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ПРЕДИЗВИКАЙ: ПРАВОТО!
Поредицата стартира през 2015 г. и включва издаването на два вида книги с научно
съдържание: монографични изследвания
(монографии) и сборници с научни доклади,
представени на националната конференция
„Предизвикай правото!“ (сборници). Монографиите представят позициите на своите
автори по актуални и дискусионни теми,
които в преобладаващия брой случаи са в
областта на гражданското и частното право.
Сборниците с научни доклади обединяват
колективните усилия на множество автори
в стремежа им да търсят отговори на конкретни въпроси по една обща тема.
Символ на поредицата е охлювът. Могат да
бъдат изтъкнати много и различни причини
за това защо сме се спрели върху този като че
ли изненадващ и неочакван символ. Охлювът
е едно от животните, които традиционно се
считат за най-бавни в природата (дори побавни от костенурките). В западните общества
с непрекъснато нарастващо ускорение бавното движение е негатив, който не носи печалба. В традициите на източните култури
обаче липсата на скорост означава не просто
спокойствие, а упоритост. В Япония съществува пословица, според която „Когато един
охлюв реши да изкачи Фуджи, той ще го направи!“. Фуджи е най-високата планина в
Япония, която японците използват и като
символ на възможно най-високото място.
Казвайки, че един охлюв ще изкачи Фуджи,
те имат предвид, че той е способен на това,
защото се е научил (по необходимост) да
компенсира бавната си скорост с огромно
търпение и непоклатимо постоянство. Упоритостта на охлюва е качеството, което ще
го качи на Фуджи. Нещо повече, охлювът
изкачва Фуджи не по възможно най-прекия
път, а „по спирала“ – защото „най-добрият начин да качиш Фуджи е като се насладиш на
Фуджи“. Когато изкачването не е само усилие,
но и удоволствие, тогава височината на върха
не е заплаха, а обещание. Особено когато тази
планина е вътре в самия охлюв – в спираловидната черупка, която носи на гърба си.
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ЦЕЛ НА ПОРЕДИЦАТА
Поредицата „Предизвикай правото!“ има за
цел да постави под въпрос както съществуващите законодателни, съдебни и административни практики в различни области на
правото („правото в действие“), така и теоретичните постулати, заявявани като непреодолими истини за всеки юрист („правото
като наука“). Книгите от поредицата ще са
насочени към провокирането на диалог (за
предпочитане – „полилог“), който да продължи не само по време на тяхното официално представяне, но и на страниците на
Професионален правен сайт Challenging
TheLaw.com, както и на организираните от
него дебати и дискусии. Бихме искали издаването на всяка книга да бъде не краят
на творческото усилие на нейния автор, а
едва началото на инициираното от автора
взаимодействие с читателите. Появата на
книгата да не бъде смъртта на Идеята и
фиксирането и веднъж завинаги в кулоарите
на императивното мислене, а да бъде раждането на поредица от мисли и аргументи
и началото на тяхното непрекъснато и
многоактово преосмисляне. Поради това,
като инициатор и главен редактор на поредицата, поемам ангажимент авторите в „Предизвикай правото!“, като се започне от самия
мен, да не се заблуждаваме в абсолютното
съвършенство на представените от нас текстове за публикуване, а ясно да осъзнаваме,
че сме направили едва първите си крачки по
един път, който надеждата ни (подс)казва,
че ще продължи дълго след като нашите
имена бъдат забравени.
Книгите, включени в поредицата „Предизвикай правото!“ ще се опитат да преодолеят
и покажат алтернатива на две характерни за
съвременното право тенденции: банализацията на правото и правния аутизъм.
Под банализация на правото имам предвид
превръщането на правото в инструмент за
всекидневно боравене, който бива използван за обосноваване на всяка претенция като право и задължение. Множеството (зло)
употреби на правото в най-различни области и влагането на претенциите за всемо-

