
Решение № 166
към дело: 20144100501247
Дата: 19.03.2015 г.
Съдия: Росица Динкова
Съдържание

Производство по реда на чл.258 и сл. от ГПК.
Делото е образувано по подадена от адвокат С.М., в качеството му на 
пълномощник на М. С. М. въззивна жалба против решение №939 от 28.10.2014 г. 
на Великотърновски районен съд, постановено по гр.д.№1347 по описа на съда 
за 2014 г., с което са отхвърлени като неоснователни предявените от М. С. М. 
против ЧСИ В. Г., с район на действие Великотърновски окръжен съд, искове за 
заплащане на обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на 
направените разходи от него за държавни такси,такса за администриране на 
жалба и адвокатско възнаграждение по ч.гр.д.№1495/2012 г. на Окръжен съд гр.В.
и в.ч.гр.д.№88/2013 г. на Апелативен съд гр.В., общо възлизащи на 7088 лв, както
и обезщетение за забава в размер на 948,09 лв, считано от датата на 
внасянето,респ. заплащане на съответния разход до датата на завеждането на 
исковата молба- 07.05.2014 г., заедно със законната лихва до окончателното 
изплащане на сумата,както и ищецът е осъден да заплати на ответника 
направените от него разноски в размер на 730 лв.В жалбата се развиват 
подробни съображения за незаконосъобразност на постановеното 
решение.Описват се незаконосъобразните действия на ЧСИ В. Г. по изп.д.
№1415/2012 г.,с които на жалбоподателя са причинени вреди.Посочва се, че 
районният съд неправилно е приел, че отмяната на описаните от жалбоподателя
действия на ЧСИ по реда на чл.435 и сл.от ГПК е неотносима към претенцията му
по делото.Твърди се, че съдът неправилно е приел,че по делото не е установена
причинно-следствена връзка между твърдените от М. М. вреди и действията на 
ЧСИ,поради което предпоставките на чл.74 от ЗЧСИ,респ. чл.441 от ГПК,във вр. с
чл.45 от ЗЗД за отговорност на съдебния И. не са налице.Намира, че тези 
предпоставки са налице, поради което исковата му претенция се явява 
основателна.Моли обжалваното от него решение, като порочно, да бъде 
отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което предявеният от М. С.
М. иск да бъде уважен.Претендира разноски.
В законоустановения срок е постъпил писмен отговор на подадената въззивна 
жалба от адвокат Р.Д., в качеството му на пълномощник на ЧСИ В. Г.. В отговора 
се заема становище за неоснователност на подадената въззивна жалба, респ. за 
обоснованост и правилност на обжалваното решение.Сочи се, че изводите на 
първоинстанционния съд са правилни и съобразени със закона и събраните по 
делото доказателства,поради което решението следва да бъде 
потвърдено.Претендират се направените по делото разноски.
Съдът, като взе предвид доводите на страните и доказателствата по делото, 
намира следното:
С обжалваното решение Великотърновският районен съд е отхвърлил като 
неоснователни предявените от М. С. М. против ЧСИ В. Г., с район на действие 
Великотърновски окръжен съд, искове за заплащане на обезщетение за 
причинени имуществени вреди в размер на направените разходи от него за 
държавни такси,такса за администриране на жалба и адвокатско 
възнаграждение по ч.гр.д.№1495/2012 г. на Окръжен съд гр.В. и в.ч.гр.д.№88/2013 
г. на Апелативен съд гр.В., общо възлизащи на 7088 лв, както и обезщетение за 
забава в размер на 948,09 лв, считано от датата на внасянето,респ. заплащане на
съответния разход до датата на завеждането на исковата молба- 07.05.2014 г., 
заедно със законната лихва до окончателното изплащане на сумата,както и 
ищецът е осъден да заплати на ответника направените от него разноски в 
размер на 730 лв.За да постанови решението си първоинстанционният съд е 
обсъдил подробно всички събрани по делото писмени доказателства, както и 
доводите на страните.Фактическата обстановка е пълно и обективно изяснена 



по делото.Безспорно е, че ищецът М. С. М. е страна-длъжник по изп.д.
