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Гл. ас. д-р Цветелина Димитрова* 
 
Концепцията за стопанската непоносимост и 

непреодолимата сила се свързва с появата на непреодолими 
събития, които правят изпълнението на определено договорно 
задължение несправедливо и недобросъвестно или изцяло 
невъзможно. В българския правен ред, стопанската 
непоносимост е нормативно закрепена в чл. 306 от Търговския 
закон (ТЗ)1, а непреодолимата сила намира позитивноправно 
уредба в чл. 307 ТЗ2. Фактът, че договор е сключен между 
български търговски дружества на територията на Република 
България и/или, че изпълнението на определени договорни 
задължения е на територията на Република България, не 
означава автоматично, че при възникването на непреодолими 
събития, приложение ще намерят именно нормите на чл. 306 
ТЗ, респективно чл. 307 ТЗ. Това е така, защото с развитие на 
глобализацията, договорите все по-често се сключват между 
                                              
* Главен асистент по Международно частно право, СУ "Св. Климент 
Охридски" 
1 Обн. ДВ. бр. 48 от 18 юни 1991 г., изм. ДВ. бр. 104 от 8 декември 2020 г. 
2 Вж. повече Калайджиев, А. Облигационно право, Обща част, Седмо 
издание, София, Сиби, 2016, стр. 336-350; Матеева, Е. Необходими 
промени в уредбата на стопанската непоносимост по чл. 307 от Търговския 
закон. - В: Съвременно право – проблеми и тенденции. София, Сиби, 2011, 
с. 229-259; 
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субекти с различна националност, а самите задължения се 
изпълняват на територията на различни държави. С други 
думи, тогава, когато някой от съществените елементи на 
договорното правоотношение „пресича“3 границите на една 
държава, е налице договор с международен елемент, който 
попада в предмета на уредба на международното частно право, 
респективно: поставя се въпросът за приложимото към 
договора право.  

В литературата4 обстойно са изследвани различните 
концепции за извинително неизпълнение на договорните 
задължения и освобождаването от отговорност за 
неизпълнение – независимо дали обозначени като форсмажор, 
непоносимост, невъзможност на престацията и пр. Липсва 
обаче самостоятелно изследване на този въпрос от гледна 
точка на международното частно право5. Ето защо, този анализ 

                                              
3 Повече за териториалното проявление на суверенитета и навлизане в 
пределите на суверенитета на друга държава от гледна точка на 
частноправните отношения с международен елемент виж Кутиков, В., 
Международно частно право на Република България. Обща част, Нова 
редакция Т. Тодоров, София, Софи-Р, 1993, с. 8 и сл.;  
4 Вж. например Kessedjian, C. Competing Approaches to Force Majeure and 
Hardship; International Review of Law and Economics 25 (2005) 415–433, 
Lookofsky, J. Impediments and Hardship in International Sales: A Commentary 
on Catherine Kessedjian’s “Competing Approaches to Force Majeure and 
Hardship”, International Review of Law and Economics 25 (2005) 434–445; 
Schwenzer, I. Force Majeure and Hardship in International Sales Contracts, 39 
Victoria U. Wellington L. Rev. 709 (2009); McKendrick, E. Force majeure and 
frustration of contract, Second ed., Informa law from Routladge, 2013; 
DiMatteo, L. Contractual Excuse under the CISG: Impediment, Hardship, and 
the Excuse Doctrines, 27 Pace Int'l L. Rev. [i] (2015);  
5 Така проф. C. Kessedjian изрично посочва, че ограничава предмета на 
изследване до различните международни и национални концепции за 
освобождаването от отговорност за неизпълнение на договорни 
задължения поради възникване на непреодолими събития като разглежда 
единствено съотношението между международните, включително soft law 
източници на правна уредба на тези институти и националните такива, без 
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се фокусира върху проблема за стопанската непоносимост и 
непреодолимата сила от гледна точка на международното 
частно право. Доколкото „стопанска непоносимост“ и 
„непреодолима сила“ са национални правни понятия, по 
примера на проф. DiMatteo6, в тази статия е използвано 
събирателното понятие „извинително неизпълнение“.  

Изследването цели да отговори на въпроса правилата за 
извинително неизпълнение на договорни задължения на кой 
международен източник, респективно: от правния ред на коя 
държава се прилагат спрямо задълженията в договорите с 
международен елемент в случаите, в които страните не са 
уговорили изрично клаузи за изменение на задължения при 
настъпване на определени обстоятелства (клаузи относно 
случаи на крайно затруднено положение или още клауза за 
“негативна материална промяна”7), нито са включили в него 
материалноправно препращане към недържавен източник, 
който съдържа нарочна уредба на въпроса8.  

 

                                              
да навлиза в проблематиката на стълкновението на закони – вж. Kessedjian, 
C. Op.cit., footnote 6; 
6 Вж. още DiMatteo, L. Chapter 22: Excuse: Impossibility and Hardship -In: 
International Sales Law. Contract, Principles & Practice, Edited by: Larry 
DiMatteo, André Janssen, Ulrich Magnus, Reiner Schulze, Hart Publishing, 
2016, p. 666; 
7 Карлов, А. Предимства на договорната клауза за “негативна материална 
промяна” – Търговско и конкурентно право, 2010, № 2, 19-28; 
8 Вж. например чл. 6:111 от Принципите на европейското договорно право 
(Principles of European Contract law, PECL), озаглавен „изменение на 
обстоятелствата“; виж повече Таков. К., Принципи на Европейското 
договорно право (Principles of European Contract Law). – Търговско право, 
2005, № 1, 5-85; вж. още чл. III-1:110 от Закона модел за европейското 
частно право (Model Rules of European Private Law), част от академичния 
Проект за обща референтна рамка (Draft Common Frame of Reference, 
DCFR); чл. 6.2.2. от Принципите на международните търговски договори 
(Principles of International Commercial Contracts); Виж повече Schwenzer, I.., 
op. cit. 
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I. ЗНАЧЕНИЕ НА ПРОБЛЕМА 
Извинителните причини за неизпълнение на договорни 
задължения в държавите са изпълнени с различно съдържание. 
Puelinckx илюстрира проблема като сочи, че: „Frustration 
[Отпадане смисъла на договора по английското право – бел. 
моя] не е еквивалентно на force majeure [форсмажор по 
френското право – бел. моя] или на Unmöglichkeit 
[Невъзможност за изпълнение по немското право – бел. моя], 
нито форсмажорът е невъзможност за изпълнение; дори 
форсмажор в белгийското право не е форсмажор съгласно 
френското право.“9  

Тези различия се дължат на начина, по който 
националните правни системи решават конфликта между 
основополагащия правен принцип за спазване на договорите 
(Pacta sunt servanda) и принципа за неизменимост на 
обстоятелствата (Rebus sic stantibus)10. 

                                              
9 Вж. Puelinckx, А. A.H., Frustration, Hardship, Force Majeure, Imprévision, 
Wegfall der Geschäftsgrundlage, Unmöglichkeit, Changed Circumstances, 3 
J.Int'l Arb. 1986, No. 2, at 47 et seq.; available at: https://www.trans-
lex.org/128100; 
10 Вж. повече Mazzacano, P. Force Majeure, Impossibility, Frustration & the 
Like: Excuses for Non-Performance; the Historical Origins and Development of 
an Autonomous Commercial Norm in the CISG, Nordic Journal of Commercial 
Law 2 (2011), p. 2-3; виж още чл. 62 от Виенска конвенция за правото на 
договорите, Обн. ДВ. бр. 87 от 10 октомври 1987 г.: „1. Коренна промяна на 
обстоятелствата, съществували по време на сключване на даден договор, 
която не е била предвидена от страните, не може да бъде призната за 
основание за прекратяване на договора или излизане от него освен в случай, 
че: 
а) съществуването на тези обстоятелства е представлявало съществено 
условие за съгласието на страните да се обвържат с договора и 
b) последиците от изменението на обстоятелствата коренно 
преобразуват обхвата на задълженията, които предстои да бъдат 
изпълнени съгласно договора.“ 

https://www.trans-lex.org/128100
https://www.trans-lex.org/128100
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Така например в българската правна система, проф. 
Калайджиев приема11, че непреодолимата сила има място при 
отговорностите, които не почиват на вина, поради което 
длъжникът трябва да докаже непреодолимост на 
обстоятелствата, характерна за нивото на развитие на 
обществото. Според проф. Калайджиев елементите 
„непредвиденост“ и „извънредност“ не са определящи за едно 
събитие, за да бъде то квалифицирано като форсмажорно.  
Българската концепция за „стопанска непоносимост“ е 
подробно анализирана от проф. Матеева12, която посочва, че 
стопанската непоносимост е свързана с непредвидена и 
непредвидима промяна на обстоятелствата, настъпили след 
сключване на договора, които правят запазването му в неговия 
първоначален вид и съдържание несъвместимо с повелите за 
справедливост и добросъвестност. Проф. Матеева отправя и 
предложения за усъвършенстване на правната уредба на този 
институт в насока: а) закрепване на принципа, че длъжникът 
остава обвързан да изпълни, дори изпълнението да е станало 
обременително; б) че страната може да се позове на 
непоносимост само, ако след сключване на договора 
изпълнението на задължението ѝ е станало прекомерно 
обременително поради непредвидена и непредвидима коренна 
промяна на лежащи извън контрола ѝ обстоятелства; в) че 
промяната в обстоятелствата е с такъв интензитет, че ако 
страните знаеха за нея, изобщо не биха сключили договора или 
биха го сключили с различно съдържание; г) че рискът следва 
да не е такъв, който засегнатата страна носи; д) че в случай на 
непоносимост, засегнатата страна може да поиска от съда 
приспособяване или прекратяване на договора изцяло или 

                                              
11 Виж Калайджиев, А., Цит. съч., стр. 345; 
12 Виж Матеева, Е., Цит. съч. 
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отчасти само ако страните не са успели да се споразумеят в 
разумен срок.  