целта е необходимо полагането на сериозни
усилия по включване в тези процеси на
множество и различни специалисти. Защо е
необходимо юристите да общуват с неюристи (като че ли „неюристите“ са някаква хомогенна категория, която се противопоставя
на юристите)? Защото животът е интердисциплинарен. Той не различава „дисциплини“, а съществува в своята цялост. Един
аспект от него – регулативността на живота,
не следва да се превръща в самолегитимиращ се до възможност за насилие (наказание,
принудително изпълнение и пр.) дискурс.
Правото не може да остане изолирано в
своята претенция за нормативност. Дори да
се съгласим с известната мисъл на Теодор
Пиперков, че правото е „кораб в морето
от морал (всъщност морето има доста поразнообразно съдържание – коментар СС),
който не трябва да пропуска вода“, не трябва да забравяме, че корабът е напълно безсмислен без морето. Това, което го прави „кораб“, е морето. То е неговата цел и основание; неговото минало и бъдеще, защото му
дава способността да пътува. Правото не
следва да бъде лишавано от своя произход.
Не трябва да бъде свеждано до ексцес без
генеалогия.
Двете цели – да се върне интересът към правото като многоцветен феномен (дебанализация на юридическата бюрокрация) и да се
„намокрят“ юристите със свежата морска
вода на различието (отваряне на правото към
интердисциплинарния контекст), се обединяват в усилието на авторите в поредицата
„Предизвикай правото!“ да разгърнат и представят своите тези по конкретно определен
проблем. Става въпрос за едно трудно и рисково начинание, което ще се захранва от
насрещни съпротиви. Но става въпрос и за
едно приятно и изпълнено с интелектуално
удоволствие приключение. Балансът, който
дължим на читателите, изисква да търсим
равновесие между риска и удоволствието,
между предизвикателството и смисъла, между приключението и увлечението. И най-важното – да знаем защо го правим.
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гъществото му, превръщат правоприлагането в правна бюрокрация, свеждаща юрисдикцията до „дикция на ползата“. Утилитаристичните подходи към правото като към средство за постигането на „социално желани резултати“, при които „целта оправдава Средството“, пропускат множество съществуващи пластове на юридическото мислене.
Чрез демонстрирането на възможната екстравагантност на правото и на особените
затруднения, които то среща при обосноваването на своята легитимация, бихме могли да се противопоставим на процесите по
свеждането му до алгоритъм. Срещу редукцията на позитивизма би могло да се противопостави предизвикателството като подривна техника за дебанализация на правото.
Разкриването на невидимите и неподозирани
интерпретации и аргументации в правото би
могло да съживи неговата дълбочина и да
предложи нови ресурси в правораздаването.
Това може да подпомогне съществуването
на допълнителен пласт над юридическото
занаятчийство, в който водещо е търсенето
на смисъл.
Под правен аутизъм имам предвид затвореността както на правото, така и на юристите, и опитите да се извлече смисъл от нормата, без да се напускат пределите на правната система и юридическото мислене. Да
се използва само това, което е „под ръка“
на юриста и се съдържа в закона. Подобна
подръчност в правоприлагането и правомисленето разглежда нормата като самодостатъчен феномен, без контекст и без история.
Тя крие опасност не просто от охраняване,
но и от затваряне на границите между полета, които винаги са си взаимодействали.
Правото не се „ражда“ от само себе си. То
е предхождано от философски дебати, социологически проучвания, психологически
анализи, икономически преценки, интердисциплинарни изследвания. Макар и да не се
вижда в крайния продукт – в Закона, работилницата на правото е двигателят на регулаторните промени. Тя би следвало да се
вижда особено ясно в политиката – при
обсъждането на законопроектите, като за
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МОНОГРАФИИ
Монографиите си поставят за цел да приемат предизвикателството на конкретна тема
в правото, която поставя специфични както
теоретични, така и практически въпроси.
Поредицата изхожда от разбирането, че в
правото не могат да съществуват въпроси,
които са само теоретични или само практически. Практиката по прилагане на закона
е на практика законът. Теорията на правото
е теория от и за прилагането на закона.
Поради това монографиите са отворени към
различни категории читатели – стига те да
са изкушени от правото – правото като инструмент и правото като изкуство.
До настоящия момент (м. януари 2021 г.)
са издадени 12 монографии. Една от тях:
„Вещи в природно състояние: собственост
и отговорност за вреди в контекста на чл.
50 ЗЗД“ с автор Стоян Ставру (2020), е със
специален дизайн и съставлява първата книга от вътрешна линия от да ги наречем „мини“ книги, които са оформени по различен
начин в сравнение с останалите монографии
и са свързани с теоретични и приложни
въпроси, повдигнати във връзка с конкретни
случаи от практиката. Водещ символ при тях
не е удивителната (!), а точката (.), възприемана като началото на едно обещаващо дискусия многоточие.
Подробна информация за издадените монографии може да бъде открита на следния
адрес: http://books.challengingthelaw.com/
category/predizvika-pravoto/monografii/
СБОРНИЦИ
Сборниците с научни доклади си поставят
за цел да обединят усилията на юристи от
различни области на правото, за да предложат техните различни гледни точки към едно
и също научно поле в правото. Стремежът е
към представянето на различни измерения
на съответния проблем – например разглеждане на правни институти, които имат
различно проявление в различните дялове
на правото (например: давността), разглеждане на правни институти, които имат както материалноправно, така и процесуално-
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правно значение (например: изпълнителния
процес и несъстоятелността), разглеждането
на публичноправните аспекти на частноправни институти (например: неоснователното
обогатяване) и др.
До настоящия момент (м. януари 2021 г.)
са издадени 5 сборника.
Подробна информация за издадените сборници може да бъде открита на следния
адрес: http://books.challengingthelaw.com/
category/predizvika-pravoto/sbornici/
ФОКУС И МЕТОДИ
Както сайтът, така и поредицата „Предизвикай правото!“, са фокусирани върху „трудните“ въпроси в правото – въпросите без верен отговор и въпросите с няколко верни
отговора. Опитът е да бъдат постигнати възможните, а не „правилните“ отговори. В центъра на вниманието са практически значимите теми на правото, без да се изпускат
теоретичните аспекти на юридическото мислене, поставено в контекста на интердисциплинарната хуманитаристика.
Основният използван в поредицата метод,
дал и нейното наименование, е методът на
предизвикване, насочен към провокирането
на дискусия, а чрез нея – и на процеси на
градивност, започващи с подривната практика на „мислене срещу течението“. Какво
разбирам под „мислене срещу течението“?
Мислене, освободено от формалността и
заключеността на предварително зададените граници. Мислене, което може да си позволи да изглежда глупаво. Мислене, което
остава вярно на любопитството и на стремежа към преодоляване на неизбежната си
ограниченост. Мислене, което никога не се
самообявява за абсолютно и окончателно,
а протяга ръка към всяка насрещна провокация, която може да създаде взаимодействие.
Стоян Ставру

