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ÄÈÑÊÓÑÈÈ

ÍÈÙÎÆÍÈ ËÈ ÑÀ ÑÄÅËÊÈÒÅ ÍÀ ÕÎÐÀÒÀ 
Ñ ÏÑÈÕÈ×ÅÑÊÈ ÇÀÁÎËßÂÀÍÈß È 

ÈÍÒÅËÅÊÒÓÀËÍÈ ÄÅÔÈÖÈÒÈ

Бележки по решение № 143/16.12.2019 г. по гр. д. 
№ 2729/2018 г. на ВКС, III г. о.

Âàñèë Ïåòðîâ*

1. Решението на Върховния ка са ционен съд
С ре ше ние № 143 от 16.12.2019 г. по гр. д. № 2729/2018 г., 

ВКС, III г. о., е до пус на то ка са цион но об жал ва не по чл. 280, ал. 1, 
т. 3 ГПК по ма те риал ноправ ния въпрос за съ от но ше нието меж ду 
ос но ва нието на ни щож ност по чл. 26, ал. 2, изр. 1, пр. 2 ЗЗД и ос-
но ва нието за уни що жаемост по чл. 31, ал. 1 ЗЗД, ко га то с пре дя-
ве ния иск ув ре де ният твър ди, че по ра ди сла бо умие е в трай на 
неспо соб ност да раз би ра или да ръ ко во ди оне зи свои прав ни 
дейст вия, които изиск ват ум ст ве на пъл но цен ност, и в та ко ва 
състояние е склю чил ата ку ва на та сдел ка.

По то зи въпрос ВКС приема, че уни що жаем на ос но ва ние 
чл. 31, ал. 1 ЗЗД е до го во рът, склю чен от дееспо соб но ли це, което 
към сключ ва не то му не е могло да раз би ра или ръ ко во ди дейст-
вията си, а при чи на та за то ва състояние е пре ход на, крат ков ре-
мен на. Нищожен на ос но ва ние чл. 26, ал. 2, изр. 1, пр. 2 ЗЗД е до-
го во рът, склю чен от дееспо соб но ли це, което към сключ ва не то 
му не е могло да раз би ра или ръ ко во ди дейст вията си, а при чи на-
та за то ва състояние е трай на (ду шев на бо лест или стар ческо 
слабоумие).

* Доктор по пра во. Съдия в Софийския ра йо нен съд, тре то граж дан ско от-
де ле ние.



15Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 5/2020

Аргументите на ВКС, които ци ти рам in extenso, за поч ват с 
кри ти ка на до се гаш на та прак ти ка на ка са цион на та ин стан ция:

„Разграничителният кри те рий меж ду чл. 26, ал. 2, изр. 1, 
пр. 2 ЗЗД и чл. 31, ал. 1 ЗЗД не е и в на ли чието, респ. в лип са та на 
изя ве на во ля. Фактическият състав на чл. 26, ал. 2, изр. 1, пр. 2 
ЗЗД об хва ща слу чаи, ко га то во ля не е изя ве на (напри мер до го вор 
в пис ме на фор ма с не ав тен ти чен под пис или с под пра ве но 
съдържание) или ко га то изя вя ва не то ѝ след ва да се при рав ня ва 
към лип са на во ля (напри мер при насилие). Този фак ти чески 
състав оба че об хва ща и слу чаи, в които во ля има, но об стоятел ст-
ва та по нейно то изя вя ва не я из ключ ват (напри мер ше га или уче-
бен при мер). Фактическият състав на чл. 31, ал. 1 ЗЗД изиск ва из-
ра зе на во ля, но след ка то и дееспо соб ни ли ца, изя ви ли во ля, са 
сред ад ре са ти те на ос но ва нието по чл. 26, ал. 2, изр. 1, пр. 2 ЗЗД, 
и во ле изявле нието от дееспо соб но ли це не е не об хо ди мо то и 
доста тъч но усло вие за про веж да не на раз гра ни че нието. [Досегаш-
на та] прак ти ка на ВКС про веж да раз гра ни чи тел ния кри те рий, ка-
то го поста вя в т.нар. съз на ва но и не съз на ва но от съст вие на во ля.1 
(...) Приема се [в до се гаш на та прак ти ка], че „раз ли ка та меж ду ни-
щож ност та на сдел ка та по ра ди лип са на съгла сие и уни що-
жаемост та по ра ди не раз би ра не на зна че нието на дейст вията е в 
су бек тив ния мо мент – в пър вия слу чай лип са та на во ля е съз на ва-
на (мисле на уго вор ка, ше га или на си лие, ко га то е на ли це пъл на 
лип са на ва лид но съгла сие за сключ ва не то на договора), а във 
вто рия – не осъз на та“. Този раз гра ни чи те лен кри те рий е ба зи ран 
на прав на та те ория2, но тър пи кри ти ка. Първо, обек тив но то ни 
пра во не де фи ни ра пол з ва ни те по ня тия. Второ, те не може да се 
свър жат с ни кой от еле мен ти те, които ха рак те ри зи рат во ле-
изявле нието, а лип са та на по не еди ния от те зи еле мен ти е във 

1 Цитират се ре ше ние № 251/09.05.2006 г. по гр. д. № 173/2005 г., II г. о., ре-
ше ние № 1344/01.08.2002 г. по гр. д. № 1864/2001 г., IV г. о., ре ше ние 
№ 813/07.09.2011 г. по гр. д. № 256/2010 г., IV г. о., ре ше ние № 309/14.07.2011 г. 
по гр. д. № 1890/2010 г., IV г. о., ре ше ние № 59/24.07.2013 г. по гр. д. 
№ 392/2012 г., IV г. о., ре ше ние № 157/24.06.2015 г. по гр. д. № 252/2014 г., 
III г. о. 

