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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита пред научно жури
от катедра „Правни науки” при Юридически факултет на ВСУ „Черноризец
Храбър”, гр. Варна.

Дисертационният труд е с обем 225 страници, състои се от увод,
изложение в десет глави и заключение с приложен списък на използваната
литература, правни източници (закони и подзаконови нормативни актове,
правни обичаи) и съдебна практика. Съдържанието на всяка глава е
разпределено в точки с предметни заглавия, като в края на всяка от главите са
формулирани междинни изводи. Списъкът на използваната литература включва
123 съчинения на израелски автори и 87 съчинения на чуждестранни автори,
предимно от САЩ, Великобритания, Канада и др. Дисертационният труд е
изцяло написан на английски език.

Авторът на дисертационния труд е завършил висше юридическо
образование в Израел и работи като нотариус и адвокат в Тел Авив.

Защитата на дисертационния труд пред научно жури ще се състои на 29. Юни
2018 г. от 13 часа в Заседателната зала на Юридически факултет на Варненски
свободен университет „Черноризец Храбър” на заключително заседание на
научното жури в състав: проф. д-р Силви Чернев, доц. д-р Антон Грозданов,
проф. дюн Екатерина Матеева, проф. д-р Маргарита Бъчварова и доц. д-р Таня
Йосифова. Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се
в канцеларията на атедра „Правни науки” към Юридически факултет на ВСУ
„Черноризец Храбър” при секретаря на катедрата.
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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1.Въведение

Правото на задържане е субективно право с хилядолетна история,
неделима част от икономическия живот още от друвността, предназначено да
отговори на незабавна икономическо-търговско-социална потребност за защита
на доставчиците на услуги в търговията изобщо и което е било неделима част от
съвременния търговски живот. Целта му винаги е била да защитава
доставчиците на услуги и обикновените занаятчии (като ханджии или
превозвачи на стоки и др. подобни) при задължения, образувани от
потребителите на услуги.

Правото на задържане е здраво вкоренено в общото частно право, но
плодовете му са подложени на разногласие, главно в частта, в която длъжникът
или фирмата се натъкват на финансови затруднения или несъстоятелност.

2.Актуалност и теоретико-практическа значимост на темата и
изследването

В тази работа ще се опитам да проуча как и по какъв начин правото на
задържане е включено в юрисдикцията при несъстоятелност и ликвидация на
дружества и оздравяване и рехабилитация на дружества и дали израелската
правна система признава или отнема от валидността на инструмента задържане
по време на приключване живота на длъжника или по време на опитите за
неговата рехабилитация.

Обсъждането на правото на задържане по време на несъстоятелност
става още по-сложно с оглед на метаморфозата, настъпваща в неговия характер,
когато от "пасивно защитно" средство, инструментът за задържане се превърне
в "нападателно – активно" в етапа на несъстоятелност, като предоставя на
притежателя му статут на гарантиран кредитор.

Проверка на правото на задържане по време на несъстоятелност се
налага особено в светлината на икономическите промени и икономически
катаклизми, глобални или местни, които преживяват местният и
международният пазар, катаклизми, водещи до отваряневсъда на все по-сложни
случаи на несъстоятелност, която е принудена да се справя със сложни и
комплексни финансови инструменти и начин на управление, които
историческите доставчици на услуги не са могли да предвидят.

В основните традиционни принципи на равенство, добросъвестност,
конкуренция между кредиторите, справедливо, равно и колективно
разпределение, прониква правото на задържане. Въпреки че това право е в
същността си самопомощ, която кредиторът използва за изземане на активи на
длъжника с цел да окаже върху него икономически натиск за погасяване на
дълга към него, това право дава на този кредитор материален и застрахователен
статут на обезпечен кредитор по време на несъстоятелност. От този момент
нататък мненията се разделят. Дали трябва изобщо да се даде този
привилегирован статут на обезпечен кредитор чрез задържане по време на
несъстоятелност или оздравяване на фирмата? Дали този статут дава
предимство над притежател на ипотека или обикновен кредитор? Какви са
пътищата за реализиране на обезпечителната мярка задържане при
несъстоятелност или оздравяване и рехабилитация на фирмата? Какъв е
статутът на синдика по отношение на кредитора, обезпечен чрез задържане?
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Тези въпроси и много други безпокоят учените и съдилищата и много от
тях срещат мълчание от страна на законодателя. Засега съдилищата се
задоволяват с казуистичното законодателство и разглеждане на отделните
случаи според древните юдейски закони на фона на съображения за
справедливост и социална и икономическа политика по начин, който трябва да
доведе до заключение, че е нужно да бъде приет отделен самостоятелен закон за
задържането, който да се справи с многобройните недостатъци и празноти в
законодателството.

В надпреварата за ограничените ресурси на неплатежоспособния
длъжник, останалите кредитори се затрудняват да възприемат случаен кредитор,
придобил правото си по силата на самопомощ, при която е влязъл във владение
на имуществото, като обезпечен кредитор, чийто статут е равностоен на друг
кредитор, обезпечен чрез ипотека, намиращ се на върха на пирамидата на
кредиторите, надпреварващи се за ограничените ресурси на длъжника.

За да бъде намерено разрешение на надпреварата за ограниченото
имущество между различните кредитори, трябва да бъде оценен нормативният
статут на противоречащите си права и в съответствие с това да се проучи
прилагането на правото на задържане по време на несъстоятелност.

3.Обект и предмет на научното изследване

Настоящото научно изследване се занимава с прилагането на правото на
задържане на етапа на несъстоятелността и фалита и поради тази причина
обектът на научното изследване на правото на задържане на собственост
представлява правна област, която се занимава с несъстоятелността.
Настоящото научно изследване ще се опита да запълни изненадващата
юридическа празнота относно приложимостта и практическата употреба на
правото на задържане в израелското право (както и в английското право, върху
което е изградено израелското право), на етап, при който едно физическо лице
или дружество се намира в състояние на неплатежоспособност.

На етапа на неплатежоспособността правото на задържане предоставя на
неговите притежатели статута на обезпечени кредитори, като натискът на
всички системи достига своя връх. При неплатежоспособност въпросът за
залога при правото на задържане включва принципа на равноправието между
кредиторите – защитените и незащитените. В светлината на това, и като се
отчете, че упражняването на правото на задържане не изисква отнасяне към
съда на неговата същност на самостоятелно средство за правна защита,
конфликтът при упражняването на правото на задържане достига своя връх на
етапа на неплатежоспособността.

Отчитайки тези проблеми, настоящото научно изследване ще се опита да
предложи възможно решение и модел на тези въпроси, които не са получили
отговори – доколкото успее – като използва метода на качественото изследване;
то ще се опита също да запълни вакуума, пропуските и липсващата част, която
съществува в днешно време и която засяга правото на задържане.

Като повдига тази проблематика и конфликтите на правото на задържане
в случаите на неплатежоспособност, настоящото научно изследване ще се опита
да предложи нов метод и да представи нов правен модел, който да третира
правото на задържане, като дори ще предложи да включи канадския кодекс
относно правото на задържане в Албърта.



5

Това научно изследване ще се опита да изведе нови, новаторски,
академични инструменти в областта на правото – за адвокати и съдии, за да се
занимават с правото на задържане в обхвата на неплатежоспособността.

Като прави това, настоящото научно изследване ще предложи нов,
проникновен начин за изучаване на правото на задържане, като изследва
неговото трансформиране от „защитно-пасивен“ инструмент в „агресивно-
активен“ инструмент по време на несъстоятелност, както и методите за
изпълнение и осъществяване на залозите, свързани с правото на задържане, при
дела по несъстоятелност.

4.Изследователски проблем

За израелската правна система е много трудно да се занимава със
сложността и противоречията, които правото на задържане поражда при делата
по несъстоятелност. Съществуват големи пропуски и вакуум, когато се работи с
право на задържане при дела по несъстоятелност, защото правото на задържане
дава големи правомощия.

Отчитайки факта, че правото на задържане винаги е бил обект на критика
от учените от момента, когато длъжникът стане неплатежоспособен, а
притежателят на правото на задържане стане обезпечен кредитор – което
противоречи на принципа на равенството – първият въпрос, който трябва да
бъде зададен, е защо всички правни методи са решили да предоставят специален
статут на притежателя на правото на задържане?

Сложността, противоречията и напрежението, което възниква между
кредиторите през етапа на неплатежоспособност, извеждат въпроса какъв е
правилният модел, който може да реши проблематичния статут на кредитора,
обезпечен справо на задържане, който притежава специален статут в процеса на
разделяне на активите на длъжника.

Следващият въпрос е как на практика може собствеността от право на
задържане да бъде реализирана, за да се събере обезпеченият дълг, и по какъв
начин да се измери неговата икономическа стойност през етапа на
неплатежоспособност? Възможно ли е при сегашните правни модели правото на
задържане практически да изгуби своите обезпечени правомощия по време на
процеса на несъстоятелност?!

Също ще бъдат изследвани съвременните правни начини за
осъществяване на залозите от право на задържане в делата по несъстоятелност
или по възстановяване и реабилитиране и какъв е статутът на попечителя по
отношение на кредитора, който е обезпечен с право на задържане?

Произтичащият въпрос е какво се случва, ако попечителят в процеса по
несъстоятелността откаже да плати дълговете на притежателя на правото на
задържане? Може ли тогава кредиторът с право на задържане на собственост да
реализира задържаната собственост и да я продаде?

