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контрастира с общо взето по -лесния начин за обжалване на първоинстанционно съдебно 

решение. 

Изпълнението на арбитражно решение също е много по -лесно от изпълнението 

на съдебни решения, благодарение на Нюйоркската конвенция. Характерът на 

арбитражните решения като окончателни и обвързващи, както и тяхната глобална 

изпълнимост, дава на търговските страни по-голяма сигурност по отношение на 

разрешаването на спорове. 

Материята е изключително обемна, и по-специално в практическата й част, като 

същевременно в немалък обем тя е и вътрешно противоречива с оглед на чисто 

практическото разрешаване на конкретен правен спор от конкретен състав и при 

конкретно материално право. Поради това с готовност ще се съобразим с евентуални 

препоръки и напътствия по отношение както на правните интерпретации на 

различните теми, така и чисто в технически план. 

В хода на подготовката продължават да се случват събития в международния 

арбитражен свят, които допринасят за юриспруденцията по самата тема, което 

допълнително натоварва пишещия с допълнения към вече изготвената интерпретация 

на релевантното европейско и национално приложимо право. 

Именно динамиката е тази, която позволява да премине от частното към общото и 

наднационалното, който преход е условие за значимостта и практическата стойност 

на конкретната разработка. 
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Раздел 2 Представяне и анализ на практиките на арбитражните 
съдилища със страни от Европейския съюз 

 

Тук са проучени и анализиране моделите за арбитражни производства в следните 

страни от Европейския съюз: 

Белгия, официални източници от европейски държави, които имат модерна 

правна уредба на арбитража. Включена е информация и факти относно добрите и 

иновативни практики в арбитража в друга страна-членка на Европейския съюз- Белгия, 

които могат да послужат за добър пример за арбитража в България. Анализът се основава 

на официални и релевантни източници, свързани с арбитража в Белгия. 

Германия която е страна-членка на ЕС. Той ще включи добри практики в 

областта на арбитража в тази страна, които биха били от полза и за България, като се 

осланя на официални и релевантни източници (посочени по-горе).  

Гърция, където са включени иновативни практики, свързани с арбитража в тази 

страна, които биха били от полза и за България, като се използват официални и 

релевантни източници. 

Румъния с фокус върху добри практики в областта на арбитража в тази страна, 

които биха били от полза и за България, като се осланя на официални и релевантни 

източници. 

Раздела завършва с анализ на върху арбитража в България, основните положение, 

промени и изменения с годините. Важно е да се отбележи, че има няколко основни 

момента в развитието на правната уредба в страната, насочени конкретно към 

Арбитражния съд като способ за алтернативно решаване на спорове. 
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Световни модели за арбитражни 
производства - Белгия, официални 
източници от европейски държави, 
които имат модерна правна уредба 
на арбитража 

 

Белгия е подходяща за арбитраж юрисдикция и е подписала Нюйоркската 

конвенция. Националният закон за арбитража (част VI от Съдебния кодекс) е 

реформиран през 2013 г; и с някои изключения и изменения сега се основава на 

UNCITRAL Model Law. Законът за арбитража e прецизиран със Закона от 25 декември 

2016 г., който e влязъл в сила на 9 януари 2017 г. 

Докато повечето спорове в Белгия се решават от държавни съдилища, 

арбитражът се превръща все по-популярен метод за разрешаване на спорове, особено в 

международните бизнес отношения. Като цяло, подобно на други държави-членки на 

ЕС и не само, възприеманите предимства на арбитража са бързина, поверителност и 

гъвкавост на производството и специализация на арбитрите. В същото време, особено 

сред малките и средните предприятия, разходите понякога се възприемат като проблем 

(тоест, като недостатък). Следователно на национално ниво арбитражът понякога се 

разглежда като метод за разрешаване на спорове, по-подходящ за по-големи компании. 

На международно ниво, неутралността на международните арбитражни 

съдилища и използването на лесно разбираем език (обикновено английски) прави 

арбитража популярен метод за разрешаване на спорове. 

Няма налични статистически данни за ad hoc арбитраж в Белгия. Повечето 

институционални арбитражи в Белгия се провеждат по правилата на CEPANI, най-

старият и най-големият белгийски център за арбитраж и медиация, разположен в 

Брюксел, последван от арбитражи по правилата на международните арбитражни 

институции, като например ICC. Съществуват и регионални или индустриално 

ориентирани арбитражни институции. Сред дела, разглеждани от CEPANI, малко над 

50 на сто са вътрешни, а останалата част включва поне една небелгийска страна. 
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Арбитражното производство  се провежда на холандски, френски и английски език. В 

по-голямата част от случаите седалището на арбитража е Брюксел. 

Повечето спорове съгласно правилата на CEPANI са свързани със споразумения 

за сътрудничество / услуги, прехвърляне на акции, след сливания и придобивания, 

търговски договори (дистрибуция, агентство, франчайзинг) и строителство. CEPANI 

отчита средна продължителност между подаването на искането за арбитраж и 

окончателното арбитражно решение от около 13 месеца. 

Никакви законови ограничения не ограничават дали чуждестранните граждани 

могат да действат като арбитри в Белгия. Освен това условията, наложени на адвокатите 

да действат пред белгийските съдилища, не са приложими за арбитраж. Следователно 

страните могат свободно да избират адвоката по техен избор, независимо от неговата 

националност и приемането му в адвокатска колегия или адвокатско дружество. 

1. Арбитражни закони в Белгия                       

Белгийският закон за арбитража (BLA) е включен като дял VI в Белгийския 

съдебен кодекс (BJC) и варира от членове 1676 до 1722 BJC. 

През 2013 г. Белгия изцяло реформира своя арбитражен закон и прие UNCITRAL 

Model Law с редица допълнения. BLA влиза в сила на 1 септември 2013 г. В 

подготвителните документи се обяснява тази промяна, за да се отрази желанието за 

създаване на ефективна правна рамка, благоприятстваща арбитража. В същия дух BLA 

е прецизиран на 30 декември 2016 г. чрез въвеждането на няколко малки промени и 

корекции. 

BLA се прилага както за вътрешни, така и за международни арбитражи със 

седалище в Белгия, освен ако страните изрично или по подразбиране са изключили 

прилагането му по валиден начин. Страните обаче не могат да изключат прилагането на 

задължителни разпоредби на BLA, редица от които са изрично изброени в член 1676, § 
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8 от BJC. 

BLA не прави разлика между вътрешен и международен арбитраж и обикновено 

се прилага за всички арбитражи със седалище в Белгия. Прилагат се обаче няколко 

изключения. Когато никоя от страните в арбитраж, седалище в Белгия, не е белгийски 

гражданин или пребиваващ или юридическо лице със седалище или клон в Белгия, 

страните могат да изключат възможността за отмяна на решението в арбитражното 

споразумение или от по-късно споразумение. Освен това, малко по-различни правила 

се прилагат в случаите, когато белгийските съдилища са иззети в подкрепа на 

арбитражни производства със седалище извън Белгия. 

Белгия е приела конвенцията от Ню Йорк от 1958 г., подчинена на резервата за 

реципрочност (т.е. Белгия прилага конвенцията само за признаване и изпълнение на 

присъди, издадени на територията на друга договаряща държава). 

Белгия също така е приела Европейската конвенция за международен търговски 

арбитраж от 21 април 1961 г., както и Вашингтонската конвенция за уреждане на 

инвестиционни спорове. 

Арбитражният съд решава спора в съответствие с нормите на закона, освен ако 

страните не са предвидили друго (член 1710 от BJC). Когато е направен избор на закон, 

арбитражният съд трябва да прилага закона, избран от страните. Освен ако не е 

предвидено друго, всяко позоваване на правото на държава се счита за пряко позоваване 

на материалния закон на тази държава, с изключение на нейните стълкновителни норми 

(чл. 1710, § 1 BJC). 

Ако не бъде направен избор, арбитражният съд ще определи приложимото 

материално право, като използва колизионните норми, които счита за приложими.  

Арбитрите трябва да прилагат законовите норми и могат да вземат решение ex 

aequo et bono само ако са били упълномощени за това чрез изрично споразумение между 

страните. (Чл. 1710, § 3 от BJC). 

И накрая, във всички случаи арбитражните съдилища трябва да решават 

договорни спорове в съответствие с договора, като вземат предвид съответните 

търговски обичаи, в случай че спорът е между търговски страни (чл. 1710, § 4 от БСК). 
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2. Арбитражни споразумения в Белгия 

 

 

 

BLA предлага няколко изисквания за валидността на арбитражното 

споразумение. По същество, както всяко споразумение съгласно белгийското 

законодателство, арбитражното споразумение трябва да има валиден предмет и кауза и 

изисква валидно съгласие от страни, които са в състояние да сключват договор. 

Основното съществено изискване за арбитражно споразумение съгласно белгийското 

законодателство е, че то трябва да изразява намерението на страните да предадат спора 

си за окончателно разрешаване на спора им чрез арбитраж (чл. 1681 от ВСС). Всички 

съществуващи или бъдещи спорове, свързани с икономически интерес - или ако не, 

които могат да бъдат разрешени - могат да бъдат подложени на арбитраж.  

Ограничени изключения от това общо правило могат да бъдат намерени в 

конкретно законодателство (член 1676 от BJC). По-нататък страните могат свободно да 

решат дали искат да включат допълнителни процедурни въпроси в своето арбитражно 

споразумение. Обикновено се препоръчва да се включи поне избор за институционален 

или ad hoc арбитраж; мястото на арбитраж; метод за назначаване на арбитри; и за езика 

на арбитража. Важно е да се отбележи, че арбитражно споразумение, с което на една от 

страните се дава преференциална позиция по отношение на назначаването на арбитъра 

(арбитрите), е невалидно. Това вече не е изрично посочено в BLA, но косвено следва от 

общото изискване за равно третиране в Член 1699 BJC. 

И накрая, BLA не предлага официални изисквания за арбитражни споразумения. 

Съответно, за разлика от Нюйоркската конвенция, белгийското законодателство не 

изисква арбитражното споразумение да бъде писмено, за да бъде валидно. Тежестта да 

се докаже съществуването на арбитражното споразумение е върху страната, която се 

опитва да разчита на такова споразумение. Тази тежест може да бъде удовлетворена не 
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само с писмен и подписан документ, но и с всякакви други средства, които могат да 

установят обвързващо споразумение за арбитраж между страните, включително обмен 

на документи, писма, имейли или други форми на електронна комуникация. 

Обикновено белгийските съдилища имат подход за принудително изпълнение, 

щом е очевидно намерението на страните да арбитрират. Когато даден спор попада в 

обхвата на арбитражно споразумение, съдът трябва да се обяви без юрисдикция по 

искане на която и да е от страните, освен ако арбитражното споразумение не е валидно 

или е престанало да съществува (чл. 1682, § 1 от BJC). Ответникът трябва да повдигне 

възражението си срещу юрисдикцията на държавния съд в limine litis, т.е. по време на 

първите твърдения и преди всяка защита по същество. Неуспех да се повдигне това 

своевременно възражение ще се счита за отказ от арбитражното споразумение. 

Както беше посочено по-горе, арбитражно споразумение, което дава 

преференциална позиция на едната страна за конституцията на арбитражния съд, е 

невалидно и няма да бъде изпълнено. Освен това, арбитражното споразумение може да 

не бъде изпълнимо, ако е непоправимо патологично или когато се използва арбитражно 

споразумение, когато възникналият спор не може да бъде арбитражен съгласно 

белгийското законодателство. 

