

389. Това правило се разпространява и на актове, които са съставени въ два 

екземпляра, ако въ ръцете на едната страна се намери екземпляръ съ разписка отъ другата 

страна за изпълнение на акта. 

 

390. Разписка за изпълнение на едно обязателство, която не е направена върху самия 

актъ, съставлява доказателство въ полза на тогова, на когото е дадена. 

 

391. Показаниятъ въ официалните или засвидетелствувани актове день за 

извършването или засвидетелствуването имъ се брои достоверенъ, ако няма подлогъ. 

 

392. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Показаниятъ въ домашните актове день за 

извършването имъ се брои достоверенъ само за лицата, които са участвували сами въ акта, 

така и за техните наследници и приемници. Частните домашни актове иматъ достоверна 

дата срещу трети лица само отъ деня на заверяването, отъ смъртьта на подписвания или 

отъ деня, когато съдържанието имъ се възпроизвежда въ някой актъ, съставенъ отъ 

длъжностно лице, като напр., описъ, протоколъ за запечатване и пр. 

 

393. Актове, които са представени въ съда отъ една страна, могатъ да служатъ за 

доказателство и въ полза на другата, макаръ страната, която е представила акта, отпосле и 

да се е отрекла отъ него или е молила да се признае за недействителенъ, ако само 

достоверностьта на акта не е заподозряна. 

 

Отделение V. 

За ръбошите. 
 

394. Ръбошите служатъ за доказателство, когато резките и на двете части са еднакви и 

съответствующи. 

 

395. При оценяване доказателствената сила на ръбошите, съдътъ се ръководи отъ 

местните обичаи и отъ правилата, предвидени въ чл. чл. 359, 361 и 362 отъ настоящия 

законъ. 

 

Отделение VI. 

Самопризнание. 
 

396. Самопризнанието е показание, дадено отъ страната или нейния повереникъ, дори 

и предъ такъвъ съдия, комуто делото не е подсъдно. 

 

Самопризнанието съставлява пълно доказателство противъ страната, която го е 

направила. 

 

397. Самопризнанието може да се направи предъ съда писмено въ едни отъ книжата, 

подаваеми въ съда, или устно въ време на устното състезание. Устното самопризнание се 



внася въ протокола по искане на заинтересованите лица. 

 

398. Самопризнанието, което е направилъ единъ отъ съучастниците въ делото, има 

сила само по отношение къмъ тогова, който го е направилъ. 

 

399. (Възстановенъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Ако предметътъ на спора е общо неделимо 

право или обща неразделность, или солидарно задължение, то силата на самопризнанието 

на едного отъ съучастниците по отношение на другите съучастници се определя отъ съда 

въ зависимость отъ обясненията на тези последните или отъ обстоятелствата на делото. 

 

400. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Самопризнанието не може да бъде разделено 

въ вреда на лицето, което го е направило. 

 

Самопризнанието не може да бъде взето назадъ, ако не се докаже, че то е било 

направено по погрешка въ факта. 

 

То не може да бъде оттеглено подъ предлогъ на погрешката въ правото. 

 

401. За да може самопризнанието да произведе своите следствия, то трябва да бъде 

направено отъ лица, способни да влизатъ въ обязателство. 

 

Самопризнанието на настойниците и управляющите няма сила за стоящите подъ 

настойничество или управление лица, ако то не е направено въ случаите и по реда, въ 

които и по който те могатъ да задължаватъ находящите се подъ тяхно настойничество или 

управление лица. 

 

Отделение VII. (Отмененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) 
 

Отделение VIII. 

Клетва. 
 

411. Клетвата бива два вида: 

 

1) клетва, която едната страна предлага на другата, съ цель да постави решението на 

делото въ зависимость отъ нея; тая клетва се нарича решителна, и 

 

2) клетва, която самъ съдътъ предлага на едната или на другата страна; тая клетва се 

нарича съдебна. 

 

§ I. Решителна клетва. 

 

412. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Решителна клетва може да се предлага, освенъ 

въ случаите, изброени въ чл. 413, въ всякакви други препирни, но само относително до 

личното действие на онази страна, на която тя се предлага. 

 



413. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Решителна клетва не може да се предлага: 

 

1) по дела за права на лично състояние; 

 

2) по дела, които иматъ свръзка съ интересите на непълнолетни и на други лица, 

находящи се подъ настойничество, освенъ въ случаите, когато има постановление отъ 

роднинския съветъ, което дава право на настойника да предлага клетва и то само на 

противната страна, безъ право на повръщане такава; 

 

3) по дела, които иматъ свръзка съ интересите на държавата, на окръжията и на 

общините: градски и селски; 

 

4) за престъпно обстоятелство нито за такъвъ договоръ, за валидностьта на който 

законътъ изисква писменъ актъ, нито за опровержение на такива действия въ единъ 

официаленъ актъ, за който държавниятъ чиновникъ, който е извършилъ акта, удостоверява 

въ самия актъ, че те предъ него са станали; 

 

5) за опровержение стореното вече съдебно самопризнание; 

 

6) за опровержение изричниятъ смисъль на писменъ, признатъ за подлиненъ актъ, 

изходящъ отъ страната или пъкъ за опровержение изричния смисъль на нотариални или 

надлежно засвидетелствувани писмени актове, изходящи отъ нея. 

 

414. Решителната клетва може да бъде предложена въ всяко положение на делото, 

даже и въ такъвъ случай, когато никакъ няма доказателства по иска или по възражението. 

 

415. Ако този, комуто е била предложена клетвата, се отрече да я приеме и не 

пристане да я повърне на противника си, или ако противникътъ, комуто е била тя 

повърната, се отрече да я приеме, то искътъ или възражението се решава отъ съда противъ 

лицето, което се е отрекло отъ клетвата. 

 

416. Клетвата не може да се повръща, ако действието, което съставлява нейнъ 

предметъ, не е общо и на двете страни, а е лично само на онази страна, на която е била 

предложена клетвата. 

 

417. Страната, която е предложила или повърнала клетвата, не може вече да се 

повърне, ако противната страна е обявила, че я приема. 

 

418. (Отмененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) 

 

419. Страната, която е предложила или повърнала клетвата, може да освободи 

противната страна, която е заявила че я приема, отъ полагането на клетвата, но тя се счита 

като положена. 

 

420. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Клетвата съставлява доказателство само за или 

противъ оногова, който я е предложилъ, а също за или противъ наследниците му или 

лицата, които са постъпили въ неговите права. Обаче, клетвата, е предложилъ единъ отъ 



солидарните кредитори, издължава длъжника само за припадающата се на този кредитъ 

часть. 

 

Клетвата, предложена на длъжника, ползува поръчители. 

 

Клетвата, предложена на едного отъ солидарните длъжници, ползува и другите 

съдлъжници. 

 

Въ последните два случаи клетвата, предложена на солидарния съдлъжникъ или на 

поръчителя, ползува другите съдлъжници и главния длъжникъ само тогава, когато е 

предложена за дълга, а не за факта на солидарностьта и поръчителството. 

 

421. Когато предложената или повърнатата клетва е положена, противната страна не 

може да доказва нейната лъжливость по граждански редъ. 

 

§ II. Съдебна клетва. 

 

422. Съдътъ може да назначи на едната отъ страните клетва или съ цель да тури въ 

зависимость отъ нея разрешението на делото, или само съ цель да определи размера на 

онова, което трябва да се присъди на страната. 

 

423. Съдътъ може самъ да назначи на страната клетва, при следующите две условия: 

 

1) искътъ или възнаграждението да не са напълно доказани; 

 

2) да не са и съвсемъ бездоказателни. 

 

Въ всички други случаи, съдътъ трябва или да присъди по иска, или да го отхвърли 

безусловно. 

 

424. Клетвата, която е назначена на едната страна отъ съда, не може да бъде 

повърната отъ нея на другата страна. 

 

425. Клетвата за определяне стойностьта на предмета, който се дири, може да бъде 

назначена на ищеца отъ съда, само когато не е възможно да се определи по другъ начинъ 

тая стойность. 

 

Въ този случай, съдътъ трябва да определи и до каква сума ще даде вяра на клетвата 

на ищеца. 

 

§ III. Редътъ за полагане клетва. 

 

426. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Въ публично заседание председательтъ излага 

ясно на страната обстоятелствата, върху които й се предлага клетвата; той й напомня 

важностьта на клетвата и наказанието на лъжливото заклеване. 

 

Клетвата се полага въ същото заседание, ако страната присътствува, а въ противенъ 



случай - въ едно отъ най-близките заседания на съда. 

 

427. Клетвата се полага лично отъ лицето, което е задължено да я положи. 

 

428. Ако страната, безъ доказана законна причина, не се яви лично въ определеното за 

полагане клетва заседание, нейното отсътствие се счита като отказъ да положи 

предложената клетва. 

 

429. Съдътъ, който решава делото по същество, може да предпише, щото клетвата да 

се приеме предъ едного отъ неговите членове или предъ другъ съдъ, ако задължениятъ да 

се закълне не може по извинителни причини или за това, че живее на далечно разстояние 

отъ мястото на заседанието, да се яви въ съда. 

 

Отделение IХ. 

Предположения. 
 

430. Предположенията са следствия, които законътъ или съдътъ изважда отъ единъ 

известенъ за другъ неизвестенъ фактъ. 

 

§ I. Установени отъ закона предположения. 

 

431. Законно предположение е това, което, въ силата на особенъ законъ, се придава на 

някои актове или обстоятелства. 

 

Такива са: 

 

1) актове, които законътъ признава за недействителни по тяхното свойство, като 

сторени съ намерение да заобиколятъ закона; 

 

2) случаи, когато законътъ обявява, че правото на собственость или освобождението 

отъ изпълнение на някое обязателство произтича отъ някои определени обстоятелства. 

 

3) силата, която законътъ отдава на влезлите въ законна сила съдебни решения. 

 

432. Силата, която законътъ отдава на влезлите въ законна сила съдебни решения, се 

простира само върху това, което е предметъ на решението. 

 

За да има присъдено нещо, трябва да има: тождество на предмета, тождество на 

юридическото основание, тождество на страните въ процеса и искътъ да е билъ предявенъ 

отъ тяхъ и противъ тяхъ въ същото имъ качество. 

 

433. Законното предположение освобождава лицето, въ полза на което то съществува, 

отъ представянето на всяко друго доказателство. 

 

434. Съ никакви доказателства не се допуска оспорване на законното предположение, 

когато възъ основание на него законътъ унищожава някой актъ или пресича правото на 



искъ, освенъ ако законътъ дава право да се възразява противъ предположението. 

 

§ II. Неустановени отъ закона предположения. 

 

435. Изваждането на неустановените отъ закона предположения се оставя на 

усмотрението на съда, който не може да допусне друго предположение, освенъ важните, 

точните и съгласните по между си и само въ тези случаи, когато законътъ допуска 

свидетелски показания. 

 

ГЛАВА ХV. 

За проверката на доказателствата. 
 

Отделение I. 

Общи правила. 
 

436. Проверка на доказателствата става или по молба на съдящите се, или по 

усмотрението на съда. Съдътъ може да назначи да се проверятъ само ония доказателства, 

за които е обявено препирня. 

 

437. За времето и мястото на проверката се известява на страните и отъ тяхъ зависи да 

присътствуватъ лично или чрезъ повереници при проверката. 

 

438. Неявяването на страните не спира проверката, освенъ, ако е необходимо тяхното 

присътствие за удостоверение истинностьта и тождеството на предметите на проверката. 

 

439. За проверката се съставя протоколъ, въ който се забелязва всичко, което е 

станало и излязло на яве; този протоколъ се подписва отъ страните, които присътствуватъ 

при проверката. 

 

440. Срещу члена на съда, който е извършилъ проверката, могатъ да се подаватъ 

жалби до три дни следъ свършването на проверката. 

 

441. За да се извърши проверка на доказателствата въ окръга на другъ съдъ, на 

последния се съобщава преписъ отъ определението за проверката и му се предоставя да 

назначи срока за извършването й. 

 

442. Съдътъ, който е приелъ казания преписъ, длъженъ е да изпълни изложеното въ 

него постановление и да изпрати протокола за проверката на доказателството въ съда, 

който разглежда делото. 

 

Отделение II. 

Огледъ на мястото. 
 

443. Съдътъ може, по молба на страните или по свое усмотрение, да назначи огледъ 



на мястото, съ участие или безъ участие на вещи люди. 

 

444. Огледътъ се извършва отъ целия съставъ на съда или отъ едного отъ членовете 

му. 

 

445. Въ определението на съда за огледа се бележатъ: мястото на огледа, предметите 

му и времето, когато трябва той да се извърши. 

 

446. Страните се призоваватъ да присътствуватъ при извършване на огледа и ако 

присътстуватъ, могатъ да обръщатъ вниманието на лицето, което прави огледа върху 

предметите, които изискватъ огледъ. 

 

447. При огледа се съставятъ, ако е потребно, планове и чертежи. 

 

448. Протоколътъ на огледа се прочита въ заседанието на съда и страните се допущатъ 

да представятъ устни обяснения, безъ право да възразяватъ противъ онова, което е 

удостоверено отъ акта на огледа и за което, при съставянето на огледа, не е била направена 

никаква бележка отъ страните. 

 

449. Разноските за извършването на огледа се смятатъ отъ съда всеки пъть особено и 

се плащатъ отъ страната, по молбата на която става огледа. Ако пъкъ огледътъ е назначенъ 

по усмотрението на самия съдъ или по искането на двете страни, разноските се плащатъ и 

отъ двете страни по равна часть. 

 

450. Огледъ на мястото се допуща не само като проверка на представени вече отъ 

страната доказателства, но и като самостоятелно доказателство. 

 

Отделение III. 

Заключение на вещи люди. 
 

451. Съдътъ може, по молба на страните или по свое усмотрение, да поиска 

заключение на вещи люди за такъвъ предметъ, за разглеждането или за оценката на който 

се изискватъ особени научни, технически или домакински познания. 

 

452. Въ постановлението за изследване чрезъ вещи люди, съдътъ показва по какви 

предмети се иска тяхното заключение, кои лица са избрани, кога и где ще извършатъ 

изследването и въ какъвъ срокъ са длъжни те да се явятъ въ заседанието на съда, за да 

изложатъ своето заключение. 

 

453. Въ дела, които изискватъ пространно и сложно изследване, съдътъ може да 

назначи едного отъ своите членове за наблюдение на хода му. 

 

454. Вещите люди се назначаватъ по взаимно съгласие на страните; а ако това 

съгласие не стане въ определения отъ съда срокъ, те се избиратъ отъ самия съдъ. 

 

455. Вещите люди се назначаватъ на брой троица. Обаче, съ съгласието на страните 



или поради малоценностьта на иска, може да се назначи само едно лице да направи 

изследването. 

 

456. Само ония лица са длъжни да приематъ върху си изследването, които, по своето 

звание или занаятъ или занятие, се предполага да иматъ особени познания. Те могатъ да се 

отрекатъ отъ това по същите причини, които освобождаватъ отъ обязаностьта да бъде 

някой свидетель. 

 

457. Отводи на вещи люди, които са избрани по взаимно съгласие на страните, не се 

допущатъ, освенъ по причини, възникнали следъ избора. 

 

458. Отводите на вещи люди, които се назначаватъ не по общо съгласие на страните, 

може да бъдатъ предявени само въ течение на три дни, следъ като се обяви на страните 

разпореждането на съда за назначението на вещите люди, освенъ ако причината възникна, 

или се яви отпосле. Въ последния случай, отводите трябва да бъдатъ предявени до 

началото на изследването. 

 

459. Вещите люди се отвеждатъ по същите причини, както и свидетелите. 

 

460. На члена на съда, който е назначенъ да наблюдава изследването чрезъ вещи люди 

не въ това място, дето съдътъ се намира, съдътъ може да остави и самото избиране на 

вещите люди, ако страните не са ги избрали по взаимно съгласие. 

 

461. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Вещите лица даватъ своите заключения подъ 

клетва. 

 

462. Заключението на вещите люди трябва да се излага писмено съ изяснение на 

доводите, възъ които е то основано. Ако предметътъ на изследването е простъ и 

незатруднителенъ, а също, ако вещите люди са безкнижни и малокнижни, или не владеятъ 

добре български езикъ, съдътъ може да поиска, наместо писмено, устно заключение; въ 

този случай, то се записва въ особенъ протоколъ, който се подписва отъ вещите люди. 

 

463. Въ случай на разногласие, вещите люди постановяватъ едно само заключение, по 

вишегласие, като изложатъ и мотивите на отделните мнения. А когато се появяватъ 

толкова различни мнения, колкото са вещите люди, съдътъ може да назначи нови вещи 

люди. 

 

464. Съвещанието на вещите люди става тайно и безъ всяко влияние отъ страни. 

 

465. Въ случай, че е необходимо да се допълни изследването или да се разясни 

заключението на вещите люди, съдътъ може да поиска отъ тяхъ допълнителни обяснения 

или пъкъ заключение отъ назначени изново, на тяхно място, вещи люди. 

 

466. Наместо ония вещи люди, които са се отрекли отъ изследването, назначаватъ се 

други, по общия редъ. 

 

467. Вещите люди, които са приели назначението, ако се не явятъ за изследването 



безъ уважителни причини или не представятъ заключенията си въ назначения срокъ, 

глобяватъ се до сто лева, а на мястото имъ, ако има възможность, назначаватъ се други. 

 

468. За труда си, за напущане работата си и за разноските по издирванията вещите 

люди могатъ да искатъ възнаграждение. Това искане се заявява писмено или устно въ 

същото време, когато се представя заключението. 

 

469. Съдътъ определя сумата на възнаграждението съобразно съ качеството на труда, 

съ цената на работните дни, съ далечината на мястото, съ употребеното време и съ други 

уважителни обстоятелства. Определението на съда трябва незабавно да се изпълни, и 

жалби отъ вещите люди противъ определението на съда, за възнаграждението имъ, не се 

допущатъ. 

 

470. Възнаграждението на вещите люди се плаща изпърво отъ оная страна, която е 

молила за изследването или отъ двете страни по равно, ако и двете са молили за това или 

ако изследването е било назначено по усмотрението на съда. 

 

471. Съдътъ не е длъженъ да се подчинява на мнението на вещите люди противъ 

своето убеждение. 

 

472. Изследването чрезъ вещи люди се допуща не само като проверовъчно, но и като 

самостоятелно доказателство. 

 

Отделение IV. 

Проверка на писмените доказателства. 
 

473. Проверка на записките и сметките съ първообразните книги и актове извършва, 

ако стане нужда, по назначение отъ съда, единъ отъ членовете му или въ самото съдилище, 

или въ онова място, дето се намиратъ актовете и книгите. 

 

474. Страните се известяватъ за времето на тая проверка и могатъ да присътствуватъ 

при нейното извършване. 

 

475. Проверените сметки и други документи се заверяватъ листъ по листъ и се 

подписватъ отъ страните, които присътствуватъ при проверката, и отъ члена на съда. Ако 

въ едно дело участвуватъ неколцина истци или ответници, то заверяването на листа може 

да бъде направено отъ едно лице отъ всяка страна по изборъ отъ другите. 

 

476. Следъ свършването на проверката трябва да се състави протоколъ, въ който да се 

бележи кои отъ проверените документи са излезли правилни и безспорни и кои 

неправилни и спорни; протоколътъ се подписва отъ члена на съда и отъ присътствующите 

страни, които иматъ право да правятъ за него забележки. 

 

477. За да се приведатъ въ ясность многочислени или заплетени сметки, съдътъ има 

право да назначи вещи люди, по общите правила. 

 



478. Когато заедно съ единъ актъ, писанъ на чуждъ езикъ, е представенъ български 

преводъ отъ него, то съдътъ може да се ограничи съ тоя преводъ, ако противната страна не 

иска проверката му. 

 

479. Съдътъ възлага проверката на превода на заклетъ преводачъ или на вещо лице, 

или се праща преводътъ, заедно съ първообразния актъ, въ местната гимназия, дето има 

преподаватели отъ този езикъ, или се праща за проверка въ министерството на външните 

работи. 

 

480. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Проверката на акта може да бъде назначена 

отъ съда, ако съдящиятъ се, противъ когото се представи актътъ, заяви съмнение въ 

истинностьта му или обяви препирня за подлогъ. 

 

Страната, на която се противопоставя единъ документъ като доказателство, е длъжна 

да обяви, признава ли истинностьта на представения частенъ актъ, съгласно съ чл. 258, ал. 

2. 

 

Ако актътъ съдържа нейния подписъ, трябва да обяви признава ли истинностьта на 

подписа. 

 

Ако ли не обяви, актътъ ще се счита за признатъ, освенъ ако отъ другите обяснения на 

страната не излиза, че тя оспорва истинностьта му. 

 

481. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Съмнение въ истинностьта на акта не може 

да бъде заявено отъ лице, отъ името на което актътъ е издаденъ или съставенъ, ако той 

носи собственоръчния подписъ на това лице. Таквози могатъ да заявятъ винаги 

наследниците и правоприемниците на подписавшите документа лица. 

 

Алинея втора. (Отмененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) 

 

482. Заявяване съмнение въ истинностьта на официални актове или 

засвидетелствувани по установения редъ не се допуща. 

 

483. Тяжестьта да доказва подложностьта на акта лежи върху тази страна, отъ която е 

заявена препирня за подлогъ. 

 

Когато се заяви съмнение въ истинностьта на акта, тяжестьта на доказването пада 

върху тогози, който е предявилъ документа. 

 

§ I. Производство по съмнение въ истинностьта на единъ актъ. 

 

484. Съмнението въ истинностьта на акта трябва да бъде заявено не по-късно отъ 

първото заседание на съда, следъ като актътъ е билъ предявенъ на страната, която заявява 

съмнение. 

 

485. Когато се заяви съмнение въ истинностьта на единъ актъ, страната, която го е 

представила, ако присътствува, длъжна е въ същото заседание да каже, желае ли да се 



ползува отъ тоя актъ. Ако тя не заяви, че желае или се отрече отъ заподозрения актъ, той се 

изключва отъ числото на доказателствата; а когато тя заяви, че желае да се ползува съ тоя 

актъ, прави се издирване за истинностьта му. 

 

Ако ли страната не присътствува, то заявлението за съмнение въ истинностьта се 

записва въ протокола, извлечение отъ който се съобщава на отсътсвующата страна. 

 

486. Издирването истинностьта на акта се прави отъ съда или отъ едного отъ 

членовете му, назначенъ отъ председателя: 

 

1) чрезъ освидетелствуване на акта и проверка на съдържанието му съ други 

документи; 

 

2) чрезъ разпитъ на свидетелите, които са подписани на акта или на които се облага 

някоя отъ страните за потвърждение или опровержение истинностьта на акта и 

 

3) чрезъ сличване почерка и подписа на заподозрения актъ съ почерка и подписа на 

това същото лице въ други несъмнителни актове или чрезъ фотографически способъ за 

издирване истинностьта на актовете. 

 

487. Освидетелствуването и проверката на акта се заверява отъ съда или члена, който 

ги е правилъ. 

 

488. За всичките забележени на акта поправки, стъргания, преписки или заличавания 

трябва да се забележи въ протокола за освидетелствуването. 

 

489. Изборътъ на книжата или актовете за сличаване почерка се оставя на взаимното 

съгласие на страните, а въ случай на несъгласие по между имъ - на усмотрението на съда. 

 

490. Съдътъ избира предпочтително официални и засвидетелствувани актове и книжа, 

писани и подписани несъмнено отъ лицето, почеркътъ на което се сличава, като гледа при 

това сличаемите актове да са по възможность отъ едно време. 

 

491. Сличаването на подписа и почерка може да бъде поръчено на вещи люди, които 

се избиратъ и даватъ своето заключение на общо основание. 

 

492. Като се свърши издирването на истинностьта на акта и се изслушатъ страните, 

съдътъ признава акта за истински изцяло или въ някои негови части и изключва отъ 

числото на доказателствата акта, цялъ или само въ неистинските му части. 

 

493. Всичките лица и правителствени учреждения са длъжни, по искането на страните 

и по заповедь отъ съда или отъ назначения за проверката членъ отъ съда, да представятъ въ 

съда находящите се у тяхъ книжа, необходими за изследването. 

 

Въ случай, че не е възможно да се представятъ въ съда, изследването трябва да стане 

отъ члена на съда на местонахождението на документите. 

 



§. II Производство по препирня за подлогъ на единъ актъ. 

 

494. Препирня за подлогъ може да бъде предявена въ всяко положение на делото. 

 

495. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Желающиятъ да заяви препирня за подлогъ 

на единъ актъ, който има съществено за разрешението на делото значение, може да подаде 

въ съда за това писмено заявление или да заяви устно въ заседанието на съда, което 

заявяване се забелязва въ протокола. 

 

496. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Ако противната страна присътствува лично 

или чрезъ повереникъ, който е упълномощенъ да отговаря по препирня за подлогъ на 

единъ актъ, трябва да даде положителенъ отговоръ въ същото заседание, желае ли да се 

ползува отъ казания актъ или не. Ако страната отсътствува или повереникътъ не е 

упълномощенъ да отговаря по подлогъ, то съобщава се на тая страна да отговори въ осемь 

дни, отъ деня на съобщението, желае ли да се ползува отъ акта или не. 

 

497. Ако отговорътъ не е представенъ въ срокъ или когато тъжащиятъ се, чийто е 

актътъ, заяви въ отговора, че се отрича да се възползува отъ него, съдътъ по длъжность 

отстранява акта отъ производството и делото се решава на основание на другите 

доказателства. 

 

498. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Когато страната, която е представила 

документа, заяви, че желае да се ползува отъ него, на противната страна се дава срокъ 

седемь дни да представи и посочи доказателствата си по подлога. 

 

499. Предявените доказателства за подлога се съобщаватъ на страната, която се е 

основавала на документа, за да посочи или представи възражения въ седмодневенъ срокъ, 

отъ деня на това съобщение. 

 

500. Следъ като се съобщатъ на противната страна възраженията, а ако е нужно и 

следъ предварително изслушване на акта споредъ чл. чл. 486 - 493, съдътъ, като изслуша 

обясненията на страните и заключението на прокурора, постановява определение или да 

остави безъ последствие препирнята за подлогъ, или пъкъ да се признае актътъ подложенъ 

изцяло или отчасти и въ кои именно части, и за изключването му на целия актъ или на 

някои негови части, изъ числото на доказателствата. 

 

501. Ако заявительтъ на препирнята не посочи въ предвидения въ чл. 498 срокъ 

доказателства за подлогъ на акта, заявлението му за подлога на акта се оставя безъ 

последствие и той се глобява до триста лева. 

 

Ако ли съдътъ, следъ проверката на акта, признае препирнята за подлогъ за 

неоснователна, тъжащиятъ се, който е предявилъ препирнята, се глобява до триста лева. 

 

502. Ако заявившиятъ препирнята за подлогъ на единъ актъ направо обвини някого за 

тоя подлогъ и извършването на подлога не е покрито съ давность или съ смъртьта на 

обвиняемия, а тъй също и въ случая, когато актътъ, после проверката въ гражданския съдъ, 

е припознатъ за подложенъ и вследствие на това подлежащъ на изследване, съдътъ 



съобщава своето по този предметъ определение, заедно съ самия актъ, на прокурора. 

 

503. Като предава на надлежния прокуроръ делото за подлога, когато направо се 

обвини някой за него, съдътъ или спира всичкото гражданско производство до 

свършването на делото по углавенъ редъ, или по ходатайство на една отъ страните 

продължава производството на делото по тия части, решението на които не зависи отъ 

заподозрения актъ. 

 

504. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Когато делото за подлогъ е предадено за 

углавно преследване по причина на изрично обвинение някого, че е извършилъ подлога, и 

въ присъдата на углавния съдъ не е постановено: признава ли се актътъ за истински или 

подложенъ, или пъкъ углавното дело бъде прекратено или спряно, то този актъ, по молба 

на една отъ страните, може да се подложи на изследване и разглеждане предъ гражданския 

съдъ, за да се определи неговата истинность или изключването му изъ числото на 

доказателствата. 

 

ГЛАВА ХVI. 

За обезпечение на доказателствата. 
 

505. За обезпечение на доказателствата може да се извърши огледъ и да се разпитатъ 

свидетели и вещи люди, ако има опасность, че доказателното средство ще се изгуби или 

ползуването отъ него ще се затрудни. 

 

506. Молбата за обезпечение на доказателствата се подава въ съда, въ който се 

разглежда препирнята. 

 

Въ случаи, които не търпятъ отлагане, молбата може да се подаде и въ мировото 

съдилище, въ околията на което живеятъ лицата, които ще се изпитватъ, или се намира 

предметътъ, върху който има да се извърши огледъ. 

 

Въ реченото мирово съдилище трябва да се подава просбата, когато още няма 

заведено дело. 

 

507. Молбата трябва да съдържа: 

 

1) означаването на противника; 

 

2) означаването на фактовете, за които ще се отнася доказателството; 

 

3) означаване на доказателните средства и на свидетелите и вещите люди, които ще се 

изпитатъ; 

 

4) изложение на причините, които оправдаватъ страха, че доказателното средство ще 

се изгуби или ползуването отъ него ще се затрудни. Тези причини трябва да бъдатъ 

убедителни. 

 



508. Съ съгласието на противната страна може да се допусне исканото установяване 

на доказателствата, даже и тогава, когато не съществуватъ предвидените въ чл. 505 

условия. 

 

509. Разрешението на молбата може да стане и безъ предварително устно състезание. 

 

Въ определението, съ което се уважава молбата, трябва да бъдатъ означени фактовете, 

за които ще се отнасятъ доказателствата и доказателните средства, съ означение на 

свидетелите и вещите лица, които ще се разпитатъ. Това определение не може да се 

обжалва. 

 

Противъ определението, което отхвърля молбата, може да се подаде частна жалба. 

 

510. На противната страна се съобщава преписъ отъ определението, съ което съдътъ 

допуща установяването на доказателствата. За установяване на доказателствата, трябва да 

се назначи такъвъ достатъченъ срокъ, въ който противникътъ да може да запази правата 

си. 

 

511. Установяването на доказателствата става по общите правила, които се прилагатъ 

за употребеното съответствующе доказателно средство. 

 

Протоколътъ по установените доказателства се пази въ съда, който е определилъ 

обезпечението на доказателствата. 

 

512. Въ случай на процесъ, всяка страна има право да се ползува отъ извършените по 

обезпечението на доказателствата действия. 

 

Ако противната страна не се е явила въ деня, въ който са се установили 

доказателствата, то просительтъ има право да се ползува отъ производството за 

доказателствата само тогава, ако на противната страна е било своевременно съобщено 

определението (чл. 510). 

 

513. Когато просительтъ не обозначава противната страна въ молбата си, последнята 

само въ такъвъ случай може да се уважи, ако той удостовери, че, по независящи отъ него 

причини, не е въ състояние да обозначи противника. 

 

Ако се уважи молбата, съдътъ може, за запазване правата на неизвестния противникъ, 

при установяването на доказателствата, да му назначи представитель. 

 

514. Разноските по обезпечение на доказателствата се внасятъ предварително отъ 

просителя. Те се събиратъ на общо основание. 

 

ГЛАВА ХVII. 

За частните производства. 
 



Отделение I. 

Общи правила. 
 

515. Частните молби, които могатъ да се разрешаватъ отделно отъ разглеждането на 

делото, се обсъждатъ независимо отъ съществото на иска. 

 

516. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) При частната молба трябва да бъдатъ 

приложени преписи отъ самата жалба и отъ представените при нея документи. 

 

517. Следъ приемането на частната молба, която трябва да се предяви на противната 

страна, преписъ отъ молбата и отъ всичките приложени при нея документи, се съобщава на 

тая страна, при което председателя на съда назначава деня, въ който тя трябва да даде 

обяснение или въ който трябва да се явятъ въ съда и двете тъжащи се страни. 

 

518. Като изтече назначения срокъ, съдътъ трябва да пристъпи къмъ разрешението на 

подадената молба, безъ да чака вече да се яви или да даде обяснение противната страна. 

 

519. На страните, които са се явили въ заседанието, се предоставя да даватъ устни 

обяснения по общия редъ. 

 

Отделение II. 

Отводи и възражения. 
 

520. Ответникътъ може, безъ да даде обяснение по съществото на делото, да предяви 

отводъ въ следующите случаи: 

 

1) (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) когато делото е подсъдно на другъ равенъ съдъ 

по личната подсъдность; 

 

2) когато въ същия или въ другъ съдъ се разглежда дело по същия предметъ и между 

същите лица, или дело, което има тясна връзка съ предявения искъ; 

 

3) (Отмененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) 

 

4) (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) когато ищецътъ, който е чуждъ поданикъ, 

откаже да представи въ определения отъ съда срокъ обезпечение за разноските по делото. 

 

Обезпечение не се иска, когато ищецътъ-чужденецъ притежава въ царството 

недвижими имоти, достатъчни за да обезпечатъ ответника. 

 

521. Отводъ може да бъде предявенъ и отъ ищеца, ако действующето отъ страна на 

ответника лице, като неговъ повереникъ, няма законна довереность за това и не може да 

бъде нито по закона, нито по обичая неговъ представитель въ съда. 

 

522. Отводътъ за подсъдностьта се предявява преди всичките други отводи. Другите 



отводи трябва да бъдатъ предявени всичките наедно. 

 

Ако се повдига отводъ за обезпечението, предвидено въ чл. 250 п. 4, той се предявява 

преди отвода за подсъдностьта. 

 

523. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Отводите трябва да бъдатъ предявени не по-

късно отъ срока за подаване писменъ отговоръ, а въ случая, предвиденъ въ чл. 520 п. 4, 

най-късно въ първото по делото заседание. 

 

524. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Въ всяко положение на делото страните 

могатъ да предявяватъ следующите отводи: 

 

1) когато делото по рода си не е отъ подсъдностьта на окръжните съдилища; 

 

2) (Отмененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) 

 

3) Когато делото е подсъдно на другъ окръженъ съдъ по местонахождението на 

недвижимия имотъ; 

 

4) когато стане явно, че искътъ е предявенъ отъ лице, което няма право да дири и да 

отговаря на съда, лично за себе си по своята неправоспособность и 

 

5) когато се окаже, че повереникътъ няма законно пълномощно за водене на делото и 

не може да бъде нито по закона, нито по обичаите неговъ представитель въ съда. 

 

525. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) По отвода за обезпечение отъ чужденецъ 

съдътъ определя обезпечението споредъ размера на разноските, които ответникътъ, по 

всяка вероятность, ще направи за водене на делото. 

 

526. Съдътъ е длъженъ, независимо отъ отводите отъ страна на съдящите се, да не 

приема делото подъ свое разглеждане въ случаите, предвидени въ чл. 524. 