Поради това реално въпросът е кой притежава или „е собственик“ на
правомощието на правото на задържане в делото по несъстоятелност –
попечителят или собственикът на правото, което е предмет на решенията на
попечителя, което на практика изпразва правото на задържане на собственост по
време на процеса на несъстоятелността.

5.Авторова теза
Моят научноизследователски аргумент е, че отговорът на

гореспоменатите въпроси няма да запълни вакуума и съществуващата празнота
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в израелското и английското право. Без приемане на нов и независим кодекс –
„Кодекс за правото на задържане“. Ето защо настоящото научно изследване е
ограничено до съществуващите инструменти, които ще бъдат преразгледани,
като то се опитва да предложи временни решения, за да запълни празнотата до
приемане на нов кодекс относно правото на задържане.

6.Цел и задачи на дисертационния труд

Задачата на настоящата дисертация е да запознае читателя с трудностите,
като използва правото на задържане при дела по несъстоятелност, и да
предложи нов правен модел–метод, който да се занимава с тези трудности,
докато – да се надяваме – бъде приет постоянен кодекс в Израел.

Като се прави това, и както бе споменато по-рано, настоящото научно
изследване ще предложи нов, проникновен начин за изследване на правото на
задържане, като изучава неговите преобразувания от „защитно-пасивен“
инструмент в „агресивно-активен“ инструмент по време на несъстоятелността,
както и на методи за изпълнение и осъществяване на залозите, свързани с
правото на задържане, при дела за несъстоятелност.

Съществуват известен брой важни събития, които биха осъществили този
нов модел и които са най-нужни за научното ни изследване:
А. Правото на задържане на собственост представлява ранно законово

право и средство за правна защита за самопомощ, което не изисква
съдебно производство за задържане на актив на длъжника до изплащане
на дълга.

Б. Притежателят на правото на задържане получава статут на обезпечено
лице, когато длъжникът стане неплатежоспособен, а това противоречи на
принципа на равенството при модела на несъстоятелността.

В. Не съществува самостоятелен кодекс за правото на задържане в Израел
или в Обединеното кралство, като и двете правни системи определят
правото на задържане по подобен начин: чрез обхващащо и различно
законодателство.

Г. Почти всички правни системи по целия свят са признали уникалността на
правото на задържане, което дава на неговия притежател статута на
обезпечен кредитор в делата по несъстоятелност.

Д. Правото на задържане на собственост се е развило заедно с развитието на
правото и с развитието на икономическия и социалния живот.

Е. Правото на задържане е разработено като цяло да предостави нужнияи
непосредствен залог за защита на доставчиците на услуги срещу
неплащане на дългове, с което се сблъскват получаващите услугата.

Ж. Централният, най-важният и най-същественият компонент на
инструмента „право на задържане на собственост“ е неговата
класификация като самостоятелно средство за правна защита.

7.Методология на изследването
Поради специалния статут в процеса на несъстоятелността

(самостоятелно средство за правна защита, което осигурява на неговия
притежател отбран правно-икономически статут на обезпечен кредитор),
настоящото научно изследване е приело и е използвало метода на изследване на
качествата, както следва:
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А. С използване на модела на сравнителното право: съвременното право на
Израел, модела на ивритско-израелското библейско право, правните
системи на Обединеното кралство и САЩ;

Б. Чрез преглед на древните правни модели (римско право, гръцко право,
англо-американско право и закона на проницателността), за да разследва
източниците на правото на задържане като самостоятелно право на
средство за правна защита;

В. С използване на интердисциплинарно изследване, което обхваща модели
на икономическия и социалния живот, за да изучи правото на задържане
в делата по несъстоятелност;

Г. Чрез анализ на законодателството, присъдите, кодексите, разпоредбите,
подзаконовите актове и професионалната израелска и чужда литература;

Д. Чрез разглеждане на правните основи за правото на задържане като
самостоятелно право на средство за правна защита;

Е. Чрез оспорване на текущия основен правен модел, ако е нужно, да се
приложи подходящият модел при несъстоятелност, независимо дали
съществуват други правни модели; и/или дали може да се вземе предвид
прилагането на други правни модели.

8.Ограничения на проблемния обхват на дисертационния труд
Както бе споменато по-рано, намирането на отговор на трудностите и

въпросите няма да разреши вакуума и съществуващата празнота в израелското и
английското право, без да се приеме нов и независим кодекс: „Кодекс за
правото на задържане“. Ето защо настоящото научно изследване е ограничено
до съществуващите инструменти, които ще бъдат преразгледани, като то се
опитва да предложи временни решения, за да запълни празнотата до приемане
на нов кодекс относно правото на задържане.

Освен това, настоящото научно изследване е ограничено до правните
системи на Израел, Обединеното кралство и Европа и до англо-американската
правна система – предвид факта, че американската правна система, която
третира фалитите, много се различава от тези правни системи и изисква
независимо и ново научно изследване.

ІІ. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Дисертационният труд е структуриран в увод, изложение в десет глави и
заключение с общ обем от 225 страници. Списъкът с използвана литература
включва 123 съчинения на израелски автори и 87 съчинения на чуждестранни
автори, предимно от САЩ, Великобритания, Канада и др. Дисертационният
труд е изцяло написан на английски език. В края на изследването са приложени
списъци на използваните правни източници (закони и подзаконови нормативни
актове, правни обичаи) и съдебна практика.

СЪДЪРЖАНИЕ
ГЛАВА ПЪРВА Въведение

ГЛАВА ВТОРА Основни положения относно правото на задържане в
частното право

2.1. Правото на задържане в случаите на несъстоятелност
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2.2. Поглед върху статистическите данни относно ръста на молбите за
образуване на производство по несъстоятелност

2.3. Неплатежоспособност в производството по несъстоятелност,
ликвидация и стабилизация на търговски дружества

2.4. Основни принципи на правото на задържане
2.5. Правото на задържане – процесуални аспекти и обезпечителни

функции
2.6. Приложно поле на правото на задържане (законно и договорно)
2.7. Бележки по повод елемента „упражняване на фактическа власт” в

съдържанието на правото на задържане и принципа за публичност
2.8. Изискването за добросъвестност при правото на задържане

ГЛАВА ТРЕТА Историческо възникване на правото на задържане в
англо-американското и израелското право

3.1. Правото на задържане според юдейското право
3.2. Преобладаваща социална насоченост на юдейското право и

традицията в пост-библейския период
3.3. Правилото „Prozbul”
3.4. В юдейското право, подобно на съвременното право, правото на

задържане намира приложение в случаите на несъстоятелност
3.5. Примери за подхода на юдейското право към упражняване на

правото на задържане
3.6.Правото на задържане в свещенните юдейски текстове и литературата
3.7. Право на задържане за дълг в спора между страните
3.8. Редукцията на правото на задържане в юдейското право заради

опасения от търговски или икономически вреди
3.9. Правото на задържане в модерното израелско право като противовес

на юдейското право
3.10. Значението на съпоставката между юдейското и авглийското право
3.11. Правото на задържане в английското право и според традиционната

уредба

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА Правото на задържане и разпоредбите относно
несъстоятелността – израелското право или друг модел ? (Моделът според
старото право Mashbir)

4.1. Въпросът за юридическия модел по дела, свързани с упражняване на
право на задържане в случай на несъстоятелност

4.2. Обикновеното право на задържане, уредено в Ордонанса за
несъстоятелността – от какъв вид е то?

4.3. Може ли Ордонансът за несъстоятелността да бъде използван за
постигане на справедливост?

ГЛАВА ПЕТА Правото на задържане като самопомощ в случай на
несъстоятелност

5.1. Няколко уводни думи
5.2. Значението на процесуалната уредба на механизма на самопомщта

при правото на задържане
5.3. Същност на самопомощта
5.4. Развитие на самопомощта – исторически преглед

5.4.1. Старогръцкото право
5.4.2. Римското право
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5.4.3. Английското общо право
5.4.4. Позицията на юдейското право по въпроса за самопомощта
5.4.5. Сравнително право. Подходът на модерното право към

правото на задържане като средство за самопомощ
5.5. Принципът за добросъвестност при правото на задържане като

средство за самопомощ на етапа на несъстоятелността
5.6. Съдебен контрол върху правото на задържане като средство за

самопомощ чрез правилото Garbash

ГЛАВА ШЕСТА Определяне на обезпечения с право на задържане
кредитор в случаите на несъстоятелност

6.1. Процесуалният компонент при правото на задържане
6.2. Процесуални правила за консолидирането на самопомощта

посредством право на задържане преди несъстоятелността на длъжника
6.3. Компонентите време и добросъвестност
6.4. Тестът за добросъвестност в решението по случая “Shaldot Metal

Works”
6.5. Тестът за добросъвестност и време при правата на прихващане в

случаи на несъстоятелност
6.6. Обремененото имущество трябва да принадлежи на длъжника
6.7. Правото на задържане служи като обезпечение за дълг на длъжника

към кредитора (за разлика от задължения за такси, публичноправни задължения
и др.)