Многостепенните клаузи са валидни съгласно белгийското законодателство и се 

срещат на практика. Ако клауза, съдържаща недвусмислено задължение за страните да 

прибегнат до медиация преди започване на арбитражно производство, бъде повдигната 

пред арбитражен съд, той трябва да спре разглеждането на делото по искане на страна 

(член 1725, § 2 от BJC) . Такова искане трябва да бъде повдигнато в limine litis (т.е. в 

началото на производството, преди всяка защита по същество), за да бъде валидно. 

Делото може да бъде възобновено веднага щом някоя от страните уведоми, че 

медиацията е неуспешна. 

BLA не съдържа никакви специфични изисквания за многостранни арбитражни 

споразумения. Подобно на двустранните арбитражни споразумения, многостранното 

арбитражно споразумение трябва да изразява намерението на всички страни да подават 

спорове на арбитраж. 

Изисква се специално внимание, когато арбитражното споразумение съдържа 
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метод за назначаване на арбитражния съд. При многостранните арбитражи трябва да се 

спазва правилото, според което никоя от страните не може да има преференциална 

позиция за назначаване на членове на арбитражния съд спрямо всички страни. В тази 

връзка могат да възникнат конкретни опасения, когато множество респонденти биха 

имали различни интереси и не могат да се споразумеят за арбитър. Едно от решенията 

в такива случаи е, арбитражна институция да назначи всички членове на арбитражния 

съд. 

BLA изисква само ясно намерение за арбитраж за валидност на арбитражното 

споразумение. В рамките на ограниченията, предложени от надлежния процес, 

преразгледани в член 1699 от BJC, и при условията, че на никоя от страните не е дадено 

преференциално третиране при избора на арбитър (арбитри), страните могат да 

определят условията, които считат за подходящи. При условие, че тези условия могат 

да бъдат изпълнени, страните могат да се споразумеят за асиметрични клаузи и след 

това да могат да се споразумеят, като правото на арбитража се дава само на една страна. 

Съгласно член 1165 от Белгийския граждански кодекс (BCC) споразуменията 

само обвързват подписването на споразумение и не могат да бъдат разширени до трети 

страни. Това общо правило важи в еднаква степен за арбитражните споразумения. 

Разширяването на арбитражното споразумение до страни, които не са подписали, може 

да бъде достъпно при няколко правни теории, като съгласие чрез поведение, възлагане 

на договор, суброгация и правоприемство на страните. 
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3. Разходи и такси 

 

BLA не съдържа никаква 

конкретна разпоредба или стандарт за 

разпределение на арбитражните 

разходи. 

Окончателното решение за това коя страна ще поеме арбитражните разноски се 

определя от арбитражния съд, като се вземат предвид всички споразумения на страните 

в тази връзка (чл. 1713, § 6 от BCC). Освен ако страните не са се договорили друго, 

арбитражният съд има правото да приложи правилото за разпределение, което счита за 

най-подходящо. На практика арбитражният съд често прилага правилото „разходиte 

следват събитието“ под някаква форма, като взема предвид (относителния) успех на 

страните в производството и подобни други елементи, които счита за важни за 

разпределението на разходите (например поведението на страните по време на 

производството). 

Освен ако страните не се споразумеят по друг начин, могат да бъдат присъдени 

два вида разноски (чл. 1713, § 6 от ВСС). 

Първият вид разходи са „арбитражни разходи“ в строгия смисъл, състоящи се от 

таксите и разноските на арбитрите и административните такси на арбитражната 

институция. 

Вторият тип са „разноски на страната“, които включват разходи, направени от 

страните в хода на арбитража, като разходи за защита (напр. адвокатски хонорари, 

хонорари на експерти и в последно време също разходи за управление и вътрешни 

разходи на самите страни), както и разходи, свързани със самото производство (напр. 

преводачи, съдебни докладчици и разходи за мястото на изслушване).  

Обикновено се счита, че се възстановяват само разумни разходи. Това 

ограничение се налага от определени институционални арбитражни правила. 

По принцип се приема, че арбитражният съд взема решение за собствените си 

такси и разноски след консултация със страните относно метода на изчисляване. В 

институционалните арбитражи обаче това правомощие е ограничено, тъй като таксите 
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на арбитрите обикновено се определят от институцията чрез прилагане на размери на 

разходите или графици, при което таксите се изчисляват въз основа или на сума, или 

въз основа на прекарано време. 

При липса на споразумение между страните трибуналът има право на преценка 

да разпредели разходите по арбитража между страните, с прилагане на метода, който 

счита за най-подходящ (чл. 1713, § 6 от БСК). 

Когато таксите на арбитрите не са определени в съответствие със споразумение 

между страните или по отношение на институционален график, частта от арбитражното 

решение, определяща разходите, може да бъде подложена на отмяна. 

4. Ресурси 

Основните ресурси за арбитража в Белгия след последната ревизия на BLA са: 

M. DRAYE & N. BASSIRI (ред.), Арбитраж в Белгия – A Практическо ръководство, 

Kluwer Law International, 2016; G. KEUTGEN, G.-A. DAL, M. DAL & G. MATRAY, 

L’arbitrage en droit belge et international. Том 1: Le droit belge, 3-то издание, Брюксел, 

Bruylant, 2015. 

CEPANI публикува казуси и поддържа научна колекция, като всяка година се 

добавят едно до две заглавия. 

B-Arbitra - Belgian Review of Arbitration е двугодишно списание за арбитраж в 

Белгия, което съдържа съдебна практика, бележки и статии на четири езика (френски, 

холандски, английски и немски). 

CEPANI организира един или два колоквиуми по конкретни теми всяка година 

плюс няколко конференции и освен това предприема различни инициативи съвместно с 

университети или други заинтересовани страни. Също CEPANI40, организация, 

действаща под CEPANI, която групира млади арбитражни специалисти, редовно 

организира конференции и колоквиуми  

5. Тенденции относно арбитража в Белгия 

Арбитражът става все по-популярен като алтернатива на съдебните 

производства в Белгия, особено по международни търговски договори. В резултат на 

това, броят на арбитражите, които се провеждат в Белгия или в които участват 

белгийски страни, се увеличава. Тази еволюция също води до увеличаване на 
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употребата на английски като език на арбитраж в Белгия. При вътрешни търговски 

спорове, по-голямата част от споровете все още се водят пред съдилищата, но тъй като 

арбитражът става все по-популярен сред потенциалните потребители, интересът към 

предимствата на арбитража нараства. В някои специфични сектори (например сектора 

на пътуванията, за който съществува арбитражна комисия) арбитражът се превърна в 

норма. 

С приемането на UNCITRAL Model Law през 2013 г. Белгия вече има модерен и 

благоприятен режим на арбитраж, който вероятно ще привлече и повече международни 

арбитражи в бъдеще. 

Нов закон за медиацията е приет на 21 февруари 2005 г. и включен като част VII 

в BCC. Като цяло медиацията е по-популярна в семейното право и социалните спорове, 

отколкото в търговските дела. Трудно е да се прецени дали и до каква степен този нов 

закон е довел до увеличаване на производството по търговска медиация в Белгия. 

CEPANI се ангажира с преглед и модернизация на своите правила за арбитраж, 

което бе постигнато през 2019 г., по случай 50-годишнината от създаването му. 

Източници: 

1. CEPANI; B-Arbitra - Belgian Review of Arbitration  

2. https://www.altius.com/ 

3. https://www.jonesday.com/en/insights/2013/10/belgium-adopts-new-arbitration-

law-based-on-uncitral-model-law     

4. M. DRAYE & N. BASSIRI (eds.), Arbitration in Belgium – A Practitioner’s 

Guide, Kluwer Law International, 2016; 

5. UNCITRAL Model Law; Belgian law on arbitration; 

6. www.ec.europa.eu  

7. www.ibanet.org 
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Проучване и анализ на Световни модели за арбитражни 
производства- Германия , официални източници от европейски 
държави, които имат модерна правна уредба на арбитража 

 

 
1. Проучване и анализ 

на практиката на арбитража в 

Германия 

 

Нека започнем с кратко въведение в темата. Арбитражът е популярно средство 

за разрешаване на спорове в Германия, особено при трансгранични спорове. 

Промяната в германския арбитражен закон през 1998 г. спомогна за засиленото 

използване на арбитража през последните десетилетия. Процедурите на държавния съд 

обаче остават най-разпространеното средство за разрешаване на спорове в страната. 

Непубличният характер на арбитража и запазването на поверителността са 

основни предимства и положителни страни на арбитражното производство в 

сравнение с производството на държавни съдилища. Освен това тези предимства 

включват бързото и окончателно разрешаване на спора без наличието на апелативна 

процедура и по-лесното изпълнение на арбитражните решения в сравнение със 

съдебните решения извън Европейския съюз. В допълнение към това, арбитражът се 

разглежда като по-подходящ способ за разрешаване на сложни международни спорове, 

които могат да се възползват от по-голям опит в трансграничните бизнес сделки от 

страна на институционалните арбитражни органи и арбитри, в сравнение с 

германските държавни съдилища. 

Други характеристика е, че арбитражите могат да се водят на чужд език, докато 

съгласно германското законодателство германските държавни съдебни производства 

обикновено се водят само на немски, с някои изключения- няколко съдилища в 

градовете Бон, Кьолн, Аахен и Франкфурт, които позволяват изслушвания, проведени 

на английски език по търговски въпроси, ако и двете страни са съгласни. 
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Един от недостатъците на арбитража е липсата на цялостен набор от 

управляващи процесуални правила, както е предвидено в Германския граждански 

процесуален кодекс (Zivilprozessordnung или ZPO). Тъй като за арбитражното 

производство са налице различни процедурни правила, арбитражите се считат за по-

малко предвидими от германските съдебни производства. Разходите за арбитраж, 

които понякога са по-високи, отколкото при съдебните производства, също могат да 

се разглеждат като негативна страна. 

По-голямата част от арбитражите в Германия са институционални. Германските 

страни са склонни да избират немския институт за арбитраж (Deutsche Institution für 

Schiedsgerichtsbarkeit или DIS) като орган, който да администрира арбитража, и да 

избират правилата на DIS, които да управляват процедурата. Където е подходящо, 

германските страни насочват споровете си към специфични за отрасъла арбитражни 

съдилища. При трансграничните спорове с участието на германски и чуждестранни 

страни, използването на международно признати правила е често срещано, 

включително правилата на DIS, но по-често Арбитражните правила на Международната 

търговска камара (Правилата за арбитраж на ICC). Правилата на DIS, които влизат в 

сила през 1998 г., наскоро са били обект на дискусии с оглед на тяхната ревизия, по-

специално с цел да ги направят по-привлекателни в контекста на международната 

арбитрация.  

Споровете, които обикновено се подлагат на арбитраж в Германия, включват 

тези, свързани с общи договори за продажба, строителство, лицензиране и други 

въпроси. В зависимост от естеството на спора, участващите страни и техния 

процесуален подход, средното арбитражно производство може да отнеме между 12 и 

24 месеца. 

2. Арбитражни закони в Германия 

Арбитражите в Германия -международни или вътрешни - се уреждат от 

Германския закон за арбитража от 1998 г., както е изложено в ZPO. Когато ZPO не 

предвижда задължителни законови правила, страните имат право да преценят 

процедурата на арбитража. 

Германският закон за арбитража до голяма степен приема UNCITRAL, с няколко 
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изключения: по-снизходителни изисквания за форма на споразумението за арбитраж; 

възможност да се поиска решение от съд относно допустимостта на арбитраж преди 

конституирането на трибунала; по-големи правомощия на държавните съдилища да 

подкрепят назначаването на арбитри и да налагат временно облекчение; задължението 

за прилагане на правото на държавата, с която предметът е най-тясно свързан, при липса 

на споразумение между страните по материалния закон и срокове за започване на 

производство за отмяна. 

