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Раздел 1 

Общо теоретични постановки 
относно произхода и мястото на 

арбитража 
 

Първият раздел съдържа анализ на 

някои общо теоретични постановки 

относно произхода и мястото на 

арбитража, като инструмент за 

алтернативни решения за разрешаване на 

правни спорове. 

Представят се алтернативни решения за разрешаване на правни спорове в  

Европейския съюз, където настъпват големи промени в начините, по които се 

разрешават граждански, семейни, административни спорове и наказателни дела. 

Някои фактори като натовареност в съдилищата, големите разходи, свързани със 

съдебните спорове, забавянето, желанието за конфиденциалност и по-голям контрол 

върху избора на лицето / лицата, които ще решат спора между страните, имат голяма 

роля за разглеждането на АРС- алтернативни методи за разрешаване на спорове. Със 

сигурност голяма част от промените са желателни, но се повдига и въпросът дали член 

6 от ЕКПЧ (право на гражданите на справедлив процес) се спазва. 

След това де представено проучване и анализ се фокусира върху съществуващите 

разнообразни и алтернативни процеси за разрешаване на спорове и главните разлики и 

прилики между арбитраж и съдебен спор, както и техните характеристики. Поради 

дългогодишната традиция в областта, съдебните спорове, са по-познати на значителен 

брой повече хора, докато методите за алтернативно разрешаване на спорове (АРС) като 

арбитража са по-слабо разбрани (особено в България, но и в Европейския съюз и извън 

него).  Ситуацията обаче в България и чужбина се различават драстично. Според Queen 

Mary College, University of London 73% от анкетираните участници в проучването им са 

предпочели международния арбитраж като ефективен механизъм за разрешаване на 

спорове. 

Анализирано е и мястото на арбитражното решение. Категории съгласно 

международната и националната уредба. Включена е информация относно видовете 

арбитраж, признаването и изпълнението на арбитражното решение, както и категории 

съгласно международната и националната уредба. Проучването се основава на 

официални и релевантни източници. 
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Алтернативни решения за разрешаване на правни спорове 

 
1. Проучване и анализ на тема Алтернативни решения за разрешаване на правни 

спорове 

Алтернативни решения за разрешаване на правни спорове (АРС) може да 

насърчи социалната хармония и да консолидира позицията на съдебната власт, тоест 

съдебните производства в съвременните общества следва да бъдат последна инстанция 

за разрешаване на спорове. АРС имат не само социална стойност, но и правна такава. 

Те трябва да се предоставят на страните по граждански дела в най-ранния етап от спора 

при всички подходящи случаи.  

От друга страна АРС могат да ограничат достъпа до справедлив процес, така че 

свързаните със съда процедури за АРС следва да бъдат регулирани от 

законодателството до степен, която би осигурила най-основните процедурни 

гаранции. Държавите членки на ЕС следва също така да наблюдават и анализират АРС, 

с цел да се оценят предимствата и недостатъците на АРС и да законодателствата 

съответно, както и да се даде възможност на тези, които участват в АРС да приемат 

най-добрите практики. 
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2. Минималните стандарти, необходими за АРС 

Минималните стандарти, които са необходими за АРС процедури, свързани със 

съда по граждански производства са: основните процедурни гаранции в процедурите по 

АРС, свързани със съда, следва да предвиждат, • правото на равнопоставеност на 

страните; • гаранции за това, че решението, постигнато в резултат на АРС, отразява 

истинската волята на участниците; • защита от разкриване в последващи съдебни 

процедури на информацията, предоставена при АРС; • принципа на конфиденциалност.  

С цел да се подкрепят горепосочените процесуални гаранции:  единствено лица, 

получили акредитирано обучение, предоставено от съответен професионален орган 

трябва да имат възможност да ръководят процедура по АРС;  подходящо обучение 

следва да бъде предоставяно на всички съдии, за да могат да разпознават предимствата 

и рисковете, както и нуждата от АРС; съдия, който е ръководил процедура по АРС, не 

може да участва като съдия в последващия съдебен процес, освен ако двете страни не 

изразят желание да продължат разглеждането на делото със същия, и съдията прецени, 

че обстоятелствата по казуса са такива, че би било подходящо да направи това, като се 

вземат предвид изискванията за обективност и безпристрастност; страните следва да 

бъдат информирани по отношение на правилата и процедурите на АРС; след 

приключване на АРС процедурата, в случай, че споразумението е одобрено от съда, 

неговото изпълнение може да бъде наложено официално; страните трябва да имат 
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възможността, след приключване на АРС процедурата, да възобновят делото, но само в 

определени случаи. 

3. Понятието АРС и неговото значение 

Алтернативното решаване на спорове (АРС) включва процеси и техники за 

разрешаване на спорове, които са средство за страните да постигнат споразумение 

извън съда. То е събирателен термин за начините, които са различни от съдебния спор, 

чрез които страните могат да уреждат спорове, с или без помощта на трета страна. 

Понятието АРС се основава на разбирането, че страните искат да постигнат най-добър 

резултат като сами разрешат своите конфликти. Същността на АРС процедурите е 

доброволен достъп на страните до процедура с неутрално трето лице (напр. медиатор и 

др.), което провежда производството и се осигурява конфиденциалност. 

Основната цел на всички АРС процедури е същата както при съдебната 

процедура, т.е. разрешаване на конфликти. Важна разлика е, че АРС се фокусира по-

скоро върху интересите на страните, отколкото върху техните законни права, и по този 

начин целта е да разрешат спора, като и двете страни удовлетворят своите интереси. 

Значението на АРС се състои и в следните аспекти: 

-АРС като средство за повишаване на бързината на разрешаването на спорове и 

подобряване достъпа до съдилищата 

Сложността и неяснотата на законодателството могат да затруднят достъпа до 

правосъдие на гражданите. Следователно, обществата започнаха да се обръщат към 

алтернативни решения за разрешаване на спорове. АРС придобиха широко 

разпространение сред обществеността през последните години. Все повече държави са 

започнали да експериментират с програми за АРС, като някои програми са доброволни, 

а други - задължителни. 

-АРС като правна и социална стойност 

Някои правни култури (напр. Япония и Китай) традиционно търсят по-скоро 

алтернативи, отколкото закон, като решаващ механизъм за решаване на спорове в 

обществото. В тези държави приоритетът е да се намери решение, което да 

удовлетворява и двете страни и да се запази социалната хармония, която е от голямо 
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значение за тяхната култура. Това е в съответствие с основната идея на АРС и има 

специална стойност като един от политическите приоритети, признати от Европейската 

Комисия. 

-АРС в подкрепа на високи стандарти на поведение на пазарите 

АРС може също да служи като част от системата за управление на качеството, 

като укрепва и насърчава подходящо поведение от участниците в бизнес сделките и 

повишаване на ролята на потребителите 

АРС имат следните предимства: 

АРС обикновено са по-неформални, по-евтини, и отнемат по-малко време, 

отколкото съдебен процес. AРС е по-подходящ за спорове, в които участват много 

страни; процедурите обикновено са конфиденциални и по-малко стресиращи, 

отколкото съдебните производства. Страните играят важна роля в решаването на 

собствените им спорове. Това често води до креативни решения, по-дълготрайни 

резултати, по-голямо удовлетворение и дори подобрени взаимоотношения. AРС 

позволява по-всеобхватно решаване на спорове, докато в съдебното производство 

страните са обвързани с конкретни искове. AРС решава спорове по-задълбочено като 

търси причините за тях и се опитва да ги отстрани, а не разглежда само техните 

признаци като традиционните съдебни системи. По този начин могат да се постигнат по 

- дълготрайни и по-стабилни решения. 

Разбира се, има и някои възможни рискове при АРС: Налагането на 

споразумения без потребителите да имат достъп до правни консултации; Налагането на 

решения от неидентифицирани лица, вземащи решения онлайн; Липсата на възможност 

за обжалване в частни арбитражни процедури; Нарастването на частни процедури за 

решаване на спорове, без защитата осигурена от член 6 от ЕКПЧ за по-слабата страна; 

Отмяната на независими съдебни определения и съдебни процедури и други. 
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4. Видове АРС 

 АРС се състои от два типа: 

-методи за решаване на спорове извън официалните съдебни механизми (извънсъдебни 

процедури); 

 -неформални методи, приложени към или в допълнение към официални съдебни 

механизми (АРС в контекста на съдебно производство - проведено от съдилища или 

възложено от съда на трета страна); 

АРС включва неформални трибунали, неформални процедури по медиация, 

официални трибунали и процедури по медиация: 

-класическите официални трибунални форми на AРС са арбитраж (както задължителни, 

така и незадължителни); 

-класическата процедура по медиация е насочване към медиация пред назначен от съда 

медиатор или медиаторски състав; 

-класическите неформални методи включват социални процедури, насочване към 

неформални органи (като уважаван член на търговска или социална група) и 

посредничество. 

Основните разлики между формални и неформални процеси са а) зависимостта 

от съдебна процедура и б) наличие или липсата на формална структура за прилагане на 

процедурата. 
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Алтернативното решаване на спорове (АРС) има следните най-типични форми: 

Договаряне - участието е доброволно и няма трета страна, която да улеснява процеса 

на разрешаване или да налага разрешаване. 

Помирение - по-неформална форма на AРС. Този процес не изисква предварително 

съгласие. Всяка страна може да поиска от другата страна да назначи помирител. Ако 

една страна отхвърли предложението за помирение, не може да има помирение. 

Медиация - има трета страна, посредник, който улеснява процеса на решаване и дори 

може да предложи решение, обикновено известно като „предложение на медиатора“, но 

не налага решение за страните.  

