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Актуално

Някои клаузи в
трудовите договори
са невалидни
Адвокат Пламена Георгиева е съдружник
в адвокатското дружество „Димитров,
Петров и Ко.“ и ръководител на отдела по трудово право.
Има повече от 10-годишен опит в консултирането на водещи
български и междуПламена Георгиева
народни компании във
връзка с уреждането на трудовите отношения
с персонала, включително масови уволнения,
преструктурирания, бонус схеми и планове за
насърчаване на служителите, вътрешни правила и задължения на работодателите, права
на интелектуална собственост при трудови
и граждански договори, трудови спорове и др.

Мартин Захариев
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Адвокат
Мартин
Захариев е част от
екипа на адвокатското дружество „Димитров, Петров и
Ко.” от 2012 г. и има
интерес в областта
на трудовото право.
Консултира клиенти
в областта на трудовото право и е автор
на много публикации.

Н

апоследък зачестиха случаите, в които работодатели включват в трудовите договори със своите служители клаузи, ограничаващи поведението им в бъдеще. Примери за това са
забраната за сключване на трудови и граждански
договори с конкурентни предприятия за определен
период след прекратяване на трудовото правоотношение, уговаряне на обезщетение за служителя
за времето на забраната, включване на неустойка
при нарушаване на забраната, уговорка за плащане
на обезщетение от страна на служителя, в случай
на прекратяване на трудовия договор по негова
инициатива и др. Включването на подобни клаузи
донякъде е разбираемо, тъй като работодателите
се стремят да защитят своя интерес. От тяхна
гледна точка не е оправдано да се инвестират време и средства в обучението на служител, който
впоследствие, придобил определено ниво на знания,
опит и умения, отива да работи за конкурент. Но
подобни клаузи ограничават служителите за период след прекратяване на трудовия им договор
и възниква въпросът доколко подобни уговорки са
действителни съгласно българското право.
На първо място, клауза, забраняваща извършването на конкурентна дейност чрез сключването
на трудов договор, в практиката на Върховния касационен съд (ВКС) се приема за недействителна.
В този смисъл са Решение № 145 от 21.04.2014 г.
по гр.д. № 4726/2013 г. IV г.о. на ВКС; Решение № 239
от 16.07.2013 г. по гр.д 1050/2012 г., IV г.о. на ВКС;
Решение № 60 от 13.03.2012 г. по гр.д. № 456/2011
г., IV г.о. на ВКС; Решение № 740 от 18.11.2010 г. по
гр.д. № 322/2010 г., IV г.о. на ВКС; Решение № 715 от
05.11.2010 г. по гр.д. № 139 /2010 г. IV г.о. на ВКС и др.
Клаузата е недействителна, дори да не е инкорпорирана в трудовия договор, а в отделен документ,
сключен по време и във връзка с трудовото правоотношение (Решение № 369 от 24.10.2012 г. по гр.д.
№ 1070/2011 г., IV г.о. на ВКС).
Причината за недействителността на подобна
уговорка е, че тя нарушава конституционно при-
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Актуално
знатото право на труд и свободата на избор на
професия и място на работа на всеки гражданин,
прокламирани в чл. 48, ал. 3 от Конституцията на
Република България (КРБ). Забраната противоречи и на основни норми и принципи на трудовото
право, като чл. 8, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ),
според който отказът от трудови права, както и
прехвърлянето на трудови права или задължения
са недействителни. Поради това с изключение на
психологическия ефект, който подобна клауза има
върху служителите, тя не осигурява ефективна
защита на работодателя при съдебен спор с бивш
служител, постъпил на работа при конкурент.
В някои решения на ВКС се посочва, че недействителна е клауза, предвиждаща не само встъпването в трудови, но и в граждански правоотношения с конкурентно предприятие (Решение № 60
от 13.03.2012 г. по гр.д. № 456/2011 г., IV г.о. на ВКС;
Решение № 369 от 24.10.2012 г. по гр.д. 1070/2011
г., IV г.о. на ВКС; Решение № 239 от 16.07.2013 г. по
гр.д 1050/2012 г., IV г.о. на ВКС). Подобно тълкуване