2 Не се со чат конкрет ни трудове. 
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фак ти ческия състав на чл. 31, ал. 1 ЗЗД – „не е могло да раз би ра“ 
(интелектуалния) „или да ръ ко во ди дейст вията си“ (воле вия). 
Трето, про веж да не то на кри те рия во ди до неспра вед ли ви ре зул-
та ти. Той поста вя във вто ра та гру па слу чаи (на „не съз на ва но от-
съст вие на во ля“) дееспо соб но то ли це, което към сключ ва не то на 
до го во ра не е би ло в състояние да раз би ра и/ или да ръ ко во ди 
дейст вията си, а състоянието му е трай но (при чи на та е в ду шев на 
бо лест или стар ческо слабоумие). При т.нар. съз на тел на лип са на 
во ля дееспо соб но то ли це, а и не го ви те наслед ни ци по за кон 
разпо ла гат с не огра ни че на във вре ме то въз мож ност да пре дя вят 
иска по чл. 26, ал. 2, изр. 1, пр. 2 ЗЗД (за раз ли ка от дееспо соб но-
то, но сла бо ум но ли це, за което неспо соб ност та да раз би ра или да 
ръ ко во ди дейст вията си е трай на и ха рак тер на). Поставено в ад-
ре са ти те на чл. 31, ал. 1 ЗЗД, то след ва да упраж ни по съ де бен ред 
пра во то на уни що жа ва не в крат кия три го ди шен срок на по га си-
тел на та дав ност с на ча ло де ня на сключ ва не на до го во ра (чл. 32, 
ал. 2 ЗЗД). Едва ли за ко но да те лят раз чи та, че в то зи пе риод ли це-
то, което, ма кар и дееспо соб но, е в трай на не въз мож ност да раз-
би ра или ръ ко во ди дейст вията си, ще изпад не в състояние на 
т.нар. све тъл мо мент. При ня кои ду шев ни за бо ля ва ния „свет ли те 
мо мен ти“ са из клю че ни (например оли гоф ре ния, де бил ност), а 
при дру ги те са вне зап ни и крат котрай ни (например при стар-
ческо то слабоумие). Едва ли за ко но да те лят раз чи та и на то ва, че 
в три го диш ния срок на по га си тел на та дав ност заин те ре су ва но 
ли це или про ку рор ще ини циира и про ве де успеш но произ вод ст-
во за поста вя не под запре ще ние, за да е въз мож но искът по чл. 31, 
ал. 1 ЗЗД да бъ де пре дя вен от настойни ка или със съ дейст вието 
на по пе чи те ля. Действието на ре ше нието за поста вя не под запре-
ще ние е кон сти ту тив но, не уста но вя ва отко га е могло ли це то да 
се поста ви под запре ще ние, а успеш но то про веж да не на иска по 
чл. 5 ЗЛС е без зна че ние за склю че ни те до го во ри пре ди вли за не то 
му в си ла (ППВС № 5/13.02.1980 г.). Още по-мал ко мо же да се 
приеме за ко но да те лят да е раз чи тал, че в те зи слу чаи от вет ни кът 
по иска ще съ обра зи не рав ностойно то по ло же ние на съ кон тра-
ген та си, ще го по жа ли и по мо рал но-етич ни съ обра же ния ще 
спести въз ра же нието за по га си тел на дав ност, или че все ки по до-
бен слу чай мо же да се раз ре ши на плоскост та на зло употре ба та с 
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пра во (та ка как то е ре ше ние № 59 от 24.07.2013 г. по гр. д. 
№ 392/2012 г. на ВКС, IV г. о.). Провеждането на то зи раз гра ни-
чи те лен кри те рий поста вя сред ад ре са ти те на чл. 31, ал. 1 ЗЗД 
зна чи тел на гру па дееспо соб ни ли ца, за които съ деб на та за щи та 
чрез иск за уни що жа ва не на до го во ра по чл. 31, ал. 1 ЗЗД е обек-
тив но не въз мож на или сре ща зна чи тел ни затруд не ния, до кол ко то 
изиск ва успеш но то про веж да не на иска по чл. 5 ЗЛС. Тези ли ца, 
ма кар и дееспо соб ни, (...) по ра ди своите ду шев ни за бо ля ва ния са 
в не рав ностой но по ло же ние. Следователно про веж да не то на кри-
те рия „не съз на ва на лип са на во ля“ во ди до не тър пи мия пра вен 
ре зул тат по га си тел на та дав ност да (из)те че по от но ше ние на фи-
зи чески ли ца, които са в не въз мож ност или са съ щест ве но затруд-
не ни да за щи тят пра ва та си, за сег на ти от „уни що жаемия“ до го-
вор, а да не те че за слу чаите на т.нар. съз на ва на лип са на во ля, в 
която по па дат все дееспо соб ни ли ца, за които иско ва та за щи та не 
е из клю че на или затруд не на“.

След кри ти ка на до се гаш на та прак ти ка ВКС из ла га съ обра-
же ния за достиг на тия тъл ку ва те лен ре зул тат:

„Различен е ре гу ла тив ният по тен циал на чл. 31, ал. 1 ЗЗД, а 
го проявя ва изпол з ва ният от за ко но да те ля из каз: „Унищожаем е 
до го во рът, склю чен от дееспо соб но ли це, ако то при сключ ва не то 
му не е могло да раз би ра или да ръ ко во ди дейст вията си“. Чрез 
из ка за „при сключ ва не то му“ за ко но да те лят не ак цен ти ра вър ху 
ре ле вант ния мо мент за пре ценка та да ли до го во рът е склю чен при 
ос но ва ние за не дейст ви тел ност. За всич ки то зи мо мент е един и 
същ – фак ти ческият състав на ос но ва нието за не дейст ви тел ност 
след ва да е осъ щест вен към сключ ва не то на до го во ра /към из вър-
ш ва не то на ед ностран на та сдел ка. Следователно друг е за ми съ-
лът на за ко но да те ля. Разграничителният кри те рий меж ду ос но ва-
нието по чл. 26, ал. 2, изр. 1, пр. 2 ЗЗД той об вър з ва с еле мен ти те, 
ха рак те ри зи ра щи во ле изявле нието (ин те лек ту ален и волеви), и го 
свър з ва с то ва да ли тях но то от съст вие е вре мен но, пре ход но 
(дееспо соб но то ли це са мо към/при сключ ва не то на до го во ра е 
неспо соб но да раз бе ре и/ или да ръ ко во ди дейст вията си), или е 
трай но, ха рак тер но (при дееспо соб ни те ли ца, стра да щи от ду шев-
но за бо ля ва не или стар ческо слабоумие). Първата гру па слу чаи 
по па дат в об хва та на чл. 31, ал. 1 ЗЗД, без зна че ние как ва е при-
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чи на та за вре мен но то и пре ход но състояние на неспо соб ност. 
Причината мо же да е обек тив на (например па то ло ги чен афект, 
сом нам бу ли зъм, хип но за, шок вслед ст вие на трав ма, треска, нер-
в на криза) или су бек тив на (например пиян ст во, кон су ма ция на 
нар ко ти ци или дру ги упойва щи вещества). Причината има зна че-
ние за де лик т ния състав по чл. 47, ал. 1 ЗЗД. Съгласно чл. 47, ал. 1 
ЗЗД неспо соб ният да раз би ра или да ръ ко во ди постъп ки те си не 
от го ва ря за вре ди те, които е при чи нил в то ва състояние, ос вен 
ако неспо соб ност та е при чи не на ви нов но от не го. Причината ня-
ма зна че ние за фак ти ческия състав по чл. 31, ал. 1 ЗЗД. При 
настъп ва не на очак ва но то, ха рак тер но, оби чай но за всич ки те зи 
слу чаи въз ста но вя ва не на спо соб ност та за раз би ра не и ръ ко во де-
не на дейст вията дееспо соб но то ли це разпо ла га с въз мож ност да 
пре дя ви иска за уни що жа ва не на до го во ра по чл. 31, ал. 1 ЗЗД. 
Три годишният срок на по га си тел на та дав ност по чл. 32, ал. 2 ЗЗД 
с на ча ло де ня на сключ ва не на до го во ра е доста тъ чен то да из ле зе 
от вре мен но то състояние, из клю чи ло ин те лек ту ал ния и/ или во ле-
вия еле мент на не го во то во ле изявле ние, и да пре це ни да ли да ата-
ку ва до го во ра. В при лож но то по ле на ос но ва нието за ни щож ност 
по чл. 26, ал. 2, изр. 1, пр. 2 ЗЗД по па дат всич ки оста на ли слу чаи, 
в които ли це то е дееспо соб но, но по ра ди ду шев на бо лест или 
стар ческо сла бо умие е в трай на неспо соб ност за раз би ра не или 
ръ ко во де не на дейст вията (ду шев на бо лест или стар ческо сла-
боумие)“.

2. Общи кри тич ни бе леж ки по ста но ви ще то на Върховния 
ка са ционен съд

Не е нуж но да се ци ти ра ав тор от док три на та или съ деб но 
ре ше ние от прак ти ка та в под кре па на схва ща не то, че ни щож ност-
та е най-теж кият по рок на прав на та сдел ка, как то и че (ос вен при 
лип са та на осо бе но за ко но во разпо реж да не в раз ли чен сми съл)
ни щож на та сдел ка не по раж да ни то ед на от це ле ни те от ав то ри те 
ѝ прав ни после ди ци и не мо же да бъ де заз д ра ве на, а са мо пов то-
ре на на но во. Безспорно е съ що та ка и по ло же нието, че все ки мо-
же ви на ги да се по зо ве на ни щож ност та на прав на сдел ка, ако има 
ин те рес да сто ри то ва, до ри и ако ня кой от ав то ри те на сдел ка та я 
счи та за из год на за се бе си и иска да се пол з ва от нея.
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Тълкувателният ре зул тат на ВКС – ни щож ност на сдел ки те, 
из вър ше ни от хо ра с пси хи чно за бо ля ва не или ин те лек ту ален де-
фи цит3 – мо же да се опри ли чи на опит да се съ бо ри плев ник с 
атом но оръ жие.4 Твърде теж ка та санк ция на ни щож ност та мо же 
да ув ре ди в опре де ле ни хи по те зи фак ти чески неспо соб ния по ра-
ди свое трай но пси хич но за бо ля ва не или ум ст ве но ув реж да не чо-
век. Не е из клю че но да има хи по те зи, в които след от па да не на 
фак ти ческа та неспо соб ност (например оз д ра вя ва не на чо ве ка от 
пси хич но то му за бо ля ва не) той да иска да се пол з ва от по лу че на 
или очак ва на преста ция по сдел ка та, а насрещ на та стра на по 
сдел ка та или до ри ня кое тре то ли це да се опи та да му про ти во-
поста ви по ро ка на сдел ка та. После (ос вен в оче вид ни слу чаи на 
ум ст ве ни ув реж да ния или теж ки пси хич ни за бо ля ва ния) в доста 
слу чаи би ха въз ник на ли го ле ми труд ности от до ка за тел ст вен ха-
рак тер, за да се уста но ви трайност на състоянието на ли це то от 
ви да, опи сан от ВКС, и на чал ният мо мент на състоянието.