Закон за сътрудничество - в закона за сътрудничеството или развод по взаимно 

съгласие, всяка от страните има адвокат, който улеснява процеса на разрешаване, в 

рамките на конкретно договорени условия. Страните постигат споразумение с 

подкрепата на адвокатите и взаимно договорени експерти. Никой не налага решение на 

страните. Въпреки това, процесът е формализиран процес, който е част от системата за 

съдебни спорове и от съдебната система; 

Арбитраж - участието обикновено е доброволно, и там има трета страна лице, която, 

като частен съдия, налага разрешаване.  
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Освен основните видове АРС има и други форми, като например: 

Оценка на делата - незадължителен процес, в който страните представят фактите и 

въпросите пред неутрален оценител на делата, който съветва страните за силните и 

слабите страни на съответните им позиции, и оценява как спорът е вероятно да се реши 

от съдебни заседатели или друг съдия; 

Ранна неутрална оценка - процес, който се извършва веднага след като делото е 

регистрирано в съда. Делото се разпределя на експерт, който е помолен да осигури 

неутрална оценка на спора. Оценката на експерта може да съдейства на страните при 

оценката на техния казус и може да им повлияе за постигане на споразумение. 

Семейно съвещание - среща между членовете на едно семейство и на членовете на 

свързана към тях група. На тази среща семейството се включва в обучение за умения за 

взаимодействие и в изработване на план за спиране на злоупотребата или друга форма 

на лошо отношение между членовете; 

Омбудсман - трета страна, избрана от институция - например университет, болница, 

корпорация или други - за разглеждане на жалби от страна на служители, клиенти или 

доверители.  

АРС може да се извършва и онлайн. 

  

 

 

 

5. Законодателството на ЕС в областта на алтернативното и онлайн разрешаване 

на спорове  

АРС е приоритет за ЕС, многократно деклариран от институциите на 

Европейския съюз. Правната рамка за алтернативата на потребителите и онлайн 

решаването на спорове е установено по-специално в следните актове: 

1. Договорът за функционирането на Европейския съюз от прилагането на Договора от 

Лисабон специално посочва развитието на АРС (член 81.2) 

2. Зелена книга относно алтернативното решаване на спорове по гражданско-правни и 
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търговско-правни въпроси, разработена и представена от Комисията през 2002 г. 

3. Директивата за някои аспекти на медиацията по граждански и търговски дела  

4. Директивата за алтернативно решаване на потребителски спорове (Директивата за 

АРС). Директивата за АРС гарантира, че потребителите имат достъп до АРС за 

решаване на техните спорове с търговците. Достъпът до АРС е гарантиран независимо 

от това какъв продукт или услуга са закупили, изключени са единствено споровете във 

връзка със здравето и висшето образование. Прилага се независимо от това дали 

продуктът или услугата е била закупена онлайн или не и дали търговецът е установен в 

държавата – членка на потребителя или в друга държава. Тази директива също така 

установява обвързващи изисквания за качеството на органите за решаване на спорове, 

които предлагат АРС процедури на потребители. 

5. Регламентът за онлайн решаване на спорове на потребители (Регламентът ОРС) 

Платформата за ОРС е уеб-базирана платформа разработена от Европейската 

комисия. Нейната цел е да окаже съдействие на потребителите и търговците да разрешат 

спорове, произтичащи от техните договорни взаимоотношения във връзка с онлайн 

покупки на стоки и онлайн услуги извън съда на ниска цена, бързо и без усложнения. 

Това позволява на потребителите да изпращат техните спорове онлайн на някои от 23-

те официални езика на Европейския съюз. Платформата за ОРС предава информацията 

само на квалифицирани органи за решаване на спорове, посочени от държавите-членки. 

Държавите-членки трябва да установят национално лице за контакт, което да осигури 

съдействие на ползващите платформата за ОРС. Списъкът с тези национални лица за 

контакт се намира на платформата за ОРС.  

6. Регламент на Комисията за прилагане на потребителски ОРС. 

7. Европейски кодекс за поведение за медиатори.  

Освен тези основни актове, които формират правната рамка за регламентирането 

на потребителски АРС, съществуват няколко Директиви на ЕС по отношение на 

секторното законодателство на ЕС, които съдържат разпоредби относно схемите за АРС 

за потребителски спорове, като Директивата за кредитните споразумения за 

потребители и Директивата за електронна търговия. 
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6. Изследването на ЕП и анализ на прилагането на Директивата за медиация в 

страните членки на ЕС.  

Резултатите от изследването на Европейския Парламент показват, че: 

• повечето страни гарантират висока степен на конфиденциалност на целия процес по 

медиация; 

• съдилищата на повечето страни членки на ЕС не са проактивни при отнасянето на 

отделни случаи към медиация; 

• голяма част от страните членки на ЕС имат системи за акредитиране на медиатори; 

• голяма част от страните членки на ЕС, с посочени най-нисък брой медиации годишно, 

нямат икономически стимули за страните да участват в медиация; 

• в голяма част от държавите членки на ЕС от страните не се изисква да участват в 

предварителни информационни сесии по медиация; 

•  голяма част от страните членки на ЕС съобщиха, че за страните няма задължение да 

използват медиация; 

Възможни законодателни мерки, които биха могли да окажат положително въздействие 

върху медиацията и са положително оценени, според проучването, са: 

• идеята да се изисква съветник (адвокат) да информира страните относно медиацията; 

• задължителни информационни срещи по медиация преди съдебното производство; 

• задължителна медиация с възможност страните да се откажат от участие; 
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• медиацията да се направи задължителна за "по-силната" страна; 

• даване на правомощия на съдиите да разпореждат на страните да пристъпят към 

медиация; 

• прилагане на стимули (вкл. икономически) за страните, които решат да пристъпят към 

медиация, за да насърчат използването на медиацията. 

Източници: 

1. Alternative Dispute Resolution for Consumer Cases: Are Divergences an Obstacle to 

Effective Access to Justice, International Public Administration Review, Volume XII, 

Number 4, December 2014. 

2. Green paper on alternative dispute resolution in civil and commercial law, Chapter 1;  

Alternative Dispute Resolution for Consumer Cases: Are Divergences an Obstacle to 

Effective Access to Justice, International Public Administration Review, Volume XII, 

Number 4, December 2014; 

https://www.law.cornell.edu/wex/altemative_dispute_resolution European 

Commission, Solving Consumer Disputes 

3. Green paper on alternative dispute resolution in civil and commercial law, Chapter 1;  

4. http://hudoc.echr.coe.int/ 

5. http://www.europarl.europa.eu/ 

6. http://www.vss.justice.bg/; 

7. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-

complaints/resolve-your-consumer-complaint/alternative-dispute-resolution-

consumers_bg  

8. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ 

9. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ; 

10. https://www.bcci.bg/arbitration/     

11. https://www.bia-bg.com/service/;  

12. https://www.findlaw.com/hirealawyer/choosing-the-right-lawyer/alternative-dispute-

resolution.html  

13. Legal Information Institute: 

https://www.law.cornell.edu/wex/altemative_dispute_resolution European 

Commission, Solving Consumer Disputes  

14. UNCITRAL Model Law; 

15. www.apv.bg;  
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Сравнението между арбитраж и съдебен процес 
 

1. Проучване и анализ на разграничението между съдебни спорове и алтернативни 

методи за разрешаване на спорове 

Като характеристика съдебните спорове включват дело или иск, заведен в съда. 

В този процес има ищец (физическо или юридическо лице, което предявява иск към 

някого чрез съда) и ответник (отговаря на твърденията на ищеца и защитава своята 

позиция) . Всяка страна обикновено се представлява от своите адвокати, предоставя 

всички необходими доказателства и призовава свидетели, за да представи делото си и 

да убеди съдията и / или съдебните заседатели в своя полза. 

Губещата страна  има право да обжалва пред съответния апелативен съд  искане 

за отмяна на присъдата, постановена от съответния съд. Съдилищата са ограничени от 

закона по отношение на вида на делата, които могат да разглеждат, и средствата за 

защита, които могат да бъдат присъдени. Освен това съдебният процес се подчинява 

на строги процесуални правила, които страните в спора трябва задължително да 

спазват. Съдебните спорове делегират правомощията и контрола върху спора на трета 

страна, докато участващите страни нямат пълен контрол върху спора. Някои страни 

често остават обезверени от целия съдебен процес.  
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Има два модела на съдебни системи, които се използват по целия свят: моделът 

на общото право и моделът на гражданското право. Първият модел обикновено 

включва въвеждане на доказателства в процес, уреден от обширни процесуални 

правила, след което съдебното заседание постановява решение въз основа на правни 

указания, дадени от съдия. Вторият модел включва също разглеждането на 

доказателствата, но съществуват три основни разлики:  

1) Моделът на общото право, възприет в  частност в САЩ и Обединеното 

кралство се основава на следните източници на правно регулиране: 

конституционно право, договори, общински наредби, административни 

разпоредби и други източници. Тези различни правни източници се тълкуват и 

прилагат от съдиите както на съдебно, така и на апелативно ниво. От друга 

страна, моделът на гражданското право е подход, който се основава на 

съответните кодекси и / или разпоредби. Тези устави се опитват да дестилират 

всички законови правомощия в подреден и изчерпателен закон. Освен това 

съдиите в системата на общото право не прилагат закона, записан в устава; те 

развиват закона чрез своите тълкувания. Въпреки това, в системата на 

гражданското право съдиите имат значително по-малко правомощия да 

развиват закона чрез тяхното тълкуване, поради факта, че границите на закона 

са определени в съответните кодекси и съдиите нямат право да прекрачват 

границите чрез своите тълкувания. 

2) Втората основна разлика е  в процеса, който се използва за разрешаване на 

спорове. Страните по първия модел разчитат до голяма степен на съдебния 

процес, тъй като различните правни източници имат обща връзка със съдията, 

който прилага законите към отделни страни по спора. Обратно, страните от 

гражданското право използват широка гама от механизми за АРС. 

3) Третата основна разлика е относно резултатите, налични във всяка система. 