е оправдано, тъй като наред с трудовите договори, другата основна форма за извършване на конкурентна дейност в полза на друго предприятие е
сключването на граждански договори. Доколкото
регулирането на гражданските договори е извън
предметния обхват на КТ, клаузата, забраняваща
сключване на граждански договори, ще е недействителна поради противоречие с възможността
за свободен избор на професия (чл. 48, ал 3 КРБ).
На второ място, недействителна е и клауза,
предвиждаща заплащане на обезщетение на служителя за времето на забраната за упражняване
на конкурентна дейност. ВКС приема, че действителната воля на страните и тяхната обща цел не
е да се уговори само заплащане на обезщетение на
служителя, без последният да поеме задължение
да се въздържа от упражняване на конкурентна
дейност (Решение № 60 от 13.03.2012 г. по гр.д. №
456/2011 г., IV г.о. на ВКС). Затова ако на служителя бъде изплатено подобно обезщетение, то ще
подлежи на връщане от служителя като платено
без правно основание (Решение № 22 от 23.04.2012
г. по гр.д. № 1720/ 2011 г., IV г.о. на ВКС; Решение №
145 от 21.04.2014 г. по гр.д. № 4726/2013 г., IV г.о. на
ВКС).
На следващо място, ако забраната за упражняване на конкурентна дейност е недействителна, действителна ли е неустойка за нарушаването
ѝ? Според практиката на ВКС неустойката следва да се приеме за нищожна, ако целта, за която
е уговорена, излиза извън присъщите й обезпе-
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чителна, обезщетителна и санкционна функции.
Доколкото разглежданата неустойка е уговоренa
във връзка със забрана за осъществяване на конкурентна дейност, а тази забрана е недействителна, то и уговорената неустойка ще бъде нищожна
(Решение № 60 от 13.03.2012 г. по гр.д. № 456/2011
г., IV г.о. на ВКС; Решение № 369 от 24.10.2012 г. по
гр.д. 1070/2011 г., IV г.о. на ВКС; Решение № 239 от
16.07.2013 г. по гр.д 1050/2012 г., IV г.о. на ВКС).
Недействителна е и уговорката, която забранява на служителя да прекратява трудовия договор
на определено основание, а при нарушаването ѝ да
дължи обезщетение (Решение № 740 от 18.11.2010
г. по гр.д. № 322/2010 г., IV г.о. на ВКС). След като
в основата на договора е съвпадането на волите
на страните, не може под страх от парична санкция служителят да не може да прекрати трудовия
си договор по своя инициатива. В допълнение, в КТ
императивно са уредени хипотезите, при които се
дължи обезщетение при прекратяване на трудовия договор по инициатива на служителя, а горната хипотеза не е сред тях.
С оглед изложеното, възниква въпросът и как
трябва да се уредят отношенията, ако някоя от
страните по трудовото правоотношение е плащала парични суми на основание недействителна
клауза. Основен принцип в частното право е недопускането на неоснователно обогатяване. Затова
и даденото въз основа на нищожна клауза е дадено
при начална липса на основание и поради това подлежи на връщане. В този смисъл са Решение № 22
от 23.04.2013 г. по гр.д. № 1720/2011г., IV г.о. на ВКС,
решение № 271 от 5.10.2011 г. по гр. д. № 1577/2010
г., III г. о. на ВКС, решение № 403 от 10.01.2012 г. на
ВКС по гр. д. № 1543/2010 г., III г. о. и др.
В заключение, работодателите следва да имат
предвид, че подобни клаузи не са в състояние ефективно да защитят техния интерес. При евентуален съдебен спор съдът не само няма да уважи претенция, основана на някои от посочените клаузи, а
има голяма вероятност да осъди съответния работодател да плати и разноски за водене на делото
на другата страна, включително възнаграждението на нейния адвокат. Това съвсем не означава, че
работодателите са лишени от средства за защита
в случай на недобросъвестно поведение от страна
на бивши служители. Тя обаче следва да бъде реализирана по друг път – работодателят може да
инициира производство за нелоялна конкуренция по
реда на Закона за защита на конкуренцията, да претендира обезщетение за причинени вреди по Закона
за задълженията и договорите и др.
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