Във Франция,  правилото за force majeure е нормативно 
закрепено в чл. 1148 от Френския граждански кодекс, но 
правило за стопанска непоносимост липсва. Последното се 
извежда в практиката от принципа за добросъвестност13. Проф. 
McKendrick14 акцентира върху 4 основни елемента на 
събитието, за да се квалифицира то като форсмажорно 
съгласно френското право, а именно: а) събитието да е било 
непреодолимо – като критерият е абстрактен и обективен в 
смисъл, че разумен човек, в същата ситуация, не би могъл да 
противостои на препятствието или да го преодолее; б) 
непредвидимо като тук критерият отново е от позицията на 
разумен човек, който по време на сключването на договора, не 
би могъл да предвиди такова събитие; В тази насока, авторът 
посочва, че административни забавяния при издаване на 
разрешения за строителство например, не биха могли да се 
считат за непредвидими; 3) независимо от длъжника по 
изпълнението, който критерий глобално се свързва с вината, 
но е труден за проследяване тогава, когато неизпълнението е 
по причина на определено лице, вкл. подизпълнители или 
доставчици на длъжника; болест на длъжника при договори с 
оглед личността и пр.; д) да прави изпълнението на 
задължението изцяло невъзможно, а не просто обременително 
или затруднено. Авторът специално изследва въпроса дали 
стачка може да представлява форсмажорно събитие и стига до 
извода, че в повечето случаи стачките са предвидими (т.к. са 
провокирани от действия на насрещната страна) и не са 
събития, които са независими от длъжника по изпълнението, а 

                                              
13 виж Schwenzer, I.  Op. cit. p. 710-711; 
14 McKendrick, E. Force majeure and frustration of contract, Op. cit., p. 21-33; 
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са в негов контрол – въпреки наличието на съдебна практика в 
обратен смисъл.  

Проф. DiMatteo15 разглежда § 275 (1) от Немския 
граждански кодекс (BGB), който е посветен на доктрината за 
Unmöglichkeit или т. нар. доктрина за обективната 
невъзможност за изпълнение на договора, при която 
длъжникът може да откаже да изпълни, ако изпълнението на 
задължението е явно непропорционално с интереса на 
длъжника. При тази преценка, съдът изследва субективния 
интерес от договора, принципа за добросъвестност и дали 
длъжникът е отговорен за тази невъзможност. В § 313 BGB е 
закрепен принципът за отпадане на основанието на договора 
(Wegfall der Geschäftsgrundlage) или нарушаване на 
основанието на договора (Störung der Geschäftsgrundlage). 
Разпоредбата предвижда, че ако обстоятелствата, при които 
договорът е сключен, се променят съществено след неговото 
сключване и ако страните не биха сключили договора или биха 
го сключили при различни условия, ако бяха предвидили тази 
промяна, то тогава може да се иска изменение на договора като 
се вземат предвид специфичните обстоятелства по случая и в 
частност: договорните или законови правила за разпределяне 
на риска като се държи сметка, че не може разумно да се очаква 
страната да продължи да бъде обвързана от договорните 
задължения в първоначалния им вид. Тогава, когато 
изменението на договора е невъзможно или не може да се 
наложи на страната, ощетената страна може да прекрати 
договора.  

В американската доктрина, концепцията за обективна 
невъзможност за изпълнението и за стопанска непоносимост 

                                              
15 DiMatteo, L. Chapter 22: Excuse: Impossibility and Hardship -In: 
International Sales Law. Contract, Principles & Practice, Edited by: Larry 
DiMatteo, André Janssen, Ulrich Magnus, Reiner Schulze, Hart Publishing, 
2016, p. 683-685; 
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се свързват с теорията за „невъзможност“ (impracticability), 
закрепена в § 2-615 от Американския унифициран търговски 
кодекс (UCC), която предвижда, че договорът може да бъде 
отменен или променен тогава, когато настъпи събитие, което 
на пръв поглед прави договора невъзможен за изпълнение от 
страната. Съдебната практика16 тълкува § 2-615 от кодекса 
като поставя изискване за доказване на три елемента: 1) 
продавачът следва да не носи риска от настъпването на 
непредвидени обстоятелства; 2) ненастъпването на такива 
непредвидени обстоятелства трябва да е основна презумпция 
при сключване на договора и 3) настъпването на тези събития 
трябва да прави изпълнението на договора търговски 
невъзможно.  

Проф. Beale17 анализира доктрината за „фрустрацията“ 
в английското право като изтъква, че до 1863 г., водещ е 
принципът за абсолютната отговорност, при който щом 
страната е поела едно договорно задължение, то тя е длъжна да 
го изпълни. Класически пример за „абсолютната“ отговорност 
е делото Paradine v Jane18, в което наемателят е осъден за 
заплащане на наем независимо от обстоятелството, че е 
отстранен от имота от вражеска войска, която се разположила 
в него и на практика: наемателят е лишен от ползването на 
имота. В последствие, с делото  Taylor v Caldwell19, съдът за 
първи път се отклонява от този принцип като приема, че 
страната е освободена от задължение да заплаща цена за 
използването на концертна зала щом концертната зала е 

                                              
16 Iowa Electric Light & Power Co. v Atlas Corp., 467 F.Supp. 129, 134 (N.D. 
Iowa 1978), цитирано по DiMatteo, L. Chapter 22: Excuse: Impossibility and 
Hardship .., p. 686; 
17 Beale, H. G., Chitty on contracts. London: Sweet & Maxwell, 32nd edition, 
Vol. I, Part 7, Chapter 23, Section 1, p. 2-5; 
18 Paradine v Jane (1646) цит. по Beale, H. G., op. cit., p. 2 
19 Taylor v Caldwell (1863) цит. по Beale, H. G., op. cit., p. 2; 
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унищожена от пожар. Съдът въвежда концепцията за 
подразбиращото се условие на договора, а именно: че по 
подразбиране, изпълнението на договора зависи от 
съществуването на определено лице или вещ. По този начин, 
съдът за пръв път формулира доктрината за фрустрацията в 
английското право. В последствие, доктрината се развива като 
обхваща не само ситуации, при които обектът на договора е 
погинал, но и такива, при които търговският смисъл на 
договора е засегнат20.   
 Ето защо, именно поради различните концепции за 
извинително неизпълнение в правните системи на държавите, 
за страните по договорите с международен елемент е от 
особена важност да знаят кои правила се прилагат при 
преценка на това дали неизпълнението на определено 
задължение е извинително, респективно допустимо ли е 
изменение на договора и ако да: при какви предпоставки и по 
какъв ред.  
 Следвайки йерархията на източниците на 
международното частно право на Република България21, на 
първо място са разгледани правилата на международните 
договори, които имат за предмет на уредба договорни 
отношения с международен елемент и на второ място: 
източниците на вторичното право на ЕС в тази материя, а 
именно: правилата на Регламент (ЕО) № 593/2008 на 
Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година 
относно приложимото право към договорни задължения 

                                              
20 Вж. Jackson v Union Marine Insurance Co Ltd. 
21 Вж. повече за йерархията на източниците Натов, Н. Роля на 
международния договор за уредба на отношенията, предмет на 
съвременното международно частно право“. – В: Международният договор 
– Източник на международното частно право, София, Сиела, 2013, стр. 107-
231; 
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(„Регламент Рим I“), който има универсално приложение22 и 
в материята на договорните отношения, попадащи в обхвата 
му на уредба23 изцяло дерогира националните източници24, т.е. 
глава десета от Кодекса на международното частно право 
(„КМЧП“)25. 
 
