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СТАНОВИЩЕ
От проф. дюн Екатерина Матеева
Професор по Гражданско и семейно право,
Професионално направление 3.6. „Право“,
Относно: дисертационен труд на тема
„Право
на
задържане
в
случаите
на
несъстоятелност” („Lien rights in cases of
insolvency”), представен от Еял Коен, докторант на
самостоятелна
подготовка по
професионално
направление 3.6. „Право“, докторантска програма
„Гражданско и семейно право“ катедра „Правни науки”
към Юридически факултет на ВСУ „Черноризец
Храбър”

Въз основа на Заповед на Ректора на Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър” № 831 от 26.04.2018 г. съм включена в научно жури за
публична защита на дисертационен труд на Еял Коен, докторант на
самостоятелна подготовка по професионално направление 3.6. „Право“,
докторантска програма „Гражданско и семейно право“ катедра „Правни
науки” към Юридически факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” с тема на
дисертационния труд „ Право на задържане в случаите на
несъстоятелност” („Lien rights in cases of insolvency”). На основание
горната заповед представям в срок настоящото становище.
Кандидатът е представил теоретично монографично изследване по
посочената тема на английски език в общ обем от 225 страници.
Изследването се състои от увод, изложение в десет глави и заключение с
приложен списък на използваната литература (над 130 на брой израелски
библиографски източници - монографии, научни студии и статии и др. и над
110 чуждестранни - английски, американски, канадски изследвания) 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
написан изцяло на английски език. Представен е и автореферат на български
език, съобразен с методиката, разработена и приета във Варненски свободен
университет.
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В предговора е подчертана голямата практическа значимост на правото
на задържане с оглед обезпечителната му функция по отношение на
вземанията на доставчици на услуги (превозни, хотелиерски и др.) в
съвременния граждански и търговски оборот. Като цел и задача авторът си
поставя да изследва 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. От ключово
значение за тезата на автора е, че правото на задържане е 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.
В глава втора от труда авторът е намерил за нужно да изложи
основните положения относно правото на задържане като вид реално
обезпечение в материалното и процесуално гражданско право и значението
му в производството по несъстоятелност. Анализирани са както
материалноправните, така и процесуалните аспекти на проблема. В тази част
изследването е опряно на статистически данни относно производствата по
несъстоятелност в израелската правна система. Разгледани са по-специално
случаите на право на задържане, учредено по силата на закона, и на
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договорно установено право на заържане. Особено място е отделено и на
изискването за добросъвестност (good faith).
Глава трета от труда е посветена на историческите корени на правото
на задържане в англо-американското и израелското право. Проследени са
появата и развитието на този институт в староеврейското и в английското
право.
В глава четвърта е обсъден специфичния за израелската правна система
въпрос, какъв следва да бъде правният модел на уредба на правото на
задържане в производството по несъстоятелност на длъжника. Анализирана е
уредбата според действащия в Израел Ордонанс за несъстоятелността и се
обсъждат възможностите за евентуално възприемане на уредбата по старото
право Машбир. В тази си част изследването носи ярко изразен аналитичнодискусионен характер.
Глава пета е посветена на юридическата характеристика на правото на
задържане като способ за самопомощ на кредитора и неговото проявление в
производството по несъстоятелност. Обсъдена е правната същност на
самопомощта и е проследено историческото развитие на този институт в
старогръцкото, римското, английското и староеврейското право.
Предпоследната част от тази глава съдържа сравнителноправен преглед на
подходите в модерните правни системи към правото на задържане като вид
самопомощ. В последната част от глава пета е обсъден принципа за
добросъвестност при упражняване на правото на задържане като вид
самопомощ на етапа на производството по несъстоятелност. Направен е и
преглед на израелската съдебна практика относно правото на задържане при
прилагане на специфичното за израелската правна система правило Гарбаш
(Garbash ruling).
В глава шеста авторът обсъжда определянето на кредитора, обезпечен
с право на задържане в хипотезите на несъстоятелност на длъжника.
Разглеждат се някои процесуални аспекти, свързани с възникване на правото
на задържане преди момента на откриване на производството по
несъстоятелност, като специално внимание се отделя на значението на
факторите време и добросъвестност. Изяснява се значението на изискването,
правото на собственост върху вещта – обект на правото на задържане, да
принадлежи на длъжника, както и правото на задържане да трябва да
обезпечава вземане на кредитора към длъжника.
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Глава седма е посветена на анализ на правната „метаморфоза”, която
настъпва при упражняването на правото на задържане в производството по
несъстоятелност на длъжника. Според автора правото на задържане се
превръща от едно пасивно, отбранително средство (каквото е, докато
длъжникът е платежоспособен) в активeн инструмент за предпочитателно
удовлетворяване на обезпечения кредитор в производството по
несъстоятелност. Изследвано е привилегированото положение на снабдения с
право на задържане кредитор, като упражняването на това право се
разглежда в светлината на принципа на равнопоставеност (in pari passu) и
лоялна конкуренция между кредитора с право на задържане, останалите
обезпечени кредитори и хирографарните кредитори. На основата на този
анализ се стига до извода за незадоволителното състояние на уредбата по
действащото право в Израел, което крие опасност от намаляване на
ефективността на правото на задържане с оглед на главната му функция да
упражнява натиск върху длъжника в производството по несъстоятелност.