 

527. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Страната, която повдига отводъ, е длъжна да 

представи доказателствата си едновременно съ повдигането му. Отводите се разрешаватъ 

съ особено определение. 

 

(Нова ал.: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Ответникътъ има право, най-късно въ първото 

заседание по делото, да посочи на допустнатите нередовности въ исковата молба и за 

неспазването на някои условия, които се изискватъ отъ специални закони за предявяването 

на иска. Въ този случай съдътъ, споредъ свойството на посочената нередовность, 

заповядва поправянето й или прекратява делото. 

 

528. Срещу определението на съда, съ което отводътъ е уваженъ, се допуща частна 

жалба, отделно отъ въззива. 

 

(Нова ал.: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Ако отводътъ за подсъдность по рода на делото се 

уважи отъ окръжния съдъ, този последниятъ, по молба на ищеца, предава делото въ 



компетентния мирови съдия. 

 

Съ влизането въ сила на определението, съ което този отводъ се уважава, делото се 

счита като висяще въ мировия съдия. 

 

529. Срещу определението, съ което отводътъ не е уваженъ, жалба, отделно отъ 

въззива, по съществото на решението се допуща само, когато отводътъ се е отнасялъ до 

подсъдностьта. 

 

530. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Жалбата срещу определението на съда, съ 

което отводътъ за подсъдностьта е оставенъ безъ уважение, се подава въ седмодневенъ 

срокъ. По-нататъшното разглеждане на делото може да се спре по усмотрението на съда. 

 

531. Ответникъ, който утвърдява, че онова, що дири ищецътъ, трябва да се отнася въ 

всичката си цялость до другъ ответникъ, че самото право на искъ никакъ не принадлежи на 

това лице, което е ищецъ, че това право е прекратено и погасено съ изпълнение на 

обязателството по съдебно решение, по помирение върху тоя предметъ или чрезъ 

давность, няма право да иска, щото тия възражения да бъдатъ разгледани предварително и 

отделно отъ обясненията му по съществото на иска. 

 

Отделение III. 

Обезпечение на исковете. 
 

§ I. Общи правила. 

 

532. Обезпечение на исковете се допуща или въ самото начало на делото, или при по-

нататъшното му разглеждане, додето решението по същество на делото не влезе въ 

законна сила. 

 

Обезпечение на исковете, предявени противъ държавното съкровище, не се допуща. 

Но по искове за правособственость върху недвижимъ имотъ, съдътъ, по молбата на ищеца, 

може да запрети отчуждаването на този имотъ, до окончателното решение на делото и се 

пазятъ правилата, изложени въ чл. чл. 551 и 552. 

 

533. Обезпечение на иска се допуща: 

 

1) когато искътъ е подкрепенъ съ писмени доказателства, които достатъчно 

убеждаватъ съда въ достоверностьта му и когато необезпечението на иска може да лиши 

ищеца отъ възможностьта да вземе удовлетворение; 

 

2) когато ищецътъ представи предварително въ съда гаранция за загубите, които би 

последвали ответника вследствие обезпечението на иска и 

 

3) когато искътъ е основанъ на дългово обязателство, засвидетелствувано по 

установения редъ. 

 



534. Ако обезпечението на иска бъде отказано въ началото на иска, то ищецътъ не е 

лишенъ отъ правото да ходатайствува отъ ново за това при по-нататъшното производство 

на делото. 

 

535. Обезпечението се допуща само за искове, цената на които е определена. 

 

536. Съдътъ, като допуща обезпечението, определя сумата, до която трябва то да се 

простира, съразмерно съ цената на иска, който е подкрепенъ съ доказателства. 

 

537. Срещу определението на съда за обезпечение на искъ се допуща частна жалба 

отделно отъ въззива. 

 

538. Подаването частна жалба не спира турянето въ изпълнение на определението на 

съда за обезпечение на иска. 

 

539. Ответникътъ, противъ когото е било допуснато обезпечение на иска, може да 

подаде молба въ същия съдъ, който е допусналъ обезпечението, за изменение мярката, 

чрезъ която е билъ обезпеченъ искътъ. 

 

Срещу определението на съда по тази молба се допуща частна жалба. 

 

540. Обезпечение на предявените искове може да бъде разрешено и само отъ 

председателя на съда, ако молбата за това е подадена въ такова време, когато няма 

заседание на съда, а между това, отъ обясненията на ищеца, председательтъ намери, че 

вземането мерки за обезпечение не търпи отлагане. 

 

541. Ако молбата за обезпечение бъде удовлетворена, председательтъ дава просителю, 

на име на съдебния приставъ, заповедь съ своя подписъ, която се туря въ изпълнение по 

същия редъ, както и съдебните решения. 

 

542. За взетата мярка за обезпечение, председательтъ съобщава на съда въ първото му 

заседание, отъ който зависи да потвърди или да измени това разпореждане. 

 

543. Ответникътъ, който е оправданъ съ съдебно решение, което е влязло въ законна 

сила, има право да търси отъ ищеца загуби, които той му е нанесълъ, вследствие 

обезпечението на иска. 

 

§ II. Видове на обезпечението. 

 

544. Исковете се обезпечаватъ: съ налагане възбрана на недвижимъ имотъ, съ 

секвестъръ на движимо имущество, съ залогъ и поръчителство. 

 

545. Въ молбата си за обезпечение ищецътъ е длъженъ да покаже способа за 

обезпечение на иска. 

 

546. Възбрана се налага съразмерно съ сумата на иска или на определенъ недвижимъ 

имотъ на ответника, или въобще на принадлежащия нему имотъ, дето и да се намира той. 



 

547. Общата за определената сума възбрана възъ имота на ответника, дето и да се 

намира той, се допуща само въ дела за взимане по дългови обязателства. Въ всичките 

други случаи ищецътъ е длъженъ да покаже онзи имотъ на ответника, на който може да се 

наложи възбрана. 

 

548. Въ случай, че бъде наложена обща възбрана, ответникътъ може да иска замяната 

й съ възбрана на имота, който той покаже; но ако оспорява противната страна, той е 

длъженъ да докаже, че тоя показанъ отъ него имотъ, по своята ценность, е достатъченъ за 

обезпечение на предявения искъ. 

 

549. Искътъ, по своята съразмерность, може да бъде обезпеченъ не само съ единъ, но 

и съ няколко отъ показаните въ чл. 544 способи. 

 

550. Когато искътъ има за предметъ правото на собственость на движимъ или 

недвижимъ имотъ, то обезпечението на такъвъ искъ трябва да състои въ налагане 

секвестъръ или възбрана на спорния имотъ. 

 

551. Когато се наложи възбрана на спорния имотъ, на владелеца му се забранява, подъ 

страхъ на лична и имуществена отговорность, сеченето на находящата се въ него гора, съ 

изключение на количеството, което е потребно за поддържане на домакинството въ тоя 

имотъ. 

 

552. Въ показания въ предидущия (551) членъ случай, съдътъ може, по молба на 

ищеца, да предостави право на двете страни да учредятъ надъ гората надзоръ съобразно съ 

закона за горите. 

 

553. Ако въ договора, върху който е основанъ искътъ е показанъ, имотътъ, който ще 

служи за обезпечение на иска, то за обезпечението му се приема само показания имотъ. 

Ищецътъ може да иска друго или допълнително обезпечение само тогава, когато 

условениятъ имотъ или часть отъ него не са на лице. 

 

554. Молбата на ответника за заменяване едно обезпечение съ друго се удовлетворява 

тогава, когато ищеца не възразява. 

 

555. Когато ищецътъ оспорва искането на ответника за заменяване обезпечението, 

съдътъ може да удовлетвори това искане само въ такъвъ случай, когато ответникътъ 

докаже, че предлаганата отъ него мярка за обезпечение напълно съответствува на 

предишната и че оставянето въ сила на предишната мярка, би му причинила болезнено 

стеснение. 

 

556. Заменяване на всичките други способи за обезпечение на иска съ достатъчна въ 

брой парична сума или съ билети на държавните кредитни учреждения по текущата цена 

се допуща и безъ съгласието на ищеца. 

 

§ III. Редътъ за налагане и вдигане възбрана върху недвижимъ имотъ. 

 



557. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Налагане възбрана става чрезъ записване 

възбраната въ запретителната книга у надлежния нотариусъ. 

 

558 и 559. (Отменени: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) 

 

560. Владелецътъ на имота или всяко друго лице, до чиито права снемането се 

коснува, има право да вземе за установена плата отъ съда, който е определилъ да се снеме 

възбраната, преписъ отъ това определение и отъ разрешителната статия и то въ 

количество, каквото пожелае. 

 

§ IV. Редътъ за налагане секвестъръ върху движимо имущество. 

 

561. Върху движимото имущество на ответника се налага секвестъръ или 

непосредствено у него, или у онези лица и места, дето се намира то. 

 

562. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) По искането на страната, съдътъ може да 

постанови, щото движимо имущество, което скоро се разваля или имуществото, за 

запазването на което ще трябватъ огромни разноски, да се продаде на публиченъ търгъ. 

Получените отъ продажбата пари се депозиратъ. 

 

563. Въ молбата на ищеца за налагане секвестъръ върху движимо имущество на 

ответника трябва да бъде показано, де и у кого то се намира. 

 

564. Въ определението на съда за секвестъръ трябва да бъде показано, кое имущество 

подлежи на секвестъръ и де се намира то. 

 

565. Секвестъръ на имуществото става по правилата, изложени въ чл. чл. 854 - 862. 

 

566. Секвестираното имущество се оставя въ онова помещение, дето се е намирало, 

следъ като се положатъ печати върху описаните предмети и като се вземе отъ владетеля 

разписка, че ще пази имуществото въ цялость споредъ описа и за прахосването му ще 

отговаря съгласно чл. 899 . 

 

567. Имуществото, което владелецътъ се откаже да пази, се предава на особенъ пазачъ 

по правилата, показани въ чл. чл. 892 - 902. 

 

§ V. Редътъ за налагане секвестъръ върху движими имущества 

 

и парични суми на ответника, които се намиратъ у трети лица 

 

или въ присътствени места. 

 

568. За изпълнението на съдебно определение, съ което се налага секвестъръ върху 

движимото имущество или върху суми на ответника, които се намиратъ въ ръцете на трети 

лица, се съобщава повестка, въ която се показва въ чия полза и противъ кого е било 

допуснато обезпечение, както и предметите или сумата, върху която се налага секвестръ. 

 



569. Подиръ получаването на повестката, упомената въ горния (568) членъ, третите 

лица се задължаватъ да не предаватъ на ответника принадлежащето му имущество. 

 

570. Присътственото място или длъжностното лице, у които се намиратъ за пазене или 

въ разпореждане имущество или парични суми на ответника, се задължаватъ, като 

приематъ повестката за секвестръ, да спрътъ, до ново известяване, всякакви давания 

ответнику, съ изключение на изрично показаните въ закона случаи. 

 

571. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) За нарушение правилата на чл. чл. 569 и 570 

виновните отговарятъ предъ ищеца за сумите, които са се намирали у тяхъ при налагане на 

секвестра. 

 

572. Третите лица иматъ право да възразяватъ противъ секвестра и да дадатъ въ съда 

заявленията си въ тридневенъ срокъ, отъ какъ приематъ повестката. Съдътъ съобщава тия 

заявления на взискателя, който може да предяви противъ третото лице искъ на общо 

основание. 

 

573. За налагане секвестръ на повременни плати, които се изплащатъ ответнику отъ 

частни лица по условие и актове, повестката се предявява на тези лица. Те са длъжни да 

дадатъ отговоръ, дали плащатъ нещо ответнику, какво количество и кога е внесена 

последнята плата. 

 

574. Откакъ се предаде повестката на третите лица, последните са длъжни да внесатъ 

всичките следующи плати, по мимо ответника, въ онова съдебно учреждение, което е 

наложило секвестра. 

 

575. Ако бъде доказано, че у лицето, у което е билъ наложенъ секвестръ, действително 

са се намирали ценности, принадлежащи на ответника, или са следвали отъ него плати, той 

може да бъде привлеченъ къмъ отговорность до онази сума, която до деня на 

съобщаването повестката се е намирала у него или която ответника е следвало да приеме 

отъ него споредъ условието. 

 

§ VI. Съдебното поръчителство и редътъ на приемането му. 

 

576. За обезпечение на искъ се приема поръчителство на едно или на няколко лица; но 

всеки отъ поръчителите, ако не поръчителствува за целия искъ, длъженъ е да обяви: за 

каква именно сума поръчителствува. 

 

577. За поръчители не се приематъ: 

 

1) лицата, които принадлежатъ къмъ състава на съдебното управление и прокурорския 

надзоръ въ тоя окръгъ, дето делото се произвежда; 

 

2) поверениците за своите доверители; 

 

3) несъстоятелните; 

 



4) всички ония, на които по закона не е позволено да се задължаватъ чрезъ договори. 

 

578. Поръчителството се приема отъ онзи съдъ, който е постановилъ за обезпечение 

на иска. 

 

579. Ответникътъ, който предлага за себе поръчители, длъженъ е или да ги представи 

лично предъ съда, или да представи техния поръчителственъ записъ, засвидетелствуванъ 

по нотариаленъ редъ, но и въ двата случая, когато поиска ищецътъ, длъженъ е да 

удостовери съ писмени доказателства имотната състоятелность на своите поръчители. 

 

580. Председательтъ на съда, като се яви поръчительтъ или като бъде представенъ 

поръчителствения записъ, назначава на страните день, когато те са длъжни да се явятъ въ 

съдебно заседание, за да представятъ устните обяснения по въпроса за приемане на 

представляемото поръчителство. 

 

581. Съдътъ пита явившия се поръчитель, съгласенъ ли е да поръчителствува и взема 

отъ него показания: за неговото имущество, за приходите, местожителството, занаята и 

другите обстоятелства, които по чл. 577 могатъ да препятствуватъ за приемане 

поръчителството. 

 

582. Ако ищецътъ не се яви въ назначения день, отъ съда зависи да приеме 

представеното поръчителство, ако то бъде достатъчно за целия искъ или за часть отъ него. 

 

583. Поръчителството, което съдътъ е приелъ следъ явяването на поръчителя, се 

удостоверява съ негова подписка, която има еднаква сила съ поръчителствения записъ. 

 

584. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Поръчительтъ отговаря съ всичкия си имотъ 

за сумата, за която е поръчителствувалъ, съгласно чл. 659 отъ закона за задълженията и 

договорите. 

 

585. Преди да се реши по същество искътъ, по който е прието поръчителството, 

ищецътъ няма право да иска обезпечение на своя искъ съ имуществото на поръчителя; но 

като бъде постановено решение по същество на делото, което подлежи на изпълнение, 

ищецътъ има право да иска налагането възбрана или секвестъръ върху имуществото на 

поръчителя, до като бъде окончателно удовлетворенъ отъ имуществото на ответника. 

 

Отделение IV. 

Привличане на трето лице къмъ делото. 
 

586. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Ответникътъ, който смята, че има право да 

моли да се привлече трето лица къмъ делото, трябва да подаде молба за това не по-късно 

отъ срока, назначенъ за подаване на писменъ отговоръ. 

 

(Нова ал.: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Трето лице може да се привлече къмъ делото, когато 

ответникътъ счита, че има право да иска обезпечение или обезщетение или пъкъ се 

страхува отъ претенции на едно трето лице въ случай на неблагоприятенъ за него изходъ 



на процеса. 

 

Третото лице отъ своя страна има право да привлече друго трето лице къмъ делото до 

първото съдебно заседание. 

 

587. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Ищецътъ, който, по следствие възраженията 

на ответника, пожелае да привлече трето лице къмъ делото, може да заяви искането си 

писмено, но трябва да даде молбата си не по-късно отъ първото съдебно заседание, 

назначено за разглеждане на делото. 

 

588. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Въ молбата за привличане на третото лице 

къмъ делото се показва местожителството му и се излагатъ обстоятелствата на делото и 

основанията, споредъ които просительтъ смята, че това лице трябва да се привлече къмъ 

делото. Ако местожителството на третото лице е неизвестно или се намира вънъ отъ 

царството, молбата за привличане се оставя безъ последствие. 

 

589. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Преписъ отъ молбата за привличане трето 

лице къмъ делото се съобщава, както на онзи, който се призовава, така също и на 

противната страна, а въ случая, предвиденъ въ чл. 586, призовава третото лице за съдебно 

заседание, ако желае да се яви. 

 

590. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Съдътъ, като уважи молбата на ищеца за 

привличане на трето лице къмъ делото, въ случая, предвиденъ въ чл. 587, отлага 

разглеждането на делото за другъ срокъ, като вземе въ внимание местожителството на 

третото лице и свойството на делото. 

 

591. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Съдътъ постановява определение за 

привличането или непривличането на трето лице къмъ делото. 

 

592. Въ случай, че призоваваниятъ не се яви въ назначения срокъ, на делото между 

съдящите се страни се дава по-нататъшенъ ходъ. При това съдящиятъ се, който е молилъ 

за привличането му, може да ходатайствува предъ съда да допустне обезпечение, на общо 

основание, за обезпечение на исковете, на обратното си искане срещу лицето, което се 

призовава. 

 

593. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) На призоваемото лице, което се е явило въ 

назначения срокъ, се дава възможность да прегледа всичките актове на производството, а 

така също да даде писмени и устни обяснения, като участникъ въ делото. Също то е 

длъжно, ако не живее въ града, дето заседава съдътъ, да се съобрази съ предписанието на 

чл. 213 . 

 

593а. (Новъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Когато длъжникътъ посочи за привличане къмъ 

делото едно трето лице, което претендира за себе си исковата сума, и това трето лице 

встъпи въ делото, ответникътъ, ако вложи исканата отъ него сума въ съда, по негово 

искане, се изключва отъ делото. Спорътъ за правото върху сумата се продължава само 

между кредиторите, които ставатъ страна въ делото. Вложената сума се присъжда съ 

решение на оня, който спечели делото, а оня, който изгуби делото, се осъжда, освенъ това, 



на съдебните разноски. 

 

Ако посоченото отъ ответника лице не се яви въ определения срокъ или откаже 

правото си върху сумата, то, по определение на съда, ответникътъ се освобождава отъ 

предявения срещу него искъ, а внесената отъ него сума се предава на ищеца. 

 

593б. (Новъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Ответникътъ, срещу когото е предявенъ искъ, 

като владелецъ на една вещь, която той твърди, че владее въ името на друго лице, може, 

като привлече това лице въ делото до срока за отговоръ на исковата молба, да откаже да 

възразява по същество, додето привлеченото лице се произнесе или, додето изтече 

срокътъ, даденъ на третото лице, за да направи това. 

 

Ако привлеченото трето лице оспорва твърдението на ответника или не се яви да се 

произнесе по него, ответникътъ има право да удовлетвори искането на ищеца. 

 

Ако твърдението на ответника се признае за вярно отъ посоченото трето лице, това 

последното има право, съ съгласието на ответника, да го застъпи въ делото. Съгласието на 

ищеца не се изисква, освенъ когато той осъществява искания, които не зависятъ отъ 

обстоятелството че ответникътъ владее отъ името на трето лице. 

 

Ако посоченото трето лице поеме делото, ответникътъ, по негово искане, се изключва 

отъ делото. Въ този случай решението по отношение на самата вещь има сила и е 

изпълняемо и спрямо ответника. 

 

594. Разноските за призоваването на едно трето лице, което се е отклонило отъ 

участие въ делото, падатъ възъ онзи отъ съдящите се, който е молилъ за привличането му, 

а последниятъ може да моли да се повърнатъ отъ третото лице, ако, следъ свършването на 

първоначалното дело, предяви срещу него обратно искане. 

 

Отделение V. 

Встъпване на трето лице въ делото. 
 

595. Третото лице, интересътъ на което зависи отъ решаване на делото въ полза на 

една отъ страните, може, въ всяко положение на делото, да поиска да вземе участие въ 

него, заедно съ ищеца или съ ответника. Преписъ отъ молбата за това на третото лице се 

съобщава на участвующите въ делото лица. 

 

595а. (Новъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Третото лице, което встъпи въ делото да помага 

на една отъ страните е длъжно да приеме процеса въ положението, въ което се намира въ 

време на встъпването му; то има право да осъществява всичките средства на защита и да 

извършва всички процесуални действия, стига само неговите обяснения и действия да не 

се намиратъ въ противоречие съ обясненията и действията на самата страна. 

 

Съ съгласието на двете страни третото лице, което е встъпило въ делото да 

предотврати едно обратно къмъ него искане, може да замести тази отъ страните, въ полза 

на която е встъпило въ делото. 



 

595б. (Новъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Встъпилото въ делото лице се счита за другаръ 

въ спора въ смисъль на чл. 244 , всеки пъть, когато, споредъ наредбите на гражданското 

право, постановеното решение по делото има сила и върху правоотношението на 

встъпилия спрямо противника. 

 

596. Срещу определението на съда, съ което се е отказало или дозволило на третото 

лице да участвува въ делото, се допуща частна жалба отделно отъ въззива. 

 

Додето се разреши жалба противъ определението, съ което се не допуща третото лице 

да участвува въ делото, по-нататъшното му разглеждане, по искането на една отъ страните, 

се спира въ съда, срещу определението на който е тя подадена. 

 

597. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Когато третото лице заявява възъ 

имуществото, за което става препирня, свои независими отъ правата на ищеца или на 

ответника права, то трябва да подаде въ окръжния съдъ искъ противъ единия или другия 

отъ съдящите се, или и противъ двоицата заедно. 

 

598. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) По-нататъшното производство на делото по 

иска на третото лице се подчинява на общите правила, при което двата иска се 

разрешаватъ съ едно и също решение. 

 

Отделение VI. 

Отстранение на съдиите и прокурорите. 
 

599. Съдиите са обязани да се отстраняватъ въ силата на закона, и съдящите се могатъ 

да ги отвеждатъ отъ участие въ производството и решението на делото въ следующите 

случаи: 

 

1) когато съдията, жена му или роднините му по пряма линия безъ ограничение, а по 

съребърна - роднините му отъ първите четири и сватовете отъ първите три степени, а също 

и ако осиновените отъ тяхъ или осиновителите имъ иматъ участие въ делото; 

 

2) когато съдията, по данните въ делото, се намира съ една отъ страните въ съдружие 

или може да стане отговоренъ за вреди и загуби; 

 

3) когато съдията или жена му, или децата му са длъжници или кредитори на една отъ 

страните; 

 

4) когато съдията или жена му са наследници на една отъ страните; 

 

5) когато съдията е настойникъ на едного отъ съдящите се или управлява делата му, 

или когато съдящиятъ се гледа или управлява делото и имота на съдията; 

 

6) (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) когато между съдията, жена му, техните 

възходящи и низходящи роднини и една отъ страните има заведено гражданско или 



углавно дело преди делото, отъ производството на което съдията се отстранява; а ако ли то 

е свършено, то когато отъ свършването и изпълнението му до предявяването отвода за 

отстранение на съдията е изтекло не повече отъ шесть месеца; 

 

7) (Отмененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) 

 

8) (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) когато съдията е давалъ съвети по делото; 

когато е билъ повереникъ по него, когато е давалъ показания по него като свидетель, 

когато е билъ експертъ по него; 

 

9) когато въ първата инстанция или помирителното производство е участвувалъ при 

постановяването на решението. 

 

600. Отстранението на съдия се заявява отъ страните не по-късно отъ първото 

заседание, въ което е назначено делото за разглеждане, освенъ ако причините за 

отстранението са възникнали отпосле, въ течение на производството. 

 

601. Отстранението може да се заяви съ писмена молба или устно, като се запише въ 

протокола. При това трябва да бъдатъ посочени изрично причините за отстранението и 

доказателствата, които се привеждатъ за тяхното удостоверение. 

 

602. Молбата за отстранение се предявява на отводимия съдия, който не по-късно отъ 

следующето заседание трябва да даде писменъ отговоръ или устенъ, който се записва въ 

протокола; по-нататъшното забавяне се приема за признание отъ страна на отведения 

съдия на фактическите обстоятелства на отстранението. 

 

603. Въпросътъ за отстранение на съдията се разглежда отъ съда безъ участие на 

отводимия съдия въ закрито заседание, следъ като се изслуша заключението на прокурора. 

 

604. Определението на съда за отстранение на съдията е окончателно и жалба противъ 

него не се допуща. 

 

Страната, която е поискала отстранението на съдията, може да подаде частна жалба 

противъ постановеното, по нейна молба, определение, съ което отводътъ за отстранението 

се оставя безъ последствие. 

 

605. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Жалбата се подава въ съда, който е 

постановилъ определението, въ тридневенъ срокъ отъ произнасянето на определението, 

ако е присътствено, а отъ съобщението - ако е задочно. 

 

606. Жалбата се праща незабавно за разглеждане на по-горния съдъ, заедно съ 

относящето се къмъ нея извлечение отъ протокола и съ преписъ отъ определението на съда 

по отвода. 

 

607. До като се разреши отъ по-горния съдъ жалбата, отводимиятъ съдия не трябва да 

участвува въ решаване на делото. 

 



608. Когато се заяви отстранение срещу няколко съдии, тъй щото числото на 

останалите следъ това бъде недостатъчно за поставяне определение по въпроса за 

отстранението, производството на делото се спира и молбата за отстранение съ отговорите 

отъ отводимите съдии, се представя на по-горния съдъ за разрешаване. 

 

609. Прокурорите трябва да се отстраняватъ отъ участие въ разглеждане на делата по 

същите причини, както и съдиите, като предадатъ изпълнението на обязаностите си по 

такива дела на друго лице отъ прокурорския надзоръ, по установения за това редъ. 

 

610. Тъжащиятъ се може да заяви въ съда за съществуване на законни причини за 

отстранение на прокурора, когато той не се отстранява въ показаните въ чл. 599 случаи. Въ 

тоя случай, съдътъ, безъ да спира разглеждането на делото, съобщава за постъпката на 

прокурора на най-близкото му началство. 

 

611. Страните иматъ право да искатъ отстранението на секретарите при съда отъ 

участието въ производството на делото по предвидените въ чл. 599 причини. 

 

612. Отводите противъ секретарите на съдилищата се разрешаватъ еднолично отъ 

председателя на съда, разпорежданията на когото, по тези отводи, се считатъ окончателни 

и неподлежащи на обжалване. 

 

Отделение VII. 

Спиране, възобновяване и унищожаване на съдебното 

производство. 
 

613. Производството на делото се спира: 

 

1) по съгласието на всичките тъжащи се; 

 

2) въ случай на смърть, умоповреждане, несъстоятелность или лишаване на някого 

отъ съдящите се или на техните законни представители, или на повереника отъ право да се 

явяватъ като страна предъ съда. 

 

614. Отбележените въ п. 2 на чл. 613 обстоятелства не спиратъ нито заключението на 

прокурора, нито постановяване на решението по същество на делото, ако са вече свършени 

състезанията. 

 

615. Когато се спира производството по общо съгласие на страните, те са длъжни да 

обявятъ на съда: коя отъ тяхъ приема да заплати всичките разноски по станалото 

производство. Страните, които не са изпълнили това правило, няматъ право да искатъ една 

отъ друга плащане на разноските. 

 

616. Съдебните разноски, които страните дължатъ, събиратъ се незабавно по 

длъжность отъ съда, безъ да се чака възобновяване на делото и окончателното по него 

решение. 



 

617. Като се спре производството, съдътъ може по искане на някоя отъ страните, да 

приеме мерки за обезпечение на иска. 

 

618. Производството на делото се възобновява по искането на всичките участвующи 

въ делото лица или само някои отъ тяхъ; но въ последния случай онзи, който иска 

възобновяването на производството, трябва да помоли съда да призове другите участници 

въ делото по местожителството, посочено въ молбата за възобновяване на производството. 

 

619. Като се възобнови производството, то се почва отъ онова действие, на което е 

било спряно. 

 

620. Определенията, съ които се допуща или отхвърля спирането на производството 

по изложените въ чл. 613 пунктъ 2 причини или се отказва за възобновяване 

производството (чл. 618), може да се обжалватъ отделно отъ въззива. 

 

621. Всяко инстанционно производство се унищожава, ако въ течение на три години 

не е потърсено делото. 

 

622. Правилата за унищожаването на производството се прилагатъ: къмъ държавата, 

къмъ обществените учреждения и въобще къмъ всичките лица, даже къмъ малолетните, 

като имъ се запазва правото да дирятъ загуби отъ управителите и настойниците. 

 

623. Унищожаването на производството не настъпва по право; то се иска отъ 

заинтересованата страна съ писмена молба. Унищожаването се покрива, ако едната или 

другата страна извърши някое правилно процесуално действие, преди подаването молбата 

за унищожаване производството. 

 

624. Съ унищожаването на производството, ищецътъ не се лишава отъ правото, до 

изтичане на давностьта, да предяви отново иска си, като подаде нова искова молба. 

 

625. Въ случай, че се унищожи производството, ищецътъ се осъжда да заплати 

всичките разноски по унищоженото производство. 

 

626. Ако бъде предявенъ отново искътъ, тъжащите се могатъ да се възползуватъ съ 

внесените въ предишното производство признания на противната страна и съ показанията 

на свидетелите, ако последните не са вече живи или отстътствуватъ неизвестно, или имъ е 

забранено отъ закона да свидетелствуватъ. 

 

627. Ако се унищожи производството, първоначалниятъ искъ не прекъсва течението 

на законната давность. 

 

ГЛАВА ХVIII. 

За решенията. 
 



Отделение I. 

Постановяване на решенията. 
 

628. Постановленията на съда се отнасятъ или до съществото на делото, или до частни 

въпроси, които възникватъ изъ делото. Въ първия случай съдебните постановления се 

наричатъ решения, а въ втория - определения. 

 

629. Когато се свършатъ устните обяснения на страните, съдътъ се оттегля въ особена 

стая, дето като обсъди изслушаното дело, постановява по него решение. При това, той се 

ръководи отъ съществующите закони, а ако такива няма - отъ общите или местните 

обичаи, които, обаче, не трябва да противоречатъ на обществения редъ и на добрите нрави. 

 

630. Решението на съда трябва да бъде основано възъ документите и другите писмени 

актове, представени отъ страните, а тъй също и възъ доводите, изложени въ устните 

състезания. 

 

631. Преди да стане съждение за делото, председательтъ на съда съставя въпросенъ 

листъ, въ който поставя питания, които се изваждатъ отъ исканията и възраженията на 

съдящите се. 

 

631а. (Новъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Когато ищецътъ се откаже отъ иска си при 

устните състезания, съдътъ отхвърля иска му съ решение, ако ответникътъ поиска това, а 

въ противенъ случай - прекратява делото. 

 

632. Следъ като се поставятъ питания, председательтъ събира мненията на всичките 

членове по старшинство, като почва отъ най-младия членъ. Своето мнение председательтъ 

обявява следъ мнението на всичките членове. 

 

633. Решението се постановява по вишегласие. Ако се случи равенство на гласовете, 

мнението на председателя надтегва. 

 

634. Когато последватъ повече отъ две мнения и не може да се състави ни 

болшинство, ни равенство на гласовете, то съдиите, които принадлежатъ къмъ мнението, 

което съединява въ себе най-малкото число гласове, обявяватъ кое отъ мненията, приети 

отъ по-голямото число членове, всякой единъ отъ тяхъ признава за по-справедливо, и 

тогава техните гласове се присъединяватъ къмъ едно отъ мненията, които са приети отъ 

по-голямото число членове. 

 

635. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Когато съдътъ по обстоятелството на делото 

намери за невъзможно, веднага следъ обсъждането му, да постанови решение въ 

окончателна форма, може да постанови само резолюция, която се подписва отъ 

председателя и участвующите въ постановлението на решението членове на съда, и се 

провъзгласява въ открито заседание на съда, ако и да се е разглеждало делото при 

затворени врата. 

 

636. Въ резолюцията на съда се бележи: 



 

1) годината, месеца и деня, когато е станало съдебното заседание; 

 

2) имената на съдиите, които съ участвували въ решението и прокурора, ако той е 

далъ заключение; 

 

3) името, презимето и занятието на страните; 

 

4) същностьта на решението; 

 

5) допущането на предварително изпълнение; 

 

6) точно изчисление възъ кого отъ съдящите се и въ какво количество за всекиго отъ 

тяхъ, ако разноските се делятъ по между имъ, се възлагатъ съдебните и за водене на делото 

разноски, и 

 

7) (Новъ п.: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) деня, когато ще бъде приготвено решението. 

 

637. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Когато делото е сложно или изисква 

продължителни съвещания, постановяването на решението може да се отложи за едно отъ 

последните заседания, но не по-късно отъ една седмица. За деня, назначенъ за произнасяне 

на решението, председательтъ на съда обявява публично. 

 

638. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Подаването на особни мнения, заявени при 

постановяване на решението, се допуща само въ течение на седемь дни отъ обявяването 

му; а ако е била обявена само резолюция - до подписване на решението. 

 

639. Съдътъ няма право нито да постановява решения за такива предмети, за които не 

е било предявено искане, нито да присъжда повече отъ онова, което са искали тъжащите 

се. 

 

640. Решенията и частните определения въ окончателна форма приготвя или самъ 

председательтъ, или, по назначение отъ него, единъ отъ членовете. 

 

641. Решението, освенъ показаното въ резолюцията, трябва да съдържа още: 

 

1) кратко изложение за обстоятелствата на делото, на представените отъ страните 

доказателства, на исканията на страните и заключението на прокурора, ако такова е 

дадено; 

 

2) съображенията на съда и обозначение законните и обичаите, отъ които се е той 

ръководилъ; 

 

3) забелязване предъ кой съдъ може да се подаде жалба срещу решението. 

 

642. Въ определението трябва да се показва делото, по което то е станало, и да се 

изложи същностьта на определението. 



 

643. Решението трябва да бъде приготвено най-късно до две недели отъ деня, въ който 

е била провъзгласена резолюцията. То се подписва отъ председателя и отъ членовете, 

които са участвували въ постановяването му. 

 

Определенията се приготвятъ не по-късно отъ три дни. 

 

644. Съдящите се могатъ да четатъ решението въ канцеларията на съдилището, също 

и да взематъ преписъ или извлечение отъ него, както и преписи отъ другите книжа. 

 

645. Наместо преписъ отъ цялото решение, съдящите се могатъ да искатъ да имъ се 

даде извлечение отъ него, което трябва да обема резолюцията на съда и съображенията, 

възъ които е тя основана. 

 

646. Преписътъ и извлеченията се подписватъ отъ председателя и се приподписватъ 

отъ секретаря. 

 

Отделение II. 

Задочно решение. 
 