II. ИЗВИНИТЕЛНОТО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ В 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОНВЕНЦИИ 
Сред международноправните източници на уредба на 
договорни отношения с международен елемент26, които 
съдържат правила за освобождаване от отговорност за 
неизпълнение на договорни задължения попадат: 

                                              
22 За универсалната приложимост, а именно: че всяко право, определено за 
приложимо съгласно правилата на Регламента, подлежи на прилагане, 
независимо дали е право на държава членка или не виж повече Натов, Н. 
Въведение. – В: Регламентът Рим I, С.: Сиела, 2009, авторски колектив, с. 
30. 
23 Относно предметния обхват на Регламент Рим I виж повече Натов, Н. 
Въведение. – В: Регламентът Рим I, С.: Сиела, 2009, авторски колектив, с. 
23-24, където авторът посочва, че в предметния обхват на Регламент Рим I 
се включват договорни отношения, които пораждат задължения между 
страните и се които задължения (или част от тях) трябва или е трябвало да 
се изпълнят на територията на държава членка, договори, мястото на 
сключване на които е в държава членка. 
24 Виж повече Мусева, Б. Обективно приложимо право към договорните 
задължения. Обхват на приложимото право. – В: Регламентът Рим I, С.: 
Сиела, 2009, авторски колектив, с. 85. 
25 Обн. ДВ. бр. 42 от 17 май 2005 г., изм. ДВ. бр. 59 от 20 юли 2007 г., изм. 
ДВ. бр. 47 от 23 юни 2009 г., изм. ДВ. бр. 100 от 21 декември 2010 г. 
26 В тази насока заслужава да се отбележи становището на проф. Bridge по 
повод Виенската конвенция за международната продажба на стоки, а 
именно: че последната не е източник на международното частно право на 
държавите, а представлява единно наднационално материално право, което 
измества както националното право на държавата в съответната материя, 
така и нейното международно частно право. Виж. Bridge, M., The 
International sale of goods, Fourth edition,  Oxford university press, 2017, Part 
II, p. 10;  
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1) Конвенция на Организацията на Обединените Нации 
относно договорите за международна продажба на 
стоки („Виенската конвенция за международната 
продажба на стоки“ / „CISG”)27; 

2) Будапещенска конвенция относно договора за превоз на 
товари по вътрешни водни пътища („CMNI“)28 – чл. 16, 
пар. 1 от нея, който предвижда, че: „превозвачът носи 
отговорност за загуби в случаите на липса или 
повреждане на товара … освен ако превозвачът не 
докаже, че загубата е обусловена от обстоятелства, 
които грижливият превозвач не е могъл да избегне и 
чиито последствия не е могъл да предотврати.“ 

3) Конвенция за договора за международен автомобилен 
превоз на стоки („CMR“) – чл. 17, пар. 2 от нея, който 
предвижда, че: „превозвачът се освобождава от тази 
отговорност, когато липсата, повредата или забавата се 
дължат на … на обстоятелства, които превозвачът не 
е могъл да избегне, и последиците, които не е могъл да 
преодолее.“ 

4) Конвенция за уеднаквяване на някои правила за 
международния въздушен превоз („Монреалска 
конвенция“)29 – чл. 18, пар. 2 от нея, който предвижда, 
че: „превозвачът обаче не е отговорен, ако и доколкото 
докаже, че унищожението, загубата или повредата на 
товара са възникнали в резултат на едно или повече от 
следните обстоятелства: … (в) акт на война или 
въоръжен конфликт; (г) акт на държавен орган, 

                                              
27 Обн. ДВ. бр. 36 от 5 май 1992 г. 
28 Ратифицирана със закон, приет от 40-то Народно събрание на 8 февруари 
2006 г. - ДВ, бр. 16 от 2006 г. В сила за Република България от 1 август 2006 
г., Издадена от Министерството на транспорта, Обн. ДВ. бр. 70 от 29 август 
2006 г. 
29 Ратифицирана със закон, приет от XXXIX Народно събрание на 16 юли 
2003 г. - ДВ, бр. 67 от 2003 г. В сила от 9 януари 2004 г. 
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извършен във връзка с влизането, излизането или 
транзитното преминаване на товара.“ 

5) Конвенция за международни железопътни превози 
(„COTIF“)30, която в чл. 26, пар. 2 от Единните правила 
за договора за международен железопътен превоз на 
пътници (CIV – притурка А към конвенцията)31 
предвижда, че: „ Превозвачът е освободен от тази 
отговорност: а) ако произшествието е предизвикано от 
външни по отношение на железопътната 
експлоатация обстоятелства, които превозвачът 
въпреки усилието, проявено според особеностите на 
случая, не е можел да избегне и чиито последици не е 
можел да предотврати; ...“; както и чл. 23, пар. 2 от 
Единните правила за договора за международен 
железопътен превоз на товари (CIM - притурка В към 
конвенцията)32, който предвижда, че: „Превозвачът се 
освобождава от тази отговорност, когато изгубването, 
повреждането или превишаването на срока за доставяне 
се дължи …. на обстоятелства, които превозвачът не 
е можел да избегне и чиито последици не е можел да 
предотврати.“ 

6) Атинската конвенция относно превоза на пътници и 
личния им багаж по море от 1974 г. („Атинска 
конвенция“)33, която в чл. 3 предвижда, че:  

                                              
30 Подписана на 9 май 1980 г. в Берн (Ратифицирана с Указ № 1439 на 
Държавния съвет на Народна република България, издаден на 8 юни 1982 
г. - ДВ, бр. 46 от 1982 г. В сила от 1 май 1985 г. Текст на конвенцията, 
изменена с Протокола от 3 юни 1999 г. В сила от 1 юли 2006 г.) 
31 Издадени от Министерството на транспорта, Обн. ДВ. бр. 69 от 25 август 
2006 г. 
32 Издадени от Министерството на транспорта, Обн. ДВ. бр. 69 от 25 август 
2006 г. 
33 И по-специално Протокол от 2002 г. към нея, ратифициран със закон, 
приет от 41-ото Народно събрание на 28 февруари 2013 г. – обн., ДВ, бр. 27 
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„Превозвачът отговаря за претърпени загуби 
вследствие на смърт или телесна повреда на пътник, 
причинена от морски инцидент, …, освен ако 
превозвачът докаже, че инцидентът е: а) настъпил 
вследствие на война, враждебни действия, гражданска 
война, бунт или природно явление от изключителен, 
неизбежен и непреодолим характер;…“ 
Поради ограничения обем на това изследване, тук са 

разгледани само правилата за освобождаване от отговорност за 
неизпълнение на договорни задължения съгласно CISG: 
 

1. Извинителното неизпълнение съгласно правилата 
на Виенската конвенция за международната 
продажба на стоки 

Виенската конвенция за международна продажба на стоки е 
многостранен международен договор, който съдържа уредба 
на договорите за международна продажба на стоки и по силата 
на чл. 25, пар. 1 от Регламент Рим I, същата се прилага с 
предимство пред него.  

Териториалният обхват и действието на CISG спрямо 
лицата е очертано в нейния член 1, а именно: тя се прилага към 
договори за продажба на стоки, а) сключен между страни с 
места на дейност в различни държави съдоговорителки по 
CISG34 или б) тогава, когато страните не са с място на дейност 
в държави съдоговорителки по CISG, но правилата на 
международното частно право на тези държави водят до 

                                              
от 2013 г.; попр., бр. 73 от 2013 г.; изм., бр. 91 от 2013 г. В сила за Република 
България от 23 април 2014 г. 
34 Съдоговорителки по CISG са 94 държави. Актуалният списък и резервите 
на държавите виж тук:  
https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg/status  

https://uncitral.un.org/en/texts/salegoods/conventions/sale_of_goods/cisg/status
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прилагане на правото на договаряща държава35.  С други думи, 
приложението на CISG е обусловено от действието на една 
пряка норма на международното частно право36 или от 
действието на една специална норма на националния правен 
ред, предназначена да обслужва граждански състави с 
международен елемент37, т.е. пряка норма с несамостоятелно 
действие38. Хипотезата на пряката норма със самостоятелно 
действие на чл. 1, б. „а“ CISG включва i) юридическия факт на 
сключване на договор за продажба на стоки между субекти с 
място на дейност на територията на държави съдоговорителки 
и ii) съзнаването на страните по договора, че имат място на 
дейност в различни държави. Хипотезата на пряката норма с 
несамостоятелно действие на чл. 1, б. „б“ CISG включва освен 
i) факта на сключване на договор за продажба на стоки; ii) 
съзнанието на страните, че имат място на дейност в различни 
държави и iii) правилата на международното частно право на 
сезирания съд да водят до прилагането на CISG39.  