№1

ПУБЛИЧНОПРАВНИ
ПРОБЛЕМИ НА ТРУДОВОТО
ПРАВО

2015

Васил Петров

монография, 232 стр.
ISBN 978-954-28-1643-0
Цена: 16,00 лв.
Книгата обединява 11 статии и студии по актуални административноправни и процесуалноправни въпроси на трудовото право и защитата на трудовите права. Статиите са пряко
инспирирани от казуси, които предизвикват юриста да разсъждава с категориите на частното,
но и на публичното право.

№2

ВЛАДЕНИЕТО.
ЮРИДИЧЕСКИ ФРАГМЕНТИ

монография, 370 стр.
ISBN 978-954-28-1736-9
Цена: 18,00 лв.
Книгата съдържа 15+ статии и студии, обединени от съвременните предизвикателства пред
института на владението – перлата в короната на вещното право. Разгледани са практически
проблеми, свързани с тълкувателната практика на ВКС, но не са отминати и някои класически
теоретични въпроси.
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2015

Стоян Ставру

2015

№3

Стоян Ставру
ЛЕКАРСКАТА ГРЕШКА.
Гражданска отговорност
на лекаря в практиката
на ВКС, гражданска колегия

монография/сборник съдебна практика,
288 стр. ISBN: 978-954-28-1737-6
Цена: 14,00 лв.
Книгата обединява теорията и практиката, като в първата си част разглежда фактическия
състав на гражданската отговорност на лекаря, а във втората резюмира 24 ключови решения
на ВКС в тази област, постановени в периода 2008-2015 г.