№1415/2012 г. по описа на ЧСИ В. Г., с район на действие Великотърновски 
окръжен съд.Безспорно е също, че срещу имушество на длъжника е насочено 
принудително изпълнение.Насрочен е опис на негов недвижим имот на 
29.10.2012 г.,13 часа, за което той е уведомен с поканата за доброволно 
изпълнение, връчена му редовно на дата 11.10.2012 г.В разписката за връчване 
има две отбелязвания – едното, че на този ден към 18 часа призовкарят е 
посетил адреса на длъжника, разговарял е със съпругата му,която след 
разговор със съпруга си по телефона отказала да приеме призовката.Второто 
отбелязване е, че на 12.10.2012 г., при посещение на сграда собственост на 
длъжника М., находяша се на ул.”И.В.”№1, около 17,45 часа, длъжникът е открит,
но е отказал да приеме призовката.На датата 29.10.2012 г. насроченият опис е 
извършен в отсъствие на длъжниците, които не са се явили,като са били приети 
за редовно призовани.Описът и оценката са направени без да се влиза в 
жилището, поради неосигурен достъп до него от страна на 
длъжниците.Подадена е жалба срещу действията на ЧСИ и по повод на това е 
образувано гр.д.№1495/2012 г. по описа на ВТОС,приключило с определение за 
прекратяване поради просрочие на жалбата.По подадена срещу това 
определение частна жалба от страна на М. М. пред Великотърновския 
апелативен съд е образувано в.ч.гр.д.№88/2013 г. , с решение по което 
определеноето на ВТОС за прекратяване на производството е отменено и 
делото върнато на ВТОС за разглеждане по същество на подадената срещу 
действията на ЧСИ жалба.С решението си от 10.05.2013 г. гр.д.№1495/2012 г. 
ВТОС е отменил действията на ЧСИ В. Г., изразяващи се в извършен на 
20.10.2012 г. опис на недвижим имот на длъжника М., възприемайки 
отменителните мотиви на ВТАС и считайки ги за задължителни.В процедурата 
по обжалване на действията на ЧСИ ищецът е направил разходи за заплащане 
на държавни такси, за администриране на жалбата от ЧСИ, както и за адвокатско 
възнаграждение по образуваните пред ВТОС и ВТАС дела, възлизащи общо на 
7088 лв.За тези разноски ищецът е претендирал по гр.д.№1495/2012 г. на ВТОС, 
но съдът с определение от 27.06.2013 г. е оставил молбата му без уважение,тъй 
като искането е било да бъде осъден съдебния И., а не взискателя- страна по 
делото.Тези разходи се претендират от ищеца по делото като вреди, настъпили 
от незаконосъобразните действия на ЧСИ,причинили обжалването и довели до 
тях.
Въз основа на така установената фактическа обстановка първоинстанционният 
съд е направил своите правни изводи, които въззивната инстанция напълно 
споделя.Правилно и обосновано, подкрепено със посочената в решението 
задължителна съдебна практика, постановена от ВКС по реда на чл.290 от ГПК, 
първоинстанционният съд е приел за неоснователен довода на ищеца,че 
незаконосъобразността на действията на ЧСИ е установена с влязло в сила 
съдебно решение, с което тези действия са отменени.В задължителната 
практика, посочена в решението на първата инстанция ВКС е приел, че съдът по 
деликтния иск, какъвто в случая е предявен, преценява процесуалната 
законосъобразност на действията и бездействията на съдебния И., без да е 
обвързан от това дали те са обжалвани и ако са обжалвани какво е решението на
съда по жалбата.Процесуалната законосъобразност на принудителното 
изпълнение може да бъде проверявана по иск за обезщетение за вреди от 
процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение, както и по жалба 
срещу действията и отказите на съдебния И., когато страната желае да се 
възползва от потестативното си право да бъде отменено отделно действие или 
отказ на съдебния И..И в двата случая защитата е искова, но в първия случай 
предмет на вземането е обезщетение, което възниква от виновно и 
противоправно деяние,което е причинило вреда и делото се разглежда по 
общия С. исков процес, а във втория случай делото се разглежда от окръжния 
съд, като предмет на същото е потестативното право на страната да иска 
отмяната на отделно действие или отказ на съдебния изпънител.В първия 
случай със сила на пресъдено нещо се установява съществуването или 
несъществуването на едно парично вземане, а във втория случай- на едно 
потестативно право, т.е както е различен предметът на делата ,така са различни 



и обективните предели на силата на пресъдено нещо на съдебните решения.По 
деликтния иск противоправността, която е елемент от фактическия състав на 
спорното вземане за обезщетение, се състои в процесуалната 
незаконосъобразност на действието на съдебния И., а по конститутивния иск 
процесуалната незаконосъобразност на действието или бездействието е 
преюдициалното правоотношение, което поражда потестативното право-
предмет на делото, т.е нито пративоправността като елемент от фактическия 