Това правило може да се илюстрира със следния 
пример: ако е сезиран български съд със спор между английски 

                                              
35 Виж подробно за приложното поле на CISG в Schlechtriem, P., Butler, P. 
UN Law on International Sales, Springer, 2009, p. 11-15; 
36 Обратно виж проф. Bridge, който поддържа разбирането, че чл. 1, б. „а“ 
от CISG не е норма на международното частно право - Bridge, M., The 
International sale of goods, Fourth edition,  Oxford university press, 2017, Part 
II, p. 10.16; 
37 Вж. повече за характера на нормата на чл. 1, б. „б“ от CISG от гледна 
точка на международното частно право в Кутиков, В., Международно 
частно право на Република България. Обща част, Нова редакция Т. 
Тодоров, София, Софи-Р, 1993, стр. 259-260;  
38 Вж. и Schlechtriem, P., Butler, P. UN Law on International Sales, Springer, 
2009, p. 15, където се сочи, че чл. 1, б. „б“ не е норма на международното 
частно право. 
39 В тази насока внимание заслужава и чл. 95 от CISG, който допуска 
държава да направи резерва, че се счита обвързана от буква "b" на т. 1 на 
чл. 1 от тази конвенция. 
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купувач и френски продавач по повод договор за продажба на 
бутилки вино от определена реколта, първата хипотеза на чл. 
1, б. „а“ CISG не е налице, т.к. мястото на дейност на купувача 
не е на територията на договаряща държава (Обединеното 
кралство не прилага CISG). Тогава, при липса на избрано от 
страните право, българският съд ще квалифицира 
отношението като договор за продажба на стока и съгласно 
правилото на член 4, пар. 1, б. „а“ от Регламент Рим I40, ще 
стигне до извода, че приложимо е правото на държавата, 
където е обичайното местопребиваване на продавача, т.е. 
френското право. Франция е съдоговорителка по CISG, 
респективно: правилата на международното частно право на 
сезирания съд водят до прилагане на правото на договаряща 
държава (Франция) и българският съд ще приложи именно 
CISG по силата на чл. 1, б. „б“.  Резултатът щеше да бъде 
различен, ако английското дружество беше продавач, а 
френското дружество – купувач. Тогава правилата на 
международното частно право на българския съд (член 4, пар. 
1, б. „а“ от Регламент Рим I) щяха да водят до прилагането на 
правото на Обединеното кралство, което не е договаряща 
държава и CISG нямаше да се приложи. В тази насока, 
внимание заслужава и правилото на чл. 10 CISG, което 
дефинира мястото на дейност в случаите, в които страната има 
повече от едно място на дейност или няма такова41. Тогава, 
когато фактите от хипотезата на която и да е от двете норми са 
налице, правилата на CISG се прилагат и уреждат договора за 

                                              
40 Вж. още Schlechtriem, P., Butler, P. UN Law on International Sales, 
Springer, 2009, p. 15, където изрично е посочено, че правилата на 
международното частно право на сезирания съд могат да водят до 
приложението на CISG и поради наличието на явно по-тясна връзка с 
правото на държавата, съдоговорителка по CISG, т.е. по силата на чл. 4, пар. 
3 от Регламент Рим I. 
41 Виж подробно Schlechtriem in Schlechtriem/Schwenzer, Commentary, Art 
10. 
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продажба на стоки. Независимо от това, CISG няма да се 
приложи тогава, когато страните са изключили приложението 
ѝ съгласно разпоредбата на чл. 6 от нея42.  

Предметния обхват на CISG е свързан с договорите за 
продажба на стоки, т.е. движими вещи като член 2 изрично 
изключва от обхвата на CISG договорите за продажба на стоки: 
а) купени за лична, семейна и домашна употреба, освен ако 
продавачът преди или при сключване на договора не е знаел, 
нито би трябвало да знае, че стоките са били купени за такава 
употреба, т.е. потребителските договори; b) на търг; с) 
извършени въз основа на принудително изпълнение или по 
друг начин по силата на закон; d) на акции, дружествени 
дялове, обезпечителни книги, ценни книжа и пари; е) на 
параходи, кораби, превозни средства на въздушна възглавница 
или самолети; f) на електричество43. 

Тогава, когато договорът за продажба на стоки се 
урежда от CISG се поставя въпросът дали CISG съдържа 
правило за force majeure и непоносимост на престацията и ако 
не – как следва да се подходят страните. Това е така, т.к. в 
текста на CISG никъде не се споменава force majeure или 
непоносимост на престацията, но в чл. 79, ал. 1 CISG се 
съдържа правило за освобождаване от отговорност, което 
предвижда, че: „Страна не отговаря за неизпълнение на което 
и да е от задълженията си, ако докаже, че неизпълнението се 
дължи на препятствие извън нейния контрол и че не би могло 
разумно да се очаква от нея да го вземе предвид при сключване 
на договора, както и да избегне или да преодолее било него, 
било неговите последици.“ Както посочва проф. Kassedjian 

                                              
42 Вж. повече Schlechtriem, P., Butler, P. UN Law on International Sales, 
Springer, 2009, p. 18-19;  
43 Виж подробно Bridge, M., The International sale of goods, Fourth edition,  
Oxford university press, 2017, Part II, p. 10.18; 
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обаче44, този подход е удачен, тъй като държи сметка за 
международния характер на конвенцията и не позволява 
обвързване на тази разпоредба с определена национална 
правна система45. Това съответства и на правилото на чл. 7, 
пар. 1 от CISG, което налага при тълкуване конвенцията да се 
държи сметка за нейния международен характер и за нуждата 
да се съдейства за еднаквото ѝ прилагане и за спазване на 
добросъвестността в международната търговия.  

Анализът на чл. 79 CISG води до следните изводи: 
 Разпоредбата е включена в Глава пета. Общи 

разпоредби за задълженията на продавача и купувача, 
т.е. тя се прилага в еднаква степен за задълженията на 
двете страни по договора;  

 Разпоредбата предвижда освобождаване от отговорност 
за неизпълнение на договорно задължение, ако страната 
докаже, че неизпълнението се дължи на препятствие 
извън нейния контрол и не е било разумно да се очаква 
от нея да го вземе предвид при сключване на договора, 
както и да избегне или да го преодолее било него – било 
неговите последици. С други думи, за да се приложи 
правилото за освобождаване от отговорност, следва да 
са налице две кумулативни изисквания: първото е 
свързано с наличието на препятствие извън контрола на 
страната и второто: препятствието или неговите 
последици да не могат да бъдат предвидени или 
преодолени. При тази преценка следва да се държи 
сметка, че страна по договора за международна 
продажба на стоки е търговец, който се счита за 
професионалист, т.е. преценката за непредвидимост и 
непреодолимост на препятствието следва да се прави от 

                                              
44 Kessedjian, C. op.cit.,p. 417 
45 Вж. още Schlechtriem, P., Butler, P. UN Law on International Sales, 
Springer, 2009, p. 200;  
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позицията именно на професионалист с опит в 
търговията.  

 Чл. 79, пар. 3 изрично предвижда, че освобождаването 
от отговорност важи само за периода, през който 
препятствието съществува; прави впечатление, че чл. 
79 не разглежда ситуация, при която препятствието не 
е временно.  

 Чл. 70, пар. 4 предвижда, че страната, неизпълнила 
своите задължения, трябва да уведоми другата страна за 
препятствието и за неговото въздействие върху 
способността ѝ да изпълни;  
С други думи, налага се извод, че предвиденото в чл. 79 

CISG правило за освобождаване от отговорност се доближава 
до класическия форсмажор. Дискусионен в практиката и в 
теорията е въпросът дали CISG допуска изменението на 
договорни задължения поради настъпила непоносимост на 
престацията, при която икономическият баланс на договора е 
съществено нарушен в следствие на определени непредвидими 
и непреодолими събития.  

Част от теорията застъпва разбирането, че чл. 79 CISG 
всъщност включва и обстоятелства, които водят до 
непоносимост на престацията, респективно: въз основа на чл. 
79 CISG е допустимо изменение на договорни задължения, но 
самият начин на изменение следва да се търси на база чл. 7, 
пар. 2 от CISG46. 