647. Въ случай, че едната или двете страни не се явятъ въ назначеното за доклада на 

делото и за устните обяснения заседание, пазятъ се следующите правила: 

 

1) ако не се яви ответникътъ, ищецътъ може да моли да бъде допуснатъ да си 

представи устните обяснения и да се постанови задочно решение; 

 

2) ако не се яви ищецътъ, то ответникътъ може да иска прекратяването на делото и да 

се взискатъ отъ ищеца съдебните разноски и загубите, които му са сторени съ 

призоваването му въ съда; но ищецътъ не се лишава отъ право да възобнови делото, като 

подаде нова молба за това въ съда. Въ тоя случай прекратеното производство непрекъсва 

течението на давностьта. 

 

(Нова ал.: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Ако ищецътъ не се яви, но е заявилъ, че желае 

делото да се гледа въ негово отсътствие, делото се разглежда и издаденото решение се 

счита за присътствено спрямо него; 

 

3) ако не се явятъ и двете страни, делото се изключва отъ чредата и едно друго 

заседание може да се назначи за него само по молба отъ едната или другата страна. 

 

Определението, съ което се прекратява делото (п. 2), подлежи на обжалване предъ 

апелативния съдъ въ двенеделенъ срокъ, отъ деня на обявяването му. 

 

648. Ако една отъ страните или и двете се не явятъ на заседание въ часа, определенъ 

въ призовките, то къмъ разглеждане на делото имъ съдътъ пристъпва, следъ свършването 

на другите дела, назначени за разглеждане; а ако няма назначени други дела, то къмъ 

разглеждането на такова дело се пристъпва веднага, щомъ се явятъ и двете страни или два 



часа следъ часа, определенъ въ призовките. Същото отлагане на заседанието на два часа 

става и когато не са се явили въ определения часъ и двете страни нито по едно отъ делата, 

назначени за разглеждане въ същото заседание. 

 

649. Ако съдътъ узнае, по какъвто и да е начинъ, въ деня на заседанието, че причините 

на неявяването на ищеца или на ответника и на техните повереници са били някои 

непреодолими препятствия, или че призовката за призоваването не е била на време 

предадена на неявившия се, тогава отлага разглеждането на делото и назначава на 

тъжащите се новъ срокъ за явяване. 

 

650. Когато ответникътъ, безъ да се яви лично или чрезъ повереникъ, заяви въ 

писмения си отговоръ, че иска безъ негово явяване и безъ устни обяснения да се пристъпи 

къмъ решението, то решението на съда не се смята задочно. 

 

651. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Ответникътъ, който е стигналъ въ съда до 

оттеглянето му за постановяване резолюция, допуща се да даде устни обяснения. 

Постановеното следъ това решение не се счита задочно. 

 

652. Въ задочното решение съдътъ присъжда на ищеца всичките искания, които той 

докаже. 

 

653. Когато участвуватъ въ делото няколко ответници, отъ които едни са се явили или 

заявили, щото делото да се гледа въ тяхно отсътствие (чл. 650), а други не са се явили, 

постановеното отъ съда решение не се смята за задочно. 

 

Отделение III. 

Предварително изпълнение на решенията. 
 

654. Решението на окръжния съдъ, до встъпването му въ законна сила, не се привежда 

въ изпълнение, ако въ него не е постановено за предварителното му изпълнение. 

 

655. Предварително изпълнение на решението се допуща не инакъ, освенъ по молба 

на тъжащия се въ следующите случаи: 

 

1) когато е присъдено искане по актъ, който е извършенъ или засвидетелствуванъ по 

нотариаленъ редъ и неоспоримъ въ подлинностьта, или по домашенъ актъ, признатъ отъ 

страната, срещу която е представенъ; 

 

2) когато, следъ изтичането на срока за наемъ, наеметельтъ е задълженъ по решението 

да изпраздни или да предаде наетия имотъ, или когато съ решението е постановено да се 

предаде имота, който се незаконно владее. 

 

3) когато, по срокъ за личенъ наемъ, съ решението се постановява, щото наемательтъ 

да отпусне находящия се у него на служба и на работа, или когато на последния е 

предоставено да напустне наемателя си; 

 



4) (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) когато решението е основано на 

самопризнание на страната; 

 

5) когато, по особени обстоятелства на делото, забавянето въ изпълнение на 

решението може да принесе значителенъ ущърбъ на тъжащия се, въ полза на когото е 

постановено решението или когато самото изпълнение може да стане невъзможно. 

 

6) (Новъ пунктъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) когато решението присъжда прехрана и 

тази прехрана се дължи за времето подиръ предявяването на иска и за тримесечието, което 

е предшествувало предявяването на иска. 

 

656. Предварително изпълнение на решението, на основание 5 пунктъ отъ горния 

(655) членъ се допуща само когато се изисква обезпечение отъ страната, която моли за 

изпълнение. А въ случаите, показани въ пунктове 1, 2, 3 и 4 отъ същия членъ, отъ съда 

зависи да допустне предварително изпълнение съ или безъ обезпечение. 

 

Въ всеки случай обезпечението се иска отъ заинтересованата страна. 

 

657. На предварително изпълнение подлежи, по усмотрението на съда, решението въ 

всичките си части или само въ някои части, ако по тяхъ може да стане отделно 

изпълнение. 

 

658. Предварителното изпълнение, което се иска даже съ обезпечение, не се допуща, 

когато за страната, срещу която се иска изпълнение, може да последва отъ изпълнението 

такава вреда, която не подлежи на точна парична оценка и поради това не може да бъде 

отъ другата страна обезпечена. 

 

Предварително изпълнение не се допуща и на решения, които са постановени противъ 

държавното съкровище. 

 

659. Ако страната не е молила окръжния съдъ за предварително изпълнение на 

решението, тя може да представи молба за това въ апелативния съдъ, който я съобщава на 

противната страна и я решава независимо отъ постановяването на решението по същество 

на делото, споредъ правилата за разрешението на частните молби и за изпълнението на 

решенията. 

 

660. Осъдениятъ може да отклони предварителното изпълнение, като представи 

обезпечение, което трябва да се състои отъ налични пари или отъ такива ценни книжа, 

които, по усмотрение на съда, съставляватъ достатъчно обезпечение. 

 

661. Представеното споредъ горния (660) членъ обезпечение се депозира въ съда. 

 

Книга трета. 

 

За обтъжване решенията на общите съдилища. 

 



ГЛАВА I. 

За въззива. 
 

Отделение I. 

Подаване въззивна жалба. 
 

662. Срещу всяко решение на окръжния съдъ, по същество на делото, страните иматъ 

право да подаватъ въззивна жалба. 

 

663. Въззивната жалба се подава въ съда, който е постановилъ решението. Тя трябва 

да е писмена. 

 

664. Въ въззивната жалба трябва да е означено и обяснено: 

 

1) а) апелативния съдъ, до който се адресува жалбата; б) обжалваното решение на 

съда; в) името, презимето и местожителството, както на въззивника, тъй и на противната 

страна, и г) подписа на въззивника или на неговия повереникъ; 

 

2) срещу цялото ли решение се подава въззивна жалба или само срещу някои негови 

части и срещу кои именно; 

 

3) съ какви обстоятелства на делото или съ кои закони или обичаи се оборва 

правилностьта на решението, и 

 

4) въ какво се заключва искането на въззивника. 

 

665. При въззивната жалба се прилагатъ: преписъ отъ обжалваното решение и толкова 

преписи отъ въззивната жалба, колкото са лицата, противъ които се подава въззива. 

 

666. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Въ въззивната жалба не могатъ да се 

заявяватъ нови искания, но се допущатъ нови средства за защита и нови доказателства. Не 

се смята ново искане, ако въззивникътъ търси приращенията на спорния предметъ или 

лихвите, които сa нарастнали въ време на производството на делото, или иска ценностьта 

на отчуждения или изгубения имотъ, който съставлява предметъ на делото. 

 

667. Срокътъ за подаване въззивна жалба срещу решенията е: за дела, които се 

разглеждатъ по съкратенъ редъ и за търговски дела - две недели, а за всички други дела - 

единъ месецъ. 

 

668. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Срокътъ за апелъ срещу решенията се брои 

отъ деня, назначенъ за приготвянето на решението, когато то е присътствено издадено, или 

отъ съобщението на страната, когато е задочно, или обнародването, когато е неизвестно 

местожителството на страната. 

 

Късното приготовление на решението дава право за продължение на въззивния срокъ 



съ толкова дни, колкото са се изминали отъ деня, назначенъ за изготовление на решението, 

до деня на неговото действително изготовление. 

 

669. Жалба срещу решение на окръжния съдъ, вследствие на откриване нови 

обстоятелства или подлогъ въ актъ, възъ който решението е основано, или пъкъ вследствие 

на това, че ответникътъ, местожителството на когото не е било показано, не се е явилъ при 

разглеждането на делото, се подава въ двамесеченъ срокъ, който се смята отъ деня, въ 

който е открито отъ молителя новото обстоятелство, или отъ деня, въ който е встъпила въ 

законна сила присъдата на углавния съдъ, съ която е признатъ актътъ е признатъ за 

подложенъ, или отъ когато е получилъ действително ответникътъ преписъ отъ задочното 

решение или съобщение на призовката за неговото изпълнение, като се гледа кое по-рано е 

станало. 

 

670. Течението на въззивните срокове се спира по право въ случаите и по 

основанията, предвидени въ чл. 613 п. 2, относително тогози отъ съдящите се, за когото е 

настъпило събитието, което спира течението на срока. 

 

Те захващатъ отново да текатъ само следъ връчване решението на правоприемниците 

на умрелия или на законните представители и лично на тъжащия се, въ случай, че 

повереникътъ му умре или стане неправоспособенъ. 

 

671. Въ случай на смърть на тъжащия се, решението може да се връчи на всичките 

наследници съвокупно, безъ обозначение имената и презимената имъ, въ 

местожителството на умрелия. 

 

Срокътъ въ този случай захваща да тече отново отъ деня, въ който се свършватъ 

сроковете за съставяне описъ и за размислюване (чл. чл. 214 и 216 отъ закона за 

наследството , ако решението е било връчено преди изтичането на тези последните 

срокове. 

 

672. Въ случаите, показани въ чл. чл. 670 и 671 за подаване въззивъ, се туря срокъ, 

който е останалъ отъ деня на смъртьта на умрелия, ако му е оставало не по-малко отъ две 

недели; въ противенъ случай се назначава двенеделенъ срокъ. 

 

673. Въззивната жалба, по определение на окръжния съдъ, се оставя безъ движение, за 

което въззивникътъ се известява съ обявление: 

 

1) когато тя не е облепена съ марки по правилата за гербовия сборъ; 

 

2) когато къмъ жалбата не са приложени съдебните мита и 

 

3) когато не са приложени преписи отъ въззива въ потребното число екземпляри. 

 

За представяне гербовия сборъ и неприложените при въззива мита или преписи на 

молителя се определя срокъ до изтичането на въззивния; но ако той е останалъ по-малко 

отъ седемь дена, то - седмодневенъ, считанъ отъ деня на връчването на обявлението за 

оставяне жалбата безъ движение. 



 

673а. (Новъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Въззивната молба се повръща по разпореждане 

на председателя съ обявление: 

 

1) когато тя е подадена подиръ изтичането на законния срокъ; 

 

2) когато тя е подадена отъ повереникъ не упълномощенъ за това; 

 

3) когато не е написана на български езикъ или не е подписана. 

 

Частните жалби противъ повръщането на въззивната жалба се допущатъ въ течение на 

една седмица, отъ повръщането имъ. 

 

674. Следъ приемането на въззивната жалба, окръжниятъ съдъ съобщава преписъ отъ 

нея на противната страна. 

 

675. Когато въ въззивната жалба не бъде забелязано местожителството на противната 

страна, то преписъ отъ жалбата се изпраща ней въ местожителството й, показано при 

производството на делото въ окръжния съдъ. 

 

676. Противната страна може да подаде въ апелационния съдъ обяснения срещу 

въззивната жалба до деня, назначенъ за разглеждане на делото. 

 

(Нова алинея: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Тя може така също, въ двенеделенъ срокъ, отъ 

получаването преписъ отъ въззивната жалба, да подаде и отъ своя страна такава и да 

представи заедно съ нея всичките си доказателства. Тази въззивна жалба се оставя безъ 

разглеждане, ако главната въззивна жалба се оттегли или пъкъ се окаже, че не е подадена 

въ срокъ и по тази причина се остави безъ разглеждане. 

 

677. Първообразната въззивна жалба, заедно съ цялото производство по делото, а 

също и вторите екземпляри отъ призовките, при които са връчени на участвующите по 

делото преписъ отъ въззивната жалба, окръжниятъ съдъ незабавно, следъ получаването 

имъ, изпраща въ апелативния съдъ. 

 

Отделение II. 

Разглеждането на делата по въззивъ въ апелативния 

съдъ. 
 

678. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Отъ какъ се приеме въззивната жалба, 

председательтъ назначава деня за слушане на делото и призовава страните и другите лица 

по делото съ призовки. Всяка отъ страните има право да укаже въ апелативния съдъ адреса 

на лице, живуще въ същия градъ, по който се изпращатъ всички призовки и съобщения. 

Ако таквозъ посочване не бъде направено, остава въ сила указаниятъ адресъ въ окръжения 

съдъ. 

 



679. На всекиго отъ лицата, които се явяватъ като ищци или ответници отъ една 

страна, се предоставя да се присъедини къмъ въззива, подаденъ отъ едного изъ тяхъ. Това 

присъединение трябва да става чрезъ подаване особена за това въ апелативния съдъ молба 

въ срокъ, който е определенъ въ чл. 676, но въ такъвъ случай, по искането на въззиваемия, 

съдътъ може да отложи делото. 

 

680. Въ назначението за слушане на делото заседание докладчикътъ излага 

обстоятелствата на делото и подиръ това страните, които са дошли въ съдилището, се 

допущатъ да дадатъ устни обяснения. 

 

681. При устните обяснения първата дума принадлежи на въззивника; но ако 

въззивните жалби са подадени отъ двете страни, първата дума се пада на ищеца. 

 

682. Отсътствието на съдящите се, когато се докладва делото, не спира 

постановяването на решението, безъ изслушване техните обяснения. Отсътствието на 

едната страна не лишава другата отъ правото да представи устните си обяснения. 

 

683. Апелативниятъ съдъ е обязанъ да решава всяко дело по същество, безъ да го 

връща въ окръжния съдъ за ново разглеждане и решаване. 

 

684. Апелативниятъ съдъ разглежда само онези части отъ решението на окръжния 

съдъ, срещу които се е потъжила едната или другата отъ страните. 

 

685. Ако въззивната жалба бъде изложена неясно, председательтъ, като се почне 

разглеждането на делото, пита страната: кое нещо въ решението на окръжния съдъ я 

незадоволява. Отговорите на страната се записватъ въ протокола и служатъ за основание 

да се определятъ пределите на въззивното разглеждане на делото. 

 

(Нова алинея: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Ако страните искатъ да представятъ нови 

доказателства, те са длъжни да направятъ своите заявления за това въ първото по делото 

заседание. Следъ това се постъпва съгласно чл. чл. 253 и 254 и нови доказателства следъ 

първото заседание могатъ да бъдатъ представени, ако само страната докаже, че по законни 

причини не е могла да се яви или да се представлява чрезъ повереникъ въ това заседание. 

 

686. Въ решението на апелативния съдъ се бележи точно: утвърдява ли той или 

отменява решението на окръжния съдъ, или пъкъ някои части утвърдява, а други отменява. 

 

687. Като постанови решението си, апелативниятъ съдъ връща делото въ окръжния 

съдъ съ преписъ отъ това решение, за да се изпълни споредъ правилата за изпълнението на 

решенията. 

 

688. Ако се отмени решението на окръжния съдъ, апелативниятъ съдъ възлага 

разноските по производството на делото, както въ първата, така и въ втората инстанция на 

осъдената страна; а когато се реши делото отчасти въ полза на едната страна и отчасти въ 

полза на другата, съдътъ определя, кой отъ съдящите се и въ какъвъ размеръ има право да 

му се повърнатъ съдебните разноски. 

 



689. Ако се унищожи производството на апелативния съдъ (чл. 621), обжалваното 

решение влиза въ законна сила. 

 

690. Въ всичките случаи, за които не са постановени въ предшествующите членове 

особени правила за производството на делата въ апелативния съдъ, прилагатъ се правилата 

отъ общото производство, които са установени за окръжните съдилища. 

 

Отделение III. 

Възстановяване правото за въззивъ. 
 

691. Правото за въззивъ може да бъде възстановено, ако просрочването въ доставяне 

на въззивната жалба е произлязло по вина на длъжностното лице, чрезъ което изпращането 

е станало, или по закъсняване въ пътя, по причина на особени непредвидени 

обстоятелства, или пъкъ по причина на погрешно определяване срока отъ страна на съда. 

 

692. Молбите за възстановяване правото за въззивъ се подаватъ въ двенеделенъ срокъ, 

отъ какъ се съобщи определението на съда, съ което се е припознало, че е изтекълъ 

срокътъ за подаването на въззивната жалба. Молбите се разглеждатъ въ онзи окръженъ 

съдъ, който е постановилъ решението. 

 

(Нова ал.: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Преписъ отъ молбата за възстановяване на срока се 

съобщава на противната страна, а молбата се разрешава по правилата за частните жалби. 

 

693. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Срещу определението на окръжния съдъ, съ 

което е отказано възстановяването правото на въззивъ, може да се подава частна жалба въ 

апелативния съдъ въ двенеделенъ срокъ, откакъ се съобщи това определение. 

Определението, съ което се възстановява правото на въззивъ, не може да се обжалва 

отделно. 

 

694. Ако правото за въззивъ се възстанови, то за подаване на въззивната жалба се 

назначава, по усмотрението на съда, новъ срокъ, който въ никой случай не бива да бъде 

по-дълъгъ отъ въззивния срокъ. 

 

(Нова ал.: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Когато се възстанови правото на въззивъ, новата 

въззивна жалба се освобождава отъ канцеларските берии и съдебното мито, които са 

платени при подаването на първата въззивна жалба. 

 

695. Новиятъ срокъ за подаване въззивна жалба се смята отъ деня, когато е съобщено 

на страната, че се възстановява правото за въззивъ. 

 

Отделение IV. 

Производство по частни жалби срещу определенията на 

окръжния съдъ. 
 



696. Жалби срещу определенията на окръжния съдъ не се допущатъ отделно отъ 

въззива по същество на делото, освенъ въ изрично изброените по-долу случаи, а именно: 

 

1) когато е възбуденъ въпросъ за пререкание (чл. 183); 

 

2) когато отводите са уважени отъ съда (чл. 528); 

 

3) когато отводътъ относително до подсъдностьта не е уваженъ (чл. 529); 

 

4) когато е постановено определение за обезпечение на иска (чл. 537); 

 

5) когато се е припознало или отказало правото на едно трето лице да вземе участие 

въ делото (чл. 596); 

 

6) когато съдътъ не се е съгласилъ да се отстрани съдията (чл. 604); 

 

7) когато е допуснато или не спиране производството (чл. 620); 

 

8) когато е прекратено делото по неявяване на ищеца (чл. 647, п. 2); 

 

9) (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) когато е последвало определение, съ което е 

отказано възстановяването правото на въззивъ. 

 

697. Частната жалба се подава въ онзи окръженъ съдъ, който е издалъ определението, 

освенъ жалбите за бавность или за отказване да се приеме и представи въ апелативния 

съдъ подадената вече на окръжния съдъ жалба. Такива жалби се подаватъ направо въ 

апелативния съдъ. 

 

698. Частни жалби се подаватъ въ двенеделенъ срокъ откакъ се съобщи 

определението, освенъ случаите, за които са назначени други срокове (чл. 530 и 605). 

Подаването на жалбите за бавность не се ограничава отъ никакъвъ срокъ. 

 

699. Течението на срока за подаване частна жалба се спира и захваща да тече отново 

въ случаите и по правилата, изложени въ чл. чл. 670 и 671. 

 

700. При частната жалба, ако тя въ нещо се касае до правата на противната страна, 

трябва да се прилагатъ преписи, както отъ самата жалба, така и документите, които се 

отнасятъ до нея. 

 

701. Подаването на частна жалба не спира нито разглеждането на делото, нито 

изпълнението на определението, срещу което е станало потъжване, освенъ въ случаите, за 

които е постановено противното. 

 

702. Следъ като приеме частната жалба, окръжниятъ съдъ съобщава преписъ отъ нея 

на противната страна, която може да представи обяснения, за което й определява 

двенеделенъ срокъ отъ деня, когато е билъ съобщенъ на страната преписъ отъ частната 

жалба. 



 

703. Следъ като приеме обяснението или следъ като мине срокътъ за представянето 

му, окръжниятъ съдъ праща частната жалба и приетото срещу нея обяснение въ 

апелативния съдъ, като притури, ако счете за потребно, обяснение и отъ своя страна. 

 

704. Определението на апелативния съдъ по частни жалби се съобщава на окръжния 

съдъ, срещу определението на който тя е била подадена. 

 

ГЛАВА II. 

За отмяна на окончателните решения и определения. 
 

Отделение I. 

За отмяна на окончателните решения. 
 

705. Молба за отмяна на решенията може да бъде три рода: 

 

1) молба за касация на решенията; 

 

2) молба за прегледъ на решенията, и 

 

3) молба отъ неучаствуващите въ делото лица. 

 

706. Молба за касация на решенията се допуща: 

 

1) когато е нарушенъ или неправилно изтълкуванъ законътъ; 

 

2) когато са нарушени съдопроизводствените обряди и форми, които са толкова 

съществени, щото безъ тяхното спазване невъзможно е да се признае, че съдебното 

постановление има сила на съдебно решение; 

 

3) когато са нарушени пределите на ведомството или на властьта, които са 

представени на съда отъ закона; 

 

4) когато въ едно и също решение се съдържатъ разпореждания, които си 

противоречатъ. 

 

707. Молба за прегледъ на решението се допуща: 

 

1) (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) когато се откриятъ нови обстоятелства, които 

иматъ съществено значение за делото, или когато се открие подлогъ въ актовете, върху 

които е основано решението, или лъжливостьта на показанията на свидетелите, на 

околните или на вещите лица, или престъпни действия отъ страната или нейния 

представитель; 

 

2) когато окончателното решение е постановено срещу ответникъ, който не се е явилъ 



при разглеждане на делото, и местожителството на когото не е било показано; 

 

3) когато помежду същите страни, въ същото имъ качество, по същия предметъ и възъ 

едни и същи основания са поставени решения, влезли въ законна сила, които си 

противоречатъ едно на друго; 

 

4) (Новъ п.: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) когато по дела, разгледани отъ мировия съдия, 

задочно е постановено окончателно решение и страната установи, по касационенъ редъ, 

предъ окръжния съдъ, че не е могла да се яви нито лично, нито чрезъ повереникъ по 

причина на препятствия, които не могла да предвиди, ни да предупреди и отстрани. 

 

708. Молби отъ трети лица, които не са участвували въ делото, допущатъ се въ такива 

случаи, когато влязлото въ законна сила решение нарушава техните права. 

 

709. Срокътъ за подаване молби за отмяна на решенията на апелативните съдилища е 

два месеченъ, а на окончателните решения на мировите съдии и окръжните съдилища е 

месеченъ. 

 

710. Молбите за отмяна на окончателните решения на мировите съдии се разглеждатъ 

отъ окръжния съдъ, а молбите за отмяна на решения на окръжните и апелативните 

съдилища се разглеждатъ отъ върховния касационенъ съдъ. 

 

711. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Установениятъ въ чл. 709 срокъ се смята: 

 

1) за молби за касация на решенията - отъ деня на съобщение преписъ отъ решението; 

 

2) за молби за прегледъ на решенията - отъ деня, когато е станало на молителя 

известно новото обстоятелство, което служи като основание на молбата за преглеждане на 

решението; въ случай на подлогъ - отъ деня, когато е встъпила въ законна сила присъдата 

на углавния съдъ, съ която е признатъ актътъ за подложенъ; въ случай, показанъ въ п. 2 на 

чл. 707 - отъ деня, когато получи действително ответникътъ преписъ отъ задочното 

решение или съобщение на призовката за неговото изпълнение, като се гледа кое по-рано е 

станало; а въ случая, показанъ въ п. 3 на чл. 707 - отъ деня на съобщението преписъ отъ 

последното решение, и 

 

3) за молби на неучаствующите въ делото лица - отъ деня, когато решението е станало 

известно на лицето, което подава молбата. 

 

712. Въ молбата за касация или прегледъ на решения трябва да бъде указано какво 

именно молительтъ счита за незаконно и на какви основания. 

 

(Нова алинея: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Касационни жалби, подадени следъ 

получаването преписъ отъ решението и въ които не са указани касационни поводи, се 

повръщатъ на страните отъ апелативния съдъ; страната, обаче, има право да подаде, до 

изтичането на касационния срокъ, нова касационна жалба. 

 

713. Въ молбата на третото лице трябва изрично да бъде показано коя часть на 



решението молительтъ счита, че нарушава неговото право. 

 

714. (Измененъ: З. отъ 4 януарий 1899 год.) При молбата за отмяна на решение се 

прилага заверенъ преписъ отъ обтъженото решение. При молбата за отмяна на решение на 

апелативенъ съдъ се представя залогъ: 

 

40 лева по искове отъ стойность до 5000 лева и по искове, които не подлежатъ на 

оценение; 

 

80 лева по искове отъ стойность отъ 5000 до 10000 л.; 

 

120 лева по искове отъ стойность отъ 10000 до 20000 лева; 

 

(Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) 200 л. по искове отъ стойность отъ 20000 л. 

нагоре, а за окончателно решение на мировъ съдия и на окръженъ съдъ - двадесеть лева. 

Безъ такъвъ залогъ и безъ преписъ отъ решението или безъ следуемите се берии и гербовъ 

сборъ за приложението му къмъ молбата, тая последнята се оставя безъ последствие, следъ 

като се изпълнятъ формалностите, предвидени въ чл. 673 за въззивните жалби. Залогътъ по 

молба, която не се уважи, постъпва въ държавното съкровище, а по молба, която е 

призната за основателна, се повръща на оногози, който го е представилъ. 

 

Отъ представяне на залога се освобождаватъ правителствените учреждения. 

 

(Нова ал.: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Размерътъ на залогъ се определя за ищеца споредъ 

стойностьта на иска му, безъ присъдената часть, а за ответника - споредъ стойностьта на 

последнята. 

 

715. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Молби за отмяна на решенията се подаватъ 

чрезъ съда, който е постановилъ решението. При подаване на молби за отмяна на 

решенията прилагатъ се правилата, които са установени за възивните жалби въ чл. чл. 665, 

673 - 676 и 677. 

 

716. Върховниятъ касационенъ съдъ обявява чрезъ "Държавенъ Вестникъ" деня, 

назначенъ за разглеждане на делото, а окръжните съдилища известяватъ страните чрезъ 

съобщения. 

 

Въ назначения за разглеждане делото день докладътъ става въ публично заседание и 

се извършва отъ едного отъ членовете на съда. 

 

717. Страните, които участвуватъ въ делото, или поверениците имъ, могатъ, следъ 

доклада на делото, да даватъ устни обяснения. 

 

(Изменена: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Нови, непоказани въ касационната жалба, поводи 

за касиране на решението могатъ да се заявяватъ писмено предъ върховния касационенъ 

съдъ най-късно до започване разглеждане на делото. 

 

718. Подиръ доклада на делото и следъ изслушване обясненията на явившите се 



страни и заключението на прокурора, съдътъ пристъпва къмъ постановяване решение. 

 

(Нови алинеи: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) 

 

Касационниятъ съдъ се произнася само по заявените въ жалбата оплаквания. 

 

Когато касаторътъ указва няколко касационни поводи, то макаръ касационниятъ съдъ 

да счете единния за решающъ и достатъченъ за да повлече касиране на решението, при все 

това той е длъженъ да се произнесе и по останалите оплаквания. 

 

Обжалваното решение се отменява само до толкова отъ касационния съдъ, до колкото 

касационната жалба се намери за основателна. 

 

Ако споредъ приетото за касиране на решението основание делото подлежи на 

прекращение, върховниятъ касационенъ съдъ не го повръща за ново разглеждане, а го 

прекратява самъ. 

 

Ако решението на апелативния съдъ е издадено по дело, което не е подсъдно на 

гражданските съдилища, а на друго правителствено учреждение, то върховниятъ 

касационенъ съдъ унищожава цялото производство, макаръ и да няма касационно 

оплакване за това отъ страните. 

 

719. Решението на съда, срещу което е подадена жалба отъ трето лице, може да бъде 

отменено само въ онези части, които се отнасятъ до правата на третото лице, което е 

подало молба за отмяна на решението, съ изключение, когато другите части на това 

решение са неразривно свързани съ тяхъ. 

 

720. Повторни молби за касация на решението, за отмяната на което е било вече 

отказано на просителя, не се приематъ. 

 

721. Когато се отмени обтъженото решение, върховниятъ касационенъ съдъ праща 

делото за ново разглеждане и решаване въ другъ съдъ, който е по-близъкъ до тоя, дето се е 

разгледало делото, или го повръща на същия съдъ, който е постановилъ отмененото 

решение, за да го разгледа при другъ съставъ. Когато окръжниятъ съдъ отмени обтъженото 

решение, праща делото за ново разглеждане на другъ по-близъкъ мирови съдия. 

 

722. Съдътъ, въ който е препратено делото, призовава страните и при по-нататъшното 

производство на делото следва по общите правила. Ако решението е отменено поради 

нарушение съществени обряди и форми на съдопроизводството, то производството на 

делото се продължава отъ онова действие или разпореждане, което е послужило като 

поводъ за отмяна на решението. 

 

(Нова ал.: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) При повторното разглеждане на делото 

апелативниятъ съдъ определя върху коя отъ страните и въ какъвъ размеръ се присъждатъ 

разноските за воденето на делото въ върховния касационенъ съдъ. 

 

723. Когато е отменено решението въ целия му обемъ и за всичките въ делото 



участници, съдътъ няма право, при новото обсъждане на предаденото му дело, да обсъжда 

правилностьта или неправилностьта на предишното решение, но постановява ново 

решение, като да не е съществувало предишното. 

 

(Нова ал.: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Срещу второто решение на въззивната инстанция 

касационна жалба не се допуща, освенъ за нарушения на закона, станали при повторното 

разглеждане на делото. 

 

724. Всичките частни молби, подадени по делото, което е предадено за ново 

разглеждане, разрешаватъ се отъ същия съдъ, комуто е предоставено новото разглеждане 

на делото. Съдътъ може да назначи проверка на доказателствата по всичките предмети, 

които влизатъ въ състава на унищоженото производство или пъкъ, които се отнасятъ до 

отменените части на решението и да взема, по молба на страните, мерки за обезпечение на 

иска. 

 

725. За разяснение точния разумъ на закона, съдилищата са длъжни да се подчиняватъ 

на съжденията, изказани въ касационното по делото решение. Вторична касационна молба 

срещу второто решение се допуща съгласно правилата на чл. чл. 726 и 727. 

 

726. Когато, подиръ касирането на едно първо решение по някое дело, второто 

решение, което е постановено по същото дело, между същите страни, въ същото имъ 

качество, е обжалвано на същите основания, както и първото, то касационната жалба се 

разглежда въ общо събрание на върховния касационенъ съдъ. 

 

727. Ако второто решение е касирано по същите основания, както и първото, то 

апелативниятъ съдъ, на който е пратено делото за разглеждане, е длъженъ да се подчини 

на постановеното въ общо събрание отъ върховния касационенъ съдъ решение, 

относително повторно даденото отъ този съдъ тълкувание на закона. Противъ 

постановеното на това основание решение жалба не се допуща; но съ това не се 

унищожава правото за жалба на друго основание. 

 

(Нова ал.: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Когато при повторното разглеждане на делото въ 

общо събрание върховниятъ касационенъ съдъ намери подадената касационна жалба за 

основателна, той може, вместо да повръща делото за ново разглеждане въ въззивната 

инстанция, да го реши самъ по същество, ако признатото нарушение се отнася до кривото 

тълкуване на единъ материяленъ законъ по отношение на констатираните факти и ако 

делото е узряло за решение. Въ тоя случай явившите се страни се допущатъ да говорятъ и 

по съществото на делото. 

 

728. Изпълнението на решенията по граждански и търговски дела, срещу които е 

подадена, въ узаконения срокъ, касационна жалба, се спира само въ такъвъ случай, ако 

страната, срещу която се привежда решението въ изпълнение, представи надлежно 

обезпечение. 

 

(Нова ал.: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Това обезпечение състои въ налични пари или ценни 

държавни или гарантирани отъ държавата книжа, или недвижими имоти, които служатъ за 

изключително удовлетворение на вземането. 



 

728а. (Новъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Когато по единъ и същъ въпросъ гражданските 

отделения на върховния касационенъ съдъ са постановили противоречиви решения, 

първиятъ председатель внася въпроса за обсъждане и разрешение отъ общото събрание. 

Постановеното въ този случай определение е задължително за всичките отделения на съда. 

 

Отделение II. 

За отмяна на окончателните определения. 
 

729. Молба за касация на окончателните определения се допуща: 

 

1) когато съ определението е възстановено или не правото за подаване касационна 

жалба; 

 

2) когато съ определението е отхвърлена възвърната или оставена безъ движение 

касационната жалба; 

 

3) когато съ определението се прегражда по-нататъшното развитие на делото по 

същество. 

 

730. Частните касационни жалби се подаватъ въ двенеделенъ срокъ отъ деня на 

съобщението преписъ отъ определението. 

 

731. При частната касационна жалба се представя залогъ двадесеть лева. 

 

Относително производство по частните касационни жалби се прилагатъ правилата за 

отмяна на окончателните решения. 

 

732. Всичките решения и определения на върховния касационенъ съдъ, съ които се 

разяснява точния смисъль на законите, се обнародватъ за всеобщо сведение и ръководство 

за еднообразното имъ тълкувание и прилагане. 

 

Книга четвърта. 

 

За сроковете. 

 

ГЛАВА I. 

Общи правила за изброяване сроковете. 
 

733. Определянето сроковете въ случаите, когато те не са установени отъ закона, 

зависи отъ съда. 

 

734. Продължителностьта на срока, който се определя по усмотрение на съда, трябва 

да е съобразена съ възможностьта да се изпълни това действие, за което се определя срока. 

 



735. Сроковете, които са определени отъ закона, и тия, които се определятъ отъ съда, 

се изброяватъ по месеци, недели и дни. 

 

736. Срокътъ, който се изброява по месеци, изтича въ съответствующето число на 

последния месецъ. 

 

737. Ако краятъ на срока, който се брои по месеци, се пада въ такъвъ месецъ, който 

няма съответствующе число, то той се брои въ последния день на тоя месецъ. 