Германското арбитражно законодателство не прави разлика между вътрешния и 

международния арбитраж, с изключение на правилата, регулиращи изпълнението. 

Международен арбитражен договор, приет от Германия, е Нюйоркската 

конвенция от 1958 г. Германия също е приела Европейската конвенция от 1961 г. 

(Женева), Международния център за уреждане на спорове за инвестиции от 1965 г. 

(ICSID) и Договора за енергийната харта от 1994 г. Освен това Германия е страна по 

редица двустранни и многостранни споразумения, включително споразумения за 

приятелство и търговия, както и договори за защита на инвестициите, съдържащи 

регламенти от значение за арбитража и трансграничното налагане на арбитражни 

решения. 

Раздел 1051 на ZPO определя четири съответни правила. Първо, съдът решава 

спор в съответствие със закона, избран от страните. Смята се, че такъв избор е свързан 

само с материалното право, а не с колизионните норми. Второ, при липса на 

споразумение трибуналът прилага правото на държавата, с която предметът е най-тясно 

свързан. Трето, арбитражният трибунал може да реши спор по справедлива преценка 

само ако страните са го упълномощили изрично за това. Четвърто, във всеки случай 

арбитражният съд ще реши делото в съответствие с условията на съответния договор и 

ще вземе предвид всички общоприети търговски обичаи. 

3. Арбитражни споразумения в Германия 

Раздел 1031 на ZPO определя изискванията за формата и съдържанието на 

арбитражните споразумения. В съответствие с UNCITRAL, арбитражното 

споразумение трябва да бъде документирано в писмена форма, т.е. трябва да бъде част 

от подписан договор или да се съдържа в размяна на писма, или друга писмена 
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комуникация, която осигурява запис на споразумението. 

За разлика от UNCITRAL, изискванията за формата съгласно германското 

законодателство също са изпълнени, ако арбитражното споразумение се съдържа в 

документ, изпратен от едната страна до другата или от трета страна до двете страни и 

не се възразява от приемащата страна своевременно, при условие че липсата на такова 

възражение може да се счита за съгласие. Освен това има по-ограничителни изисквания 

за форма, ако една от страните в арбитражното споразумение е потребител. 

Арбитражното споразумение трябва да предвижда някои или всички спорове 

между страните във връзка с определено правоотношение да бъдат окончателно 

разрешени чрез арбитраж. Въпреки че страните не трябва да посочват допълнителни 

подробности, препоръчително е да посочат поне седалището на арбитража, броя на 

арбитрите, приложимото право и език на производството и администриращата 

институция (ако има такава). Освен това страните трябва ясно да използват термина 

„арбитраж“ и да избягват термини като „помирение" или друга форма на алтернативно 

разрешаване на спорове. 

Германските съдилища обикновено гарантират, че споразуменията за арбитраж 

са влезли в сила. Ако едната страна започне съдебно производство независимо от 

съществуването на арбитражно споразумение, обхващащо същия спор, другата страна 

може да направи възражение преди началото на устните съдебни заседания. Съдът 

отхвърля съдебното производство като недопустимо, освен ако не намери 

арбитражното споразумение за нищожно, недействително или неспособно да бъде 

изпълнено. Освен това преди конституирането на арбитражния съд може да се подаде 

молба до съда, за да се определи дали арбитражът е допустим. Арбитражното 

производство може да бъде започнато или продължено по време на висящото съдебно 

производство. 

Използването на многостепенни арбитражни клаузи не е необичайно, въпреки че 

в последно време те са посрещани с нарастващ скептицизъм, тъй като опитът показва, 

че те често не насърчават разрешаването на спорове, а вместо това са причина за 

ненужно забавяне. Вместо такива клаузи, участниците са склонни да използват 

многостепенни механизми за разрешаване на спорове неофициално и за всеки отделен 
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случай, доброволно. Когато арбитражът е започнат при незачитане на задължителна 

многостепенна процедура, неспазването създава временна процесуална пречка, но не 

засяга непременно юрисдикцията на арбитражния съд, нито прави исковете 

неарбитражни. 

Германското арбитражно законодателство не предвижда никакви специфични 

изисквания за многостранни арбитражни споразумения, които обикновено са обект на 

същите изисквания за валидност като другите арбитражни споразумения. Те не са 

валидни, ако предоставят неподходящо влияние на една от страните по отношение на 

образуването на трибунала, като по този начин нарушават основния принцип на 

равенство на страните. В такъв случай обаче страната в неравностойно положение може 

да поиска съд да назначи съответния/те арбитър/и в отклонение от арбитражното 

споразумение с оглед осигуряване на балансиран състав на арбитражния съд. 

Германският закон за арбитража не разглежда споразумения, предоставящи 

едностранно право на арбитраж. Такива споразумения обаче изглеждат приложими, 

стига всички страни да са се споразумели за такова едностранно право и да са изпълнени 

общите изисквания за формата на арбитражното споразумение. 

Поради принципа на частност на договора, трета страна не може валидно да бъде 

обвързана от споразумение, сключено между трети страни без нейното съгласие, било 

то споразумение за арбитраж или друг вид частно споразумение. Трети лица могат да 

бъдат обвързани с арбитражно споразумение на основание правоприемство или договор 

възлагане. Трето лице обаче може да участва в арбитражно производство със съгласието 

на всички страни. 

4. Арбитражност и юрисдикция в Германия 

Раздел 1030 на ZPO урежда въпроса за арбитражността. Както паричните 

спорове (ver-mögensrechtliche Ansprüche), така и други спорове, които могат да бъдат 

предмет на договор, са спорни. Примерите за въпроси, които не могат да се разглеждат, 

включват развод, въпроси за попечителство над деца, въпроси на семейното 

положение, наказателно правни въпроси, спорове относно съществуването на 

жилищни договори за наем и някои въпроси, свързани с поземления регистър и 

фирмения регистър. Арбитражността на някои видове претенции за ИС е спорна. 
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Трудовите спорове са спорни само в съответствие със специфичните разпоредби на 

Закона за трудовия съд на Германия (Arbeitsgerichtsgesetz или ArbGG). 

Както съдилищата, така и арбитражните съдилища могат да решат дали даден 

въпрос може да бъде разрешен чрез арбитраж. Съдът ще разгледа арбитражността на 

предмета в контекста на производство съгласно ZPO раздел 1032 (1) или член 1032 (2) 

или в контекста на производство за отмяна и изпълнение. Липсата на арбитражност 

засяга юрисдикцията на арбитражния съд. 

Ако се започне съдебно производство независимо от съществуването на 

арбитражно споразумение, съдът трябва да отмени такова производство като 

недопустимо, при условие че ответникът повдигне защитата преди първото съдебно 

заседание по същество и освен ако съдът установи, че арбитражното споразумение е 

нищожно, недействително или неспособно на извършване. В арбитражното 

производство възражение относно компетентността на арбитражния съд трябва да 

бъде повдигнато не по-късно от писмената защита. 

Страната обикновено не се отказва от правото си на арбитраж, като участва в 

съдебни производства. Всъщност арбитражното производство може да бъде 

образувано или продължено по време на висящо съдебно производство. 

Преди конституирането на трибунала липсата на юрисдикция може да бъде 

повдигната в отделно съдебно производство. След конституцията такова възражение 

трябва да бъде повдигнато в арбитражното производство не по-късно от момента, в 

който е подадено изявлението за отбрана. Съгласно ZPO арбитрите могат да вземат 

решение относно собствената си компетентност. Утвърдителното решение на 

арбитражния съд относно собствената му юрисдикция обаче може да бъде оспорено 

пред съд в рамките на един месец от получаване на писмено такова решение. Тази 

законова разпоредба не може да се дерогира, както е приел Федералният съд на 

Германия (Bundesgerichtshof или BGH). 

Следователно, докато арбитражният съд е компетентен да вземе първо решение 

относно своята компетентност, последната дума е на съдилищата. Следователно 

арбитражните съдилища със седалище в Германия имат само предварителна 

компетентност. 
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5. Избиране на арбитри в Германия 

Германското законодателство не предвижда никакви специфични (лични) 

изисквания към арбитрите. Страните могат свободно да се споразумеят за процедурата 

за номиниране, броя на арбитрите и някои лични изисквания, като езикови умения. Като 

механизъм по подразбиране броят на арбитрите е три, като всяка от страните назначава 

по един арбитър, а двамата номинирани от партията арбитри избират председателя на 

трибунал. Ако страните не могат да се споразумеят за едноличен арбитър, 

номинираните от партията арбитри не успеят да се споразумеят своевременно за 

председател или една страна не назначи своевременно своя арбитър, такъв арбитър ще 

бъде назначен от компетентния Висш регионален съд по искане на един от партиите. 

Арбитрите разкриват всички обстоятелства, които биха могли да доведат до 

оправдани съмнения относно тяхната безпристрастност или независимост. Обосновани 

съмнения съществуват, ако арбитърът счете за възможно даден факт да породи 

съмнения по отношение на неговата безпристрастност или независимост. Бизнес 

контактите с една от страните по спора обикновено пораждат такива съмнения и поради 

това трябва да бъдат оповестени. 

В случай на такива съмнения, всяка страна може да оспори съответния арбитър. 

Оспорване може да се подаде само след конституиране на арбитражния съд и се изисква 

писмено известие, в което се посочват причините, които пораждат опасенията. Тогава 

оспореният арбитър обикновено ще бъде помолен да направи изявление относно своята 

безпристрастност и независимост. При липса на отклоняващо се споразумение на 

страната, правилото по подразбиране под германското законодателство е арбитражният 

съд да вземе решение по оспорването, освен арбитърът доброволно подава оставка или 

страните се договарят съвместно относно замяната на арбитъра. Когато трибуналът 

отхвърли оспорването, може да се потърси обжалване пред компетентния Висш 

регионален съд. 

Обикновено няма ограничения за това кой може да служи като арбитър. 

Съгласно Правилата на DIS от 1998 г., при липса на споразумение председателят на 

трибунала или едноличният арбитър трябва да бъде адвокат (но задължително 

германски адвокат). Въпреки че германското арбитражно законодателство не 

предвижда никакви изрични етични задължения за арбитрите, съществуват някои общи 

изисквания за поведение на арбитрите. 
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Според германското законодателство няма правила, които да разглеждат 

конкретно конфликтите на интереси на арбитрите. Насоките на IBA за конфликт на 

интереси не са част от германското арбитражно законодателство, но представляват 

международен стандарт, който е повлиял на германската арбитражна практика и е 

признат от германските съдилища. 

6. Временни мерки                                              

Ако страните не уговорят друго, арбитрите имат правомощието, по молба на 

страна, да разпореждат всякакви временни мерки, които считат за необходими. Те не се 

ограничават до видовете обезпечителни мерки, налични в съдебните производства в 

Германия. За да може арбитражният съд да издаде предварително облекчение, той, 

разбира се, първо трябва да бъде конституиран. Преди конституирането на арбитражния 

съд страните могат да предприемат повторни действия при германските съдилища за 

временно облекчение. Междинното повторно освобождаване обикновено се отпуска 

под формата на заповед, а не като награда. Арбитражният съд може да постави 

предоставянето на временно обезпечение в зависимост от предоставянето на подходяща 

сигурност. 

Само съдилищата имат правомощието да изпълняват решения, включително 

тези, постановени от арбитражни съдилища. Самите арбитражни съдилища не могат да 

изпълняват временни разпореждания. По искане на страна съдът може да разпореди 

изпълнението на такива мерки, включително чрез разпореждане на принудителни 

средства. 

