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РЕЦЕНЗИЯ

от проф. д-р Янка Тенева Тянкова

професор по гражданско и семейно право,

Юридически факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“,

член на научно жури, назначено със заповед № 991/16.12.2021 г. на Ректора на

ВСУ „Черноризец Храбър“

Относно: публична защита на дисертационен труд за присъждане на

образователна и научна степен „доктор“

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.6. Право (Гражданско и семейно право –

търговско право)

Докторант: Жана Красимирова Димитрова

Тема: Неустойката в гражданското и търговското право

І. Данни за дисертанта

Жана Красимирова Димитрова завършва средно образование през

2010 г. в 8-мо СОУПЧЕ „Александър Сергеевич Пушкин“ гр. Варна, профил

чуждоезиков. Впоследствие през същата година тя е приета в Юридическия

факултет на Варненския свободен университет, където през 2015 г. получава

магистърска степен по „Право“ и професионална квалификация „Юрист“.

Ж. Димитрова придобива юридическа правоспособност през 2016 г. От 2019 г.

до сега работи като юрисконсулт в „Национален Алианс за социална

отговорност“, гр. Варна. Владее френски и английски език.

ІІ. Данни за докторантурата, автореферата и публикациите

Жана Димитрова е зачислена като докторант на самостоятелна

подготовка към катедра „Правни науки“, Юридически факултет на Варненски

свободен университет със Заповед № 510/11.08.2020 г. на Ректора на ВСУ.

Отписана е с право на защита съгласно Заповед № 396/14.06.2021 г. на Ректора
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на ВСУ. В срока на докторантурата е положила успешно задължителните

изпити по научната специалност и темата на дисертацията. Дисертационният

труд е обсъден и предложен за защита от ФС на Юридически факултет с

решение от 2.12.2021 г. (Протокол № 4/2.12.2021 г.). Със Заповед

№ 991/16.12.2021 г. на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“ е определен

състав на научното жури и срок на публичната защита. На заседание на

научното жури са избрани председател и рецензенти по обявената процедура.

От така изложените аргументи, подкрепени с приложените документи, е видно

че не се констатират допуснати нарушения на нормативната уредба при

провеждане на процедурата.

От материалите, представени за участие в публичната защита на

дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен

„доктор“, е видно, че научните интереси на докторанта са в областта на

търговското право.

Дисертационният труд „Неустойката в гражданското и търговското

право“ има за цел да изследва подробно (от теоретична и практическа гледна

точка) неустойката като институт както на гражданското, така и на търговското

право по отношение на нейната правна същност и функции, като се анализират

действащата правна уредба и натрупаната съдебната практика и се направят

предложения de lege ferenda за усъвършенстване на законодателството. В него

е направен подробен исторически анализ на възникването и развитието на

института на неустойката. Проследени са в хронологическа последователност и

са анализирани първите актове, регламентиращи неустойката у нас както в

гражданското, така и в търговското право. Направен е подробен

сравнителноправен анализ, като са съпоставени законодателствата на някои

държави като Англия, САЩ, Германия, Франция и Русия. Дисертационният

труд съдържа коментар на съдебната практика, като накрая са систематизирани

и предложенията за промени в действащото законодателство.

Дисертантът е изготвил и представил автореферат, който съответства на

нормативните изисквания.
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За участие в процедурата са приложени следните статии:

„Ограничителната клауза по чл. 41 от Търговския закон и неустойката при

неизпълнението й“. В: Сборник с доклади от  национална научна кръгла маса

„Ролята на правото в съвременната икономика“, 2017, Варна, Изд: Наука и

икономика на Икономически университет, гр. Варна, с. 285-294 (в съавторство);

„Особености на неустойката в търговските сделки“. В: Сборник с доклади от

кръгла маса с международно участие „Качество на стоките и защита на

потребителите“, 2018, Варна, Изд: „Наука и икономика“ на Икономически

университет, гр. Варна, с. 211-219; „Сравнително-правен анализ на

неустойката и търговския залог“, сп. Известия на ИУ - Варна, бр. 4, том 62,

2018, с. 451-462.

