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Abstract: This article analyzes the reasons for the mistrust of the arbitration’s activity 

and discusses the latest legislative amendments in the field – in the Civil Procedure Code (CPC) 
and the International Commercial Arbitration Act (ICAC), promulgated in the State Gazette, 
issue 8 of 24 Jan 2017.  

Firstly, it concludes that in the national source the form has been determined too widely, 
liberally and with an option for broad interpretation. The latest amendments to Article 7 para 3 
ICAC that enlist the procedural actions of the defendant in the arbitration proceedings and 
satisfy the conditions for a valid arbitration agreement, practically make the framework 
narrower. The articles suggests that the requirements to the form of the arbitration agreement 
need to be more restrictive and that some optional forms, such as any “other” communication 
between the parties or a defendant’s consent by conduct need to be removed. Such conclusion is 
backed up by a comparative legal analysis of German and Austrian legislation.  

Secondly, the article comments on the narrowing of the scope of disputes admissible for 
consideration by arbitration in last amendment of Article 19 para 1 CPC that has taken out of 
the scope of arbitration agreements all disputes with consumers. As such arbitration judgment 
needs be declared null and void as it has been made on a dispute that cannot be subject to 
arbitration the article raises the question about the authority competent to declare it null and 
void. In principle this could be a civil action to the Supreme Court of Cassation. However, is it 
possible for the court competent to issue a writ of execution to declare incidentally such 
arbitration judgment null and void and to refuse the execution writ? The conclusion is that this 
is a check in the substance of the judgment that would functionally change the proceedings for 
issuing an execution of writ. 

Thirdly, the articles points out as a risk in the arbitration proceedings the direct effect of 
the local arbitration judgment similarly to the effects of the court judgment. Our law does not 
provide for court’s recognition of local arbitration judgment. However the author finds it 
necessary for the law to provide for such a court’s “sanction” mostly in the authority of the 
state (judicial) power to allow for the legal effects of the arbitration judgments only if ther 
comply with the ordre public that is the state legal order. The latest amendment of Article 47 
ICAC removes the possibility for ordre public compliance check by the Supreme Court of 
Cassation. Such check is not provided in the proceedings for issuing a writ of execution as well.  

Given the liberal method of creating instutional arbitration courts and/or the lack of 
criteria for selection of arbitrators it is possible for many arbitration judgments to be made 
contrary to the principles of equality nd fairness that are fundamental for any administration of 
justice. The risks of the direct effect of local arbitration judgment could be overcome if the 
proceedings for issuing a writ of execution include a check of the minimum requirements for the 
debtor to be notified.  
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Недържавното договорно правораздаване е предпочитан способ за защитата на 

спорни търговски правоотношения. Предимствата на арбитража като алтернатива на 
съдебното производство са бързината и избягване на публичността при разрешаване на 
споровете – страните имат интерес да се запази конфиденциалността в търговските си 
правоотношения и спорът да се реши без съобразяване със сложните и формални 
процедури на гражданския процес. Доверието на страните към избрани от тях 
специалисти за арбитри (при арбитраж ad hoc свободно, а при институционален 
арбитраж от арбитражна листа) също се сочеше като преимущество на доброволното 
правораздаване. Значението на арбитражната юрисдикция преди всичко изпъква и се 
проявява при защита на накърнени трансгранични търговски правоотношения, тъй като 
страните имат възможност да изберат неутрална спрямо държавната власт юрисдикция. 

Посочените предимства на арбитража устояват във времето при разрешаване на  
трансгранични спорове, решенията по които следва да се изпълнят в България – т.е. 
когато последиците на чуждестранните арбитражни решения трябва да се проявят у 
нас. Чуждестранните арбитражни решения преминават през производството по 
екзекватура пред Софийски градски съд, в която националният съд „разрешава“ 
зачитането, респ. изпълнението на арбитражното решение у нас по правилата на 
Нюйоркската конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни 
решения. 

Не така хармонично стои арбитражното производство във вътрешен план, когато 
в България се решават спорове пред арбитраж. Често предимствата на арбитража като 
договорна юрисдикция се превръщат в недостатъци. Доверието се превръща в 
недоверие, а принципите на правораздаването като понятие (независимо дали 
юрисдикцията е държавна или частна)  – да осигури независимо решаване на конкретни 
правни спорове по повод съответно сезиране и при спазване на определено 
състезателно производство в условията на независимост и самостоятелност на 
решаването1, не се съблюдават. 