По молба на страна германските съдилища обикновено са оправомощени да 

предоставят временно облекчение преди и след започването на арбитражното 

производство, включително след конституирането на арбитражния съд. 

Съгласно общите правила за изпълнение, германските съдилища могат да 

предоставят два вида обезпечителни мерки: запор преди присъда (арест) и 
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предварителна заповед (einstweilige Verfügung) (ZPO членове 916 и сл., ZPO раздели 

935 и сл.). Запорът преди присъда е насочен към осигуряване на потенциалното бъдещо 

изпълнение на парично вземане. Предварителните разпореждания служат за 

осигуряване на изпълнението на непарични права или за предварително регулиране на 

правоотношение. 

Германските съдилища могат да предоставят помощ при събирането на 

доказателства в арбитраж по искане на арбитражния съд или по искане на страна, 

подлежаща на одобрение от арбитражния съд съгласно общите правила, уреждащи 

съдебното производство, въпреки че на практика това е относително рядко. 

Арбитражният съд има право да участва във всяко съдебно събиране на доказателства 

и да задава въпроси. Съдилищата ще откажат да окажат помощ по отношение на 

доказателства или мерки, които не са допустими съгласно германското 

законодателство, като например досъдебно откриване на документи по американски 

стил. Съдилищата могат да се сливат отново, за да предоставят доказателствена помощ, 

ако е очевидно, че арбитражният съд сам би могъл да предприеме исканата мярка. 

7. Разходи за арбитраж: 

При липса на споразумение между страните трибуналът присъжда разноските по 

свое усмотрение, като се вземат предвид обстоятелствата по делото и по-специално 

резултатите от производството. Арбитражните съдилища неизменно се придържат към 

правилото, следвано в германското съдебно производство, че разходите следват 

събитието. Понякога арбитражните трибунали се отклоняват от това правило, за да 

накажат недобросъвестно поведение на страна по време на производството. 

Обикновено се присъждат следните разходи: хонорари и разноски на арбитрите; 

институционални и административни такси; адвокатски хонорари и разноски; разходи 

за вземане на писмени и устни свидетелски показания. Разходите, направени от 

страните, по-специално разходите, натрупани от юрисконсулта, ще бъдат присъдени до 

степента, в която са били „необходими“ за преследване на съответните претенции и 

защити на страните. Трибуналите са склонни да възприемат доста ограничителен 

подход по отношение на хонорарите на адвокатите. В националните дела това е особено 

вярно по отношение на възстановяването на адвокатски хонорари, надвишаващи 

законоустановените ставки. 

При институционалния арбитраж институцията обикновено управлява таксите 
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на арбитражния съд и ги основава на графика на разходите на институцията и спорната 

сума. Страните плащат авансово плащане на разходите и институцията може - ако е 

издадено основание - да повиши аванса в хода на арбитражното производство. При ad 

hoc арбитраж по германското законодателство на арбитрите е забранено да вземат 

решения относно собствените си такси. 

Арбитрите обикновено се договарят със страните относно авансово плащане на 

разходите. Ако една от страните не успее да плати аванса, арбитрите могат да прекратят 

работата си, докато не бъде получено плащане, или да прекратят производството, за да 

позволят на другата страна да поиска повторно обжалване пред държавен съд срещу 

неизправната страна. Въпреки това арбитрите не могат да предявяват иск пред съд за 

плащане на аванса за разноски срещу неизправната страна до приключване на 

арбитражното производство. 

Докато арбитражните съдилища имат право на преценка относно 

разпределението на разходите, съдилищата, разположени в Германия, обикновено 

използват правилото, че разходите следват събитието. Квалифицираните от Германия 

арбитри редовно ще се позовават на правилата, приложими за съдебните разноски (т.е. 

ZPO чл. 91). 

Съдилищата могат да преразгледат решението на арбитражния съд относно 

разходите само в контекста на производствата за отмяна или изпълнение. Както при 

всички други арбитражни решения, основанията за отмяна на решение или за отказ от 

изпълнението му са много ограничени. По-специално, съдилищата нямат 

компетентността да проверяват дали разпределението на разходите между арбитражния 

съд е подходящо. 

Ако присъждането на разноски се издава в отделна награда, отмяната на 

присъдата относно юрисдикцията и / или основанията, за които се отнася присъждането 

на разноските, автоматично ще обезсили всяка награда за разноски. 

8. Ресурси 

В областта на търговския арбитраж основните общи събития включват 

ежегодния Pe-tersberger Schiedstage, двугодишните конференции, организирани от DIS, 

и годишния преглед на глобалния арбитраж GAR Live Frankfurt. 

Двугодишните DIS конференции също обхващат областта на инвестиционния 

арбитраж. В областта на образователните събития относно инвестиционния арбитраж, 
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голямото събитие е ежегодният съдебен съд за инвестиции във Франкфурт (FIAC Moot) 

във Франкфурт, който е придружен от програма за обща конференция. 
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Markus Rieder (OUP, 2016); 
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Model Law; German Civil Code; http://ec.europa.eu/; Arbitration in Germany: The 

Model Law in Practice in Germany by Karl-Heinz Böckstiegel, Stefan Michael 
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Richard H. Kreindler, Jan K. Schäfer and Reinmar Wolff (Recht und 

Wissenschaft, 2006); 
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Проучване и анализ на Световни 
модели за арбитражни 
производства- Гърция, 

официални източници от 
европейски държави, които имат 

модерна правна уредба на 
арбитража: 

 

 

Нека започнем с кратко въведение в темата като се фокусираме върху общи 

факти за арбитража в Гърция. Обикновено се извършва арбитраж за разрешаване на 

търговски спорове между компании. Търговският арбитраж включва спорове, 

свързани с всяка търговска сделка за доставка или размяна на стоки или услуги; 

споразумения за разпространение; търговско представителство или споразумения за 

представителство; лизинг; банкови транзакции; застраховка; и превоз на товари или 

пътници по въздух, море, железопътен или автомобилен транспорт. 

Плюсове и минуси на арбитража 

Както в повечето страни, ползата от арбитража в Гърция е бързината. Освен 

това страните имат по-голяма гъвкавост при установяване на процедурата, която да се 

следва. Не е необходимо да се спазват Гражданските процесуални правила, които 

понякога могат да бъдат твърде ограничителни. Също така арбитрите обикновено 

разбират по-добре бизнес въпросите, свързани със спора. За страните може да е 

изгодно да имат арбитър, който няма строг легалистичен подход към спора, а по-скоро 

ще разгледа спора като цяло, като вземе предвид бизнес въпросите и разбирателството 

между страните. И накрая, арбитражните решения не подлежат на обжалване, въпреки 

че могат да бъдат предмет на заявление за отмяна. Това може да бъде както 

предимство, така и недостатък. Знаейки обаче, че няма обжалване, има по-ясна 

индикация кога спорът ще приключи, по един или друг начин. Това създава известно 

чувство за сигурност по отношение на времето. Арбитражите не се проточват вечно, 

както правят някои съдебни дела. 

От друга страна, арбитражът се счита за скъп. Това е така, защото, за разлика от 
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други юрисдикции (напр. Великобритания или САЩ), използването на съдилищата не 

е скъпо в Гърция и всъщност може да се окаже изключително евтино. Наградите за 

съдебни разноски също са относително незначителни - тоест дори когато загубилата 

страна трябва да заплати съдебните разноски на спечелилата страна, те се определят по 

конструктивен начин, а не на реална основа. По този начин, дори при сериозни спорове, 

присъждането на съдебни разноски често се оказва незначително. Този факт прави 

съдебната опция доста привлекателна и ограничава арбитража до важни случаи, в които 

цената на арбитража се счита за струваща си с оглед на други предимства на арбитража, 

както и в случаите, когато страните са от различни юрисдикции и по този начин може 

да не се доверяват на националните съдилища или да се чувстват несигурни, без да 

познават процедурата, следвана от съдилищата. 

1. Как се прилага арбитражното съдебно производство в Гърция 

В Гърция съществува двойна арбитражна система. Гръцкият граждански 

процесуален кодекс урежда достатъчно подробно вътрешния арбитраж. Освен това през 

1999 г. Гърция приема закон (Закон 2735/1999), който включва, с малки изменения, 

UNCITRAL Model Law за международния арбитраж. С оглед на това има значителна 

еднаквост по отношение на арбитражното производство с останалите държави, които са 

ратифицирали UNCITRAL Model Law. В случай, че арбитраж се проведе в Гърция и 

попада в категорията на международен търговски арбитраж, се прилага Закон 

2735/1999. Разпоредбите на Закон 2735/1999 се прилагат за международни арбитражи, 

които се провеждат на гръцката територия. Законът определя кои арбитражи трябва да 

се считат за международни арбитражи. Определението възпроизвежда формулировката 

на член 1, параграф 3 от UNCITRAL Model Law. 
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2. Стъпки при арбитража в Гърция            

В Гърция се прилагат малко по-различни правила по отношение на вътрешните 

и международните арбитражи. Разликите обаче не са такива, че да оправдават съвсем 

различен подход. Очевидно при първата среща с клиента се преглеждат договора и 

арбитражната клауза / споразумение, за да се установи по кои правила трябва да се 

управлява арбитражът (т.е. дали е вътрешен или международен арбитраж). 

След споразумението е разгледано и същността на спора е ясна, трябва да се 

установи дали има шанс да се постигне споразумение с другата страна, преди да се 

прави опит да се разреши спора чрез арбитраж. За да се пристъпи към арбитраж, 

независимо дали е вътрешен или международен, двете страни трябва да са се съгласили 

с това в миналото или трябва да постигнат споразумение след възникването на спора.  

Въпросите, които трябва да се вземат предвид при преценката дали да се 

продължи с арбитраж, вместо да се следва съдебната процедура (при условие, разбира 

се, че клиентът има тази опция), включват следното: 

Разходи: В Гърция арбитражните разходи може да се окажат значително по-високи от 

разходите за нормален процес. Следователно анализът на разходите и ползите трябва 

да предхожда всяко решение за използване на арбитраж. Като цяло арбитражът е за 

предпочитане във важни случаи, свързани с високи финансови залози. 

Време: По принцип арбитражът е много по-бърз процес, като страните определят до 

голяма степен процедурата и скоростта. 

Сложност: Ако спорът е технически и дълбокото разбиране на технически или бизнес 

въпроси е важно за разбирането на спора, опитът да се обяснят на съда техническите 

особености на спора може да е проблем, така че може да е по-подходящо да се назначи 

арбитър, който е запознат с такива въпроси. 
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• Местни принципи: Обратно, ако прилагането на местните принципи на закона и 

справедливостта или добрите морални стандарти вероятно работи в полза на клиента, 

съдията може да бъде за предпочитане пред арбитър. 

В противен случай подготовката за арбитраж не се различава съществено от 

подготовката за други съдебни дела. Трябва да се разбере същността на спора, да се 

съберат всички факти и доказателства и да има добра подготовка по въпросите на 

закона. Както е случаят с всяка съдебна процедура, арбитражът изисква много 

подготовка и трябва да се приема толкова сериозно, колкото и съдебен спор. 

Изборът на арбитър очевидно е следващата и най-важна стъпка. Съображенията, 

които се вземат предвид, могат да включват националността на арбитъра и / или 

свободното владеене на езика на арбитража и неговите академични пълномощия и 

репутация, правен произход (общо право или гражданско право) и професионален опит. 

След този избор трябва да се уведоми другата страна за намерението да се започне 

арбитража и за назначаването на арбитъра, като ответникът е поканен да премине към 

назначаването на втория арбитър. Назначаването на третия арбитър очевидно е от 

решаващо значение.  