Статиите са пряко свързани с темата на докторантурата, като всичките са

в областта на търговското право и имат свой приносен характер.

Публикуваните от докторантката Ж. Димитрова три статии събират

нужния брой точки – 30 точки от изискуеми 30 точки. Следователно

докторантът изпълнява наукометричните изисквания за получаването на

степента „доктор“ (дисертационен труд – 50 точки и публикувани статии – 30

точки).

ІІI. Характеристика на дисертационния труд и научни приноси.

Дисертационният труд е разработен в обем от 241 страници.

Съдържанието е разпределено, както следва: увод, четири глави и заключение.

Накрая е посочена подробна библиография по темата. Използваната

литература включва 182 заглавия (112 на български език и 70 на чужд език).

Добро впечатление прави използването в монографията не само на правна

литература, но и на икономическа, философска и друга, което придава

комплексен характер на изследването. Направени са 394 бележки под линия.

Трудът съдържа изследване на неустойката като традиционен институт

на частното право. Той е фокусиран върху ефективността от приложението на

този институт в гражданското и търговското право, като са поставени на
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дискусия въпросите относно необходимостта от дефиниране на понятието

неустойка в тези два отрасъла на частното право, особено в контекста на

разграничителния критерий: намаляване на неустойката поради прекомерност и

прилагането на съответните критерий за това намаляване. Работата е добре

структурирана, като отделните глави са симетрично разположени и логически

свързани помежду си. В увода е посочен предметът на изследване на

дисертационния труд, разгледан на базата на едно комплексно изследване на

проблематиката, свързана с неустойката в сферата на българското гражданско и

търговско право. Изложена е основната теза на дисертационния труд, като са

посочена още и методологическата основа на изследването, изяснена е целта на

изследването и са определени научните задачи за нейното изпълнение.

В първа глава е направен подробен исторически преглед на появата и

развитието на института на неустойката в лицето на стипулацията (stipulatio

poenae), чийто основна функция е била обезщетителна. Проследена е

еволюцията на неустойката като правен институт, предопределена от

менящата се през вековете правна природа и твърде динамичното развитие,

което е довело и до промяна в нейните функции. Особено ценно в тази глава е

подробното и систематизирано изследване на развитието на уредбата на

неустойката в България (проследени са исторически обособените етапи от

1892 г. до настоящия момент), разгледано в контекста на развитите на

правната уредба на този институт във Франция и Италия, при действието на

отменените граждански кодекси.

В отделен параграф е направен обстоен и задълбочен сравнителноправен

преглед на възникването и развитието на правната уредба на неустойката в

законодателствата на държави като Англия, САЩ, Германия, Франция и Русия.

Принципно са разграничени особеностите в правната уредбата на неустойката

по френското, немското и англо-американското право като правни системи,

формирали свои самостоятелни концепции относно този правен институт, а в

допълнение е представена и концепцията на законодателя в Русия, с оглед

някои отлики от тези на класическите правни системи. Авторът е споделил

разбирането, че българското търговско право относно неустойката
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концептуално, терминологично и нормативно стои най-близо до това на

Германия и Руската Федерация, като излага и сходните проблеми, разгледани в

доктриналните изследвания на учени от тези страни.

Глава втора е посветена на правната същност на неустойката в

съвременното българско  гражданско и търговско право, като се изследват

действащата правна уредба, видовете неустойки и техните специфични

особености и е направен обстоен сравнителен анализ между неустойката и

други правни институти (обезщетение за вреди, мораторна лихва, задатък и

отметнина, поръчителство и залог).

Дисертантът е изложил свое критично становище по отношение на

липсата на легална дефиниция на понятието „неустойка“ в българското

законодателство и след това е разгледал неустойката едновременно като способ

за обезпечение и проявна форма на договорна отговорност. В отделен параграф

са разгледани отделните предпоставки за настъпване на изискуемостта на

неустойката, както и хипотезата за дължимост на неустойката в случай на

разваляне на договора. Представена е и относима към проблематиката съдебна

практика. В тази глава изследването е посветено и на отделните видове

неустойка (зачетна, алтернативна, кумулативна, изключителна, демюрейдж),

като са изведени специфичните особености на видовете неустойка с оглед на

приложното им поле в договорната практика.