 

738. Срокътъ, който се брои по недели, изтича въ съответствующия день на 

последнята неделя. 

 

739. Когато свършването на срока, по общо изброяване, би се паднало въ 

неприсътственъ день, то тоя день и другите, които идатъ следъ него на редъ 

неприсътствени дни, не се броятъ; но последенъ день на срока се брои първия следъ тяхъ 

присътственъ день. 

 

740. Когато се изброява срока по дни, не се брои деня на извършването на това 

действие, отъ което срокътъ се изброява, и последниятъ отъ назначеното число дни се брои 

за свършване на срока. 

 

741. Въ последния день на срока правото на страните, което зависи отъ срока, се 

продължава до изтичането на целия день, т. е. дванадесетия часъ на нощьта; но когато 

действието е потребно да се заяви или извърши въ съда, то ограниченото съ срокъ право на 

страната се прекратява съ изтичането на присъствените часове. 

 

742. Срокътъ, който е назначенъ отъ съда за определено число или за показанъ день, 

изтича въ същия тоя день. 

 

743. Когато постъпва молба или жалба отъ отсътствующи лица, счита се деня, въ 

който молбата или жалбата е подадена на пощата. 

 

744. Когато производството е спряно на основание чл. 613 , то се спиратъ и всичките 

текущи, но още неизтекли по него, срокове. 

 

745. Спирането на сроковете се брои отъ времето на това събитие, последствие на 

което производството е било спряно. 

 

746. Когато се възобнови спряното производство, отъ усмотрението на съда зависи, 

съобразно съ обстоятелствата на всяко дело и съ причината на спирането, да определи 

ново течение на срока, безъ да се брои изминалото време или да се брои и това време. 

 

ГЛАВА II. 

За отсрочванията и за възстановяването на сроковете. 
 

747. Молбите за отсрочване се заявяватъ въ съда, предъ който трябва да стане 



действието, за извършване на което се изисква отсрочване, и до изтичането на назначения 

за извършването на това действие срокъ. 

 

748. Отсрочване се допуща само единъ пъть. Отъ това общо правило се изключватъ: 

 

1) случаите на взаимно съгласие на страните; 

 

2) случаите, когато не е възможно да се извърши назначението отъ съда действие по 

непреодолими препятствия или по независящи отъ страните обстоятелства. 

 

749. Отсрочване не се допуща: 

 

1) за подаване въззивни и частни жалби и въобще жалби за отмяна на решения; 

 

2) когато молбата за отсрочване е подадена следъ изтичането на назначения срокъ, 

освенъ ако просительтъ докаже, че въ известяването за срока е имало явна погрешка или 

опущение, последствие на които точното съблюдение на срока е било невъзможно. 

 

750. Болесть на съдящия се не може да служи нито като оправдание за пропущането 

на срока, нито като поводъ за продължаването му. 

 

751. Пропуснатиятъ срокъ може да бъде възстановенъ, ако се докаже, че забавянето за 

стигане въ съда молбата или за извършването на някое действие е станало не по вина на 

тъжащия се, а по вина на тия длъжностни лица, чрезъ които изпращането или съобщението 

се е извършило, или по следствие на особени непредвидени обстоятелства, които не са 

зависяли отъ волята на частното лице, като разни опущения отъ страна на длъжностните 

лица, които са станали причина да се забави извършването на някои действия. 

 

752. Разглеждане и удовлетворение на ходатайство за възстановяване на пропуснатъ 

срокъ зависи отъ това съдебно място, до което молбата е била адресувана. 

 

753. Срокъ за подаване молби за възстановяване на срокове се определя единъ месецъ, 

отъ когато е съобщено определението на съда за пропущането на срокове. 

 

754. Преписъ отъ молбата за възстановяване на срока се съобщава на противната 

страна, съ назначение срокъ за явяване въ съда. Въ случай, че се възстановяватъ сроковете, 

те се назначаватъ и изброяватъ споредъ правилата, изложени въ чл. чл. 694 и 695. 

 

Книга пета. 

 

За съдебните разноски. 

 

ГЛАВА I. 

Общи правила. 
 

755. Съдебните разноски по производството на гражданските дела са четири рода: 



 

1) гербови мита; 

 

2) съдебни мита; 

 

3) канцеларски мита; 

 

4) берии по производството на делото. 

 

756. Гербовите мита състоятъ отъ плата за гербови марки. 

 

757. Съдебните мита се взиматъ отъ молбите за искъ и отъ апелационните жалби. 

 

758. Канцеларските мита състоятъ отъ платата за даване изпълнителни листове, 

преписи отъ документи, справки и други подобни книжа, и отъ мито за удряне печатъ. 

 

759. Бериите по производството на делото или се определятъ въ полза на вещите 

люди, на свидетелите и на съдящите се, или иматъ друго определено назначение, като за 

разноски по публикации, за изпращане някъде членовете на съдебните места съ някое 

поръчение и за призоваване на свидетели или други лица. 

 

ГЛАВА II. 

За гербовите мита. 
 

760. Молбите и приложенията къмъ тяхъ, както и всичките книжа, които се подаватъ 

въ мировите, окръжните и апелативните съдилища, въ върховния касационенъ съдъ, така 

също на председателите и на членовете на съдебните места, а още и изпълнителните 

листове, преписите отъ решенията, справките и други такива книжа, се облепватъ съ 

гербови марки, съгласно закона за гербовия сборъ. 

 

761. За да бъде написанъ изпълнителенъ листъ, преписъ или справка, трябва, заедно 

съ молбата за това, да бъде представено и надлежното количество гербови марки. 

 

762. Ако не са запазени правилата, показани въ чл. чл. 760 и 761, съдътъ постъпва на 

основание чл. чл. 201 и 202. 

 

ГЛАВА III. 

За съдебните мита. 
 

763. Отъ всяка молба за искъ се взема мито по два на стотехъ отъ цената на иска. 

Също такова мито се взема и отъ насрещните искове, отъ молбите на третите лица за 

самостоятелно встъпване въ делото (чл. 597) и отъ въззивните жалби срещу решенията на 

мировите и окръжните съдилища. 

 

764. Въ дела по искове, които не подлежатъ на оценение, съдебното мито се определя 



отъ съда, когато той постановява решението, въ размеръ до двеста лева. 

 

765. Количеството на митата отъ искови молби и въззивни жалби се определя по 

числото на тези молби и жалби, независимо отъ числото на лицата, които съвместно ги 

подаватъ. 

 

766. При вземането на митото отъ въззивна жалба то се смята не отъ първоначалната 

цена на иска, но само отъ тази сума, взисканието на която просительтъ търси или 

присъждането на която той оборва. 

 

767. Митата се прилагатъ при самата искова молба или при въззивната жалба. Това 

правило не се отнася до молбите за искъ, когато последниятъ не подлежи на оценение или 

се състои въ взискание на доходи, сумата на които не е означена въ молбата. Въ този 

случай съдебните мита се определятъ отъ съда, когато се постановява решението, 

съразмерно съ присъдената сума и се плащатъ отъ осъдената страна незабавно. 

 

768. Исковете за съдебни разноски се освобождаватъ отъ плащане съдебно мито. 

 

ГЛАВА IV. 

За канцеларските мита. 
 

769. Когато се даватъ на съдящите се изпълнителни листове, преписи отъ решения и 

отъ документи или други книжа, също и свидетелства, справки и други такива, взема се за 

преписване по единъ левъ на листъ, като се смята двадесеть и петь реда въ страницата на 

листа. 

 

770. На всяка хартия, която се дава отъ съда на съдящите се страни, възъ основание на 

предидущия членъ, се удря печатъ, за което се взема особено мито четиридесеть стотинки. 

 

771. (Измененъ: З. отъ 13 януарий 1899 г.) Установените въ двата предидущи члена 

мита се взематъ въ гербови марки и се залепватъ върху самите искани хартии. 

 

ГЛАВА V. 

За бериите по производството на делото. 
 

772. За всяка призовка, която окръжните и апелативните съдилища изпращатъ на 

страните и другите лица по делото, се взема по единъ левъ. 

 

773. Ищецътъ или взискательтъ, който няма възможность да покаже 

местожителството на ответника, длъженъ е да представи потребните пари за обнародване 

призоваването. Също ищецътъ плаща потребното количество, ако задочното решение се 

обнародва въ "Държавенъ Вестникъ". 

 

774. Членовете на съдебните учреждения, когато се отреждатъ задъ чертата на града 

за огледъ на мястото, за разпитъ на свидетели и пр., получаватъ пътни пари за отиване и за 



връщане, също и дневни пари, споредъ класа, въ който е турена тяхната длъжность, възъ 

основание на общите правила за това. 

 

775. Възнаграждението на вещите люди за представеното заключение се определя, по 

тяхно искане, отъ съда, съобразно съ правилата на чл. чл. 468 и 469, независимо отъ 

разноските за извършване на издирването. 

 

776. Възнаграждението на свидетелите, за дето са били отвлечени отъ занятията си, се 

определя, за всеки изгубенъ по пътуване и въ съда день, съгласно съ чл. чл. 323 и 324, въ 

размера отъ единъ до двадесеть лева, споредъ цената на работните дни и другите местни 

обстоятелства. 

 

777. Вещите люди или свидетелите, които се призоваватъ изъ местата на живението 

имъ отъ вънъ чертата на града или се провождатъ отъ съда вънъ отъ чертата на града за 

огледъ на мястото, освенъ означеното въ чл. чл. 775 и 776 възнаграждение, иматъ право да 

взиматъ за пъть по четиридесеть стотинки за всеки километъръ за отиване и връщане. 

 

Когато призованите лица пътуватъ по железница или параходъ, плаща имъ се билетъ 

за трети класъ. 

 

778. Парите, които се искатъ по чл. чл. 774 и 777, се внасятъ напредъ отъ онзи изъ 

съдящите се, по молбата на когото се извършва проверката на доказателствата. Ако ли 

проверката е назначена по усмотрението на самия съдъ или по искането и на двете страни, 

речените пари трябва да се внасятъ по равно и отъ двете страни. 

 

779. Размерътъ на взисканието отъ осъдената страна въ полза на оправданата за 

водене на делото се определя, споредъ цената на иска, съгласно закона за адвокатите. 

 

ГЛАВА VI. 

За възнаграждението на съдящите се и за съдебните 

разноски. 
 

780. Тъжащиятъ се, противъ когото е постановено решение, освенъ възнаграждението 

за водене на делото длъженъ е, по искането на противната страна, да върне и всичките 

направени отъ последнята съдебни разноски по това дело, съ изключение на показаните въ 

закона случаи. 

 

781. Когато делото се прекрати поради някой отводъ било по искане на тъжащия се, 

било по длъжность отъ съда, ищецътъ се осъжда да плати на ответника всичките съдебни 

разноски, които му са станали до тогава по съдебното производство на делото. 

 

782. При решаването на едно дело, отчасти въ полза на едната и отчасти въ полза на 

другата страна, съдътъ определя: коя отъ двете страни и въ какъвъ размеръ има право да се 

възнагради за съдебни разноски. 

 



783. Кой съ колко трябва да се натовари при възнаграждението за съдебните разноски 

по делото, въ което участвуватъ няколко лица, се определя отъ съда съразмерно съ 

количеството, което всякой отъ тяхъ е търсилъ. 

 

(Нова ал.: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Когато са осъдени съ решението няколко лица, които 

са солидарно задължени, съдебните разноски се дължатъ отъ тяхъ солидарно. 

 

784. Държавните управления не се освобождаватъ отъ да възнаграждаватъ 

оправданата страна за всичките й съдебни и за водене на делото разноски. 

 

785. Частно лице, което е осъдено съ решение на съда по дело съ едно държавно 

управление, е длъжно да заплати на държавното управление всичките задължителни за 

частните лица съдебни и за водене на делото разноски. 

 

(Нови членове: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) 

 

785а. Ако ответникътъ съ поведението си не е далъ поводъ за възбуждане на иска и 

веднага следъ това признае иска, разноските се възлагатъ върху ищеца. 

 

785б. Страната, която не се явява въ заседанието или пропуща единъ срокъ, или 

причинява по вината си отлагане на заседанието, или продължение на единъ срокъ, трябва 

да носи причинените съ това разноски. 

 

785в. Разноските по едно доказателствено средство, което се е оказало ненужно, 

могатъ да бъдатъ възложени на тежесть на страната, която го е предложила, макаръ тя и да 

печели делото. 

 

785г. Когато делото се прекрати съ спогодба, направените разноски отъ всяка една отъ 

страните оставатъ за нейна сметка, освенъ ако въ спогодбата е другояче разпоредено за 

тяхъ отъ страните. 

 

785д. Оттеглюването на иска подиръ призоваването на съдъ на противната страна или 

оттеглюването на подадената жалба подиръ връчването преписъ отъ нея на противната 

страна, не освобождава отъ заплащане разноските на тази последнята. 

 

785е. Секретарите на съда, законните представители, адвокатите и другите 

пълномощници, а също и лицата, на които е възложено да връчватъ призовките, могатъ да 

бъдатъ осъдени, даже и служебно, отъ съда да платятъ ония разноски, които те са 

причинили съ грубите си погрешки. Противъ определението може да се подаде частна 

жалба. 

 

ГЛАВА VII. 

За постъпването и разпределението на съдебните 

разноски. 
 



786. Съдебните и канцеларски мита се изпроваждатъ въ съдебните учреждения въ 

окръжните ковчежничества и се обръщатъ въ държавенъ доходъ. 

 

787. Парите, които са били внесени за пътни и дневни разноски на членовете отъ съда 

или за призоваване свидетели и вещи люди, се предаватъ комуто се падатъ. 

 

788. Остатъкътъ отъ парите, които са внесени отъ съдящите се за разноски, връща имъ 

се по тяхно искане, но сума по-малка отъ единъ левъ не се изпраща по пощата. 

 

ГЛАВА VIII. 

За изключенията изъ общите правила за съдебните 

разноски. 
 

789. Държавните управления се освобождаватъ отъ употребяването на гербови марки 

и отъ платата на съдебните и канцеларските мита, но изплащатъ съдебните берии на общо 

основание. 

 

790. Отъ внасянето на съдебните разноски се освобождаватъ лицата, които са 

припознати за сиромаси, съ изключение на чуждите поданици. 

 

Лицата, на които е припознато правото на сиромашия, освобождаватъ се и отъ 

внасяне касационенъ депозитъ. 

 

791. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) 

 

Лицата, които желаятъ да имъ се признае правото на сиромашия, подаватъ за това 

молба въ онзи окръженъ съдъ, на който е подсъдно делото, по което искатъ да имъ се 

признае такова право, като представятъ заедно съ нея: 

 

1) извлечение отъ партидата имъ въ данъчните книги, ако са обложени съ данъкъ или 

удостоверение отъ бирника на участъка, въ който живеятъ, че не са обложени съ никакъвъ 

данъкъ; 

 

2) удостоверение отъ общинското управление въ местожителството имъ за тяхното 

семейно положение, запятие и средства за поминъкъ. 

 

Ако делото, по което се иска да се признае правото на сиромашия, е подсъдно на 

мирово съдилище, тогава молбата се подава въ онзи окръженъ съдъ, подъ ведомството на 

който се намира мировото съдилище. 

 

За постъпването на молбата въ съда уведомява се така също и противната страна, 

която има право, въ 7-дневенъ срокъ отъ съобщението, да представи писмено своите 

възражения и доказателства за имотното състояние на просителя. 

 

792. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Следъ постъпването на възраженията отъ 



противната страна, или следъ изтичането на дадения й срокъ, съдътъ разглежда тая молба 

въ разпоредително заседание и, като изслуша заключението на прокурора, определя: или 

да се признае правото на сиромашия, или да се откаже това право. 

 

Определението на съда, съ което се отказва да се признае правото на сиромашия, 

подлежи на обжалване на общо основание. 

 

793. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) 

 

Когато правото на сиромашия се отнеме по причина, че лицето, на което е признато 

това право, лъжовно се е представило, че няма средства за заплащане на съдебните 

разноски, тогава то се наказва съ глоба, равна на незаплатените разноски и съ запиране до 

три месеци. 

 

794. Всичкото производство, относително до припознаване правото на сиромашия, се 

освобождава отъ употребяването на гербови марки. 

 

795. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) 

 

Правото на сиромашия има сила по делото, по което е било признато, и може да бъде 

отнето въ всяко положение на делото, както преди, така и следъ постановяване на 

решението на него: 1) ако признатиятъ за беденъ се сдобие съ достатъчни средства, за да 

може да плаща съдебните разноски; 2) ако правото на сиромашия е признато по въвеждане 

на съда въ заблуждение чрезъ лъжовно заявление. 

 

Отнемането правото на сиромашия може да стане по искане било на прокурора, било 

по длъжность отъ самия съдъ. Признатиятъ за беденъ се поканва да даде своите обяснения 

преди постановяването на определение за отнемане правото му на сиромашия. 

Производството по отнемане правото на сиромашия не спира хода на делото. 

 

Отнемането правото на сиромашия има за последствие да направи изискуеми 

всичките съдебни разноски, отъ внасянето на които признатиятъ за беденъ е билъ 

освободенъ. 

 

Правото на сиромашия не преминава върху наследниците на лицето, на което то е 

било признато. 

 

796. За този отъ съдящите се, на когото е признато правото на сиромашия, съдебните 

разноски, които са показани въ чл. чл. 772 - 779, се плащатъ отъ държавното съкровище. 

 

797. При решаването на едно дело въ полза на лице, на което съдътъ е припозналъ 

правото на сиромашия, всичките платени за него пари, а още и гербовите и съдебни мита, 

се взематъ за държавното съкровище или отъ имуществото, което му е присъдено, или отъ 

осъдената по делото страна. 

 

798. Правото на сиромашия не освобождава страната, въ полза на която е било 

припознато, отъ обязаностьта да повърне на противната страна съдебните и за водене на 



делото разноски. 

 

Книга шеста. 

 

За изпълнението на съдебните решения. 

 

ГЛАВА I. 

За законната сила на решенията. 
 

799. Отъ какъ се провъзгласи решението по съществото на делото, съдебното 

учреждение не може само нито да го отмени, нито да го измени. 

 

Определенията могатъ да бъдатъ отменявани и изменявани отъ същия съдъ 

вследствие изменившите се обстоятелства на делото. 

 

800. Решението встъпва въ законна сила: 

 

1) когато е постановено въ окръжния съдъ и страните не са принесли въззивна жалба 

въ установения срокъ и 

 

2) когато е постановено отъ апелативния съдъ. 

 

801. Решението, което е влязло въ законна сила, е задължително не само за страните, 

но и за съда, който го е постановилъ, а също и за всичките други съдебни и присътствени 

места и длъжностни лица, и те не трябва въ никой случай да пререшаватъ свършеното съ 

това решение дело. 

 

802. Решението, което е встъпило въ законна сила, може да се отмени само въ 

случаите и по реда, показани въ закона. 

 

803. Решението встъпва въ законна сила само по отношение на спорния предметъ, 

който е исканъ и оспоряванъ отъ същите тъжащи се страни и на същото основание. 

 

ГЛАВА II. 

За определяне количеството на дохода. 
 

804. Този, който е осъденъ да повърне доходи, длъженъ е да даде за тяхъ сметка по 

предписаните по-долу правила, и въ това отношение се постъпва тъй, както се постъпва 

при даването на всякакви други сметки по съдебенъ редъ. 

 

ГЛАВА III. 

За даване сметка. 
 

805. Лицата, които са задължени да дадатъ сметка, ако са назначени отъ съда, 



призоваватъ се при онзи съдъ, който ги е назначилъ; настойниците - по 

местоустановлението на настойничеството; а всичките други лица, които са задължени да 

дадатъ сметка - по местожителството имъ. 

 

806. Ако решението, съ което е отхвърленъ искътъ за даване сметка, е отменено по 

въззивъ, то съ решението на апелативния съдъ страните се препращатъ за даване сметка и 

за постановяване решението по нея въ съда, въ който е билъ предявенъ иска, или въ другъ 

някой първостепененъ съдъ, обозначенъ въ решението на апелативния съдъ. 

 

Ако сметката е била дадена и първостепенниятъ съдъ е постановилъ по нея решение, 

то решението на апелативния съдъ, съ което се отменява решението на първата инстанция, 

се изпълнява или отъ самия апелативенъ съдъ, или отъ другъ някой първостепененъ съдъ, 

обозначенъ въ самото апелативно решение. 

 

807. Въ всяко решение, съ което някой се осъжда да даде сметка, се определя срокъ, 

въ който сметката трябва да се представи, и се назначава за деловодитель по сметката 

единъ отъ съдиите. 

 

808. На лицето, което дава сметка, се припознаватъ пътните разноски, ако такива са 

станали и разноските за разни преписи и потвърждения. 

 

809. Сметката трябва да съдържа действително получения приходъ и направените 

разноски; въ края на сметката се прави равносметка на упоменатите приходи и разноски. 

Вересиите и другите предмети, които иматъ да се събератъ, се забелязватъ въ особна глава. 

 

810. Задълженията да даде сметка дава я самъ лично или чрезъ свой, особено за това 

упълномощенъ, повереникъ, въ течение на определения за това срокъ и въ назначения отъ 

деловодителя день. 

 

Следъ изтичането на срока, лицето може да се принуди да даде сметка чрезъ 

секвестиране и продажба на имота му въ размеръ, определенъ отъ съда; то може да бъде 

принудено да направи това, даже чрезъ лично задържане, ако съдътъ го намери за добре. 

 

811. Като се представи сметката, ако приходите надминаватъ разноските, то лицето, 

което я изисква, може да поиска чрезъ деловодителя отъ съда изпълнителенъ листъ за 

излишъка, безъ да чака одобрението на сметката. 

 

812. Въ назначения отъ деловодителя день и часъ страните се явяватъ при него да му 

представятъ своите спорове, обяснения и възражения по сметката; ако страните не се 

явятъ, деловодительтъ внася делото въ съда. 

 

813. Ако страните не се съгласятъ върху сметката, деловидительтъ представя за това 

писменъ докладъ въ съда, дето при разглеждането му се призоваватъ и страните. 

 

814. Ако лицето, което иска сметката, отсътствува, деловодительтъ докладва делото 

въ заседанието, въ назначения за това день. Перата въ сметката се приематъ, ако те са 

доказани; ако ли има остатъкъ, то лицето което дава сметка, задържа у себе си сумата, безъ 



да плаща лихви, или я депозира въ съда. Въ първия случай лицето е длъжно да даде 

поръчителство. 

 

815. Определението по сметката трябва да съдържа равносметката на приходите и 

разноските и точното означаване на остатъка, ако такъвъ има. 

 

816. Не се дозволява преглеждане на никаква сметка; но, въ случай че се забележатъ 

погрешки, пропуснато, неправилно или двойно минуване въ сметката, страните иматъ 

право, въ продължение на петь години, да предявяватъ своите искания по този предметъ 

предъ същия съдъ. 

 

ГЛАВА IV. 

Общи правила за принудително изпълнение на 

съдебните решения и определения, на постановленията и 

други актове. 
 

817. Изпълнението се допуща само на съдебните решения и определения, на 

постановленията и други актове, които споредъ закона подлежатъ на изпълнение. 

 

818. Подлежатъ на изпълнение: 

 

1) влезлите въ законна сила решения или за които е постановено предварително 

изпълнение; 

 

2) съдебните определения, изпълнението на които е допуснато; 

 

3) съдебните помирителни протоколи (чл. чл. 40 и 260); 

 

4) спогодителните актове по дела за несъстоятелность, които иматъ сила на съдебна 

спогодба; 

 

5) постановленията на административните власти и други публични органи, ако са 

означени отъ тяхъ като изпълняеми и ако изпълнението имъ е възложено отъ закона на 

гражданските съдилища; 

 

6) решенията на помирителния съдъ и 

 

7) ипотечните актове (чл. 20 отъ закона за ипотеките). 

 

819. Изпълнителенъ листъ се издава по писмена молба на една отъ страните, освенъ 

въ случаите, за които въ закона е постановено другояче. 

 

По съдебните определения, които по длъжность се изпълняватъ отъ съда, се издава по 

длъжность изпълнителенъ листь. 

 



820. Изпълнителенъ листь за актовете, означени въ чл. 818 п. п. 1 - 4, се издава отъ 

първостепенния съдъ, който е разглеждалъ спора; а за актовете, означени въ п. п. 5 - 7, се 

издава отъ надлежните съдилища, въ окръга на които са издадени актовете. 

 

(Нова ал.: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) 

 

Ненадписването на решението въ окончателна форма не пречи да се издаде 

изпълнителенъ листъ по резолюцията. 

 

821. Изпълнителниятъ листъ се съставя по приложената къмъ този членъ форма. 

 

822. Изпълнителниятъ листъ се подписва отъ председателя на съда и се приподписва 

отъ секретаря по листовете; възъ него се удря и печата на съда. 

 

823. Изпълнителенъ листъ се дава само въ единъ екземпляръ, но, когато е решено да 

се предадатъ въ натура няколко имоти, позволява се да се издаде особенъ изпълнителенъ 

листъ за всеки отъ тези имоти, съ точно означение за кой именно имотъ. 

 

824. Когато решението е станалото въ полза на няколко лица, дава се по молбата имъ 

или единъ изпълнителенъ листъ, или пъкъ всекиму особенъ изпълнителенъ листъ, съ 

означение въ коя именно часть решението трябва да се изпълни въ полза на тогози, комуто 

е даденъ този листъ. 

 

825. Когато решението е станало противъ няколко лица, дава се на страната, въ полза 

на която е то станало, по нейна молба, единъ или няколко изпълнителни листове, споредъ 

числото на ответниците, съ показание въ коя именно часть решението трябва да се 

изпълни относително до всекиго отъ тяхъ. 

 

826. Въ замяна на изгубения, откраднатия или унищожения първообразенъ 

изпълнителенъ листъ дава се на взискателя преписъ отъ него, но само по определение на 

съда, постановено, следъ изслушване обясненията на противната страна, ако тя се е явила 

въ определения срокъ. Върху преписа отъ изпълнителния листъ се бележи, че той е 

издаденъ въ замяна на първоначалния изпълнителенъ листъ. 

 

827. Решенията се изпълняватъ по следующите способи: 

 

1) предава се имотътъ въ натура на онова лице, комуто е присъденъ; 

 

2) обръща се взисканието върху движимото имущество на длъжника; 

 

3) обръща се взисканието върху недвижимия имотъ на длъжника или върху доходите 

отъ него; 

 

4) съ лично задържане. 

 

Изпълнението се простира върху всичките имоти, освенъ изключенията и 

ограниченията, установени отъ законите. 



 

828. Ако длъжникътъ не извърши едно действие, което му е наложено по съдебно 

решение, и ако подобно действие може да се извърши отъ трето лице, тогава взискательтъ, 

по искане, се упълномощава отъ съда самъ да извърши действието за сметка на длъжника. 

Същевременно взискательтъ може да поиска да се осъди длъжника да предплати 

разноските, които ще станатъ за извършването на действието, безъ повреда на правото му 

за едно по-нататъшно искане, ако извършването на действието е причинило по-големи 

разноски. 

 

829. Взисканието може да бъде обърнато преди всичко върху движимото имущество, 

а следъ това върху недвижимия имотъ, и при това върху такъвъ имотъ, отчуждението на 

който ще да е най-малко обременително за длъжника, стига стойностьта на този имотъ да 

покрива сумата на взисканието. 

 

(Нова алинея: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Въ заявлението до съдебния приставъ, съ което 

се иска изпълнението, взискательтъ е длъженъ да укаже способа на изпълнението, въ 

противенъ случай, заявлението се повръща. 

 

830. Съдебниятъ приставъ е длъженъ, по искането на лицето, противъ което 

решението се привежда въ изпълнение, да му предяви първообразния изпълнителенъ 

листъ. 

 

831. Когато пристъпва до изпълнението по единъ отъ показаните въ чл. 827 способи 

или когато минава отъ единъ способъ на другъ, съдебниятъ приставъ съобщава на 

длъжника лично, или тамъ, дето последниятъ живее, призовка за изпълнение по 

изложените въ чл. чл. 215 - 222 правила. 

 

832. Призовката за изпълнението трябва да съдържа: 

 

1) означение на решението, което подлежи на изпълнение; 

 

2) званието, името и презимето на взискателя и местожителството му; 

 

3) предизвестяване длъжника, че ако не изпълни решението доброволно, то, следъ 

като мине назначениятъ въ призовката срокъ, ще се пристъпи къмъ принудително 

изпълнение по еди-кой си начинъ. 

 

833. Както взискательтъ, тъй и длъжникътъ могатъ да довеждатъ не повече отъ двама 

свидетели отъ всяка страна, които да присътствуватъ при всичките действия по 

изпълнението. Тези свидетели не получаватъ възнаграждение. 

 

834. Недохождането на свидетелите не спира действията на пристава по 

изпълнението. 

 

835. Взискательтъ има право да посочи способа за изпълнението й, ако пристава не 

уважи това посочване, да иска да се запише въ протокола. 

 



836. Взискательтъ може да присътствува при действията на пристава по изпълнение 

на решението, но няма право да се меси въ самото изпълнение и да прави отъ себе си 

някои разпореждания, които принадлежатъ къмъ кръга на действията на пристава. 

 

837. Съдебниятъ приставъ е длъженъ да записва всичките си действия по изпълнение 

на решението въ особено протоколъ, въ който трябва да се забелязватъ: 

 

1) името и презимето на съдебния приставъ и съдътъ, при който той служи; 

 

2) изпълнителниятъ листь, който се привежда въ изпълнение, и времето, когато 

приставътъ го е приелъ; 

 

3) имената и презимената, както на взискателя, така и на лицето, противъ което 

решението се туря въ изпълнение, а също и на свидетелите, които са били при 

изпълнението; 

 

4) годината, месеца, деня и часа, когато се е пристъпило къмъ изпълнението на 

решението; 

 

5) мястото, въ което то се привежда въ изпълнение; 

 

6) точното описание на всичките предприети при изпълнението действия, и деня на 

извършването на всяко отъ тяхъ, а също и означение на отсрочките и на спирането на 

изпълнението; 

 

7) количеството на събраната сума или времето, когато се е предалъ имота, и 

 

8) сумата, която се следва на съдебния приставъ за възнаграждение и за всичките 

други разноски, направени по изпълнение на решението, а тъй също и лицата, отъ които 

тази сума е събрана или трябва да се събере. 

 

838. По искане на лицето, противъ което решението се привежда въ изпълнение, и на 

оногова, по молбата на когото се то изпълнява, съдебниятъ приставъ е длъженъ да дава 

срещу установената плата засвидетелствувани извлечения отъ този протоколъ. 

 

839. Съдебниятъ приставъ няма право да отлага изпълнението на предадения му 

изпълнителенъ листъ, а още по-малко да прекрати или да спре действията по поченатото 

вече изпълнение, освенъ ако за това е последвало определение отъ съда или взискательтъ е 

заявилъ писмено съгласието си, или когато длъжникътъ представи: а) надлежно 

засвидетелствуванъ подписъ на взискателя, че присъдената по решението сума му се е 

заплатила; б) квитанция отъ пощенската станция, която да удостоверява пристава, че 

длъжникътъ е предалъ на пощата, за да се изпрати на взискателя, ако той не живее въ 

местоизпълнението, сума, равна на обозначената въ изпълнителния листъ. 

 

840. За опущение при изпълнението на решенията съдебниятъ приставъ, освенъ дето 

попада подъ взисканията, които са изобщо определени въ закона за опущенията по 

службата, но още съдътъ, при който служи, определя: да се взискатъ отъ него капиталътъ, 



лихвите и другите разноски, когато се докаже, че неговото опущение е станало причина на 

скриването на имуществото или на самия длъжникъ, който, по определение на съда, е 

подлежалъ на лично задържане. 

 

841. Съдебниятъ приставъ веднага предава събраните отъ изпълнението на решението 

въ полза на взискателя пари, срещу подписъ отъ страна на последния; но ако тези пари не 

могатъ да бъдатъ предадени на взискателя, то те се предаватъ въ съда, при който той 

служи. 

 

842. При същевременното взискание по няколко изпълнителни листове отъ едно и 

също лице, внесената или събраната отъ продажбата на имота му сума се разпределя отъ 

съдебния приставъ между взискателите, а остатъкътъ се връща на длъжника. 

 

843. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Когато събраната сума не стига да се 

удовлетворятъ напълно всичките предявени взискания, съдебниятъ приставъ постъпва 

съгласно чл. 1064 и другите. 

 

844. Изпълнението на решението се бележи отъ пристава върху изпълнителния листъ 

и следъ като се изпълни то, речениятъ листъ, заедно съ изпълнителното производство, се 

представя отъ него въ съда, който го е издалъ, а на лицето, срещу което се е изпълнило 

решението, приставъ дава надлежна разписка. 

 

845. Всичките разноски по изпълнението, въ това число и припадающето се на 

пристава възнаграждение, се взискватъ отъ онова лице, противъ което се е привеждало въ 

изпълнение решението. 

 

856. Изпълнителното производство се спира въ случаите, предвидени въ чл. 613 п. 2, 

но публичната продань на недвижимия имотъ, за което е станало по установения редъ 

обнародване, въ никой случай не се отлага. 

 

847. Ако, додето длъжникътъ е билъ живъ, не е било почнало изпълнението на едно 

решение, то изпълнението не се започва преди да се прати на назначения настойникъ надъ 

имуществото му или на наследниците призовка за изпълнение. 

 

848. Жалбите срещу неправилното изпълнение на решенията и всичките препирни 

върху изпълнението, освенъ препирните, които се касаятъ до тълкуването на решенията, 

подлежатъ на разглеждане на онзи окръженъ съдъ, въ окръга на който се изпълнява 

решението. 

 

849. Препирните и жалбите, които се заявяватъ следъ две недели отъ какъ са се 

изпълнили действията, срещу които има възражения, оставатъ безъ разглеждане. 

 

850. Препирните, които се касаятъ до тълкуването на привежданото въ изпълнение 

решение, се разглеждатъ отъ съда, който е постановилъ решението. 

 

Решенията на помирителния съдъ се тълкуватъ отъ съда, който е допусналъ 

изпълнението. 



 

851. Заявената препирня или подадената жалба не спиратъ действията на съдебния 

приставъ по изпълнението, освенъ ако би да е последвало определение отъ съда за 

спирането имъ. 

 

852. Препирните и жалбите по изпълнението на решенията се разрешаватъ по 

съкратенъ редъ, като се съобщи на противната страна преписъ отъ молбата, и като се 

изслуша тя, ако се е явила въ назначения срокъ. 