състав на спорното право се обхваща от обективните предели на силата на 
пресъдено нещо на решението по деликтния иск, нито преюдициалното 
правоотношение,което пораждащо потестативното право се обхваща от 
обективните предели на силата на пресъдено нещо по решението по 
конститутивния искДвете производства –по иск за обезщетение и по жалба 
срещу действие на С. И., имат различен предмет и изходът на едното не 
обуславя изхода на другото, тъй като обективните предели на силата на 
пресъдено нещо на решенията по двата различни предмета не съвпадат.Сила на
пресъдено нещо по процесуалната законосъобразност на принудителното 
изпълнение би могла да възникне, ако съществуваше иск за установяване на 
нарушението, а такъв няма.Именно поради това, че между двете производства 
не съществува връзка, правилно първоинстанционният съд е приел, че за 
деликтния иск е ирелевантно дали изобщо е водено производтво по чл.435 от 
ГПК и какъв е неговият изход, респ. дали са направени и какви разноски по това 
производство.Същите не могат да се претендират в производство по чл.441 от 
ГПК.В този смисъл дори и да се прецени, че отделни действия на съдебния И. са 
противоправни, посочените от ищеца вреди, представляващи разходи по 
обжалването на тези действия, не се намират в пряка причинно-следствена 
връзка с това обжалване.От поканата за доброволно изпълнение и извършения 
опис само по себе си не са възникнали никакви вреди за ищеца.В преценката на 
ищеца е дали ще се възползва от правото си да атакува действията на съдебния
И. и дали ще ангажира адвокат за това.Размерът на адвокатското 
възнаграждение е предмет на уговока между стратната и адвоката, която 
съдебният И. не може да контролира и за което не е предвидена отговорността 
му.
В този смисъл правилно и обосновано първоинстанциянният съд е приел за 
неоснователен главния иск за вреди, а от там и кумулативно съединените с него 
акцесорни искове за обезщетение за забава в размер на законната лихва върху 
платените от ищеца разноски.Решението, като превилно и законосъобразно, 
следва да бъде потвърдено.Въззивната инстанция напълно споделя мотивите 
на същото и препраща към тях съгласно разпоредбата на чл.272 от ГПК.
При този изход на делото жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати 
направените от ответната страна по делото разноски ,възлизащи на 730 лв.
Водим от изложеното, съдът
Р Е Ш И :
ПОТВЪРЖДАВА Решение от 28.10.2014 г. постановено от Великотърновски 
районен съд по гр.д.№1347 по описа на съда за 2014 година.
ОСЪЖДА М. С. М., с ЕГН *, с адрес град В.Т., ул.”В. П.”, № 1. вх.А, да заплати на В.
Г. Г., с ЕГН * , с адрес гр.В., ул.”В. Л.”, №. сумата от 730 лв / седемстотин и 
тридесет лева/ разноски направени по делото пред въззивната инстанция.
Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС в едномесечен срок от 
връчването му на страните.
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	Производство по реда на чл.258 и сл. от ГПК. Делото е образувано по подадена от адвокат С.М., в качеството му на пълномощник на М. С. М. въззивна жалба против решение №939 от 28.10.2014 г. на Великотърновски районен съд, постановено по гр.д.№1347 по описа на съда за 2014 г., с което са отхвърлени като неоснователни предявените от М. С. М. против ЧСИ В. Г., с район на действие Великотърновски окръжен съд, искове за заплащане на обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на направените разходи от него за държавни такси,такса за администриране на жалба и адвокатско възнаграждение по ч.гр.д.№1495/2012 г. на Окръжен съд гр.В. и в.ч.гр.д.№88/2013 г. на Апелативен съд гр.В., общо възлизащи на 7088 лв, както и обезщетение за забава в размер на 948,09 лв, считано от датата на внасянето,респ. заплащане на съответния разход до датата на завеждането на исковата молба- 07.05.2014 г., заедно със законната лихва до окончателното изплащане на сумата,както и ищецът е осъден да заплати на ответника направените от него разноски в размер на 730 лв.В жалбата се развиват подробни съображения за незаконосъобразност на постановеното решение.Описват се незаконосъобразните действия на ЧСИ В. Г. по изп.д.№1415/2012 г.,с които на жалбоподателя са причинени вреди.Посочва се, че районният съд неправилно е приел, че отмяната на описаните от жалбоподателя действия на ЧСИ по реда на чл.435 и сл.от ГПК е неотносима към претенцията му по делото.Твърди се, че съдът неправилно е приел,че по делото не е установена причинно-следствена връзка между твърдените от М. М. вреди и действията на ЧСИ,поради което предпоставките на чл.74 от ЗЧСИ,респ. чл.441 от ГПК,във вр. с чл.45 от ЗЗД за отговорност на съдебния И. не са налице.Намира, че тези предпоставки са налице, поради което исковата му претенция се явява основателна.