ГЛАВА СЕДМА Правото на задържане: от „пасивно-защитно” към
„активно-нападателно”

7.1. Упражняване на правото на задържане в случай на несъстоятелност -
въведение

7.2. Преобладаващото правно положение  във връзка с правото на
задържане в случаите на несъстоятелност

7.3. Вещноправните аспекти на правото на задържане в случаите на
несъстоятелност не са уредени от законодателството

7.4. Правото на задържане през призмата на принципа за
равнопоставеност на страните, честното състезание и конкурентното право

7.5. Приложение на нормите на конкурентното право в случаите на
несъстоятелност

7.6. Въпросът за правното положение на упражняващия право на
задържане в случаите на несъстоятелност

7.7. Ерозията на мястото на правото на задържане – част от една по-
широка тенденция към оздравяване на длъжника

7.8. Мълчането на законодателя по темата за правото на задържане и
Закона за несъстоятелността – празнотата в закона

7.9. Конкуренцията между обезпечения с право на задържане кредитор,
хирографарния кредитор и останалите кредитори, снабдени с други обезпечения

7.10. Обобщение

ГЛАВА ОСМА Правото на задържане според законодателството на
щата Алберта, Канада и според българското право

ГЛАВА ДЕВЕТА Правото на задържане в оздравителното производство
и производството по стабилизация
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9.1. Въведение
9.2. Праното на САЩ v. израелското право
9.3. Правото на задържане в процеса на възстановяване и оздравяване на

търговеца – рестриктивен подход
9.4. Правото на задържане в процеса на възстановяване и оздравяване на

търговеца – експанзивен подход
9.5. Обобщение

ГЛАВА ДЕСЕТА Право на задържане в полза на банка – път към
заобикаляне на нормативни ограничения?

10.1. Правото на задържане в полза на банка в светлината на Закона за
движимите вещи

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ /ИНДЕКС

1.Законодателство на Държавата Израел
2.Поздаконови нормативни актове и законопроекти
3.Израелски съдебни решения (релевантна съдебна практика)
4.Израелски научни съчинения
5.Юдейско право
6.Чуждестранно право и чуждестранна правна литература

ІІІ. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

В Увода се подчертава голямата практическа значимост на правото на
задържане предвид обезпечителната му функция по отношение на вземанията
на доставчици на услуги (превозни, хотелиерски и др.) в съвременния търговски
обмен. Основна задача е изследването на въпросите на приложението и
упражняването на правото на задържане в производството по несъстоятелност
на длъжника, както и в производството по оздравяване и по стабилизация на
длъжника. Правото на задържане се разглежда като вид самопомощ, чрез която
се обезпечава принудителното събиране на вземанията на кредитора
посредством упражняване на държане (possessio) върху вещи на длъжника, с
право на предпочитателно удовлетворяване от стойността им. При отсъствието
на позитивноправна уредба в израелското право изложената правна
характеристика на правото на задържане става повод за дискусия в израелската
правна доктрина и юриспруденция относно това, дали правото на задържане
отрежда на обезпечения кредитор привилегировано положение в хода на
производството по справедливо колективно удовлетворяване на конкурсните
кредитори. Обезпечителната функция на правото на задържане се изследва в
контекста на конкуренцията между кредитор, разполагащ с право на задържане,
и другите обезпечени кредитори в производството по несъстоятелност, както и в
отношенията им с хипографарните кредитори. Сред задачите си кандидатът
поставя, е също изследване на въпроса за начините на упражняване на правото
на задържане в производствата по несъстоятелност, оздравяване и стабилизация
на длъжника. Като специфичен е откроен и неразрешеният в израелското право

въпрос за правното положение на доверителния собственик (trustee) на вещта в
отношенията му с кредитора, обезпечен с право на задържане.
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В Глава втора под заглавието „Основни положения относно правото на
задържане в частното право”  се изтъква, че понятието "несъстоятелност" не е
еднозначен правен термин, представляващ синонимно описание на липса на
способност на длъжника, независимо дали става въпрос за физическо или
юридическо лице, да изпълни задълженията си към кредиторите си поради
финансови затруднения. През последните години, в сянката на световната
икономическа криза и увеличаване на бедността по света, ние сме свидетели на
развитие от световен мащаб, като Израел представлява неразривна част от него,
в рамките на което несъстоятелността се превърна в термин многозначен,
интердисциплинарен, включващ измерението направото, икономиката и
социологията, социалните науки и философията.

Във всички правни системи, които ще разгледаме в тази дисертация, този
термин създава нов режим на условия и е белег за края на обикновените,
обичайни и познати норми в частното гражданско-търговско право и за
началото на нови интердисциплинарни многомерни правила на играта,
предназначени да разделят ресурсите на неплатежоспособния длъжник в
съответствие с новите норми на подялба, чиито корени са в икономическите,
философски и социални теории. Тези нови норми са предназначени за постигане
на прецизна оценка и баланс между правата на кредиторите спрямо длъжника и
правата на кредиторите помежду им.

Поради многото разногласия по въпроса за възникването и
упражняването на правото на задържане като средство за самопомощ се оказва,
че напрежението в системите, което и без това е усложнено по време на
несъстоятелност, достига своя връх по време на подялба на ограничените
ресурси на длъжника, когато необезпечен кредитор изисква привилегирован и
обезпечен статут по силата на правото на задържане, което според израелското
правораздаване може да бъде използвано като самопомощ и му дава статут като
на обезпечен кредитор по време на несъстоятелност на длъжника.

Тъй като правото на задържане позволява на кредитора да се възползва
от задържането на имуществото като самопомощ, когатозадържането е в полза
на трети страни и осигурява изчистването на дълга дори и при фалит на
длъжника, кредиторът, притежаващ правото на задържане, придобива
специално положение по време на несъстоятелност на длъжника и получава
предимство пред другите кредитори на длъжника като обезпечен чрез
имуществото кредитор.

Това привилегировано положение създава осигурителната същност на
правото на задържане при производство на несъстоятелност, в смисъл, че това
право определя определеноимущество като обезпечение на задължение. Този
списък ще покаже, че дори и"отказ" на длъжностните лица при несъстоятелност
–синдик или ликвидатор от договор, включващ задължение, гарантирано чрез
задържане, не лишава кредитора от право на задържане и то продължава да
съществува като гаранция на задължението, което предварително е гарантирано
с товаимущество (вторично задължение). Това е различно например от
предупредителната забележка, записана в полза на кредитор в регистрите на
кадастъра, предназначена да застрахова облигаторно задължение, предмет на
приоритетни или предишни права, или е различно например от запор като
правна защита, който не дава на кредитора право над запорираното имущество и
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запориращият кредитор не получава предимство при производство по
несъстоятелност или ликвидация.

Основополагащата идея, възприета от всички правни системи, според
която кредиторът не се нуждае от помощта на съда за реализиране правото на
задържане и да задържи имуществото, предмет на това право, защото той
действа чрез самопомощ (Selfhelp), за улеснение при упражняване правото си
спрямо длъжника, без да се обръща към съдебна институция за целта, действа
също и по време на несъстоятелност, при напрежение в системата и интересите
между различните кредитори, на което ще се спра по-подробно по-нататък. Това
напрежение идва, както бе отбелязано, до своята кулминация по това време и от
съда по ликвидацията и длъжностните лица, действащи от негово име, се
изисква повишено внимание и изключителна предпазливост при вземането на
решения.

Особеното правно предизвикателство при несъстоятелност придобива
още по-голяма сила по време на конкуренция на интереси и права, част от които
е правото на задържане, тъй като ресурсите на длъжника са ограничени, а
трябва да се разделят между множество кредитори, като всеки кредитор си
присвоява юридическо право, признато от гражданско-търговската юрисдикция,
и всяко право е оправдано в основата си не по-малко от правата на останалите.

В настоящото изследване се прави опит за попълване на изненадващите,
може да се каже, празноти относно правото на задържане в производството по
несъстоятелност и и за представяне на огромния правен вакуум, царящ в тази
област, който изисква повишено внимание в сянката на съществуващите и
предстоящи световни и национални икономически и финансови кризи.

Правото на задържане съдържа два аспекта: процесуален аспект и
обезпечителен аспект. Единият е невъзможен без другия.

На процесуално ниво, задържането дава на кредитора правото да остави
на свое разположение като самопомощ (SELFHELP) имущество, което му е
предоставено му от длъжника, за да подсигури или  да ускори плащането на
полагащия му се дълг, като при това е защитен от искове от страна на длъжника
или от трета страна за отговорност за щети при незаконно задържане на
имуществото. Задържане по силата на процедуралния аспект не влияе на
същественото право на кредитора върху имуществото и оставя собствеността
върху имуществото в ръцете на длъжника, така че ролята му е да гарантира
погасяването на дълга. Разрешението за саморазправа и за използване на
задържането като самопомощ, във всички световни правни системи
представлява изключение от правилото, задължаващо обръщане към съдебните
институции и от тук голямата му сила и голямата предпазливост, с която трябва
да се третира.

В материалноправно отношение правото на задържане придава на
титуляра си правното положение на обезпечен кредитор при ликвидация или
фалит. По време на несъстоятелност обезпечителната функция на задържането
накърнява принципа на равнопоставеност на кредиторите, били те обезпечени
или не. В светлината на горното и като се вземе под внимание, че упражняване
правото на задържане не изисква обръщане към съдебните инстанции, в закона
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и в съдебната практика са приети различни условия за задействане на това
право.