Друга част от теорията застъпва разбирането, че 
въпросът за непоносимостта на престацията е извън обхвата на 
CISG47, т.е. налице е празнота, която следва да се запълни в 

                                              
46 Schwenzer, I. Force Majeure and Hardship in International Sales Contracts, 
39 Victoria U. Wellington L. Rev. 709 (2009), p. 713. 
47 Kessedjian, C. op.cit.,p. 419; Gillette, C. The UN Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods 
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съответствие с правилото на чл. 7, пар. 2 CISG, а именно: 
въпросът да се уреди съобразно общите принципи, на които 
CISG е основана48, а при липсва на такива – в съответствие с 
приложимия закон, посочен от правилата на международното 
частно право. В конкретния случай, проф. Kessedjian 
поддържа, че такъв общ принцип, на който CISG е основана, 
би могъл да е принципът за неизменимост на обстоятелствата 
(rebus sic stantibus), респективно: при изменение на 
обстоятелствата, при които договорът е сключен, неговото 
изменение е допустимо.49 Недостатък на тази теза е, че 
принципът е закрепен в чл. 62 от Виенска конвенция за правото 
на договорите и в този смисъл: трудно е да се обоснове, че това 
е общ принцип на договорите за продажба на стоки. Друг 
възможен подход е да се аргументира приложението на 
Принципите на Института за унификация на частното право 
относно международните търговски договори (Принципите на 
UNIDROIT)50, които в чл. 6.2.2 и чл. 6.2.3. изрично уреждат 
непоносимостта на престацията. Принципите на UNIDROIT 
обаче са приети през 1994 г. и не може да се очаква, че CISG, 
която е приета през 1980 г., се основава на тези принципи по 
смисъла на чл. 7, пар. 1 CISG. Последният възможен подход, 
предложен от проф. Kessedjian е да се използва принципът за 
добросъвестност51 и на база на него, да се допусне изменение 

                                              
Theory and Practice, Cambridge University Press, 2016, p. 312; Bridge, M., The 
international sale of goods, Oxford university press, 2017, p.10.28; 
48 За възможността да се приложат PICC виж Bridge, M. The CISG and the 
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, 19 Unif. L. Rev. 
623 (2014) 
49 Kessedjian, C. Op.cit., p. 420; 
50Виж текста на Принципите тук:  
https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-
2016;  
51 Виж и Schwenzer, I. Force Majeure and Hardship in International Sales 
Contracts, 39 Victoria U. Wellington L. Rev. 709 (2009), p. 714 

https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016
https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016
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на задължението на страната по договор за международна 
продажба на стоки тогава, когато изпълнението на това 
задължение – поради настъпили непредвидими и 
непреодолими обстоятелства, съществено е изменило 
„икономиката“ на договора до степен, която прави 
изпълнението на това задължение несправедливо и 
недобросъвестно.  

Със Становище № 20 на Консултативния съвет на 
CISG52, прието на 27-мото заседание на съвета, тази дискусия 
е прекратена, като Консултативният съвет приема, че CISG 
урежда непоносимост на престацията. Със Становището са 
приети и правила, които се прилагат в случаи на непоносимост 
на престацията, когато страните не са предвидили изрични 
уговорки в договора си, а именно:  

1) Страната е длъжна да изпълнява задълженията си по 
договора дори, ако изпълнението е станало по-
обременително, освен ако не е налице непоносимост на 
престацията;  

2) Непоносимост на престацията има тогава, когато е 
налице промяна в обстоятелствата извън контрола на 
страната, които правят изпълнението на задължението 
извънредно обременително, ако не може да се очаква, 
че страната би могла да вземе предвид такава промяна 
или да избегне или превъзмогне промяната или нейните 
последици;  

3) Непоносимост може да е налице, когато стойността на 
изпълнението е повишена или ползата от изпълнението 
е изчезнала;   

                                              
52 ISG-AC Opinion No. 20, Hardship under the CISG, Rapporteur: Prof. Dr. 
Edgardo Muñoz, Universidad Panamericana, Guadalajara, Mexico. Adopted by 
the CISG Advisory Council following its 27th meeting, in Puerto Vallarta, 
Mexico on 2-5 February 2020. 
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4) Може да възникне непоносимост на престацията и от 
събития, които са се случили преди сключване на 
договора, ако страните не са ги знаели или не са могли 
да знаят за тези събития;  

5) При преценка дали е налице непоносимост следните 
обстоятелства могат да се вземат предвид:  

a) Дали рискът от промяна на обстоятелствата се 
носи от някоя от страните; 

b) Дали договорът има спекулативен характер; 
c) Дали и до каква степен е имало предходни 

промени в пазара; 
d) Срокът на договора; 
e) Дали продавачът получава стоките от свой 

собствен доставчик;  
f) Дали която и да е от страните се е хеджирала 

срещу промени на пазара;  
6) Страната, засегната от непоносимост на престацията, 

следва да уведоми другата страна за обстоятелствата и 
за техния ефект върху нейната възможност за 
изпълнение. Ако уведомление не е получено от другата 
страна в разумен срок след като засегнатата страна е 
узнала или не е могло да не знае за ситуацията, тя 
отговаря за вреди от това неуведомяване. 
 

В случаите, в които не е налице договор за международна 
продажба на стоки и/или последният не се урежда от CISG, 
въпросът за извинителното неизпълнение на договорни 
задължения попада в обхвата на единния договорен статут и 
внимание заслужават правилата на Регламент Рим I.  
 
III. ИЗВИНИТЕЛНОТО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ В 

ОБХВАТА НА ПРИЛОЖИМОТО КЪМ 
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ДОГОВОРА ПРАВО СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ 
РИМ I 

Още в доклада на професорите Джулиано и Лагард53 относно 
Конвенция за приложимото право към договорните 
задължения – Рим, 1980 („Римската конвенция“) се посочва, че 
приложимото право към договорите обхваща въпроса за 
изпълнение на задължение на договора, различните начини за 
изпълнение на задълженията и последиците от неизпълнение. 
Чл. 12, пар. 1 от Регламент Рим I54 не внася промяна в обхвата 
на приложимото право и ясно посочва, че обхватът на 
приложимото към договорите с международен елемент право 
обхваща по-специално въпросите за изпълнение на договора и 
последиците от пълното или частичното неизпълнение на 
задълженията.  

Проф. Schulze застъпва разбирането, че основанията за 
неизпълнение на договора, в това число доктрината за force 
majeure и непоносимост също попадат в обхвата на 
изпълнението на договора съгласно чл. 12, пар. 1, б. „б“ от 
Регламент Рим I55. Според доц. Мусева 56 и проф. Ferrari57 

                                              
53 Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations by 
Mario Giuliano, Professor, University of Milan, and Paul Lagarde, Professor, 
University of Paris I, Official Journal C 282 , 31/10/1980 P. 0001 – 0050, 
достъпен на https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31980Y1031(01):EN:H
TML; 
54 OB L 177, 4.7.2008 г., стр. 6-16 
55 Schulze, G. Article 12. Scope of the law applicable. – In: Rome Regulations: 
Commentary on the European Rules of the Conflict of Laws, Second Edition, 
Edited by Gralf-Peter Calliess, Kluwer Law International, 2015, p. 314 
56 Мусева, Б. Обективно приложимо право към договорните задължения. 
Обхват на приложимото право. – В: Регламентът Рим I, С.: Сиела, 2009, 
авторски колектив, с. 118 
57 Ferrari, F. Article 12: Scope of the law applicable. – In: Magnus/Mankowski, 
European Commentaries on Private International Law, 2, Verlag Dr. Otto 
Schmidt, 2017, p. 728-729 
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въпросът за освобождаването от отговорност попада в обхвата 
на чл. 12, пар. 1., б „в“ от Регламент Рим I, а именно: в обхвата 
на последиците от неизпълнение58.  

Независимо дали се приеме разбирането, че 
извинителното неизпълнение е въпрос на изпълнение на 
договора или на неговото неизпълнение, то е безспорно, че то 
е част от единния договорен статут59 и се уреждат от lex 
causae60. С други думи, преценката дали е налице основание за 
освобождаване от отговорност, респективно: за изменение на 
престацията на страна се определя от правото – избрано от 
страните в съответствие с чл. 3 от Регламент Рим I61 или 
обективно приложимо към съответния договор.  
 
 
 
Пример 1: 
Семейство с обичайно местопребиваване в София, България, 
сключва през септември 2019 г. договор за туристическа 
услуга в българския офис на испански туроператор за 
двуседмична самолетна екскурзия в Испания през месец март 
2020 г.. Туристическият пакет  включва настаняване в хотел 
с четири звезди, посещения на музеи и паметници на 
културата с екскурзовод на български език. Поради 
пандемията от COVID-19, полетите между България и 

                                              
58 Мусева, Б., Цит. съч. с. 118 
59 За единния договорен статут вж. Мусева, Б. Цит. съч, с. 104 
60 Виж повече Ferrari, F., op. cit., p. 720 
61 Повече за автономията на волята при договорите с международен 
елемент виж Бандаков, Н. Изборът на приложимо право според чл. 3 от 
Регламент Рим I. . – В: Регламентът Рим I, С.: Сиела, 2009, авторски 
колектив, с. 43-83; вж. още Heiss, H. Party Autonomy. – In: Rome I 
Regulation. The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe, Sellier. 
European law publishers GmbH, Munich, 2009, ed. by Ferrari, F., Leible, S., p. 
1-17 
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Испания за месец март са преустановени, а музеите в 
Испания са затворени.  
 