В следващата глава осма от труда като примрен образец е представена
уредбата на правото на задържане върху движими вещи според
законодателството на канадската провинция Алберта. Разгледана в най-общи
линии е и уредбата според българското право.
Глава девета е посветена на правото на задържане в производството по
оздравяване и по стабилизация на длъжника според израелското право. В
сравнителноправен план са разгледани разрешенията, възприети по
законодателствата на САЩ и Израел и са откроени различията. Анализирани
са двата възможни подхода при уредбата – рестриктивен и по-либерален.
Подчертана е необходимостта от попълване на празнотите в действащата
уредба в Израел по този въпрос и е утвърдено разбирането, че на правото на
задържане не бива да се гледа като на фактор, който затормозява процеса по
оздравяване, респективно стабилизация на длъжника.
В предпоследната глава десета от труда се разискват въпроси на
правото на задържане в полза на търговска банка според израелския Закон за
движимото имущество. Откроени са особеностите в тази специална уредба в
сравнение с общата уредба на правото на задържане.
В заключението е формулиран извод, че правото на задържане е
уникален правен инструмент за самопомощ, който позволява на обезпечения
кредитор да упражни по извънсъдебен ред натиск върху длъжника, докато
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последният е платежоспособен, а на етапа на производство по
несъстоятелност на длъжника осигурява на кредитора привилегировано
положение, като се трансформира от едно пасивно-отбранително средство в
активно, „нападателно” средство за предпочитателно удовлетворяване при
разпределението на масата на несъстоятелността.
Трудът на г-н Коен представлява цялостна и логически завършена
теоретична разработка на тема, която до момента не е била предмет на
самостоятелно изследване в българската правна доктрина. Изследването е
опряно на богата библиография и подкрепено с множество обсъдени по
същество съдебни решения от израелската и друга чуждестранна (предимно
англо-американска) съдебна практика. Структурата на работата, макар и
силно фрагментирана (в 11 глави) по модел на теоретичните изследвания,
характерен за англо-американското право, е логично построена и способства
за последователно разгръщане на авторовия анализ. Сравнителноправната
част от изследването е съсредоточена основно в рамките на аналитични
сравнения между израелското и англо-американското право, но са направени
и някои по-общи съпоставки с българската правна уредба. В този си вид и
съдържание трудът има ясно изразено познавателно значение за българските
юристи, но в същото време не е лишен и от научна стойност и приносно
значение. Преди всичко, анализираните в труда правни проблеми не са
специфични само за израелското право, а имат своето актуално значение в
рамките на всяка национална правна система, вкл. и българската. С оглед на
това изследването представлява интерес и има приносен характер и за
българската правна теория и практика, най-вече заради това, че осветлява
един необсъждан до момента въпрос, който има своето практическо
значение в хода на открито производство по несъстоятелност. Актуално и за
българската правна теория и практика е подробното изследване на
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. Приносно значение имат
изложените от автора подробни теоретични аргументи в подкрепа на
възприетото и у нас виждане за същността на правото на задържане като вид
самопомощ. Приносен характер носи тази част от изследването, в която се
изясняват конкретно предпоставките, при които кредиторът, обезпечен с
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право на задържане, може да се възползва от този вид самопомощ в
производство по несъстоятелност, както и в хода на оздравително
производство и производство по стабилизация. Особено интересно и
оригинално е заключението на дисертанта, че правото на задържане е
уникален правен инструмент за самопомощ, който позволява на обезпечения
кредитор да упражни по извънсъдебен ред натиск върху длъжника, докато
последният е платежоспособен, а на етапа на производство по
несъстоятелност на длъжника осигурява на кредитора привилегировано
положение, като се трансформира от едно пасивно-отбранително средство в
активно, „нападателно” средство за предпочитателно удовлетворяване при
разпределението на масата на несъстоятелността. Този извод съдържа научни
приноси към развитието на теорията относно института на правото на
задържане.
Разбира се, към труда могат да бъдат отправени и някои критични
бележки, свързани най-вече с излишно раздробената вътрешна структура на
изложението. Би могло да се препоръча окрупняване на сегашните 11 глави в
три или най-много четири глави, чрез което трудът ще придобие в
структурно отношение по- строен и ясен вид. Но тези структурни бележки в
никакъв случай не се отразяват върху общата положителна оценка за
представения дисертационен труд и не намаляват теоретичната му и
практическа стойност.
В заключение: Водена от горните съображения приемам убедено, че с
оглед материалноправните изисквания по чл. 6, ал. 3 ЗРАСРБ представеният
дисертационен труд на Еял Коен на тема „ Право на задържане в случаите
на несъстоятелност” съдържа научни и научноприложни резултати, които
представляват оригинален принос в науката и показва, че кандидатът
притежава задълбочени теоретични знания по гражданско и семейно право и
има способност за самостоятелни научни изследвания. Предвид това,
предлагам на почитаемото научно жури да даде на ЕЯЛ КОЕН
образователната и научна степен „доктор” – нещо, за което аз ще
гласувам положително.
10.06.2018 г.
Проф. дюн Екатерина Матеева
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