Израелското законодателство, чиито корени са в английското право,
урежда упражняването на правото на задържане по един от следните два
начина:

А) Първи начин – като статутарно (писано, позитивно) право по силата на
закона: в правото съществуват различни законови указания, позволяващи
статутарно упражняване правото на задържне. Ето и различните правни
източници, които уреждат правото на задържане:

1. Чл. 11 от Закона за движимо имущество, очертаващ основните
нормативни правила за упражняване на правото;

2. Чл. 1 и чл. 20 (2) на Наредбата за фалитите, прилагани към фирмите по
силата на чл. 353 от Наредбата за фирмите (нова редакция), 1983 г., и
даващи на притежателя на право на задържане статут на обезпечен
кредитор при процес на фалит ("обезпечен кредитор" е определен в чл. 1
на Наредба за фалитите като "който разполага с ипотека или
задържане на имущество или част от имущество на длъжника, като
залог на дълг, който длъжникът му дължи". Чл. 20 (2) от Наредбата
определя, че изпълнителен лист не отнема "от силата на обезпечен
кредитор да реализира гаранцията или дасе разпореди с нея по друг
начин").

3. Указанията на закона, представляващи статутарен източник, от който
произтича правото на задържане в определени ситуации, включително
чл. 31 от Закона за продажбите, 1968; чл. 5 от Закона за договорите за
изпълнители; чл. 12 от Закона за възложителството, 1965; чл. 8 (3) от
Закона за тръстовете, 1979; чл. 19 от Закона за договорите (средства
за защита при нарушение на договора), 1970; чл. 88 от Закона за
адвокатските кантори, 1961; член 9 от Закона за пазителите, 1967; и
член 33 от Закон за летищните власти, 1977.

Обосновката на цялото горепосочено законодателство е идентична на
правото на задържане по закон или по договор и според него правото на
задържане е гаранция за дълга, а при липса на такъв – това право не съществува,
и според учените включва три компонента: съществуващи взаимоотношения
между кредитор и длъжник относно взаимни задължения; валидно задължение
по силата на закон или договор; задържанотоимущество представлява обект на
упражняване на правото според закона или договора до погасяване на
задължението. Според теоретика Нина Залцман (в книгата "Задържане", стр. 23),
към тези трябва да се добави връзката между компонента задължение и
компонентна имущество.

Б) Вторият начин, по който се регламентира упражняването на правото на
задържане, е по силата на договор и в такъв случай се създава договорно
установено право на задържане. Не може да се създаде договорно задържане без
подробен договор, тъй като задържане по силата на договор е собственическо
право и затова може да произлезе само и единствено по силата на ясен и
подробен писмен договор между страните и тяхното намерение не е достатъчно.
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В рамките на изложението в Глава втора от дисертационния труд специално
внимание се отделя на изискването за добросъвестност при правото на
задържане. Принципът на добросъвестност е върховен принцип, вплетен като
втора нишка в правото на задържане в частното право (и изобщо в израелското
право) и смисълът му е добросъвестното ползване на правото на задържане и
поведение според стандартите за почтеност и справедливост, към което
кредиторът трябва да се придържа, когато упражнява правото си да задържи
имуществото.

Трябва да се отбележи, че поради характера на правото на задържане като
средство за самопомощ, което по своята природа прави излишно обръщането
към съдебна институция за упражняването му, но би могло да нанесе щети на
собственика на задържанотоимущество, принципът на добросъвестност има
особено голяма и значителна тежест, наред с другото и поради това, че
принципът на добросъвестност трябва да помогне за очертаване на граници на
упражняване правото на задържане и дори да овладее властта в ръцете на
кредитор, задържащ имуществото по начин, който нарушава правото на
собственика на имущество, задържано над допустимото.

Тъй като принципът на добросъвестност е задължителен елемент при
възникване на право на задържане изобщо и в частност по време на
несъстоятелност, който ще бъде проверен от изпитателния поглед на съда при
делото за фалит и на длъжностните лица, задължително е да се посвети отделна
и задълбочена мисъл на прилагането на този върховен принцип в израелското и
в сравнителното законодателство по отношение на правото на задължане по
време на несъстоятелност.

В Глава трета, озаглавена „Историческо възникване на правото на
задържане в англо-американското и израелското право”, се изтъква, че за да се
определи предимството на правото на задържане в модерното западно
законодателство, даващо на притежателите му статут на обезпечен кредитор по
време на несъстоятелност, в тази работа първо ще разгледам историческите
основи на правото на задържане, което е древно право, както в
съдопроизводството според Тора, според Талмуд (опрощаване на дългове) и в
общоприетото законодателство.

За разлика от израелското законодателство, което вижда в човешкото
достойнство и в човешките права върховна ценност, еврейското право изхожда
от съвсем различна отправна точка, според която върховната ценност е запазена
за Бог, докато по отношение на Бога човекът има единствено задължения и
никакви права. Религиозната вяра не слага човека в центъра; център е Богът,
който е абстрактна личност, в която и в чието съществуване вярват хората.
Оттук, докато остта на несъстоятелността в еврейското право се върти около
разбирането, че човек е обект на задължения към своя създател, то в западното и
израелското право несъстоятелността се върти около разбирането, че човекът е
в центъра и представлява върховна ценност сам по себе си.

Като се разбере това същностно различие, става лесно да се отговори на
въпроса, защо еврейското законодателство ограничава разрешението за
саморазправа и с това, разбира се, и правото на задържане, и защо западното
законодателство вижда в правото на задържане неделима част от финансовата
плоскост и ограничава разрешението на някой да вземе закона в свои ръце и да
накаже някого другиго.
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Саморазправата е забранена според законите на Тора, и затова
еврейските прависти от край време са се стремили към правилния баланс между
саморазправа във финансовото право и наказателно действие, което е забранено,
когато е самоволно, и това, за да намалят доколкото е възможно отрицателните
последици на самостоятелното действие, а с него и отрицателните последици от
упражняване правото на задържане.

Глава четвърта под заглавие „Правото на задържане и разпоредбите
относно несъстоятелността – израелското право или друг модел ? (Моделът
според старото право Mashbir)” очертава признаците на правото на задържане
според съвременното израелско законодателство в съпоставка с европейските
правни системи, по-специално английското право. Израелската правна система
се различава от еврейското право и застъпва принципа, че не трябва да има
право на задържане, освен по силата на изрично указание в закона, или както се
разбира от член 11 (1) от Закона за движимото имущество, 1971: "Задържането е
право според закона да бъде задържано недвижимо имущество като залог за
дълг до изчистване на дълга". И наистина, това право е определено в няколко
закона, като в Закон за пазителите: Пазиталят има право на задържане върху
имуществото срещудължимото от страна на собственика на имуществото за
пазенето. Както Законът за пазителите, така и останалите закони, разрешаващи
задържане, го ограничават до дълга, образуван във връзка със
задържанотоимущество.

Задържането дава на кредитора не само процедурално предимство, но
също и право на собственост, и е определено, че който е задържал имущество –
трябва да се третира като обезпечен кредитор, имащ предимство пред други
кредитори, както в процес на фалит, според който: "обезпечен кредитор" –
който има ипотека или задържане на имуществото на длъжника или част от
него, като залог на дълга, който длъжникът му дължи.

Като междинно заключение ще отбележа, че могат да се намерят три
основни и важни допирни точки между еврейското право и модерното
израелско законодателство относно несъстоятелността: първата – невъзможност
за погасяване чрез задържаното имущество. Втората – важността на
икономическата стойност на имуществото, предмет на задържане и
необходимостта му за кредитора и за длъжника. Третата – подходът на
еврейското право е идентичен с подхода на израелското законодателство по
казуса за взимане на правосъдието в свои ръце. И двата призовават
противниците да действат с резервираност, с предпазливост, с добросъвестност
и справедливост при упражняване правото на задържане като самопомощ, както
пише в древните източници: "Който има спор с приятел, забранено е да действа
с насилие, а трябва да отиде при арбитър... тъй като на истината се крепи
светът".

Тези три съществени допирни точки, заедно с обсъждане въпроса за
празнотата или съществуващото отрицателно решение по отношение на правото
на задържане в израелското законодателство за несъстоятелност (заимствано от
английското законодателство, страдащо от подобен проблем), ще съпътстват
това изследване до края.
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Възможността да се задържи имущество като залог за дълг в еврейското
законодателство, което не дава на правото на задържане определение само по
себе си, получава за пръв път юридическо название в общото право, като
принципите на задържането бяха приети в по-голямата си част от съвременното
израелско право (Закон за движимото имущество и Наредба за фалитите), след
като съдилищата признаха през 15-ти век този вид ипотека и го нарекоха
"possessory lien", който се обособи като неделима част от текущия търговски
живот и приета практика, докато накрая стана част от закона или като залог,
създаден чрез изрично споразумение между страните. Целта на задържането е
да гарантира плащане, което потребителят дължи на доставчика на услуга,
който е обслужвал имуществото, извършвал е ремонти или е вложил средства за
подобрения, по молба на поръчителя. В тези случаи имуществото е било важно
за собствениците си и оттук и силата, вложена в инструмента задържане в
търговския живот.

Правото на задържане е признато също и като средство за гарантиране
възнаграждението на доставчици на обществени услуги, на които е наложено
задължението да служат на обществото. На тези служители е разрешено да
задържат движимо имущество като самопомощ за гарантиране на
възнаграждението им. Посесорното право на задържане е обслужвало и
занаятчиите, които са инвестирали в имущество, в материали и в работа по
поръчка на клиента-длъжник и при условие, че качеството на услугата
повишава стойността на имуществото.