В зависимост от заключенията, достигнати на етапа, когато желателността на 

арбитража се обсъжда с клиента, следващата важна стъпка е да се реши дали да се 

противопостави на валидността на арбитражната клауза или не и основанията, на които 

това трябва да се направи. Освен това, по време на арбитража страните трябва да 

обмислят дали желаят да кандидатстват за някакви временни мерки, като например 

заповед. Съгласно правилата, арбитражният съд има правомощието да предоставя 

временни мерки, при условие че страните не са се договорили друго. Тази юрисдикция 

на трибунала не ограничава юрисдикцията, предоставена на съда да взема решения за 

такива временни мерки. 

Друга важна стъпка в арбитражния процес е споразумението, доколкото не е 

предвидено в закона, за процедурните правила за управление на арбитража. Ако не се 

постигне споразумение между страните, арбитражният съд взема решение по този 

въпрос.  
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3. Гръцката правна система 

Гръцката правна система е гражданско-правна система. Основно се прави 

разлика между публичното и частното право. Публичното право е законът, който 

регулира структурата и организацията на държавата и нейните агенции - включително 

местни държавни органи и други публичноправни юридически лица. Наказателното 

право също систематично се включва в публичното право. Частното право е законът, 

уреждащ отношенията между частните страни. Той включва това, което обикновено е 

известно като „гражданско право“ (т.е. закона, регулиращ контактите, семейното право, 

собствеността, наследството и т.н.), но също така и търговското право. Действат три 

основни съдебни системи. Административните съдилища прилагат инквизиционна 

система и разглеждат административноправни спорове. Наказателните съдилища също 

прилагат инквизиционна система и съдят за престъпления. Гражданските съдилища 

(включително специализирани търговски и военноморски съдилища) прилагат 

състезателна система и разглеждат частни спорове (които включват и търговски 

спорове). 

Съществуващата конституция (първоначално гласувана през 1975 г. и два пъти 

изменена оттогава) защитава частната собственост, защитава повечето признати права 

на човека и предвижда принципа на разделение на властите. Конституцията изрично 

изисква всички съдилища да извършват това, което е известно като „дифузен“ контрол 

за конституционност на законодателството и да се въздържат от прилагане на 

противоконституционно законодателство. 

Юриспруденцията не се счита за „източник на право“, т.е. прецедентите не 

правят закон, както е в традицията на общото право, прецедентите обаче са 

изключително важни за разбирането и тълкуването на законовия закон. 

Гърция е член на Европейския съюз. Следователно законодателството на ЕС е 

приложимо в Гърция, пряко или чрез неговото включване по силата на вътрешния 

закон. Конституцията изрично предвижда, че правото на ЕС има предимство пред 

вътрешното право. От национална гледна точка обаче самата Конституция стои над 

правото на ЕС. 
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4. Основите на гръцките арбитражни закони  

Правилата, включени в Гръцкия граждански процесуален кодекс, уреждат 

вътрешния арбитраж. Понастоящем правилата на UNCITRAL също са част от 

вътрешното право по силата на Закон 2735/1999; те управляват международния 

арбитраж, който се провежда в Гърция. Няма значителни разлики между UNCITRAL 

Model Law и Закон 2735/1999. 

Важно е да се отбележи, че арбитражното решение не подлежи на обжалване и 

представлява res iudicata по смисъла на гръцките Граждански процесуални правила и 

подлежи на незабавно изпълнение. 

Арбитражните решения обаче подлежат на заявление за отмяна. В случай на 

международни арбитражи, уредени от Закон 2733/1999, това е приложението, 

предвидено в Правило 34 на UNCITRAL. Еквивалентно заявление е предвидено за 

вътрешен арбитраж съгласно член 897 от Гражданския процесуален кодекс. В случай 

на вътрешни арбитражи, възможните основания за отмяна на арбитражното решение са 

значително по-широки. 

Решението на Апелативния съд по искането за отмяна от своя страна е предмет 

на петиция за отмяна пред Върховния съд. Тази възможност съществува както в 

националните, така и в международните арбитражи.  

5. Арбитражната система в Гърция 

Както беше споменато по-горе, законът прави разлика между вътрешния и 

международния арбитраж. Прилагат се различни правила, в зависимост от това дали 

арбитражът е вътрешен или международен. Предоставената по-долу информация се 

фокусира върху международните търговски арбитражи, които се провеждат в Гърция. 

Основни пледоарии 

Съгласно Закон 2735/1999 ищецът подава искането си за арбитраж, който излага 

неговото искане и фактите, на които разчита. Ответникът има тридесет дни от датата на 

връчване на искането да подаде своя отговор. 

Описание на арбитражния процес 
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Освен ако страните не уговорят друго, арбитражният съд се състои от трима 

арбитри. Освен ако между страните не съществува противоречиво споразумение, съдът 

решава дали е необходимо устно изслушване или процедурата ще се основава на 

писмени становища на страните. Ако обаче една от страните поиска устно изслушване, 

тогава арбитражният съд е длъжен да го проведе (освен ако между страните няма 

предварително споразумение, че няма да се проведе устно изслушване). Въпреки това, 

въз основа на Закон 2735/1999, страните трябва да бъдат третирани наравно и всяка 

страна получава пълната възможност да представи своя случай. Освен това, при 

спазване на разпоредбите на закона, страните са свободни да се споразумеят за 

процедурата, която да се следва от арбитражния съд при провеждане на производството. 

При липса на такова споразумение арбитражният съд може да проведе арбитража по 

начин, който сметне за подходящ. Правомощието, предоставено на арбитражния съд, 

включва правомощието да определя допустимостта, уместността и тежестта на всяко 

доказателство. 

Доказателство и характер на доказателствата 

Доказателствената тежест е върху ищеца да докаже своя случай. Освен ако 

страните не са се договорили друго, арбитражният съд може да назначи експерти, които 

да дадат становище по определени въпроси и да помолят страните да предоставят 

информация на експерта. След това експертът може да бъде извикан да даде устни 

показания. Освен това арбитражният съд или страна с одобрението на арбитражния съд 

може да поиска от компетентния съд съдействие за събиране на доказателства. Съдът 

може да изпълни искането в рамките на своята компетентност и съгласно разпоредбите 

на Гражданския процесуален кодекс за събиране на доказателства. 

Изисквания за разкриване на документи  

Като цяло понятието за разкриване като такова не е известно в гръцката правна 

система. Може обаче да се предположи, че страните в международен арбитраж могат 

предварително да се споразумеят да прилагат правила за оповестяване. 

Щети 

Арбитражното решение се изготвя в писмена форма и се подписва от арбитъра 

(арбитрите). Решението посочва причините, на които се основава, освен ако страните 

не са се споразумели, че не се изискват мотиви или това е решение, което се основава 

на споразумение. В случай на споразумение арбитражният съд прекратява 
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производството и ако страните поискат, арбитражният съд записва споразумението под 

формата на арбитражно решение при договорени условия, при условие че 

споразумението не противоречи на обществения ред. 

Адвокатски такси 

Съгласно Закон 2735/1999 и ако страните не уговорят друго, арбитражният съд, 

вземайки предвид подробностите по делото и особено резултата от арбитража, 

разпределя между страните разноските по арбитража, включително разходи за подкрепа 

на тяхната искова молба и защита. Ако такива разходи не са определени от 

прекратяването на производството, такова определяне и разпределение може да се 

извърши с отделно арбитражно решение. 

Съществуващите правила, регулиращи адвокатската професия в Гърция, 

позволяват на адвокатите да се съгласят да получават възнаграждения при 

непредвидени обстоятелства. Правилата обаче определят таван от 20 процента. За да се 

уверят страните, че споразумението за непредвидени такси ще бъде спазено и 

изпълнено, адвокатът трябва да подаде копие от споразумението до Адвокатската 

колегия. 

7. Промени в арбитражната система в Гърция 

Основната промяна в арбитража, настъпила в Гърция през последните години, е 

приемането на Закон 2735/1999, който регулира международните търговски арбитражи. 

Преди влизането в сила на този закон, Гражданско-процесуалните правила не са 

правили разлика между вътрешни и международни арбитражи. Фактът, че Закон 

2735/1999 се основава на UNCITRAL Model Law, улеснява чуждите държави да 

разберат арбитражния процес и да не се страхуват, че могат да се сблъскат с 

особеностите на гръцката правна система. Това означава, че повече чуждестранни 

компании са склонни да се съгласят да отнасят споровете си до арбитраж, основан на 

Закон 2735/1999, а не към някой друг международен форум като Арбитражния съд, 

основан на правилата на Международната търговска камара, който може да е по-скъп 

процес. 

Както бе споменато по-горе, Гърция е пълноправен член на ЕС, доколкото 

дружественото право става все по-хармонизирано в целия ЕС, компаниите в Гърция ще 

се изправят пред същите предизвикателства като дружествата, установени в други 

държави-членки на ЕС.  
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Ресурси относно арбитража в Гърция 

Полезна книга, посветена на международния арбитраж в Гърция, написана на 

английски език, е: Stelios Koussoulis, Issues of International Arbitration and the New Greek 

Law on International Commercial Arbitration (Атина: Ant. N. Sakkoulas Publishers, 1999). 

Източници: 

1. IBA Arbitration Guide; Greek Code of Civil Procedure (GCCP); UNCITRAL Model 

Law; 

2. N. Kerameus, Greek international commercial arbitration, Chapter in collective treatise 

titled International Commercial Arbitration in Europe 

3. Stelios Koussoulis, Issues of International Arbitration and the New Greek Law on 

International Commercial Arbitration (Athens: Ant. N. Sakkoulas Publishers, 1999); 

4. http://trade.ec.europa.eu/; 

5. https://www.mondaq.com/litigation-mediation-arbitration/786676/international-

arbitration-comparative-guide 

6. https://www.potamitisvekris.com/; 

7. www.ec.europa.eu  
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Проучване и анализ на Световни 
модели за арбитражни  производства 
- Румъния, официални източници от 
европейски държави, които имат 
модерна правна уредба на арбитража: 

 

 
1 Проучване и анализ на практиката на арбитража в Румъния 

Нека започнем с кратко въведение в темата. Арбитражът се използва в Румъния 

повече от 60 години.  От 1992 г. Румънският граждански процесуален кодекс съдържа 

книга, посветена на арбитража (Книга IV), която по същество е арбитражният закон в 

Румъния. Румънският парламент е приел нов Граждански процесуален кодекс (ГПК), 

влязъл в сила на 15 февруари 2013 г. Основната част от разпоредбите, регулиращи 

арбитража, е в книга IV, „За арбитража“. Разпоредбите спрямо международния 

арбитраж и чуждестранните арбитражни решения, са под заглавие „За международния 

арбитраж и последиците от чуждестранни арбитражни решения“, част от книга VII на 

ГПК, „Международното гражданско съдебно производство“. Този метод за 

алтернативно разрешаване на спорове (АРС) все повече се утвърждава в Румъния. 

За главни предимства на арбитража в Румъния, а и по принцип, се считат: 

възможността страните да участват в процеса на назначаване на арбитрите с 

професионален профил, адаптиран към нуждите на делото; участието им в 

установяването на продължителността на арбитражното производство; възможността 

да се използват езици, различни от румънски в арбитражното производство. Тези 

предимства не могат да се намерят  при съдилищата. Все пак, има и недостатъци при 

арбитража- за такъв се смята цената на арбитражното производство. 