В случая е налице договор за предоставяне на пакетна 
туристическа услуга62 с международен елемент63 и  при липса 
на избрано от страните право, договорът за туристическата 
услуга се урежда от правото на държавата, в която е 
обичайното местопребиваване на потребителя (членовете на 
семейство) съгласно двустранната стълкновителна норма на 
чл. 6, пар. 1 от Рим I64. От това следва, че приложимо към 
договора е българското право и в тази ситуация, туроператорът 
може да се позове на института на непреодолимата сила 
съгласно чл. 306 ТЗ като твърди, че изпълнението на 
задължението му е невъзможно предвид преустановените 
полети, както и с оглед забраната за посещение на музеи в 
Испания. 
 Ако българското право не признае въпросните забрани 
за форсмажорно обстоятелство, има ли значение правото на 
държавата по местоизпълнение на задължението? С други 

                                              
62 Относно дефиницията на „туристически пакет“ вж. чл. 3, пар. 2 от 
Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 
ноември 2015 година относно пакетните туристически пътувания и 
свързаните пътнически услуги, за изменение на Регламент (ЕО) № 
2006/2004 и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 
и за отмяна на Директива 90/314/ЕИО на Съвета, OB L 326, 11.12.2015 г., 
стр. 1-33 
63 Относно понятието за „пакетно пътуване“ по смисъла на Регламент Рим 
I вж. Решение на Съда (голям състав) от 7 декември 2010 г. по 
преюдициални запитвания от Oberster Gerichtshof – Австрия: Peter 
Pammer/Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG (C-585/08, Hotel Alpenhof 
GesmbH/Oliver Heller (C-144/09) 
(Съединени дела C-585/08 и C-144/09 P) 
64 Вж. повече за приложимото право към потребителските договори 
Сърбинова, Д., „Приложимо право към потребителските договори, 
съгласно Регламент Рим I“ – В: Регламентът Рим I, С.: Сиела, 2009, 
авторски колектив, с. 53 и сл. 
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думи, независимо от българското право, има ли значение какво 
предвижда италианското право в случая? На този въпрос, 
отговор дава член 12, ал. 2 от Регламент Рим I. 
 
IV. ЗНАЧЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ДЪРЖАВАТА ПО 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО  
При преценка на обхвата на приложимото право и 
(не)възможността за изпълнение на определено договорно 
задължение, следва да се държи сметка и за диспозитивната 
стълкновителна норма на чл. 12, пар. 2 от Регламент Рим I, 
която предвижда, че:  „По отношение на начина на изпълнение 
и действията, които следва да се предприемат в случай на 
неточно изпълнение, съдът взема предвид правото на 
държавата по местоизпълнението на договора.“  

С други думи, това правило води до своеобразна 
модификация на единния договорен статут във връзка с 
неизпълнението на договорни задължения като държи сметка 
и за правото на държавата по място на изпълнение на 
договора65. Това трябва да е фактическото място на 
изпълнение, а не уговореното място за изпълнение или това, в 
което стоките/услугите е следвало да се предоставят (но не 
са)66. Това правило намира приложение само тогава, когато 
приложимото към договора право и правото на държавата по 
местоизпълнение на договора, са различни.  

Важно е да се подчертае, че чл. 12, пар. 2 от Регламент 
Рим I не променя приложимото към договора право. С други 
думи, в горния примерен казус, приложимо остава българското 
право и въпросът налице ли е форсмажор ще се преценява 
съгласно българското право, но чл. 12, пар. 2 от Регламент Рим 

                                              
65 Ferrari, F. Op. cit., p. 722; 
66 Ibid, p. 735; 
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I все пак дава възможност да се зачетат и правилата на 
държавата по местоизпълнение на задължението67.  

Следва да се отчете, че правилото на член 12, пар. 2 от 
Регламент Рим I не се отнася до всички елементи на 
изпълнението на договора, а само и единствено до „начина на 
изпълнение“ на съответното договорно задължение. Отворен 
остава въпросът какво означава „начин на изпълнение“ и какво 
всъщност се включва в това понятие. „Начинът на изпълнение“ 
не може да се тълкува в съответствие с националното право на 
държавата, а подлежи на автономна квалификация. В тази 
насока, в доклада на професорите Джулиано и Лагард 68 
относно Римската конвенция се посочва, че „начинът на 
изпълнение“ включва въпроси на изпълнение по време на 
официални празници в съответната държава; начина, по който 
стоките се проверяват и стъпките, които се предприемат, ако 
стоката не се приеме. Както посочва проф. Ferrari69, в рамките 
на автономната квалификация, може да се приеме, че всички 
действия, които са свързани с изпълнението на договор, но не 
засягат същността на договорните задължения (в това число 
работно време; максимална продължителност на работното 
време и пр.), се отнасят до „начина на изпълнение“ на 
договора.  

В тази насока, може да се приеме, че част от 
противоепидемичните мерки, въведени от държавите в 
резултат от пандемията от COVID-1970, насочени към 

                                              
67 Вж. Dicey, Morris & Collins. The Conflict of Laws 15th Ed. Volume 2, Part 
7 - Law of Obligations, Chapter 32 - Contracts. General Rules Section 6 - Scope 
of the Applicable Law, 32-151; 
68 Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations by 
Mario Giuliano, Op. cit. 
69 Ferrari, F. op. cit., p. 736; 
70 Така например в България, с Решение на Народното събрание от 13 март 
2020 г. в страната беше обявено извънредно положение, а на 24 март 2020 
г. в Държавен вестник, бр. 28 беше обнародван и Закон за мерките и 
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действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на 
Народното събрание от 13 март 2020 г. Успоредно с това, на основание чл. 
63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична 
обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на 
страната, министърът на здравеопазването на Република България издаде 
редица заповеди с противоепидемични мерки, в това число, но не само 
забрана за посещения в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, 
ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе 
сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ; забрана за влизане на 
територията на страната на лица, пристигащи от чужди държави; забрана 
за влизането на (преминаването през) територията на Република България 
на тежкотоварни автомобили, пристигащи от други държави; задължително 
поставяне под карантина на лица, пристигащи от определени държави, в 
това число водачите, които разтоварват стоки и товари; въвеждане на 
дистанционна форма на работа за служителите, а когато това е невъзможно 
- провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните 
помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване и пр. Аналогично, 
на 22 март 2020 г. френският парламент приема закон № 2020-290, с който 
се обявява извънредна ситуация в областта на общественото здраве и се 
регулират различни здравни и икономически проблеми, произтичащи от 
епидемията Covid-19. Законът обявява извънредно състояние на 
общественото здраве за двумесечен период от 23 март 2020 г. и предвижда, 
че в този период министър-председателят има право да предприема 
конкретни мерки в цялата страна с указ за решаване на текущите здравни 
проблеми, включително: ограничаване на свободата на движение; 
затваряния; контрол на цените на някои необходими продукти; временно 
затваряне на заведения, отворени за обществеността, с изключение на тези, 
които предлагат основни стоки и услуги и пр.70 Що се отнася до ситуацията 
във Федерална Република Германия, то следва да се отчете, че 
Конституцията на Германия не предвижда извънредно положение в случай 
на пандемия. Съгласно Закона за извънредното положение от 1968 г., то 
обхваща само ситуации на природна катастрофа, тежко произшествие, 
непосредствена опасност за съществуването или свободния демократичен 
основен ред на Федерацията или отделните провинции или въоръжена 
атака. Така действията за борба с инфекциозните болести попадат в обхвата 
на Закона за защита от инфекции от 2001 г. (Infektionsschutzgesetz, IfSG). 
Така властите на федералните провинции приемат редица мерки за борба с 
вируса70 Гръцкото правителство приема редица общи мерки в отговор на 
пандемията от  коронавирус COVID-19 под формата на актове на 
законодателно съдържание (πράξεις νομοθετικού περιεχομένου). Издават се 
решения (κοινές υπουργικές αποφάσεις, K.Y.A) и циркуляри (εγκγκλιοι) за 
изпълнение на мерките. Така например със съвместни министерски 
решения Ο.G Β '855 / 13-3-2020, Ο.G Β' 857 / 14-3-2020, Ο.G Β '915 / 17-3-
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ограничения в придвижването; забрани за събиране и 
посещения на обществени места, в това число културни и 
спортни събития; поставяне под карантина, включително на 
шофьорите на международни превози и др. могат също да 
засегнат „начина на изпълнение“ на определени задължения. 
Това правило може да се илюстрира със следния пример: 
Пример 2: 
След проведена обществена поръчка, между български 
възложител и френски изпълнител, през 2018 г. е сключен 
договор за строителство на инфраструктурен обект в 
България. Съгласно договора, изпълнителят трябва да 
изпълни етап от строителството през месец май 2020 г. При 
избухване на пандемията от COVID-19, работниците на 
изпълнителя, идвайки от Италия, са поставени под 
карантина в България през месец март 2020 г., а доставката 
на материали от Турция е забавена поради въведени 

