ТЕМА 2: РИСКОВЕ ОТ НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА СДЕЛКИ С
ИМОТИ ПРИ НЕДЕЕСПОСОБНОСТ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
(преглед на съдебната практика)
сп. Собственост и право, бр. 5/2019

Доц. д-р Бисерка Маринова
Правната сила на извършваните от лицата юридически действия
зависи от дееспособността на субектите.
При физическите лице ограничения в дееспособността се
наблюдават от гледна точка на два аспекта: възраст и здравословно
състояние.
По смисъла на разпоредбите на чл. 3 – чл. 5 от Закона за лицата и
семейството, малолетните лица (до 14-годишна възраст) не могат да
извършват правни действия, а законни представители са техните родители
или настойници, а непълнолетните лица (между 14 и 18-годишна
възраст) извършват правни действия със съгласието на свой законен
представител. Правният режим на малолетните лица се прилага и спрямо
поставените под пълно запрещение лица, а поставените под
ограничено запрещение спазват режима на непълнолетните лица.1
Придобиването на вещни права от такива лица става чрез законните
им представители, но за разпоредителни сделки с имущество има
специален ред и ограничения, предвидени в чл. 130 от Семейния кодекс.
Сделките на обикновено управление2 могат да бъдат извършвани от
всеки от родителите с грижата на добрия стопанин според правната норма
на чл. 130, ал. 1 от Семейния кодекс, като във всеки случай трябва да се
отчита интереса на детето.
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Заслужава внимание правната сила на разпоредителните сделки,
сключени с имуществото на недееспособно лице. Безспорно са нищожни
сделките за дарение, отказ от права, даване в заем и обезпечаване на чужди
задължения, тъй като при тях е изключено да съществува правен интерес и
полза за собственика. Допустими, но при изпълнение на сложен
фактически състав – а именно разрешение на районния съдия, който може
да изиска становище от Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ
адрес на детето, са учредяването на залог и ипотека при нужда или
очевидна полза за детето или за покриване на извънредни нужди на
семейството. Дори да е взето разрешение от районния съдия, то не може да
промени правната последица – нищожност – на изброените като забранени
сделки с имуществото както на непълнолетно, така и на поставено под
запрещение лице. Така в Определение № 425 от 25.09.2018 г. на ВКС по ч.
гр. д. № 3162/2018 г., IV г. о.се посочва, че отказ от право на ползване
върху недвижим имот от лице, поставено под пълно запрещение, би бил
нищожен, независимо дали за извършването на това разпоредително
действие съдът е дал разрешение. Разпоредбата на чл. 130, ал.3 СК допуска
такова разрешение да бъде издадено за сключване на разпоредителни
сделки в интерес на малолетния или пълно запретения, но в ал. 4
законодателят изрично е посочил при кои сделки дефинитивно е
изключено резултатът от тях да е в интерес на посочените лица. Отказът от
права, който е едностранна сделка, е именно такова действие и за него
съдът не може да дава разрешение, защото законът изрично го обявява за
недействителен.
При преценка доколка са отчетени интересите на недееспособното
лице следва да се отчита, че е без правно значение дали са били налице
предпоставките за издаване на разрешението и нарушена ли е процедурата
по издаването му и ако извършената сделка страда от други пороци, тя

