
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 

гр. София, 21.12.2020 г. 

 

  Тълкувателното дело  № 5/2020 г. на ОСГТК е образувано с 

разпореждане от 30.10.2020 г. на председателя на ВКС по предложение на 

състав на ВКС за приемане на тълкувателно решение по въпроса:  

„За приложението на чл. 26, ал. 2 пр. 2 и чл. 31, ал. 1 от ЗЗД - 

нищожен поради липса на съгласие или унищожаем е договорът, сключен 

от дееспособно лице, ако то при сключването му е било в състояние на 

трайна неспособност да разбира или да ръководи действията си ? 

Въпросът е поставен с Определение № 94 от 05.05.2020 г. по гр. дело 

№ 595/2020 на ВКС, IV г.о.,  по реда на чл. 292 ГПК, Общото събрание на 

Гражданска и Търговска колегии на ВКС да постанови тълкувателно 

решение, поради съществуваща противоречива съдебна практика по 

смисъла на чл.124 ал.1 пр.1 ЗСВ.  

В изпълнение на правомощията по чл. 7.1. от Правилата за приемане 

на тълкувателни решения от ОСГК, ОСТК и ОСГТК на ВКС, комисията, 

определена за изготвяне на проект за тълкувателно решение, след 

проведено заседание приема, че  е налице противоречива практика по 

поставения въпрос, направеното предложение за приемане на 

тълкувателно решение е допустимо и е изготвено предложение до 

председателя на ВКС.  

Съобразно т. 7.3 от Правилата за приемане на тълкувателни решения 
комисията по тълк. д. № 5/2020 г. предлага на ОСГТК на ВКС  
повдигнатият за тълкуване въпрос да се прередактира по следния начин: 

         „Нищожен поради липса на съгласие на основание чл. 26, ал. 2, 

пр. 2 ЗЗД или унищожаем на основание чл. 31, ал. 1  ЗЗД е договорът, 

сключен от дееспособно лице, ако то при сключването му е било в 

състояние на трайна неспособност да разбира или да ръководи 

действията си ?” 

Затова на основание т.7.3 от Правилата за приемане на тълкувателни 

решения от ОСГК, ОСТК и ОСГТК на ВКС, е необходимо да се насрочи 

закрито заседание за преценка дали въпросът, предложен в определението 

по чл. 292 ГПК, следва да се редактира от ОСГТК на ВКС в посочения 

смисъл. 

 С оглед изложеното, 



 

Р А З П О Р Е Ж Д А М: 

 І. Насрочвам тълкувателно дело № 5/2020 г. на ОСГТК на ВКС за 

разглеждане в закрито заседание за редакция на поставения въпрос в 

смисъл:  

„ Нищожен поради липса на съгласие на основание чл. 26, ал. 2, 

пр. 2 ЗЗД или унищожаем на основание чл. 31, ал. 1  ЗЗД е договорът, 

сключен от дееспособно лице, ако то при сключването му е било в 

състояние на трайна неспособност да разбира или да ръководи 

действията си ?”  

на 11.02.2021 г.от 14,00 ч., за когато да бъдат уведомени съдиите от 

Гражданска колегия  и Търговска колегия на ВКС. Мястото и начинът на 

провеждането на заседанието ще бъдат уточнени със съобщение до 

съдиите от Гражданска колегия и Търговска колегия на ВКС.  

 

ІІ. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и 

външния сайт на ВКС, секция „Тълкувателни дела“. 

 

СВЕТЛА ДИМИТРОВА – 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД: 

/съгласно Заповед № 1025/21.12.2020 г./ 