Генерално смя там, че те за та за аб со лют на та не дейст ви тел-
ност на сдел ки те на хо ра та с пси хич ни за бо ля ва ния и мен тал ни 
ув реж да ния про ти во ре чи на по ло же нията на Конвенцията за пра-
ва та на хо ра та с ув реж да ния (КПХУ). По си ла та на чл. 12, т. 2 
КПХУ стра на та ни е за дъл же на да приз на ва пра воспо соб ност та и 
дееспо соб ност та на хо ра та с ув реж да ния на рав но с всич ки оста-
на ли ли ца във всич ки сфе ри на жи во та. Не смя там, че в кон тек ста 
на чл. 12 КПХУ е це ле съ образ но по тъл ку ва те лен път да се из-
веж дат непред ви де ни из рич но огра ни че ния на дееспо соб ност та 

3 Интересното е, че ВКС в ко мен ти ра но то ре ше ние свър з ва сла бо умието по 
чл. 5, ал. 1 ЗЛС със стар ческо то слабоумие, а не с вро де на та ум ст ве на 
недоразвитост. В док три на та (Василев, Л. Гражданско пра во на НРБ. Обща 
част. 3 прераб. и доп. изд. С.: Наука и изкуство, 1956, с. 454) се сочи, че дъл бо-
ка та ста рост и бо ле ду ва не то от ате роскле ро за са ми по се бе си не мо же да се ока-
чест вят ка то ду шев на болест, ка то не год ност за раз би ра не и ръ ко во де не на 
постъпките, но в опре де ле ни хи по те зи мо гат да бъ дат ос но ва ние за поста вя не 
под пъл но или огра ни че но запре ще ние и съ от вет но да напра вят склю че ни те 
сдел ки унищожаеми. 

4 Изразът е на Таков, Кр. Доброволно представителство. С.: Сиби, 2006, 
с. 400. 
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на хо ра с ув реж да ния.5 Тезата на ВКС на прак ти ка ли ша ва хо ра та 
с пси хич ни за бо ля ва ния и ум ст ве ни ув реж да ния, не поста ве ни 
под запре ще ние, от дееспо соб ност.

Тълкувателният ре зул тат на ВКС про ти во ре чи и на систе ма-
ти ческо то тъл ку ва не на чл. 31, ал. 1 ЗЗД и чл. 31, ал. 2 ЗЗД. 
Съгласно послед на та разпо ред ба наслед ни ци те на фак ти чески не-
спо соб но то ли це, склю чи ло до го вор, мо гат да искат уни що жа ва-
не то на до го во ра след смър т та на ли це то, ако: 1. пре ди смър т та е 
поиска но запре ще ние или 2. до ка за тел ст во то за неспо соб ност та 
произ ли за от са мия до го вор. Първата хи по те за, уре де на в чл. 31, 
ал. 2 ЗЗД, из рич но го во ри за уни що жа ва не то на „та къв до го вор“, 
ка то не съм не но ви зи ра до го во ра, стра дащ от по ро ци те в пред ход-
на та разпо ред ба. Според те за та на ВКС чл. 31, ал. 1 ЗЗД ви зи ра 
вре мен ни състояния на не въз мож ност за ръ ко во де не на постъп-
ки те или раз би ра не на свойст во то им – па то ло ги чен афект, сом-
нам бу ли зъм, хип но за, шок вслед ст вие на трав ма, треска, нер в на 
кри за, пиян ст во, кон су ма ция на нар ко ти ци или дру ги упойва щи 
ве щест ва, – но оче вид но за вре мен ни състояния ка то по со че ни те 
не мо же да се иска запре ще ние и чл. 31, ал. 2, пр. 1 ЗЗД оста ва без 
при лож но по ле.

Дали оба че тъл ку ва тел ният ре зул тат на ВКС съ от ветст ва на 
во ля та на за ко но да те ля? При лип са та на публи ку ва ни об стой ни 
мо ти ви по за ко нопроек та по ЗЗД мо же да се опи та ме да достиг-
нем до дейст ви тел на та во ля на за ко но да те ля чрез срав ни те лен 
ана лиз с пред ход на та уред ба, с из вест на та съ деб на прак ти ка по 
нея и съ щест ву ва ла та пре ди и по вре ме на приема не то на но вия 
за кон прав на док три на.

3. Как е бил уре ден ре жи мът на сдел ки те на запре те ни те и 
на фак ти чески неспо соб ни те пре ди приема не то на ЗЗД

За раз ли ка от уред ба та по ЗЛС и ЗЗД, пред ход на та уред ба е 
пред виж да ла, че сдел ки те на запре те ни те, до ри пъл но запре те ни-

5 За чл. 12 КПХУ вж. Шабани, Н., П. Алексиева, М. Димитрова, А. Генова, 
В. Тодорова. Новата па ра диг ма на правосубектността: член 12 от Конвенцията 
на ООН за пра ва та на хо ра та с увреждания. – Правна мисъл, 2014, № 1, с. 78 и 
сл., Ставру, Ст. Недееспособността на фи зи чески те лица. Съвременни предиз-
викателства. С.: Нова звезда, 2016, 9–11, и ци ти ра на та там литература. 
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те, не са ни щож ни, а са мо уни що жаеми – арг. от чл. 111, ал. 1 и 2 
от Закона за ли ца та (ЗЛ) от 1907 г.6

По от но ше ние на сдел ки те на фак ти чески неспо соб ния, но 
(все още) не запре тен след ва щият чл. 112 ЗЛ (1907) е пред виж дал, 
че ак то ве те на неспо соб ния, из вър ше ни пре ди запре ще нието, мо-
же да бъ дат уни що же ни, ако при чи на та за запре ще нието е съ-
щест ву ва ла по вре ме то, ко га то те зи ак то ве са би ли из вър ше ни, и 
то ако от естест во то на до го во ра, от го ля ма та пов ре да, която 
произ ли за или мо же да произ ле зе от не го за запре те ния, или от 
вся ко дру го об стоятел ст во се уста но вя ва не добро съ вест ност та на 
насрещ на та стра на.

Съгласно Решение № 7 от 1928 г. на Общото събра ние на 
ВКС7 разпо ред ба та не под ле жи на раз ши ри тел но тъл ку ва не и ва-
жи са мо за слу чаите на пъл но запре ще ние. Приема се, че тя 
прехвър ля те жест та на до каз ва не на спо соб ност та за вли за не в 
до го вор ни от но ше ния вър ху насрещ на та стра на – запре те ният не 
е длъ жен да до каз ва своята неспо соб ност в конкрет ния мо мент на 
сключ ва не на до го во ра, а са мо че при чи на та за запре ще нието е 
съ щест ву ва ла в ня ка къв мо мент пре ди до го во ра. Насрещната 
стра на след ва да до ка же напри мер, че запре те ният в мо мен та на 
сключ ва не на до го во ра е бил в све тъл мо мент. В те жест на до каз-
ва не на запре те ния е не добро съ вест ност та на съ кон тра ген та, коя-
то се из ра зя ва в зна нието на послед ния, че ли це то е би ло сла бо-
ум но. Знанието се е ма ни фести ра ло в естест во то на до го во ра, в 
го ля ма та пов ре да, която произ ли за или мо же да произ ле зе от не го 
за запре те ния, и в дру ги по доб ни об стоятел ст ва.