Повечето от арбитражите са институционални, но има малко ad hoc 

арбитражни производства и те разчитат на услугите на арбитражна институция за 

администриране на делата. Голяма част от арбитражите са вътрешни; в значителна 

част от международните търговски дела страните предпочитат арбитраж пред 

държавни съдилища. Когато мястото на арбитраж е Румъния, страните често използват 
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услугите на Международния търговски арбитражен съд към Търговско-промишлената 

камара на Румъния (CICA-CCIR). Типичните видове спорове включват такива, 

произтичащи от различни търговски договори. 

Продължителността на арбитражното производство може да бъде включена 

от страните в арбитражното споразумение. При липса на такова  законът предвижда 

срок от 6 месеца за вътрешен арбитраж и една година за международен арбитраж. След 

изтичане на срока се прекратява арбитражното производство само ако една от страните 

се позове на прекратяването най-късно към датата на първото изслушване. 

Продължаването на арбитражното производство след изтичане на срока се определя 

от Румънския граждански процесуален кодекс като причина за отмяна на 

арбитражното решение. Обаче,  на такава причина за отмяна не може да се позовава 

страната, която е причинила удължаването на арбитражното производство след срока 

на арбитража. Арбитражните съдилища могат да решат служебно да удължат срока с 

до 3 месеца. 

Съществуват и други разпоредби относно продължителността на арбитражното 

производство. Например правилата на CICA-CCIR предвиждат 6 месеца за вътрешни 

арбитражи и 1 година за международни арбитражи. Продължителността на 

арбитражите зависи и от сложността на представените доказателства (напр. броя на 

експертните доклади, които трябва да бъдат изготвени) или от различни процесуални 

инциденти- ситуации, при които арбитражното производство е спряно за определен 

период от време поради несъстоятелност на дадена страна. В други случаи страните 

подават искане за спиране на производството с цел финализиране на друг съдебен 

процес, особено когато изходът от този спор може да има влияние върху спорния 

въпрос в арбитража.  

2. Арбитражно законодателство в Румъния 

Специфичните характеристики на арбитражните закони в Румъния са: 

- CPC (Civil Procedural Code; ГПК)- посветен на арбитража и се прилага както за 

вътрешен, така и за международен арбитраж, ако е със седалище в Румъния; поне 

една от страните по време на сключването на арбитражното споразумение не е с 

местоживеене / пребиваване в Румъния; страните не са изключили писмено 
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прилагането на ГПК. Той не се основава на UNCITRAL Model Law, но е в 

съответствие с неговите принципи. 

CPC прави разлика между вътрешен и международен арбитраж. Вторият се третира 

в по-широкия обхват на международния граждански процес. В закона обаче няма 

достатъчно разграничения между вътрешния и международния арбитраж, като фокусът 

е основно върху процесуалните срокове, които се удвояват при международния 

арбитраж в сравнение с националните арбитражни производства. 

В Румъния са ратифицирани следните международни договори, свързани с 

арбитража-Нюйоркската конвенция (1958 г.), Женевската конвенция (1961 г.) и 

Вашингтонската конвенция (1965 г.). Що се отнася до вътрешния арбитраж, CPC 

предвижда, че арбитражният спор се урежда въз основа на основния договор и на 

приложимите законови норми. 

При международните арбитражи, ГПК предвижда, че приложимото материално 

право е правото, посочено от страните. Ако страните не се позовават изрично на 

материалния закон, арбитражният съд прилага правото, което счита за адекватно и във 

взема предвид приложимите търговски правила. 

3. Арбитражни споразумения в Румъния 

Спецификите на арбитражните споразумения в Румъния (вкл. законови изисквания, 

свързани с формата и съдържанието на арбитражното споразумение): 

Според CPC, арбитражното споразумение трябва да бъде направено в писмена 

форма при недействителност. Изискването за писмена форма на арбитражното 

споразумение също се счита за изпълнено, когато страните се съгласят на арбитраж чрез 

размяна на кореспонденция или на процесуални документи. То може да бъде под 

формата на арбитражна клауза, може да предшества искането за арбитраж или да бъде 

направено от страните пред арбитражния съд и записано в протокола от първото 

изслушване в арбитража. 

Що се отнася до институционалния арбитраж (по CICA-CCIR)  за валидно 

арбитражно споразумение се счита това, което съгласно правилата на институцията е 

резултат от искане за арбитраж, подадено от ищеца, като ответникът изрично приема 



„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.”  

 

юрисдикцията на CICA-CCIR. Приемането трябва да бъде записано в писмена форма. 

CPC също предвижда условие по отношение на споразумението, при случай, в който 

арбитражът се отнася до прехвърляне на собственост или други вещни права върху 

недвижими имоти, намиращи се на територията на Румъния. Споразумението трябва да 

е нотариално заверено. 

При ad hoc арбитража, арбитражната клауза трябва да посочва метода за назначаване 

на арбитрите, докато  също трябва да се идентифицира обекта на съдебен спор, 

подложен на недействителност. При институционалния арбитраж е достатъчно да се 

позовем на правилата на тази институция, които от своя страна се позовават на 

процедурата за назначаване на арбитрите. За разлика от ad hoc арбитража, при 

международния арбитраж,  CPC предвижда, че арбитражно споразумение ще се счита 

за валидно, ако отговаря на изискванията на закона, избран от страните, закона, 

уреждащ обекта на съдебния процес, закона на споразумението, включващо 

арбитражната клауза,  или румънското законодателство. 

Подходът на съдилищата към изпълнението на арбитражни споразумения в Румъния 

е следният: те стриктно спазват разпоредбите на ГПК относно валидността и 

приложимостта на споразуменията за арбитраж. Ако спор, за който е сключено 

арбитражно споразумение, е отнесен до юрисдикция, този съд декларира липсата на 

юрисдикция само ако страна се позовава на арбитражното споразумение. Съдът запазва 

юрисдикцията и решава делото, ако ответникът е подал защитата си по същество без 

резерва, основана на арбитражното споразумение; арбитражното споразумение е 

нищожно или неефективно; или арбитражният съд не може да бъде съставен по 

причини, приписвани на ответника в арбитража. 

Има изисквания за валидно многостранно арбитражно споразумение в Румъния, 

които трябва да бъдат взети предвид. Валидното многостранно арбитражно 

споразумение изисква съгласието на всички страни в писмена форма или изрично 

приемане на юрисдикцията от ответника, отново в писмена форма, преди или на първата 

дата на изслушване в арбитражното производство. Някои арбитражни споразумения 

могат да обвържат неподписали се, ако такива неподписали са заместили един от 

подписващите. 
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4. Арбитражност и юрисдикция в Румъния 

Според ГПК арбитражът може да се използва за уреждане на спорове, различни 

от тези относно семейното положение, дееспособността на лицата, наследяването и 

разпределението на имуществото, семейните отношения и права, с които не може да 

се разпорежда. 

След като делото бъде предадено на арбитраж, арбитрите трябва да вземат 

решение относно собствената си юрисдикция (компетентност-компетентност). 

Въпросът за компетентността обаче може отново да бъде повдигнат пред съдилищата 

чрез производство за отмяна на арбитражното решение. 

Ако дадена страна заведе дело пред местен съд, въпреки арбитражно 

споразумение, ответникът може да възрази срещу юрисдикцията на съдилищата пред 

или след дата на първо изслушване. Ако ответникът не успее да повдигне такова 

възражение, юрисдикцията ще остане при местните съдилища и арбитражното 

споразумение ще стане неефективно. 

Арбитрите могат да решават собствената си юрисдикция. Единственият 

контрол на съдилищата е чрез отменените производства срещу арбитражните решения.  

5. Избиране на арбитри в Румъния 

Арбитрите се избират съгласно разпоредбите на арбитражното споразумение, 

ако има такива. Съдилищата действат като орган за назначаване при ad hoc арбитражи. 

При институционалния арбитраж приложимите правила на институцията ще описват 

процедурата за назначаване на арбитри. Според ГПК арбитрите трябва да информират 

страните и другите арбитри за всички въпроси, които биха могли да се квалифицират 

като основание за оспорване. 

Съдилищата имат юрисдикция да решават предизвикателствата на арбитрите в 

ad hoc арбитражи, когато арбитражното споразумение не предвижда друго. При 

институционалния арбитраж юрисдикцията за вземане на решение по оспорването е 

определена в правилата на институцията.  

Според ГПК, в националния арбитраж арбитър може да бъде всяко лице, което 

има пълния капацитет да упражнява правата си. Изискването, свързано с пълния 

капацитет за упражняване, се счита за обществен ред. Трябва също така да се отбележи, 

че определени професии генерират, съгласно специалните закони, несъвместимост с 

капацитета на арбитъра. Например съгласно действащото законодателство магистратът 
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не е в състояние да бъде арбитър. 

Страните са свободни да определят в своето арбитражно споразумение 

определени изисквания към арбитрите като квалификация или опит. Правилата на 

институциите могат също да добавят изисквания. Правилата за арбитраж на CICA-CCIR 

(в сила от 2013 г.) предвиждат, че в случай на институционален арбитраж, 

назначаването на арбитри се извършва от органа по назначаването от списъка на 

арбитрите, изброени от CICA-CCIR (както румънски, така и чуждестранни арбитри), 

като се отчита тяхното професионално обучение, опит и участие в дейността на Съда и 

след консултация с елементите в делото, които позволяват да се направи оценка на 

сложността на делото и на стойността на спора. При ad hoc арбитража страните могат 

да решат условията за назначаването на арбитрите. 

В Румъния се процедира относно конфликти на интереси за арбитрите по 

следния начин. Единствените законови разпоредби относно конфликта на интереси за 

арбитрите са нормите, определящи основанията за оспорване на арбитрите. ГПК 

определя тези основания като същите като за съдиите, а именно липсата на 

независимост и безпристрастност, включително наличието на професионални или 

търговски отношения с една от страните и участие като свидетел в предишни етапи на 

спора, както и неизпълнението от условията, предвидени в арбитражното споразумение. 

Насоките на IBA за конфликт на интереси в международния арбитраж се следват 

доброволно от арбитрите с опит в международния арбитраж. Неспазването на Насоките 

не се санкционира от съдилищата при производство за анулиране или по друг начин. 

6. Временни мерки 

Арбитрите могат да предприемат различни форми на временни мерки между 

страните. Те обаче не могат да въвеждат временно облекчение, включващо трети страни 

(като например замразяване на банковите сметки на компания, когато банката не е 

страна в арбитражното споразумение). Съгласно разпоредбите на румънското 

процесуално право, арбитражните съдилища имат право да издават решения под 

различни форми, включително „междинни решения“ или „окончателни решения“. 

Когато седалището на арбитража е в страната, временните мерки са изпълними в 

румънските съдилища. Въпреки това, когато не са в Румъния, временните мерки, 

издадени от арбитрите, не могат да бъдат изпълнени в страната. Съгласно Нюйоркската 

конвенция подлежат на изпълнение само окончателни арбитражни решения. 
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Преди конституирането на арбитражен съд, съдилищата могат да издават 

временни мерки като мерки за съхранение на доказателства или други временни мерки. 

Временните мерки, разпоредени от съд, остават в сила за срока, определен в заповедта 

на съда. Разпореждането може да остане в сила извън конституцията на арбитражния 

съд. 

От съдилищата може да се изисква да предоставят доказателствена помощ в 

подкрепа на арбитража. Например само те могат да налагат санкции срещу свидетел 

или експерт, който не спазва своите задължения. Съгласието на арбитражния съд не се 

изисква от закона, но като практика, след като арбитражният съд е създаден, страните 

обикновено информират трибунала за исканията, които отправят до съдилищата, 

свързани с арбитража. 

