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Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я

за защита на дисертационен труд „Право на задържане при несъстоятелност” за

придобиване на образователната и научна степен „доктор” по професионално

направление 3.6. „Право” (Гражданско и семейно) от адв. Еял Коен (Република

Израел) – докторант на самостоятелна подготовка към Юридически факултет,

Кадетра „Правни науки“ на ВСУ „Черноризец Храбър“

от

проф. д-р Силви Василев Чернев,

професор по гражданско-процесуално право в ЦЮН на Бургаски свободен

университет и ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски
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УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ,

Настоящата рецензия е изготвена въз основа на Заповед № 831/26.04.-2018 г.

на ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“, с която е определен състав на научно

жури с оглед защитата на дисертационен труд за придобиване на образователната

и научна степен „доктор” по професионално направление 3.6. „Право”

(Гражданско и семейно право) от адв. Еял Коен (Република Израел) - докторант на

самостоятелна подготовка към Катедра „Правни науки“ към Юридическия

факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“.

Процедурата е започната на основание чл. 4 от Закона за развитието на

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), чл. 30 от Правилника за

прилагане на Закона за развитието на академичния състава на Република

България (ППЗРАДРБ) и Инструкция № 6 към Наредба № 3 за академичния

състав на ВСУ „Черноризец Храбър”.

Представените документи съответстват на изискванията на посочените по-

горе нормативни актове.

Процедурата е коректно спазена.

І. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ТРУД

1. Обща характеристика

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита пред научно жури от

катедра „Правни науки” при Юридически факултет на ВСУ „Черноризец

Храбър”, гр. Варна.
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1.1. Представеният научен труд „Правото на задържане при

несъстоятелност” е посветен на правен проблем, за който в съвременното

българско право се съдържа само една кратка разпоредба (чл. 722, ал. 1, т. 2), с

която се определя поредността на удовлетворяване на вземания срещу длъжника в

несъстоятелност, заради които има учредено право на задържане12. Това обаче не

лишава труда от теоретично и практическо значение. Трудът би могъл да

допринесе за началото на дискусия относно необходимостта и евентуалното

съдържание на по-подробна правна уредба на разглеждания институт в

българското право. Това е в още по-голяма степен валидно в момент, в който се

разглежда разширяването на приложното поле на производството по

несъстоятелност у нас.

1.2. Трудът е написан на английски език и е в обем на 225 стандартни

машинописни страници.

1.3. Авторът е разположил изложението в 10 глави и Заключение:

1.3.1. В кратката Първа глава, обозначена като „Въведение“ авторът

разглежда историческите корени на института на правото на задържане и

очертава обхвата на своето научно изследване: проявление на правото на

задържане при несъстоятелност и ликвидация като конкуриращо право с правата

на останалите кредитори. Авторът прави обзор на съдържанието на отделните

глави.

1.3.2. В Глава Втора са очертани основните характеристики на правото на

задържане, произтичащо от закон или договор, и прави опит за обща правна

характеристика. Обосновава значението на изследването в светлината на

множеството проблеми, които възникват в хода на производства по

несъстоятелност (включително в оздравителен вариант) и ликвидация поради

липсата на изрична правна уредба за голяма част от тези проблеми. Разглежда

1Преди всичко следва да се направи уговорка относно съдържанието на понятието „право на
задържане“. Проблемът идва от обстоятелството, че използването на преводим термин от
английски на български език по никакъв начин не означава идентичност на съдържанието на
понятията, обозначавани с аналогичните термини на двата езика. Очевидно е, че терминът „право
на задържане“ се схваща от автора и в по-широк смисъл. Например в частта, посветена на
българското право той прави констатацията, че съдържанието на понятието е доста широко и
включва залози, ипотеки, вкл. особени залози.
2 По подобен начин следва да се възприема и терминът „несъстоятелност“, който авторът очевидно
използва в по-широк смисъл от възприетото с действащото българско право – в работата става
дума и за ликвидация, а и не е сигурно, че несъстоятелността се отнася само за търговци.
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функциите, включително и обезпечителните, а така също и приложното поле на

правото на задържане и процесуалните му аспекти.