Съгласно чл. 113 ЗЛ (1907) уни що жа ва не на сдел ка на неспо-
со бен не мо же да се тър си след смър т та му по при чи на на сла бо-

6 Има се пред вид запре ще ние по ра ди слабоумие, което е об хва ща ло как то ум-
ст ве ни те увреждания, та ка и пси хи чни те за бо ля ва ния (чл. 105 ЗЛ). Отмененото 
за ко но да тел ст во е пред виж да ло и още ед но ос но ва ние за поста вя не под запре-
ще ние – осъж да не на строг тъм ни чен зат вор (чл. 34, ал. 2 от Наказателния за кон 
от 1896 г.). То е во де ло до ни щож ност на послед ва щи те сдел ки за престъп ни ка – 
арг. от чл. 11, ал. 2 ЗЗД (1892). 

7 Цит. по Кожухаров, Ал. Закон за за дъл же нията и до го во ри те (чл. чл. 1–216). 
Систематичен син тез на юриспруденцията. С.: Изд. при Общ фонд за под по ма-
га не сту ден ти те от ВУЗ, 1948, с. 35. 
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умие, ос вен ако запре ще нието е поиска но при жи ве или до ка за-
тел ст во то за сла бо умието произ ти ча от съ щия акт, кой то се обор-
ва.8

Вън от слу чаите на запре ще ние вся ко ли це, което вре мен но 
или трай но е би ло неспо соб но да раз би ра и ръ ко во ди постъп ки те 
си и в то ва състояние е склю чи ло до го вор, мо же да иска уни що-
жа ва не то му по исков ред, ка то до ка же неспо соб ност та си в мо-
мен та на сключ ва не на до го во ра, на ос но ва ние чл. 10 и чл. 205 
ЗЗД (1892) – та ка ци ти ра но то ве че Решение № 7 от 1928 г. на 
Общото събра ние на ВКС.

Давността за пре дя вя ва не на иско ве те за уни що жа ва не на 
до го вор съглас но чл. 205 ЗЗД (1892) е три го диш на и те че в слу-
чай на на си лие – от де ня, в кой то на си лието е преста на ло; в слу-
чай на греш ка или из ма ма – от де ня, в кой то те са от кри ти; за ак-
то ве те на запре те ни те и неспо соб ни те – от де ня, в кой то е вдиг на-
то запре ще нието или неспо соб ност та, и за ак то ве те на не пъл но-
лет ни те – от де ня на тях но то пъл но ле тие.

Видно е сле до ва тел но, че на уред ба та по ЗЗД (1892) и ЗЛ 
(1907) е би ла чуж да идеята, че сдел ки те на хо ра та с пси хи чни за-
бо ля ва ния и ум ст ве ни ув реж да ния (сла бо ум ни те по ста ра та 
терминология) са ни щож ни. Напротив, уред ба та е пред виж да ла 
тях на та уни що жаемост по иск на са мо то ли це, не го ви те наслед-
ни ци и прием ни ци, респ. настойни ка – арг. от чл. 111, ал. 2 ЗЛ 
(1907).

Такова, об що взе то, е ста но ви ще то и на прав на та док три на 
до 1944 г. Наистина проф. Л. Диков под дър жа те за та, че ак то ве на 
сла бо ум ни, из вър ше ни до запре ще нието и не в све тъл мо мент, са 
ни щож ни по ра ди лип са на пра воспо соб ност..9 Той сам приз на ва 
оба че не ло гич ност та на то зи си из вод с оглед на фак та, че съ щи те 
те зи сдел ки, из вър ше ни от ве че поста вен под пъл но запре ще ние 

8 Както се вижда, разпо ред ба та съ от ветст ва на чл. 32, ал. 2 ЗЗД, с та зи 
разлика, че яс но сочи, че по чи на лият кон тра гент е бил слабоумен, без да 
препра ща към дру га разпоредба, от къ де то да се пра ви из вод за то ва по тъл-
ку ва те лен път. 

9 Диков, Л. Курс по бъл гар ско граж дан ско право. Т. I. Обща част. С.: Печ. 
„П. К. Овчаров“, 1940, с. 183; Диков, Л. Курс по бъл гар ско граж дан ско право. 
Т. III. Облигационно право. 3. изд. С.: Унив. печатница, 1943, с. 369. 
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сла бо умен, не би ха би ли ни щож ни, а уни що жаеми.10 По та зи при-
чи на и за да се пре одо лее та зи ало гич ност, проф. Л. Диков пред-
ла га11 въпре ки тек сто ве те на ЗЛ (1907) и ЗЗД (1892) да се приеме, 
че сдел ки те на пъл но запре те ни те съ що са ни щож ни, ако не са 
из вър ше ни в све тъл мо мент. Господстващата част от док три на та 
оба че е под дър жа ла ста но ви ще то за уни що жаемост.12 Склонността 
на проф. Диков да „на сил ва“13 тек сто ве те на ста ро то за ко но да тел-
ст во, ре ци пи ра но от Италия и Франция, за да по лу чи тъл ку ва те-
лен ре зул тат, схо ден с уред ба та в Германия, е из вест на. Така или 
ина че, прак ти ка та на ВКС е тъл ку ва ла тек сто ве те на за ко на в 
уни сон с по со че но то по-го ре господ ст ва що ста но ви ще в сми съл 
на уни що жаемост.