Целта на настоящото изложение е да анализира причините за създаденото 
недоверие в дейността на тази недържавна юрисдикция по частноправни спорове и да 
обсъди последните изменения в областта на арбитража, приети в Граждански 
процесуален кодекс, ГПК и в Закона за международен арбитраж, ЗМТА, обн. ДВ, бр.8 
от 24.01.2017г.  

 
1. В основата на арбитража стои волята на спорещите страни да възложат 

разрешаването на спора си на едно или повече безпристрастни лица, извън държавното 
правораздаване, която воля те материализират в арбитражно споразумение, респ. 
арбитражна клауза в договор. Арбитражното споразумение предоставя правомощието 
на арбитрите да правораздават. Следователно действителността на сключеното между 
спорещите страни арбитражно споразумение определя законосъобразността на 
арбитражното производство и издаденото въз основа на него арбитражно решение.  

А за да бъде един договор действителен, определящи са формата, предмета, 
страните. 

1.1. Традицията за алтернативно разрешаване на граждански спорове в България 
идва още от Закона за гражданското съдопроизводство, ЗГС2 от 1892г., в който съвсем 
не лаконично е уреден арбитража, наречен доброволен помирителен съд. Неговата 
уредба се запазва и в новата редакция на ЗГС от 1930г. Волята на страните да се 
                                                            

1 Определение на понятието в Решение №6 от 2008г.по к.д.5/2008г. на Конституционния съд- 
Обн.ДВ, бр.100/2008г.   

2 Обн. ДВ, бр.31 от 1892 г. 
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насочи спора към доброволен помирителен съд ЗСГ сочи, че следва да се оформи в  
„помирителен запис“, който се подписва от спорещите страни и от избраните 
помирители и се заверява нотариално. 

1.2. В съвременните източници за арбитраж формата на арбитражното 
споразумение като условие за валидност е посочена различно.  

1.2.1. Според Конвенция за признаване и изпълнение на чуждестранни 
арбитражни решения, така наречената Нюйоркска конвенция, приета през 1958г. на 
международна конференция в Ню Йорк, свикана от Съвета на ООН3, арбитражното 
споразумение трябва да бъде в писмена форма; устната форма или конклудентните 
действия за изключени. 

Европейска конвенция за външнотърговски арбитраж,  приета по инициатива на 
Европейска икономическа комисия при ООН на 21.04.1961г. в Женева4 допуска 
сключване на арбитражно споразумение и в устна форма и чрез конклудентни 
действия, стига тези способи да са допустими от националното право на държавата, 
страна по конвенцията. 

1.2.2. В чл.7 от Закон за международния търговски арбитраж,5 (българският 
източник на уредбата) формата е определена твърде широко, либерално, с възможност 
за разширително тълкуване.  

Арбитражно споразумение според ЗМТА има: а) когато е писмено или  б) когато 
съгласието за арбитраж се съдържа в конклудентни действия. 

1.2.2.1. От своя страна писменото споразумение може да е аа) отделен и изричен 
договор за арбитраж или ааа) арбитражна клауза в търговски договор – чл.7, ал.1, 2ро 
изр. ЗМТА. 

Освен изрична писмена форма арбитражното споразумение е писмено аааа) ако 
се съдържа в документ, подписан от страните или в размяна на писма, телекси, 
телеграми (няма вече такъв вид съобщения) или други средства за съобщения – чл.7, 
ал.2 ЗМТА.  

Тази последна хипотеза, формулираща условията за „действително“ арбитражно 
споразумение с писмена форма създава трудности за очертаване рамките на 
възможното му сключване. Разпоредбата на чл.7, ал.2 ЗМТА допуска съгласието на 
страните за арбитраж да се извлича (субективно преценено) от разменени между 
спорещите страни писма и телекси. А допълнението на разпоредбата с „други 
съобщения“ - съвременните средства за комуникация е-мейли и други електронни 
общувания, дава възможност за твърде широко тълкуване и нееднозначно доказване на 
съгласието за конкретно определен арбитраж между страните.  