Специално внимание е отделено на елемента „упражняване на фактическа

власт“. Авторът поставя особен акцент върху значението на добросъвестността

при упражняването на правото на задържане.

1.3.3. Глава Трета е посветена на историческото възникване на правото на

задържане в англо-американското и израелското право. При изследването си

авторът тръгва от юдейското (древноеврейското) право. Обосновава

необходимостта от такъв широк преглед с оглед на липсата на конкретна правна

уредба за многобройни хипотези и прибягването от страна на съдилищата до

позовавания на древни текстове и на икономически фактори по съображения за

справедливост при решаване на отделни казуси.

Сравнявайки отправните парадигмени моменти на древното и на модерното

право (в древното право централно място заема личността на Бога, а в

съвременното – човешкият индивид) авторът достига до смислено обяснение за

различията в уредбата и практиката по „задържането“. Същевременно, авторът

открива и общи моменти между древното и съвременното израелско право, а

именно: и в двата случая задържаното не може да се използва за удовлетворение

на дълга; необходима е адекватност между икономическата стойност на

задържаното и дължимото и най-сетне – и при двете е съществена необходимостта

във всички случаи да се действа с добросъвестност и да се изхожда от

справедливостта. Изследват се английските корени на съвременното израелско

право и се прави съпоставка с юдейските разрешения.

1.3.4. В глава  четвърта авторът разглежда правото на задържане в

специфичната област на нормативните актове по несъстоятелността, като

обсъжда израелския и други модели. Последователно авторът проследява

възникването и развитието на правото на задържане в „общото право“,

съвременното английско право, от където понятието е възприето в израелското

право. Сравнява текста на Наредбата за фалитите на Израел („Наредба за

фалити/те“) и констатира, че текстът съвпада с английския текст на аналогичния

правен акт, съществуващ преди образуване на държавата Израел.

1.3.5. В Пета глава се обсъжда правната същност на правото на задържане

при несъстоятелността. Авторът го характеризира като форма на самопомощ.

Следват исторически преглед на развитието и анализ на понятието „самопомощ“,
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при което отново се поставя акцент върху „принципа на добросъвестността“ при

упражняването на самопомощ. Поставя се и въпросът за съдебен контрол върху

упражняването на правото на задържане като форма на „самопомощ“.

1.3.6. Шеста Глава е посветена на съществуващата правна уредба на

упражняването на правото на задържане при несъстоятелност. Поставят се редица

въпроси, възникнали в практиката и се дават се предложения за усъвършенстване

на модела и за даване на задоволителен отговор на някои празноти.

1.3.7. Седма глава е посветена на правото на задържане в несъстоятелността.

Аавторът застъпва становището, че задържането от инструмент на „пасивна

защита“ се превръща в инструмент за „активно нападение“, тъй като според

съществуващата нормативна уредба носителят на право на задържане се третира

като обезпечен кредитор. Авторът изтъква, че вещноправните аспекти на правото

на задържане (а и не само те) не са уредени от законодателството, което на свой

ред го води до извод, че при текущото състояние на законодателството качество

„обезпечен кредитор“ може да се окаже без покритие.

1.3.8. В Осма глава авторът се връща към сравнителноправно изследване.

1.3.8.1. Изхождайки от изводите си от предходния анализ, че липсата на

специална уредба, посветена на правото на задържане по израелското право, е

основна причина за казуистичността и необходимостта към прибягване към

справедливостта, а така също и до икономически и социални съображения при

разрешаване на проблеми във връзка с правото на задържане при

несъстоятелност, в първата част на главата авторът отпраща вниманието ни към

законодателството на провинция Алберта, Канада, където е приет отделен закон.

Всъщност авторът буквално възпроизвежда целия текст на Закон за правото на

задържане на провинция Алберта, Канада.3

1.3.8.2. По-съществено от съдържанието на тази глава е изложението,

посветено на Правото на задържане в производството по несъстоятелност по

българското право.

