
Право и блокчейн
Практическо приложение на блокчейн и неговото правно третиране



Съдържание

•Какво е блокчейн за правото?

•Практически приложения на блокчейн и тяхното 
отношение с правото.

•Правни проблеми, свързани с приложения, 
базирани на блокчейн.



I. Какво е блокчейн за правото



1.Блокчейн като технология

•Блокчейн е дистрибутиран регистър, върху който 
се записват транзакции/операции в хронологичен 
ред

•Правото е технологично неутрално

•Блокчейн като сигурен носител на база данни.



2.Нови обществени отношения

•Блокчейн съдържа потенциал да даде начало на 
нови и трайни обществени отношения

•Правото е призвано да ги уреди в един момент



3.Средство за обществена организация

•Човекът е социално животно

•Човешкото общество се управлява от норми

• Основание (Какво?), метод (Как?) и легитимност 
(Защо?)



Видове средства за организация

Основание Метод Легитимност

Сила Просто физическо 
въздействие

Физическо превъзходство, 
страх, зависимост

Морал Неформални социални 
мерки за въздействие

Религия, вярвания, традиции

Право Държавна санкция и 
институции

Различни държавни 
идеологии – демокрация, 

национализъм и др.

Алгоритъм Автоматизъм и 
удостоверителна технология

Данните и сигурната 
технология, която ги 

съхранява



4.Изводи

•Блокчейн е технология с потенциал да създаде 
нови обществени отношения

•Блокчейн и алгоритмите като алтернатива

• Където няма избор на поведение, там няма право



II. Приложения на блокчейн



1.“Умни договори“/”Smart contracts”

• “Smart contract”(SC) е базиран на блокчейн
алгоритъм

• SC не е договор по смисъла на правото

• SC може да се разглежда като средство за 
изпълнение на договор



2. Децентрализирана автономна 
организация (DAO)
•DAO – базирана на блокчейн организация на хора 

чрез алгоритми и гласуване 

•DAO не е „юридическо лице“ и няма свои органи

•DAO може да се третира като гражданско 
дружество (general partnership)



3. Виртуални (крипто) валути (VC)

•VC e „цифров актив“ (digital asset), който се 
използва за размяна на стойности

•Никъде по света VC не е законно платежно 
средство (валута)

•VC може да изпълнява всички функции на парите, 
освен легалната



III. Сблъсъци с правото



1.Регулиране – генерален проблем

•Базираните на блокчейн приложения предполагат 
автоматизъм в отношенията между хората

• Там, където има автоматизъм няма право

•Право – на входа и на изхода на блокчейн
системата



2.Юрисдикция и компетентен съд

•Децентрализирани системи -> разпръсната 
юрисдикция

•Разлики в правото в различни правни режими

•Решения – частни ODR и клаузи за приложимо 
право



3. Решаване на технологични казуси

•Спорове на технологична основа

•Невъзможност на съществуващите институции да 
решават такива спорове

•Решения – презумпции и специализирани органи 
за решаване на спорове



4. Въпросът с отговорността

•Липса на „правосубектност“

•Кой отговаря при неизпълнение на транзакцията?

•Възможни решения – колективна отговорност, 
учредяване на специално юридическо лице



Благодаря Ви за вниманието!

Димо Господинов, Адвокатско дружество 
„Господинов и Генчев“ 

www.gglaw.bg