Страните при общото право обикновено използват съдебни заседатели, за да 

разрешават правни спорове и предоставят пълни правомощия на съдебните 

заседатели в това отношение. Системата на гражданското право обаче не 

предвижда съдебно заседание и упълномощава компетентния съдия да решава 

по процесуални и материални въпроси на въпросния спор чрез прилагане на 
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съответния закон, посочен в законите на страната. 

В страните с общо право съдебните заседатели могат да присъждат наказателни 

обезщетения и доста широк кръг от компенсаторни щети. В системите на гражданското 

право щетите са много по-ограничени, като обикновено изключват наказателните щети 

и значително ограничават неикономическите компенсаторни щети. 

Съответно може да се направи обобщение, че всяка система / модел си има своите 

предимства и недостатъци. Системата на общото право е по-малко последователна и 

по-скъпа от системата на гражданското право. Системата на общото право обаче 

предоставя по-широк и по-пълен набор от средства за правна защита и по-голяма степен 

на гъвкавост при справяне с изискванията на конкретния случай. Системата на 

гражданското право е по-последователна, лесно достъпна и значително по-евтина. 

Съществува обаче голяма разлика между нанесената вреда и изплатената компенсация. 

Поради това съответната страна може да остане крайно недоволна от резултата.  

2. Предимства и недостатъци на съдебния процес 

Това проучване и анализ се фокусира върху предимствата и недостатъците на 

съдебния процес при разрешаване на съдебните спорове. Преди определянето на 

процеса, който ще се използва за уреждането на спора, е редно и препоръчително да 

страните преценяват всички предимства и недостатъци и да обмислят кой механизъм е 

най-подходящ за спецификите на техния случай (всеки си има своите предимства и 

недостатъци). За съдебния спор предимствата са следните: 

• Има процедура, която автоматично контролира даден иск и страните не 

трябва да създават правилата, които управляват делото; 

•  Съдията по закон е длъжен да е безпристрастен и не е засегнат лично от 

изхода на делото;  

• Всяка страна по спора има право да обжалва цялото или част от решението, 

постановено от съда.  

• Корпорациите предпочитат съдебните спорове, вместо алтернативните 

методи по две причини: ако работят основно в развитите страни, където 

вярват, че имат достъп до независима, безпристрастна съдебна система; 
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или ако работят в развиващите се страни, нямат опит и не се доверяват на 

арбитражния процес. 

Нека разгледаме и недостатъците. Според проучването по отношение на 

корпоративните нагласи и практики към международния арбитраж, проведено от Queen 

Mary, University of London през 2006 г., най-често срещаните тревоги  и притеснения 

относно съдебните спорове са както следва: незапознатост с местните съдебни 

процедури, закони и език. В случай, че страните са от различни държави, те не 

предпочитат да защитават или да предадат делото си на местния съд. Освен това 

процесите траят дълго време, липсва поверителност и има прекомерни разходи. 

Притеснения съществуват също и относно липсата на независима и безпристрастна 

съдебна система или за корупция в самата система (каквито са притесненията и в 

България). Има и трудности по отношение на чуждестранните решения. Всяка държава 

има своето собствено право на суверенитет и може да причини значителни проблеми при 

изпълнението и / или признаването на решения за чуждестранни съдилища. 

3. Алтернативни методи за разрешаване на спорове (АРС) 

Налични са и други, алтернативни методи за уреждане на спор между две страни 

(АРС). На този етап може да се препоръча на страните в спора да обмислят прилагането 

на методи за АРС, които най-добре отговарят на спецификите на техния спор. 

Механизмите за АРС имат за цел да запазят гъвкавостта на процеса. Тази препоръка 

отразява позицията, посочена в Зелената книга на Европейската комисия за АРС от 2002 

г., че: 

„АРС са гъвкави, т.е. по принцип страните са свободни да прибягват до АРС, да решат 

коя организация или лице ще отговаря за производството, да определят процедурата, 

която ще бъде следвана, да решат дали да участват в производството лично или да бъдат 

представлявани и накрая да се вземе решение относно резултата от производството“ 

Всички АРС процеси споделят няколко характеристики помежду си: 

• обикновено са по-малко формални от съдебните спорове; 

• осигуряват бърза и относително евтина алтернатива на съдебните спорове; 

• обикновено насърчават договарянето; 
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• често са поверителни;  

• те са достатъчно гъвкави, за да бъдат адаптирани към всеки отделен случай, тъй 

като не се уреждат от законови правила. 

Определение и общ обхват на АРС: 

АРС се определя като: 

„ … широк спектър от структурирани процеси, включително посредничество, които 

не включват съдебни спорове, въпреки че могат да бъдат свързани или интегрирани със 

съдебни спорове и които включват съдействието на неутрална трета страна и които 

упълномощават страните да решат собствените си спорове ” 

АРС е общ термин, който включва различни видове процеси, с изключение на 

съдебни спорове, използвани за разрешаване на спорове между страните. Различията 

включват: нива на формалност, присъствие на адвокати и други страни, ролята на третата 

страна (например медиатора) и правния статут на всяко постигнато споразумение. 

Въпреки тези различия, споменати по-горе, е възможно да се идентифицират някои общи 

черти за методите на AРС; 

• има широк спектър от АРС процеси, 

• AРС изключва съдебните спорове, 

• АРС е структуриран процес, 

•  АРС обикновено включва присъствието на безпристрастна и независима трета 

страна, 

• в зависимост от процеса на АРС, третата страна помага на другите две страни да 

вземат решение или взема решение от тяхно име;  

•  решение, постигнато в АРС, може да бъде обвързващо или не обвързващо. 

4. Предимства и недостатъци на АРС 

Също както и при съдебните спорове, съществуват предимства и недостатъци и 

при методите за АРС. Те включват значителни ползи, както и значителни недостатъци. 

Поради тази причина е препоръчително страните да преценят текущата ситуация и дали 
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делото  и спецификите му отговарят на някой от методите на АРС или не. Предимствата 

на АРС методите са следните: 

- Методите за АРС могат да бъдат по-достъпни за тези, които имат ограничени 

икономически възможности; 

- Ефективност спрямо времето и разходите (въпреки че все още има многобройни 

дискусии по темата и противоречиви мнения);  

- Осигурява се гъвкав и креативен процес. Страните могат да изберат най-подходящия за 

тях процес на АРС спрямо делото и спецификите му. Например при медиация страните 

могат да решат как да разрешат спора си. Това може да включва средства за защита, 

които не са налице в съдебни спорове (напр. промяна в политиката или практиката на 

даден бизнес).  

- Поверителност на процеса. За разлика от съдебния спор, методът за АРС може да остане 

поверителен. Това може да бъде особено полезно, например, при спорове относно 

интелектуална собственост, които могат да изискват поверителност. Това е и едно от 

основните предимства. 

- Методите за АРС могат да установят дълготрайни бизнес отношения, където е доста 

важно да се разреши спорът по приятелски начин и да се получат добри резултати, като 

не се разрушават бъдещите отношения. 

Разбира се, съществуват и недостатъци при методите за АРС: 

- Методите за АРС понякога не се вписват добре във въпросните спорове и спецификите 

им. Например, ако дадена страна желае да има правен прецедент или това е дело от 

обществен интерес, съдебното решение може да е по-подходящо. 

- Липса на съдебна защита. Както подсказва и името им, методите за АРС не осигуряват 

защита, която трябва да бъде предоставена в съдебен спор. 

- Страните имат право да се откажат от преговорите, когато счетат за необходимо. Тази 

възможност поражда значителни въпроси по отношение на ефективността на методите 

за АРС. 

- Разкриване на информация. Обикновено има по-малка възможност да се разбере 
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случаят на другата страна с АРС, отколкото чрез съдебни спорове. АРС може да не са 

ефективни, ако се проведе преди страните да разполагат с достатъчно информация за 

силните и слабите страни на съответните им дела. 

Може да се направи обобщение, че основните процеси за разрешаване на спорове 

се състоят от два основни класа: тези, при които се запазват правомощия за разрешаване 

на самите страни и тези, при които трета страна решава въпроса. Към първият клас се 

причислява и медиацията. Вторият клас включва арбитража и хибридния процес на 

медиация (наречен med-arb). Методите за АРС от втория клас предоставят на 

компетентния орган правомощието да постигне и приложи решение за спор. 
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Methods Partner Atty. Nilgün Serdar Şimşek Atty. Kerim Bölten; School of International 

Arbitration, Queen Mary College, University of London; 

2. Green Paper on alternative dispute resolution in civil and commercial matters 

COM/2002/0196 Final. Available at http://eurlex.europa.eu ; Lewis and McCrimmon, The 

Role of ADR Processes in the Criminal Justice System: A view from Australia‘. Paper 

presented ALRAESA Conference, Uganda, September 2005 at 2. Available at: 

http://www.justice.gov.za; 

3. International Arbitration: Corporate Attitudes and Practices, 2006; Law Reform Commission, 

Alternative Dispute Resolution: Mediation and Conciliation, November 2010; 

4. Judith Stilz Ogden, Nikki McIntyre Finlay, Strategies for Choosing a Dispute Resolution 

Method; Michael L. Moffitt, Andrea Kupfer Schneider, Dispute Resolution: Examples and 

Explanations, Wolters Kluwer Law & Business, Second Edition, 2011 
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Method; 

6. Lucille M. Ponte, Thomas D. Cavenagh, Alternative Dispute Resolution in Business, West 

Educational Publishing Company, 1991; 

7. Michael L. Moffitt, Andrea Kupfer Schneider, „Dispute Resolution: Examples and 

Explanations“, Wolters Kluwer Law & Business, Second Edition, 2011  
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Ogden, Nikki McIntyre Finlay, Strategies for Choosing a Dispute Resolution Method; 

16. Victorian Law Reform Commission, Civil Justice Review Report, March 2008; 

17. Vinod K. Agarwal, Alternative Dispute Resolution Methods, Document No. 14, Geneva, 

March 2001; 

18. http://eurlex.europa.eu; 

19. http://www.justice.gov.za 

  



„Арбитражът - алтернативен метод за решаване  

на правни спорове“ 
Проектът е финансиран по договор  

№BG05SFOP001-3.003-084-C01/29.01.2021г.,  
съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от ЕС и ЕК не 
може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”  

 

 

 

Арбитражното решение. 