От гледна точка на настоящата процедура това е част от работата, която

предизвиква специално внимание.4

3 Следва да се отбележи, че в цитирания текст на закона става дума не за Албърта, а за Нова
Скоция (която е друга провинция на Канада), което е без съществено значение, освен като
показател за прецизност.
4 Следва да се отбележи, че тази част е разработена допълнително, след зачисляването на
докторанта, по отправени към кандидата за докторант препоръки.



6

Изложението тръгва доста отдалеч – още от проблематиката на

принудителното изпълнение в Римското право (като се изхожд от презумпцията,

че България принадлежи към континенталната правна система). Авторът

специално проследява корените на съвременния т. нар. „Павлов иск“ (“Actio

Pauliana”) и значението на този древен институт за съвременните отменителни

искове в несъстоятелността.

Следва преглед на проблематиката в правото на свободните средновековни

градове Генуа, Венеция и Флоренция, където се търсят корените на съвременните

правни институти на принудителното изпълнение и на несъстоятелността.

Авторът проследява възникването на кодификацията на производството по

несъстоятелност с т. нар. Лионски правила.5

След това авторът се обръща към правната уредба на несъстоятелността по

първия български Търговски закон (1897 г.), като подчертава насочеността на

уредбата към оздравяване на засегнатото дружество. Констатира  липсата на

подобна правна уредба по времето на комунистическия режим.

Авторът отделя внимание на възможностите за ликвидация посредством

приватизация чрез внимателно и точно проследяване на съответната уредба по

Указ № 56 за стопанската дейност от 1989 г. Посочва и възможностите за

злоупотреба и обезценяване на активите на държавните и общинските

предприятия, които уредбата до 1994 г. създава.

В хода на изложението авторът стига до анализ на действащото

законодателство в областта на несъстоятелността. Разглежда уредбата по

Търговския закон, а така също и приложимия Регламент ЕС 1346/2000.

Основните моменти и характеристики на производството по несъстоятелност

са възпроизведени точно и сбито.

Разгледана е и правната уредба не само на правото на задържане, но и на

залога, включително особения залог, и ипотеката.

Предпоследният параграф на от тази глава е посветен на вещните

обезпечения в производството по несъстоятелност и привилегирования статус,

който такива обезпечения предоставят на съответните кредитори. Разглежда се и

въпросът за недействителността на учредени обезпечения след откриване на

производството по несъстоятелност извън установения за това ред.

5 Неизвестни за мен, не можах да открия исторически данни чрез ползване на интернет.
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Авторът разглежда и института на т. нар. „относителна недействителност“ в

несъстоятелността.

Разглежда се уредбата при банкова несъстоятелност и в „оздравителното

производство“.

Всъщност следва да се отбележи, че всъщност през цялото време става дума

за право на задържане в доста широк смисъл, което в конкретния случай се

отнася до материално-правни обезпечения, даващи определен статус на

съответните кредитори в производството по несъстоятелност.

Посочена е и конкуренцията между производството по несъстоятелност и

принудителното изпълнение по Закона за особените залози.

1.3.9. Глава Девета е посветена на правото на задържане в рехабилитационни

процедури, като част от производства по несъстоятелност;

1.3.10. Глава Десета е посветена на право на задържане в полза на банки.

1.3.11. Последната глава е посветена на изводи от анализа и заключение.

Авторът обобщава изводите си, направени в хода на изследването, като

отново констатира, че липсата на специален закон, посветен на Правото на

задържане и множеството празноти в действащата в Израел правна уредба, води

до разнопосочни, казуистични разрешения и до необходимост от използване на

мета-юридически критерии при постановяване на конкретни решения, особено в

оздравителни производства.

Авторът критикува Проектозакон за финансите в частта му относно правото

на задържане, тъй като отново се наблюдават празноти и се пораждат множество

проблеми, което не подпомага производството по несъстоятелност.