1.2.2.2. Нещо повече, разпоредбата на чл.7, ал.3 ЗМТА изоставя писмената 
форма и приема, че има арбитражно споразумение, когато спорът е заведен пред 
арбитраж и бб) ответникът изрично писмено или с изявление в заседание на арбитража, 
отразено в протокола, потвърди съгласие за недържавната юрисдикция с конкретния 
арбитражен състав. 

В тази хипотеза се поставя въпроса как е формиран решаващият състав, след 
като ответникът едва в заседанието с призоваване на страните изразява съгласие за 
арбитраж.  

Съществуват обаче и случаи, в които не се провеждат арбитражни заседания, 
каквато възможност е предвидена в чл.30, изр.1 ЗМТА.  

                                                            
3 Ратифицирана от България с Указ на Президиума на НС от 1961г., обнародвана в ДВ, 

бр.2/1965г., а в сила за България от 1962г.  
4 Ратифицирана от България на 14.03.1964г., обнародвана в ДВ, бр.23/64г. и е в сила за България 

от 11.08.1964г. 
5 Обн.ДВ, бр.60/1988г. 
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Нещо повече, без изрично изявление за приемане на арбитража, счита се че има 
съгласие за него, когато ббб) ответникът участва в арбитражното производство. 
Последните изменения на чл.7, ал.3 ЗМТА6 уточняват понятието „участие в 
арбитражно производство“ с изброяване на процесуални действия на ответника – да е 
подал отговор на исковата молба, да е представил доказателства, да е предявил 
насрещен иск. Т.е. конклудентните действия на ответника за изясняване на спора по 
същество7 в арбитражното производство (преди изменението на редакцията на чл.7, 
ал.3 ЗМТА) се доразвиват с конкретно процесуално поведение, с което се презумира 
неоспорването компетентността на арбитража.  

Допълнението на чл.7, ал.3 ЗМТА е продиктувано от стремежа да се отстранят 
случаи, в които ответникът се оказва осъден, без да е разбрал за арбитражното 
производство. Но изброяването на възможните процесуални действия на ответника, 
необходими, за да се приеме компетентността на арбитражния състав стесняват 
рамката, очертаваща условията за валидно арбитражно споразумение. Защото е 
възможно да има и други конклудентни действия на ответника във вече образувано 
арбитражно дело, за чийто предмет не е подписано арбитражно споразумение – напр. 
молба за разглеждане на делото в отсъствието на ответника… След като това 
процесуално действие не е изброено в законовия текст, няма да е налице валидно 
арбитражно споразумение, стига практиката да разграничава достатъчно ясно 
изменените условия.  

1.2.3. На фона на посочените изисквания за форма на арбитражното 
споразумение в международните източници, които съгласно чл.5, ал.4 от 
Конституцията са част от вътрешното право у нас и имат предимство пред нормите на 
националното законодателство, които им противоречат, условията за валидно 
арбитражно споразумение по ЗМТА изпъкват като твърде либерални, независимо от 
приетите промени на чл.7 ЗМТА. 

Волята на страните да се обърнат към арбитраж възлага правомощието на 
арбитрите да правораздават. Затова наличието на съгласие между страните за отнасяне 
на един имуществен спор пред арбитраж е предпоставка за законосъобразен 
арбитражен процес и валидно арбитражно решение. Наличието на това съгласие следва 
да се определи по един ясен, непротиворечиво тълкуващ се начин, който да не отваря 
вратички за злоупотреба с право или недобросъвестно упражняване на правомощията 
за алтернативното решаване на граждански спорове.   

Изискванията към формата на арбитражното споразумение следва да станат по-
рестриктивни – изричната писмена форма за отнасяне на даден спор към арбитраж или 
ясната и изрична арбитражна клауза в договора за отнасяне на възникналите от 
договора бъдещи спорове към арбитраж. Наличието на всякакви „други“ съобщения, 
разменени между страните би следвало да отпаднат като допустими и възможни. 
Допускането на неформален договор за арбитраж не е желателно. Поне в периода на 
издигане на правосъзнанието на субектите, които търсят защита в тази несъдебна 
доброволна юрисдикция и на органите, които предоставят защитата на накърнени 
частни правоотношения. 