Моли обжалваното от него решение, като порочно, да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго, с което предявеният от М. С. М. иск да бъде уважен.Претендира разноски. В законоустановения срок е постъпил писмен отговор на подадената въззивна жалба от адвокат Р.Д., в качеството му на пълномощник на ЧСИ В. Г.. В отговора се заема становище за неоснователност на подадената въззивна жалба, респ. за обоснованост и правилност на обжалваното решение.Сочи се, че изводите на първоинстанционния съд са правилни и съобразени със закона и събраните по делото доказателства,поради което решението следва да бъде потвърдено.Претендират се направените по делото разноски. Съдът, като взе предвид доводите на страните и доказателствата по делото, намира следното: С обжалваното решение Великотърновският районен съд е отхвърлил като неоснователни предявените от М. С. М. против ЧСИ В. Г., с район на действие Великотърновски окръжен съд, искове за заплащане на обезщетение за причинени имуществени вреди в размер на направените разходи от него за държавни такси,такса за администриране на жалба и адвокатско възнаграждение по ч.гр.д.№1495/2012 г. на Окръжен съд гр.В. и в.ч.гр.д.№88/2013 г. на Апелативен съд гр.В., общо възлизащи на 7088 лв, както и обезщетение за забава в размер на 948,09 лв, считано от датата на внасянето,респ. заплащане на съответния разход до датата на завеждането на исковата молба- 07.05.2014 г., заедно със законната лихва до окончателното изплащане на сумата,както и ищецът е осъден да заплати на ответника направените от него разноски в размер на 730 лв.За да постанови решението си първоинстанционният съд е обсъдил подробно всички събрани по делото писмени доказателства, както и доводите на страните.Фактическата обстановка е пълно и обективно изяснена по делото.Безспорно е, че ищецът М. С. М. е страна-длъжник по изп.д.№1415/2012 г. по описа на ЧСИ В. Г., с район на действие Великотърновски окръжен съд.Безспорно е също, че срещу имушество на длъжника е насочено принудително изпълнение.Насрочен е опис на негов недвижим имот на 29.10.2012 г.,13 часа, за което той е уведомен с поканата за доброволно изпълнение, връчена му редовно на дата 11.10.2012 г.В разписката за връчване има две отбелязвания – едното, че на този ден към 18 часа призовкарят е посетил адреса на длъжника, разговарял е със съпругата му,която след разговор със съпруга си по телефона отказала да приеме призовката.Второто отбелязване е, че на 12.10.2012 г., при посещение на сграда собственост на длъжника М., находяша се на ул.”И.В.”№1, около 17,45 часа, длъжникът е открит, но е отказал да приеме призовката.На датата 29.10.2012 г. насроченият опис е извършен в отсъствие на длъжниците, които не са се явили,като са били приети за редовно призовани.Описът и оценката са направени без да се влиза в жилището, поради неосигурен достъп до него от страна на длъжниците.Подадена е жалба срещу действията на ЧСИ и по повод на това е образувано гр.д.№1495/2012 г. по описа на ВТОС,приключило с определение за прекратяване поради просрочие на жалбата.По подадена срещу това определение частна жалба от страна на М. М. пред Великотърновския апелативен съд е образувано в.ч.гр.д.№88/2013 г. , с решение по което определеноето на ВТОС за прекратяване на производството е отменено и делото върнато на ВТОС за разглеждане по същество на подадената срещу действията на ЧСИ жалба.С решението си от 10.05.2013 г. гр.д.№1495/2012 г. ВТОС е отменил действията на ЧСИ В. Г., изразяващи се в извършен на 20.10.2012 г. опис на недвижим имот на длъжника М., възприемайки отменителните мотиви на ВТАС и считайки ги за задължителни.В процедурата по обжалване на действията на ЧСИ ищецът е направил разходи за заплащане на държавни такси, за администриране на жалбата от ЧСИ, както и за адвокатско възнаграждение по образуваните пред ВТОС и ВТАС дела, възлизащи общо на 7088 лв.За тези разноски ищецът е претендирал по гр.д.№1495/2012 г. на ВТОС, но съдът с определение от 27.06.2013 г. е оставил молбата му без уважение,тъй като искането е било да бъде осъден съдебния И., а не взискателя- страна по делото.Тези разходи се претендират от ищеца по делото като вреди, настъпили от незаконосъобразните действия на ЧСИ,причинили обжалването и довели до тях. Въз основа на така установената фактическа обстановка първоинстанционният съд е направил своите правни изводи, които въззивната инстанция напълно споделя.Правилно и обосновано, подкрепено със посочената в решението задължителна съдебна практика, постановена от ВКС по реда на чл.290 от ГПК, първоинстанционният съд е приел за неоснователен довода на ищеца,че незаконосъобразността на действията на ЧСИ е установена с влязло в сила съдебно решение, с което тези действия са отменени.