В последния параграф на втора глава неустойката е съпоставена с други

сродни правни институти като обезщетение за вреди, мораторна лихва, задатък

и отметнина, търговски залог и поръчителство. Направеното сравнение не е

самоцелно, а му е придадено практическо значение, с оглед определяне на

мястото и ролята на института на неустойката в гражданските и търговските

правоотношения, с цел осигуряване стабилност на стопанския оборот.

Глава трета е посветена на функциите на неустойката в гражданското и

търговското право. В нея не само обстойно са анализирани отделните видове

функции на неустойката, но е разгледано и тяхното приложно поле в сферата на

частното право. Съществено място е отделено на института на нищожността на

неустойката поради противоречие с добрите нрави.
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Самостоятелна четвърта глава е отделена на намаляването на

неустойката поради прекомерност и спецификите при прилагане на този правен

институт. Липсата на легална дефиниция на понятието „прекомерност“, както и

на формулирани от законодателя еднозначни критериите за определяне на това

понятие се сочи от автора като основен проблем в практиката. Отчетени са

различните становища в доктрината, като същите са анализирани и в контекста

на натрупаната съдебна практика. Възникването на множеството дискусии е

обусловено от отсъствието на единен подход при прилагането на нормата,

както и на наличието на съществени противоречия в правната доктрина и

съдебната ни практика. Разграничени са особеностите при намаляването на

неустойката по граждански и търговски сделки. Съпоставена е общата

гражданскоправна регламентация с тази в търговското право.

Дисертационният труд завършва със заключение, в което са направени и

предложения de lege ferenda.

IV. Научни и научно-приложни приноси.

1. За първи път в нашата доктрина се прави цялостно изследване на

института на неустойката. Макар многократно да е изследвана в гражданското

право, в доктрината липсват пълни изследвания на неустойката в сферата на

търговското право. Повечето от научните разработки са част от цялостни

систематизирани курсове по търговско право, или представляват отделни

статии, които накратко разглеждат различни въпроси, свързани с неустойката,

или са неразделна част от други трудове, където неустойката се разглежда

наравно с различни институти или проблеми. Въпреки безспорната научна

стойност на тези произведения, липсва самостоятелна монография по темата,

което се явява и съществен принос на настоящата разработка за развитието на

науката.

2. Безспорен принос на дисертацията е направеното сравнителноправно

проучване. От една страна са анализирани трите основни системи, които

определят неустойката по различен начин: това са англо-американската,

френската и немската системи. В допълнение е направен правен анализ и на
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руското законодателство, където също са налице редица особености в този

институт. На следващо място е извършено задълбочено изследване в контекста

на сравнителното проучване с други правни институти като обезщетение за

вреди, мораторна лихва, задатък, отметнина, търговски залог и поръчителство,

като направените изводи от сравнителния анализ са с конкретна практическа

насоченост, защото допринасят за открояване на предимствата на института на

неустойката пред сходни правни институти. Въпросите, свързани с търсенето

на най-подходящ вариант при дефиниране на понятието неустойка, също са

разгледани в сравнителноправен аспект с френското, немско, англо-

американско и руско право.

3. Много добро впечатление прави използването в монографията не само

на правна литература, но и на икономическа, философска, и друга, което

придава комплексен характер на изследването. Този подход на автора дава

възможност да се направят интересни изводи при определянето на понятието

„функция“ (от гледна точка и на други науки като математика, логика и т.н.),

както и на различните функции на неустойката.

4. С приносно значение е направеното от автора разграничение между

отделните видове неустойка и техните особености, като са дадени

предложения за въвеждане от законодателя на ясни критерии за класификация

на отделните видове неустойки, което би улеснило страните при избор на

конкретен вид неустойка, съответно би спомогнало и за уеднаквяване на

съдебната практика.

