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According to one of the contemporary theories about the 
legal character of the fiduciary contracts, called “nega-
tive”, the trust is only a motive for their conclusion and 
as such it has no legal force to create legal relationship 
between subjects. Based on this understanding, the pa-
per examines the stages in the development of the im-
portance of fides in Roman law in order to distinguish it 
from the contemporary understanding of it. As a result 
of this analysis, it is found that the negative theory is 
based on the archaic understanding of trust, but without 
taking into account the development of the importance 
of fides in both Roman law and today. 
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1. Увод 

 Повод за анализ на въпроса за 
римскоправната fides е една от тео-
риите (т. нар. „негативна теория“) 
за същността на съвременния инс-
титут на фидуциарните сделки. То-
ва са сделките, при които едно лице 
(фидуциант) прехвърля дадено 
имуществено право на друго лице 
(фидуциар), което, по силата на 
т.нар. фидуциарна уговорка, поема 
задължение да упражнява правото 
по определен начин с дадена цел 
или пък да го прехвърли обратно 
на фидуцианта или на посочено от 
него трето лице след определен пе-

риод от време или при изпълнени-
ето на дадено условие. В истори-
чески план корените на този вид 
сделки се откриват в римското 
право, в т.нар. фидуция (fiducia), 
схващана като правна връзка, коя-
то се изразявала в прехвърлянето и 
съответно последващото обратно 
връщане на дадено право. Имайки 
предвид, че етимологически дума-
та „фидуция“ по своя произход е 
свързана с латинската fides, която 
означава „доверие, спазване на обе-
щанието“1 и е един от източниците 

                                                 
1
 В римското право в юридически смисъл 

терминът фидуция (fiducia) има основно 

http://www.sih.swu.bg/
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на по-късно развилата се bona fides 
(добросъвестност). Традиционно 
доверието е определяно в литера-
турата като най-характерната осо-
беност както на римскоправната 
фидуция, така и на реципираните 
от римското право днес фидуциар-
ни сделки. Приема се, че то е осно-
вен мотив за сключването им и „не 
показва просто качеството на су-
бекта, с когото се договаря, както 
при сделките intuitu personae, а е 
същността на отношението“ 
[Diurni, 2014: p. 4]. 

Това поставя въпроса за значе-
нието, което има доверието при 
фидуциарните сделки за създава-
нето на правна връзка както в ус-
ловията на съвременното, така и в 
римското право. В този смисъл, 
предмет на анализ в настоящото 
изследване ще бъде становището, 
изложено конкретно в италианска-
та доктрина, което отрича юриди-
ческата същност на фидуциарните 
сделки.  

 
2. Значение на доверието 

(fides) според представителите 
на негативната теория  
 Темата за доверието и значе-
нието, което то има за пораждане 
на правната връзка, е акцент на 
т.нар. „негативна теория“2. За да 

                                                                 
две значения. От една страна, с нея се 
означавал един от видовете вещно обез-
печение за гарантиране вземането на 
кредитора, а от друга – така се наричали 
всички онези отношения, чийто мотив за 
задължаване е доверието (fides) между 
страните.  
2 Сложната структура и разнообразието 
от цели, които могат да се постигнат с 
фидуциарните сделки, са дали основание 
в италианската доктрина да се обособят 
четири теории относно правната им 

отрекат правния характер на фиду-
циарните сделки, привържениците 
на тази теория, сред които може да 
се посочат Франческо Санторо-
Пасарели и Нити [Diener, 2010: p. 
96], приемат, че доверието при фи-
дуциарната сделка е само мотив за 
сключването ѝ и като такъв няма 
юридическата сила, за да създаде 
правна връзка между субектите. В 
този смисъл се поддържа, че и фи-
дуциарната сделка няма никакво 
правно значение, доколкото е ос-
нована именно на доверието между 
страните, в резултат на което не е 
налице валидна кауза за задължа-
ването, конкретно на фидуциара 
спрямо фидуцианта.  
 В българската правна доктрина 
преобладаващата част от авторите, 
както в по-старата литература, така 
и днес, приемат, че фидуциарните 
сделки са допустими по нашата 
правна система [Силяновски, 1926: 
28–50; Таджер, 2001: 407–408; 