Правото на задържане в общото законодателство е включено в
английската правна система, която е първообраз на израелската, и не
позволявапогасяванеотимуществото чрез продажбата му, освен ако на
кредитора не е дадено правото на погасяване от имуществото чрез изрична
законова разпоредба или чрез договор с длъжника.

Глава четвърта от труда, озаглавена „Правото на задържане и
разпоредбите относно несъстоятелността – израелското право или друг модел ?
(Моделът според старото право Mashbir)” утвърждава разбирането, че
характеристиките на историческото право на задържане в общото право
(common law) не са далеч от тези в еврейското, и също като последния, общото
право не дава възможност на кредитора за погасяване от
задържанотоимущество, но дава възможност на кредитора да упражни правото
на задържане като самопомощ умерено, в известни изключителни случаи и при
определени условия, но не във всеки случай.

Също и в английската правна система, чиито основи се коренят в общото
законодателство, от момента на влизането на длъжника във фалит,
притежателят на ипотеката се превръща в обезпечен кредитор и може да го
упражни, дори и длъжникът да е поставен в условията на основната сделка.
Иска – упражнява. Не иска – не упражнява. Силата да реши дали да наложи
своето обезпечение по време на несъстоятелност, или не, е в ръцете на
собственика на обезпечението, освен ако съдът не е постановил друго. Това е
валидно в общото право също и по отношение на имащия право на задържане,
който също е смятан за обезпечен кредитор по време на несъстоятелност.
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Общото право дели правото на задържане на общо задържане и на
специфично. Общо задържане означава правото на доставчика на услуги да
задържи като самопомощ стока на длъжника, без връзка с факта дали тази стока
е свързана с дълга, който клиентът – собственик на стоката, му дължи.
Специфичното задържане дава възможност на доставчика на услуги да задържи
стока за всеки дълг, който му дължи единствено собственикът на стоката, така
че трябва да има причинно-следствена връзка между стоката и дълга. Това
задържане не позволява на задържалия да продаде стоката за погасяване на
дълга, но може да служи като алтернатива, в случай, че се окаже, че
доставчикът на услуги не упражнява общо задържане.

Преди да се приложи правото на задържане в Наредбата за фалитите, би
било уместно първо да се проучат аксиомите в казуса за задържане по време на
несъстоятелност в израелското законодателство и да се зададе изконния въпрос,
какъв е правният модел, под който съществува правото на задържане в
Наредбата за фалитите. При това трябва да се обърне внимание на въпроса,
защо съществуващият модел по време на несъстоятелност, както е в случая
"А'машбир а'яшан", се занимава само и единствено с посесорно задържане,
условията за възникването на което се коренят единствено в Закона за
движимото имущество, а не с останалите видове задържане.

Без да отменям или отнемам от становището на израелските учени или
мъдреци, моите уважения, ще си позволя да прокарам нов начин на мислене по
този важен и съществен въпрос, по който изследванията в Израел и в света са
сравнително бедни. Противно на научните становища, правният модел,
преобладаващ в израелското законодателство, не се подразбира и не дава
отговор на засилените противоречия в израелското законодателтво, което се
изпълни със съдържание по въпроса за правото на задържане вследствие случая
"А'машбир а'яшан". Под тези противоречия (които отсъстват в английското
законодателство), по нашите места съществуват привидно едновременно два
вида задържане в частното право: това, чието правно зараждане се корени в
Закона за движимо имущество и в друго специфично гражданско
законодателство, което е, както бе казано, посесорно определено и специфично
задържане, за разлика от предвиденото в Наредбата за фалитите, което може да
бъде тълкувано като общо или специфично задържане или посправедливост,
като е възможно Законът за движимото имущество да не е валиден за тях, както
ще бъде обяснено по-нататък.

Въпросът, който стои на дневен ред, е следният: тъй като определението
в Наредбата за фалитите относно правото на задържане, е специално
определение, което исторически предхожда приемането на член 11 от Закона за
движимото имущество, произтичащ от приемането на наредбата по време на
английския мандат, и тъй като е исторически факт, че правото на задържане в
Наредбата за фалитите е създадено по образ и подобие на английското
законодателство, въпросът е как да бъде тълкувано правото на задържане при
фалит? Дали според израелското законодателство в съответствие със Закона за
движимо имущество, което гледа на правото на задържане единствето като на
посесорно специфично задържане, или в съответствие с английското право и
общото законодателство, на което се основава ангийлското право, разделящо
правото на задържане на различни видове задържане (договорно задържане,
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статутарно задържане, общо и специфично задържане), между които задържане
по справедливост, като е известно, че израелското законодателство не включва
закони на справедливостта?

Това не е лесен въпрос по отношение на правото на задържане в делата
за несъстоятелност, като изглежда, че досега не е задаван и не е подлежала на
никакво изследване или вниманите от страна на израелската съдебна практика,
която анализира в момента правото на задържане в Наредбата за фалитите в
светлината единствено на Закона за движимо имущество и неговите разпоредби
и постановления, и отричаща примерно диференцирането на правото на
задържане на специфично или общо задържане.

В светлината на член 141 от Наредбата за фалитите на английския
мандат, 1936 г., която повтаря много от разпоредбите на английския закон,
приет през 1914 г., би трябвало разпоредбите на Наредбата за фалитите да се
тълкуват според законодателството за фалитите в Англия. Заедно с това, според
член 15 (3) на Наредбата за правото и властта, 1948 г., член 141 е остранен и е
станал невалиден. От момента, в който е отменен параграф 46 от Кралски указ
пред Сената 1922, в член 2 на Закона за основите на правото, 1980, останахме с
ключовия въпрос дали трябва да се тълкува специалното право на задържане от
Наредбата за фалитите в съотвествие с английския закон за фалитите, по чието
подобие е създадена, или в съотвествие с разпоредбите на израелското
законодателско и Закона за движимата собственост.

Както бе казано, в Наредбата за фалитите законодателят определя, че
"обезпечен кредитор е който държи ипотека или задържане на имуществои на
длъжника или част от тях, като гаранция на дълг, който му дължи длъжникът",
но не е определил понятието задържане в Наредбата. Тъй като понятието
задържане е създадено по образ и подобие на думата "LIEN" в английското
законодателство, неделима част от което е общото право, въпросът е дали
правото на задържане в Наредбата за фалитите съдържа също и общото
посесорно задържане или задържането по справедливост.

В Глава пета, озаглавена „Правото на задържане като самопомощ в
случай на несъстоятелност”, се аргументира възгледа, че правото на задържане
на първо място е резултат от самопомощ (selfhelp), която е предприел
кредиторът срещу длъжника. Тази стъпка дава на кредитора статут на обезпечен
кредитор на етап фалит на длъжника. В тази глава изрбрах да се съсредоточа
върху този важен елемент на правото на задържане, имайки предвид голямото
му значение за упражняването му по време на несъстоятелност в смисъла на
ипотека или залог.

Главната причина, поради която правото на задържане се приема от
обществеността, в т.ч. и от множество юристи, за мощен, извънреден и
изключителен правен инструмент, който привидно нарушава обществения и
икономически ред, особено по време на несъстоятелност, е в същността му на
самопомощ (selfhelp), чието реализиране не се нуждае от предприемане на
съдебни мерки или обръщане за помощ към съда.

Тъй като Законът за движимо имущество мълчи по въпроса за процедура
за упражняване на правото като самопомощ, и имайки предвид важността му за
нуждите на прочуване правното основание на създаване посесорното право на
задържане по време на влизането на длъжника в производство по
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несъстоятелност, тук ще разгледампреобладаващото законодателство в
израелскатасъдебна практикав сравнение с английското и американското
законодателство по този съществен въпрос, стигащ до кулминация на важността
си при производство по несъстоятелност.

Основата на самопомощта при посесорно задържане е заложена в
древната социална и търговска нужда да се осигури неизплатеното
възнаграждение на доставчика на услуги, като тогава е давано на кредитора
обществено разрешение да действа чрез самопомощ за постигане на бързо и
ефективно средство за защита. Предприемането на самопомощ от кредитора,
която е решаваща по същността си в гражданския конлфикт между него и
длъжника, има за цел да предостави на кредитора незабавно решение на
проблема му, като на този етап се очаква претенцията му да е оправдана.

Няма спор, че централната, съществена и най-важна част в инструмента
задържане, е това, че то е самопомощ. От тук и голямата сила на правото на
задържане и с това и съмнението за непропорционално прилагане. Вече казахме,
че при производство по несъстоятелност на длъжника, същественото
предимство на задържането не е в силата на кредитора да задържи имуществото
при себе си като средство за упражняване на натиск за събиране на дълга, а в
това, че израелското законодателство го признава като право, даващо на
кредитора предимство на изплащане пред другите кредитори, т.е. статут на
обезпечен кредитор. Това се вижда от член 1 на Наредбата за фалитите, който
определя понятието "обезпечен кредитор" като който е носител на: "ипотека или
задържане на имущество на длъжника или част от тях, като залог за дълга,
дължим от длъжника". По този начин законодателството изравнява статута на
този вид обезпечен кредитор на носителите на ипотека и той получава
приоритет на изплащане пред кредитори, чийто дълг е признат като форуърден
дълг и пред необезпечени кредитори.