Крайната констатация е, че и до днешния момент (въпреки назначаването на

обществена комисия през 1986 г.) в Израел не е изработено систематизирано

законодателство по несъстоятелност и ликвидация.

2. Положителни характеристики на представения труд

2.1. Представеният труд има ярко изразен монографичен характер.

Посветен е на проявлението на значим правен институт при специалните

условия на производства по несъстоятелност и ликвидация. Темата поставя

множество сложни теоретични и практически проблеми, които в хода на

изложението авторът разглежда в забележителни широта и дълбочина. За това

допринасят ясно очертаните цели и използваната разгърната методология.
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2.2. Анализът на съвременната правна уредба (както по израелското, така и

по българското право) е основан на изключително пространен исторически и не

по-малко обхватен сравнително-правен преглед.

Авторът започва изследването си от древното еврейско и римското право,

преминава през правото на средновековието, като разглежда както корените на

разглеждания институт в континенталната правна система, така и в системата на

общото право.

В широта изследването обхваща съвременното английско право, правото на

Израел, правото на отделна канадска провинция (Албърта – Нова Скоция?), а

така също и българското право.

Прави впечатление, че историческият и сравнителноправният преглед не са

самоцелни, а са строго подчинени на темата. Всичко казано е от значение за

обосноваване на поддържаната от автора теза, а именно че липсата на изрична и

систематизирана правна уредба създава неудобства и казуистичност на

съответната практика и че съществува остра необходимост от създаването на

специален законодателен акт, посветен на правото на задържане, в т. ч и при

несъстоятелност.

2.3. Изключително впечатляващ е помощният апарат - към работата е

приложен Index (Bibliography), който съдържа подробно посочване на

използваното израелско законодателство, вторични източници (включително

обсъждани проекти за закони); израелска съдебна практика и правна литература;

ползвани източници на еврейско право, а така също и обсъждани източници на

чуждестранно право и чуждестранна литература.

Цифрите са респектиращи: израелско право - 27 израелски нормативни акта,

5 вторични акта, 132 съдебни постановления, а така също – 123 съчинения на

израелски автори и 87 чуждестранни правни заглавия.

2.4. При преценката на труда следва да се държи сметка, че центърът на

изследването е чуждо право – израелското и че трудът е написан на английски

език.

Английският език е прецизен и разбираем.6

6 Всъщност проблеми за читателя, владеещ английски език до необходимото за разбиране ниво,
възникват не в лингвистичен аспект, а на ниво различие в съдържанията на понятията,
обозначавани с на пръв поглед преводими термини.



9

2.5. Пространният анализ на уредбата по действащото израелско право

включва не само изричната уредба, но и множество аспекти на правото на

задържане, за които липсва правна уредба, или правната уредба е недостатъчна

или противоречива. Същевременно анализът държи сметка и за социо-

икономическите измерения на „правото на задържане” при несъстоятелност.

Анализът разкрива дълбочина и широта на правни познания в

изключителни широта и дълбочина.

2.6. Работата съдържа сериозни приносни моменти:

2.6.1. Като съществен приносен момент следва да се обозначи всестранното

изследване на правната природа на правото на задържане. При това трудът

притежава изключително високата степен на информативност. Редовият юрист по

никакъв начин не би могъл да се добере до толкова широка по обем информация

относно разглежданата тема.

2.6.2. Втори, не по-малко значим приносен момент се заключава в

последователното поддържане от страна на автора на тезата, че съществува остра

необходимост от специализирана и систематизирана правна уредба.

2.6.3. Приносен момент е изследването на обезпечителната функция правото

на задържане на фона на конкуренцията между кредитори с право на задържане и

на други видове обезпечени кредитори.

2.6.4. Интересни моменти в изследването се свеждат до динамичната

характеристика на правото на задържане и неговата метаморфоза от  средство за

самопомощ в нападателно средство в хода на производства по несъстоятелност и

ликвидация.

2.6.5. Приносен момент за българската правна теория и съдебната практика е

специализираният анализ на основния проблем на дисертацията в контекста на

историческото развитие и на действащото българско право.

