
 

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
 

гр. София,  30.10.2020 г. 

  

С Определение № 94  от 05.05.2020 г. по гр. д. № 595/2020 г. състав 

на Четвърто гражданско отделение на ВКС, на основание чл. 292 ГПК, е  

констатирана противоречива практика на съставите на ВКС, спрял е 

производството по делото и е предложил на Общото събрание на съдиите 

от Гражданска и Търговска колегии да постанови 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 ?” 
Предвид горното и на основание чл. 124, ал. 1, т.2 ЗСВ и чл. 128,     

ал. 1 ЗСВ се налага да се образува тълкувателно дело на Гражданска  и 

Търговска колегии на ВКС.  

С оглед на изложеното   

 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М: 

 

І. Да се образува тълкувателно дело  № 5/2020 г. по описа на ВКС, 

Гражданска и Търговска колегии, 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 ? 

 

ІI. Определям комисия за изготвяне на проекта за тълкувателно 

решение по  т. д. № 5/2020 г. на ОСГТК в състав: 

- съдия Марио Първанов, докладчик, 

- съдия Камелия Ефремова,  

- съдия Маргарита Георгиева. 

 

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 с Определение № 94 от 

05.05.2020 г. по гр. д. № 595/2020 г. на Четвърто гражданско отделение на  

ВКС да се публикуват на вътрешния и външния сайт на ВКС – секция 

„Тълкувателни дела“.     

     

 

ЛОЗАН ПАНОВ – 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ  

    НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД 