 

853. Подаване жалба срещу определението на съда постановено на основание на 

предидущия (852) членъ, не спира привеждането това определение въ изпълнение, освенъ 

ако за това излезе определение отъ по-горния съдъ. 

 

ГЛАВА V. 

Обръщане взисканието върху движимо имущество. 
 

Отделение I. 

Секвестъръ на движимо имущество. 
 

854. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Когато взисканието се обръща върху 

движимо имущество, въ призовката за доброволно изпълнение се бележи подлежащето на 

секвестръ имущество и срока, следъ изминаване на който ще се пристъпи къмъ 

принудително изпълнение, т. е. ще се секвестира, опише и продаде показаното имущество. 

 

855. Секвестъръ на имуществото, което се намира на същото място, дето е 

длъжникътъ, може да стане въ същото време, когато се предяви на последния призовката 

за изпълнението. 

 

856. За явяване на отсътствующия длъжникъ при секвестръ на имуществото му се 

определя седмодневенъ срокъ отъ деня, когато му се е връчила призовката. 

 

857. Отъ правилото, означено въ горния (856) членъ, се допуща изятие, когато 

имуществото, което се секвестира, подлежи на бързо разваляне или когато има страхъ, че 

то може да бъде скрито. Въ първия случай секвестрътъ и продажбата на имуществото, а въ 

втория - запечатването му, могатъ да се извършатъ, по молбата на взискателя, незабавно, 

безъ да се чака изтичането на установения за явяването на длъжника срокъ. 

 

858. Секвестъръ се извършва въ присътствието на длъжника и взискателя и 

призованите отъ тяхъ свидетели; но неявяването на някого отъ тяхъ не спира секвестра. 

 

859. Не могатъ да се секвестиратъ въ никой случай: 

 

1) всекидневно носените дрехи, които са необходими споредъ годишното време; 

 

2) белите дрехи и съдовете, до колкото са необходими на длъжника и на семейството 



му за всекидневно употребление; 

 

3) постелките и креватите имъ; 

 

4) храната и топливото, които се намиратъ въ къщата, въ количеството потребно за 

обдържане на къщата въ разстояние на единъ месецъ; 

 

5) иконите, които не са облечени съ сребро и скъпоценни украшения; 

 

6) семейните и другите принадлежащи на длъжника книжа, са изключение на: 

дълговите записи, акции, облигации и на други подобни ценни книжа; 

 

7) необходимата формена дреха на лицата, които се намиратъ на действителна 

служба; 

 

8) движимостьта, която по закона или по обичая се припознава за принадлежность на 

недвижимите имоти; 

 

9) книгите, оръдията и снарядите, които са необходими на длъжника въ 

всекидневните му, по званието, занаята или промисъльта му, занятия, до стойность триста 

лева; 

 

10) необходимите за всеки стопанинъ: два коня или два вола, или една крава, или една 

биволица, или 5 овце, или три кози, а тъй също нужната за тяхъ храна за три месеци, 

необходимото семе за посяване на петь декари ниви и 

 

11) всичките движимости, които принадлежатъ на градски и селски общини и които 

имъ са необходими, за да изпълняватъ възложените на тяхъ отъ закона длъжности, като 

селските хамбари съ запасна храна, обозните и пожарните кола съ принадлежащите къмъ 

тяхъ инструменти и други. 

 

860. Длъжникътъ има право да иска да се не секвестиратъ някои отъ вещите му, ако 

другите стигатъ, споредъ оценението имъ, да се удовлетвори взисканието. 

 

Ако следъ оценението на предметите, които ще се секвестиратъ, се види, че те едва 

стигатъ да покриятъ разноските по изпълнението и че не остава никакъвъ излишъкъ за въ 

полза на взисканието, секвестъръ не се извършва. 

 

861. Съдебниятъ приставъ поканва самъ или чрезъ друго лице, писмено или устно, 

единъ или повече членове отъ местната полиция да пристъствуватъ при налагане 

секвестъръ: 

 

1) когато външните врата на къщата са затворени и не щатъ да ги отворятъ; 

 

2) когато не отварятъ вратите на вътрешните стаи или отказватъ да отворятъ 

ключалките на затворените помещения и 

 



3) когато секвестърътъ се извършва въ отсътствието на длъжника. 

 

862. Ако приставътъ, като пристъпи да налага секвестъръ, намери, че такъвъ е вече 

наложенъ по друго взискание, то той, като провери имуществото съ съставения по 

предишния секвестъръ описъ, налага допълнителенъ само върху онези предмети, които не 

са внесени въ предишния описъ; но въ такъвъ случай секвестърътъ се снема отъ пристава, 

който е наложилъ първия секвестъръ, само следъ като се удовлетворятъ и двете взискания 

или по съгласието на двоицата взискатели. 

 

863. Ако вториятъ секвестъръ се налага отъ другъ приставъ, то последниятъ е 

длъженъ да повърне, заедно съ описа на невнесеното въ описа на първия приставъ 

имущество, изпълнителния листъ на взискателя, който следъ това самъ го представя на 

първия съдебенъ приставъ. 

 

Приставътъ, който е наложилъ първия секвестъръ, е длъженъ да приеме отъ 

взискателя листа, заедно съ описа и да продаде, за удовлетворение и по двата 

изпълнителни листа, както имуществото, което е отъ него описано, тъй и описаното отъ 

втория приставъ. 

 

864. Върху секвестирано за взискание имущество се допуща и последующъ 

секвестъръ за обезпечение на искъ и наопаки, върху секвестирано за обезпечение на искъ 

имущество се допуща и последующъ секвестъръ за взискание. 

 

Въ първия случай приставътъ, който е наложилъ секвестъръ за взискание, продава 

секвестираното имущество за сметка на взискателя и обезпечителния листъ. Отъ сумата, 

добита отъ проданьта, се изплаща напълно взисканието, а излишъкътъ, ако има такъвъ, се 

задържа у пристава за сметка на обезпечението. 

 

Въ втория случай секвестираното за обезпечение на искъ имущество се продава отъ 

пристава, който е наложилъ секвестъръ за взискание, и получената отъ проданьта сума се 

разпределя отъ съда, по съразмерность, за сметка на взисканието и за сметка на 

обезпечението. Припадающата се за сметка на обезпечението сума се пази у пристава. 

 

При разпределението на получената отъ проданьта сума между взискателите, 

обезпечителниятъ секвестъръ се приема въ размеръ на обезпеченото искане. 

 

865. Изложениятъ въ горния членъ не се допуща въ този случай, когато взисканието е 

обърнато върху такова имущество, което е било секвестирано за обезпечение на иска за 

предаване имуществото въ натура. 

 

Отделение II. 

Описъ на движимо имущество. 
 

866. Описътъ на движимо имущество трябва да съдържа: 

 

1) означение на нумерата възъ белезите, които са турени на секвестираните предмети 



и 

 

2) названието и описанието на всеки секвестиранъ предметъ, и, ако трябва, бележка за 

мярката, тяжестьта и броя имъ. 

 

867. Въ описа на благородните метали, излени въ кюлчета или изработени въ 

предмети, се показва пробата имъ, ако е известна. 

 

868. Въ описа на украсените съ драгоценни камъни вещи се показва числото, 

величината и названието на тези камъни. 

 

869. Въ описа на книги се показватъ заглавията на книгите, имената на авторите и 

времето на изданието, ако са показани на заглавния листъ, а също и числото на томовете. 

 

870. Въ описа на картини се показва тяхната мярка, съдържание и имената на 

художниците, ако е известно. 

 

871. Въ описа на стоките, а също и на изделията, на фабричните заводни материали, 

които се намиратъ въ влагалища, се бележатъ: 

 

1) нумерата или знаковете на влагалищата и 

 

2) названието и описанието на стоките, които се пазятъ въ влагалищата. 

 

872. Когато се описватъ животни, удрятъ имъ се особени белези. 

 

873. Въ описа на билети отъ кредитни учреждения, на облигации, акции и други 

подобни хартии се означава числото, рода, нарицателната цена и нумерата имъ. Самите 

документи се представятъ въ съда, когато секвестираното имущество, споредъ 

направеното му оценение не стига да се покрие взисканието. 

 

874. Въ описа на водоходна направа (корабъ, ладия и пр.), освенъ мярката, дължината 

и широчината на тялото и главните му части, се показватъ тяжестьта, която тя може да 

вдига, дървото или метала, отъ които е направена, платната, въжята и пр., споредъ 

названието и количеството имъ, и, ако бъде възможно, бележи се кога е тя направена. 

 

875. Въ описа на движимо имущество се различаватъ новите неща отъ 

употребяваните, годните за употребяване отъ негодните. 

 

876. Въ всичките случаи, когато се намиратъ или пъкъ, по искането на съдебния 

приставъ, могатъ да бъдатъ представени фактури, инвентари, каталози и с друго 

наименование описъ на стоки, книги и вещи, новъ описъ не се прави, но само се проверява 

прежния, съ това що е на лице. Въ тоя описъ се забелязватъ тия, които си няма въ него, или 

които не достигатъ споредъ прежния описъ. 

 

877. Предметите, върху които се е предявило право отъ страна на трето лице, се 

внасятъ въ описа съ бележка: кой е предявилъ правото върху тяхъ, а също и въ какво се 



състои то. 

 

878. Броя, мярката и тяжестьта на описаните предмети се показватъ въ описа словомъ 

и съ числа. 

 

879. Въ описа трябва да бъде означенъ деньтъ на захващането и свършването му, но 

въ всеки случай описътъ трябва да става, безъ да се отдалечава пристава до свършването 

му. Въ края на описа се бележатъ всичките направени въ него поправки, но остъргвания въ 

описа не се допущатъ. Описътъ трябва да бъде провървенъ и подпечатанъ съ печата на 

съдебния приставъ. 

 

880. Описътъ се подписва отъ взискателя и отъ длъжника, ако са се намирали при 

описа, отъ свидетелите, ако са били поканени, и отъ съдебния приставъ. За причината, по 

която едната или другата страна или свидетелите не са подписали описа, се прави въ него 

особна бележка. 

 

881. Взискательтъ, длъжникътъ и поканените свидетели могатъ да представятъ на 

съдебния приставъ бележки върху съставения описъ и да му предлагатъ потребните, по 

тяхно мнение, изменения въ него. 

 

882. Ако съдебниятъ приставъ остави безъ внимание бележките, които му са 

направени, то, по искането на страните, той е длъженъ да обясни въ края на описа 

причините, които са го накарали да направи това. 

 

883. По искането, на взискателя или на длъжника съдебниятъ приставъ е обязанъ да 

дава, срещу установената такса, приписи отъ описа, провървени, подпечатани и подписани 

отъ него. 

 

884. Влагалищата също и всеки предметъ, който се намира вънъ отъ тяхъ, съдебниятъ 

приставъ запечатва и обозначава на тяхъ нумера на описа. Освенъ това на страните, които 

са присъствували при описа, се предоставя право да турятъ върху описаните предмети и 

своите печати. 

 

885. Взискательтъ или длъжникътъ, който не се е явилъ при описа или го е подписалъ 

безъ никакви забележки, няма право да подава отпосле жалби, срещу неправилното му 

извършване. Това правило не се простира и върху случаите, когато описътъ на едно 

имущество, което се поврежда скоро, е билъ направенъ, безъ да се чака да се яви и 

длъжникътъ. 

 

Отделение III. 

Оценение на движимо имущество. 
 

886. Оценението на движимо имущество става при секвестра и се бележи въ описа. А 

когато не е възможно да стане оценението, заедно съ секвестра, то се извършва и после 

него. 

 



887. Цената на всякой описанъ предметъ се определя отъ взискателя или отъ 

длъжника, ако взискательтъ не се яви. Въ случай, че стане препирня върху оценението, 

онзи, който я предявява, има право да иска да се направи оценението отъ вещи люди, като 

вземе върху си разноските за това оценение. 

 

Въ случай, че се не явятъ и двете страни, оценението се прави отъ вещи люди. 

 

888. Вещите люди за оценение на имуществото се назначаватъ по взаимно съгласие 

между взискателя и длъжника, а когато последните не могатъ да се съгласятъ или 

отсътствуватъ, или има някоя друга причина, вещите люди се назначаватъ отъ съдебния 

приставъ. 

 

889. Лицата, които се призоваватъ да направятъ оценение, ако отбягватъ отъ 

изпълнението на тая обязаность, безъ да представятъ доказателства за законни 

препятствия, се глобяватъ отъ пристава до десеть лева. 

 

890. Вещите люди се възнаграждаватъ споредъ 468 членъ. 

 

891. Не се прави нова оценка на предмети, оценени въ самия писменъ договоръ, който 

е послужилъ за основание на искането, за удовлетворение на което предметите трябва да 

бъдатъ продадени. 

 

Отделение IV. 

Пазене на секвестирано имущество. 
 

892. Секвестираното имущество се дава на пазачъ или се пренася въ особни 

помещения. 

 

893. Пазачътъ се назначава по взаимно съгласие между взискателя и длъжника, а ако 

съгласието не стане - отъ съдебния приставъ. 

 

849. Съдебниятъ приставъ е длъженъ да назначи за пазачи състоятелни лица и 

преимуществено такива, които приематъ върху си пазенето на имуществото, безъ да го 

преместватъ. 

 

895. Съдебниятъ приставъ не може да назначи за пазачъ, безъ да има съгласието и на 

двете страни, изразено писмено: 

 

1) тогава, който по закона не може да бъде свидетель и 

 

2) роднините и сватовете имъ до втора степень включително. 

 

Лицата, обозначени въ настоящия членъ, не могатъ да бъдатъ назначени, даже съ 

писмено съгласие на двете страни, ако те са граждански недееспособни. 

 

896. На оногова, който е назначенъ за пазачъ, се дава преписъ отъ описа на 



секвестираното имущество, за приемането на което той се подписва върху първообразния 

описъ. 

 

897. Пазачътъ приема заплата за пазенето по взаимното му съгласие съ длъжника и съ 

взискателя; а ако това съгласие не стане, размерътъ на възнаграждението се определя отъ 

съда. 

 

898. Пазачътъ няма право да се ползува отъ имуществото, което му е дадено за пазене, 

и не трябва да го дава никому другиму, а е обязанъ да го пази въ цялость подъ страхъ, че 

инакъ ще се лиши отъ заплатата за пазенето и ще отговаря за загубите. 

 

899. За прахосването на повереното му имущество пазачътъ, освенъ взисканието, 

което е определено въ предидущия членъ, подпада още и подъ углавна отговорность. 

 

900. Пазачътъ е обязанъ да дава точна сметка за придобитите, които докарва 

секвестираното имущество. 

 

901. Назначаването новъ пазачъ и предаването нему секвестираното имущество става 

по правилата, изложени по-горе. 

 

902. Разноските за пазенето на продаденото имущество съдебниятъ приставъ изплаща 

отъ събраната отъ проданьта сума. 

 

Отделение V. 

Продань на секвестирано имущество. 
 

§ I. Местопродаването на движимото имущество и лицата, 

 

които извършватъ проданьта. 

 

903. Като се свърши описътъ и оценката на имуществото, взискательтъ и длъжникътъ 

могатъ да заявятъ на пристава, кое място и кое време са определили те, по взаимно 

съгласие, за публичната продань. 

 

Ако те не се съгласятъ, мястото и срока за публичната продань се определятъ отъ 

съдебния приставъ. 

 

904. Мястото и времето за проданьта на имуществото съдебниятъ приставъ означава 

въ самия описъ. 

 

905. Имуществото, на което пренасянето става съ затруднение или съ значителни 

разноски, се продава на местопазенето му. 

 

906. Проданьта се извършва отъ съдебния приставъ публично въ градовете въ 

присътствието на чиновникъ отъ местната полиция, а въ селата - въ присътствието на 

едного отъ членовете на общинския съветъ. 



 

§ II. Срокове за проданьта. 

 

907. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Срокътъ за публичната продань се определя 

отъ съдебния приставъ, споредъ значителностьта и количеството на имуществото, отъ една 

до три недели отъ какъ се свърши описътъ и оценението на имуществото. 

 

908. Предметите, които се повреждатъ скоро, а също и предметите, за запазването на 

които трябва да станатъ големи разноски, които не отговарятъ на стойностьта на 

имуществото, трябва да се продадатъ въ по-късъ срокъ. 

 

909. Проданьта може да се отложи само по съгласието на всичките взискатели, които 

са обърнали взисканието си върху описаното имущество. 

 

§ III. Обявление за проданьта. 

 

910. Проданьта се обявява съ обявление отъ страна на съдебния приставъ, въ което се 

бележатъ: предметите, мястото, деня и часа на проданьта, името на стопанина на 

имуществото, сумата, за която е то оценено за продань. Предметите се означаватъ въ 

обявленията съ общо име, споредъ рода имъ, безъ подробно изчисление. 

 

Освенъ съ обявленията, проданьта се огласява и съ глашатай. 

 

911. Обявленията се залепватъ поне една неделя, а въ указания въ 908 членъ случай, 

най-малко единъ день преди проданьта, на полицейските къщя, на тържищата и на други 

подобни места въ града или селото, дето ще става проданьта, а също и на външните врата 

на къщата, въ която тя има да стане. 

 

912. Обявленията за проданьта на варки, ладии и други водоходни направи се 

залепватъ, освенъ въ означените въ горния членъ места и на пристанищата, и на 

водоходните направи, които са за продань. 

 

913. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) За проданьта на едно имущество, което 

споредъ оценението надминава 1000 лева, въ окръга, дето се издава вестникъ, освенъ 

означените обявления, става обнародване и въ местния вестникъ. 

 

914. Обнародването трябва да съдържа същото, което и обявленията, и се напечатва 

само въ единъ брой на вестника, но въ всеки случай, преди деня на проданьта. 

 

915. Редакцията на вестника, въ който е поместено обнародването, длъжна е, 

незабавно следъ напечатването му, да препроводи на съдебния приставъ, който прави 

проданьта, единъ екземпляръ отъ броя, въ който е поместено обнародването. Тоя брой на 

вестника се прилага при делото за публичната продань. 

 

916. За направените или ненаправените обявления и обнародвания съдебниятъ 

приставъ прави бележка въ протокола. 

 



917. Както взискательтъ, така и длъжникътъ иматъ право, независимо отъ обявленията 

и обнародването, които приставътъ прави, да обнародватъ съставените отъ пристава 

обявления за проданьта, всеки за своя сметка. 

 

918. Когато се случи да се измени деня или мястото на проданьта, по предписание отъ 

съда или по споразумение на страните, съдебниятъ приставъ е длъженъ да направи нови 

обявления и ново обнародване и да запише това въ протокола. 

 

919. Въ обявленията за отменение проданьта се казва само, че еди коя си продань, 

назначава за еди кой си день или на еди кое си място, се отменява по еди коя си причина. 

 

§ IV. Предмети, които се продаватъ съ особни условия. 

 

920. Съчинения и преводи, ръкописни или напечатани, но не пустнати още за продань 

отъ самия съчинитель или отъ преводача, не подлежатъ на публична продань нито 

приживе на съчинителя или преводача, безъ негово съгласие за това, нито следъ смъртьта 

му, безъ съгласието на неговите наследници. 

 

921. Ръкописите, които са били купени за издаване, а също и правото за напечатването 

имъ, могатъ да бъдатъ продадени само заедно съ задължението да се изпълнятъ всичките 

условия, които са били сключени съ прежния стопанинъ. 

 

922. Златните и сребърни неща не могатъ да се продаватъ по-ефтино отъ цената на 

метала. Ако не е предложена надлежащата цена, съдебниятъ приставъ може да продаде 

тези неща, по доброволно съгласие, за цена, която отговаря на стойностьта на метала. 

 

923. Описаните ценни книжа, ако иматъ борсова или пазарна цена, се продаватъ отъ 

съдебния приставъ, по доброволно съгласие, по дневния курсъ, а ако няматъ такава цена, 

се продаватъ публично по общите правила. 

 

924. Когато ценната книга е именна, съдебниятъ приставъ може да се упълномощи отъ 

надлежния съдъ да иска записването й възъ името на купувача и да направи вместо 

длъжника нужните за това заявления. 

 

§ VI. Производство на проданьта. 

 

925. Съдебниятъ приставъ, следъ като се разпореди, когато стане нужно, да се пренесе 

секвестираното имущество на местопродаването, проверява го съ описа и за приемането 

му дава на пазача разписка. 

 

926. Въ назначените за публична продань дни се дозволява на всичките желающи да 

разгледатъ предметите, които се продаватъ. 

 

927. Проданьта трябва да се почнува не по-рано отъ деветь часа и не по-късно отъ 

десеть часа сутриньта и не може да се продължава по-късно отъ шесть часа вечерьта. 

 

928. Ако не се яви никой въ десеть часа да желае да наддава или се яви само единъ, то 



съдебниятъ приставъ, който прави проданьта, трябва да чака да се явятъ купувачи до два 

часа следъ пладне, подиръ което той може да обяви търга не станалъ и закритъ; но ако отъ 

десеть часа преди пладне до два часа следъ пладне са се явили поне двама, съдебниятъ 

приставъ е длъженъ да пристъпи къмъ извършването на продажбата. 

 

929. Недовършената продань въ единъ день продължава се въ следующите по него 

дни до свършване. 

 

930. За удобство на проданьта съдебниятъ приставъ може да раздели имуществото на 

отделни части. 

 

931. Взискательтъ може да участвува въ купуването възъ общо основание, но 

длъжникътъ, неговиятъ настойникъ, лицето, което е участвувало въ съставянето на описа 

на имуществото, ако то е длъжностно лице, или което извършва проданьта, също и 

членътъ на полицейското управление, който присътствува при проданьта, няматъ право да 

взематъ участие въ купуването. 

 

932. На стопанина на имуществото, който се намира при проданьта, се позволява да 

иска да се продадатъ някои предмети по-напредъ отъ други. 

 

933. Когато се отвори проданьта, съдебниятъ приставъ провъзгласява цената на 

всякой предметъ споредъ оценението и пита: "кой ще даде повече?" Предлаганите отъ 

купувачътъ цени се обявяватъ отъ пристава устно, додето трае наддаването. 

 

934. Като престане наддаването, съдебниятъ приставъ изговаря три пътя думите: 

"Никой ли не дава повече" ? Ако и следъ третия пъть не стане наддаване, тогава той 

обявява: проданьта свършена", и, следъ това, наддаване не се приема вече. 

 

935. Предметите за продань оставатъ за сметка на този, който е далъ най-голямата 

цена. 

 

936. Въ протокола на съдебния приставъ се бележи: 

 

1) деня на проданьта; 

 

2) нумерътъ на предмета, който се продава по описа; 

 

3) най-горнята цена, която се е дала при проданьта; 

 

4) званието, името и презимето на купувача, които се записватъ собственоръчно отъ 

него същия, или, ако той бъде безкниженъ, по негово доверие, отъ друго лице и 

 

5) присътствувалъ ли е при проданьта длъжникътъ или представительтъ му. 

 

§ VI. Последствията на проданьта. 

 

937. Купувачътъ плаща при самата продань напълно цената на купения отъ него 



предметъ, ако тя не надминава двадесеть лева; ако ли тя надминава дведесеть лева, 

купувачътъ може да внесе само четвъртата часть, а другите пари да заплати не по-късно 

отъ идущия день. 

 

938. Имуществата се предаватъ на купувачите само откакъ се напълно събератъ 

предложените отъ тяхъ при проданьта суми. 

 

939. Ако сумата, която е събрана отъ проданьта на една часть отъ имуществото, стига 

да се удовлетвори напълно взисканието и да се покриятъ направените при изпълнението 

разноски, то останалите предмети не се продаватъ, а се връщатъ на стопанина имъ. 

 

940. Отъ събраните чрезъ проданьта суми преди всичко се плащатъ разноските на 

секвестра, пазенето и проданьта на имуществото, а съ остатъка сетне се удовлетворяватъ 

предявените взискания. 

 

§ VII. Нестанали и недействителни продажби. 

 

941. Проданьта се счита не станала: 

 

1) когато не се явятъ купувачи да наддаватъ или се е явилъ само единъ; 

 

2) когато никой отъ тези, които са се явили, не наддаде връхъ оценението и 

 

3) когато купувачътъ не плати парите своевременно (чл. 937). 

 

942. Когато проданьта се прогласи отъ пристава за нестанала, на присътствующите 

при проданьта взискатели на длъжника се дава право, по вишегласие, съразмерно съ 

сумата на взисканията имъ, да молятъ да се назначи нова продань или да имъ се отстъпи 

непродаденото имущество споредъ оценението. 

 

(Нова ал.: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) А когато продажбата се прогласи за нестанала, 

съгласно съ п. 3 на чл. 941 , тогава имотътъ се присъжда на едного отъ предидущите 

наддавачи, последователно, който би се съгласилъ да го получи срещу дадената отъ него 

цена. Въ случай, че никой отъ наддавачите не се съгласи да приеме имуществото, 

взискателите, по вишегласие, съразмерно съ сумата на взискателя имъ, могат да поискатъ 

да задържатъ за себе си имуществото по първоначалната му оценка, или пъкъ повторното 

извършване на проданьта. Онзи отъ продавачите, който е далъ най-голямата цена и се е 

отказалъ отъ проданьта, отговаря въ всякой случай за разницата, безъ да има право на 

излишъка, ако би че стане нова продань, нито да наддава въ тази продань. 

 

943. Правото да задържи имуществото за своя сметка принадлежи преимуществено на 

онзи взискатель, по молбата на когото е билъ наложенъ секвестра, а подиръ него на онзи, 

чието взискание е по-значително. 

 

944. Когато отъ деня на проданьта до седемь дни не последва отъ взискателите 

заявление до съдебния приставъ да се назначи нова продань или да задържатъ 

имуществото за себе си, той освобождава отъ проданьта описаното имущество и 



взискателите плащатъ станалите по проданьта разноски. Означениятъ въ този членъ срокъ 

не се пази за предмети, подлежащи на бързо разваляне. 

 

945. Имуществото, което не е могло да се продаде и при втората продань и което 

взискателите не са взели за своя сметка, се освобождава отъ секвестръ, а на взискателите 

се предоставя право да обърнатъ взисканието си върху друго принадлежаще на длъжника 

имущество. 

 

946. Въ показания въ предидущия (945) членъ случай разноските по секвестра, 

пазенето и проданьта на имуществото се възлагатъ върху взискателя, който е наложилъ 

секвестра или върху взискателите, които са поискали проданьта на имуществото, когато те 

се откажатъ да го взематъ. 

 

947. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) Ако, следъ даваното на задатъка, другите пари 

не са били внесени въ срокъ, задатъкътъ се притуря при общата сума, която се добива за 

имуществото. 

 

948. Нова продань трябва да бъде назначена: 

 

1) когато всичкото заложено имущество се назначи за продань по искане не на 

залогодържателя, но на други взискатели на заложителя преди да настъпи срока за 

плащането на залогодържателя, и най-горнята цена, която се предложи при проданьта, 

бъде по-малка отъ сумата, която трябва да се плати на залогодържателя и 

 

2) когато заложениятъ имотъ се назначи за продань по искане на залогодържателя, 

следъ като е настъпилъ срокътъ за плащането залогъ, ако залогодържательтъ не пожелае да 

задържи за себе си непродаденото имущество. 

 

949. Проданьта се припознава за недействителна, когато имуществото е купено отъ 

едно лице, което, споредъ 931 членъ, не е имало право да вземе участие въ купуването. 

 

Въ този случай, внесените отъ купувача пари се даватъ за удовлетворение на 

предявените върху продаденото имущество дългове, а същото имущество, по ново искане 

на взискателите, може пакъ да се подложи на публична продань. 

 

950. Новата продань се назначава безъ второ оценение и се извършва по правилата, 

установени за първата продань, съ разлика само, че при втората продань имуществото 

може да се отдаде по-долу отъ оценението. 

 

Отделение VI. 

Обръщане взисканието върху капитали или друго 

движимо имущество на длъжника, което се намира у 

трето лице. 
 

951. Налагане секвестъръ върху длъжникови капитали или движимо имущество, 



които се намиратъ у трето лице и които последното има да плаща на длъжника, става по 

изложения въ чл. чл. 568 - 575 редъ, само съ долното изключение: 

 

1) приставътъ съобщава на третото лице, срещу разписка, призовка, въ която се 

означава и времето на изпращането длъжнику призовка за изпълнение и 

 

2) третите лица са длъжни, като получатъ горнята призовка, да предадатъ всичкото 

ответниково имущество на пристава, който изпълнява решението, или въ местния 

надлеженъ съдъ. 

 

Отделение VII. 

Обръщане взисканието върху движимо имущество или 

върху капитала на длъжника, които се намиратъ въ 

правителствено или съдебно място, или кредитно 

учреждение. 
 

952. Когато взискательтъ посочи върху движимото имущество или капитали на 

длъжника, които се намиратъ въ някое правителствено или съдебно място, или върху пари, 

които има да му се плащатъ отъ това място, приставътъ съобщава на това място 

изпълнителния листъ, като укаже, кога се е изпратила на длъжника призовка за 

изпълнението. 

 

953. Взискательтъ може и самъ да се обърне въ правителственото или съдебно 

учреждение съ молба да му се плати отъ движимото имущество или отъ капиталите на 

длъжника, които се намиратъ въ това учреждение, или отъ сумите, които има то да му 

плаща; при това, той трябва да представи първообразния изпълнителенъ листъ и 

удостоверението отъ съдебния приставъ, че се е изпратила на длъжника призовка за 

изпълнението. 

 

954. Щомъ приеме изпълнителния листъ, мястото, въ което се намира имуществото 

или капитала на длъжника, или отъ което има да му се даватъ пари, е длъжно да постъпи 

съгласно съ чл. чл. 570 и 951. 

 

955. Когато се предявятъ няколко искания, за да се удовлетворятъ съ капиталите на 

длъжника или съ парите, които има да му се плащатъ, присътственото или съдебно 

учреждение, въ което се намиратъ капиталите, или отъ което има да се плаща някоя сума 

на длъжника, ако те са недостатъчни да покриятъ всичките предявени листове, изпраща въ 

местния окръженъ съдъ всичките суми, които се падатъ на длъжника. 

 

Отделение VIII. 

Обръщане взисканието върху месечната и върху други 

плати на единъ чиновникъ. 
 



956. За налагане секвестръ върху месечната и други плати на единъ чиновникъ се 

пазятъ правилата, предписани въ чл. чл. 952 - 955. 

 

957. Ако взисканието е обърнато върху месечната и други плати, отъ последните може 

да се спре само часть, както следва: 

 

1) отъ платите на едно длъжностно лице, което получава на година до две хиляди лева 

включително, се спира, ако не е жененъ - една трета часть, а ако е жененъ или вдовецъ съ 

деца - една четвърть часть отъ всичката сума, която получава на годината; 

 

2) отъ платите на оногова, който получава по-много отъ две хиляди лева, но не повече 

отъ четири хиляди лева на годината, ако е нежененъ - две пети части, ако ли е жененъ или 

вдовецъ съ деца - една трета часть отъ всичката сума, която получава на година, и 

 

3) отъ платите на оногова, който получава повече отъ четири хиляди лева на година, 

ако е нежененъ - половината, ако ли е жененъ или вдовецъ съ деца - две пети отъ всичката 

сума, която получава на година. 

 

Но ако жената или децата на длъжника иматъ собственъ достатъченъ за обдържането 

имъ имотъ, тогава отъ платите на длъжника се вади такава също часть, каквато отъ 

нежененъ или вдовецъ безъ деца. 

 

958. Не се спиратъ за дългъ и взискания: 

 

1) пенсиите въ размера, определенъ отъ специалните закони; 

 

2) помощи, определени на длъжника за погребение на родителите, на жена или деца, 

или по причина на разорение отъ огънь, наводнение или отъ друго злочесто събитие; 

 

3) сумите, дадени за пътни разноски по служебни дела, и 

 

4) средства за прехрана, които се основаватъ на законни постановления. 

 

Отделение IХ. 

Обръщане взисканието върху вземания по записи, 

менителници, записи на заповедь, записъ на 

приносителя. 
 

959. Когато се налага секвестръ върху едно вземане, съдебниятъ приставъ трябва да 

запрети, чрезъ особено съобщение, на третото длъжно лице, да не плаща на длъжника. 

 

Съ връчването на съобщенията на третото длъжно лице, налагането на секвестра се 

счита за свършено. 

 

960. Налагането секвестръ върху вземания по менителници и по други книжа, които 



могатъ да се джиросватъ, или собственостьта на които се прехвърля чрезъ предаване, става 

така, че съдебниятъ приставъ взема тези книжа въ свое владение. 

 

961. Секвестираното вземане може, по избора на взискателя, или да му се предаде, за 

да го събере той, или да му се предаде вместо изплащане по номиналната му цена. 

 

Въ последния случай вземането преминава върху взискателя съ условие, че той се 

счита удовлетворенъ въ отношение на взисканието си срещу длъжника, въ размеръ на 

сума, за която го е приелъ. 

 

962. Ако, съгласно съ чл. 660, е разрешено на длъжника да отклони изпълнението, 

чрезъ представяне на обезпечение или чрезъ депозитъ, то предаването на секвестираните 

вземания става само за събиране съ условие, щото третото длъжно лице да депозира 

дължимата сума (чл. 661). 

 

963. По просба на взискателя, третото длъжно лице трябва въ двенеделенъ срокъ, 

считанъ отъ връчването съобщението за налагане на секвестра, да обяви на взискателя: 

 

1) дали и до колко припознава искането за основателно и готовъ ли е да плати; 

 

2) дали и до колко има претенции отъ други лица върху искането и 

 

3) дали и по какви претенции е наложенъ вече секвестръ и отъ други взискатели върху 

искането. 

 

Поканата за даването тези обяснения трябва да е напечатана въ връчителния актъ. 

Третото длъжно лице отговаря срещу взискателя за вредите и загубите, които би 

произлезли отъ неизпълнението на неговата обязаность. 

 

Обясненията на третото длъжно лице могатъ да се даватъ на съдебния приставъ или 

при връчването на съобщението за налагане секвестръ, или въ течение на предвидения въ 

първата алинея срокъ. Въ първия случай обясненията трябва да се забележатъ въ 

връчителния актъ и да се подпишатъ отъ третото длъжностно лице. 

 

964. Взискательтъ, който заявява искъ за издължение секвестираното вземане, 

длъженъ е да поиска отъ съда да се съобщи на длъжника за повдигнатата тъжба. 

 

965. Взискательтъ, който забавя събирането на предаденото нему вземане, отговаря 

срещу длъжника за вредите, които могатъ да произлязатъ отъ това. 

 

966. Взискательтъ може, безъ ущърбъ на своите претенции, да се откаже отъ правата, 

които е придобилъ чрезъ налагането на секвестръ и чрезъ предаването нему вземането, за 

да го събере. Отказването се извършва чрезъ заявление, което трябва да се връчи на 

длъжника. Заявлението трябва да се съобщи и на третото длъжно лице. 