5. Изведени и систематизирани са критерии за намаляването на

неустойката поради прекомерност, използвани в гражданското и търговско

право. В тази връзка са структурирани предпоставките за намаляване на

неустойката поради прекомерност, което безспорно има своя научен и

приложим в практиката резултат.

6. Направен е обстоен коментар на съдебната практика, като са

анализирани многобройни решения на национални съдилища и на

арбитражните съдилища.
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7. Проява на възможността докторантът да формира самостоятелно свои

предложения за промяна на българското законодателство безспорно проличава

в изведените de lege ferenda предложения за бъдещо усъвършенстване на

уредбата на неустойката в ЗЗД и ТЗ чрез въвеждане на самостоятелна

дефиниция на неустойката в разпоредбата на чл. 92 ЗЗД, изрично уреждане на

санкционната функция на неустойката и нормативно определяне на критерии за

класифициране на отделните видове неустойки. Направени са и предложения за

изменение на разпоредбата на чл. 309 ТЗ, като се мотивира предложение

намаляването на неустойката поради прекомерност да не се допуска само при

пълно неизпълнение.

8. Обобщаването на изводите в края на всеки параграф от изследването и

систематизирането им в заключителната част дават възможност да се откроят

приносите от това научно изследване и показват отлично владеене на материята

в областта на гражданското и търговско право, не само относно института на

неустойката, но и относно гражданските и търговски сделки, субектите

встъпващи в тези сделки и последиците от тяхното неизпълнение.

Приносите съответстват на съдържанието на разработката и отразяват

обективно постигнатото от докторанта.

V. Основни критични бележки и препоръки.

Към дисертационния труд „Неустойката в гражданското и търговското

право“ могат да се направят и някои критични бележки и препоръки, които са

неизбежни по отношение на всеки научен труд и целят да се предаде по-

значима научна стойност и актуалност на съчинението, а именно:

1. Позоваването на използваната литература на някои места е извършено

неправилно (както в библиографията, така и в бележките под линия), което е

по-скоро изключение, отколкото практика — например на стр. 25, 28, 38, 106,

107, 117 и др. Необходимо е и уеднаквяване на начина на цитиране на

списанията.

2. Безспорно предимство на разработката е анализираната обстойно

съдебна и арбитражна практика, включително и тълкувателна, но може да се
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добави и по-новата практика на съдилищата, използването на която би

обогатило изследването. Освен това следва цитирането на съдебната практика

да се уеднакви, тъй като на места са цитирани само съдебните решения, без да

се сочи по кои дела са постановено.

Може да бъде анализирана и практика на Съда на Европейския съюз по

тълкуване на Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в

потребителските договори, доколкото тя въвежда правилото, че при иск за

заплащане на неустойка и при липса на направено възражение или предявен

инцидентен установителен иск за нищожност на клауза за неустойка като

накърняваща добрите нрави, съдът следва да уведоми страните, че

неустоичната клауза ще подлежи на преценка относно действителността й.

3. Направеното предложение за изменение на разпоредбата на чл. 309 ТЗ,

е безспорно предимство, но заедно с това и недостатък, доколкото същото не е

достатъчно мотивирано. Спорно е и застъпеното от автора становище, че

дефинирането на понятието неустойка, включително и предложеният текст за

изменение на чл. 92 ЗЗД, ще подобри действащата практика, т.е. ще доведе до

непротиворечивост и яснота при правоприлагането на разпоредбата. За това

свидетелстват и решенията в разгледаните чужди законодателства (английско,

френско и др.), където също липсва легална дефиниция на понятието

неустойка.

VІ. Заключение.

Дисертационният труд съдържа научни и научно-приложни резултати,

които представляват принос в науката и отговарят на ЗРАСРБ, Правилника за

прилагането му и Наредба №12 за придобиване на образователна и научна

степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“ на ВСУ „Черноризец

Храбър“ .

В заключение давам убедително положителна оценка и предлагам на

научното жури на докторанта Жана Красимирова Димитрова да бъде

присъдена образователната и научна степен „доктор“ в област на висше
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образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално

направление 3.6. Право (Гражданско и семейно право).

Рецензент: проф. д-р Янка Тянкова