2016

№4

Димитър Топузов
НИЩОЖНОСТ НА БРАЧНИЯ
ДОГОВОР

монография, 352 стр.
ISBN: 978-954-28-1994-3
Цена: 22,00 лв.
Книгата анализира основанията и правните последици от нищожността на брачния договор. Авторът убедително доказва, че брачният договор принадлежи на семейното право и е
ключов инструмент за балансирането на договорната свобода с особеностите на брачното
право.
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№5

2016

ПРЕДИЗВИКАЙ:
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС!

конферентник, 372 стр.
ISBN: 978-954-28-1995-0
Цена: 20,00 лв.
Книгата съдържа 15 статии и студии, посветени на актуалните въпроси на изпълнителния
процес. Включени са множество материалноправни и процесуалноправни проблеми на
облигационното, търговското, вещното, семейното, наследственото право и гражданския
процес.

№6

ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ВЕЩТА –
НЯКОИ ВЪПРОСИ НА
ПРИРАЩЕНИЕТО И
ПРЕРАБОТВАНЕТО

монография, 208 стр.
ISBN 978-954-28-2122-9
Цена: 19,00 лв.
Книгата обединява два основни въпроса: как промените в ипотекирания недвижим имот
се отразяват върху принудителното изпълнение върху него и какви са последиците от преработването на една движима вещ.
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2016

Стоян Ставру

2016

№7

Стоян Ставру
ЧОВЕШКОТО ТЯЛО
между въплътеността и
конвенцията.
Съвременни перспективи

монография, 352 стр.
ISBN: 978-954-28-2124-3
Цена: 27,00 лв.
Книгата разглежда философски въпроси на отношението „тяло – лице“, както и предизвикателствата, които технологичното развитие (ще) поставя пред човешкото тяло и неговото
осмисляне: екзоскелети, импланти, сурогатно майчинство и трансхуманизъм.

2017

№8

Васил Петров
ОБЩИЯТ
АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ.
Административнопроцесуален
режим

монография, 408 стр.
ISBN 978-954-28-2297-4
Цена: 24,00 лв.
Книгата разглежда детайлно въпросите, които поставя общият административен акт –
анализирани са производствата по издаване, оспорване и изпълнение, коментирана е богатата съдебна практика на ВАС.
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№9

2017

ПРЕДИЗВИКАЙ:
ДАВНОСТТА!

конферентник, 520 стр.
ISBN: 978-954-28-2354-4
Цена: 25,00 лв.
Книгата съдържа 19 статии и студии, свързани с погасителната и придобивната давност.
Поради почти универсалната приложимост на този институт, темите в сборника навлизат в
множество различни области на правото: вещно, търговско, данъчно право, гражданския и
данъчен процес и др.

№10

2017

Жана Колева
СПЕДИЦИОННИЯТ
ДОГОВОР

монография, 308 стр.
ISBN 978-954-28-2400-8
Цена: 22,00 лв.
В книгата са анализирани детайлно елементите в съдържанието на легалното определение
на спедиционния договор, подробно е проследено усложнението в предмета му и е направен
сравнителноправен анализ. Коментирана е и релевантната съдебна практика.
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2017

№11

Делян Недев
ПРАВНО ДЕЙСТВИЕ НА
ПЪРВИЧНИТЕ СПОСОБИ
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА
ВЕЩНИ ПРАВА

монография, 508 стр.
ISBN: 978-954-28-2474-9
Цена: 27,00 лв.
Книгата разглежда основен въпрос в „живота“ на субективното вещно право: неговото
раждане, което оказва влияние върху неговото последващо съществуване. Акцентирано е върху зависимостта на първично придобитото право от пораждащия го фактически състав.