Нещо повече, по време на оздравяване и рехабилитация на дружества,
обезпеченият чрез задържане кредитор може да надделее над кредитор,
обезпечен с ипотека, тъй като задържането е по своето естество и природа
самопомощ, което не изисква съдебно решение, така че израелските съдилища
могат да отсъдят, че тази мярка не подлежи на заповед за замразяване на
производството в период на оздравяване на фирмата при производство по
нейната несъстоятелност. При това положение, правото на задържане дава един
вид имунитет при замразяване на производството, който по мнението на
учените може да накърни процеса на оздравяване и не е оправдано.

Самопомощта е средство за самозащита, което потърпевшият има право
да предприеме самостоятелност или чрез свой пълномощник, без помощта на
съда или на друга официална институция. Например страната на имащия право
на самопомощ при нарушение на договор, може да действа със свои сили за
упражняване на правото си и не е зависим за това от предварително решение
или предварително одобрение на съдебна инстанция или от изпълнителен лист.
Упражняване на самопомощта подлежи на съдебно разглеждане, само ако
страната, която е пострадала или би могла да пострада от самопомощта, се
обърне към съда и поиска да бъде проведено съдебно разследване на спора
между двете страни, докато оспорва законността на упражняване на самопомощ.
Така самопомощта се превръща в тежест за иницииране на съдебни процеси.
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Трябва да се отбележи, че някои определят правото на задържане към
групата на "физическата" самопомощ, а не на "юридическа" самопомощ. Докато
самопомощта при анулиране на договор или приспадане принадлежат към
категорията на "юридическа" самопомощ, то самопомощта при самоволно
връщане, задържане или самостоятелно реализиране на ипотека, това са случаи
на "физическа" самопомощ. Заедно с това, важно е да не се бърка, тъй като и
физическата самопомощ при задържане на имущество се смята за юридическо
действие, променящо юридическите права между противниците, и затова това
разделение е семантично в името на удобството.

Самопомощта е важна за нашата цел, защото тя не представлява само
санкция, която потърпевшата страна има право да задейтсва спрямо
неизправната страна. Упражняването на самопомощ води до промяна в
организацията на юридическите права и задължения на страните по договора и
позволява на потърпевшия от нарушение на задължение или договор да реагира
на нарушението по начин, който променя едностранно системата от права и
задължения, съществуваща между страните по договора преди неговото
нарушаване. По този начин упражняване правото на задържане променя
системата от права и задължения между страните по отношение на
имуществото, предмет на задържане.

Основният принос на самопомощта не възниква непременно поради
задействане на самопомощта, а поради въздържане при неговото прилагане.
Според популярната съдебна практика днес, като делото "А'машбир а'яшан",
помощта чрез задържане не поражда пряка полза за кредитора, тъй като
кредиторът няма право да ползва задържаното имущество или да го продаде.
Предимството на помощта чрез задържане като самопомощ е, че тя дава
възможност на кредитора да упражни натиск върху длъжника с цел да го накара
да изпълни дълга си.

Тъй като според израелското законодателство (а също и английското), по
време на несъстоятелност на носителя на правото на задържане се дава статут
на обезпечен кредитор, което показва застрахователно-собственическия
характер на гаранцията чрез задържане, налагащото се заключение е, че правото
на задържане по време на несъстоятелност подлежи на съдебен контрол,
противно на притежателя на обезпечение (залог или ипотека), като, както е
известно, съдът по фалитите е с ограничени правомощия да определи
законосъобразността на това обезпечение (както бе определено по делото
"Гарбаш").

Важният въпрос кой е факторът, отговарящ за извършване на съдебния
контрол над правото на задържане по време на несъстоятелност, дали става
въпрос за длъжностно лице или за синдик, или за ликвидатор, или за съд по
фалита, или граждански съд, ще бъде разгледан по-нататък. При това, така или
иначе, контролният орган ще трябва да провери дали обезпечението чрез
задържане е възникнало законно по добросъвестност.

При това състояние на нещата, в което носителят на обезпечението
задържане се стреми да го упражни при несъстоятелност, преимуществото на
самопомощта чрез задържане е в превхърляне на тежестта за образуване на
съдебно производство върху ответната страна, като предимството на кредитора,
който има право на саморазправа, се изразява в процедурално облекчение, което
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помощта предоставя на кредитора и в случай на фалит – превръщането му в
обезпечен кредитор.

Като срещащ се в производствата при несъстоятелност, факторът който
ще се изисква от самото начало за иницииране и повдигане въпроса за
законността на гарантиранцията задържане (още преди повдигане въпроса за
начина на упражняването ѝ),ще бъде синдикът или ликвидаторът, като искът на
обезпечения чрез задържане кредитор ще стигне до тях в рамките на
служебните им задължения. Доколкото ще се наложи проверка на валидността
на обезпечението, тези длъжностни лица ще трябва да използват съответните
юридически инструменти за проверка законността на упражняване на правото
на задържане и преди всичко да се провери дали кредиторът, претендиращ за
задържане, е имал справедливо социално-морално основание за упражняване
тази стъпка като самопомощ и задържане на имуществото, предмет на
задържане.

Така например правото на пострадалия от нарушение на договор да
анулира договора, като уведоми нарушителя, подлежи на задължението за
добросъвестност по силата на член 39 от Закона за договорите (обща част), 1973
г. От длъжностно лице при несъстоятелност ще се изисква да установи
добросъвестност и на въпроса дали конфискуването и задържането на
имуществото е извършено като естествена и справедлива реакция на доставчика
на услуги към отказа на длъжника да изплати възнаграждението му, и каква е
рамката на отношения между кредитора и длъжника, чието имущество е
конфискувано и задържано. От това длъжностно лице ще се изискват
съображения за обществения ред и социалния мир като средство за регулиране
на собствената сила, задействана от кредитора.

Изследването на тези въпроси въобще не е просто и задължава обръщане
към частното законодателство, което е отредило на съдържателя на
имуществото правото на задържане: така например според член 5 от Закона за
договорите за възлагане ще се разгледа въпросът дали изпълнителят има право
на задържане поради сумите, които му се полагат от възложителя по
възложителна сделка, в рамките на която му е предадено имуществото.
Синдикът или ликвидаторът ще трябва да провери други разпоредби за
задържане, в които законодателят е дефинирал гарантирания дълг в правото на
задържане, като например член 88 от Закона за адвокатските кантори, според
който плащането е ограничено до сумите, полагащи се на адвоката като
възнаграждение и разходи.

В Глава шеста под заглавие „Определяне на обезпечения с право на
задържане кредитор в случаите на несъстоятелност” е обосновано виждането, че
упражняващият право на задържане е обезпечен кредитор при производство по
фалит или ликвидация и както е определено в член 1 от Наредбата за фалитите:
"обезпечен кредитор" – който държи ипотека или задържане на имущество на
длъжника или част от него, като гаранция на дълг, полагащ му се от длъжника".
От тук личи, че законодателят приравнява осигурително-собственическия
статут на правото на задържане при несъстоятелност на този на залог или
ипотека.
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От казаното в закона излиза, че задържащият и собственикът на ипотека
имат привидно еднакъв статут при несъстоятелност на длъжника, и че
натрупващите се условия за превръщането на задържащия в обезпечен кредитор
в етапа на несъстоятелност (гаранционно-собственическия аспект на правото на
задържане) са следните:

1. Кредиторът трябва да притежава валидно право на задържане, което се
разглежда като законна самопомощ (процедурален аспект);

2. Задържането е възникнало преди длъжникът да влезе в производство по
фалит. Претенцията за задържане, възникнала след влизането на
длъжника в производство по несъстоятелност, ще бъде отхвърлена и
няма да се приеме, но това правило не е изчерпателно.

3. Задържаното имущество трябва да принадлежи на длъжника;
4. Задържането служи като обезпечение (гаранция) на дълга (за разлика от

вземане или задължение, или отговорност), полагащ се на кредитора от
длъжника;

От казаното в закона следва, че тези кумулативни условия трябва да се
обединят заедно преди обявяването на длъжника в несъстоятелност, докато е
солвентен, т.е. преди издаването на изпълнителен лист и/или заповед за
ликвидация на търговеца, според случая.

Процедурните правила, действащи при оформяне и упражняване на
задържането като самопомощ, имат голямо значение при уреждане начина на
възникване на задържане. Процедурните правила преди упражняване правото на
задържане дават легитимация на оформяне на самопомощта и упражняването ѝ
и защитават страните от силови и нелегитимни действия при утражняването ѝ.
Процедурните правила спомагат да се гарантира, че използването на самопомощ
по договор ще бъде извършено по правилен и солидарен начин и ще
предотврати дългосрочна несигурност в конфликта между противниците, което
може да ограничи използването на механизмите за самопомощ. Процедурата,
свързана с използването на механизмите на самопомощ чрез задържане, е важна
за намаляване на проблема с несигурността както за упражняващия самопомощ,
така и за ответната страна, срещу която се използва самопомощта.

По подобен начин трябва да се разглежда задължението за откритост на
претендиращия за задържане. За да може помощта чрез задържане като
самопомощ да дейтва като ограничител за този, срещу когото е насочена
самопомощта, тази страна трябва да знае за съществуването му. При тези
обстоятелства, теорията за самопомощ максимизира естеството на самопомощта
чрез уведомяване на длъжника не само за факта на съществуване на
самопомощта и за начина на действието й, но и за всяко намерение тя да бъде
реализирана.