Категории съгласно международната и националната уредба 

 

Съдебен процес или арбитраж? Това е един от първите въпроси, с които се 

сблъскват нови адвокати в областта на международното разрешаване на спорове. За 

предпочитане ли е страните да подават своите спорове пред националните съдилища, 

или пред арбитър, или арбитражен състав, заседнал в неутрална юрисдикция?  

1. Причини за избор на арбитраж. 

Проучване от 2015 г. установило, че приложимостта на решенията, способността 

да се избягват конкретни правни системи, гъвкавостта на процедурите и способността 

на страните да избират своите арбитри определят популярността на арбитража. 

Причини:  

-  Изпълнение: международни арбитражни ползи от Нюйоркската конвенция от 

1958 г. за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения. 

Въпреки заглавието си, Нюйоркската конвенция предвижда прилагане както на 

международни арбитражни решения, така и на международни арбитражни 

споразумения. В момента над 150 държави са страни по Нюйоркската конвенция, 

което я прави един от най-успешните и влиятелни договори в областта на 

международната търговия. Въпреки че изпълнението на европейски съдебни 
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решения в Европа е сравнително лесно и някои държави (като Обединеното 

кралство) са сключили мрежа от договори за реципрочно изпълнение на съдебни 

решения, изпълнението на арбитражните решения съгласно Нюйоркската 

конвенция е една от основните причини за популярността на арбитража. 

Нюйоркската конвенция не е съвършена: тя е изготвена преди половин век в 

свят, който не прилича много на днешната глобализирана и взаимосвързана 

икономика, а данните за спазването на Нюйоркската конвенция в някои региони 

са смесени. Но остава фактът, че страна с международно арбитражно решение 

често е в далеч по -добра позиция за изпълнение от страна със съдебно решение. 

- Неутралност: арбитражът предлага разрешаване на спорове в неутрален 

форум. Въпреки че съдилищата от "седалището", където се намира арбитражът, 

могат да играят известна роля в подкрепата и контрола на арбитража, 

обикновено се оставя на арбитрите да определят основателността на спора. 

Страните, притеснени от изтънчеността или пристрастието на националните 

съдилища, могат да разрешат спора си от неутрални арбитри в неутрален форум. 

- Поверителност: арбитражните производства обикновено са частни и страните 

могат да се споразумеят. Факт е, че всяка информация, обменена по време на 

арбитража и резултатът от процеса се пазят в поверителност. Това е в ярък 

контраст със съдебните спорове, които неизменно са публични. Има някои 

доказателства, че поверителността в арбитражите постепенно се премахва, но 

естеството на арбитража е, че е консенсусен: страните могат да се стремят да се 

споразумеят за непроницаеми разпоредби за поверителност, когато се съгласят 

да арбитрират. 

- Окончателност: една от причините, поради които съдебните спорове са 

непопулярни, е възприеманата възможност да се осуети изпълнението на всяка 

присъда с продължителни обжалвания. За разлика от това, арбитражните 

решения обикновено са окончателни и когато съществува възможност за 

оспорването им, това е на по-тесни основания от тези, установени в 

националните съдебни системи. Арбитражът често е по-ефективен, като 

решението „на едно гише“ замества съдебните процеси и обширните апелативни 

прегледи. 
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-  Гъвкавост: има фактори, които осигуряват мотивацията зад произхода на 

арбитража: гъвкавост на процеса, бързина и ефективност и възможност за избор 

на арбитражен съд с технически опит. Въпреки че това остава причината, поради 

която в някои сектори (като корабоплаването и застраховането) арбитражът е 

предпочитаният избор, тяхната стойност намалява, тъй като развитието на 

арбитража като форум за разрешаване на международни спорове с висока 

стойност е довело до по-формулирани, отнемащ време и скъп процес на спорове. 

Това е често срещана критика към арбитража и е въпрос, с който институциите 

се борят.  

 

 

 

 

 

2. Ключови елементи на арбитражната клауза 

Арбитражът се основава на принципа, че две или повече страни са се съгласили 

споровете им да се решават от арбитраж, а не от национални съдилища. Това изисква 

договор и съгласие между страните. Това споразумение обикновено се намира в 

арбитражна клауза (включена в договор преди възникване на спор) или споразумение 

за подаване (сключено след възникване на спор).  

Ключови елементи: 

Правилно позоваване на арбитраж 

Целта на арбитражната клауза е да отнесе спорове, възникнали по договора, до 

арбитраж. Страните трябва да определят кои спорове искат окончателно да бъдат 

разрешени чрез арбитраж и да гарантират, че изготвянето на клаузата постига това. 

Страните често ще искат процедура за разрешаване на спорове „на едно гише“ за всички 

спорове, възникнали във връзка с договор. Следователно арбитражната клауза следва 

да бъде изготвена като цяло, за да обхване всички спорове, произтичащи от или във 
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връзка с въпросния договор, независимо дали тези спорове са по договор или извън 

договор. 

Арбитражни правила 

Едно от предимствата на арбитража пред съдебните спорове е способността на 

страните да определят процедурата, по която ще се проведе арбитражът. Нивото на 

гъвкавост, предоставено на страните, зависи от това дали те решават да разрешат спора 

си чрез институционален или ad hoc арбитраж. 

Ако е избран институционален арбитраж, обичайно правилата на избраната 

институция да управляват провеждането на арбитража. Ако е избран ad hoc арбитраж, 

страните могат да изберат да изготвят свои собствени правила или, както е по -често, да 

използват други правила, като правилата на UNCITRAL. 

Назначаващ орган 

При институционален арбитраж избраната институция ще бъде органът по 

назначаването. Освен ако не е уговорено друго, назначаването на арбитрите ще се 

ръководи от правилата на тази институция. Въпреки това, в арбитраж ad hoc е важно да 

се посочи механизъм за назначаване на арбитрите при неизпълнение на назначаването 

от страните. Обикновено това става чрез номиниране на орган за назначаване на трета 

страна. Повечето арбитражни институции предлагат услуга за назначаване, дори ако 

техните арбитражни правила не се използват. 

Арбитражно място 

Седалището или мястото на арбитража е един от най -важните въпроси, които 

трябва да се уточнят при изготвянето на арбитражна клауза. Законът за седалището 

урежда начина на провеждане на арбитражното производство. Така, например, ако 

седалището е посочено като Лондон, към арбитража ще се прилага Законът за 

английския арбитраж от 1996 г. 

Изборът на място също може да повлияе: дали националните съдилища ще се 

намесят в арбитража; дали предметът на спора може да бъде разрешен чрез арбитраж; 

лекотата, с която арбитражното решение може да бъде оспорено или обжалвано; и 

приложимостта на арбитражно решение в други юрисдикции. Страните трябва да 
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гарантират, че избраното място е ратифицирало Нюйоркската конвенция, за да се 

увеличи максимално вероятността за присъждане на решение в други юрисдикции. 

Език 

Езикът на арбитража ще бъде езикът на писмените и устните становища и на 

всички изслушвания. Избраният език обикновено е езикът на договора, който е в 

основата на спора. Ако езикът не е посочен в арбитражната клауза, арбитражният съд 

ще го определи. 

Брой арбитри 

Обикновено арбитражът се изслушва от един или трима арбитри. Винаги трябва 

да се избягва четен брой арбитри. Макар и по-евтино, изборът на едноличен арбитър 

може да бъде по -рискован, тъй като решението зависи от мнението само на един човек. 

В сложни спорове страните често се чувстват по -комфортно, знаейки, че избраният от 

тях арбитър е част от тричленния съд. 

Увереност, че арбитражната клауза е достатъчно сигурна 

Националните съдилища обикновено се опитват да спазват арбитражните 

разпоредби. Арбитражната клауза обаче винаги трябва да бъде ясно изготвена, за да се 

избегнат всякакви аргументи относно нейното прилагане, след като отношенията на 

страните се разпаднат. 
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3. Арбитражното решение – прилагане и оспорване 

Същност на арбитражното решение 

След приключване на арбитражното производство трибуналът обсъжда и взема 

окончателно решение, като предоставя (или удържа) облекчение по исковете на 

страните и разрешава спора им. Арбитражното решение е окончателно и обвързващо за 

страните и създава законни права и задължения. 

По-голямата част от арбитражните решения се изпълняват доброволно. В някои 

случаи обаче една от страните може да не приеме решение, което води до производство 

след възлагане, в което страна може да оспори решението. Алтернативно, или 

едновременно с оспорването, другата страна може да се стреми да наложи присъдата 

срещу активите на страната, която е загубила арбитража. 

Оспорване на арбитражно решение 

Неуспешната страна в арбитража (длъжникът по арбитража) може да оспори 

арбитражното решение съгласно законите, приложими в "седалището" на арбитража. 

Искане за отмяна (отмяна или освобождаване) на арбитражно решение трябва да бъде 

подадено до съдилищата на мястото (или „седалището“) на арбитража. Тези съдилища 

ще бъдат единствените компетентни съдилища, които могат да обмислят оспорване на 

присъда. Някои международни арбитражни правила също предвиждат „вътрешна“ 

процедура за обжалване, при която отделен състав преглежда решението. Например в 

арбитражите по GAFTA, които се занимават със стокови спорове, една страна също 

може да обжалва пред апелативен съвет. 

Като цяло е трудно да се оспори арбитражно решение. По своята същност 

арбитражните решения имат за цел да бъдат окончателни и обвързващи за страните. 