                                                                 
същност. Това са: (1) негативната тео-
рия, отричаща юридическата им приро-
да; (2) теорията за фидуциарното осно-
вание, според която се характеризират с 
отделна, типична за тях, кауза (causa 
fiduciae); (3) теорията за метаюридичес-
кия феномен, според която при сключ-
ването на сделката страните отдават 
значение на определени метаюридичес-
ки сили, използвайки също така и прав-
на схема за реализирането на интересите 
си; и (4) теорията за двойствения харак-
тер на фидуциарните сделки, която 
обосновава тезата, че структурата им се 
състои от две самостоятелни правни 
сделки, функционално свързани помеж-
ду си. Последните три, предвид анализи-
раната тема, няма да бъдат предмет на 
настоящото изследване [Повече относно 
теориите вж. Bonilini, 2009: 362–363; 

Caruso, 2013: 21–22]. 
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Павлова, 2002: 471]3. По подобие 
на представителите на негативната 
теория в италианската доктрина 
обаче, съществува и становище, 
според което уговорката за обратно 
прехвърляне на правото по фиду-
циарната сделка не е дадено с юри-
дическа обвързаност и от него не се 
поражда правно задължение. 
Именно в това, според посоченото 
становище, се изразявало доверие-
то между страните, тъй като няма-
ло възможност за принудително 
изпълнение на поетото с фидуци-
арната уговорка задължение [Ди-
митров, 2013: c. 216].  

Голямото значение, което тази 
теория за фидуциарните сделки 
отдава на доверието, от една стра-
на, както и обстоятелството, че още 
от времето на римското право фи-

                                                 
3 В обратен смисъл е становището на 
Йосиф Фаденхехт. Мотивът му обаче, за 
да отхвърли възможността в българска-
та правна система да бъдат допустими 
фидуциарните сделки, не е това, че пра-
вната връзка възниква от доверието, а 
абстрактният, според автора, характер 
на фидуциарните сделки, който не поз-
волява да бъдат използвани с предмет 
вещни права [Вж. Фаденхехт, 1930: 95–
99; 107–111]; Преди постановяването на 
Решение № 112 от 06.03.1925 г. на II ГО 
на ВКС (с него ВКС приема, че за дей-
ствителността на договора за залог не е 
необходимо вещта да се предаде във 
фактическото владение на кредитора 
или на трето лице; това обаче е необхо-
димо, за да се създаде привилегия за 
кредитора) Любен Диков също е бил на 
мнение, че фидуциарните сделки не са 
допустими в българската правна систе-
ма. Аргументът за възприемането на та-
зи теза обаче също не е свързан с дове-
рието. Основание да направи това за-
ключение Любен Диков намира в симу-
лативния, според него, характер на този 
тип сделки [Диков, 1923: c. 134]. 

дуцията етимологически е била 
свързана с въпроса за доверието 
(fides), предполага да бъде напра-
вен анализ доколко съвременното 
и римскоправното разбиране за не-
го като форма на обвързване се 
припокриват.  
  

3. Значение на доверието 
(fides) според римското право  

Идеята за обвързващата сила 
на дадената дума между страните 
се е родила още преди относително 
късната поява на концепцията за 
договора (contractus). Смята се, че 
за първи път терминът контракт е 
използван в чисто правен контекст 
– на юридическо съчинение (Юсти-
ниановата Дигеста), от римския 
юрист Лабеон. Преди уреждането 
от квиритското право и скрепява-
нето му с иск, обвързващата сила 
на уговореното между страните се е 
основавала на доверието (fides). 

Развитието на значението на 
доверието (fides) в римското право 
може да бъде обособено в три ос-
новни етапа.  

В системата на древното кви-
ритско право (ius Quiritium), още 
преди VI в. пр. Хр., идеята за креди-
та като икономическо и правно яв-
ление не е била позната [Guarino, 
1988: p. 154]. През този първи етап 
ролята на източник на облигаци-
онно отношение е била осъществя-
вана от етическо-религиозните 
норми на доверието (fides) (Танев, 
2008: с. 26), като една от формите 
на обвързване. Древното римско 
право се характеризира със силната 
му обвързаност с религията. Затова 
и санкциите за страната, която не е 
изпълнила поетото задължение, са 
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били от религиозно естество [Том-
синов, 2011: c. 221]. 

Изворите от къснорепубликан-
ския период на римското право (ср. 
III в. пр. Хр. – I в. пр. Хр.) представят 
fides-а като принцип за задължи-
телността на дадената дума [Fiori, 
2008: р. 237]4. Тази задължителност 
произлиза и от факта, че поражда-
нето на договорните облигации 
през архаичния период било съп-
роводено с даването на религиозна 
клетва (която също носела наиме-
нованието fides) от страните [Та-
нев, 2008: с. 26; Кофанов, 1994: с. 
67]5. Така неизпълнението на уго-
вореното по договор се приравня-
вало на нарушаване на дадената 
клетва. Обещаната със сключване-
то на договора престация не е има-
ла юридическа задължителност, 
представлявала е естествено за-
дължение, което не е могло да бъде 