Тъй като помощта чрез задържане има подсигурителен характер,
целесъобразно е искащият да я упражни да уведоми противната страна за
намерението си да реализира тази помощ. Известието трябва да бъде ясно и
недвусмислено, така че да изясни без никакво съмнение намерението на
носителя на самопомощ да я реализира. В известието трябва да бъде посочена
причината за задействане на самопомощта и начинът за нейното отстранение.
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Трябва да се отбележи, че проектозаконът за финансите прие този
подход и, като условие за възникването на задържане, изисква от кредитора да
връчи на длъжника искане за естеството на задължението, неговия източник и
размер.

Като всяка самопомощ, също и реализирането на задържане трябва да
бъде извършено в разумно време от момента, в който на притежателя на правото
е станало известно събитието, оправдаващо упражняването му. Това искане за
упражняване на самопомощта в разумно време произтича от две основни
причини: първо, да не се даде възможност на правоимащия да държи меча на
самопомощта безкрайно дълго. Второ, там, където е предадено известието за
правото на реализация на самопомощта, не е уместно да бъде изненадана
отсрещната страна и да бъде реализирана самопомощта след дълго време,
когато нарушителят предполага, че потърпевшият се е отказал от това свое
право. По този начин могат да бъдат накърнени целите, стоящи в основата на
предизвестието. Д-р Лекщайн твърди, че при тези обстоятелства е задължително
поне даването на допълнително известие за намерението за реализиране на
помощта, когато е минало много време от датата на предизвестието.

Проверката на датата на консолидиране на задържането е съществена за
производството по фалит, тъй като задържане, също като ипотека, образувано
след влизане на длъжника в производство по несъстоятелност, ще бъде
отхвърлено и няма да бъде прието, само че тестът за това не е изчерпателен и
включва проверка на причините за влизане на длъжника в несъстоятелност и
дали са продължили да съществуват между него и кредитора "редовни
облигационни взаимоотношения".

Въпросът е коя е определящата дата за възникване на задържане преди
влизането на длъжника в несъстоятелност? Каква е проверката, според която ще
се определи датата, в която възниква правото на задържане по добросъвестност?
Или обратно – определянето, че задържането е извършено недобросъвестно чрез
преднамерено превземане имуществото на длъжника, когато например
кредиторът е злоупотребил с позицията си или с известната му информация за
затрудненията на длъжника, за да превземе имуществото му на принципа "който
превари – печели", с цел да подобри собственото си положение спрямо
задълженията и да се сдобие със статут на обезпечен кредитор чрез задържане
на етапа на несъстоятелност. Как ще бъде отречена възможността длъжникът и
кредиторът, претендиращ за задържане, да са се споразумели относно
задържаното имущество?

На пръв поглед проверката за добросъвестността и за времето е
съществена и тъй като упражняване правото на задържане изисква да бъде
добросъвестно, а ако не, може да бъде невалидно. Упражняване на правото
добросъвестно означава, между другото, че кредиторът е длъжен да връчи на
длъжника подробно известие за упражняване правото на задържане, естеството
на задължението и неговия размер.
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В Глава седма, озаглавена „Правото на задържане: от „пасивно-
защитно” към „активно-нападателно”, се застъпва въгледът, че по време на
несъстоятелност на длъжника, напрежението на интереси между кредитори с
еднакъв "хоризонтален" (равнопоставен) статут и кредитори с различен
"вертикален" (неравнопоставен) статут достига до своята кулминация. Нещо
повече, може да се каже, че правото на задържане, чиято същност е самопомощ,
засилва напрежението на интереси между различните кредитори в конкуренция
между правото на обезпечения чрез задържане кредитор да продължи да
задържа задържаното имущество до изчистване на дълга, който длъжникът му
дължи, и легитимните права или интереси, които имат трети страни към това
имущество, по силата на които искат освобождаването на имуществото от
имащия право на задържане.

Напрежението на системите достига върха си имайки предвид законовата
"метаморфоза", която претърпява задържането, което се превръща от защитно-
пасивен инструмент в солвентния живот на длъжника в нападателно-активен
инструмент по време на несъстоятелност на длъжника, като задържащият се
превръща в обезпечен кредитор и има право да използва законно тази гаранция
по какъвто начин избере (член 20 от Наредбата за фалитите).

Правото на задържане в настоящото състояние на законодателството
може да бъде неефективна при несъстоятелност и така гаранционният аспект
губи стойността си, така че правото на задържане става без реална стойност.
Резултатът е, че на този етап, както в израелското, така и в английското
законодателство, трябва да се отбележи, че обезпеченият чрез задържане
кредитор се измерва според натиска върху длъжника, обаче това не съответсва
на буквата на закона, който признава гаранционно-имуществения статут на
задържателя по време на несъстоятелност. Тъй като става въпрос за средство за
натиск, законодателят не е счел за правилно да уреди ситуация, в която
задържането да не е ефективно спрямо длъжника.

След като в Глава осма се обсъжда уредбата на правото на задържане
според канадското и българското право, в Глава девета, озаглавена „Правото
на задържане в оздравителното производство и производството по
стабилизация”, се изтъква, че израелското законодателство, касаещо
оздравяване на фирмите, не е пълно и систематизирано, базирано е най-вече на
съдебната практика и е всъщност казуистично, а не е плод на предварителна
мисъл и планиране.

В рамката на законодателния вакуум, до 1995 г. законодателството за
оздравяване на фирми в Израел се развиваше чрез съдебната практика. Тъй като
съдилищата признаха важността и предимствата на оздравяване на фирмата
пред ликвидацията й, те положиха усилие да стигнат до оздравяване на
фирмата, а не до унищожението й. При отсъствието на подходящо за това
правило в закона, съдилищата развиха договорености, предназначени
първоначано за ликвидация на фирмите, и ги пригодиха за оздравяване на
фирмите. Институциите на временните приемници и ликвидатори промениха
длъжносттите си и започнаха да задействат фирмите, вместо да ги унищожават.
От 1999 г., след поправка на Закона за фирмите, съдилищата издаваха Заповед
за замразяване производството в съотвествие на член 350 на Закона за фирмите,
само в случай, в който бяха убедени в шансовете за оздравяване на фирмата.
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Тази заповед представлява първия етап от процеса на оздравяване на фирмата,
за да може тя да се стабилизира и да излезе от кризата.

Казусът за рехабилитация на фирмите е много сложен казус в
израелското законодателство, с въздействие върху цялата икономика. В
действащото днес законодателство производството по оздравяване действа
според случайни и неясни разпоредби. При това нерегулирано състояние, всеки
заинтересован действа с цел максимално увеличаване на личната си полза и
създаденото споразумение отразява съотношението на икономическите и
политически сили между страните на конфликта.

В този правен вакуум уцелва инструментът задържане, който и без друго
е смятан за спорен инструмент. И въпреки това, именно по-задълбочена
проверка на характера и същността на правото на задържане и реципрочните
отношения между частното законодателство, създаващо задържането преди
производството по несъстоятелност, и принципите при ликвидация, фалит и
оздравяване, ми показват, че обезпеченият чрез задържане кредитор не е "враг"
на тези уважавани принципи, а напротив. Упражняващият правото на задържане
има силата да допринесе за оздравяване на агонизиращата фирма по време на
несъстоятелност, дори повече от кредитор, обезпечен с ипотека.

Глава десета, озаглавена „Право на задържане в полза на банка – път
към заобикаляне на нормативни ограничения?”, съдържа анализ на проблема
дали правото на задържане в полза на банка не се използва като способ за
заобикаляне на някои нормативни забрани за учредяване на ипотека като
обезпечение по банкови вземания. Би трябвало предварително да се отбележи,
че основната гаранция за банките е правата върху банковия депозит (паричен
или в ценни книжа), служещи като гаранция на банката, която заобикаля
ипотека, забранена й по закон или по договор (като Закона за поощряване на
спестяванията (данъчни облекчения и гарантиране на кредити), 1956,
определящ, че депозит в рамките й не подлежи на прехвърляне, така че
резултатът е предотвратяване на ипотека на спестовните програми) и кара
банкерите да вярват, че това ограничение може да бъде заобиколено чрез
използване от банката на правото на задържане или запориране на правата на
длъжника върху банковия депозит до изчистване на кредита или до датите на
погасяване на депозита или на дълга, когато парите от депозита ще компенсират
дълга. Претенцията за банково задържане може да се събуди и в случай, в който
банката-кредитор е забравила или не е съобразила да подпише длъжника върху
документи за ипотека или да извърши регистрация според закона. По тези
причини неведнъж кредиторите са принудени, основно банките, да разчитат на
правото на задържане или на предполагаемото задържане – понякога от самото
начало, чрез създаване на специален договор, а понякога паралелно, в опит да
претендират за съществуването на задържане според закона или по договор, и
това като заместител на "падането" на претенцията за ипотека.

Преобладаващото мнение е, че не може да се приравнява банковото
задържане на посесорно задържане, както е указано в Закона за недвижимото
имущество, и че банката не получава поради това преференциален или
обезпечен статут при несъстоятелност при тези обстоятелства. Предимно ни
интересува казусът за ипотека, за която са в сила указанията на Закона за
ипотеките.
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В Заключението са обобщени научните изводи от анализа, направен в
основната част на труда.