Повечето съвременни арбитражни закони следват подхода на Типовото право на 

UNCITRAL, който предвижда предполагаемата валидност на международните решения 

(член 34), при спазване на определени изключения, които отразяват член V от 

Нюйоркската конвенция. Като такива, повечето закони и правила определят висок праг 

за всяко предизвикателство. Процедурата за отмяна на арбитражно решение варира в 

зависимост от юрисдикцията.  
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Срокове 

В много страни има кратък срок, в рамките на който трябва да се предяви иск за 

отмяна на решение. Член 34.3 от Типовия закон на UNCITRAL изисква заявление за 

отмяна да бъде подадено в рамките на три месеца от датата, на която страната, подала 

заявлението, е получила присъдата. Някои юрисдикции предвиждат по -кратки срокове. 

Съгласно Закона за арбитража на Англия от 1996 г., заявлението трябва да бъде 

подадено в рамките на 28 дни от присъждането. В Швейцария крайният срок е 30 дни 

след уведомяване за наградата. 

Арбитражното решение е окончателно и обвързващо за страните и създава 

законни права и задължения. 

Основания за отмяна на арбитражно решение 

Основанията за отмяна на арбитражно решение са специфични за юрисдикцията. 

Много юрисдикции обаче следват подхода на Типовия закон на UNCITRAL, който от 

своя страна отразява разпоредбите за непризнаване на член V от Нюйоркската 

конвенция. 

В типовия закон се определят ограничени и изчерпателни основания за отмяна 

на арбитражни решения. Това са: 

- недееспособност на страна или недействителност на арбитражното 

споразумение; 

-  на страната, подала заявлението, е отказана възможността да представи делото 

си; 

- решението разглежда въпроси извън обхвата на арбитражното споразумение; 

- съставът на арбитражния съд или арбитражната процедура не е в съответствие 

със съгласието на страните; 

- предметът не може да бъде разрешен чрез арбитраж; и 

-  решението нарушава обществения ред. 

Обхватът на тези основания се влияе от националното законодателство на 

юрисдикцията, в която е подадено заявлението, и когато една юрисдикция е приела 
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Типовия закон на UNCITRAL. Най -променливото основание е „публичната политика“ 

и някои юрисдикции, например Индия и Русия,  които са приели по-широко 

определение от други, което позволява на техните съдилища да преразгледат 

основателността на присъдата. Въпреки това, тъй като юрисдикциите се стремят да 

станат по-благоприятни за арбитража, местните съдилища стават все по-ограничаващи 

в подхода си. 

Освен това националното законодателство може да предостави допълнителни 

основания за оспорване. Докато много юрисдикции следват Типовия закон, някои са 

предоставяли допълнителни основания за оспорване; най -често срещаният се основава 

на твърдението, че трибуналът е допуснал сериозни грешки при вземането на своето 

решение. Например, раздел 69 от Закона за арбитража на Англия от 1996 г. позволява 

на една страна да оспори арбитражно решение въз основа на грешка при прилагане на 

закона. Въпреки това е възможно страните да се откажат от правото си да обжалват по 

правна точка и такова отказване обикновено е предвидено в правилата на водещите 

арбитражни институции (напр. Член 26.8 от Правилата на LCIA, член 34.6 от Правилата 

на ICC). 

Ефект от отмяна на решение 

Ако решението бъде отменено, то престава да съществува и не може да бъде 

приведено в изпълнение в юрисдикцията, в която се е провела процедурата за отмяна, 

т.е. седалището на арбитража. Съществуват обаче известни спорове дали все още е 

възможно да се приложи решението на друго място. Нюйоркската конвенция гласи, че 

принудителното изпълнение може да бъде отказано другаде, ако на седалището е 

отменено решение. Това е дискреционно и различните юрисдикции са възприели 

различни подходи по този въпрос. Законът в тази област продължава да се развива и 

последните решения изглежда са повлияни от възприемането на политическа намеса в 

производството по отмяна. Въпреки това, макар и да не е абсолютна пречка за 

изпълнението на друго място, отмяната на седалището затруднява изпълнението. 

Прилагане на решението 

В случаите, когато длъжникът не се съобрази доброволно с решението, другата 

страна може да се обърне към съда за „признаване и изпълнение“ на решението. 
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Признаването на арбитражно решение включва разрешаването на страната да разчита 

на обвързващата сила на решението в рамките на съответната юрисдикция, където е 

признато решението. Изпълнението отива по далеч. То позволява на заявителя да търси 

конкретно средство за защита, като например плащане на парична сума в съответната 

юрисдикция. В повечето случаи тези понятия се разглеждат съвместно. 

Една много изгодна характеристика на арбитража, в сравнение със съдебните 

спорове, е широко разпространената принудителност на арбитражни решения през 

международни граници. Това се дължи главно на Нюйоркската конвенция, която се 

прилага в над 150 държави. Член III от Конвенцията гласи, че „Всяка договаряща 

държава ще признава арбитражните решения като обвързващи и ще ги изпълни в 

съответствие с процедурните правила на територията, на която се основава решението“. 

Съгласно член IV от Конвенцията, за да може съдът да признае и да изпълни решение, 

страната трябва да предостави: а) надлежно завереното оригинално решение или 

заверено копие; и б) оригиналното арбитражно споразумение или заверено копие. Ако 

решението или споразумението не са направени на официалния език на държавата, в 

която се разчита решението, трябва да се предостави и заверен превод. 

Въпреки че Конвенцията предоставя всеобхватна рамка за изпълнение на 

арбитражни решения, държавите, подписали договора, могат да определят свои 

собствени процедури, които трябва да бъдат спазени, за да се признае и приведе в сила 

решението, както на мястото на арбитража, така и на мястото на изпълнение. 

Един важен фактор, който трябва да се има предвид, са сроковете, наложени 

съгласно националното законодателство по отношение на изпълнението. Например в 

САЩ изпълнителното производство по Конвенцията трябва да бъде заведено в рамките 

на една година от датата на присъждане, докато във Франция няма такъв срок за 

изпълнение. 

Друга ценна характеристика на Конвенцията са ограничените основания, на 

които една страна може да поиска отмяна на изпълнението. Те са идентични с 

основанията за оспорване на арбитражно решение въз основа на типовия закон на 

UNCITRAL, но с допълнително основание, в което се посочва, че съдът може да откаже 

да изпълни решение, ако все още не е обвързващо за страните или е отменено от 
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съдилищата по мястото на арбитража. 

В много страни Конвенцията формира вътрешната рамка за признаване и 

изпълнение на международни арбитражни решения. Трябва обаче да се отбележи, че 

националните устави могат да действат успоредно с Конвенцията и други договори за 

подобряване на механизмите за прилагане на арбитражни решения. 

Източници: 

1. UNCITRAL Model Law; 

2. http://lawtimesjournal.in/types-of-arbitration/ 

3. https://ec.europa.eu  

4. https://news.lex.bg/  

5. https://vladimirovlaw.com/news/  

6. https://www.deacons.com/assets/ 
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Арбитражът и правото на Европейския съюз 
 

1. Обща характеристика на арбитражното право в Европейския съюз. 

Актуалността на настоящата тема не произтича от конкретни 

националноправни условия и обстоятелства (освен, разбира се, вече петгодишното ни 

членство в ЕС), а се основава на най-новата практика на СЕС, от една страна и от друга, 

в резултат на изследванията на последиците от приложението на някои европейски 

правни актове, които  регулират имуществени отношения между субекти на правото, 

за които в случай на спор най-често се уговаря арбитражна компетентност. Такива 

актове са: Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно 

подсъдността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и 

търговски дела; Регламент (ЕО) Nо 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 година относно 

сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на 

доказателства по граждански и търговски дела; Регламент (ЕО) № 805/2004 на 

Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за въвеждане на 

европейско изпълнително основание при безспорни вземания (ОВL 143, 30.4.2004 г., 

стр. 15); Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11  юли 

2007 година за създаване на европейска процедура за искове с малък материален 
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интерес; Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 

2008 година относно приложимото право към договорни задължения (Рим I), 

Регламент (EO) Nо 864/2007г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 

година относно приложимото право към извъндоговорни задължения (Рим II). 

Обсегът на настоящото изследване се свързва с тематика, която все по- 

интензивно поставя на дневен ред въпроса за баланса между самостоятелността на 

арбитража (включително и неговата философия за постигане не само на правно, но и 

житейски оправдано равновесие в отношенията между страните, за които се отнася 

арбитражното  решение) и  правната сигурност, която би следвало да се гарантира и от  

арбитражните решения  (особено  в  случаите когато се предполага изпълнение извън 

страната, в която е било седалището на арбитража  или  извън  страната,  чието  право  

е  приложимото). Тази  тематика  е актуална не само за българското право, а и за 

развитието на правото като наука и практика в останалите държави членки1. 

Решението  West  Tankers  поставя  т.нар.  „арбитражното  изключение”  на 

дневен ред като го поставя в известна степен в противоборство с разбирането на 

ДФЕС,  че  съдебното  сътрудничество  преминава  през  взаимното  признаване между  

държавите  членки  на  извънсъдебни  решения  и  тяхното  изпълнение2. Въпреки   

новаторската   тема,   която   заради   динамичното   си   развитие,   не позволява   да   

й    бъде   направено   цялостно   и   завършено    изследване,    за теоретична    основа    

на    изложените    аргументи    и    направени    изводи    по настоящата  тема  са  

послужили  както  трудовете  на  български  и  чуждестранни автори,  така  и  мотивите  

на  някои  общоизвестни  решения  на  международни арбитражни   трибунали,   от   

една   страна   и   от   друга,   основополагащите   по отношение  хармонизацията  в  

областта  на  международния  арбитраж  решения на ECJ. 

1.2 Предмет и задачи на изследването 

Предмет на предлаганото изследване е уредбата на арбитража в 

международното частно право с акцент върху особеностите на този недържавнически 

(частен) способ за разрешаване на най-често отнасяните до него частноправни 

международни спорове – както спорове с търговски характер, така и онези, субекти на 

които са инвеститор и приемаща страна (инвестиционни спорове), и критичен анализ 

на интеграционното право в областта на международния търговски арбитраж, както и 

практиката на Съда на европейския съюз във връзка с отношения и спорове в същата 
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област. 