1.2.4. За сравнение,  в действащото право на ФРГ са предвидени строги 
формални изисквания към формата на арбитражното съглашение/договор Според 
разпоредби на § 1027 ZPO за сключването на един действащ арбитражен договор се 
изисква особена писмена форма, независимо, че  главният договор не трябва да има 
задължително писмена форма. Този особен документ трябва да съдържа абсолютна 
уговорка за арбитражна компетентност и трябва да е отделен пространствено от 
                                                            

6 Редакцията обн.ДВ, бр.8/2017г. 
7 В какъвто смисъл се тълкуваше разпоредбата 

131 

 



25 години департамент „Право“, НБУ 
 

основния договор. Когато той не е отделен арбитражната компетентност трябва да е 
най-малко изрично  подчертана.  

В австрийския ZPO арбитражното споразумение трябва да бъде писмено като  
телеграма, телекс и факс между страните също са достатъчни. Макар и разширено, 
изискването за форма на арбитражното споразумение не включва конклудентни 
действия на ответника като одобрение на започнало арбитражно производство. 

1.3. Валидността на арбитражното споразумение се влияе и от неговия предмет. 
Страните могат да се обърнат към арбитраж за решаване само на определени от закона 
имуществени спорове.  

Разпоредбата на чл.19, ал.1 ГПК очертава кръга на имуществените спорове, които 
не могат да бъдат предмет на арбитражно споразумение. Извън нея, неарбитрируеми се 
явяват и спорове относно правното положение на ЮЛ, регистрирано в България, за 
които в материалните закони е предвидено право на иск и за прокурора – чл.70 ТЗ, 
чл.74 ТЗ, чл.155 ТЗ и др. 

С изменението на чл.19, ал.1 ГПК8 от обсега на недържавното правораздаване се 
изваждат спорове със страна потребител – физическо лице, което придобива стоки и 
услуги, не предназначени за търговска или професионална дейност или физическо 
лице, което като страна по потребителски договор действа извън рамките на своята 
професионална или търговска дейност9. 

В тази връзка за недействителна е обявена всяка арбитражна клауза в договор 
между потребител и търговец за възлагане на спор между тях за разглеждане от 
арбитраж – чл.3, ал.4 Закон за защита на потребителя, ЗЗП10. Разпоредбата не засяга 
процедурата за алтернативно решаване на потребителски спорове по смисъла на ЗЗП. 

Стесняването на предмета на арбитражното споразумение с още един вид спорове 
е въпрос на законодателна  преценка с цел защита на обществен интерес. Изменението 
не предизвиква необходимост от тълкуване.  

Тълкуване изисква изменението на вида на арбитражното решение, разгледало 
неарбитрируем спор. Всички арбитражни решения с предмет неарбитрируеми спорове 
са обявени за нищожни с новата алинея 2 на чл.47 ЗМТА11. 

Така стигаме до арбитражното решение. 
 
2. Вторият рисков момент в арбитражното производство е признаването и 

изпълнението на постановеното арбитражно решение.  
2.1. Арбитражното решение, постановено от арбитраж в България, е обявено за 

изпълнително основание по чл.404, т.1 ГПК направо, т.е. неговите правни последици, 
разбирай СПН, изпълнителна сила и конститутивно действие, се проявяват веднага 
след постановяването му, подобно на правните последици на съдебното решение. 
Законодателят е проявил пълно доверие към арбитражното решение, постановено в 
едноинстанционното арбитражно производство, каквото доверие е определил за 
съдебното решение, преминаващо през дългия инстанционен ход на гражданското 
съдопроизводство.  

2.1.1. Местното арбитражно решение обаче не винаги е проявявало своите 
правни последици веднага след постановяването му. 

Исторически местните решения на арбитража (осъдителните) са преминавали 
през съдебното производство по екзекватура пред СГС, за да проявят своята СПН и 

                                                            
8 Обн. ДВ бр.8/2017г. 
9 Определението за физическо лице-потребител е съгласно §13, т.1 ДР на Закона за защита на 

потребителите 
10 С изменение, обн. ДВ бр.8/2017 
11 Също с изменението, обн. ДВ бр.8/2017г. 
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изпълнителна сила. И това е за периода от 1992г., когато  с изменение на ГПК (от 
1952г.)12 се възстановява понятието арбитраж като недържавно доброволно 
правораздаване13 до края на 1993г. С изменението на Закона за международния 
търговски арбитраж, ЗМТА14, арбитражните решения са приравнени по правна сила и 
последици със съдебните решения и без „одобрението“ на съда те са признати за 
изпълнителни основания, наред със съдебните решения.  