                                              
2020 и циркуляр Νο 5/2020 / 18- 3-20205 на Министерството на развитието 
и инвестициите (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) са наложени мерки 
за ефективно затваряне на всички търговски обекти, ресторанти, кафе-
барове, кина, театри, фитнес центрове, музеи, кетъринг и туристически 
бизнес. С решение от 31 януари 2020 г., италианското правителство 
обявява извънредното положение за справяне с ускореното предаване на 
вируса. Със Закон № 6 от 23 февруари 2020 г., а след това Закон № 13 от 5 
март 2020 г., са приети извънредни мерки за ограничение 
разпространението на вируса, в това число: забрана за напускане на общини 
или определени зони; забрана за влизане в други общини или зони; отмяна 
на събития и инициативи, включително културни, религиозни, спортни; 
затваряне на институции; карантиниране на хора и пр.  В Испания, с 
Кралски указ 463/2020 от 14 Март 2020 г., който обявява състоянието на 
тревога за управление на здравната кризисна ситуация, причинена от 
COVID-19, са приети редица мерки за ограничението свободното движение 
на хора; ограничения в сферата на търговската дейност, културата, 
хотелиерство и ресторантьорство и други допълнителни дейности; 
ограничаване и, в същото време, гарантиране на транспорт (минимално 
необходимите услуги) и други; вж. повече в NOTE OF THE UNIDROIT 
SECRETARIAT ON THE UNIDROIT PRINCIPLES OF INTERNATIONAL 
COMMERCIAL CONTRACTS AND THE COVID-19 HEALTH CRISIS 
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допълнителни изисквания на границата с България. В 
резултат на това, изпълнителят твърди, че са налице 
извинителни причини за забавеното изпълнение на 
съответния етап от строителството. В договора за 
обществена поръчка, страни изрично са уговорили за 
приложимо правото на Англия и Уелс.  
 

В конкретния случай е налице договор за предоставяне 
на услуга (изпълнение на строително монтажни работи от 
френски изпълнител на територията на България) с 
международен елемент, в който страните са упражнили 
автономия на волята71 и съгласно позитивноправната уредба 
на чл. 3, пар. 1 от Регламент Рим I, са избрали за приложимо 
към договора правото на Англия и Уелс. В случая, правилото 
на чл. 12, пар. 2 от Регламент Рим II може да намери 
приложение и мерките, въведени на територията на България 
да бъдат съобразени, доколкото те се отразяват на начина на 
изпълнение на въпросните задължения. Така например, ако 
изпълнението на определени задължение е предвидено да се 
случва в определен час, а същевременно: на територията на 
държавата, където това изпълнение се дължи, като част от 
противоепидемичните мерки в борбата с COVID-19 е 
предвиден вечерен час, този час ще бъде зачетен при преценка 
дали е налице (не)изпълнение на съответното договорно 
задължение.  

                                              
71 Вж. повече за автономията на волята в договорните отношения: 
Зидарова, Й. Автономия на волята – стародавен и съвременен принцип на 
международното частно право (встъпителна студия). – В: Автономия на 
волята в международното частно право. Годишник на сдружение на 
стипендиантите на Сасакава в България, година 2, том 2, 2008, стр. 9 – 40; 
вж. още Бандаков, Н. „Изборът на приложимо право според чл. 3 от 
Регламент Рим I. –В: Регламентът Рим I, С.: Сиела, 2009, авторски колектив, 
с. 43 и сл. 
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Въпреки това, дали тези мерки действително имат 
отношение към (не)изпълнението на договора, респективно: 
могат да обосноват освобождаване от отговорност, ще зависи 
от приложимото към договора право72.  

Следва да се държи сметка, че правилото на член 12, 
пар. 2 от Регламент Рим I не предвижда приложение на правото 
на държавата по място на изпълнение наред с приложимото 
към договора право, а единствено възможност това право да 
бъде „взето предвид“. С други думи, то не осигурява 
„универсална“ закрила на неизправните страни по договори с 
международен елемент. В теорията се поддържа разбирането, 
че дали съдът ще вземе предвид нормите от правото на 
държавата по местоизпълнение на договора и как ще ги 
„приложи“ зависи изцяло от дискрецията на съда73. 

 
V. ЗНАЧЕНИЕ НА ОСОБЕНИТЕ ПОВЕЛИТЕЛНИ 

НОРМИ ОТ ПРАВОТО НА СЪДА 
Освен приложимото към договора право и правото на 
държавата по местоизпълнение на определено задължение, 
към (не)изпълнението на задълженията на страните по 
договори с международен елемент отношение имат и 
особените повелителни норми от правото на съда. С други 
думи, от единния договорен статут има и изключения – сред 
които са особените повелителни норми74. Както се посочва в 
съображение 37 от Регламент Рим I, целта на това изключение 
е при изключителни обстоятелства да се даде възможност на 
сезирания съд да вземе предвид съображения от обществен 
интерес. Член 9 от Регламент Рим I визира две групи особени 
повелителни норми от гледна точка на сезирания съд, а 
именно: особени повелителни норми от правото на държавата 
                                              
72 Ferrari, F. Op. cit., p. 726 
73 Ferrari, F. Op.cit., p. 737 
74 Мусева, Б. Цит. съч., с. 112 
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на сезирания съд (чл. 9, пар. 1 от Регламент Рим I) и особени 
повелителни норми от правото на държавата, където 
задълженията по договора следва да бъдат изпълнение (чл. 9, 
пар. 3 от Регламент Рим I).  

Както е установено в теорията, „особените 
повелителни норми“ са тези, които са от такова значение за 
правната система на засегнатата държава, че те се прилагат 
независимо от приложимото към договора право. Член 9, пар. 
1 предлага дефиниция на понятието „особени повелителни 
норми“ като „…норми, чието зачитане дадена държава 
смята, че е от решаващо значение за гарантиране на нейните 
обществени интереси, такива като политическа, социална 
или икономическа организация, до такава степен, че те са 
приложими към всяка ситуация, попадаща в обхвата им, 
независимо от приложимото към договора право съгласно 
настоящия регламент“. Тази дефиниция е заимствана75 от 
решението по делото Arblade, съединени дела C-369/96 и C-
376/96,  ECLI:EU:C:1999:575. В това дело, Arblade и Leloup, 
установени във Франция,  изпълнявали работи във връзка със 
строеж на силоси с капацитет 40 000 тона за съхранение на 
бяла кристална захар върху парцел, собственост нa Sucrerie 
Tirlemontoise в Белгия. За целта, Arblade и Leloup наели 
работници за обекта. През 1993 г., белгийският социален 
инспекторат изискал представянето на документи за наетите 
лица в съответствие с белгийското право, докато Arblade и 
Leloup считали, че документацията за служителите следва да е 
в съответствие с френското право. В пар. 30 от цитираното 
решение, Съдът приема, че що се отнася до значението на 
разпоредбите от белгийското право касателно закрила на 

                                              
75 Harris, J. Mandatory Rules and Public Policy under the Rome I Regulation. – 
In: Rome I Regulation. The Law Applicable to Contractual Obligations in 
Europe, Sellier. European law publishers GmbH, Munich, 2009, ed. by Ferrari, 
F., Leible, S., p. 294 
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работниците (заплащане на минимална работна заплата, 
внасяне на осигуровки и поддържане на осигурително досие на 
работниците), то те следва да се тълкуват като норми, 
„приложението на които е от съществено значение за 
защитата на политическия, социалния или икономическия ред 
в държавата членка“.    

Видно е, че нито решението по делото Arblade, нито 
предложената в чл. 9, пар. 1 от Регламент Рим I дефиниция 
дават отговор на въпроса кои норми са „особени повелителни 
норми“, а  оставят поле за субективна преценка от страна на 
съда кои норми са „от решаващо значение“ за една държава и 
защитават нейния интерес. В това отношение следва да се 
припомни, че Съдът е посочил в контекста на Римската 
конвенция, че изключението във връзка със съществуването на 
„особена повелителна норма“ по смисъла на 
законодателството на съответната държава членка трябва да 
бъде тълкувано стриктно (решение от 17 октомври 2013 г., 
Unamar, C‑184/12, EU:C:2013:663, т. 49). Както се посочва в 
решение по дело C‑149/18, Da Silva Martins, 
ECLI:EU:C:2019:84, т.30, националният съд в рамките на 
преценката му относно характера на „особена повелителна 
норма“ на националното право, с която смята да замести 
изрично избрания от страните по договора закон, следва да 
вземе предвид не само точния текст на тази норма, но също и 
общата структура и всички обстоятелства, при които 
посочената норма е била приета, за да може от това да стигне 
до извода, че тя има императивен характер, доколкото 
националният законодател я е приел, за да защити интерес, 
преценен като съществен от съответната държава членка 
(решение от 17 октомври 2013 г., Unamar, C‑184/12, 
EU:C:2013:663, т. 50).  
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Наред с това, както се посочва от Harris76, прилагането 
на особените повелителни норми всъщност изисква прилагане 
от страна на съда на т. нар. двоен тест: 1) първо да установи, че 
въпросните норми са особени повелителни норми и 2) че те са 
от решаващо значение за гарантиране на обществени интереси 
на тази държава.  