Една от задачите на настоящото изследване е да обсъди и систематизира 

практическите прояви на арбитража във възможните му проявления: система от 

знания; метод за разрешаване на спорове; институция в икономическия живот. 

Друга основна цел е да „разположи” арбитража на полагащото му се място в 

системата на правото на ЕС. В тази връзка са разгледани конкретни решения на Съда 

на Европейския съюз, които на този етап от развитие на юриспруденцията са 

основополагащи за отношенията арбитраж–право на ЕС. Същевременно критиката 

към сега съществуващото разбиране за мястото на арбитража в съдебната система на 

Европейския съюз става все по-осезаема. Именно в тази връзка настоящият анализ има 

за цел да допълни аргументите в подкрепа на тезата, че арбитражният орган е съдебна 

институция и въпреки своите частноправни характеристики е не по-малко значима за 

прилагане на търговско-правните норми, отколкото всеки един национален съд. 

 

1.3 Методи на изследването 

Основна цел е да анализира проявленията на европейската интеграция в 

областта на международния арбитраж и (съобразяващата се с това) практика на СЕС. 

И понеже материята, свързана с хармонизация в областта на арбитража е сравнително 

нова и оскъдна, то настоящото изследване прави анализ на тази връзка и в обратна 

посока - на механизмите, по които се „движи” европейско правната интеграция и 

зависимостта на това движение от вече съществуващата съдебна практика. Това е 

необходимо за пълнота при решаване на поставените задачи доколкото в исторически 

план началото на разискванията за същинска хармонизация в областта на арбитража 

следват първото решение на ECJ, в което обхвата на залегналото в Брюкселската 

конвенция от 1968 „арбитражно изключение” намира първото определение на своето 

съдържание. 

За постигане тези своите цели и задачи настоящото изследване съчетава 

историческо-нормативен метод (присъствие на „арбитражното изключение” в 

нормативните документи, приложими към имуществените5 спорове между страните и 

решенията по такива спорове), системно-логичен и сравнително правния метод6 на 

анализ. 
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1.4 Научна новост на изследването                  

Дори и съвременните правна теория и обучение по право не възприемат, че 

международният търговски арбитраж може да бъде отделен дял и дисциплина на 

международното частно право не е отделна дисциплина. Това е консервативно 

разбиране, което има всички основания да бъде променено, тъй като в нашето 

съвремие препращането към арбитраж в случай на спор е много често срещана 

уговорка между страните в резултат на все по-увеличаващия се интензитет на 

икономическия обмен. 

Съдържащите се в изследването идеи за бъдещи законодателни решения 

допринасят за развитие на научната обосновка при теоретичните разработки в областта 

на международния търговски арбитраж, който съчетавайки в себе си разпоредби от 

МЧП и ПЕС, е в позиция да поддържа и собствена правна система, която има своето 

самостоятелно място в теорията на правото, свързано с трансгранични 

взаимоотношения (към които могат да бъдат приравнени и вътрешно арбитражните 

спорове доколкото правоприлагащия арбитражен орган следва да държи сметка за 

относимите към спора европейски правни норми). 
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1.5 Практическо значение на изследването           

Въпреки че наименованието „право на международния търговски арбитраж” 

предизвиква скептична усмивка и усещане за прекаленост у теоретиците на правото, 

всеки практикуващ юрист в областта на международния арбитраж е убеден, че 

арбитражното право има своето самостоятелно съществуване, в което се съчетават 

процесуално и материално правни норми, между които често няма категорично 

разделение. 

Предвид динамиката в присъствието и развитието на арбитражното право 

спрямо принципите на европейското право, изследване като настоящото оправдава 

своето съществуване с направения анализ на актуалните правни норми в тази област, 

интеграционният им ефект, както и разбирането на задължителната по своя характер 

юриспруденция. 

Съдържащите се идеи за lege ferenda, както и тяхната обосновка, са от 

практическо значение за определяне допустимостта на използваните мотиви при 

поддържане на една или друга теза. Разгледани са и предимствата и недостатъците на 

възприетите от различните арбитражни закони решения по съществени за обективното 

протичане на арбитражния процес въпроси като например: самостоятелно (отделно от 

основния договор) съществуване на арбитражната клауза; контрол върху правото на 

арбитражния орган да разгледа спора, с който е сезиран; приложим закон, в случай че 

страните не са посочили такъв; компетентен съд, в случай на спор по процедурата в 

хода на арбитражния процес, и пр. 
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Съществена част от настоящото изследване заема темата за една от основните 

характеристики на практическата стойност на арбитража, а именно – арбитражът като 

метод за разрешаване на инвестиционни спорове съобразно процедурните механизми, 

предвидени в двустранни спогодби и международни договори за закрила на 

инвестиции и провеждани по реда на Конвенцията производства за уреждане на 

инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави. Въпросите в 

тази насока са разгледани и в практически аспект в светлината на богатата вече 

арбитражна практика по дела, попадащи в юрисдикционния обхват на Конвенцията. 

1.6 Обем и структура на изложението 

Нормативният, практически и теоретичен материал, залегнал в основата на тази 

разработка, обуславят следната структура: съдържание, увод, пет глави, разделени на 

параграфи, точки и подточки, и заключение, в което се обобщават изводите, 

предложенията и препоръките на извършения анализ. 

Първи етап обхваща въпроси, касаещи арбитражното споразумение, избора на 

приложимо право и теориите за него, формирането на арбитражния състав, етапите на 

арбитражното производство и се отнася до компетентността и юрисдикцията на 

арбитражния състав в светлината на разрешенията, съдържащи се в различни правни 

системи, международни актове и арбитражни правила. 

Втори етап са разглеждани хипотезите, при които е допустимо и необходимо 

правото на ЕС да се намесва в материалните и процесуални националноправни норми, 

които имат отношение към арбитража, от една страна и от друга – направен е анализ 

на възможните последствия от евентуалната намеса на правото на ЕС по отношение на 

арбитражните споразумения и нормите, които ги допускат и регулират. 

Трети етап e във връзка с характеристиката, съдържането и процедурата на 

арбитража по Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и 

граждани на други държави (ICSID Convention). След заключителната част са 

посочени източниците и ползваната за целите на изследването специализирана 

литература, както и цитираните в текста решения на ECJ, на национални и арбитражни 

юрисдикции, както и тези на ICSID. 

Проучването  се обосновава на актуалността на темата и нейната „добавена стойност” 

за теорията и практиката. Извода е че  правилата, по които съществува и действа 

арбитражния процес не могат (и не трябва) да бъдат изключвани от обсега на 
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интеграционната система на правото на ЕС, както и липсата на единна практика за 

сметка на наличието на разнообразни разбирания от националните съдилища на 

държавите членки по отношение ангажиментите на националния съдия към правото 

на ЕС в процеса по „ревизия” на едно арбитражно решение. 

 

 

2 Теоретични аспекти на  

международния търговски арбитраж  

 

 

 

Общотеоретични постановки във връзка с арбитража като метод за разрешаване 

на спорове, доброволно сформиран съдебен орган и като система от процесуални 

правила. Доколкото арбитражната теория е твърде богата, това изследване се е 

ограничило до анализ на основополагащите аспекти на арбитража с цел подготовка за 

съдържанието на следващите теми. 

Практически аспекти на „правото на арбитража да говори” 

Разглежда проявленията на отделните характеристики, елементи етапи на 

арбитража от гледна точка на тяхното практическо приложение. Засегнати са 

въпросите за съставяне и подписване на валидно! арбитражното споразумение, които 

се занимават с формата на арбитражното споразумение, изразяването на значима от 

гледна точка на правото воля за съществуването, прилагането и изпълнението на 

такова споразумение от страна на възможните субекти, избор на приложимо право към 

спора и към същинското производство. 

Особено място е отделено на lex arbitri, доколкото това е conditio sine qua non за 

следене на законосъобразността по време на арбитражното производство, за 

признаване и изпълнение на арбитражното решение и не на последно място, пряко 

свързано с предмета на настоящото изследване – на lex arbitri се определя значима роля 

в процеса на хармонизация и прилагане на „арбитражното изключение”, предвидено в 

европейско правните норми в областта на международния арбитраж. Разгледани са 
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същността, елементите и различните теории за lex arbitri – seat theory и delocalization. 

В този раздел се обсъждат и правилата относно видовете спорове и доколко 

същите са допустими да бъдат разглеждани от арбитраж. 

Предмет на анализ са и етапите на арбитражното производство: „искане за 

арбитраж”, формиране на решаващ орган, същинско производство, постановяване на 

арбитражно решение и неговото изпълнение. 

Оспорване юрисдикцията на арбитражния състав 

Въпреки съдържалата се в заглавието дума „оспорване”, този раздел се 

занимава с цялостния процес по определяне и практическа реализация на 

компетентността на арбитражния състав. Разгледани са хипотезите за оспорване на 

тази компетентност, възможните практически решения при такива спорове, както и 

приноса за арбитражната теория на мотивите, с които се потвърждава или отхвърля 

юрисдикцията на арбитражния орган (както при прилагане на „competence-

competence”, така и в случаите на оспорване пред националния съд). 

Разгледани са и конкретни нормативни актове, свързани с арбитража – 

философията на френския закон, Европейска конвенция за международен търговски  

арбитраж (The 1961 Geneva Convention), както и UNCITRAL Model Law. 

Подробно е изследвано правото на арбитража да се произнася по собствената 

си компетентност и аспектите на задължителността на това произнасяне. 

