
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
 

 

гр. София, 26.10.2017 г. 

  

 С разпореждане от 01.06.2017 г. на председателя на ВКС е 

образувано Тълкувателно дело № 2/2017 г. на Гражданската и Търговската 

колегии на ВКС за постановяване на тълкувателно решение по следните 

въпроси: 

 1. Намира ли приложение защитата на кредитора по чл. 135 

ЗЗД по отношение на извършени от поръчителя разпоредителни 

действия? 

2. Налице ли е връзка на преюдициалност по смисъла на чл. 

229, ал. 1, т. 4 ГПК между производството по предявен от кредитора 

иск за вземането му и предявения иск по чл. 135 ЗЗД за обявяване 

относителната недействителност на извършени от длъжника действия, 

увреждащи кредитора?   

 С предложение на заместниците на председателя на Върховния 

касационен съд и ръководители на Гражданска колегия и Търговска 

колегия на ВКС и след съгласуване с комисията по тълкувателното дело, с 

оглед установена противоречива практика на съставите на ВКС по 

въпроса: „Какъв е редът за защита на кредитора при последваща 

разпоредителна сделка, извършена от третото лице, в чиято полза 

длъжникът му се е разпоредил с имуществото си?“, се предлага на 

ОСГТК да се произнесе с тълкувателно решение по посочения въпрос.  

 Доколкото поставеният въпрос е свързан с предмета на вече 

образуваното Тълкувателно дело № 2/2017 г. на Общото събрание на 

Гражданската и Търговската колегии, тълкувателното дело следва да бъде 

допълнено, като на Общото събрание на Гражданската и Търговската 

колегии се предложи да се произнесе с тълкувателно решение и по този 

въпрос. Предвид гореизложеното, на основание т. 9 от Правилата за 

приемане на тълкувателни решения от ОСГК, ОСТК, ОСГТК на ВКС е 

необходимо тълкувателното дело да се допълни като се изпратят писма до 

лицата по чл. 129 ЗСВ, които могат да депозират становища по 

допълнителния въпрос, и отложи за друга дата, тъй като тълкувателно дело 

е насрочено за заседание на 30.11.2017 г.  

  С оглед изложеното 

 

 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М: 

 

 



 І. Допълвам разпореждане от 01.06.2017 г. за образуване на 

Тълкувателно дело № 2/2017 г. на Общото събрание на Гражданската и 

Търговската колегии на ВКС, като Общото събрание на Гражданската и 

Търговската колегии на ВКС се произнесе и по следния въпрос:  

 „Какъв е редът за защита на кредитора при последваща 

разпоредителна сделка, извършена от третото лице, в чиято полза 

длъжникът му се е разпоредил с имуществото си?“ 

  

 II. Отлагам Тълкувателно дело № 2/2017 г. на ОСГТК за друга дата. 

 

IІІ. Копия от настоящото разпореждане и предложението на 

заместниците на председателя на ВКС и ръководители на Гражданска 

колегия и Търговска колегия на ВКС да се изпратят на главния прокурор, 

министъра на правосъдието, председателя на Висшия адвокатски съвет, 

Нотариалната камара на Република България, директора на Института за 

държавата и правото към Българската академия на науките, ръководителите 

на катедрите по гражданскоправни науки в юридическите факултети на 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски“, ръководителите на катедрите 

„Частноправни науки“ при Университета за национално и световно 

стопанство – гр. София, и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и 

Методий“, ръководителя на Департамент „Право“ на Нов български 

университет – гр. София, които могат да изразят становище в срок до 

04.12.2017 г.   

 

 IV. Копия от настоящото разпореждане и предложението на 

заместниците на председателя на ВКС и ръководители на Гражданска 

колегия и Търговска колегия на ВКС да се изпратят и на председателите на 

апелативните съдилища, на окръжните съдилища и на Софийския градски 

съд – за изразяване на становище в гореуказания срок. 

  

V. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и 

външния сайт на ВКС – секция „Тълкувателни дела“, заедно с 

предложението на заместниците на председателя на ВКС и ръководители 

на Гражданска колегия и Търговска колегия на ВКС. 

 

     ЛОЗАН ПАНОВ - 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД 

 

  

 
 