С други думи, правилото на чл. 9, пар. 1 от Регламент 
Рим I ще се използва тогава, когато е сезиран съд на държава 
членка, който счита позитивноправната уредба на определени 
задължения, имащи отношение към (без)виновното 
(не)изпълнението на определено договорно задължение за 
особени повелителни норми поради приемането им в защита 
на общественото здраве, които защитават социалния и 
икономическия ред в държавата, но приложимото към 
договора право е правото на друга държава.  Така например 
повечето от мерките, предприети от държавите в резултат на 
пандемията от COVID-19, са обосновани именно с такива 
съображения за важен обществен интерес (запазване на 
здравето и националната сигурност).  

От това следва, че при определени ситуации, които 
изискват изпълнение на договорни задължения на територията 
на държава, въвела такива противоепидемични мерки в защита 
на обществения интерес, компетентните органи ще приложат 
първо въпросните мерки и едва след това – разпоредбите на 
приложимото към договора право. Така например, ако на 
територията на Република България следва да бъде изпълнено 
задължение за провеждане на концерт в Арена „Армеец“ през 
месец август 2020 г. при 100 % капацитет на залата и 12 300 
публика, а договорът се урежда от правото на Португалия, 
приложение ще намери Заповед РД-01-489/31.08.2020 на 
министъра на здравеопазването на Република България, която 

                                              
76 Harris, J. Op. cit., p. 294 - 295; 
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в т. 6 допуска провеждането на мероприятия с публика до 1 000 
души на сектор при заетост на местата не повече от 50% при 
настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка и при 
спазване на физическа дистанция от 1,5 м. 

 
VI. ЗНАЧЕНИЕ НА ОСОБЕНИТЕ ПОВЕЛИТЕЛНИ 

НОРМИ НА ТРЕТА ДЪРЖАВА, В КОЯТО 
ДОГОВОРНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕДВА ДА 
БЪДАТ ИЗПЪЛНЕНИ 

Интерес заслужава и ситуация, при която е сезиран съд на 
държава членка, приложимото право към договора е 
определено, но същевременно, мястото на изпълнение на 
произтичащите от договора задължения е на територията на 
друга държава. Тогава правилото на чл. 9, пар. 3 от Регламент 
Рим I, което предвижда, че „На особените повелителни норми 
на правото на държавата, в която произтичащите от 
договора задължения следва да бъдат или са били изпълнени, 
може да бъде дадено действие, доколкото според тези 
особени повелителни норми изпълнението на договора е 
незаконосъобразно. При преценката дали да се даде действие 
на тези разпоредби, се вземат предвид тяхното естество и 
цел, както и последиците от тяхното прилагане или 
неприлагане.“ С други думи, тази норма дава възможност за 
ограничаване приложението на lex causae и „комбинирането“ 
на приложимото право с особените повелителни норми на lex 
loci solutionis. Дори на пръв поглед това да изглежда ясно, 
практическото приложение на тази норма е значително 
затруднено, доколкото се изисква сезираният съд не просто да 
„даде действие“ на тези норми, но преди това да прецени 
тяхното естество и цел и последици от прилагането.  

Първо: Как се преценява кои са особените повелителни 
норми на държавата, в която произтичащите от договора 
задължения следва да бъдат или са изпълнени? Преценката за 
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това на сезирания съд ли е и как той прави тази преценка – въз 
основа на какви критерии? 

Второ, приложното поле на нормата е ограничено само 
до задълженията, произтичащи от договора. Кои задължения 
произтичат от договора пък следва да се определи в 
съответствие с приложимото право. Същевременно, доколкото 
регламент Рим I изключва от приложното си поле 
преддоговорната отговорност, следва, че задълженията, 
предхождащи сключването на договора, не са задължения 
„произтичащи от договора“, респективно: няма да попаднат в 
обхвата на тази разпоредба.  

Трето, неясен е въпросът как се определя „мястото на 
изпълнение“. Така от една страна мястото, където 
задълженията са изпълнени, може да не съвпада с мястото, 
където задълженията е следвало да бъдат изпълнени77. От 
друга страна, как ще се определи мястото на изпълнение, 
когато стоките не са доставените/услугите не са били 
предоставени именно поради наличието на някакви 
непреодолими обстоятелства? В тази насока, възможно е да се 
следва подходът, даден от Съда в решение от 6 октомври 1976  
г., по дело 12/76 (Tessili) и мястото на изпълнение на 
договорните задължения се определи съгласно lex causae.  

Четвърто: Какво означава изпълнението на договора да 
е незаконосъобразно? Равнозначно ли е това понятие на 
„незаконно“ изпълнение или следва да се тълкува като всяко 
изпълнение, което е в нарушение на разпоредби, които водят 
до ангажирането на административна или гражданска 
отговорност или просто нарушения, които водят до 
невъзможност за изпълнение на договора. Както приема Harris, 
ключово е това, че изпълнението на договора в държавата, 
където трябва да бъде изпълнено конкретното задължение, 

                                              
77 Harris, J. Op. cit., p. 315; 
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забранява изпълнението78.  Т.е. не се изисква непременно 
изпълнението да изпълнява състав на престъпление или 
административно нарушение.  

Следва обаче да изтъкнем, че преценката на съда дали 
да „даде действие“ на особените повелителни норми на 
правото на държавата, където задължение по договора следва 
да се изпълни, е независима и не следва да се смесва с 
обществения ред на въпросната държава по местоизпълнение 
– в този смисъл решение Lemendа Ltd v African Middle East 
Co79.  

При всички случаи обаче, както се приема в решение от 
18 октомври 2016 година, Nikiforidis, C‑135/15, 
ECLI:EU:C:2016:774, т. 51: „член 9 от този регламент допуска 
особените повелителни норми на държава, различна от 
държавата на сезирания съд или държавата, в която 
произтичащите от договора задължения трябва да бъдат 
или са били изпълнени, да бъдат взети предвид като 
фактическо обстоятелство, доколкото това се предвижда 
от материалноправна норма на правото, приложимо към 
договора съгласно разпоредбите на същия регламент.“.  

В описания по-горе казус с френския изпълнител на 
инфраструктурен обект, с оглед заповедите на министъра на 
здравеопазването на Република България за осигуряване на 
дезинфекция на мястото на работа; спазването на определена 
дистанция и пр. е възможно да настъпят смущения в графика 
на работниците на обекта или предвид забрана за влизане в 
страната на граждани от определени държави, да е налице 
невъзможност за доставка на определени суровини за 
изпълнение на договора или квалифициран персонал за 
обучение и др. подобни. Тези норми биха могли да се 
                                              
78 Harris, J. Op.cit, p. 322; 
79 Цитирано в Harris, J. Op. cit., p. 322; 
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разглеждат именно като особени повелителни норми от 
правото на държавата, където задълженията се изпълняват, 
респективно: да им бъде дадено действие от страна на 
компетентния орган при преценка на това дали е налице 
(не)изпълнение на задълженията на страна по договора.   
 Въпросът за извинителното неизпълнение в договорите 
с международен елемент има много измерения. Макар на пръв 
поглед въпросът за възникването на непреодолими събития, 
които правят изпълнението на определено договорно 
задължение несправедливо и недобросъвестно или изцяло 
невъзможно, да зависи от приложимото към договора право, 
към това право се „добавят“ правилата на държавата по  
местоизпълнение на задълженията – относно начина на 
изпълнение на въпросните задължения, както и особените 
повелителни норми от правото на държавата на сезирания съд 
или на държавата по местоизпълнение на задълженията. Така 
при договорите с международен елемент отговорът на въпроса 
налице ли е основание за освобождаване от отговорност на 
длъжника при възникването на обективни и непреодолими 
събития или налице ли е основание за изменение на договора 
поради настъпването на събития, които изцяло нарушават 
икономическия баланс на договора, зависи от правния ред на 
повече от една държава и изисква внимателен и задълбочен 
анализ за всеки конкретен случай. 


