
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
 

гр.София, 19.03.2013 г. 
  
 С разпореждане от 12.03.2013 г. на председателя на ВКС е 
образувано тълкувателно дело № 5/13 г. на Гражданска и Търговска 
колегия на ВКС за приемане на тълкувателно решение по въпроса: Може 
ли за личен дълг на единия съпруг да бъде обявена за недействителна по 
реда на чл.135 ЗЗД цялата разпоредителна сделка, извършена с имот в 
режим на съпружеска имуществена общност. С оглед установена 
противоречива практика на състави на ВКС по чл.290 ГПК и по други 
въпроси, свързани с проблемите на съпружеската имуществена общност, 
заместник-председателите и ръководители на Гражданска и Търговска 
колегия на ВКС са предложили разпореждането за образуване на 
тълкувателното дело да бъде допълнено, като в предмета му се включат и 
следните въпроси:  
1. Каква е сделката на разпореждане със семейното жилище- лична 
собственост на единия съпруг, извършена от него без съгласие на 
другия съпруг и без разрешение на районния съд? 
2. Какви са последиците при извършване на доброволна делба без 
участието на единия съпруг, когато идеална част от съсобствения имот се 
притежава в режим на съпружеска имуществена общност? 
 С оглед горното и предвид значимостта на поставените въпроси, 
разпореждането за образуване на тълкувателно дело № 5/13 г. на ОСГТК 
на ВКС следва да бъде допълнено, като посочените въпроси бъдат 
включени в предмета на тълкувателното дело.  
 С оглед изложеното 
 
 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М  : 
 
 

І. Допълвам разпореждане от 12.03.2013 г. за образуване на тълкувателно 
дело № 5/13 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегия на 
ВКС, като включвам в предмета на тълкувателното дело и следните 
въпроси: 
 
1. Каква е сделката на разпореждане със семейното жилище- лична 
собственост на единия съпруг, извършена от него без съгласие на 
другия съпруг и без разрешение на районния съд? 
2. Какви са последиците при извършване на доброволна делба без 
участието на единия съпруг, когато идеална част от съсобствения имот се 
притежава в режим на съпружеска имуществена общност? 



 
  
ІІ. Копия от настоящото разпореждане и от предложението на заместник- 
председателите и ръководители на Гражданска и Търговска колегия на 
ВКС да се изпратят на Главния прокурор, Министъра на правосъдието, 
Председателя на Висшия адвокатски съвет, Директора на Института по 
правни наука към Българска академия на науките, ръководителите на 
катедрите по гражданскоправни науки в юридическите факултети на 
Софийски университет „Климент Охридски” и Пловдивски 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 19.04.2013 г. 
 5. Копия от настоящото разпореждане и от предложението на 
заместник- председателите и ръководители на Гражданска и Търговска 
колегия на ВКС да се изпратят и на председателите на апелативните 
съдилища, на окръжните съдилища и на Софийски градски съд- за 
изразяване на становище в гореуказания срок. 
 6. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и 
външния сайт на ВКС- секция „Тълкувателни дела” заедно с 
предложението на заместник- председателите и ръководители на 
Гражданска и Търговска колегия на ВКС. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ 
КАСАЦИОНЕН СЪД: 
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