 

967. Разноските за събиране на вземането, предадено на взискателя, или за събиране 

или вместо изплащане било по частенъ, било по съдебенъ редъ, оставатъ въ тяжесть на 



взискателя, който е длъженъ да дава на съда точна сметка за събраните пари. 

 

Отделение Х. 

Обръщане взисканието върху необрани произведения. 
 

968. Необраните произведения могатъ да се секвестиратъ само презъ четирите 

седмици, които предшествуватъ обикновеното време на тяхното узряване. 

 

969. За пазачъ на секвестираните произведения, съдебниятъ приставъ назначава, ако 

няма законни препятствия, единъ отъ пъдарите на общината, въ която се намиратъ 

всичките имоти или по-голямата часть отъ тяхъ. 

 

970. Въ протокола за налагането на секвестра се показва: изпълняемото решение, 

положението на всеки недвижимъ имотъ, неговата приблизителна големина, двама най-

малко отъ неговите съседи и рода на секвестираните произведения, както и назначения 

пазачъ. 

 

971. Преписъ отъ протокола, който се подписва отъ пазача и приподписва отъ кмета 

на общината, се изпраща най-късно подиръ три дни въ надлежния съдъ. 

 

Ако пазачътъ не иска или не може да подпише протокола, прави се за това бележка въ 

него. 

 

972. Съдътъ, възъ основание на протокола за налагането на секвестра, разрешава да се 

продадатъ произведенията, така както са необрани или следъ като се обератъ. 

 

973. Въ първия случай, продажбата на произведенията се извършва по правилата за 

продажба на движими имущества. 

 

Продажбата се произвежда въ общината, дето се намиратъ всичките или по-голямата 

часть отъ недвижимите имоти, произведенията на които са секвестирани. 

 

Въ втория случай, съдебниятъ приставъ назначава едно особено лице, за да обере 

произведенията, които отпосле се продаватъ по правилата за проданьта на движими 

имущества, освенъ ако съдътъ не е разрешилъ да се продадатъ по доброволно съглашение. 

 

974. Длъжникъ, който няма други доходи, може да иска да се освободятъ отъ 

секвестъръ, съгласно чл. 859 : 

 

1) нужното жито за неговото и за семейството му поддържане презъ единъ месецъ; 

 

2) сеното и зобьта, нужни за храна презъ три месеци време на добитъка, който не 

подлежи на секвестръ, и 

 

3) житото, което е нужно за посяване на половинъ хектаръ ниви. 

 



Отделение ХI. 

Частни производства и препирни при обръщането 

взисканието върху движимото имущество. 
 

975. Съдебниятъ приставъ няма право да спре налагането на секвестра по причина на 

възражение отъ страна на длъжника или на трети лица, че имуществото, което се намира 

въ владение на длъжника, не принадлежи нему, освенъ ако се внесе всичката взискана 

сума или ако взискательтъ изяви съгласие да се отложи секвестра. 

 

976. Лицето, което мисли, че има някакво право върху описаното имущество или възъ 

една часть отъ него, за присъденото вече взискание или за обезпечение на искъ, длъжно е, 

ако иска да спре публичната му продань или да се не дадатъ добитите отъ проданьта пари, 

да заяви искъ въ надлежния съдъ, на основание общите правила на подсъдностьта. По този 

искъ се призоваватъ на съдъ длъжника и взискателя. 

 

977. Заявлението на иска спира публичната продань на спорната движимость или 

предаване на взискателя добитите отъ проданьта пари само тогава, когато съдътъ комуто е 

заявенъ иска, допусне новъ секвестръ върху тяхъ за обезпечението на последниятъ искъ. 

 

ГЛАВА VI. 

Обръщане взисканието върху недвижимъ имотъ. 
 

978. (Измененъ: З. отъ 4 януарий 1899 год.) За описа, оценението и проданьта на 

недвижимия имотъ се пазятъ постановените въ чл. чл. 861 - 865, 878 - 883, 885, 889 - 891, 

909, 914 - 919, 927 - 929, 931, 942, ал. 2, 943 и 949 правила. Особените правила, които се 

отнасятъ собствено до недвижимия имотъ, се излагатъ въ следующите членове. 

 

Отделение I. 

Общи правила. 
 

979. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Когато ищецътъ обърне взисканието си 

върху недвижимъ имотъ, въ призовката на длъжника се казва, че ако той не заплати дълга 

си въ две недели, отъ деня на връчването й, ще се пристъпи къмъ описа и проданьта на 

показания въ призовката имотъ. 

 

979а. (Новъ: З. отъ 7 августъ 1902 год.) Не могатъ да бъдатъ продадени следните на 

длъжника недвижими имоти: 

 

1) къщата му, ако не струва повече - въ градовете отъ 1000 л., а въ селата - отъ 500 л., 

по данъчната оценка; 

 

2) едно лозе на големина не повече отъ два декара, или гюлище, или друга градина, на 

големина не повече отъ единъ декаръ, и 



 

3) една или повече ниви, на големина всичко не повече отъ десеть декара. 

 

Ако длъжникътъ има къща съ по-голяма цена отъ 1000 л. - въ градовете и 500 л. - въ 

селата, тя се продава, но се отделя сумата 1000 или 500 л. отъ продажната цена, която се 

внася въ местната земледелческа каса само на разположение на длъжника, до когато 

установи, въ продължение на една година, че се е сдобилъ съ друга къща. 

 

Относително земите продава се само горницата. 

 

(Изменена: З. отъ 10 априлий 1910 год.) Длъжникътъ не може да се откаже отъ 

даденото му отъ закона право въ ничия полза. 

 

980. Въ същото време, когато се праща на длъжника призовката за доброволно 

изплащане дълга, съдебниятъ приставъ явява на нотариуса или на мировия съдия, по 

местонахождението на имота, да го впише, до ново разпореждане, въ запретителната книга 

(чл. 557). 

 

981. Отъ какъ приеме призовката за изпълнението, длъжникътъ не може, подъ страхъ 

на лична и имуществена отговорность по закона: 

 

1) да отчуждава или залага този имотъ, съ изключение на случая, показанъ въ чл. 982, 

и 

 

2) да сече въ него дърва, освенъ колкото му са потребни за поддържане на 

домакинството и изобщо да отчуждава или разваля такива предмети, които се считатъ по 

закона или по обичаите принадлежность на имота. 

 

982. Въ течение на срока, показанъ въ чл. 979, до деня на публичната продань на 

имота, длъжникътъ има право да го продаде или заложи целия или часть отъ него, но съ 

условие, щото до извършването на проданьта или залагането да бъде внесена въ съда по 

местонахождението на имота достатъчна сума за удовлетворение заявения искъ и 

разноските по него. 

 

983. Договори върху недвижимия имотъ, които длъжникътъ е сключилъ преди 

получаването на призовката за обръщане взисканието върху недвижимия имотъ, запазватъ 

силата си до означения въ тяхъ срокъ. 

 

984. Договори върху недвижимия имотъ, които длъжникътъ е сключилъ после 

получаване призовката за изпълнението, могатъ да бъдатъ унищожени отъ съда, по просба 

на взискателя, а въ случай на публична продань - отъ купувача, ако тези договори 

съдържатъ вреди за взискателя или купувача. 

 

Отделение II. 

Описъ на недвижимия имотъ. 
 



985. Отъ какъ изтече означения въ чл. 979 срокъ, съдебниятъ приставъ, по писмено 

заявление на взискателя, пристъпва, въ възможно най-късо време, до описа на имота, за 

който день предварително се съобщава съ призовка на страните. Ако не се яви въ 

назначения срокъ взискательтъ или неговиятъ повереникъ, описътъ на имота се отлага до 

ново заявление. 

 

(Нова ал.: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Преди да се пристъпи къмъ описъ и продажбата на 

недвижимия имотъ, съдебниятъ приставъ трябва да се удостовери било отъ надлежното 

общинско управление, било чрезъ справка въ емлячната и данъчна книга или по другъ 

начинъ, че имотътъ е въ владение на длъжника. 

 

986. Описътъ трябва да съдържа: 

 

1) означение на изпълнителния листь, възъ основание на който се извършва 

изпълнението; 

 

2) мястото, въ което се намира имотътъ, сиречъ въ кой окръгъ, въ коя община, въ коя 

часть, на коя улица и подъ какъвъ нумеръ; 

 

3) отъ какви части той състои, съ забелязване названието, както на всички имотъ, така 

и на отделните му части; 

 

4) кому принадлежи описания имотъ, заложенъ ли е, за каква именно сума, и 

 

5) на какво основание длъжникътъ е придобилъ имота. 

 

987. Въ описа се показватъ: 

 

1) границите на имота и имената на съседните владелци; 

 

2) пространството на земите, на кориите и на водите, които се намиратъ въ имота; 

 

3) какви домакински, фабрични или други заведения има въ имота, въ какво състояние 

са и какви здания имъ принадлежатъ и 

 

4) други сведения, които обясняватъ положението и състава на имота, като: 

сключените върху него договори, добитъка за работа, земледелческите оръдия, машините, 

разстоянието, въ което се намира отъ промишлени градове, отъ корабоходни реки или 

железни пътища и пр. 

 

988. Когато пространството на земите е неизвестно, то се определя приблизително съ 

обяснение на житата, които се изкарватъ и на сеното, което се накосява въ имота. 

 

989. Въ описа на къщата се показва: 

 

1) каменна ли е или дървена и съ какво е покрита; 

 



2) мярката й въ дължина, широчина и височина и 

 

3) на колко ката е и колко стаи за живеене има. 

 

990. Въ описа на отделни отъ къщата, но не и принадлежащи, строения се показва: 

 

1) тяхната дължина, височина и числото на катовете; 

 

2) каменни ли са или дървени и съ какво са покрити и 

 

3) тяхното назначение. 

 

991. Въ описа на фабрики и заводи се показва: 

 

1) отъ какви здания се състоятъ, т. е. отъ каменни или дървени и съ какво са покрити; 

 

2) големината на зданията, на колко ката са и колко стаи за живеене и работене има; 

при описа на рударските заводи, освенъ това, се показва числото и големината на 

рудниците, на къщята и другите заведения; 

 

3) числото на язовете, на становете и на други машини, които се употребяватъ за 

работене, и 

 

4) количеството на изделията, сиречъ отъ колко до колко са стигнали изделията въ 

последните петь години. 

 

992. Въ описа се внася всичкото движимо имущество, което не може да бъде отделно 

отъ имота, който се описва, или споредъ назначението си, или споредъ закона. 

 

993. Сведения за несъбраните държавни и други данъци върху продаваемия имотъ 

съдебниятъ приставъ изисква отъ надлежните управления. Ако тези сведения не се дадатъ, 

свършването на описа не се спира. 

 

994. Отрязите, за които има препирня, се внасятъ въ описа съ означение на големината 

и на границите имъ и съ показание, где се разглежда препирнята за тяхъ. 

 

995. Ако стойностьта на имота очевидно надминава сумата на взисканието, тогава 

съдебниятъ приставъ описва за публичната продань само една съразмерна съ взисканието 

часть, макаръ взискательтъ и да иска описването на целия имотъ. 

 

996. (Измененъ: З. отъ 10 априлий 1911 год.) Оценението на недвижимия имотъ се 

прави отъ взискателя и длъжника, по взаимно съгласие. Ако такова съгласие не се 

постигне, или ако длъжникътъ отсътствува, взискательтъ прави самъ оценението, но, въ 

този случай, то не може да бъде по-низко отъ оценката на имота въ данъчните книги. 

 

Тези оценения се съобщаватъ на съдебния приставъ съ писмено заявление до 

свършване на описа. 



 

Отделение III. 

Оценение на недвижимия имотъ. 

Чл. чл. 997, 998 и 999 отменени: (З. отъ 10 априлий 1912 

г.) 
 

Отделение IV. 

Управление на описания имотъ. 
 

1000. Описаниятъ имотъ остава, доде се продаде публично, въ владението на 

предишния му стопанинъ, който го управлява споредъ изложените въ чл. 981 правила. 

 

1001. Длъжникътъ трябва да даде сметка за времето, докато е държалъ описания 

имотъ. Събраните отъ имота доходи се прибавятъ при сумата, за която се продаде той. 

 

1002. Длъжникътъ приема имота по описъ и е длъженъ да го повърне въ същото 

устройство, съ същата движимость, както го е приелъ. 

 

1003. За имоти, които даватъ доходи, взискательтъ, въ случай на опасность за 

злоупотребление доходите отъ страна на длъжника, може да иска отъ съда разрешение, 

щото управлението на описания имотъ и събиране доходите му да се повери, съгласно чл. 

чл. 892 - 902, на трето лице. 

 

Отделение V. 

Продажба на недвижимия имотъ. 
 

§ I. Местопродаването на недвижимия имотъ и лицата, 

 

които извършватъ проданьта. 

 

1004. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Когато се свършватъ описътъ и оценението, 

съдебниятъ приставъ, който извършва проданьта, определя деня за нейното отваряне и се 

разпорежда да се обнародватъ обявления за публичната продань. 

 

1005. Ако длъжникътъ докаже, че чистиятъ и свободниятъ доходъ отъ недвижимия 

имотъ за три години стига да се плати дълга съ лихвите и разноските, които дължи, и ако 

предложи да приведе този доходъ възъ взискателя, съдътъ може да спре взисканието, но то 

може да бъде подновено, ако се яви някое възражение или препятствие за платежа. 

 

1006. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Длъжникътъ въ предвидения въ 

предидущия членъ случай трябва да заяви, чрезъ съдебния приставъ, въ надлежния 

окръженъ съдъ, преди изтичането на дадения му двенеделенъ срокъ, за доброволно 

изплащане на дълга си. Съдебниятъ приставъ изпраща заявлението въ съда, заедно съ 



изпълнителното производство. 

 

§ II. Срокове за проданьта. 

 

1007. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Съдебниятъ приставъ е длъженъ, най-късно 

една неделя следъ описа, да направи обявления за проданьта, които ще се залепятъ, 

обнародватъ въ Държавния или местния вестникъ. Проданьта почнува отъ последнето 

двукратно обнародване въ "Държавенъ Вестникъ" или отъ датата на залепените обявления. 

 

1008. (Измененъ: З. отъ 28 февруарий 1897 год.) За недвижими имоти, оценени по-

долу отъ 1000 л., публикация трябва да става само въ местния вестникъ, ако такъвъ има; 

освенъ това, изпращатъ се обявления и въ общината, дето се намира продаваемиятъ имотъ, 

както и въ съседните общини, които обявления се залепятъ на вратите на общинското 

управление и на по-видните места. 

 

1009. (Отмененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) 

 

§ III. Обявление за проданьта. 

 

1010. Обявленията за проданьта на недвижимия имотъ трябва да съдържатъ: 

 

1) имената и презимената на стопанина на имота и на взискателя; 

 

2) името и презимето на съдебния приставъ, който ще извършва проданьта на имота; 

 

3) кратко описание на имота, който се продава, и мястото, дето се намира; 

 

4) заложенъ ли е имотътъ, кому и за колко; 

 

5) мястото и времето на продаването; 

 

6) цената, отъ която трябва да се захване проданьта, и 

 

7) да бъде показано на цяло или по части и по какви именно ще се продава имота. 

 

Сведенията, които се искатъ отъ п. 4 на този членъ, приставътъ събира, като направи 

справка у надлежното нотариално учреждение. 

 

1011. Обявленията за публичната продань, поне десеть дена преди проданьта, се 

залепватъ на мястото, дето е имотътъ, и при входа на онзи съдъ, при който има да стане 

проданьта. Освенъ това, тия обявления се изпращатъ въ градските и селски полицейски 

управления и се обнародватъ въ местни вестникъ. 

 

1012. Описътъ и оценението на имота, предписанията на съдебните места и изобщо 

всичките книжа, които се отнасятъ до публичната продань, трябва да са достъпни въ 

канцеларията на съдебния приставъ за всичките желающи, въ всичкото време отъ 

залепването на обявлението до началото на проданьта. 



 

§ IV. Производството на проданьта. 

 

1013. (Измененъ: З. отъ 7 февруарий 1906 г.) Преди проданьта се съставя за всеки 

имотъ наддавателенъ листъ, въ който се записва: названието на имота или на отреза отъ 

него, цената на имота, определена отъ вещите лица, намалена за непокритите имоти съ 

10%, за покритите съ 20%, недоплатените за него данъци и разноските, които са станали, 

за да се извади на продань. 

 

1014. Когато се продаватъ няколко имоти, или когато единниятъ имотъ е разделенъ на 

части, на длъжника се предоставя право да покаже, кой имотъ или коя часть трябва да се 

продаде по-напредъ. 

 

1015. Сметката за разноските, които са станали, за да се назначи за продань имота, се 

съставя отъ съдебния приставъ и се утвърдява отъ надлежния съдъ. 

 

1016. Следъ като се добие сумата, която е потребна за изплащане взисканието и 

разноските по проданьта на единъ или няколко имоти или техни части, другите имоти или 

отрези се освобождаватъ отъ проданьта. 

 

1017. Всеки, който желае да купи имотъ, може да се яви въ мястото, дето се той 

продава, като купувачъ, самъ или чрезъ повереникъ, който трябва да е снабденъ съ особена 

за това довереность отъ него. 

 

За да може да участвува въ наддаването, трябва да внесе, като залогъ, една десета 

часть отъ цената по първоначалната оценка. 

 

Взискателите се освобождаватъ отъ внасяне залогъ. 

 

1018. Проданьта се извършва отъ съдебния приставъ въ присътствието на единъ 

чиновникъ отъ местната полиция и се захваща съ прочитането на продавателния листъ и съ 

питане: желае ли някой да наддаде върху назначената въ продавателния листъ цена. 

 

1019. Всяко наддаване се внася въ продавателния листъ срещу презимето на купувача, 

обявява се на всичките други купувачи и се записва въ продавателния листъ или отъ 

самите купувачи, или, по желанието имъ, отъ приставъ. 

 

1020. Продавателниятъ листъ се подписва: 

 

1) отъ оногова, който е далъ най-голяма цена; 

 

2) отъ взискателя и отъ длъжника, и 

 

3) отъ съдебния приставъ, който е извършилъ проданьта. 

 

§ V. Последствията на проданьта. 

 



1021. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Проданьта се продължава тридесеть и 

единъ день. Всякой може да наддава върху първоначалната оценка каквато цена пожелае, 

безъ да се гледа каква цена е далъ предшествующиятъ наддавачъ. Следъ свършването на 

проданьта, имотътъ се присъжда на този наддавачъ, който е далъ най-висока цена. Това 

присъждане се прави отъ съдебния приставъ върху наддавателния листъ. 

 

Въ последния день проданьта се продължава до петь часа подиръ пладне. 

 

1022. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Купувачътъ, който е предложилъ при 

проданьта най-висока цена, внася до десеть часа преди пладне на следующия день, следъ 

свършване на проданьта, не по-малко отъ десетата часть отъ цената, въ която се смята и 

залогътъ по чл. 1017 , а останалата часть внася въ течение на следующите следъ това 

десеть дни. 

 

Ако купувачътъ не внесе въ срокъ десетата часть, съдебниятъ приставъ поканва 

следующия подиръ него по цена наддавачъ да задържи имота за себе си, като внесе той 

десетата часть въ двадесеть и четири часа, отъ поканата. Ако този последниятъ не внесе 

десетата часть, съдебниятъ приставъ поканва по редъ последующите наддавачи, като 

достигне до втория по цена. 

 

1023. Отъ внесената отъ купувача сума най-напредъ се плащатъ недоплатените върху 

имота държавни, окръжни и общински данъци, а тъй също и разноските до изпълнението. 

 

1024. Ако сумата, която се добие отъ проданьта, не достигне за удовлетворение на 

всичките предявени противъ длъжника взискания, онзи, който е купилъ имота, може да 

замени съ принадлежащите нему претенции само онази часть отъ сумата, която му се пада 

по съразмерность. Изключаватъ се отъ това правило вземанията, гарантирани съ ипотека. 

 

1025. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Ако въ продължение на 24 часа отъ 

присъждането се яви някой и наддаде петь на стотехъ, проданьта се възобновява и 

продължава още на следующия подиръ това присътственъ день, часа до 5 следъ пладне, 

подиръ изминаването на който срокъ имотътъ се присъжда окончателно върху оногова, 

който е далъ най-голямата цена. 

 

(Нова ал.: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) Ако и въ този случай наддавачътъ, който е далъ 

най-висока цена, не внесе въ срокъ десетата часть, постъпя се съгласно втората алинея на 

чл. 1022 . 

 

1026. (Измененъ: З. отъ 10 априлий 1912 г.) Следъ като последниятъ наддавачъ внесе 

въ предвидения въ чл. 1022 срокъ останалата сума, съдебниятъ приставъ или неговиятъ 

помощникъ праща незабавно, следъ изтичането на предвидения въ чл. 1055 срокъ, на 

надлежния съдъ книжата по проданьта за преглеждане и утвърждение. 

 

Съдътъ извършва това най-късно двадесеть дни следъ получаване на книжата, въ 

съдебно заседание, съ призоваване на страните. 

 

Определението, съ което съдътъ се произнася по утвърдяването на проданьта, е 



окончателно и може да се обтъжи само по касационенъ редъ въ месеченъ срокъ отъ деня на 

произнасянето му. 

 

Касационниятъ съдъ разглежда такива дела въ най-късъ срокъ. 

 

1027. (Измененъ: З. отъ 10 априлий 1912 г.) Когато се утвърди проданьта и 

определението на съда стане неотменимо, имотътъ се предава отъ съдебния приставъ въ 

фактическо владение на купувача. 

 

§ VI. Нестанали и недействителни продажби. 

 

1028. Проданьта се счита нестанала: 

 

1) ако не се явятъ купувачи или се яви само единъ; 

 

2) ако отъ купувачите, които са се явили, никой не наддаде върху сумата на 

оценението; 

 

3) ако подиръ свършване на проданьта, купувачътъ, следъ като е внесалъ десетата 

часть, не плати въ срокъ всичката сума, за която се е задължила. 

 

1029. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Ако проданьта се признае за нестанала въ 

случаите на п. п. 1 и 2 на предидущия членъ, взискателите иматъ право да искатъ да се 

отвори нова продань или да задържатъ имота за своя сметка, по цената, отъ която се 

започнала проданьта. Ако пъкъ проданьта не е станала въ случай на п. 3 на предидущия 

членъ, тогава взискателите иматъ право само да искатъ да стане нова продань. 

 

1030. Взискательтъ, който задържа имота за своя сметка, трябва да заплати на всички 

други взискатели, съразмерно съ вземанията имъ. 

 

1031. (Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Разногласието между взискателите за нова 

продань се решава по вишегласие на явившите се взискатели, което се определя 

съразмерно съ сумата на вземанията имъ. За тази цель съдебниятъ приставъ свиква 

взискателите на събрание, което не може да бъде назначено по-късно отъ петнадесеть дни 

отъ продажбата. 

 

Ако вишегласието на явилите се взискатели е да не става нова продань и двама или 

повече отъ тяхъ пожелаятъ да задържатъ имота за своя сметка, тогава съдебниятъ приставъ 

възлага имота на тогова отъ тяхъ, който веднага предложи най-висока цена. 

 

1032. Ако и втората продань не стане, то взискателите трябва да поематъ върху си 

имота или да обърнатъ взисканието си върху другъ длъжниковъ имотъ, но да платятъ, 

съразмерно съ взисканието на всекиго, разноските, които са станали, за да се назначи 

имота за продань. 

 

1033. Ако купувачътъ не плати въ срокъ всичката цена, за която му е продаденъ 

имотътъ, то той отговаря за всичките загуби, които могатъ да произлязатъ отъ това за 



длъжника, а така и за всичките разноски по продаването на имота. А внесената отъ него 

десета часть, било като залогъ (чл. 1017), било като задатъкъ (чл. 1022), се притуря къмъ 

общата сума, която се получи за имота на новъ търгъ. 

 

1034. (Отмененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) 

 

1035. Проданьта се счита недействителна: 

 

1) когато подиръ проданьта се е доказало предъ съда, че продадениятъ имотъ не 

принадлежи на длъжника; 

 

2) когато някой е неправилно отстраненъ отъ участие въ купуването, или когато 

неправилно се е отхвърлила най-голямата цена, която някой е предложилъ; 

 

3) когато имотътъ се е купилъ отъ такова лице, което не е имало право да вземе 

участие въ купуването, и 

 

(Измененъ: З. отъ 1 мартъ 1907 год.) 

 

4) когато имотътъ се е продалъ безъ обявление или се е продалъ преди срока, който е 

назначенъ въ обявлението за проданьта. 

 

1036. Въ случая, показанъ въ п. 1 на предидущия (1035) членъ, имотътъ се възвръща 

на законния му собственикъ, а на купувача се дава право да взиска заплатената отъ него 

сума отъ длъжника или отъ взискателите, на които е било заплатено отъ добитата сума за 

имота. 

 

1037. (Измененъ: З. отъ 10 априлий 1912 г.) Новата продань се произвежда съ 

спазване правилата, установени за първата продань, съ тази само разлика, че ако проданьта 

не е станала по една отъ причините указани въ п. п. 1 и 2 на чл. 1028 , то при втората 

продань първоначалната оценка се намалява съ 50%. 

 

Отделение VI. 

Продажба на ипотекиранъ имотъ. 
 

1038. При проданьта по частно взискание на имотъ, който е ипотекиранъ, обявленията 

за проданьта се препращатъ, едновременно съ пращането имъ въ редакцията на вестника, 

на ипотекирания заемодавецъ, ако е известно местожителството му. 

 

1039. Следъ извършването проданьта на ипотекирания имотъ, отъ добитата цена се 

задържа сумата за удовлетворение на заема, обезпеченъ чрезъ ипотека. Задълженията на 

длъжника по ипотеката могатъ да преминатъ върху купувача само по взаимно съгласие 

между него и ипотекирания заемодавецъ. 

 

1040. Ипотекарниятъ заемодавецъ се известява отъ пристава за резултата на 

проданьта. 



 

1041. Ако предложената най-горна цена при проданьта бъде по-долна отъ цената, за 

която имотътъ е ипотекиранъ, то трябва да се постъпва по правилото, изложено въ чл. 948. 

 

Отделение VII. 

Продажба на имотъ, който се намира въ общо владение. 
 

1042. При взискание противъ едного или неколцина владелци на неразделенъ имотъ, 

той се описва цялъ, но на публичната продань се продава само правото на длъжника върху 

неговия дялъ, безъ да бъде той предварително отделенъ. Това правило се прилага и къмъ 

проданьта на неделими имоти, които принадлежатъ на няколко лица. 

 

1043. Недвижимите имоти, за които е речь въ предидущия (1042) членъ, могатъ да 

бъдатъ продадени и цели, ако пожелаятъ това всичките съвладелци, и ако взискателите, на 

които трябва да бъде обявено за това желание, не представятъ противъ него възражение. 

Добитите отъ проданьта пари се поделятъ между владелците на имота, при което сумата, 

която се пада на длъжника, се дава на взискателя. 

 

1044. Ако между съвладелците на имота, който е продаденъ на публична продань, има 

споръ за размера на сумата, която се пада на длъжника, спорната сума не се предава на 

взискателите до окончателното разрешение на спора отъ съда. 

 

Отделение VIII. 

Частни производства и препирни. 
 

1045. Длъжникъ, който представи на взискателя тригодишния доходъ отъ имота си, въ 

предвидения отъ 1005 членъ случай, е длъженъ, ако поиска взискательтъ, да обезпечи 

точностьта на изплащането на този доходъ за половина година напредъ или съ 

поръчителство, или по други някой начинъ. 

 

1046. Ако се не плати доходътъ въ означения срокъ, взискательтъ има право да поиска 

или да се продаде имотътъ на длъжника, или да обърне взисканието си върху даденото 

обезпечение. 

 

1047. Лицето, което мисли, че находящиятъ се въ владение на длъжника и описанъ 

имотъ или часть отъ него за присъдено вече взискание или за обезпечение на искъ 

принадлежи не на длъжника, а нему, длъжно е, за да отклони публичната продань на 

имота, да предяви искъ въ надлежното съдебно място. 

 

(Изменена: З. отъ 10 априлий 1912 год.) Ако описаниятъ имотъ се намира въ 

владението на третото лице, то последното има право съ частна жалба, подадена най-късно 

до последния день на проданьта, да иска да се освободи имотътъ отъ обърнатото върху 

него взискание. 

 

1048. По иска на третото лице призоваватъ се, както длъжникътъ - владелецъ на 



описания имотъ, така и взискательтъ. За заявения искъ се известява съдебното място, при 

което става проданьта. 

 

1049. Заявяване искъ за принадлежностьта на имота на третото лице спира 

производството на публичната продань на имота или на спорната часть отъ него само въ 

такъвъ случай, когато съдътъ, предъ който е заявенъ искътъ, следъ като разгледа 

доказателствата на ищеца, постанови да се наложи на тоя имотъ запрещение, споредъ 

правилата за обезпечение на исковете. 

 

1050. Заявяването искъ за часть отъ описания имотъ не спира проданьта на другите му 

безспорни части. 

 

1051. Спирането проданьта на часть отъ имота, на основание чл. 1049 , дава на 

взискателя право да иска нова оценка на имота, по правилата, изложени въ чл. чл. 996 - 

999, или да иска спиране проданьта на целия имотъ. 

 

1052. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Жалбите, че не са се опазили при описа и 

оценението на имота, а също и въ производството, което е ставало преди да се извърши 

описа и оценението, предписаните отъ закона правила, се подаватъ въ надлежния съдъ, въ 

седмодневенъ срокъ отъ деня, отъ какъ е извършено действието, противъ което става 

оплакване. 

 

1053. Доде се реши жалбата, обнародването на обявленията се спира и, ако тя се 

припознае уважителна, производството трябва да се поднови отъ последното правилно 

действие. 

 

1054. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Жалбите, че не са опазени установените 

отъ закона правила при обнародването на обявлението за публична продань на имота, се 

подаватъ не по-късно отъ седемь дни, преди назначения за проданьта день. 

 

1055. Жалбите срещу неправилното извършване на проданьта се подаватъ въ 

седмодневенъ срокъ, отъ деня на проданьта. 

 

1056. Съдебниятъ приставъ, който е виновенъ въ неправилното извършване на 

проданьта, лишава се отъ определеното за нея възнаграждение. 

 

1057. Независимо отъ това, виновните, въ неправилно извършване проданьта, могатъ 

да бъдатъ наказани дисциплинарно и отговарятъ за загубите, които са причинили на 

частните лица, ако последните това поискатъ. 

 

1058. Обръщане на взисканието върху доходите на недвижимия имотъ, който 

принадлежи на длъжника по право на собственость, освенъ случая, показанъ въ чл. 1045, 

може да стане само по взаимно съгласие на взискателя и длъжника, при което се определя, 

както реда, по който ще се определятъ доходите, които дава недвижимия имотъ, така и 

условията за временното управление на имота. 

 



ГЛАВА VII. 

За принудителното предаване на присъдения имотъ. 
 

1059. Взискательтъ, комуто е присъденъ някой недвижимъ имотъ, като предяви 

изпълнителния листь, въвежда се въ владение на този имотъ отъ съдебния приставъ, по 

установения редъ, при което имотътъ, ако поиска взискательтъ, се описва. 

 

(Нова ал.: З. отъ 10 априлий 1912 г.) За въвеждането въ владение съдебниятъ приставъ 

съставя протоколъ, който задължително се написва на самото място, и отстранява 

длъжника отъ имота, ако той не го напусне доброволно. При това, съдебниятъ приставъ е 

длъженъ, ако страната поиска това, да постави гранични знаци на имота, за което прави 

бележка въ протокола. 

 

1060. Движимото имущество, което е било секвестирано, доде се е разглеждало 

делото, се предава отъ пазителя, като му се предяви изпълнителния листъ, на съдебния 

приставъ, който го и предава на взискателя. 

 

1061. Отсъденото движимо имущество, което не е било секвестирано и което не е 

било предадено на взискателя въ назначения въ решението срокъ, или не е било предадено 

на съдебния приставъ при първото му поискване, се отнема съ спазване постановеното въ 

чл. 861 правило. 

 

1062. Въ предвидения отъ предидущия 1061 членъ случай, протоколътъ на пристава 

се подписва отъ члена на местната полиция, който е присътствувалъ при вземането на 

имуществото. 

 

1063. Ако се не намери у длъжника всичкото присъдено имущество или часть отъ 

него, или пъкъ ако то е обезценено чрезъ разваляне, то цената на ненамереното или 

разваленото имущество се взема, по определение отъ съда, отъ другото имущество на 

длъжника. 

 

1063а. (Нови членове: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) Ако осъдениятъ длъжникъ, който е 

изваденъ отъ недвижимия имотъ, самоволно се върне въ него, той, по молба на взискателя, 

отново се изважда отъ имота по определение на съда, който е издалъ изпълнителния листъ. 

При това, отъ длъжника се събиратъ разноските по това изпълнение и къмъ него се 

приспособява постановлението на чл. 154 , алинея трета отъ наказателния законъ. 

 

1063б. (Измененъ: З. отъ 18 мартъ 1915 год.) Съдебниятъ приставъ, ако намери 

присъдения имотъ въ владението на трето лице и се удостовери, че то е придобило 

владението си следъ завеждане на делото, по което е издадено изпълняваното решение, той 

въвежда взискателя въ владение на присъдения имотъ. 

 

Това трето лице, ако заявява върху присъдения имотъ свои особени права, независими 

отъ правата на истеца или ответника, може, за запазване правата си, да моли местния 

мирови съдия да спре изпълнението на решението. 

 



Заедно съ молбата за спиране на изпълнението третото лице е длъжно да представи 

писмени доказателства за своето право на собственость върху присъдения имотъ. 

 

Молбите за спиране на изпълнението се разрешаватъ по частенъ редъ съ участието на 

взискателя, длъжника и третото лице. 

 

Ако мировиятъ съдия намери молбата за спиране изпълнението за уважителна, дава 

на третото лице не по-дълъгъ отъ две седмици срокъ, за да заведе искъ въ надлежния съдъ. 

 

Ако третото лице въ дадения срокъ не заяви искъ, взискательтъ има право да иска отъ 

мировия съдия да заповяда да се продължи изпълнението на решението. 

 

Третото лице, което е придобило владението на присъдени имотъ преди завеждане 

делото, по което е издадено изпълняваното решение, може съ частна жалба противъ 

действията на съдебния приставъ да възстанови владението си, ако съдебния приставъ е 

въвелъ въ владение взискателя, въпреки условията, предвидени въ алинея първа на тоя 

членъ. Ако е пропуснатъ срока за обезсилване действията на съдебния приставъ, третото 

лице може да възстанови владението си съ владелчески актъ. 