2.1.2. Преминаването през съдебна процедура, за да се проявяват правните 
последици на арбитражното решение в държавата по произход не е чужда на 
международните източници. В  чл.I, т.1, изр.2. на Нюйоркската конвенция за 
признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения процедура по 
екзекватура се предвижда и за арбитражни решения, които в държавата по произход не 
се смятат за национални решения, макар, че са постановени в нея. 

Законът-модел на УНСИТРАЛ15, имащ за цел да хармонизира националните 
законодателства в областта на арбитража, който е възприет в повечето от предложените 
разрешения от ЗМТА, също не придава пряка сила на местното арбитражно решение, а 
изисква „одобрението на съда“ преди проявяването на неговите правни последици. (В 
тази част  ЗМТА се е отклонил).  

В много от страните от континенталната правна система местното арбитражно 
решение се нуждае от „санкцията“ на съда, за да прояви своята правна сила. Например, 
според §§1040-1042 ZPO на ФРГ изпълнителната сила на арбитражното решение се 
проявява тогава, когато то се обяви за изпълняемо от държавния съд. А между страните 
арбитражното решение има същото действие, както влязло в сила съдебно решение.  

В други страни в производството по издаване на изпълнителен лист са 
предвидени условия, подобни на производството по екзекватура, с които се проверява 
възможността за изпълнение на местно арбитражно решение. Напр. в Обединеното 
Кралство в производство за допускане на изпълнението могат да се повдигнат въпроси 
относно противоречие с норми от публичен ред или липса на арбитрируемост. 

2.1.3. Броя на арбитражните решения, постановени у нас, които не преминават 
през производство по екзекватура е прекомерно увеличен и от факта, че всички 
постановени на територията на България арбитражни решения се считат за 
местни. Критерий за „чуждестранно решение“ е посочен в Нюйоркската конвенция в 
две хипотези: а) решение, постановено на територия на държава, различна от държавата 
по изпълнение и б) решение, постановено в същата държава, където се иска 
изпълнение, но според вътрешното право тези решения не се считат за местни, защото 
страните са подчинили спора си на чужд закон. Вторият критерий се прилага в 
Германия, Франция. В САЩ  решенията  не се считат за местни, ако делото е 
преобладаващо свързано с друга държава – страни по него са граждани или ЮЛ на 
друга държава, предмета е вещ, намираща се в друга държава и пр. 

България не е възприела втория критерий за чуждестранно решение и 
Нюйоркската конвенция в тази част не се прилага. През производството по екзекватура 
преминават само чуждестранните арбитражни решения. Решение, постановено от 
български арбитраж със страни ЮЛ с изцяло чужд капитал или с местонахождение на 

                                                            
12 Обн. ДВ, бр.55/92г. 
13 ГПК от 1952г. допуска доброволен арбитраж само между български социалистически 

организации и чуждестранни предприятия, дружества. Т.е. нормативно организиран е само 
международния търговски арбитраж с място на арбитража – Българската търговско промишлена палата, 
БТПП. 

14 Обн.ДВ, бр.93/1993г. 
15 Акт на Комисията на ООН по международно търговско право (UNCITRAL-Model Law) 
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действителното  управление извън страната, но вписани в българските регистри като 
ЮЛ се счита за местно решение, което се изпълнява направо.     

2.1.4. Основания за съдебно признаване на правните последици на едно местно 
арбитражно решение се съдържат както в характеристиката на арбитража като частно 
договорно правораздаване, така и във възможността в правния мир да се промъкнат 
напълно неприемливи арбитражни решения от гледна точка на задачата на 
юрисдикцията за равенство и справедливост. 

2.1.4.1. Конституцията предоставя монопола на съдилищата да правораздават. 
Арбитражът не е особена юрисдикционна власт, а проява на конвенционално  
правораздаване. Следователно в правото на държавната власт (разбирай съдебната) е да 
допуска правните последици на решенията на арбитражните съдилища само, ако тези 
решения съответстват на основните изисквания на правовия ред, ordre public,  който е 
държавен правов ред. Става дума за основните принципи на юрисдикцията като 
разрешаване на правен спор от независим и безпристрастен орган.16  

Преди последното изменение на чл.47 ЗМТА основание за отмяна на арбитражно 
решение по исков ред бе и когато то противоречи на обществения ред на Република 
България – т.3, пр.2 на чл.47 ЗМТА. С отмяната на т.3 от чл.47 ЗМТА възможността 
за проверката за  ordre public от ВКС по пътя на исковата защита отпадна незнайно 
защо…Такава проверка не е предвидена и от съда, издаващ изпълнителен лист. 