Инструментът задържане е древно законово право, уникално и
завладяващо. Правото на задържане е уникално с това, че въпреки че е
създадено като самопомощ без обръщане към съдебните инстанции в
солвентното пространство, то дава на притежателите си привилегирован статут
на обезпечен кредитор в етапа на несъстоятелност на длъжника и претърпява
"метаморфоза", промяна на формата, от законов защитно-пасивен инструмент в
солвентния етап в нападателно-активен инструмент в етапа на несъстоятелност.
На практика, почти всички световни правни системи признават тази уникалност,
признават историческата му важност и я съхраняват, признават тази промяна на
формата, даваща на задържателя статут на обезпечен кредитор. В
професионалната литература не може да се намери друг пример като това право,
и правото на приспадане, с цялото уважение и признание към него, не дава
формално на притежателя си статут на кредитор, обезпечен с ипотека, в етап на
несъстоятелност.

С развитието на законодателството, заедно с развитието на
икономическия и социалния живот, инструментът задържане също се развива и
от момента, в който правните системи са поставили правно-икономически
модели и правила за справяне с несъстоятелността на длъжника и разделяне
имуществото му между различните кредитори, като неделима част от тези
модели се включва правото на задържане, заема централно място и превръща
притежателя си в обезпечен кредитор, чийто статут е равностоен на статута на
кредитор, обезпечен чрез ипотека. Тези модели и правила не се отказват от
правото на задържане и гледат на него като на неделима тяхна част и в етап на
несъстоятелност.

Открай време правото на задържане е подложено на многобройни
критики от страна на учените. Тези критики се задълбочават и набират скорост
от момента, в който световните законодателни системи определят със законови
правила и модели производството по несъстоятелност. Критиката по отношение
на специалното положение на инструмента задържане изобщо не е нещо ново и
на практика открай време енеделима част от живота на задържането.
Благодарение на тази благословена критика са определени процедурните
правила в израелската и английската правна система за справяне и за
упражняване правото на задържане при производство по несъстоятелност.

Въпреки критиките, които искат да подкопаят статута на инструмента
задържане в израелското законодателство, законодателят чрез проектозакона на
"Закон за финансите" призна специалния статут на правото на задържане и
определи, че задържаният имот може да бъде реализиран при специални
обстоятелства и подлежи на одобрение от компетентния съд. С това израелската
правна система се връща към приетото английско законодателство и към
останалите световни законодателни системи, които позволяват при определени
обстоятелства да бъде реализирано задържаното имущество по силата на
законите за добросъвестно задържане.
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Наредбата за фалитите, даваща на задържателя статут на обезпечен
кредитор в етапа на несъстоятелност, мълчи в много случаи, и особено при
оздравяване и рехабилитиране на длъжника в несъстоятелност, относно
упражняване правото на задържане и оставя съда да се справя сам с многото
лакуни, които събужда правото на задържане. Това положение води до това, че
правото на задържане в израелската законодателна система се е развило почти
изцяло на базата на практическо казуистично развитие, парче по парче, в опит
да разреши тези пропуски в законодателството.

Изглежда, че процедурните правила, поставени от съдилищата, почти са
узрели за образуване на благодатна почва за приемане на отделен закон за
самоволното задържане, както е направила провинция Албърта в Канада. За
съжаление, прочит на проектозакона "Закон за финансите" в частта му, касаеща
правото на задържане, не дава решение на лакуните и на многото законови
проблеми, които поражда правото на задържане при производство по
несъстоятелност и изглежда, че не помага особено при производство по
несъстоятелност.

Особеното законово предизвикателство, което поставя правото на
задържане при производство по несъстоятелност, по време на напрежение в
системите и конкуренция на интереси и права, част от които е и правото на
задържане, води до това, че съществуващото законодателство по този въпрос в
Израел е остаряло и много изостанало по отношение на икономическия,
търговския и обществения живот в Израел и в целия свят. Като казвам
съществуващо законодателство, имам предвид Наредбата за фалитите, която е
влязла в израелското законодателство от английското, копирана почти дума по
дума, докато се е превърнала в наредба за фалитите от Великобританския
мандат, която е доминирала в израелските закони за несъстоятелност от 1936 г.
до приемането на новата редакция на Наредбата за фалитите през 1980 г.

Делото "Управление на летищата" от осемдесетте години на миналия век
и делото "А'машбир а'яшан" от преди десетина години са според мен
конструктивни и значителни събития за прилагане правото на задържане
изобщо и в частност при производство по несъстоятелност и показват тендеция
за признаване инструмента задържане и приложението му като неделима част от
съдебния живот в Израел.

Тези важни дела са преодолели естествения страх от силата на правото
на задържане, което в очите на широката общественост, включително и много
юристи,се смята за мощен правен инструмент, екстремен и изключителен, който
привидно нарушава обществения и икономически живот и особено при
производство по несъстоятелност, бидейки самопомощ (selfhelp), самолечение,
за чието използване не се изисква да се предприемат правни действия или
обръщане към съда за помощ.

Безспорно е, че инструментът задържане е предназначен да задоволи
необходимост и да предостави незабавна осигуровка за защита на доставчиците
на услуги пред незаплащане на дълга, който е поел получателят на услугите.
Най-главно, съществено и важно в инструмента задържане е това, че той е
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самопомощ. От тук и голямата сила на правото на задържане и с него и
опасението за неговото непропорционално упражняване. Израелската правна
система признава тази нужда и дори поиска да я подкрепи чрез проектозакона
"Закон за финансите". Заедно с това, и така трябва да бъде, на етап фалит
обезпеченият чрез задържане кредитор не е освободен от съдебен преглед на
съществото на конфликта и на законността на упражняване на самоуправството
и неговите последици. При сегашното правно положение в Израел, този
кредитор подлежи на проверка от страна на синдика или на ликвидатора при
производство по несъстоятелност на длъжника. (При това, по скромното ми
мнение, трябва да се отбележи, че в такъв случай предимството на самопомощта
е в прехвърлянето на отсрещната страна на тежестта на отричане правото на
задържане, така че синдикът по несъстоятелност да бъде принуден да се обърне
към съдебна инстанция за проверка валидността на правото на зъджране).

С оглед на факта, че задържането по време на несъстоятелност е по
същество резултат от самопомощ, създадена при самоуправство, има нужда
стриктно да се проверява задържането особено относно назряване
процедуралните условия при формиране на самопомощ и нейните елементи и
главно принципа на добросъвестност в солвентното пространство. Това е така,
тъй като принципът на процедура и добросъвестност при задържане има
съдбоносни материални последици в областта на несъстоятелността, като
условията за възникване на задържане в солвентното пространство ще дадат на
задържателя материален и вещен статут на обезпечен кредитор в етап на
несъстоятелност, с предимство пред конкурентните обезпечени кредитори по
отношение на задържаното имущество.

Тъй като израелското законодателство по отношение на несъстоятелност
и рехабилитация на фирмите не е консолидирано, основано е на практиката и в
основата си е казуистично законодателство и не е плод на предварителна мисъл
и планиране, казах, че това състояние доведе в миналото до нуждата от
реформа. И наистина, през декември 1986 г. бе назначена обществена комисия,
оглавявана от съдията от Върховния съд Левин, председателя на областния съд
Виноград, който служи като съдия по ликвидации, и още уважавани
специалисти в областта на данъчното и трудовото законодателство. Целта на
комисията беше да провери необходимостта от реформа на законите за фалит и
ликвидация на фирми и тяхното осъвременяване. Но до този момент,
заключенията на комисията не са преминали етапа на законопроект.

В заключение ще отбележа, че инструментът право на задържане не
може да изчезне от света, естествено че не в етап на несъстоятелност, дори и
само защото това е право, предназначено да запълни необходимост в социо-
икономическото пространство и затова, чрез подходящите средства за контрол,
трябва да се настоява за него за отделен, самостоятелен закон с предварително
обмисляне и планиране.

ІV. ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1. Изследването запълва съществувалата до момента празнота в теорията и
съдебната практика относно приложението на правото на задържане в
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производството по несъстоятелност, както и в производството по
оздравяване и стабилизация на търговец.

2. Подробно е изследвана обезпечителната функция на правото на
задържане в контекста на конкуренцията между кредитор, разполагащ с
право на задържане, и другите обезпечени кредитори в производството
по несъстоятелност, както и в отношенията им с хипографарните
кредитори.

3. Приносен характер има изясняването на същността на правото на
задържане като вид самопомощ (self-help), чието прилагане не се нуждае
от намесата на съдебен орган.

4. Приносно значение има изводът, че правото на задържане е уникално с
това, че въпреки че е създадено като средство за самопомощ, то дава на
притежателите си привилегировано положение на обезпечен кредитор в
етапа на несъстоятелност на длъжника и претърпява "метаморфоза",
промяна на формата, като от законов защитно-пасивен инструмент в
солвентния етап се превръща в „нападателно-активен” инструмент в
етапа на несъстоятелност.

5. За първи път институтът на правото на задържане се подлага на
задълбочен сравнителноправен и историкоправен анализ.

6. За българската правна система настоящото изследване допринася със
своето научно-познавателно значение и разкриване на приликите и
разликите в уредбата на института на правото на задържане по
българското, израелското и английското право. В частност, принос
представлява анализът на правното положение на доверителния
собственик (trustee) на вещта в отношенията му с кредитора, обезпечен с
право на задържане.
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