може да бъде оспорена според естеството на всеки от тях (Решение № 33
от 19.02.2015 г. на ІV ГО на ВКС по гр. д. № 3050/2014 г. ).
При тълкуването на правните норми на чл. 26, ал. 2 от ЗЗД и на чл.
27 от ЗЗД в правната доктрина са изразени различни становища от гледна
точка на отговора на въпроса допустима ли е преценка доколко лицето,
което не е дееспособно, може да разбира правното значение на действията
си.3 Липсата на правнозначима воля ще доведе до нищожност на сделка,
сключена от малолетно или поставено под пълно запрещение лице по
причина на слабоумие или душевна болест, поради липса на съгласие (чл.
26, ал.2, предл. 2 от Закона за задълженията и договорите).
Смятам за правилно разбирането, че нищожни ще бъдат сделките,
изрично запретени съгласно чл. 130, ал. 4 от СК, както и тези, при които
недееспособните, дори да са спазени процедурните изисквания за това, не
са разбирали значението и съдържанието на правните последици.
Останалите сделки, сключени от недееспособни или от техните
представители, когато не са спазени законните изисквания, попадат в
групата на унищожаемите правни сделки.4 Сделките, които не са изрично
забравени, както и обикновените дребните сделки, или такива, извършени
със средства от личен труд, извършвани от непълнолетно лице без обаче то
да разбира или да може да ръководи своите постъпки, следва да се
третират като унищожаеми на основание чл. 31 от ЗЗД. Не виждам логика
приложното поле на тази правна норма да бъде стеснено само до сделките,
сключвани в такова състояние от лица, страдащи от слабоумие или
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Същото приема Павлова, М., Гражданско право-обща част. С., 2002 г., с. 553, както и част от съдебната
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душевна болест, които обаче към момента на извършването им не са
поставени под запрещение.5
В периода от 14 годишна възраст до навършване на 18 години
правните действия се извършват от самото непълнолетно лице със
съгласието на един родител/настойник, при съответно прилагане на
процедурата по чл. 130, ал. 3 от СК.
Сключването на договор от законен представител след навършване
на 14 години на представлявания в този период би довело до висяща
недействителност поради липса на представителна власт и би могла да
бъде потвърдена след навършване на пълнолетие (Определение № 764 от
5.08.2011 г. на ВКС по гр. д. № 127/2011 г., I г. о., ГК). Потвърждаването
съгласно и във формата по чл. 42, ал. 2 ЗЗД има обратно действие във
времето - договорът се валидира към момента на неговото сключване и
поражда целените с него правни последици така, както ако би бил сключен
при надлежно съществуваща към този момент представителна власт.
Когато за потвърждаването не е необходима писмена или по-тежка форма
съгласно чл. 42, ал. 2, изр. 2, вр. чл. 37 ЗЗД, то може да се направи и чрез
конклудентни действия, извършени от мнимо представлявания (например изпълнение на негово задължение по договора; подобна хипотеза е
изрично уредена в чл. 75, ал. 1, изр. 2, пр. 2 ЗЗД). Позоваването на
недействителността може да бъде направено извънсъдебно или пред съда чрез иск или възражение. Отказът за потвърждаване на договора е
равнозначен на позоваване на недействителността от страна на мнимо
представлявания и обратно - позоваването (извънсъдебно или пред съда)
на недействителността от страна на мнимо представлявания е равнозначно
на отказ за потвърждаване на договора. В тези случаи висящата
Аргументи, подкрепящи моето разбиране, излага Малчев, М. Унищожаемост на гражданско-правните
сделки. С., 2010, с. 117.
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недействителност се трансформира в окончателна (Тълкувателно решение
№ 5 от 12.12.2016 г. на ВКС по т. д. № 5/2014 г., ОСГТК).
Във връзка с действителността на правните действия, извършвани от
настойник на лице, поставено под запрещение, в Решение № 122 от
22.10.2018 г. по гр. д. № 4190/2017 г., І ГО на ВКС по реда на чл. 290 ГПК
се правят изводи, че поемането от страна на настойника на задължение за
полагане на грижи и даване на издръжка на поставения под запрещение
чрез договор за прехвърляне право на собственост върху недвижим имот
при запазено право на пожизнено ползване от последния, както и
продажбата

на недвижим имот от запретения на настойника срещу

определена сума пари при спазване на разпоредбите на чл.130, ал.3 СК не
противоречи на задълженията му по чл.164, ал. 3 СК.
Представлява интерес правното основание по чл. 27 от ЗЗД за
унищожаемост на сделки с имущество на недееспособни лица или
сключени от техен представител без спазване изискванията, установени за
тях. При опорочаване на изявлението за знание, че цената е платена, това
не се отразява на действителността на сделката. Достатъчно е да се докаже,
че сумата е платена, а липсата на попечителско съдействие в този случай
не прави сделката унищожаема. Р № 359/19.11.2012 г. по гр.д.№ 159/2012г.
ІІІ гр.о. Р № 320 от 15.01.2013г. по гр.д.№ 94/2012г. ІІІ гр.о.6
Трябва да се подчертае различието между основанието за
унищожаемост по чл. 27, предл.1 от ЗЗД и това по чл. 31 от ЗЗД. Въпреки,
че и в двата случая при сключване на сделката лицето не е могло да
разбира или да ръководи действията си, основанието по чл. 31 от ЗЗД
визира по принцип дееспособно лице, което моментно се намира в такова
състояние или лице, което страда от трайни психически заболявания, но
Бонка Дечева, Б. Недействителност на сделките с недвижими имоти в светлината на нотариалната
практика. Сп. Нотариален бюлетин бр. 2/2016, с. 1 – с. 21
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все още няма влязло с законна сила съдебно решение за поставянето му
под запрещение. Ако сделката е сключена от лице, което не е поставено
под запрещение, но към момента на сключване на сделката не е разбирало
свойството и значението на правното действие, което извършва поради
болест или друго състояние, сделката е унищожаема на основание чл. 31,
ал.1 ЗЗД. Ако е било поставено под запрещение – сделката е нищожна
поради липса на съгласие ( Р № 949/07.09.2010 г. по гр.д.№ 653/2009 г. ІV
гр.о., Р № 98/2010 г. гр.д.№ 5114/2008 г. на ВКС І гр.о)7
Специално внимание заслужават хипотезите при доброволно
представителство, свързани с недействителност на сключените сделки
с вещни права.
Първият кръг въпроси се отнася до обхвата на представителната
власт, която произтича от съдържанието на пълномощното. Действията
без представителна власт са основание за нищожност на сключената
сделка на основание чл. 26, ал. 2, пр. 2 от ЗЗД поради липса на
представителна власт, а като последица от това - и на съгласие. В
отношенията на упълномощения представител с третите лица обемът на
представителната власт се определя от пълномощното, в което е изразена
външно волята на упълномощителя - чл. 39, ал. 1 от ЗЗД. Излизането извън
обхвата да дадените правомощия ще доведе до недействителност на
сделката спрямо представлявания при предпоставките на чл. 42, ал. 2 от
ЗЗД – т.е. няма правна сила спрямо представлявания, освен ако последният
не я потвърди. Дотогава ще е налице висяща недействителност и няма да
се породят правни последици, които да обвързват представлявания.
Колебанията в съдебната практика, свързани с обсъждане на тезата
доколко при общо формулиране няма яснота, съответно – не е ясна
правната воля на упълномощителя,