7. Разходи 

За международния арбитраж CPC предвижда, че при различно споразумение на 

страните, хонорарите и пътните разноски на арбитрите се поемат от страната, която ги 

е назначила, докато таксите и пътните разноски на председателстващия арбитър или 

едноличния арбитър се поемат по равно от страните. 

Разноските, които обикновено се присъждат, са: таксите на арбитражната 

институция; таксата на арбитрите; пътни и квартирни разходи на арбитрите; такси за 

пътуване и настаняване на експерти и свидетели; хонорарите на юрисконсулта и 

техните разходи; и таксите за пътуване и настаняване на представителите. Други 

елементи на разходите могат да бъдат присъдени за всеки отделен случай. 

При ad hoc арбитража арбитражният съд решава собствените си разноски, освен 

ако въпросът не се оспорва от страните. Ако разходите на арбитражния съд се оспорят 

от страните, тогава съдилищата са компетентни по въпроса. В институционалния 

арбитраж въпросът се регулира от приложимите правила. Въз основа на относителния 

успех на страните в арбитража арбитражният съд има право на преценка как да 

разпредели разходите между страните.  
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8. Ресурси                                              

В Румъния са публикувани 

редица книги и университетски 

курсове по арбитражно право. Има 

и немалък брой дисертации по 

теми, свързани с арбитража. Всички са само на румънски език. Такива книги могат да 

бъдат намерени в Националната библиотека, както и в библиотеките на юридическите 

факултети в Румъния. 

CICA-CCIR ежегодно организира национална конференция в сътрудничество с 

Националния институт за обучение на адвокати и международна конференция, 

фокусираща се върху последните събития в областта на арбитража. През последните 

няколко години се изгради традиция за представяне на арбитражните правила на 

различни институции и закони на различни държави, в двустранен подход, в 

сътрудничество с различни организации или институции (като ICC, Швейцарската 

арбитражна асоциация и Австрийската Арбитражна асоциация). 

Източници: 

1. Arbitration Guide, IBA Arbitration Committee, ROMANIA, June 2013, Dr. 

Crenguta Leaua; 

2. C. Leaua, Flavius Baias (ed) Arbitration in Romania. A Practioner`s Guide, Wolters 

Kluwer, 2016; Ilias Bantekas, An introduction on International Arbitration, ed. 

Cambridge; B. Oglinda, The Principle Of Confidentiality In Arbitration, Application 

And Limitations Of The Principle и други приложими източници. 

3. DELOS GUIDE TO ARBITRATION PLACES (GAP, chapter by ADRIAN 

IORDACHE AND RALUCA - FLORINA DANEȘ; Book IV “On Arbitration” 

(“Domestic arbitration provisions”) and Book VII, “On International Arbitration and 

the Effects of Foreign Arbitral Awards” of the NCPC (“International arbitration 

provisions”); 

4. http://arbitration.ccir.ro/engleza/models.htm; 

5. http://curia.europa.eu/; 

6. https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-international-

arbitration/romania; 

7. IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration; the Convention 

of the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958) 

ratified by Romania in 1961;  

http://arbitration.ccir.ro/engleza/models.htm
http://curia.europa.eu/
https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-international-arbitration/romania
https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-to-international-arbitration/romania
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Арбитраж в България - 
положения, промени и 
изменения с  годините 

 

 

 

I. Първи период, следосвобожденски: 

Като се вземе предвид историческото развитие, в България за пръв път се създава 

арбитражът през далечната 1896 г. (18 години след Освобождението на България през 

1878 год.). Тогава той 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 ГПК през 

1952 г.  

II. Втори период, социалистически: 

В периода на плановото стопанство в България действа арбитраж, който се 

основава на Закона за държавния арбитраж, приет през 1950 год. (обн., ДВ, бр. 127 от 

31.05.1950 г., отм., бр. 85 от 15.10.1991 г.). Арбитражът тогава е с компетентност да 

разрешава стопански спорове между социалистически организации / стопански 

предприятия със седалище България. Тогава арбитражът бива разглеждан като включен 

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

социалистически организации / стопански предприятия са подчинени независимо от 

волята им. 

В заключение, в този период арбитражът не може да се счита за алтернативен 

способ за разрешаване на спорове (или АРС), понеже има характеристики на държавен 

орган и прилики с държавния съд. Днес разбирането ни за арбитража в България е съвсем 

различно. 

Арбитражният съд е на първо място правораздавателен орган, при който страните 

имат възможност да определят състава за решаване на спора помежду им. След Втората 

световна война, първият такъв арбитраж в България е действащият и сега Арбитражен 

съд при Българската търговско-промишлена палата. 

III. Кратка история на Арбитражния съд при Българската търговско-

промишлена палата: 

Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата е учреден през 

1952 г. като Външнотърговска арбитражна комисия (или ВТАК) към тогавашната 

Българска търговска палата.  
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Уставът на ВТАК е бил одобрен с Разпореждане на Министерския съвет от 4 

февруари 1952 г.  При създаването на Арбитражния съд той не се разглежда като 

държавен орган, а вече е имал свойствата на арбитражна институция, такава каквато я 

разбираме и днес. Законодателна основа за образуването на Арбитражна комисия се е 

явявал чл. 9 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от 1952 г. Разпоредбата допуска 

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

чуждестранни юридически лица, т.е. само международен търговски арбитраж (вж. 

Манев, Маньо, Арбитражът, С. 2004 и Сталев, Живко, Българско гражданско- 

процесуално право. Трето издание С. 1979 г.). 

Арбитражната комисия представлява отговор на българските външнотърговски 

организации към техните партньори, които преди са предлагали арбитраж в друга 

държава именно поради липсата на постоянно действаща арбитражна институция в 

България. В Правилника от 1969 г. Външнотърговската арбитражна комисия (или ВТАК) 

получава наименованието Арбитражен съд. Може да се обобщи, че това наименование 

отговаря много по-точно на осъществяваната дейност. 

Друг постоянно действащ институционен арбитраж по онова време е  

Арбитражният съд при Българската стопанска камара (AC при БСК). Като той и 

гореспоменатият са арбитражните съдилища с най- дълга практика в страната.  

IV. Основни предимства на АС при БСК и АС на БТПП 

След създаването им  АС при БСК и АС на БТПП предлагат следните предимства, 

които са характерни за арбитража като цяло: 

1. Възможност на страните по тяхно взаимно съгласие да овластят арбитър (или 

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

Страните могат да направят избора си според листата на арбитрите и доброволно 

възлагат спора си на лица, които те считат, че притежават необходимите качества за 

процеса. 

Освен това следните доводи могат да обяснят защо арбитражът а  алтернативен начин и 

процес за разрешаване на споровете, който е различен от съдебния процес: 

2. По-евтино производство, което е по-бързо от съдебното и по-малко формално. Голямо 

предимство е бързината на арбитража (производството при него е едноинстанционно). 

3. Следващо предимство е липсата на публичност на арбитражното дело. 

Конфиденциалността, която е гарантирана, спомага за запазването на коректни 

отношения между страните. 

 

 

V. Доброволният арбитраж 
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Ако считаме АС на БТПП и AC при БСК за примери на доброволен арбитраж, може да 

се определят две основни форми на доброволен арбитраж: 

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

2. институционен арбитраж. 

При първата форма, преди спорът между страните да се отнесе за решаване от 

арбитраж, не съществува никакъв конкретен арбитражен орган. След като обяви 

решението си, арбитражът се разпуска. Едно от задълженията на арбитрите е 

разработването на правила за процедурата (много често те ползват и включват правила 

на известен арбитраж).  

За разлика от арбитражът, създаден за решаване на конкретен спор (ad hoc), 

институционният арбитраж е организиран като учреждение. Той разполага с 

администрация, канцелария и архив. Споровете се разглеждат и решават според 

предварително създаден правилник, който е разгласен и се предоставя на всички 

заинтересовани лица. 

Процедира се по следният начин: страните избират арбитрите от вписаните в 

листата такива според своята преценка относно техните качества, необходими за 

разрешаването на конкретния им спор (и в зависимост от неговите характеристики). За 

примери на институционен арбитраж се считат и Арбитражния съд при Българската 

търговско-промишлена палата (АС на БТПП), и Арбитражният съд при Българската 

стопанска камара (AC при БСК). 

VI. Главни предимства на институционния арбитраж пред арбитража ad 

hoc (арбитраж, създаден за решаване на конкретен спор) 

Както можем а говорим за предимства на алтернативните начини за разрешаване 

на спорове (АРС) спрямо съдебния процес, така и можем да говорим за съществуването 

на предимства на едната форма на арбитраж (институционният) пред втората форма (ad 

hoc). Такива са следните: определеност на реда за избиране на арбитрите, което може да 

е пречка при ad hoc арбитража; възможност за включване в арбитражната колегия на най- 

авторитетни и квалифицирани експерти в определена област; точност в работата, 

осигурена от правилник за дейността, както и на необходимия персонал в 

институционния арбитраж. 

Може да се обобщи, че повечето арбитражи са в стопанската сфера. Това е по-

следните причини: бавност на обикновения граждански процес в държавните съдилища 

и сложност на проблемите, свързани с банковата и финансово-кредитната система. 

Лошото е, че често съдилищата са „принудени“ да прибягват до заключения на вещи 

лица, а това оскъпява съдебния процес. 
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VII. Закон за международния търговски арбитраж 

(ЗМТА) 

 

 

 

 

 

Редица институции могат да действат като международни арбитражи. Основен 

източник за международния арбитраж е Законът за международния търговски арбитраж 

(ЗМТА), приет през 1988 год. (обн. ДВ, бр. 60 от 1988 г., с изм.). Терминът 

„международен арбитраж“ понякога се използва с различно значение. Например като 

междудържавен арбитраж, имащ за предмет междудържавни спорове. Тези спорове 

могат да бъдат разглеждани от арбитраж ad hoc или от институционен арбитраж, какъвто 

е Международния съд в Xага. 

Международният арбитраж отговаря на потребността от нормативна уредба на 

начините на разрешаване на гражданскоправните спорове с международен елемент, 

които в последно време се повишават. 

Според чл. 1, ал. 2 от ЗМТА международният арбитраж е търговски арбитраж, 

който разрешава граждански спорове, възникнали от външнотърговски отношения, 

спорове за попълване на празноти в договор или за адаптирането му към нови 

обстоятелства. Достатъчно условие за това е местожителството / седалището на поне на 

една от страните да бъде в населено място, което не се намира на територията на 

Република България. 

VIII. Класификация на международните арбитражни съдилища 

Тази класификация може да се направи като се използват различни критерии като 

например дали страните използват арбитраж за решаване на гражданскоправен спор с 

международен елемент помежду им по своя воля или като изпълнение на задължение, 

предвидено в международен договор, се отличават като видове доброволен и 

задължителен международен арбитраж. 

Пример в Република България за доброволно решаване на спорове от арбитражен 

съд в уредбата на спорове по вида на аварията и по разпределението на разходите според 

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

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

аварията се установява с постановление на диспашора- специалист в областта на 

морското застраховане и мореплаване, което може да се оспори чрез доброволен 
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арбитраж, когато такъв е уговорен между страните в коносамента (основен 

международен документ за превози на стоки по вода.).  

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  през 2002 год. тази разпоредба на Кодекса на търговското мореплаване 

предписваше задължително решаване на тези спорове от Арбитражния съд при 

Българската търговско-промишлена палата. 

Както споменахме, доброволният международен арбитраж има две основни 

форми: 

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

2. институционен арбитраж. 