2018

№12

Теофана Евгениева
Николай Павлевчев
ПРОИЗВОДСТВО ПО
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
в практиката на ВКС (2012–2017)

сборник съдебна практика, 752 стр.
ISBN: 978-954-28-2606-4
Цена: 35,00 лв.
Книгата съдържа над 220 резюмета на актове на ВКС по дела за търговска несъстоятелност, прецизно и изчерпателно подбрани и подредени по оргинален начин, позволяващ търсенето на връзки между отделните съдебни произнасяния.
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№13

2018

ПРЕДИЗВИКАЙ:
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА!

конферентник, 400 стр.
ISBN: 978-954-28-2640-8
Цена: 27,00 лв.
Книгата съдържа 15 статии и студии, систематизирани в 5 тематични раздела, посветени
на проблемите на несъстоятелността, включително на въпросите на трансграничната несъстоятелност и производството по стабилизация.

№14

АПОРТЪТ В КАПИТАЛОВИТЕ
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

монография, 376 стр.
ISBN 978-954-28-2762-7
Цена: 25,00 лв.
Книгата разглежда частноправните аспекти на непаричните вноски в капиталовите търговски дружества – тяхната същност и фактически състав, както и особеностите при апорт от
страна на държавата и общините.
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2018

Атанас Петров

2019

№15

Ярослава Генова
ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПОЛЗВАТЕЛ
на работници за временна работа

монография, 412 стр.
ISBN 978-954-28-2844-0
Цена: 25,00 лв.
Книгата предлага концептуален поглед върху понятието за предприятие ползвател и съдържа подробен анализ на неговите трудови права и задължения към „външния персонал“,
чиято работна сила е обект на използване.

2019

№16

ПРЕДИЗВИКАЙ:
НЕОСНОВАТЕЛНОТО
ОБОГАТЯВАНЕ!

конферентник, 489 стр.
ISBN 978-954-28-2937-9
Цена: 28,00 лв.
Книгата съдържа 17 статии и студии, систематизирани в 5 тематични раздела, посветени на
проблемите на неоснователното обогатяване, включително на историческите, общотеоретичните, частноправните и публичноправните аспекти на неоснователното обогатяване.
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№17

2019

Вълчин Даскалов
ИМУЩЕСТВЕНА
ОТГОВОРНОСТ НА
УПРАВИТЕЛЯ ЗА
ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ НА
ДРУЖЕСТВОТО
монография, 368 стр.
ISBN 978-954-28-3087-0
Цена: 16,00 лв.
Книгата изследва управителската отговорност, с акцент върху управителните органи на
ООД и АД. Направен е анализ на правната и същност, на субектите, които могат да бъдат
засегнати от нея, както и на предпоставките за възникването и.

№18

2019

Стоян Ставру
ВЕЩИ В ПРИРОДНО
СЪСТОЯНИЕ:
собственост и отговорност за
вреди в контекста на чл. 50 ЗЗД

монография, 318 стр.
ISBN 978-954-28-3097-9
Цена: 18,00 лв.
Книгата има за цел да предложи вещноправни решения на част от съществуващите екологични проблеми чрез обосноваването на една особена категория вещи: вещи в природно
състояние, и на един особен формат на собственост: „пасивната“ природосъхраняваща собственост.
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2020

№19

Стоян Ставру
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА
НЕИМУЩЕСТВЕНИ (МОРАЛНИ)
ВРЕДИ В БЪЛГАРИЯ
в контекста на задължителната
застраховка „Гражданска
отговорност“ на автомобилистите
монография, съдебна практика, 448 стр.
ISBN: 978-954-28-3216-4
Цена: 24,90 лв.
Книгата разглежда начините, по които философското понятие „справедливост“ бива използвано от българското законодателство и съдебна практика при изчисляване на размера на
обезщетенията, присъждани за т.нар. „морални“ (неимуществени) вреди.

2021

№20

ПРЕДИЗВИКАЙ:
ВПИСВАНИЯТА!

конферентник, 324 стр.
ISBN: 978-954-28-3385-7
Цена: 22,00 лв.
Книгата съдържа статии и студии, посветени на проблемите на вписванията както в службите по вписвания – с оглед разпореждания с права върху недвижими имоти, така и в търговския
регистър – с оглед „публичния“ живот на търговците.
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