                                                 
4 Роберто Фиори посочва още, че довери-
ето (fides) също, както самото общество 
през Архаичния период в Рим, има кла-
сов характер. Колкото по-високо е поста-
вен даден субект в социалната йерархия, 
толкова повече може да се вярва на не-
говото поведение и думи, т.е. доверието 
в него ще бъде голямо и ще е достатъчно 
основание за създаване на облигационна 
връзка.  
5  Интересно е да се посочи, както пише 
проф. Кофанов, позовавайки се на Ливий 
(Liv. 1. 21. 4), Дионисий Халикарнаски 
(Dyonis. 2. 75) и др., че по времето на 
Нума Помпилий (717–673 г. пр. Хр.) бил 
осветен храм на богинята Fides, пред ко-
ято, в знак на доверие, сключващите да-
ден договор страни полагали клетва. 
Също така, Джовани Диурни посочва, че 
богинята Fides защитавала всяка сделка. 
Преди това функцията на покровител на 
договорите изпълнявал Юпитер, който 
приемал сакралното име Fides [Diurni, 
2014: p. 5].  

принудително упражнено чрез 
правни средства. Следователно и 
последиците от неизпълнението ѝ 
в този ранен етап от развитие на 
отношенията не са имали правен 
характер. Неизпълнението е било 
санкционирано от законите на бо-
жественото право (ius divinum), т.е. 
на естественото право (ius naturale) 
[Кофанов, 1994: с. 63]. Санкцията 
имала религиозен и морално-
социален характер. Религиозен, 
защото неизпълнението на дадено-
то обещание водело до задължение 
престъпилият клетвата си да даде 
или направи нещо в полза на бого-
вете [Танев, 2014: с. 2]. Морално-
социален, защото престъпилият 
клетвата си, т.е. неизправният по 
договора длъжник, вече не се смя-
тал за човек, на когото може да се 
има доверие (на когото може да се 
даде fides), т. е. не се смятал за доб-
росъвестен (bonus) в представите 
на римското общество. Подобно 
разбиране е показателно за това, че 
думата, която са си давали страни-
те по договор в архаичното римско 
право, заради доверието помежду 
им, е имала за тях обвързваща сила, 
макар и да не е била санкционира-
на от правния ред.  

Вторият етап от развитието на 
значението на доверието е свързан 
с интензитета на търговските от-
ношения между римляни и перег-
рини6, вследствие постепенното 

                                                 
6 С наименованието перегрини (чужден-
ци) се назовавали свободните жители на 
Рим, които нямали римско гражданство 
и съответно били безправни от гледна 
точка на правната система на Рим. Раз-
полагали обаче с всички права по своето 
национално право. Перегрини се нари-
чали както жителите на завладените те-
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разрастване на територията на 
Римската държава. До установява-
нето на системата на правото на 
народите през III – II в. пр. Хр. тър-
говските отношения между римля-
ни и перегрини били уреждани по 
различен начин. През 348 и 306 г. 
пр. Хр. [Guarino, 1988: р. 301; 
Diurni, 2014: р. 6]7 Рим сключил с 
Картаген два международни дого-
вора (foedera). Уредените от тях 
въпроси засягали именно търговс-
ките отношения между римляни и 
чужденци. Те били изграждани на 
основата на гаранцията на държа-
вата, буквално на доверието на на-
рода (fides populi romani)8. Тук ме-
ханизмът на гарантиране включвал 
вероятно предварителното (още 
при възникването на задължение-
то за плащане на определена цена 
за стоки, донасяни от Картаген) 
предоставяне на правото на иск 
срещу римски гражданин (legis 
actio). Това се е налагало поради 
липсата на други форми на правно 
обвързване между римляните и 
картагенците.  

                                                                 
ритории, така и тези на страните, с кои-
то Рим бил в съюз.    
7 Джовани Диурни посочва като година 
508 г. пр. Хр. Антонио Гуарино също го-
вори за такова споразумение, но казва, 
че е твърде съмнително да е било 
сключвано [Guarino, 1988: р. 165]. 
8 Според Полибий в „История“ (33. 22. 9) 
продажбите между картагенците и рим-
ляните са се извършвали пред градския 
писар, който е вписвал задължението 
към доставчика, а той е получавал акция 
(иск) срещу римлянина за сумата, която 
му се дължи. Всъщност става въпрос за 
легисакция, а не за форма на договаряне, 
тъй като съгласието все още не е имало 
формално значение. Фидес в този случай 
е гаранция от държавата с помощта на 
процеса. 