У нас в момента са допустими международни арбитражи и от двата типа. Според 

чл. 4 от Закона за международния търговски арбитраж (ЗМТА) „арбитражът може да 

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

IX. Законови норми за арбитражните съдилища в Република България 

В България има налични над десет арбитражни съдилища като:  

-Арбитражен съд при Централен депозитар АД, Арбитражен съд към Българска фондова 

борса - София АД, 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 други 

примери. 

За някои от посочените арбитражни съдилища в България има изрична законова 

норма, която предписва учредяването и функционирането им.  

Такава законова норма е например 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. 

А 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.” 
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Разглеждането на арбитражното дело се урежда с правилника на арбитражния съд. 

(съгласно чл. 39, ал. 2 от ЗЗ). 

Друг пример е Уставът на Арбитражния съд при Българския футболен съюз  

(БФС), който 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. 

X. Новият Гражданско-процесуален кодекс 

С приемането на новия Гражданско-процесуален кодекс (ГПК), който влезе в 

сила от 01 март 2008 год. се признава важното значение, което имат алтернативните 

способи за разрешаване на спорове (или АРС) като арбитража. Съгласно чл. 19, ал. 1 от 

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”). 

Източници: 

1. Международния търговски арбитраж- Обн., ДВ, бр. 60 от 5.08.1988 г., изм. и 

доп., бр. 93 от 2.11.1993 г., изм., бр. 59 от 26.05.1998 г., изм. и доп., бр. 38 от 

17.04.2001 г., бр. 46 от 7.05.2002 г.; 

2. Решение № 9 от 24.10.2002 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 102 от 

1.11.2002 г.; изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г.; 

3. Манев, Маньо, Арбитражът, С. 2004 г.; Сталев, Живко, Българско гражданско- 

процесуално право. Трето издание С. 1979 г.; 

4. Владимиров, Ив., Арбитражът в международното частно право. С. 2000 г 
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Функционирането на 
арбитражните съдилища в 
България.  
 

 

 

 

 

1. Проучване и анализ на  правните последици на местното арбитражно решение 

Арбитражното споразумение предоставя правомощието на арбитрите да 

правораздават. Следователно действителността на сключеното между спорещите 

страни арбитражно споразумение определя законосъобразността на арбитражното 

производство и издаденото въз основа на него арбитражно решение. Алтернативното 

разрешаване на граждански спорове в България идва още от Закона за гражданското 

съдопроизводство, ЗГС2 от 1892г., в който е уреден арбитражът, наречен доброволен 

помирителен съд. Неговата уредба се запазва и в новата редакция на ЗГС от 1930г. 

Волята на страните да се насочи спора към доброволен помирителен съд ЗСГ сочи, че 

следва да се оформи в „помирителен запис“, който се подписва от спорещите страни и 

от избраните помирители и се заверява нотариално. В съвременните източници за 

арбитраж формата на арбитражното споразумение като условие за валидност е 

посочена различно. 

 Настоящият анализ се фокусира върху правните последици на местното 

арбитражно решение, недостатъците в правния режим у нас (в България) и специфични 

стъпки и методи за справяне с тях. Конкретно се анализират причините за недоверието 

към арбитража и законодателните изменения в тази област (по ГПК и Закона за 

Международния Търговски Арбитраж). Националните източници са с възможност за 

широко тълкуване, което поражда проблеми. В чл.7 от Закон за международния 

търговски арбитраж, 5 (българският източник) формата е определена твърде широко и 

либерално. Арбитражно споразумение според ЗМТА има: а) когато е писмено или б) 

когато съгласието за арбитраж се съдържа в конкурентни действия.   
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Изводът е, че последните изменения в ЗМТА (чл. 7, параграф 3), включващи 

процедурните действия на ответника в арбитражното производство и отговарящи за 

условията за валидно арбитражно споразумение, ограничават рамката. разпоредбата 

на чл.7, ал.3 ЗМТА изоставя писмената форма и приема, че има арбитражно 

споразумение, когато спорът е заведен пред арбитраж и ответникът изрично писмено 

или с изявление в заседание на арбитража, отразено в протокола, потвърди съгласие за 

недържавната юрисдикция с конкретния арбитражен състав. Допълнението на чл.7, 

ал.3 ЗМТА е направено, за да се отстранят случаи, в които ответникът се оказва осъден, 

без да е разбрал за арбитражното производство. Но изброяването на възможните 

процесуални действия на ответника, необходими, за да се приеме компетентността на 

арбитражния състав стесняват рамката, очертаваща условията за валидно арбитражно 

споразумение. 

Според М. Златева изискванията към формата на арбитражното споразумение 

трябва да бъдат по-ограничаващи и някои незадължителни форми трябва да бъдат 

премахнати.  Според нея условията за валидно арбитражно споразумение по ЗМТА 

изпъкват като твърде либерални, независимо от приетите промени на чл.7 ЗМТА. 

Изискванията към формата на арбитражното споразумение трябва да станат по-

рестриктивни – изричната писмена форма за отнасяне на даден спор към арбитраж или 

ясната и изрична арбитражна клауза в договора за отнасяне на възникналите от 

договора бъдещи спорове към арбитраж. Това заключение е направено въз основа на 

сравнителен правен анализ между германското и австрийското законодателство. Освен 

това се анализира стесняването на обхвата на споровете, допустими за разглеждане 

чрез арбитраж според последното изменение на член 19, параграф 1 в ГПК, което 

изважда от обхвата на арбитражните споразумения всички спорове с потребителите. 

Заключението е, че такова арбитражно решение трябва да бъде обявено за нищожно, 

тъй като е постановено по спор, който не може да бъде обект на арбитраж. Това може 

да е граждански иск пред Върховния касационен съд. На трето място, членовете 

посочват като риск в арбитражното производство прякото въздействие на местното 

арбитражно решение, подобно на ефектите от съдебното решение. Българският закон 

не предвижда признаване от съда на местно арбитражно решение. Според Златева е 

необходимо законът да предвиди „санкция“ на такъв съд най-вече в правомощията на 
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държавната (съдебна) власт, за да се даде възможност за правни последици от 

арбитражните решения, само ако е в съответствие с обществения ред, който е 

държавно-правен ред. Последното изменение на член 47 в ЗМТА премахва 

възможността за публична проверка за съответствие от Върховния касационен съд. 

Такава проверка не се предвижда и в производството по издаване на изпълнителен 

лист. Като се има предвид либералният метод за създаване на институционални 

арбитражни съдилища и / или липсата на критерии за подбор на арбитри, е възможно 

много арбитражни решения да бъдат противоречащи на принципите на равенство и 

справедливост, които са от основно значение за всяко правораздаване. Рисковете от 

прякото действие на местното арбитражно решение могат да бъдат преодолени, ако 

производството по издаване на изпълнителен лист включва проверка на минималните 

изисквания за длъжника, който трябва да бъде уведомен. 

Не трябва да се подминават и предимствата- предимствата на арбитража като 

алтернатива на съдебното производство са бързината и избягване на публичността при 

разрешаване на споровете – страните имат интерес да се запази конфиденциалността в 

търговските си правоотношения и спорът да се реши без съобразяване със сложните и 

формални процедури на гражданския процес.  Посочените предимства на арбитража 

устояват във времето при разрешаване на трансгранични спорове, решенията по които 

следва да се изпълнят в България – т.е. когато последиците на чуждестранните 

арбитражни решения трябва да се проявят у нас.  

Но при арбитражното производство във вътрешен план често предимствата на 

арбитража като договорна юрисдикция се превръщат в недостатъци. Доверието се 

превръща в недоверие, а принципите на правораздаването като понятие– да осигури 

независимо решаване на конкретни правни спорове по повод съответно сезиране и при 

спазване на определено състезателно производство в условията на независимост и 

самостоятелност на решаването, не се съблюдават. 

Заключението е, че арбитражът трябва да върне доверието на субектите на частни 

имуществени правоотношения, които се нуждаят от бърза и опростена защита. 

Държавата е тази, която може да отстрани проблема чрез един процес, който поражда 

приемливи за страните и правовия ред решения. Последните изменения относно 
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арбитражното споразумение и арбитражните решения донякъде отстраняват твърде 

либералната национална нормативна основа на арбитража, но не изцяло.  

2. Правни инструменти и практика на Арбитража в Европейският съюз и  

България 

Това проучване и анализ се фокусират върху закона и арбитражната практика в 

ЕС. Разглеждат се практиките и законите, свързани с арбитража във всяка страна-членка 

на ЕС и Швейцария. Установява се, че арбитражът в ЕС е предимно регионален, а не 

транснационален. Освен това инвестиционният арбитраж често е полезна 

характеристика на  инвестиционните споразумения, въпреки че условията следва да 

бъдат внимателно проектирани. 

Конкретно за България: България като страна-членка на ЕС не се разглежда като 

значима арбитражна юрисдикция и е с малко български експерти в арбитража. 

Практическата реалност в страната на арбитража обаче е по-комплексна и има някои 

специфики. Българският арбитражен закон се основава предимно на UNCITRAL Model 

Law, въпреки че има някои съществени разлики. Според проучването, скоростта на 

арбитражния спор в сравнение със съдебен спор, е по-бърза (изпълнението на вътрешно 

арбитражно решение средно е отнело 0-3 месеца). Според българските респонденти 

арбитражът е по-евтина алтернатива от българските съдилища. Особен белег е, че в 

българското законодателство съществува разпоредба, позволяваща пряко изпълнение на 

националните арбитражни решения, на същото основание като българско съдебно 

решение. Впечатлението, което се създава, е за арбитражна система, в която арбитражът 

е сравнително бърз и евтин.  
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Ясна индикация за проблеми обаче е. че когато българските респонденти са 

помолени да изберат места за международен арбитраж, само 22,22% са избрали 

България, което я прави седмото най-предпочитано място сред българските респонденти. 

Дори българските експерти не желаят да се занимават с арбитраж в България, поне по 

отношение на международния арбитраж. От друга страна, въпреки че българските страни 

използват арбитражни споразумения в своите международни договори, те не избират 

България за място и следователно българските арбитражни специалисти остават 

предимно ангажирани във вътрешния арбитраж. Възможни причини: българските 

съдилища например се възприемат от българските респонденти като значително по-

строги както по отношение на обхвата, така и по отношение на валидността на 

арбитражните споразумения. Макар формално структурите да са налице, за да позволят 

на арбитража в България да функционира, прилагането на българските закони често не е 

проарбитражно. Става ясно, че популярността на вътрешния арбитраж в България 

произтича от статута на евтина и бърза алтернатива на българските съдилища. Но на свой 

ред част от международният арбитраж се провежда в други държави, като по този начин 

се лишава българските специалисти от възможността да придобият ценен опит и се 

намалява вероятността да възникне значителна арбитражна общност в България. Тази 

ситуация намалява вероятността съдиите, законодателите и бизнесмените в България да 

развият по-добро разбиране за арбитража, отколкото е в момента. 

Различни процедури за изпълнение на чуждестранни и местни арбитражни 

решения 

Както международните, така и вътрешните арбитражи със седалище в България 

се уреждат от Закона за международния търговски арбитраж (ЗМТА). ЗМТА се основава 

на UNCITRAL Model Law за международния търговски арбитраж от 1985 г. Въпреки 

това към днешна дата ЗМТА не е включил измененията в UNCITRAL, приети през 2006 

г. Това ясно показва липсата на синхронизиране на българското арбитражно 

законодателство с международните стандарти в тази област. ЗМТА определя процедурни 

рамки за признаване и изпълнение на чуждестранни и местни арбитражни решения. Той 

определя вътрешния арбитраж като арбитраж между страни с местоживеене или 

седалище в Република България, освен когато страна по спор е дружество с 

преобладаващо чуждестранно участие.  За изпълнение на окончателното вътрешно 