С приема не то на Закона за ли ца та и се мейст во то (ЗЛС), ДВ, 
бр. 182 от 1949 г., е от ме нен ЗЛ (1907) и е уста но вен нов ре жим 
на не дееспо соб ност та. Поставянето под пъл но запре ще ние ве че 
во ди до за гу ба на дееспо соб ност та (чл. 5, ал. 1 ЗЛС). Договорите, 
които пъл но запре те ният би сключил сам след то зи мо мент, ве че 
не са уни щожаеми, как то по пред ход на та уред ба, а ни щож ни.14 
По от но ше ние на сдел ки те на неспо соб ния, склю че ни пре ди по-
ста вя не то му под запре ще ние, дейст ва но во съз да де на та разпо ред-

10 Диков, Л. Курс по бъл гар ско граж дан ско право. Т. III. Облигационно 
право..., с. 369. 

11 Пак там. 
12 Фаденхехт, Й. Българско граж дан ско право. Обща част. Лекции, че те ни от 

Й. Фаденхехт. С., б. изд., 1919, с. 17; Меворах, Н., Д. Лиджи, Л. Фархи. 
Коментар на Закона за за дъл же нията и до го во ри те (чл. чл. 1–333). 2. изд. С.: 
Печ. „Херман Поле и с-ие“, 1926, с. 414; Цончев, Кр. За прив ре мен ния упра ви-
тел по чл. 103, ал. 3 от Закона за лицата. – Съдийски вестник, г. XVI, бр. 8 
(април 1935 г.), достъп на на сай та „Съдебно пра во“ от 5 ноем в ри 2015 г., http://
www.sadebnopravo.bg/biblioteka/2015/11/5/-103-3-; Апостолов, Ив. Основни на-
ча ла на граж дан ско то право. С.: Фонд за подпомагане на студентите от висшите 
учебни заведения в България, 1946, с. 47, 203; Кожухаров, Ал. Закон за за дъл-
же нията и до го во ри те (чл. чл. 1–216). Систематичен син тез на юрис пру ден-
цията. С.: Изд. при Общ фонд за под по ма га не сту ден ти те от ВУЗ, 1948, с. 35, 
734–735. 

13 Изразът е на Венедиков, П. Спомени. 2. доп. изд. С.: ИК „П. Венедиков“, 
2018, с. 266. 

14 Това от бе ляз ва още през 1950 г. проф. Кожухаров, Ал. Гражданско право. 
Обща част. Физически и юри ди чески лица. С.: Наука и изкуство, 1950, с. 61. 
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ба на чл. 212а ЗЗД (1892), съз да де на ка то до пъл не ние на пра ви ла-
та на ЗЛС с ДВ, бр. 182 от 1949 г.: ак то ве те, които ед но ли це е 
из вър ши ло, пре ди да бъ де поста ве но под пъл но запре ще ние, мо-
же да бъ дат уни що же ни, ако при чи на та за запре ще нието е съ-
щест ву ва ла по вре ме то, ко га то те зи ак то ве са би ли из вър ше ни, и 
то ако от естест во то на до го во ра, от го ля ма та пов ре да, която 
произ ли за или мо же да произ ле зе от не го за запре те ния, или от 
вся ко дру го об стоятел ст во се уста но вя ва не добро съ вест ност та на 
оня, кой то е склю чил до го во ра със запре те ния. След смър т та на 
ед но ли це из вър ше ни те от не го ак то ве не може да се обор ват по 
при чи на на сла бо умие, ос вен ако запре ще нието е би ло поиска но 
пре ди смър т та му или ако до ка за тел ст во то за сла бо умието произ-
ли за от съ щия акт, кой то се обор ва.

Видно е, че към да та та на вли за не в си ла на се га дейст ва щия 
ЗЗД за ко но да те лят после до ва тел но е про кар вал пра ви ло то, че до-
го во ри те на фак ти чески неспо соб ни те ли ца, из вър ше ни пре ди 
поста вя не то им под запре ще ние, са уни що жаеми, а не ни щож ни. 
От во ля та на ли це то, респ. не го вия настойник след запре ще нието, 
за ви си да ли ще ата ку ва сдел ка та, или не.

4. Новата уред ба и тъл ку ва не то ѝ
Понастоящем ЗЗД пред виж да, че са ни щож ни до го во ри те, 

при които лип сва съгла сие (чл. 26, ал. 2, изр. 1, пр. 2 ЗЗД). 
Напротив, уни що жаем е до го во рът, склю че н от дееспо соб но ли-
це, ако то при сключ ва не то му не е могло да раз би ра или да ръ ко-
во ди дейст вията си (чл. 31, а. 1 ЗЗД). Унищожението на та къв до-
го вор съглас но чл. 32, ал. 2 ЗЗД не мо же да се иска след смър т та 
на ли це то, ос вен ако пре ди смър т та е би ло поиска но поста вя не то 
му под запре ще ние или ако до ка за тел ст во то за не дееспо соб ност-
та произ ли за от съ щия до го вор. Съгласно чл. 32 ЗЗД уни що же ние 
мо же да иска са мо стра на та, в чий то ин те рес за ко нът до пуска 
уни що жаемост та. Правото да се иска уни що же ние се по га ся ва с 
три го диш на дав ност. Давността поч ва да те че от де ня, в кой то ли-
це то е на вър ши ло пъл но ле тие, запре ще нието е би ло вдиг на то, 
греш ка та или из ма ма та е би ла от кри та или заплаш ва не то е 
преста на ло, а в оста на ли те слу чаи – от де ня на сключ ва не то на 
до го во ра. Ответникът по иск за изпъл не ние на уни що жаем до го-
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вор мо же да поиска уни що же нието чрез въз ра же ние и след ка то 
дав ност та е из текла.