 

1063в. Когато длъжникътъ не изпълни едно задължение да извърши такова действие, 

което може да бъде извършено отъ друго лице, взискательтъ може да иска отъ съда, който 

е постановилъ решението, да го упълномощи да извърши за сметка на длъжника 

действието. 

 

Взискательтъ може да иска въ същото време да се осъди длъжникътъ да внесе 

предварително разноските, потребни за извършване на действието, безъ да се лишава отъ 

правото да иска да се допълни отпосле тази сума, ако извършването на действието изисква 

повече разноски. 

 

1063г. Когато действието не може да се извърши отъ друго лице, а зависи 

изключително отъ волята на длъжника, съдътъ, по искане на взискателя, принуждава 

длъжника да извърши действието чрезъ налагане глоба, която не може да бъде по-голяма 

отъ 1000 л. 

 

1063д. Когато длъжникътъ върши противното на това, което е задълженъ да не върши 

или да търпи извършването на едно действие, той, по искане на взискателя, за всяко 

нарушение се осъжда отъ съда, който е постановилъ изпълняваното решение, на глоба, 

която не може да бъде по-голяма отъ 1000 л., или на затворъ не повече отъ шесть месеци. 

 

Когато съпротивлението е съпроводено съ такова изменение въ предмета на 

изпълнението, за отстранение на което и за възстановение на прежното положение са 

необходими разноски, взискательтъ може да иска да бъде упълномощенъ да извърши тия 

работи за сметка на длъжника, като се определи и сумата, която длъжникътъ трябва да 

внесе за тази цель. 

 

ГЛАВА VIII. 



За разпределението на събраната сума между няколко 

взискатели. 
 

1064. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Ако събраната сума е недостатъчна за 

пълното удовлетворение на всичките предявени за взискание вземания, то съдебниятъ 

приставъ извършва разпределение на сумата по указания по-долу редъ. 

 

1065. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Отъ представената сума съдебниятъ 

приставъ най-първо отдели сума за изплащане разноските по взисканието и вземанията, 

които са обезпечени съ залогъ по старшинството на ипотекираните актове, а остатъка 

следъ това обръща за удовлетворение другите вземания по съразмерность. 

 

1066. (Отмененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) 

 

1067. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Съставената сметка се представлява на 

длъжника и на присътствующите взискатели, които се призоваватъ за това въ 

канцеларията на пристава за единъ определенъ день. 

 

1068. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Жалбите на длъжника и на взискателите 

противъ сметката се приематъ само въ седмодневенъ срокъ отъ деня, който е определенъ 

за предявяването на сметката и се разрешава отъ съда. 

 

Ако въ този срокъ не са били направени никакви жалби, разпределението, направено 

отъ съдебния приставъ, се счита окончателно и сумите се предаватъ отъ съдебния приставъ 

по принадлежность, следъ утвърждението на проданьта отъ съда. 

 

1069. По молба на взискателите или на длъжника допуска се съединението на няколко 

производства за разпределение, които са почнати въ разни съдилища. Въ тоя случай 

разпределението се прави въ онзи съдъ, за който се съгласятъ всичките взискатели и 

длъжници; ако ли пъкъ не последва подобно съгласие, то разпределението става въ онзи 

съдъ, въ ведомството на който длъжникътъ има местожителството си. А въ случай, че 

длъжникътъ няма местожителство въ ведомството на тези съдилища, въ които са били 

захванати производствата за разпределението, последното може да стане въ всяко отъ 

тяхъ, по избора на взискателя, който е заявилъ молбата за съединение. 

 

1070. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Горепоказаниятъ редъ за разпределението 

се следва и въ тоя случай, когато за удовлетворение на взискателите бъдатъ представени 

доходите на длъжника, или задържане на платата му и арендите, или когато имотътъ на 

длъжника, като не е могълъ да бъде продаденъ на публична продань, трябва да се предаде 

по оценка на едното отъ взискателите. 

 

1071. (Измененъ: З. отъ 7 мартъ 1897 год.) Не се допущатъ да участвуватъ въ 

разпределението ония взискатели, които са предявили на съдебния приставъ своите 

изпълнителни листове за взискание, следъ изминаването на 7 дни подиръ направеното отъ 

съдебния приставъ разпределение на сумите. Но както тия взискатели, така и всичките 

други, които са получили удовлетворение по съразмерность на взисканията, запазватъ 



правото си да искатъ допълнително удовлетворение отъ друго имущество на длъжника или 

да молятъ да се признае несъстоятеленъ. 

 

ГЛАВА IХ. 

За личното задържане. 
 

Отделение I. 

Общи правила. 
 

1072. Длъжникътъ може да бъде лично задържанъ само по особна за това молба на 

взискателя и по определение на окръжния съдъ, въ окръга на който се изпълнява 

решението. 

 

За дългъ къмъ държавното съкровище лично задържане не се допуща. 

 

1073. Съдътъ постановява определение за личното задържане на длъжника, ако той не 

заплаща присъденото отъ него взискание и не може да покаже способъ за изпълнение на 

решението. 

 

1074. Не могатъ да бъдатъ лично задържани: 

 

1) непълнолетните; 

 

2) лицата, които иматъ повече отъ шестдесеть годишна възрасть; 

 

3) непразните жени и до шесть недели подиръ раждането; 

 

4) родителите, ако находящите се подъ тяхна грижа малолетни деца оставатъ безъ 

средства за съществуване; 

 

5) свещениците, за които се известява епархиалното началство; 

 

6) офицерите, които се намиратъ на действителна обязателна служба, както и долните 

чинове, додето са на действителна обязателна служба. 

 

1075. Личното задържане на длъжника не се допуща по молба на неговия съпругъ или 

на родственикъ, по права линия безъ ограничение, въ съребърна - до трета степень 

включително, а по сватовство - въ първите две степени. 

 

1076. Личното задържане не може да има място за дългъ до сто лева включително. 

 

1077. Никакво съглашение за допущане на лично задържане въ случаи, които не са 

отъ законите установени, не се допуща. Всичките такива съглашения се признаватъ за 

недействителни и не подлежатъ на изпълнение. 

 



1078. Въ молбата за лично задържане трябва да бъде точно забелязано: 

 

1) името, презимето, прякора и занятието на длъжника, и 

 

2) сумата, която подлежи да се взиска отъ него. 

 

1079. При молбата трябва да се приложи изпълнителния листъ, по който се 

произвежда взисканието, съ надписъ върху него отъ съдебния приставъ за това, че 

длъжникътъ или никакъ не е удовлетворилъ взискателя, или го е удовлетворилъ не 

напълно, като се забележи въ последния случай и недоплатената сума. 

 

1080. Тая молба се предявява на длъжника, за да представи обяснения въ 

седмодневенъ срокъ. 

 

1081. Въ определението на съда за личното задържане се забелязва точно: 

 

1) името, презимето, прякора и занятието на лицето, което се подлага на лично 

задържане; 

 

2) количеството на дължимата сума, за която се подлага лицето на лично задържане, и 

 

3) срока на личното задържане. 

 

1082. По определението за лично задържане се издава особенъ изпълнителенъ листъ. 

 

1083. Продължителностьта на задържането се определя отъ съда, споредъ 

количеството на незаплатеното взискание, въ следующия размеръ: За дългъ по-горе отъ 

100- 2.000 л. 1 - 6 мес. " " " " 2.000- 10.000 " 6 " - 1 год. " " " " 10.000- 30.000 " 1 - 2 " " " " " 

30.000- 60.000 " 2 - 3 " " " " " 60.000-100.000 " 3 - 4 " " " " " сто хиляди " 4 - 5 " 

 

1084. Определението на съда за лично задържане губи своята сила следъ изтичане на 

шесть месеци, ако взискательтъ не го предяви за изпълнение комуто следва въ 

продължение на казаното време. 

 

1085. Жалба срещу определението на съда за лично задържане може да бъде подадена 

въ двенеделенъ срокъ отъ деня, когато определението е съобщено, или откакъ се е почнало 

изпълнението му. 

 

1086. Взискательтъ, който е пристъпилъ къмъ личното задържане на длъжника, няма 

право да взиска по другъ способъ присъдената сума, и подиръ изтичане срока за 

задържането, длъжникътъ се счита за свободенъ отъ онзи дългъ, за който е билъ задържан. 

 

Отделение II. 

Задържане на длъжниците. 
 

1087. Изпълнителниятъ листъ по определението на съда за личното задържане се 



предявява на общо основание. 

 

1088. Заедно съ изпълнителния листъ взискательтъ е длъженъ да представи и парите, 

споредъ както е установено, за прехрана на длъжника въ време на личното му задържане, 

безъ което длъжникътъ не може да бъде задържанъ. 

 

1089. Парите за прехрана се представятъ поне за единъ месецъ напредъ. 

 

1090. Началството на длъжника, който се намира на служба военна или гражданска, 

незабавно се известява отъ съдебния приставъ за постановеното отъ съда определение за 

лично задържане. 

 

1091. Длъжникътъ не може лично да бъде задържанъ: 

 

1) отъ осемь часа вечерь до осемь сутринь; 

 

2) въ църквата; 

 

3) въ присътствени места въ време на заседание и 

 

4) въ дома на чуждестранните дипломатически агенти и консули. 

 

1092. Болестьта на длъжника, който подлежи на задържане, само тогава се уважава, 

когато по освидетелствуване отъ лекаря, извършено предъ съдебния приставъ, 

действително се окаже, че задържането на болния ще бъде опасно за здравето му. 

 

1093. По жалба на взискателя съдътъ може да назначи повторно освидетелствуване на 

длъжника въ присътствието на единъ отъ своите членове или на мировия съдия. 

 

1094. Длъжникътъ, който се смята неправилно задържанъ, има право да иска отъ 

пристава, подъ отговорность на последния, незабавно да го представи на председателя на 

местния окръженъ съдъ, или ако въ мястото на задържането няма окръженъ съдъ, на 

мировия съдия. 

 

1095. Председательтъ на съда или мировиятъ съдия иматъ право да освободятъ 

длъжника, който е задържанъ отъ пристава неправилно, за което и прави бележка въ 

дневника на пристава. 

 

1096. Въ дневника, който се съставя за задържането, се бележи: 

 

1) изпълнителниятъ листъ, възъ основание на който става личното задържане; 

 

2) сумата и лихвите, които подлежатъ да се изискатъ отъ длъжника; 

 

3) назначениятъ отъ съда срокъ за личното задържане; 

 

4) представените отъ взискателя пари за прехрана и 



 

5) избраното отъ взискателя местожителство. 

 

1097. Преписъ отъ дневника се дава на смотрителя на затвора. 

 

За приемането на длъжника и на преписа отъ дневника смотрительтъ се разписва въ 

самия дневникъ. 

 

1098. Като се заведе задържаниятъ въ затвора, съдебниятъ приставъ е длъженъ да 

предяви на смотрителя първообразния изпълнителенъ листъ за личното задържане на 

длъжника и да му връчи парите за прехрана. Ако това не стане, смотрительтъ е длъженъ да 

откаже приемането на длъжника. 

 

1099. Лицето, което подлежи на задържане въ околия или градъ, дето няма място за 

задържане, се изпроважда, следъ като взискательтъ връчи приставу пътни пари, въ най-

близкото място за задържане. 

 

Отделение III. 

Причините и реда на освобождението. 
 

1100. Личното задържане се прекъсва: 

 

1) когато се заплати напълно взисканието и разноските по изпълнение на решението; 

 

2) когато бъде простено взисканието и изобщо съ съгласието на взискателя; 

 

3) когато длъжникътъ достигне до шестдесеть годишна възрасть; 

 

4) когато изтече срока, на който длъжникътъ е билъ задържанъ; 

 

5) когато взискательтъ приеме поръчителството на някое трето лице за длъжника и 

 

6) когато взискательтъ не представи напредъ парите за прехрана за единъ месецъ. 

 

1101. Освобождението на затворения длъжникъ въ случаите, показани въ п. п. 1, 2 и 4 

- 6 на горния членъ, става непосредствено отъ смотрителя на затвора. 

 

1102. Заплащането на взисканието и на разноските (чл. 1100, п. 1) може да се направи 

и на смотрителя на затвора, който изпраща приетата сума въ държавното съкровище, а 

пъкъ издадената за това квитанция представя въ местния окръженъ съдъ. 

 

1103. Когато взискательтъ прости на длъжника взисканието или се съгласи да бъде 

той освободенъ (чл. 1100 п. п. 2 и 5), той, взискательтъ, забелязва за това върху преписа 

отъ дневника на пристава, който е предаденъ на смотрителя на затвора. 

 

1104. Прекъсване на личното задържане вследствие достигане шестдесеть годишна 



възрасть, (чл. 1100 п. 3) се разрешава отъ председателя на местния окръженъ съдъ, следъ 

като му бъде представено метрическото за раждане на длъжника свидетелство или другъ 

някой документъ, който удостоверява неговите години. 

 

Забележка. Възрастьта на тези лица, които няматъ метрически свидетелства, се 

определя отъ вещи люди. 

 

1105. Когато не бъдатъ представени парите за прехрана (чл. 1100 п. 6), смотрительтъ 

на затвора, единъ день до изтичане на срока, до който парите за прехрана са били внесени, 

съобщава на взискателя, за да внесе пари, като му спомни, че ако не се внесатъ парите за 

прехрана, той се лишава отъ право не само за по-нататъшно задържане на длъжника, но и 

за удовлетворение на взисканието, за което е станало задържането на длъжника. 

 

1106. Въ случай, че взискательтъ умре, то обявлението, за което става дума въ горния 

(1105) членъ, се съобщава на неговите наследници, като имъ се определя двенеделенъ 

срокъ за внасяне на парите за прехрана. 

 

1107. Ако ли взискательтъ или неговите наследници, въ течение на две недели, отъ 

какъ имъ е съобщено горното обявление, не внесатъ парите за прехрана, то смотрительтъ 

освобождава длъжника отъ личното задържане, и последниятъ следъ това се счита за 

освободенъ отъ дълга, за който е билъ задържанъ. 

 

1108. Длъжникътъ, който е освободенъ отъ задържането по причини, които са 

показани въ чл. 1100, не може да бъде повторно задържанъ за същото взискание. 

 

1109. Когато се освобождава длъжникътъ, смотрительтъ трябва да забележи въ 

дневника на съдебния приставъ: 

 

1) времето и причината на освобождението; 

 

2) документа, възъ основание на който е допуснато освобождението, и 

 

3) сметка на парите за прехрана. 

 

1110. Смотрительтъ на затвора отговаря за сумата на взисканието, за която 

длъжникътъ е билъ задържанъ въ тия случаи: 

 

1) ако той е освободилъ длъжника не въ онези случаи, които са показани въ чл. 1100, и 

 

2) ако той, чрезъ своята снисходителность или немарливость, даде на длъжника 

възможность да избяга. 

 

Част II. 

Разни производства. 
 



ГЛАВА I. 

За искане възнаграждение за вреди и загуби, причинени 

отъ разпорежданията на длъжностни лица. 
 

Отделение I. 

Искане възнаграждение за вреди и загуби, причинени 

отъ разпорежданията на длъжностни лица отъ 

административното ведомство 
 

1111. Възнаграждение за вреди и загуби, причинени отъ нерадение, немарливость или 

бавность на длъжностно лице отъ административното ведомство, се иска по общите 

правила на гражданското съдопроизводство, съ изключенията, които са установени въ 

следующите членове. 

 

1112. Молбите за разрешение да се подигатъ тъжби противъ длъжностни лица отъ 

административното ведомство се подаватъ въ апелативния съдъ, въ чието ведомство се 

намира онзи окръженъ съдъ, комуто е подсъдно делото. Тези молби се разглеждатъ и 

разрешаватъ отъ углавното отделение на апелативния съдъ, което се ръководи отъ 

правилата, указани въ чл. чл. 1119 - 1123. 

 

1113. Исковете за възнаграждение се заявяватъ въ онзи окръженъ съдъ, въ окръга на 

който е направено разпореждането или действието отъ длъжностното лице, което е 

причинило вредите или загубите. 

 

1114. Срокъ за заявяване искъ се полага тримесеченъ отъ деня, когато е обявено на 

просителя разпореждането, което той мисли, че нарушава правата му, или шестмесеченъ 

отъ деня, когато е било приведено такъвото разпореждане въ действие, ако е било то 

изпълнено безъ предварително обявяване. 

 

1115. Въ производството на тези дела съдилищата се ръководятъ отъ правилата на 

гражданското съдопроизводство. 

 

Отделение II. 

Искане възнаграждение за вреди и загуби отъ съдии, 

прокурори и други съдебни чиновници. 
 

§ I. Искане възнаграждение за вреди и загуби отъ съдии и прокурори. 

 

1116. Тъжба за вреди и загуби противъ съдии и прокурори се допуща въ следующите 

случаи: 

 

1) ако е имало злоумишленость и измама или взятковземане, допуснати отъ съдия или 



прокуроръ по производството или решаването на едно дело; 

 

2) ако е ималъ отказъ въ правосъдие; 

 

3) ако съдията или прокурорътъ остави безъ разрешение някое законно искане на 

страната, и 

 

4) ако е имало бавность. 

 

1117. Отговорностьта по чл. 1116 п. 3 се установява предъ съда, като се докаже, че 

съдията, съда или прокурора е оставилъ безъ внимание две последователни молби на 

страната, подадени една следъ друга въ разстояние на една седмица. 

 

1118. Молбите за разрешение да се подигатъ тъжби противъ съдии или прокурори се 

подаватъ въ онзи съдъ, който ще разглежда самото дело. Тези молби се разглеждатъ отъ 

углавното отделение на съда, ако неправилните действия са допуснати при производството 

на едно углавно дело, или отъ гражданското отделение, ако те са допуснати при 

производството на едно гражданско дело. 

 

1119. Речените въ горния членъ молби се подаватъ подписани или отъ самите 

заинтересовани страни лично, или отъ особено за това упълномощенъ повереникъ, съ 

приложение на всичките документи, които се отнасятъ до тъжбата. 

 

1120. Съдътъ, въ разпоредително заседание, съ участието на прокурора разглежда 

молбата и ако признае, че тя може да подлежи на удовлетворение, съобщава преписъ отъ 

нея на обвиняемия съдия или прокуроръ, които иматъ право, въ разстояние на две недели 

отъ съобщението, да подадатъ писмени обяснения срещу нея. 

 

1121. Следъ получаването на писмените обяснения, ако такива са подадени, или, въ 

противенъ случай, следъ изтичането на двенеделния срокъ, съдътъ отново разглежда 

молбата въ разпоредително заседание и се произнася да ли има основание да се 

удовлетвори молбата на страната и да й се разреши да подигне тъжба противъ обвиняемия 

съдия или прокуроръ. 

 

1122. Ако надлежниятъ съдъ признае, че молбата за разрешение да се подигне тъжба 

противъ съдия или прокуроръ е основателна, то страната е длъжна, въ разстояние на единъ 

месецъ, отъ съобщението й преписъ отъ определението на съда, да заяви искъ на общо 

основание противъ обвиняемия съдия или прокуроръ, като приложи и определението на 

съда, който е разрешилъ повдигането на тъжбата. 

 

1123. Ако съдътъ признае, че молбата на страната не може да подлежи на 

удовлетворение или че е неоснователна, то въ определението си за това осъжда страната и 

на една глоба, която не трябва да бъде по-малка отъ двадесеть лева и повече отъ двестъ 

лева. 

 

Това определение подлежи на обжалване. 

 



1124. Тъжби противъ съдии и прокурори са подсъдни: 

 

1) на върховния съдъ, общо събрание, когато се те подигатъ противъ председателя, 

членовете или лицата отъ прокурорския надзоръ при върховния съдъ и противъ 

председателите, членовете или лицата отъ прокурорския надзоръ при апелативните 

съдилища и 

 

2) на апелативните съдилища, общо събрание, когато се те подигатъ председателите, 

членовете или лицата отъ прокурорския надзоръ при окръжните съдилища, противъ 

съдебните следователи и мирови съдии. 

 

1125. Тъжбите се разглеждатъ въ публично заседание съ участието на прокурора. 

 

1126. Производството на тъжбите става по общите правила на съдопроизводството съ 

онези изключения, които са предвидени въ настоящата глава. 

 

1127. Решенията на върховния съдъ са окончателни, а противъ решенията на 

апелативните съдилища се подаватъ апелативни жалби предъ върховния съдъ, общо 

събрание, въ двенеделенъ срокъ отъ съобщение на страните преписъ отъ решението. 

 

§ II. Искане възнаграждение за вреди и загуби 

 

отъ другите съдебни чиновници. 

 

1128. Искове за вреди и загуби, причинени съ неправилни и пристрастни действия отъ 

другите съдебни чиновници, се предявяватъ предъ съдилищата, при които те служатъ. 

 

1129. За заявяване исковете за вреди и загуби изисква се предварително разрешение 

отъ апелативния съдъ, съгласно чл. чл. 1118 - 1122 включително. 

 

ГЛАВА II. 

За постановленията на роднинския съветъ. 
 

1130. Когато назначението на настойника е станало въ негово отсътствие, то 

съставениятъ за това актъ му се съобщава отъ мировия съдия най-късно въ десеть дни отъ 

времето, когато е съставенъ актътъ. 

 

1131. Въ всичките случаи, когато постановленията на роднинския съветъ са станали 

неедногласно, мнението на всякого отъ членовете се бележи въ протоколъ. 

 

Настойникътъ, поднастойникътъ и попечительтъ, а тъй също и всеки членъ на съвета 

могатъ да обжалватъ предъ окръжния съдъ станалото постановление; те подаватъ своята 

жалба срещу членовете на съвета, които са съгласни съ постановлението. 

 

1132. Жалбите срещу постановленията на роднинския съветъ се разрешаватъ по реда 

за частните производства. 



 

1133. Въ всичките случаи, когато постановлението на роднинския съветъ трябва да се 

потвърди отъ окръжния съдъ, делото се изпраща отъ мировия съдия въ окръжния съдъ. 

 

1134. Следъ като изслуша заключението на прокурора, съдътъ постановява своето 

определение, съ което утвърдява или не, постановлението на съвета. 

 

1135. Определенията на окръжния съдъ, издадени по постановленията на роднинския 

съветъ, се обжалватъ на общо основание. 

 

ГЛАВА III. 

За проданьта на недвижими имоти, които принадлежатъ 

на непълнолетни. 
 

1136. Продань на недвижими имоти, които принадлежатъ на непълнолетни, се допуща 

съ разрешение на роднинския съветъ, който трябва да покаже имотите за това и тяхната 

приблизителна стойность. 

 

Разрешението отъ роднинския съветъ не е нужно, ако имотите принадлежатъ въ 

същото време и на пълнолетни и ако проданьта се иска отъ последните. Въ този случай се 

постъпва съгласно правилата за делбата на наследството. 

 

1137. Когато окръжниятъ съдъ одобри разрешението на роднинския съветъ, 

недвижимиятъ имотъ се продава отъ надлежния съдебенъ приставъ. 

 

Ако недвижимите имоти се намиратъ въ няколко съдебни окръзи, съдътъ, който е 

одобрилъ разрешението на роднинския съветъ, иска отъ надлежните окръжни съдилища да 

определятъ съдебния приставъ, който ще извърши проданьта на находящите се въ техния 

окръгъ недвижимъ имоти. 

 

1138. Определението, което позволява проданьта, трябва да определя първоначалната 

цена на всякой недвижимъ имотъ, който ще се продава, и условията на проданьта. 

Първоначалната цена се определя, или споредъ мнението на роднинския съветъ, или 

споредъ документите за правособственость, или споредъ прихода и, ако няма такъвъ - 

споредъ емлячните книги. 

 

Обаче, съдътъ може, споредъ обстоятелствата, да разпореди да стане оценение на 

всичките недвижими имоти или на една часть отъ тяхъ. 

 

Това оценение се извършва, споредъ важностьта и рода на имотите на общо 

основание, отъ едно или три вещи люди, които се назначаватъ отъ съда. 

 

1139. Наддаването се започва на основание поемните условия за проданьта, съставени 

отъ съдебния приставъ и съдържащи: 

 



1) показване на определението, което е разрешило проданьта; 

 

2) показване на документите, които установяватъ правото на собственость; 

 

3) показване на рода, както и на местонахождението на продаваемите имоти, тяхното 

приблизително пространство и съседите имъ и 

 

4) показване на първоначалната цена на наддаването и условията на проданьта. 

 

1140. Следъ съставянето на поемните условия, печататъ се обявления, които трябва да 

съдържатъ: 

 

1) показване на определението, което е разрешило проданьта; 

 

2) името, занятието и местожителството на непълнолетния, на неговия настойникъ и 

поднастойника му; 

 

3) показване на имотите, както е направено въ поемните условия; 

 

4) първоначалната цена на всякой отъ продаваемите недвижими имоти и 

 

5) деня, мястото и часа за наддаването. 

 

1141. Обявленията се залепватъ петнадесеть дни най-малко - тридесеть дни най-много 

преди наддаването на показаните въ чл. 1011 места. 

 

1142. Поднастойникътъ на непълнолетния се призовава да присътствува при 

извършването на проданьта; за тая цель, деньтъ, мястото и часътъ за наддаването 

съобщаватъ му се единъ месецъ по-рано, съ уведомление, че, ако не се яви, проданьта пакъ 

ще се извърши. 

 

1143. Ако въ назначения день за проданьта не се явятъ наддавачи, които да 

предложатъ по-висока цена отъ първоначалната, съдътъ може да реши да се продаватъ 

имотите и по-долу отъ оценението имъ; въ такъвъ случай наддаванията се отлагатъ за 

единъ определенъ отъ съда срокъ, който не може да бъде по-късъ отъ петнадесеть деня. 

 

Това наддаване се обявява, както е казано по-горе, най-малко осемь дни преди 

наддаването. 

 

1144. За проданьта на недвижими имоти, които принадлежатъ на непълнолетни, 

пазятъ се и установените правила за публичната продань, които не противоречатъ на 

гореизложените. 

 

ГЛАВА IV. 

За запрещението. 
 



1145. Всяка молба за запрещение се подава въ окръжния съдъ. Въ нея трябва да са 

изложени обстоятелствата, които показватъ слабоумието или умоповреждането, или 

разточителностьта. При нея се прилагатъ удостоверителните документи и се посочватъ 

свидетелите. 

 

1146. Като изслуша доклада на делото и заключението на прокурора, съдътъ 

постановява, щото роднинскиятъ съветъ, съставенъ съгласно постановленията на закона за 

настойничеството, да даде своето заключение за състоянието на умствените способности 

или разточителностьта на лицето, запрещението на което се иска. 

 

1147. Молбата и заключението на роднинския съветъ се връчватъ на лицето, 

запрещението на което се иска, преди то да бъде разпитано. 

 

Ако разпитътъ и представените документи се окажатъ недостатъчни, и ако 

обстоятелствата могатъ да се доказватъ съ свидетели, то съдътъ постановява, ако има за 

това нужда, да се разпитатъ свидетелите по обикновения редъ. 

 

Съдътъ може, ако обстоятелствата го изискватъ, да постанови, щото свидетелите да се 

разпитатъ въ отсътствието на лицето, запрещението на което се иска, но въ такъвъ случай 

при разпита на свидетелите може да присътствува единъ отъ членовете на роднинския 

съветъ, избранъ отъ последния. 

 

1148. Запретениятъ може да подаде въззивъ срещу постановлението на съда, съ което 

се допуща запрещението. Въззивътъ се подава противъ лицето, което е искало 

запрещението. 

 

Лицето, което е искало запрещението, може да подаде тоже въззивъ срещу съдебното 

постановление, като подаде въззива противъ лицето, запрещението на което се иска. 

 

1149. Ако решението, което допуща запрещението, не е обжалвано или ако решението 

е потвърдено отъ апелативния съдъ, то на запретения се назначава настойникъ и 

поднастойникъ, съгласно закона за настойничеството. 

 

1150. Молбите за вдигане запрещението се произвеждатъ и решаватъ по същия редъ, 

както и молбите за установлението му. 

 

1151. Решението, съ което се забранява на някого да се съди, да се помирява, да заема 

пари, да получава пари, да отчуждава или ипотекира недвижими имоти, се залепя въ 

съдилището и се съобщава на нотариуса по искането на лицето, което е искало това 

ограничено запрещение, въ десетдневенъ срокъ, отъ деня на постановяването му. 

 

ГЛАВА V. 

За производството по откриване наследство. 
 

Отделение I. 



Запечатване имуществото, което е останало следъ 

умрелия. 
 

1152. Имуществото, което е останало следъ умрелия се запечатва отъ мировия съдия 

или неговия заместникъ, когато това трябва да се извърши. 

 

1153. Запечатване на имуществото, което е останало следъ умрелия, може да иска: 

 

1) всеки, който претендира да има право на наследство, или - че е съдружникъ въ 

наследствените имоти; 

 

2) всеки кредиторъ, който е снабденъ съ изпълнителенъ листъ срещу умрелия; 

 

3) лицата, които са живели съ умрелия, слугите му, прокурорътъ, мировиятъ съдия и 

кметътъ - въ случая, че отсътствуватъ било преживелия съпругъ, било всичките 

наследници или единъ отъ тяхъ. 

 

1154. Лицата, които претендиратъ да иматъ право върху наследството, и кредиторите, 

които са непълнолетни, но освободени отъ настойничество, могатъ да искатъ 

запечатването, безъ присътствието на своите попечители (чл. 106 отъ закона за 

настойничеството ). 

 

Но ако те са непълнолетни, неосвободени отъ настойничество и няматъ настойникъ, 

или пъкъ ако настойникътъ имъ отсътствува, то запечатването може да поиска всеки отъ 

техните роднини, както и прокурорътъ, мировиятъ съдия и кметътъ. 

 

1155. Протоколътъ за запечатването трябва да съдържа: 

 

1) датата на запечатването; 

 

2) причините за запечатването; 

 

3) името, прякора, занятието и местожителството на лицето, по искане на което става 

запечатването, ако има такъво; 

 

4) постановлението, ако такъво има, съ което се разрешава запечатването; 

 

5) означаване, че страните са се явили, и техните заявления; 

 

6) означаване местата и сандъците, отвърстията на които са запечатани, и 

 

7) кратко описание на незапечатаните предмети. 

 

1156. Ако при запечатването се намери завещание или други запечатани книжа, то 

мировиятъ съдия описва външния имъ видъ, печата и подписа, ако има такива, подписва 

плика заедно съ страните, ако те умеятъ да пишатъ, и определя деня, когато той ще 



предаде пакета на председателя на окръжния съдъ; за всичко това той ще забележи въ 

протокола, който се подписва и отъ страните, а въ случай, че откажатъ да подпишатъ, 

забелязва това отказване въ протокола. 

 

1157. По искането на всяка заинтересована страна, мировиятъ съдия, преди да захване 

запечатването, трябва да потърси има ли завещание, за съществуването на което му е 

заявено и, ако намери такъво, постъпва по изложения въ горния членъ начинъ. 

 

1158. Въ определения день мировиятъ съдия, безъ да призовава някого, предава 

намерените запечатани пакети но председателя на окръжния съдъ, който, ако няма надписи 

на тяхъ или други писмени доказателства, които показватъ, че те принадлежатъ на трети 

лица, разпечатва ги и описва вида имъ и заповядва да се пазятъ въ съдилището, ако се 

отнасятъ до наследството. 

 

1159. Ако отъ надписите на запечатаните пакети или отъ други някои писмени 

доказателства се вижда, че те принадлежатъ на трети лица, то председательтъ на съда се 

разпорежда за призоваването на тези трети лица да присътствуватъ при разпечатването 

имъ. Неявяването на призованите трети лица въ определения день не спира 

разпечатването; и, ако пакетите не се отнасятъ до наследството, те имъ се предаватъ, безъ 

да се обявява съдържанието имъ, или отново се запечатватъ да имъ се предадатъ при първо 

поискване. 

 

1160. Ако при запечатването се срещнатъ някои препятствия или затруднения, 

мировиятъ съдия може да поиска съдействия отъ ближайшите правителствени публични 

власти, като извести за това и председателя на съда. 

 

1161. Когато описътъ е свършенъ, то запечатване не се допуща, освенъ ако описътъ е 

обжалванъ и има заповедь отъ съда за запечатване. 

 

Ако запечатването се поиска въ времето, когато се съставя описътъ, то се запечатватъ 

само не описаните неща. 

 

1162. Ако не се намери движимо имущество, то съдията съставя за това протоколъ. 

 

Ако между нещата се намерятъ и такива, които са потребни за употреблението на 

останалите въ къщи лица, или върху които не може да се тури печатъ, то мировиятъ съдия 

на кратко ги описва въ протокола. 

 

1163. Възраженията при запечатването могатъ да се направятъ или съ заявление, 

записано въ самия протоколъ, или съ особено до съдията заявление. 

 

Въ всеки случай възраженията трябва да бъдатъ мотивирани. 

 

Отделение II. 

Разпечатване. 
 



1164. Разпечатването и описътъ (инвентаръ) могатъ да станатъ само три дена следъ 

погребението на умрелия, ако запечатването е станало преди погребението, и три дена 

подиръ запечатването, ако то е станало следъ погребението, освенъ ако окръжниятъ съдъ е 

постановилъ другояче по нетърпящи отлагане причини, които трябва да бъдатъ 

обозначени въ постановлението. 

 

1165. Ако наследниците или някои отъ тяхъ са непълнолетни или неосвободени отъ 

настойничество, разпечатването не се извършва, до когато имъ се не назначи настойникъ 

или не се освободятъ отъ настойничество. 

 

1166. Всеки, който има право да иска запечатването, има право да иска и 

разпечатването, съ изключение на лицата, които са живели съ умрелия, както и слугите му 

(чл. 1153 п. 3). 

 

1167. Съпругътъ на умрелия, изпълнительтъ на завещанието, заветниците, както 

универсални, тъй частни, и предявившите възражения могатъ да присътствуватъ при 

разпечатването и описа лично или чрезъ представитель и по взаимно съгласие да 

назначатъ едно или три вещи лица за оценение описваните неща; ако ли пъкъ не могатъ да 

се съгласятъ, то вещите лица се назначаватъ отъ съдията. 

 

1168. Разпечатването става постепенно споредъ описа; следъ всяко заседание печатите 

се турятъ отново. 

 

1169. Ако се намерятъ книжа и предмети, които не принадлежатъ къмъ наследството, 

а трети лица ги искатъ, то те се предаватъ по принадлежность; ако не е възможно да се 

предадатъ незабавно и трябва да се опишатъ, то се забелязва въ протокола за 

разпечатването, а не въ описа. 