При либералният начин да създаване на институционални арбитражни съдилища 
и/или липсата на критерий при избиране на арбитри, съществува възможност от 
появата на арбитражни решения в разрез с принципите за равенство и справедливост 
изискуеми при дейността на всяко правораздаване. 

2.1.4.2. Никой не отрича възможностите за защита на ответника, които дава искът 
за отмяна на арбитражно решение пред ВКС по чл.47 ЗМТА. Но като исково 
производство защитата е продиктувана от активността на ответника по арбитражното 
решение, който в много случаи не е узнал за воденото срещу него арбитражно дело.  

Освен това, ако ответникът пропусне 3 месечния срок за предявяване на иска по 
чл.47 ЗМТА в правния свят добива сила и местно арбитражно решение, което е 
поставено без страните да са възложили юрисдикционни правомощия на решаващия 
арбитражен състав, т.е. без валидно арбитражно споразумение.17 При сега действащата 
уредба изпълнителен лист на това решение ще бъде издаден и съдебният изпълнител 
трябва да проведе принудителното изпълнение.  

2.2. С последното изменение на ЗМТА, както се посочи вече, арбитражно 
решение, разгледало неарбитрируем спор се санкционира като нищожно – чл.47, ал.2 
ЗМТА. Разпоредбата се намира в нормата за отмяна на арбитражни решения по исков 
ред от ВКС и означава, че в това производство ВКС ще прогласява нищожността на 
този вид решения.   

Същевременно според новата ал.5 на чл.405 ГПК съдът отказва да издаде 
изпълнителен лист въз основа на нищожни решение по смисъла на чл.47, ал.2 ЗМТА.  

Поставя се въпроса – ако нищожното арбитражно решение, разгледало 
неарбитрируем спор не е преминало през исковото производство на чл.47 на ВКС, 
може ли компетентният съд по издаване на изпълнителен лист да го прогласи за 
нищожно инцидентно, преди да откаже издаване на изпълнителен лист.  

                                                            
16 В същия смисъл и Бончовски П. Нищожни арбитражни решения (принципни въпроси в 

светлината на някои решения на ВКС), сп. Норма, бр.6, 2016. 
17Според обединен законопроект (№ 653-03-106, във вида за второ четене на 12.01.2017 г.) за 

изменение на ГПК и ЗМТА в хода на легитимиране на кредитора като взискател, такава нищожност може 
да се прогласи с иск на заинтресувано лице или прокурор пред ВКС без ограничение във времето. Но 
текстът не е гласуван при окончателния вид на ЗИД на ГПК и ЗМТА. 
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Макар и разгледало неарбитрируем спор, нищожното арбитражно решение не е 
правно нищо (подобно на съдебното решение). То трябва да се прогласи за нищожно. И 
ако длъжникът не прояви активност, поради незнание или небрежност и окръжният съд 
в района по постоянния адрес или седалището на длъжника18 не издаде въз основа на 
него изпълнителен лист, но арбитражното решение не бъде обезсилено, неговото 
изпълнение е възможно да се допусне в друга държава, в която правовия ред не 
изважда от предмета на споровете, допустими пред недържавното правораздаване тези, 
посочени в чл.19, ал.1 ГПК. 

2.2.1. Изводът е, че на съда, издаващ изпълнителен лист следва да се възложи 
правомощие за проверка на арбитражното решение и относно арбитрируемостта на 
решеното спорно право и възможност за прогласяване нищожност на арбитражно 
решение с неарбитрируем спор. Но това вече е проверка по съществото на решението, 
което функционално променя производството по издаване на изпълнителен лист.  

Цел на производството по издаване на изпълнителен лист е проверка за 
съществуване на процесуалното право на принудително изпълнение и гаранция срещу 
недобросъвестното му изпълнение.19 Затова производството по издаване на 
изпълнителен лист се концентрира върху процесуални въпроси и преценката за вида на 
материалното право е изключена. Разпоредбата на чл.406 ГПК ограничава преценката 
на съда до външна проверка за валидност и автентичност на изпълнителното основание 
и наличие в него на притезание. 