За разлика от първия етап от 
развитието на идеята за fides в 
римското право, когато разрешава-
нето на споровете между страните 
било предоставяно на волята на бо-
говете, през този втори етап споро-
вете относно изпълнението на пое-
тите обещания били разрешавани 
от колегия от арбитри (рекупера-
тори). Последните постановявали 
решението си, като взимали пред-
вид установените в търговската 
практиката принципи за честност и 
добросъвестност. Фактът, че спо-
ровете започнали да се разрешават 
от независими лица, а не се разчи-
тало вече единствено на санкция от 
боговете при неизпълнение на пое-
тите обещания, показва превръща-
нето на fides от стандарт за поведе-
ние с морално-религиозно значе-
ние в обективен критерий за точ-
ното изпълнение на поетите за-
дължения. Нарушаването на този 
критерий довеждало до задълже-
ние за неизправната страна да 
обезщети другата [Guarino, 1988: р. 
302]. В този смисъл даването на 
просто обещание се доближавало 
до поемането на формално правно 
задължение.  

Така, през тези два периода на 
развитие на значението на довери-
ето, разбирано като изпълнение на 
„дадената дума“, то е водело или до 
морално-религиозна санкция, как-
то е било в случая с богинята Фи-
дес, или, в случая с договорите с 
Картаген, до предоставяне на из-
вънсъдебна изпълнителна легисак-
ция в полза на доставчика на стоки 
– actio ex foedere.  

Третият етап от развитието на 
идеята за доверието се изразява 
във въвеждането на договорите на 
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добросъвестността (negotia bonae 
fidei) в системата на цивилното 
право, което се случва в последните 
столетия на Републиката (средата 
на ІІ в. пр.) на основата на дейност-
та на перегринския претор9 и сис-
темата на правото на народите 
[Андреев, 1993: 287–288]. В този 
период се появява необходимостта 
от въвеждането на понятие за 
двустранното обвързване. В случай 
на неизпълнение по такъв договор 
изправната страна била снабдена с 
право на иск (iudicium bonae fidei – 
превод от лат. – иск на добросъвест-
ността) срещу неизправната. При 
разглеждането и произнасянето по 
него съдията трябвало да вземе 
предвид всички обстоятелства и 
възражения на страните, за които 
прецени, че имат отношение към 
критерия за добросъвестност. Така 
се давала свобода на съдията да 
оцени паричния размер на задъл-
жението съобразно критериите за 
грижата на добрия стопанин, т.е. 
съобразно принципа id quod interest 
(превод от лат. – това, което е от 
значение). Връзката на фидуцията с 
идеята за доверието и неговата об-
вързваща сила проличава и тук, 
макар и не толкова категорично, 
както в предходните два периода. 
Смята се, че акцията (искът), даде-
на по фидуцията за защита на ин-
тересите както на фидуцианта, така 
и на фидуциара, е най-древната 
сред акциите на добросъвестността 
[Paricio, 2001: p. 213].  

                                                 
9 Като магистрат с правораздавателни 
функции, перегринският претор разг-
леждал спорове, възникнали между 
римляни и чужденци, както и между са-
мите чужденци. 

След направения преглед на 
етапите, през които в римското 
право е преминало развитието на 
значението на доверието и свърза-
ната с това защита на страните в 
случай на нарушаването на дадена-
та дума, би могло да се направи 
заключение, че колкото по-малка е 
намесата на държавата в тази за-
щита, толкова по-голямо е значе-
нието на доверието от морална и от 
религиозна гледна точка, на базата 
на което се развиват всички фиду-
циарни отношения. Затова първо-
начално тази защита е била оста-
вена единствено на волята на бого-
вете и се е изразявала в морални и 
социални негативни последици за 
фидуциара, който не изпълнявал 
дадената дума за прехвърляне об-
ратно на вещта. В този случай фи-
дуциантът не е имал нито средство, 
с което да принуди фидуциара да я 
прехвърли обратно, нито пък тако-
ва, с което да поиска парично обез-
щетение за неизпълнението. Пос-
ледното е било възможно на по-
късен етап, след въвеждане на ак-
цията по фидуцията, когато фиду-
циарът също е разполагал с иск, с 
който да поиска да му бъдат възс-
тановени направените разноски. 
Поради намесата на държавата във 
фидуциарните отношения през то-
зи период с дадените от нея искове, 
би могло да се каже, че значението 
на доверието, което, макар да про-
дължава да е съществен белег на 
фидуцията и мотив за сключването 
й, все пак не е толкова голямо, кол-
кото в архаичния период.  