бяха разрешени с Тълкувателно
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решение № 5 от 12.12.2016 г. на ВКС по т. д. № 5/2014 г. на ОСГТК. В
него се прокламира схващането, че доколкото изрично не са дадени
ограничения относно вид разпореждане, конкретни по вид сделки или
действия на разпореждане, нито техни елементи - определено имущество,
цена (стойност) и пр. , нито лице, в полза на което да се извърши
разпореждане, волята на упълномощителя е била да се остави тези въпроси
на преценката и избора на упълномощеното лице. Единствено изключение
са случаите, когато императивна правна норма поставя изискване за даден
вид пълномощно.
Вторият кръг правни въпроси са свързани, най-общо казано, с
неоправаното доверие, което упълномощителят е изразил, давайки
пълномощно. Такива ще са случаите, когато е налице договаряне във вреда
на представлявания, последиците на което са уредени в чл. 40 от ЗЗД.
Според Тълкувателно решение № 5 от 12.12.2016 г. на ВКС по т. д. №
5/2014 г. на ОСГТК, сключеният договор не поражда целените с него
правни последици и е недействителен. На тази недействителност може да
се

позове

само

представляваният

или

неговите

универсални

правоприемници.
При преценка доколко е налице увреждане на представлявания в
практиката понякога се коментира може ли да се третира като такова
изявлението от страна на пълномощника относно получаване на
продажната цена. Дали уговорената цена е изплатена няма отношение към
валидността на договора. Неплащането на уговорената цена е основание за
разваляне на валидно сключения договор. Дали пълномощникът е бил
овластен да получи уговорената цена или да заяви, че тя е получена от
упълномощителя, може да се преценява по иск за разваляне на договора
поради неизпълнение, по иск за плащане на цената или по иск за отчет, но
този въпрос не води до приложимост на чл. 40 от ЗЗД. ( Решение № 68 от
19.02.2009 г на ВКС по гр.д. № 4790/2007 г, ІV г.о., ГК).

Въпроси

може
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възникнат

и

по

повод

законовото

представителство при юридически лица. Както е известно, тяхната
правна воля се формира чрез надлежно избраните им представителни
органи в зависимост от вида на юридическото лице. Поради относително
по-важното значение за практиката, особено актуално е извършването на
разпоредителни сделки от управител/управители на ограничено отговорно
дружество, съответно – еднолично такова, когато не е спазено изискването
за взето решение в този смисъл на общото събрание на съдружниците. В
тази връзка е особено важно Тълкувателно решение № 3 от 15.11.2013 г. на
ВКС по т. д. № 3/2013 г., ОСГТК, според което решение на ОС на ООД по
чл. 137, ал. 1, т. 7 ТЗ не е необходимо условие за действителност на
разпоредителна сделка с недвижим имот, собственост на дружеството или
вещно право върху него, сключена от представляващия дружеството орган
(управител /управители). Важен е също и текстът на чл. 301 от ТЗ. Както се
посочва в Решение № 37 от 1.04.2009 г. на ВКС по т. д. № 106/2008 г., II т.
о., ТК, създаде сигурност и стабилност в отношенията между страни по
такива договори и с нея се отнема възможността на недобросъвестни
търговци след продължителен период да се позовават на недействителност
на договори, сключени от тяхно име без представителна власт. В Решение
№ 18 от 4.04.2014 г. на ВКС по т. д. № 24/2013 г., I т. о., ТК се подчертава,
че Разпоредбата на чл. 301 ТЗ е приложима и в хипотеза на осъществено
представителство на акционерно дружество при сключване на договор
само от единия от двамата съвместно овластени да го представляват негови
представители.
Що се отнася до представителната власт на председателя на
кооперация, в Тълкувателно решение № 4 от 10.05.2018 г. на ВКС по тълк.
д. № 4/2016 г., ОСГТК се посочва, че спрямо трети лица не е ограничена в
случай на липса на предварително решение на общото събрание и такова
решение не е необходимо условие за действителност на разпоредителна

сделка със собствен на кооперацията недвижим имот или с вещно право
върху такъв имот, сключена от представляващия кооперацията орган.

Като

заключение,

правният

анализ

на

дееспособността

и

представителството е от съществена важност при преценка на рисковете от
сключване на сделка с вещни права. При основания за нищожност е
полезно да се вземе предвид възможно ли е позоваване на изтекла
придобивна давност. Що се отнася до унищожаемите сделки по чл. 27,
предл. 1 от ЗЗД, срокът за атакуването им е 3 години от навършване на
пълнолетие на лицето или вдигане на запрещението, но съществува и
правна възможност от потвърждаване на сделката преди изтичане на този
срок.