Като се има пред вид ка те го рич на та раз ли ка меж ду прав ни те 
после ди ци при ни щож на и уни що жаема сдел ка и уред ба та им в 
после до ва тел ни разпо ред би в ЗЗД, оче вид но е спо ред мен, че во-
ля та на за ко но да те ля е ед на сдел ка да не мо же да по па да ед нов ре-
мен но в при лож но то по ле на чл. 26, ал. 2, изр. 1, пр. 2 ЗЗД и на 
чл. 31, ал. 1 ЗЗД.15 Опитът на ВКС оба че да раз гра ни чи при лож-
но то по ле на две те разпо ред би спо ред мен не е спо луч лив. Както 
ве че по со чих, при те за та на ВКС чл. 31, ал. 2, пр. 1 ЗЗД би оста-
нал без при лож но по ле, би бил из ли шен. На след ва що място, не 
мо же да приемем, че во ля та на за ко но да те ля, приел ЗЗД през 
1950 г., е би ла да про ка ра имен но то ва раз гра ни че ние. Предход-
ното за ко но да тел ст во, ста ра та док три на и ста ра та съ деб на прак-
ти ка ка те го рич но са би ли на ста но ви ще то за уни що жаемост, а не 
за ни щож ност на сдел ки те на фак ти чески неспо соб ния. Нищо в 
тек ста на ЗЗД, дейст ващ се га, не указ ва, че за ко но да те лят е искал 
да изоста ви то ва по ло же ние. Прочее чл. 31, ал. 1 ЗЗД из ключ ва 
при ло же нието на чл. 26, ал. 2, изр. 1, пр. 2 ЗЗД. Последният е при-
ло жим в поз на ти те хи по те зи на съз на ва на и не съз на ва на лип са на 
во ле изявле ние16, как то и в хи по те за та, приета от съ деб на та прак-
ти ка, на „до го вор“, обек ти ви ран в не истин ски до ку мент. Сделките 
на фак ти чески неспо соб ни те (как то ко га то при чи на та за неспо-
соб ност та е сла бо умие или ду шев на бо лест, та ка и ко га то при чи-
на та е съв сем друга) пре ди поста вя не то им под запре ще ние са 
уни що жаеми. Срокът за пре дя вя ва не на иск за уни що жа ва не те че 
от да та та на до го во ра по арг. от чл. 32, ал. 2 in fi ne ЗЗД.

15 Обратното се под дър жа от Русчев, Ив. За съ от но ше нието меж ду чл. 26, 
ал. 2 и чл. 31 ЗЗД в свет ли на та на съ деб на та практика. – Търговско и конку-
рент но право, 2009, № 7, epi-online. 

16 Вж. напри мер Василев, Л. Цит. съч., 444–445; Таджер, В. Гражданско пра-
во на НРБ. Обща част. Дял II. 2. изд. С.: Софи-Р, 2001, 506–507; Павлова, М. 
Гражданско право. Обща част. 2. прераб. и доп. изд. С.: Софи-Р, 2002, 537–538; 
Тасев, С., М. Марков. Гражданско право. Обща част. Помагало. 9. прераб. и 
доп. изд. С.: Сиби, 2017, 228–229. 



26 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 5/2020

5. Защитата на уяз ви ми те
Върховният ка са ционен съд е прав, че те за та за уни що-

жаемост на сдел ки те на ли ца та, които по ра ди ду шев на бо лест или 
ум ст ве ни де фи ци ти трай но не мо гат да се гри жат пъл но цен но за 
ра бо ти те си, съз да ва се риоз на опас ност за за щи та та на пра ва та им 
с оглед на срав ни тел но крат кия дав ностен срок по чл. 32, ал. 1 
ЗЗД и на чал ния мо мент на дав ност та за пре дя вя ва не на иска – да-
та та на до го во ра. Опасността е дав ност та за пре дя вя ва не на иска 
за уни що жа ва не на сдел ка та да из те че.17

Предложеното от ВКС раз ре ше ние на пробле ма оба че ед ва 
ли е удач но, тъй ка то на прак ти ка ли ша ва от дееспо соб ност ли ца-
та с пси хи чески за бо ля ва ния и ум ст ве ни ув реж да ния, про ти во ре-
чи на тек ста на за ко на и на во ля та на за ко но да те ля.

Предложеното в ре ше ние № 59 от 24.07.2013 г. по гр. д. 
№ 392/2012 г., ВКС, IV г. о.18, раз ре ше ние да не се за чи тат после-
ди ци те на из ти ча не на дав ност ния срок за пре дя вя ва не на иска по 
чл. 31, ал. 1 ЗЗД, ко га то насрещ на та стра на е знаела за фак ти-
ческа та неспо соб ност и зло употре би тел но е из ча ка ла да из те че 
сро кът на дав ност та, за да тър си изпъл не ние на уни що жаема та 
сдел ка, е спра вед ли во, но и то не съ от ветст ва на во ля та на за ко но-
да те ля. Балансът на цен ности те е пре ди всич ко за ко но да те лен 
проблем. Законодателят е про ме нил виж да не то си за на чал ния 
мо мент на дав ност та за пре дя вя ва не на иска за уни що жа ва не при 
фак ти ческа неспо соб ност – не от да та та на от па да не на неспо соб-
ност та, респ. на поста но вя ва не на запре ще нието, ако тя не е от-
пад на ла към послед на та да та, а от да та та на до го во ра – срв. чл. 32, 
ал. 2 in fi ne ЗЗД и чл. 205, ал. 2 ЗЗД (1892). Вярно е, че та зи по-
ран на да та съз да ва го ле ми опас ности за за щи та та на ин те ре си те 
на уяз ви ми те хо ра, по па да щи в ка те го рията на фак ти чески неспо-

17 Тя е от бе ля за на още през 1985 г. от Попов, П., Т. Конов. Въпроси на не-
дейст ви тел ност та на сделки, склю че ни от недееспособни, в съ деб на та прак-
тика. – Правна мисъл, 1985, № 5, с. 110. 