Възможност, необходимост и последствия от намеса на правото на ЕС в 

областта на международния арбитраж и приложимите към арбитражното 

производство правни норми и съглашения 

Предвид това, че темата е взаимодействието между арбитража и правото на ЕС, 

може да бъде определена като основополагаща за настоящото изследване. Избраното 

заглавие е повече от изчерпателно по отношение третираните въпроси: актуални 

законодателни решения и практическото им приложение, ползи и неудобства от 

установяване на пряка връзка между арбитража и правото на ЕС, ангажираност на 

арбитражния състав от интеграционните норми и разпределяне на компетентността 

между арбитражния състав и националния съд когато на решаване са поставени 

предварителни/съпровождащи арбитражното производство въпроси (обсъждане 

валидността на арбитражното споразумение; назначаване или отвод на арбитри, 

обезпечителни мерки и други). 
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Посочват се и направленията, в които е възможно да бъде търсена,  респективно 

постигната хармонизация между националните законодателства и се прави анализ на 

националните норми с международни и европейски актове. Общоизвестно е, че 

законодателствата на държавите членки са повлияни (в различна степен) от 

UNCITRAL Model Law, то не се забелязват съществени разлики между основните 

елементи на нормите в тази област: арбитруеми спорове, форма на арбитражното 

споразумение – обичай и изключения, (не)допустими уговорки в арбитражното 

споразумение в отклонение от общоприетите правила и обичаи, допустимост и 

реализация на охранителни/обезпечителни мерки, включително и anti-suit injunction 

преди и по време на арбитражното производство, участие на националния съд в 

арбитражното производство, поведение на националния съд при сезиране със спор, за 

който има арбитражно споразумение. Разгледана е и една от темите с особено значение 

за определяне допустимата степен на хармонизация в областта на арбитража – доколко 

арбитражният орган е задължен да „постъпва” спрямо нормите на правото на ЕС така 

както е ангажиран националният съд. 

„Communitarization на арбитража“, умишлено е използвано понятие, което след 

Лисабонския договор губи своето общоприето значение, но изразява най-точно един 

от аспектите на взаимовръзката между арбитража и правото на ЕС. Арбитражът е 

метод за разрешаване на имуществени спорове (независимо дали произтичат от 

договорни отношения или са на извъндоговорно основание с последващо съгласие за 

арбитраж) най-често между юридически лица. Същевременно, правото на ЕС съдържа 

нормативни документи, които ангажират националните съдилища в този вид спорове 

(Рим I, Рим II, регламентите за разплащания, „европейско изпълнително основание” и 

пр. норми). Следователно, липсата на комуникация би довело до „освобождаване” от 

задължителността на правото на ЕС на субектите, избрали да отнесат своя спор пред 

арбитраж. Подобна хипотеза влече след себе си липсата на правна сигурност и 

равнопоставеност между участниците на общоевропейският пазар. Доколкото правото 

на ЕС произхожда и се основава на Договорите, то юридическата основа на 

отношенията между субектите на правото на ЕС трябва да държи сметка за цялостния 

облик и едновременност на целите и задачите, които Договорите си поставят. 

В тази глава са анализирани действащите норми в правото на ЕС, които имат 

отношение към арбитража като метод за разрешаване на спорове. Подробно са 
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разгледани възможните аспекти на съдебно сътрудничество между държавите членки 

в сферата на взаимно признаване на крайни актове на правораздавателните 

институции. 

В същата глава е отделено място на предлаганите от ЕК промени в Регламент 

Брюксел I, които имат отношение към арбитража – „арбитражното изключение”, 

понятието „lis pendens” и пр. 

 

 

Арбитраж 

по инвестиционни спорове 

 

Този раздел прави подробен анализ на съдържанието и целите на Конвенцията 

за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави, 

в сила от 1966г. (Конвенцията). Изложението се ангажира и с анализ на практиката 

действащия по силата на тази Конвенция Център за уреждане на инвестиционни 

спорове, със съкращение ICSID (International Centre Settlement of Investment Disputes). 

Практиката на този Център е в изключително широк спектър и се формира от 

действащите към Центъра арбитражни трибунали. Една от различните и интересни 

характеристики на ICSID е факта, че независимо от мястото на провеждане, 

Конвенцията предвижда местният процесуален закон да е неотносим към отношенията 

между страните в арбитражното производство. Тази  хипотеза се отнася и за случаите 

когато трябва да се определя приложимо право (когато страните не са го посочили) – 

Конвенцията предвижда ред, който се различава от обичайно възприетата практика в 

такива случаи по други арбитражни производства. 

Своето присъствие в темата за Инвестиционният арбитраж оправдава с това че 

Конвенцията като международен акт е част от вътрешното право на държавите членки 

на ЕС. Следователно при ангажиране компетентността на националния съд, той е 

обвързан с разпоредбите, изискванията и условията на Конвенцията, от една страна. 

От друга страна, евентуалната хармонизация на законодателствата и предоставяне на 

по-широка компетентност на ЕС за законотворчество в областта на международния 

арбитраж, изисква съобразяване с вече постановените принципни решения по 

прилагане и изпълнение на Конвенцията, както и по конкретни спорни между държави 
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членки въпроси, по които с цел правна сигурност не би следвало да се допуска 

възможност да получат алтернативно или противоречащо на вече постановеното 

решение в случай че същият или подобен спор бъде повдигнат отново. 

Друг значим аспект на присъствието на Конвенцията в правото на ЕС е 

съвместимостта нейните разпоредби с подписаните двустранни инвестиционни 

спогодби и тяхната относимост към изключителните компетентности на Съюза, 

вменени му по силата на ДФЕС. 

 

  

 

Основни моменти в развитието 

на правната уредба в България 

на Арбитражния съд 

като способ за алтернативно 

разрешение на спорове 

 

 

 

1. Разгледан ретроспективно, за първи път в България арбитраж се създава през 

1896 г., който е функционирал в системата на Търговско – промишлената палата. 

Нормативна основа за учредяването му е бил Закона за гражданското 

съдопроизводство от 08 февруари 1892 г. (обн. ДВ, бр. 31 от 1892 г.), в сила до 

приемането на Гражданския-процесуален кодекс (ГПК) от 1952 г. В продължение на 

много години, в периода на плановото стопанство, у нас действа арбитраж, основаващ 

се на приетия през 1950 г. Закон за държавния арбитраж. (обн., ДВ, бр. 127 от 

31.05.1950 г., отм., бр. 85 от 15.10.1991 г.). Той разполага с компетентност да разрешава 

стопански спорове между характерните за това време т. н. социалистически 

организации (стопански предприятия) със седалище в страната. Както се посочва и в 

теорията от това време, “с оглед на задачите си държавният арбитраж e изграден като 

орган, включен в държавния апарат, разполагащ с компетентност, на която спорещите 

социалистически организации са подчинени независимо от тяхната воля.” 

2 Характеристиката му на държавен орган и приликите с държавния съд са една 

от причините този вид арбитраж да не бъде разглеждан като институт за алтернативно 

разрешаване на спорове. 



„Арбитражът - алтернативен метод за решаване  

на правни спорове“ 
Проектът е финансиран по договор  

№BG05SFOP001-3.003-084-C01/29.01.2021г.,  
съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 
Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от ЕС и ЕК не 
може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.”  

 

3. Едно от основните качества на даден арбитражен съд е, че това е 

правораздавателен орган, при който страните имат възможност да определят състава 

за решаване на спора помежду им. Първият такъв арбитраж, създаден у нас след 

Втората световна война, е действащият и понастоящем Арбитражен съд при 

Българската търговско-промишлена палата. Той е учреден през 1952 г. като 

Външнотърговска арбитражна комисия (ВТАК) към тогавашната Българска търговска 

палата. Уставът на ВТАК е бил одобрен със 109 - Разпореждане на Министерския съвет 

от 4 февруари 1952.3 Още при създаването си той не е разглеждан като държавен 

орган, а е имал характеристиките на арбитражна институция. Законодателна основа за 

образуването на тази комисия се е явявал чл. 9 от ГПК от 1952 г. С тази разпоредба се 

допуска арбитраж, но само за спорове между български стопански организации и 

чуждестранни юридически лица, т.е. само международния търговски арбитраж. 

Създаването на тази Арбитражна комисия е било и своеобразен отговор на българските 

външнотърговски организации към техни партньори, които постоянно са предлагали 

арбитраж в друга държава именно поради липсата на постоянно действаща арбитражна 

институция в България. С новия правилник от 1969 г. ВТАК получава наименованието 

Арбитражен съд, което отговаря по-точно на осъществяваната от него дейност. 

Арбитражният съд при Българската стопанска камара (AC при БСК) e друг постоянно 

действащ институционен арбитраж. Това са арбитражните съдилища с най-дълга 

практика в България. 

През годините след създаването си както AС на БТПП, така и AC при БСК се 

утвърждават като институции, която предлагат предимствата, характерни за 

арбитражния процес: 

- Възможност на страните по тяхно взаимно съгласие да овластят арбитър (респ. 

арбитри), който да разреши спора им, като постанови задължително за тях решение. 

Страните могат да направят конкретен избор в рамките на листата на арбитрите и така 

доброволно възлагат спора на посочени от тях лица, за качествата на които те са 

убедени. Ето защо арбитражът е проява на алтернативно, различно от съдебното, 

разрешаване на спорове. 

- Производство, което е по-евтино, не толкова формално като съдебното и по-

бързо от него. Бързината е едно от големите предимства на арбитража –

производството при него е едноинстанционно. 
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- Липса на публичност на арбитражното дело. Тези конфиденциалност спомага 

за запазването на коректни отношения между страните. 

4. Разглеждайки АС на БТПП и AC при БСК като примери на доброволен 

арбитраж, може да се посочат двете основни форми на доброволният арбитраж: 

а) арбитраж, създаден за решаване на конкретен спор (арбитраж ad hoc); 

б) институционен арбитраж. 

При първата форма на проява на доброволния арбитраж, преди спорът между 

страните да се отнесе за решаване от арбитраж, не съществува никакъв арбитражен 

орган. След като обяви решението си, този арбитраж се разпуска. Разработването на 

правила за процедурата влиза в задълженията на арбитрите. Често пъти тук те 

използват правила на известен арбитраж. 

