
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
 
 

гр. София, 01.06.2017 г. 
  
 Депозирано е становище от заместниците на председателя на ВКС и  
ръководители на Гражданската колегия и Търговската колегия на 
Върховния касационен съд по повод постъпил сигнал вх. № 
922/25.01.2017 г. от Теофана Евгениева и Румен Неков, обективиращ 
твърдения за наличие на противоречива съдебна практика на състави на 
ВКС по приложението на чл. 135 ЗЗД за приемане на тълкувателно 
решение от Общото събрание на Гражданската  и Търговската колегии  на 
ВКС 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?“ 

Предвид горното и на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ, следва да бъде 
образувано тълкувателно дело на Гражданската  и Търговската колегии на 
ВКС. 
 С оглед на изложеното 
 
 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М: 
 
 

І. Да се образува т. д. № 2/2017 г. по описа на ВКС, Гражданска и 
Търговска колегии, за приемане на тълкувателно решение по въпросите:  

„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?“ 

  
ІI. Определям комисия за изготвяне на проект за тълкувателно 

решение по  т.д. № 2/2017 г. на ОСГТК в състав: 
- съдия Мими Фурнаджиева,  



- съдия Камелия Маринова, 
- съдия Майя Русева, докладчик, 
- съдия Анна Баева, докладчик, 
- съдия Вероника Николова.  
 
III. Делото да се докладва на комисията за предприемане на действия 

по т. 7 от Правилата за приемане на тълкувателни решения от ОСГК, 
ОСТК и ОСГТК  на ВКС. 
 

IV. Настоящото разпореждане заедно със становището на 
заместниците на председателя на ВКС и ръководители на Гражданската и 
Търговската колегии да се публикуват на вътрешния и външния сайт на 
ВКС – секция „Тълкувателни дела“. 

     
     
    ЛОЗАН ПАНОВ – 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ  
    НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД 

        
 
 