 
4. Разлика в значението на 

доверието (fides) в римското пра-
во и днес 
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В условията на съвременната 
правна среда, в частност на конти-
ненталната правна система, значе-
нието на доверието при фидуциар-
ните сделки се различава от това, 
което е имало то при фидуцията в 
ранните етапи от развитието на то-
зи тип отношения в римското пра-
во. Както бе посочено, тогава дове-
рието (fides-ът) е представлявал 
един от (вероятно най-древните) 
модели за обвързване на страните 
под формата на гарантиране на 
собственото поведение. Израз на 
това доверие между страните била 
дадената дума, която имала своята 
юридическа задължителност. Днес 
нейните черти може да се открият 
в т. нар. джентълменски споразу-
мения в англосаксонската правна 
система. В условията на континен-
талната правна система обаче да-
деното обещание в този смисъл ка-
то „честна дума“ не представлява 
източник на облигационно отно-
шение, тъй като намерението на 
лицето, което я дава, не е да поеме 
правно задължение. 

В съвременните правни усло-
вия обаче механизмът за сключва-
не на фидуциарните сделки не се 
изчерпва с „даването на дума“, че 
ще се осъществява дадено поведе-
ние или че ще бъде постигнат оп-
ределен резултат, за да бъде аргу-
ментирано становище, отричащо 
правния характер на този вид 
сделки като основани единствено 
на доверието между страните. Пос-
ледните в действителност желаят 
да се породят правни последици от 
сключената сделка. Това личи и от 
използваните за постигането им 
средства – прехвърлителен акт и 
уговорена фидуциарна клауза с об-

лигационен характер. В съвремен-
ната правна среда може да се нап-
рави извод, че доверието, което 
има фидуциантът към фидуциара, е 
само мотивът за сключването на 
фидуциарна сделка, докато поетото 
с фидуциарната уговорка задълже-
ние на фидуциара има своя юриди-
чески характер, обоснован от прав-
ните средства за защита, приложи-
ми в случай на неизпълнение. До-
верието между страните, доколко-
то то е от съществено значение за 
сключването на всяка една сделка в 
частното право, следва да е налице 
и при фидуциарните такива. То има 
характера именно на легитимно 
очакване да бъдат изпълнени доб-
росъвестно поетите с договора за-
дължения. От това дали и доколко 
контрагентите си имат доверие от 
морална гледна точка обаче не мо-
же да се държи сметка за правния 
характер на дадена сделка. 

И докато в първоначалното си 
развитие в римското право, както 
бе казано, отношенията, основани 
на доверие, не са били санкциони-
рани от правото, то по-късно през 
системата на правото на народите 
(ius gentium) и свързаната с него 
работа на перегринския претор те-
зи отношения се санкционират с 
правни средства, въведени впос-
ледствие и в системата на граждан-
ското право (ius civile). Така отно-
шенията, основани на доверие, 
придобиват правна сила още в рим-
ското право чрез договорите на 
добросъвестността, като всяко 
неизпълнение на някоя от страни-
те е последвано от неблагоприятни 
за нея правни последици. В съвре-
менното право, конкретно в усло-
вията на българската правна сис-
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тема, ако фидуциарът не изпълня-
ва задължението си, поето по сила-
та на фидуциарната уговорка, фи-
дуциантът може да претендира 
обезщетение за претърпените вре-
ди (чл. 79 от ЗЗД), а в случаите на 
неизпълнение на задължението за 
прехвърляне на правото – и да уп-
ражни правото по чл. 19, ал. 3 от 
ЗЗД за получаване на конститутив-
но съдебно решение, с което да се 
постигне липсващото прехвърляне 
на правото. 

 
5. Заключение 
В заключение би могло да се 

установи, че негативната теория, 
отричаща правния характер на фи-
дуциарните сделки, стъпва на ар-
хаичното разбиране за доверието 
(fides), при което последното има 
ролята по-скоро за морално и рели-
гиозно задължение, отколкото за 
правно обвързване, предвид липс-
ващата държавна санкция в случай 
на неизпълнение на дадената дума. 
По този начин обаче негативната 
теория не отчита развитието на 
значението на римската fides от 
стандарт за поведение с морално-
религиозно значение в обективен 
правен критерий за точното изпъл-
нение на поетите задължения, чие-
то нарушаване е скрепено със сан-
кцията, предвидена от законодате-
ля. Така днес от значение за юри-
дическата сила на „дадената дума“ 
е не толкова доверието, което си 
имат страните, а съзнанието за за-
дължителност на обещаното чрез 
фидуциарната уговорка поради 
неблагоприятните последици, 
предвидени от законодателството, 
в случай на неговото неизпълне-
ние. 
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