Институционният арбитраж е организиран като учреждение. Той разполага със 

своя администрация, канцелария и архив. Споровете, отнесени от страните пред него, 

се разглеждат и решават съобразно правилник, който е предварително разгласен и при 

всеки случай се предоставя на заинтересуваните лица. Обикновено страните следва да 

изберат арбитрите измежду лицата, които са вписани в листата. При разглежданите 

случаи както АС на БТПП, така и AC при БСК са примери на институционен арбитраж. 

5. Редица автори изтъкват редица предимства на институционния арбитраж 

пред арбитража ad hoc4: Това са напр.: а) определеност на реда за избиране на 

арбитрите, което нерядко представлява пречка при арбитража ad hoc; б) възможност 

за трайно включване в арбитражната колегия на най- авторитетни и квалифицирани 

специалист в дадена област; в) определеност и точност в работата чрез наличността на 

ясен правилник за дейността, както и на необходимия персонал в институционния 

арбитраж. 

6. Както може да се констатира, повечето арбитражи действат основно в 

стопанската сфера. Причините за това може да се обяснят както с бавността на 

обикновения граждански процес в държавните съдилища, а така също и със 

сложността на проблемите, отнасящи се до банковата и финансово-кредитната 

система. 

Много често при такива въпроси за изясняване на фактическия състав на спора 

обикновените съдилища са принудени да прибягват до заключения на вещи лица, 

което прави съдебния процес още по-скъп и по-тромав. 
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7. Редица от посочените институции могат да действат и като международни 

арбитражи. Правен източник за този вид арбитраж у нас е приетият през 1988 г. Закон 

за международния търговски арбитраж (ЗМТА) (обн. ДВ, бр. 60 от 1988 г., с изм.). 

Редица въпроси на международния арбитраж не могат да бъдат разгледани в рамките 

и обема на това изложение.  

 

Самият термин „международен арбитраж” се използва понякога с различно 

значение. Според някои автори това е и междудържавният арбитраж, имащ за предмет 

междудържавни спорове (вж. Манев, Маньо, цит. съч. стр. 24). Тези спорове могат да 

бъдат разглеждани както от арбитраж ad hoc, така и от институционен арбитраж, 

какъвто е Международния съд в Xага. Той отговаря на потребността от нормативна 

уредба на начините на разрешаване на гражданскоправните спорове с международен 

елемент, които през последните десетилетия се увеличават многократно. 

 

По смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗМТА международен е търговски арбитраж, който 

“разрешава граждански имуществени спорове, възникнали от външнотърговски 

отношения, както и спорове за попълване на празноти в договор или за 

приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства.” Достатъчно е 

местожителството или седалището на поне на една от страните да бъде в населено 

място, което не се намира на територията на Р. България. Класификацията на 

международните арбитражни съдилища може да се направи според различни 
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критерии. Според обстоятелството дали страните използват арбитраж за решаване на 

гражданскоправен спор с международен елемент помежду им по своя воля или в 

изпълнение на задължение, предвидено в международен договор, се разграничават 

доброволен и задължителен международен арбитраж. 

Пример в българското право за доброволно решаване от арбитражен съд на 

спорове е уредбата на спорове по вида на аварията и по разпределението на разходите 

в чл. 302, ал. 2 и в чл. 306, ал. 2 от Кодекса на търговското мореплаване (КТМ). 

Доброволният международен арбитраж също се проявява в две основни форми: 

a) арбитраж, създаден за решаване на конкретен спор (арбитраж ad hoc); 

б) институционен арбитраж. 

По българското право понастоящем са допустими международни арбитражи и 

от двата вида. Съгласно чл. 4 от ЗМТА „арбитражът може да бъде постоянна 

институция или да бъде образуван за решаване на определен спор”. 

8. В България понастоящем може да се констатира наличието на над десет 

арбитражни съдилища. Като примери може да се посочат: Арбитражен съд при 

Централен депозитар АД, Арбитражен съд към Българска фондова борса - София АД, 

След изменението си през 2002г. на чл. 302, ал. 3 от КТМ постановява, че „видът 

на аварията се установява с постановление на диспашора, което може да се оспори чрез 

доброволен арбитраж, когато такъв е уговорен между страните в коносамента. Ако 

страните са уговорили доброволен арбитраж, те могат да оспорят постановлението на 

диспашора в 30-дневен срок от обявяването му в "Държавен вестник". Арбитражното 

решение е окончателно и слага край на спора.” До посоченото изменение тази 

разпоредба на КТМ предписваше задължително решаване на тези спорове от АС на 

БТПП. Арбитражен съд при Национална асоциация "Бизнес и право", Арбитражен съд 

към Националната занаятчийска камара, Търговския арбитражен съд при Национална 

юридическа фондация, Арбитражен съд към Българския футболен съюз, Арбитражен 

съд при Сдружение Национална асоциация Правна инициатива за местно 

самоуправление (АС при НАПИМС), Арбитражен съд при Стопанска асоциация – 

Пловдив, Арбитражен съд за търговски спорове със седалище в гр. Бургас и др. 

За някои от тях съществува изрична законова норма, която предписва 

учредяването и функционирането им. 
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- Преди всичко в тази връзка следва да се посочи Законът за публичното 

предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ (обн., ДВ, бр. 114 от 30 декември 1999 г., с изм.). 

Съгласно чл. 127, ал. 1, т. 8 от ЗППЦК „към Централния депозитар се създава 

арбитражен съд. Общото събрание на Централния депозитар приема правилник на 

арбитражния съд и избира неговия председател и заместник-председател.” 

- Съгласно чл. 39, ал. 1 от Закона за занаятите /ЗЗ/ (обн., ДВ, бр. 42 от 27.04.2001 

г., с изм.), „към Националната занаятчийска камара се създава арбитражен съд за 

разрешаване на спорове между занаятчии, които не могат да се разрешат от комисиите 

по етика и разрешаване на спорове към регионалните занаятчийски камари.” 

Разглеждането на арбитражното дело се урежда с правилника на арбитражния съд. (чл. 

39, ал. 2 от ЗЗ). 

- Уставът на Арбитражния съд при Българския футболен съюз е приет на 

основание чл. 19, ал. 1, т. 10 от Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, 

бр. 58 от 9.07.1996 г.; с изм.), който дава право на спортните федерации, получили 

спортна лицензия, да осъществяват спортно правосъдие и спортен арбитраж и да 

приемат правила за дейността на арбитражен орган към тях. С приемането на новия 

Гражданско-процесуален кодекс (в сила от 1 март 2008 г.) се призна същественото 

значение, което имат алтернативните способи за разрешаване на спорове. 

Съгласно чл. 19, ал. 1 от действащия ГПК (обн. в ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г., 

с изм.), „страните по всеки имуществен спор могат да уговорят той да бъде разрешен 

от арбитражен съд, освен ако спорът има за предмет вещни права или владение върху 

недвижим имот, издръжка или права по трудово правоотношение.” При определени 

условия, посочени в ал. 2 на чл. 19 ГПК, е възможно арбитражът да има седалище и в 

друга държава. („ако една от страните има обичайно местопребиваване, седалище 

според устройствения си акт или местонахождение на действителното си управление 

в чужбина”). Много важно е значението и на чл. 140, ал. 3 от ГПК. С тази разпоредба 

се дава възможност на съда, сезиран с граждански или търговски спор, преди 

разглеждане на делото в открито съдебно заседание, да напъти страните към медиация 

или друг способ за доброволно уреждане на спора. 

С тези нормативни актове се дава солидна законодателна основа за още по-

широко приложение на арбитража като алтернативен способ за разрешаване на 

спорове. 
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Изводи от първи раздел        

Може да заключим, че АРС имат много предимства, свързани с по- ниски 

разходи, бързината, неформалността, желанието за конфиденциалност и контрол върху 

избора на лицето, което ще реши спора между страните. Освен това АРС може да 

насърчи социалната хармония като им не само социална стойност, но и правна такава. 

Разбира се, има и рискове като: Налагането на споразумения без потребителите да имат 

достъп до правни консултации; Налагането на решения от неидентифицирани лица, 

вземащи решения онлайн; Липсата на възможност за обжалване в частни арбитражни 

процедури; Нарастването на частни процедури за решаване на спорове, без защитата 

осигурена от член 6 от ЕКПЧ за по-слабата страна; Отмяната на независими съдебни 

определения и съдебни процедури и други. Страните членки на ЕС следва внимателно 

да наблюдават и анализират АРС, с цел да се оценят предимствата и недостатъците и да 

се приемат най-добрите практики. 

Бяха разгледани минималните стандарти за АРС, понятието АРС и неговото 

значение като средство за повишаване на бързината на разрешаването на спорове и 

подобряване достъпа до съдилищата, АРС като правна и социална стойност и АРС в 

подкрепа на високи стандарти на поведение на пазарите. Разгледаха се различните 

форми на АРС като: договаряне, помирение, медиация, закон за сътрудничество, 

арбитраж и други, както и някои характеристики, свързани със Законодателството на 

ЕС, свързано с АРС и в частност изследването на ЕП и анализ относно прилагането на 

Директивата за медиация в страните членки на ЕС. 

Може да се обобщи, че и двата метода за разрешаване на спорове притежават 

своите предимства и недостатъци. Би било полезно да се препоръча на страните да 

направят оценка на спецификите на своя случай и личните си нужди, преди да 

определят кой е най-добрият метод, който да се използва при разрешаването на спора. 

В съвременния свят (включително в Европейският съюз и извън него) има ясна 

тенденция да се прилагат методи за АРС при разрешаване на конфликти, но все още 

съществува недоверие в процеса.  

Може да се обобщи, че макар и арбитражното решение да може да бъде оспорено, 

такива оспорвания обикновено са налични само при много ограничени обстоятелства и 

често са неуспешни поради високия праг, който трябва да бъде постигнат. Това 