2.11. Откривам приносен момент на работата и по отношение на

съвременната българска практика в областта на научните изследвания – по-

специално по отношение на изискванията към трудовете, които се представят за

придобиване на образователната и научна степен „доктор“.

Обсъжданият труд съдържа всестранно и задълбочено изследване на

сериозен правен проблем, което очевидно е резултат на натрупване, осмисляне и

пресяване на огромна информация. За сравнение, преобладаващата част от

представяните дисертационни трудове на наши колеги са повърхностни, свеждат
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се до преразказ (даже без елементи на характеристика) и то на текущата правна

уредба, и до наличието на нагласени, повърхностни изводи и нескопосни

предложения де леге ференда. В това отношение разглежданият труд е пример

какво трябва да представлява един дисертационен труд.

Изложеното до тук съвсем не изчерпва възможното посочване на приносни

елементи, но е достатъчно да се направи извод за значителните възможности за

научна работа, разкрити от докторанта в обсъжданата работа.

3. Някои слабости на дисертационния труд

3.1. Струва ми се, че избраният от автора структурен подход –

разпределянето на изложението в множество на брой глави е довел до повторения

в някои случаи.

3.2. Струва ми се, също така, че вмъкването в изложението на буквалния

текст на цялостен нормативен акт (обозначеният като закон на провинция

Албърта7) е прекалено. Трудът би спечелил, ако авторът анализира

преимуществата на посочената правна уредба и даде текста на закона като

приложение.

3.3. Не бих си позволил да соча други недостатъци на работата, тъй като

държа сметка за езиковите и правно-системни различия. Изхождам и от

собственото си недостатъчно познаване на специалната правна уредба, която е

основен предмет на изследване.

3.4. Посочените като слабости особености не са съществени и по никакъв

начин не намаляват забележително високата научна стойност на рецензирания

труд.

4. Други обстоятелства

4.1. Авторът е практикуващ юрист – адвокат и нотариус, изявяващ се в доста

широк кръг от проблеми на частното право.

4.2. Автор е на публикация във връзка с дисертационния труд: Cohen, E. Lien

Right in Cases of Insolvency. Tel Aviv: Bursi, 2016, ISBN 14190, 323 pages

(публикувано на иврит).

7 При това оставам с впечатлението, че всъщност цитираният текст е на закон на провинция Нова
Скоция, също Канада.
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изложеното води до извод, че представеният дисертационен труд, независимо

от обстоятелството, че е написан на чужд език и преимуществено се отнася до

чуждестранна правна уредба, по същество отговаря на всички изисквания на

Закона за развитието на академичния състав в Република България, на

Правилника за прилагането на този закон, а така също и на специалните

изисквания на Инструкция № 6 към Наредба № 3 за академичния състав на ВСУ

„Черноризец Храбър”.

Не може да има никакво съмнение, че дисертационният труд представлява

ценно научно произведение и притежава значителна полезност, независимо от

обстоятелството, че не във всички отношения покрива буквалните изисквания на

текста на Закона за развитието на академичния състав в Република България в

приложимия му вариант8. Работата демонстрира завършеността като

висококвалифициран юрист и способността за аналитично и самостоятелно

научно мислене, разкрити от г-н Еял Коен.

Всичко това ми дава основание да дам твърдо положителна оценка на

качествата на рецензирания труд и на докторанта, и да предложа на уважаемото

Научното жури да присъди образователната и научна степен „доктор” по

професионално направление 3.6. „Право” (Гражданско и семейно право) на г-н

Еял Коен – докторант на самостоятелна подготовка към Катедрата по правни

науки към Юридическия факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”.

София, 06.06.2018 г. проф. д-р Силви Чернев

8 Крайно време е, авторите на подобно законодателство да държат сметка, че науката не се е
зародила и че научните изследвания не се осъществяват само на територията на България, при
това от лица, които са образовани единствено в учебни заведения на тази територия. Също така е
необходимо да държат сметка и за особеностите на различните научни области, в които се
извършват съответните научни изследвания.