18 Цитирано у Кунчев, К. Закон за за дъл же нията и договорите. Задължителна 
съ деб на прак ти ка и дру ги съ деб ни актове. Ч. II. Недействителност на дого-
ворите. Представителство. Едностранни во ле изявле ния (чл. 26–44). С.: Сиби, 
2015, 334–335. 
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соб ни те, но има пре дим ст во то, че е фик си ра на и с възприема не то 
ѝ за на чал на се от да ва пре дим ст во на прав на та си гур ност. Въз-
приемането на те за та на ВКС за зло употре ба та с пра во на въз ра-
же ние за дав ност ка то ос но ва ние за не за чи та не на после ди ци те на 
из текла та дав ност ни връ ща към от ме не на та уред ба, която е свър-
з ва ла въз ник ва не то на пра во то да се иска уни що жа ва не то на 
сдел ка та с уста но вя ва не то на не добро съ вест ност та на съ кон тра-
ген та. Член 31 ЗЗД оба че се раз ли ча ва от чл. 112 ЗЛ (1907) и от 
чл. 212а ЗЗД (1892) по ире ле вант ност та на (не)добро съ вест ност та 
на насрещ на та стра на.19 Под пред лог за спра вед ли вост и бор ба 
със зло употре ба с пра ва не мо же да се въз ста но вя ва от ме не на от 
за ко но да те ля уред ба и при ла га не то ѝ е в про ти во ре чие със сми съ-
ла на съ щест ву ва ща та в мо мен та уред ба.

Предложението в док три на та20 да се приеме ге не рал но, че 
дав ност не те че по от но ше ние на ли це, което не мо же да раз би ра 
свойст во то и зна че нието на постъп ки те си и не мо же да ги ръ ко-
во ди, в което състояние ли це то се на ми ра трай но от мо мен та на 
сключ ва не на сдел ка та, из хож да от те за та, че в на ше то пра во съ-
щест ву ва прин ци път contra non valentem agere non currit 
praescriptio. Това оба че е мно го спор но.21 Както е из вест но, съ-
щест ву ва не то на общ прин цип мо же да се из ве де от пра ви ла та на 
конкрет ни разпо ред би на за ко на.22 Това мо же да се постиг не, ко-
га то те зи пра ви ла имат об ща цел, общ сми съл, об ща на со ка. 
Основанията на ЗЗД за спи ра не на дав ност та оба че имат раз лич на 
цел и преслед ват раз лич ни це ли.23 Например не съм не но е, че 

19 Може би изоста вя не то от страна на законодателя на не добро съ вест ност та 
на насрещ на та стра на ка то еле мент от ос но ва нието за уни що жаемост на до го во-
ра е пра вил но с оглед на труд ности те по де фи ни ра не на това, които насрещ на та 
стра на тряб ва да знае, и към кой момент. Вж. ар гу мен ти в сход ни хи по те зи у 
Недев, Д. Правно дейст вие на пър вич ни те спо со би за при до би ва не на вещ ни 
права. С.: Сиела, 2017, 96–99. 

20 Кунчев, К. Цит. съч., 336–338. 
21 Отрича се от Венедиков, П. Ново вещ но право. 2. изд. С.: ИК „П. Вене ди-

ков“, 1999, 196–197. 
22 Вж. напри мер Мръчков, В. Трудово право. 9. прераб. и доп. изд. С.: Сиби, 

2015, с. 61, и ци ти ра ни те там автори. 
23 Венедиков, П. Цит. съч., с. 197. 
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съпру зи те мо гат да во дят по меж ду си де ла, но пъл но запре те ният 
в пе риода меж ду запре ще нието и наз на ча ва не то на настойник не 
мо же да из вър ш ва сам прав ни дейст вия. Спирането на дав ност та 
в пър вия слу чай не е мо ти ви ра но от пра ви ло то contra non valentem 
agere non currit praescriptio, а преслед ва дру ги це ли. За неубе-
дително във връз ка с то ва на ми рам пред ло же нието24 да се при ла-
га по ана ло гия пра ви ло то на чл. 115, ал. 1, б. „е“ ЗЗД, спо ред 
което дав ност не те че за взе ма нията на запре те ни те за вре ме то, 
през което те ня мат наз на чен за ко нен пред ста ви тел или по пе чи-
тел, към фак ти чески неспо соб ни те по ра ди ду шев на бо лест и сла-
бо умие ли ца. Място за ана ло гия на за ко на ня ма, тъй ка то, на пър-
во място, ня ма праз но та – ко га то съ щият нор ма ти вен акт (ЗЗД) е 
пред ви дил, че дав ност те че, и е по со чил на чал на да та на те че ние 
на дав ност та (чл. 32, ал. 1 и 2 in fi ne ЗД), е не до пусти мо да се 
твър ди, че дав ност та не те че. Случаите ос вен то ва не са сход ни. В 
хи по те за та на запре те но ли це без наз на чен настойник или по пе-
чи тел има за ко но ва забра на за ва лид но из вър ш ва не сам на во ле-
изявле ния от стра на на запре те ния. В хи по те за та на фак ти чески 
неспо соб ния ня ма ме по доб на забра на, а има ме фак ти ческо 
състояние на ли це то, което мо же да ва ри ра (свет ли и тъм ни мо-
мен ти и пр.).

Видно е, че до се гаш ни те опи ти по тъл ку ва те лен път да се за-
щи тят пра ва та на хо ра та с пси хи чни за бо ля ва ния и ум ст ве ни ув-
реж да ния не са доста тъч но спо луч ли ви. Защитата мо же да дой де 
по за ко но да те лен път. Уместно е спо ред мен да се пред ви ди раз-
ли чен мо мент на на ча ло на дав ност ния срок от то зи по чл. 32, 
ал. 2 in fi ne ЗЗД, а имен но: от от па да не на състоянието, в което се 
е на ми рал фак ти чески неспо соб ният, ка то се пред ви ди оба че и 
вто ри срок – мак си ма лен пе риод за пре дя вя ва не на иска, кой то да 
те че от да та та на уни що жаема та сдел ка (при мер но 10 години). 
Така постъп ва напри мер за ко но да те лят при уред ба та на иска за 
уни що жа ва не на за ве ща ние по чл. 44, ал. 1 от Закона за наслед ст-
во то.

24 Кунчев, К. Цит. съч., 337–338. 