Следователно самостоятелното съдебно производство по издаване на 
изпълнителен лист следва да претърпи законодателни промени в характеристиката си.  

2.3. Производството по издаване на изпълнителен лист може да се използва и за 
преодоляването на липсата на съдебно производство по екзекватура за местни 
арбитражни решение и в една друга процесуална защита на длъжника. 

За пример може да послужи защитата на длъжника в наднационалните 
процедури за установяване и събиране на частноправни вземания от правото на ЕС. 
При удостоверяване на съдебно решение като европейско изпълнително основание по 
Регламент (ЕО) №805/2004, при издаване европейска заповед за плащане по 
Регламент(ЕО) №1896/2006 и при постановяване на решение по европейска процедура 
за искове с малък материален интерес по Регламент (ЕО)№861/2007) са предвидени 
минимални изисквания относно информираността на длъжника, така наречените 
задължителни стандарти като гаранции.20

Компетентният съд в производството по издаване на изпълнителен лист би 
следвало да  извършва служебно проверка дали ответникът по арбитражното дело е 
получил първоначалния документ за започване на арбитражното производство, респ. 
призовка за арбитражното заседание, ако е проведено такова. Такава проверка не би 
била необходима, ако преди това арбитражното решение е било оспорено неуспешно по 
исков ред на основание на чл.47, т.4 ЗМТА.  

Съдебната практика е включила във формалната преценка на изпълнителното 
основание, издадено от арбитражен съд вече и проверка за  връчване на арбитражното 
решение на насрещната страна - Определение № 996 от 1.06.2011 г. по ч.гр.д. № 
1448/2011 г., САС, ТК, 3-ти с-в и Определение № 792 от 4.05.2011 г. по ч.гр.д. № 

                                                            
18 Вж.чл.405, ал.3 ГПК изм. с ДВ, бр.8/2017г. 
19 Д. Митева в Граждански процесуален кодекс – приложен коментар, С., 2012, 864 
20 Известно е, че процесуалните регламенти от правото на ЕС изрично изключват приложението 

си за арбитража като договорно правораздаване необвързано с пряко приложимите норми на органите на 
Съюза – съображение 12 от Регламент (ЕС) №1215/2012. Но  това не пречи добрите практики от 
процесуалните норми на ЕС да служат за пример. 
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1442/2011 г. на САС, т.о., 3-ти с-в. Но тази проверка следва изрично от разпоредбата на 
чл.51, изр.2 ЗМТА. 

Разширяването обаче на формалната преценка  на съда по издаване на 
изпълнителен лист в насока дали длъжникът е информиран от начало на арбитражното 
производство изисква законодателна намеса.   

 
3. В заключение 
Арбитражът като недържавно договорно правораздаване трябва да върне 

доверието на субектите на частни имуществени правоотношения, които се нуждаят от 
бърза и опростена от формалните изисквания на гражданското съдопроизводство 
защита. Държавата чрез законовите изисквания е тази, която може и следва да отстрани 
проблема в един, макар и конвенционален процес, така, че той да поражда приемливи 
за страните и правовия ред решения. 

Приетите последни изменения относно предмета на арбитражното споразумение и 
характера на арбитражните решения, които решават неарбитрируеми спорове донякъде 
отстраняват твърде либералната национална нормативна основа на арбитража.  

И ако се приеме, че непрякото изпълнение на местно арбитражно решение след 
преминаване през междинно съдебно производство по издаване декларация за 
изпълняемост например, звучи твърде отежняващо по време и отлага момента на 
проявяване правните последици на арбитражното решение, производството по издаване 
на изпълнителен лист може да преодолее това опосредяване чрез проверка на 
минималните изисквания за информираността на длъжника.  

Премахването обаче на проверката за съответствие на  арбитражното решение с 
ordre public при основанията за защита по исков ред позволява в правния мир да се 
промъкват местни арбитражни решения, постановени в разрез с принципите за 
равенство и състезателност на производството, за независимост и безпристрастност при 
решаването – необходими и задължителни за всяка юрисдикция, независимо дали тя е 
частна или държавна.  
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