 

1170. Ако причината за запечатването се прекрати преди или при разпечатването, то 

разпечатването става безъ описване. 

 

Отделение III. 

За описа. 
 

1171. Описъ могатъ да искатъ тези, които иматъ право да искатъ разпечатването. 

 

1172. Описътъ трябва да стане въ присътствието: 

 

1) на преживелия съпругъ; 

 

2) на предполагаемите наследници; 

 

3) на изпълнителя на завещанието, ако такова се е намерило, и 

 

4) на надарените, универсалните и частни заветници, било съ право на собственость, 

било съ право на ползуване. 



 

1173. Запечатването, разпечатването и описътъ на имотите на умрели мюсюлмани се 

извършватъ отъ мюфтията или неговия наместникъ, споредъ горните правила. 

 

ГЛАВА VI. 

За правата на наследника по описъ. 
 

1174. Наследникътъ, който желае, до приемането на наследството, и съгласно съ 

постановленията на закона за наследството , да получи разрешение за продаване движимо 

имущество, което принадлежи на наследството, трябва да подаде молба въ окръжния съдъ, 

въ окръга на който се е открило наследството. 

 

1175. Ако въпросътъ е за продань на недвижимъ имотъ, който принадлежи на 

наследството, то наследникътъ по описъ подава въ окръжния съдъ молба, въ която се 

означаватъ тези недвижимости. 

 

Съдътъ, като изслуша заключението на прокурора, постановява определение, съ 

което, преди всичко, предписва да стане огледъ и оценение на недвижимия имотъ отъ 

вещо лице, назначено отъ съда. 

 

1176. Следъ заключението на вещото лице, съдътъ, като изслуша прокурора, 

разрешава проданьта. 

 

Тази продань става по правилата за делбата на наследството и за публичната продань. 

 

Наследникътъ по описъ ще се счита, че го е приелъ направо, ако той е продалъ 

недвижимия имотъ не по установените въ настоящата глава правила (чл. 227 отъ закона за 

наследството ). 

 

1177. Ако въпросътъ е за продань на принадлежащия къмъ наследството движимости 

и на ренти, то тази продань става споредъ правилата, предписани за проданьта на подобенъ 

родъ имоти; въ противенъ случай, наследникътъ по описъ ще се счита, че го е приелъ 

направо (чл. 228 отъ закона за наследството ). 

 

1178. Събраната сума отъ проданьта на движимото имущество се разделя по 

съразмерность между кредиторите, които са наложили секвестъръ върху нея, по правилата, 

предписани въ главата за разпределение на събраната сума между няколко взискатели (чл. 

чл. 1064 - 1071). 

 

1179. Събраната сума отъ проданьта на недвижимия имотъ се разделя по реда на 

привилегиите и ипотеките. 

 

1180. Заемодавецътъ или друго заинтересовано лице, което желае да задължи 

наследника по описъ да даде поръчителство (чл. 229 отъ закона за наследството ), 

призовава го чрезъ нотариуса да направи това. 

 



1181. Въ течение на една неделя, отъ деня на съобщението на това призоваване, 

наследникътъ е длъженъ да представи това поръчителство въ съда, въ окръга на който 

наследството се е открило, по реда, предписанъ за приемането на поръчителството (чл. чл. 

576 - 585). 

 

1182. За даване сметка отъ наследника по описъ (чл. 225 отъ закона за наследството ) 

се пазятъ правилата, предписани въ главата за даване сметка. 

 

1183. Исковете на наследника по описъ срещу наследството се заявяватъ противъ 

другите наследници; а, ако такива няма, или пъкъ исковете се захващатъ отъ всичките, то 

тези искове трябва да се заявяватъ противъ единъ попечитель на наследството по описъ, 

който се назначава по същия редъ, както и попечительтъ на незаетото наследство. 

 

ГЛАВА VII. 

За делбата на наследство. 
 

1184. Когато сънаследниците не се разделятъ доброволно или пъкъ някои отъ тяхъ 

отсътствуватъ, или между тяхъ има непълнолетни, делбата на наследството се извършва по 

съдебенъ редъ. 

 

Искътъ за това се заявява отъ когото и да е отъ заинтересованите. 

 

1185. На непълнолетните сънаследници, които иматъ противоположни интереси въ 

делбата на наследството, се назначава, съгласно изложените правила въ закона за 

настойничеството , по единъ особенъ настойникъ. 

 

1186. По дела за делба на наследство, съдътъ назначава едного отъ своите членове да 

извърши действията по делбата и разрешава препирните между сънаследниците по 

неговия рапортъ. 

 

1187. Въ определението, съ което съдътъ назначава едного отъ членовете си да 

извърши действията по делбата, се постановява: или да се разделятъ недвижимите имоти 

на наследството, ако това е възможно, или да се продадатъ на публична продань отъ 

съдебния приставъ. 

 

Съдътъ може да постанови да се пристъпи къмъ делбата или къмъ проданьта на 

недвижимите имоти, безъ предварително оценение отъ вещи люди, даже и когато между 

сънаследниците има непълнолетни; въ случай на продань, съдътъ определя 

първоначалната цена на имотите, съгласно чл. 1138 . 

 

1188. Когато съдътъ постанови да стане оценение на недвижимите имоти, той 

назначава едно или три вещи люди, на общо основание. 

 

1189. Проданьта на недвижимите имоти се извършва по правилата за проданьта на 

недвижими имоти, които принадлежатъ на непълнолетни, като се прибавятъ въ поемните 

условия: 



 

1) името, местожителството и занятията на наследника, по иска на когото се извършва 

проданьта, и 

 

2) имената, местожителството и занятието на другите наследници. 

 

1190. Една неделя следъ съставянето на поемните условия, съдебниятъ приставъ 

призовава сънаследниците въ своята канцелария да ги прегледа. Препирните, които могатъ 

да възникнатъ между сънаследниците по поемните условия, се разрешаватъ отъ окръжния 

съдъ. 

 

Ако въ назначения за продань день не се явятъ наддавачи, които да предложатъ по-

висока цена отъ първоначалната, то се постъпва съгласно чл. 1143 . 

 

1191. Недвижимите имоти не се продаватъ, макаръ че тяхното местонахождение е 

изисквало отделно оценение на всякой имотъ и макаръ всякой единъ отъ тяхъ да е 

признатъ за неделимъ, когато отъ съгласяването рапортите на вещите люди произлиза, че 

всичките имоти вкупъ могатъ удобно да се разделятъ. 

 

1192. Ако искатъ за делба на наследство се отнася до делба само на единъ или 

няколко недвижими имоти и правата на заинтересованите лица са приведени въ 

известность, то следъ оценението отъ вещите люди веднага се пристъпва къмъ съставянето 

на дяловете. 

 

1193. Въ всичките други случаи, членътъ на съда, който е назначенъ да извърши 

действията по делбата, призовава всичките сънаследници за единъ определенъ день, за да 

прегледа сметките, които съделителите могатъ да си дължатъ, да образува общата маса, да 

състави дяловете и да определи, що и какво ще са длъжни да си повърнатъ по между си 

сънаследниците. 

 

По този начинъ се постъпва и когато, следъ проданьта на някой недвижимъ имотъ, 

сумата, която се е събрала, трябва да се смеси съ други предмети въ една обща маса за 

деление, за да се уравнятъ дяловете. 

 

1194. Когато при извършването на показаните въ предидущия членъ действия се 

повдигне препирня между сънаследниците, членътъ на съда съставя протоколъ за това и 

препраща препирнята въ съда, който я разрешава въ съдебно заседание, следъ като 

изслуша страните, ако са се явили. 

 

1195. Когато масата за деление, привнасянията и прихващанията, които си дължатъ 

сънаследниците, се определятъ отъ члена на съда, споредъ изложените правила въ чл. чл. 

257 - 278 отъ закона за наследството, дяловете се правятъ отъ едного отъ сънаследниците, 

ако всичките са пълнолетни и ако се съгласятъ върху избора му, и ако този, когото 

избератъ, приеме поръчката; въ противенъ случай, дяловете се правятъ отъ едно вещо 

лице, което се назначава отъ члена на съда. 

 

1196. Избраниятъ сънаследникъ отъ страните или назначеното вещо лице за 



съставянето на дяловете представлява на члена на съда рапортъ за съставените дялове. 

 

1197. Когато дяловете се определятъ и препирните по тяхното съставяне, ако е имало 

такива, се свършатъ, членътъ на съда призовава за единъ определенъ день всичките 

съделители да присътствуватъ при сключването на разделителния протоколъ, да 

изслушатъ прочитането му и да го подпишатъ, ако могатъ и ако искатъ. 

 

1198. Този разделителенъ протоколъ членътъ представя въ съда, който въ съдебно 

заседание, следъ като изслуша страните, ако са се явили, се произнася по неговото 

утвърждение. 

 

1199. Въ решението, което утвърждава разделителния протоколъ, се постановява да се 

вхърли жребието на дяловете предъ членъ на съда, който е извършилъ действията на 

делбата, или предъ другъ членъ на съда. 

 

Глава VIII (отменена: З. отъ 7 мартъ 1897 г.) 
 

ГЛАВА IХ. 

За изпълнение на постановените отъ чуждестранните 

съдилища решения. 
 

1209. Решенията на съдебните места на чуждите държави се изпълняватъ, когато има 

взаимность или договори за това. 

 

Когато въ самите договори са определени и правилата за изпълнението на решенията, 

то те се изпълняватъ по тези правила, въ противенъ случай или въ случай на взаимность 

пази се реда, изложенъ въ следующите членове. 

 

1210. Решенията на съдебните места на чуждите държави се привеждатъ въ 

изпълнение въ царството само тогава, когато това се разреши съ определение отъ 

съдилищата въ царството. 

 

1211. Молбите за привеждане въ изпълнение въ царството решение на съдебните 

места на чуждите държави се подаватъ, независимо отъ рода на делото и отъ цената на 

искането, въ тоя окръженъ съдъ, въ окръга на който длъжникътъ има своето 

местожителство. 

 

1212. При молбата трябва да бъдатъ приложени: 

 

1) преписъ отъ решението, засвидетелствуванъ въ онзи съдъ, който го е постановилъ, 

съ изпълнителна формула или удостоверение отъ същия съдъ, че решението подлежи на 

изпълнение. Тези актове трябва да бъдатъ заверени отъ министерството на външните 

работи на царството и 

 

2) необходимите приложения, упоменати въ чл. 196 п. п. 2, 3 и 5. 



 

1213. Ответникътъ се призовава на съдъ на общо основание. 

 

1214. Молбите за изпълнение решения на съдебните места на чужди държави се 

разрешаватъ по съкратенъ редъ. 

 

1215. Съдебните места, при разглеждането на тия дела, не влизатъ въ обсъждане 

съществото на препирнята, която е разрешена отъ съдилищата на чуждите държави, но 

само определятъ: не заключва ли въ себе разглежданото решение такива разпореждания, 

които са противни на обществения редъ или се не допущатъ отъ законите на царството. 

 

1216. Постановените на гореизложените основания определения не привеждатъ въ 

изпълнение по общите правила за изпълнение решенията на съдебните места въ царството. 

 

1217. Решенията на съдебните места на чуждите държави не се привеждатъ въ 

изпълнение и няматъ никаква сила въ царството, ако съ тяхъ се разрешаватъ искове за 

право на собственость или за друго някое вещно право върху недвижими имоти, които се 

нахождатъ въ царството. 

 

ГЛАВА Х. 

За ведомството на духовните съдилища отъ православно 

и други изповедания и на мюфтийския съдъ. 
 

1218. На ведомството на светия синодъ и на другите духовни учреждения по 

принадлежность подлежатъ всички дела, които иматъ чисто духовенъ характеръ и са 

показани въ чл. чл. 100, 101 и 119 отъ екзархийския уставъ. 

 

1219. Препирните за имуществени правоотношения, които възникватъ между съпрузи, 

между обручени и пр., подлежатъ на ведомството на общите съдилища. 

 

1220. Духовните съдилища, които се намиратъ подъ главенството на Цариградския 

Патриархъ, въ препирните по имуществени отношения между жители на царството, се 

подчиняватъ на изложеното въ предидущия членъ правило. 

 

1221. Запрещава се така също на духовните съдилища отъ други изповедания, освенъ 

мюсюлманското, въ изрично упоменатите отъ закона случаи, да решаватъ препирни по 

имуществени правоотношения между частни лице, отъ какъвто родъ и свойство да са тези 

препирни. 

 

1222. На мюфтийския съдъ са подсъдни безусловно само следующите дела: 

 

1) дела по лични и имуществени отношения между родители и деца; 

 

2) дела по лични и имуществени отношения между съпрузи; 

 



3) дела бракоразводни, за законностьта на раждането и за недействителните бракове и 

 

4) препирните по наследство, както по закона, така и по завещание. 

 

1223. Ако и двете съдящи се страни по исковете поменати въ п. 4 на чл. 1222 , не 

пожелаятъ да се съдятъ предъ мюфтията и то само ако всички са пълнолетни, препирнята 

имъ подлежи на разглеждане отъ надлежния окръженъ или мирови съдъ на общо 

основание. 

 

Забележка. Заявлението на нежелание да се гледа съдбата предъ мюфтията може да 

стане и подиръ приемането отъ него на иска за разглеждане, но преди той да постанови 

решението си. 

 

1224. Съдебните мита и берии се определятъ отъ мюфтиите на общо основание и се 

взематъ въ полза на държавното съкровище; те се записватъ отъ мюфтията въ нарочно за 

това назначена и провървена книга, и всекимесечно се внасятъ въ местното окръжно 

ковчежничество, за което мюфтията представя на местния окръженъ управитель месечна 

ведомость. 

 

1225. Решенията, както на другите духовни съдилища, така и на мюфтиите се 

привеждатъ въ изпълнение отъ съдебните пристави при местните окръжни съдилища, по 

определение на последните. 

 

ГЛАВА ХI. 

За помирителния съдъ. 
 

1226. Всичките лица, които иматъ право свободно да разполагатъ съ имотите си, 

могатъ да представятъ разрешението на възникналите между тяхъ разпри на едного или 

повече помирители, избрани въ нечетно число, по общо съгласие на спорящите страни. 

 

1227. Те могатъ отъ по-напредъ да се задължатъ, щото разприте, които би възникнали 

по между имъ, да се предоставятъ за разрешение на помирители. 

 

Такова съглашение, додето не се оттегли отъ страните, прави задължителенъ 

помирителния съдъ. 

 

Помирителниятъ съдъ е задължителенъ още въ случаите, въ които се предписва отъ 

закона. 

 

1228. Помирителниятъ съдъ разглежда и разрешава всичките разпри, които подлежатъ 

на разглеждане отъ гражданските съдилища, съ изключение на следующите: 

 

1) дела за права на лично състояние; 

 

2) дела, които иматъ свръзка съ интересите на непълнолетни и на други лица, 

находящи се подъ настойничеството; 



 

3) дела, които иматъ свръзка съ интересите на държавата, на окръжията и на 

общините, градски и селски, и 

 

4) дела, които са свързани въ нещо съ престъпление, съ изключение обаче на ония, 

които споредъ углавните закони могатъ да се прекратятъ съ помирение, а така също и 

делата, които се почватъ по граждански редъ, подиръ углавното производство, за 

възнаграждение на вреди и загуби отъ престъпление. 

 

1229. Съгласието на страните за разрешаване разпрата имъ отъ помирителенъ съдъ 

трябва да бъде изразено въ помирителенъ записъ, който трябва да бъде подписанъ, както 

отъ страните, така и отъ избраните помирители. Помирителите забелязватъ въ 

помирителния записъ своето съгласие да разрешатъ делото. 

 

1230. Когато помирителниятъ съдъ е задължителенъ, ако страните не се съгласятъ 

върху избора на помирителните, тогава ги назначава по длъжность съдътъ, комуто би било 

подсъдно делото. 

 

1231. Помирителниятъ записъ трябва да бъде засвидетелствуванъ по установения 

нотариаленъ редъ. Първообразниятъ записъ се дава на помирителите, а преписъ отъ него 

на страните. 

 

1232. Подъ страхъ на недействителность, въ помирителния записъ трябва да бъдатъ 

показани: 

 

1) името, презимето и местожителството на тъжащите се и на избраните отъ тяхъ 

помирители, и 

 

2) предметите на разпрата, която се предоставя на помирителите за разрешение. 

Страните могатъ да поместятъ въ помирителния записъ, освенъ казаните и други още 

непротивни на закона условия. 

 

1233. Ако въ помирителния записъ не бъде определенъ срокъ за постановяване 

решението отъ помирителите, то разпрата трябва да бъде разглеждана и разрешена отъ 

помирителите въ продължение на три месеци, отъ засвидетелствуването на помирителния 

записъ. 

 

1234. До изтичането на определения въ чл. 1233 срокъ, съдящите се страни не могатъ 

да искатъ разглеждането на същата разпра отъ съдилището. Ако ли за предмета на същата 

разпра е било заведено дело въ съдилищата, то следъ като се представи помирителния 

записъ, неговото производство, въ какво и да е положение, се спира, но взетите отъ съда 

мерки за обезпечение на иска оставатъ въ сила, до като помирителниятъ съдъ реши делото, 

ако само въ записа не са предвидени други за това условия. 

 

1235. Заменяване на помирителите, до разрешаване на делото, може да стане: или по 

взаимно съгласие на страните, или по искането на една отъ тяхъ, когато, следъ съставянето 

на помирителния записъ, възникне между страните и някой отъ помирителите такова 



отношение, вследствие на което по гражданското съдопроизводство съдиите могатъ да 

бъдатъ отведени. Молбите за заменяване на помирителите се подаватъ на мировия съдия 

или въ окръжния съдъ, комуто би било подсъдно делото, и който незабавно се произнася 

за отвода (съгласно чл. 603 ). 

 

1236. Спорящите страни са длъжни незабавно да предадатъ на избраните помирители 

всичките си документи и сведения, които се отнасятъ до разпрата имъ; ако ли някоя отъ 

страните не представи на помирителите документи, които тя притежава, или обяснения по 

делото въ дадения й срокъ, то помирителите решаватъ делото и безъ тяхъ. 

 

1237. Помирителните, съдъ може да изпитва свидетели и вещи люди по делото, но 

привеждането на свидетелите подъ клетва, ако не бъдатъ освободени отъ страните, се 

извършва отъ духовно лице предъ помирителите. 

 

1238. Преди да постановятъ решението си, помирителите изслушватъ страните, ако те 

са се явили. 

 

Когато няма съгласие между страните за реда на производството на делото, той се 

определя отъ помирителите по тяхно усмотрение. 

 

1239. Производството на делото и всичките действия на помирителния съдъ се 

прекратяватъ: 

 

1) по общо съгласие на спорящите страни; 

 

2) когато някоя отъ спорящите страни умре или изгуби правоспособностьта да 

сключва договори и да води процеси; 

 

3) когато при разглеждане на делото се открие углавно обстоятелство, което има 

влияние на разрешението му, и 

 

4) ако спорящите страни не избератъ нови помирители вместо онези, които са умрели, 

които са се отказали или пъкъ, които са отведени съгласно чл. 1235 , или ако не предадатъ 

за разрешение делото на останалите, въ нечетно число, помирители. 

 

1240. Помирителниятъ съдъ, следъ като разгледа делото, постановява решение по 

съвесть. Решението на помирителния съдъ се постановява по вишегласие. 

 

1241. Въ решението на помирителния съдъ трябва да бъдатъ забелязани: датата на 

постановяването му, името, презимето и местожителството на помирителите и на 

страните, исканията и доказателствата на тъжящите се, както и основанията, приети отъ 

помирителния съдъ при разрешаване на делото. 

 

1242. Решението на помирителния съдъ се подписва отъ всичките помирители. Ако 

някой отъ помирителите откаже да подпише решението, то другите забелязватъ за това на 

самото решение и последното, щомъ е подписано отъ повечето помирители, има сила като 

да е подписано отъ всичките. 



 

1243. Срещу решението на помирителния съдъ въззивъ не се допуща. Следъ 

постановяването на решението отъ помирителите, заведеното по него дело се препраща въ 

седмодневенъ срокъ, споредъ цената на иска, на мировия съдия или на окръжния съдъ, въ 

чийто участъкъ или окръгъ то е решено, и мировиятъ съдия или окръжниятъ съдъ 

незабавно съобщава решението на страните срещу разписка. 

 

1244. Постановеното отъ помирителите решение се привежда въ изпълнение по общия 

редъ за изпълнение на съдебните решения. Изпълнителенъ листъ се издава отъ мировия 

съдия или отъ окръжния съдъ, комуто е препратено решението отъ помирителите, ако то 

не бъде обтъжвано съгласно чл. 1245 или ако молбата за обтъжване не бъде уважена. 

 

1245. Решението на помирителния съдъ може, по молба на заинтересованите, да се 

признае за недействително и не станало: 

 

1) когато е постановено следъ изтичането на определения срокъ (чл. 1233); 

 

2) когато е последвало по записъ, неподписанъ отъ участвуващите въ него лица или 

въобще когато не са запазени при постановяването му условия, поместени въ 

помирителния записъ (чл. 1229 и други); 

 

3) когато е относително лица, които не са участвували въ съставянето на 

помирителния записъ; 

 

4) когато е относително такива предмети, които не са били представени на 

помирителния съдъ по записа или които са забранени отъ закона; 

 

5) когато е относително делата, показани въ чл. 1228 ; 

 

6) когато решението не е мотивирано, и 

 

7) по причините, предвидени въ чл. 707 . 

 

1246. Молби за унищожаване на помирително решение се подаватъ въ месеченъ 

срокъ, отъ съобщаване решението, съгласно чл. 1243 . Такива молби се представятъ за 

разрешение на мировия съдия или на окръжния съдъ, комуто е пратено производството по 

делото и който се произнася въ съдебно заседание съ определение. 

 

1247. Срещу горните определения се допуща частна жалба предъ по-горния съдъ въ 

срокъ, предвиденъ въ чл. чл. 133 и 698 . 

 

А срещу определенията на по-горните съдилища се допуща касационна молба. 

 

ГЛАВА ХII. 

За обезсилване ценни книжа на приносителя. 



(Нова: З. отъ 1 мартъ 1907 г.) 
 

1248. Собственикътъ на ценни книжа на приносителя, който по какъвто и да е начинъ 

е лишенъ отъ владението имъ, може да иска обезсилването на тия ценни книжа по 

предвидените по-долу правила. 

 

1249. Молбата за обезсилване се подава въ оня окръженъ съдъ, въ окръга на който се 

намира местожителството на собственика, който иска обезсилването. 

 

1250. Въ подкрепление молбата за обезсилване молительтъ трябва: 

 

1) да представи преписъ отъ ценната книга или да опише нейното съществено 

съдържание и всичко друго, което е необходимо, за да се определи нейната 

тождественость; 

 

2) да установи по единъ вероятенъ начинъ изгубването на ценната книга, а така също 

и обстоятелствата, отъ които зависи правото да иска обезсилването; 

 

3) да изяви готовность, че ще потвърди съ клетва истинностьта на своите твърдения; 

 

1251. Съдътъ се произнася по молбата за обезсилване въ разпоредително заседание. 

 

Ако молбата се признае за основателна съдътъ издава заповедь. 

 

Заповедьта съдържа: 

 

1) означение на молителя; 

 

2) покана къмъ държателя на ценната книга да заяви своите права най-късно до деня, 

който е определенъ въ заповедьта; 

 

3) показване на вредните последствия, които настъпватъ, ако държательтъ не заяви 

своите права; 

 

4) определяне срока за изпълнение на заповедьта. 

 

Заповедьта се залепя на определеното за това място въ съда и се обнародва единъ пътъ 

въ "Държавенъ Вестникъ". Съдътъ, обаче, може, ако намери за нужно, да постанови да се 

обнародва заповедьта и въ други вестници. 

 

Съдътъ изпраща, по длъжность, единъ екземпляръ отъ заповедьта на онова 

учреждение или дружество, дето се води регистъръ за книжата, обезсилването на които се 

иска, за да може това учреждение или дружество да съобщи на съда препятствията срещу 

предявяването молба за обезсилване. 

 

1252. Съдътъ, по искане на просителя, издава така също заповедь до издателя и до 



означените въ ценната книга или показани отъ просителя места за изплащане да не 

плащатъ на просителя и да не му издаватъ процентни или дивидентни купони или пъкъ 

нова ценна книга. 

 

Тази заповедь се обнародва по същия начинъ, както заповедьта за обезсилване, и въ 

нея се споменава за заведеното производство за обезсилване. 

 

Издадената заповедь за неизплащане има сила и спрямо ония места, които изплащатъ 

купоните, макаръ и да не са означени въ ценната книга. 

 

1253. За ценни книжа, за които се издаватъ отъ време на време процентни или 

дивидентни купони, деньтъ на заседанието на съда за произнасяне по обезсилването се 

определя по такъвъ начинъ, щото до настъпването му да са изтекли шесть месеци, отъ 

падежа на първия процентенъ или диведентенъ купонъ отъ новата серия купони, издадена 

подиръ датата на изгубването, което е установено по единъ вероятенъ начинъ. 

 

Преди да се постанови определението за обезсилване, молительтъ е длъженъ да 

представи едно свидетелство, издадено, подиръ изтичането на шесть месечния срокъ, отъ 

надлежното учреждение или дружеството, което да удостоверява, че отъ установената по 

вероятенъ начинъ дата на изгубването ценната книга не му е била представена, за да 

издаде нови купони и че новите купони не са издадени другиму, освенъ на молителя. 

 

Ако е издадена заповедь за неизплащане преди да са издадени процентни или 

дивидентни купони, следъ установената по вероятенъ начинъ дата на изгубване, не се 

изисква представянето на предвиденото въ предидущата алинея удостоверение. 

 

1254. За ценни книжа, за които са били издадени напоследъкъ процентни или 

дивидентни купони за единъ периодъ по-дълъгъ отъ четири години, достатъчно е, ако 

деньтъ на заседанието се определи по този начинъ, щото до настъпването му падежите на 

купоните за четири години да са настъпили подиръ датата на установеното вероятно 

изгубване и да са изтекли шесть месеци подиръ падежа на последния отъ тия купони. 

Купони, които се отнасятъ до периоди, за които не е платена лихва или дивидентъ, не се 

взематъ въ внимание. 

 

Преди да се издаде определението за обезсилване, молительтъ е длъженъ да представи 

свидетелство, издадено подиръ изтичането на шесть-месечния срокъ отъ надлежното 

учреждение или дружество, което да удостоверява, че изтеклите купони за споменатите 

четири години или за купони изтекли по-после не му са представени отъ другъ, освенъ отъ 

молителя. Ако подиръ обнародването на заповедьта са били издадени нови купони, 

свидетелството трябва да съдържа и сведенията, показани въ чл. 1253 алинея втора . 

 

1255. Наредбите на чл. чл. 1253 и 1254 не се прилагатъ, ако процентните или 

дивидентни купони, падежътъ на които, споредъ тия наредби, трябва да е настъпилъ, се 

представятъ въ съда отъ просителя. Счита се, че тия купони са представени въ съда, когато 

просительтъ представи удостоверение отъ надлежното учреждение или дружество, че 

купоните, на които падежътъ е настъпилъ, са били представени за изплащане отъ 

просителя. 



 

1256. Съ ценни книжа, за които са издадени процентни или дивидентни купони, безъ 

да се издаватъ вече други, и предвидените условия въ чл. чл. 1253 и 1254 не съществуватъ, 

деньтъ на заседанието се определя по такъвъ начинъ, щото до настъпването му да са 

изтекли шесть месеци отъ падежа на последния издаденъ купонъ. 

 

1257. Ако въ ценната книга е означенъ падежъ, който е настъпилъ при обнародването 

заповедьта въ "Държавенъ Вестникъ", и ако предвидените условия въ чл. чл. 1253 и 1254 

не съществуватъ, деньтъ на заседанието се определя по такъвъ начинъ, щото до 

настъпването му да са изтекли шесть месеци отъ деня на падежа. 

 

1258. Между деня, въ който е станало обнародването на заповедьта въ "Държавенъ 

Вестникъ", и деня, определенъ за заседание на съда, за произнасяне на обезсилването, 

трябва да се изминатъ най-малко шесть месеци. 

 

1259. Ако постъпи заявление, чрезъ което се оспорва молбата за обезсилване на 

ценната книга, съдътъ спира производството по обезсилването до окончателното 

разрешение на спора за правото, което е оспорено съ заявлението. 

 

Оспорването, което е направено следъ разглеждане молбата за обезсилване, но преди 

постановяването отъ съда определение по нея, се счита, че е направено своевременно. 

 

1260. Ако молительтъ не се яви въ определеното заседание за произнасяне по 

обезсилването, съдътъ прекратява производството по тази молба. Въ продължение, обаче, 

на три месеци отъ прекратяване на производството, молительтъ има право да иска да се 

определи ново заседание. Въ тоя случай не се прави ново обнародване въ "Държавенъ 

Вестникъ" за деня на второто заседание. 

 

1261. Определението за обезсилване се постановява въ съдебно заседание, следъ 

изслушване обясненията на молителя. 

 

Съдътъ, преди да постанови определение, може да разпореди да се събератъ по-пълни 

сведения, и молительтъ да удостовери съ клетва истинностьта на своите твърдения. 

 

Срещу определението, съ което се отхвърля искането за обезсилване, може да се 

подаде частна жалба на общо основание. 

 

1262. Съ определението за обезсилване, ценната книга се обявява за недействителна. 

 

Това определение въ съществената си часть се обнародва въ "Държавенъ Вестникъ". 

 

1263. Определението, съ което е обезсилена една ценна книга, е окончателно и не 

подлежи на никакво обжалване. 

 

При все това, то може да се обтъжи предъ върховния касационенъ съдъ отъ 

заинтересованото лице: 

 



1) когато производството за обезсилване е допуснато въ такъвъ случай, за какъвто 

законътъ не допуща това производство; 

 

2) когато предписаните отъ закона правила за обнародването на заповедьта по 

обезсилването не са спазени; 

 

3) когато предписаниятъ отъ закона срокъ за определяне деня на заседанието за 

произнасяне по обезсилването не е спазенъ; 

 

4) когато въ състава, който е постановилъ определението за обезсилване, е взелъ 

участие съдия, който е билъ длъженъ по закона да се отведе; 

 

5) когато при постановяване на определението за обезсилване не са спазени някои отъ 

съществените правила на това производство; 

 

6) когато са налице условията, при които се допуща, съгласно гражданското 

съдопроизводство, прегледъ на решение по причина на престъпно деяние. 

 

1264. Жалбата се подава въ месеченъ срокъ, който започва да тече отъ деня, въ който 

тъжительтъ се е научилъ за определението за обезсилване. Ако, обаче, жалбата се основава 

на единъ отъ показаните поводи въ чл. 1263, пунктове 4 и 6, и този поводъ не е билъ 

известенъ на тъжителя въ деня, когато се е научилъ за определението, срокътъ тече отъ 

деня, въ който тъжительтъ се е научилъ за повода, върху който основава жалбата си. 

 

Следъ изтичането на десеть години отъ постановяването на определението за 

обезсилване, никаква жалба не се допуща. 

 

1265. Когато върховниятъ касационенъ съдъ намери жалбата за основателна по една 

отъ причините, показани въ чл. 1263, той отменява определението за обезсилване и 

унищожава станалото по него производство. 

 

Решението на върховния касационенъ съдъ, съ което се отменява определението за 

обезсилване, се обнародва по същия начинъ, както определението за обезсилване. 

 

1266. Лицето, въ полза на което е постановено определението за обезсилване, има 

право да осъществява правата, които произтичатъ отъ ценната книга, срещу лицето, което 

е задължено по нея. 

 

Ако определението за обезсилване на цената книга се отмени по касационна жалба на 

заинтересования, направените плащания, възъ основа на това определение, отъ задължения 

по ценната книга, иматъ сила, както спрямо трети лица, така и спрямо лицето, по жалбата 

на което е отменено определението, стига само задължениятъ да не е знаялъ въ време на 

плащането за отменение на определението. 

 

1267. Ако производството за обезсилване се свърши безъ да се издава определение за 

обезсилване, заповедьта за неплащане се отменява по длъжность отъ съда. Отменението се 

обнародва по същия начинъ, по който е била обнародвана заповедьта. 



 

Особено разпореждане. 

 

1268. Настоящиятъ законъ отменява всичките действующи до сега постановления по 

гражданското съдопроизводство. 
                                                  Приложение къмъ чл. 310 

чл. 310                                   Формула 

                  на клетвата, която произнася свидетель. 

     Заклевам се въ всемогущаго Бога предъ святото негово евангелие и 

животворящия кръстъ, че азъ по чиста съвесть ще кажа по това дело самата 

истина, безъ да укрия или да прибавя нещо и безъ да се увличамъ нито отъ 

вражда, нито отъ приятелство, нито отъ родство, нито отъ чакане облаги или 

други някои цели. 

     За това целувамъ святото евангелие и кръста Господенъ.  Аминъ.                                                  

Приложение къмъ чл. 321  

 

 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНЪ ЛИСТЪ 

№ . . . . 

Гр. . . . . . . . . 191 . . год. . . . . . день. 

Въ името на Негово Величество 

ФЕРДИНАНДЪ I, 

Царъ на българите. 

 

      . . . . . . . . . . окръженъ съдъ, въ открито съдебно заседание на 

хилядо деветстотинъ . . . . . . . . . . година . . . . . . . . . . . . . .день, 

състоящъ отъ 

                                        Председатель: . . . . . . . . . . . 

. 

                                            Членове:¦ . . . . . . . . . . . 

. 

                                                   . . . . . . . . . . . . 

при . . . . . . . . . . . . . . . . . . секретаря . . . . . . . . . . . и 

със участието на . . . . . . . . . . . . . . . . . . прокурора. . . . . . . . . 

следъ като изслуша делото по иска, предявенъ срещу 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 

. . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

. . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 

. . . . . 

 

 Реши: 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. .. . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.. . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

. . . . . 

     Това решение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.подлежи на изпълнение 



     На . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . день, хилядо 

деветстотинъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . година, . . . . . . 

окръженъ съдъ, постанови: всичките места и лица, до които това може да се 

относи, да изпълнятъ точно настоящето решение, а местните власти - полицейски и 

военни - да даватъ на съдебния приставъ, който изпълнява това решение, 

надлежащето по закона съдействие, безъ най-малкото отлагане. 

     Този изпълнителенъ листъ е даденъ на г-на . . . . . . . . . . . . . . 

.. . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . 

 

                                                 Председатель: . . . . . . 

. . . . 

                                                    Секретар: . . . . . . . 

. . . 

     Гражданско дело . . . . . . . . отъ 191 . . год. 

 

 