В задължителната практика, посочена в решението на първата инстанция ВКС е приел, че съдът по деликтния иск, какъвто в случая е предявен, преценява процесуалната законосъобразност на действията и бездействията на съдебния И., без да е обвързан от това дали те са обжалвани и ако са обжалвани какво е решението на съда по жалбата.Процесуалната законосъобразност на принудителното изпълнение може да бъде проверявана по иск за обезщетение за вреди от процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение, както и по жалба срещу действията и отказите на съдебния И., когато страната желае да се възползва от потестативното си право да бъде отменено отделно действие или отказ на съдебния И..И в двата случая защитата е искова, но в първия случай предмет на вземането е обезщетение, което възниква от виновно и противоправно деяние,което е причинило вреда и делото се разглежда по общия С. исков процес, а във втория случай делото се разглежда от окръжния съд, като предмет на същото е потестативното право на страната да иска отмяната на отделно действие или отказ на съдебния изпънител.В първия случай със сила на пресъдено нещо се установява съществуването или несъществуването на едно парично вземане, а във втория случай- на едно потестативно право, т.е както е различен предметът на делата ,така са различни и обективните предели на силата на пресъдено нещо на съдебните решения.По деликтния иск противоправността, която е елемент от фактическия състав на спорното вземане за обезщетение, се състои в процесуалната незаконосъобразност на действието на съдебния И., а по конститутивния иск процесуалната незаконосъобразност на действието или бездействието е преюдициалното правоотношение, което поражда потестативното право-предмет на делото, т.е нито пративоправността като елемент от фактическия състав на спорното право се обхваща от обективните предели на силата на пресъдено нещо на решението по деликтния иск, нито преюдициалното правоотношение,което пораждащо потестативното право се обхваща от обективните предели на силата на пресъдено нещо по решението по конститутивния искДвете производства –по иск за обезщетение и по жалба срещу действие на С. И., имат различен предмет и изходът на едното не обуславя изхода на другото, тъй като обективните предели на силата на пресъдено нещо на решенията по двата различни предмета не съвпадат.Сила на пресъдено нещо по процесуалната законосъобразност на принудителното изпълнение би могла да възникне, ако съществуваше иск за установяване на нарушението, а такъв няма.Именно поради това, че между двете производства не съществува връзка, правилно първоинстанционният съд е приел, че за деликтния иск е ирелевантно дали изобщо е водено производтво по чл.435 от ГПК и какъв е неговият изход, респ. дали са направени и какви разноски по това производство.Същите не могат да се претендират в производство по чл.441 от ГПК.В този смисъл дори и да се прецени, че отделни действия на съдебния И. са противоправни, посочените от ищеца вреди, представляващи разходи по обжалването на тези действия, не се намират в пряка причинно-следствена връзка с това обжалване.От поканата за доброволно изпълнение и извършения опис само по себе си не са възникнали никакви вреди за ищеца.В преценката на ищеца е дали ще се възползва от правото си да атакува действията на съдебния И. и дали ще ангажира адвокат за това.Размерът на адвокатското възнаграждение е предмет на уговока между стратната и адвоката, която съдебният И. не може да контролира и за което не е предвидена отговорността му. В този смисъл правилно и обосновано първоинстанциянният съд е приел за неоснователен главния иск за вреди, а от там и кумулативно съединените с него акцесорни искове за обезщетение за забава в размер на законната лихва върху платените от ищеца разноски.Решението, като превилно и законосъобразно, следва да бъде потвърдено.Въззивната инстанция напълно споделя мотивите на същото и препраща към тях съгласно разпоредбата на чл.272 от ГПК. При този изход на делото жалбоподателят следва да бъде осъден да заплати направените от ответната страна по делото разноски ,възлизащи на 730 лв. Водим от изложеното, съдът Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА Решение от 28.10.2014 г. постановено от Великотърновски районен съд по гр.д.№1347 по описа на съда за 2014 година. ОСЪЖДА М. С. М., с ЕГН *, с адрес град В.Т., ул.”В. П.”, № 1. вх.А, да заплати на В. Г. Г., с ЕГН * , с адрес гр.В., ул.”В. Л.”, №. сумата от 730 лв / седемстотин и тридесет лева/ разноски направени по делото пред въззивната инстанция. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВКС в едномесечен срок от връчването му на страните. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЧЛЕНОВЕ


