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I. Относно задължението на съда да следи служебно за нищожността на сделките

в светлината на тълк. дело №1/2020 г., ОСГТК на ВКС.

 Въпросът за съотношението между служебното и диспозитивното в

гражданския процес. Следва да се търси разумния баланс между тях.

 Тълк. дело № 1/2020 г. по описа на ОСГТК на ВКС е образувано с разпореждане

от 16.01.2020 г. на председателя на ВКС по предложение от председателя на

Висшия адвокатски съвет по чл. 125 ЗСВ;

 Противоречива съдебна практика по въпроса - от една страна р. № 384-2011-I

ГО на ВКС, а от друга – р. № 305-2009-IV ГО, р. № 202-2015-II ТО и опр. № 662-

2011-I ГО;

 Т.1 от ТР № 8-2013-ОСГТК на ВКС „при образувано тълкувателно дело пред ВКС

по обуславящ правен въпрос производството по висящо дело може да се спира

само в касационната инстанция на основание чл. 292 ГПК, а не и във въззивната

и първата инстанция“;



1. Разбиранията по въпроса в правната теория.

 В цивилистичната доктрина традиционно преобладава мнението у повечето автори,

че съдът е длъжен да следи служебно за нищожността на сделките.

 Съдът следи служебно за нищожността в мотивите на решението, като при

незаявено основание за нищожност съдът следва да я приложи, но само в мотивите на

решението, не и в неговия диспозитив, където поначало е призван да се произнесе

само по заявения петитум.

 Правните норми, уреждащи нищожността на сделките, притежават императивен

характер, т. е. нищожността е законодателно установена в защита на обществения

интерес. Р. № 175-2017-II ТО на ВКС: режимът на нищожност се състои само от

повелителни норми и не може да се стеснява и либерализира по волята на страните, тъй

като е установен преди всичко в общ интерес.



2. Съдебната практика по въпроса.

 Според р. № 384-2011-I ГО на ВКС „съдът може да се самосезира и да

упражнява косвен контрол по действителността на договор за доброволна делба с

трето лице без предявен самостоятелен иск за това, или направено възражение. Когато

страна се позовава на договор, съдът е длъжен да провери неговата действителност от

гледна точна на формалните основания за нищожност – форма, предмет и без да има

позоваване на нищожност“.

 Съобразно тази практика (преди ТР № 2-2015-ОСГТК на ВКС) някои съдилища

отхвърляха исковете за парични вземания от арендодателя срещу арендатора по

договор за аренда на земеделска земя в писмена форма, дори без направено

възражение от страната (от ответника-арендатор). Съдилищата се мотивираха,

следейки служебно за нищожност и недопускайки възможността за конверсия на

съглашението за аренда в договор за наем (респ. последният да има за предмет

земеделска земя).



 Р. № 205-2018-I ГО на ВКС: компетентността на съда по преюдициалните

въпроси обуславя правомощието му да се произнесе в мотивите по

действителността на договор, от който ищецът черпи права и от съществуването

на който зависи изцяло или отчасти изходът на делото, но само при надлежно

въведено от ответника (в законовия срок) възражение за нищожност. Ако

ответникът не се е позовал на нищожността съдът може служебно да провери

действителността му само в случай, че нищожността следва от неспазване на

формата му за действителност или от друг факт, който личи и се установява от

съдържанието на самия договор и обективираните в него волеизявления;

 Р. № 208-2016-I ГО на ВКС: въззивният съд служебно следи за спазването на

императивни правни норми, касаещи формата на нотариални действия (относно

чл. 24, ал. 2 ЗН за изискванията за форма на нотариалното завещание);



 Р. № 145-2017-I ТО на ВКС: нормата на чл. 152 ЗЗД е императивна и при

нарушение на забраната за уговаряне на начин на удовлетворение на кредитора,

различен от предвидения в закона, съдът прилага служебно нормата и обявява

нищожност на сделката.

 Нищожността на сделката може да бъде констатирана служебно от съда (р. №

212-1989-I ГО на ВС) дори без да е било заявено възражение от страната (р. № 762-

2002-I ГО на ВКС). Съдът е длъжен да следи служебно за действителността на

договорните клаузи (р. от 29.03.2006 г. по ВАД № 99/2005 г. на АС при БТПП);

 Р. № 5-2012-II ГО на ВКС: при направено възражение за липсата на целените по

сделката правни последици, независимо от обстоятелството, че представения

документ, обективиращ сделката не е оспорен, съдът е длъжен да се произнесе дали

същата сделка е породила оспорените правни последици, от гл. точка на нищожност.



 Според р. № 202-2015-II ТО на ВКС въпросът за валидността на договора

следва да се разгледа, само ако ответникът е оспорил действителността му,

посочвайки обстоятелствата, от които извежда противоречието с императивна

правна норма, правейки съответно възражение в срока по чл. 131 ГПК или

предявявайки ИУИ.

Р. № 198-2015-IV ГО на ВКС: съдът не следи служебно за

недействителността на сделките, освен когато последиците на сделката са явно

несъвместими с обществения ред.

Р. № 161-2018-II ТО на ВКС „извън правомощието на въззивния съд е да

извършва служебна констатация относно действителността на облигационната

връзка, или отделна договорна клауза, от която произтича спорното вземане,

без да има направени доводи и оплаквания във въззивната жалба“.



 Опр. № 662-2011-I ГО на ВКС - при заявяване на твърдение за нищожност по чл.

26, ал. 2 ЗЗД поради липса на предмет на договора, възражението следва да се

направи с ОИМ по чл. 131 ГПК, като „съдът не е бил длъжен да се произнесе

служебно на нищожността, защото тя не произтича пряко от договора”.

 Р. № 93-2012-II ГО на ВКС: „съдът не може служебно да се произнася по

действителността на договорите, освен когато е безспорно, че са нарушени

императивни правни норми“.

 Р. № 305-2009-IV ГО на ВКС - след като ищците не са включили в предмета на

делото въпросът за нищожността на продажбата, то съдът не може да се произнася

служебно по това.

 Р. № 61-2013-I ТО на ВКС: „без да е направен довод, съдът не може да се

произнася по нищожността на договора, от който произтича спорното

правоотношение“.



3. Аргументи, че съдът следи служебно за нищожност:

 Законови: Според чл. 7, ал. 3 ГПК съдът служебно следи за наличието на

неравноправни клаузи в договор, сключен с потребител (р. № 23-2016-I ТО на ВКС

и р. № 232-2017-II TO на ВКС). Съгласно чл. 17, ал. 1 ГПК съдът взема становище

по всички въпроси, които имат значение за решаването на делото, освен по въпроса

дали е извършено престъпление - такъв обуславящ въпрос е и този за нищожността

на сделката.

 Аргументи от ТР: т. 1 от ТР № 1-2013-ОСГТК на ВКС „при проверка на

правилността на първоинстанционното решение въззивният съд може да приложи

императивна материалноправна норма, дори ако нейното нарушение не е въведено

като основание за обжалване“. Според т. 10 от ТР № 1-2001-ОСГК на ВКС:

върховната инстанция осъществява контрол за правилността на въззивното решение в

рамките на заявените в жалбата основания и може да преквалифицира посочените в

нея нарушения, както и да приложи императивна материалноправна норма, дори ако

нейното нарушаване не е въведено като касационно основание“.



4. Заявяване на нищожността в процеса:

 Чрез иск за нищожност: Съдът е длъжен да се произнесе в диспозитива на

решението съобразно заявените основание и петитум на ИМ. Ще се формира и

СПН по въпроса за нищожността (чл. 298 ГПК).

 Трябва да се посочи конкретно основание за нищожност - съдът не е

задължен да проверява служебно всички основания, незаявени от ищеца (вкл. чрез

изменение на иска), т.к. ще се стигне до нарушение на диспозитивното начало.

 Може с ИМ да се заявят няколко основания за нищожност (евентуално ОСИ).

 Ако УИ за нищожността бъде отхвърлен, ищецът може да предяви нов иск в

отделно производство, основан на друго основание за нищожност, доколкото не е

длъжен да изчерпи в един процес всички основания (р. № 198-2015-IV ГО на ВКС).



 При позоваване на нищожността: При осъдителен иск по чл. 34 ЗЗД съдът е

длъжен да разгледа въпроса за нищожността предвид преюдициалния му характер

за спора (само в мотивите), но не дължи произнасяне по въпроса за нищожността с

изричен диспозитив в решението дори да установи наличието на такава.

Няма да се формира СПН, но съдът трябва да се произнесе в мотивите,

разглеждайки иска по чл. 34 ЗЗД (освен ако въпросът за нищожността не е бил

заявен като предмет на УИ).

 Чрез възражение за нищожност: Съдът е длъжен да формира правен извод в

мотивите, но не и в диспозитива на решението (р. № 788-2011-I ГО на ВКС).

Изводът за нищожността на сделката ще има отново преюдициален характер

относно правния спор, но ще остане винаги извън обективните предели на

СПН на решението.



 Задължение ex officio: Ако нищожността е формално установима (очевидна) -

следва от обстоятелствата и доказателствата по делото, т.е. личи пряко от естеството

на сделката и/или от съдържанието й, съдът е компетентен ex officio да я констатира и

при липса на възражение от заинтересованата страна.

 В кои случаи е възможно: 1) нарушени ИПН при извършване на сделката -

съдът познава приложимите норми, израз на правоприлагане; 2) ако се търси

вземане, основано на сделка, която не притежава предвидената от закона форма за

действителност, т.е. липсва форма ad solemnitatem (р. № 1281-1995-IV ГО на ВС),

но е възможна конверсия на сделката; 3) ако е явно, че сделката има невъзможен

предмет (ТР № 3-2014-ОСГК на ВКС). Въпрос на конкретна преценка за случая.

 Задължението се отнася до установими при формална външна проверка

основания за нищожност. „Служебното“ задължение на съда да следи за

нищожността в определени случаи, не изключва възможността тя да бъде съдебно

установена със самостоятелен иск, дори когато възражение е направено във висящ

процес (т.е. паралелни процеси).



 Съдът дължи да констатира нищожността per argumentum a fortiori и при

релевирано несвоевременно възражение (след преклузивния срок по чл. 133 ГПК,

т.е. извън ОИМ по чл. 131 ГПК - опр. № 751-2010-I ГО на ВКС). Обратното значи

да се признаят несъществуващи субективни права, основани на нищожна сделка.

 Р. № 179-2019-I ГО на ВКС: ако ответникът не се е позовал на нищожността

на договора (при това в срока за ОИМ), съдът не може служебно да констатира

нищожността, освен когато основанието за нищожност е пряко установимо от

договора.

 Р. № 229-2013-II ТО на ВКС по специфичен въпрос: преклузивният срок по

чл.367, ал.1 вр. чл. 370 ГПК е неприложим спрямо възражението за нищожност на

неустоечната клауза (още и р. № 247-2011-II ТО на ВКС и опр. № 357-2014-I ТО на

ВКС, следвайки т. 3 от ТР № 1-2009-ОСТК на ВКС относно задължението на съда да

следи служебно за спазване на добрите нрави при претенция за неустойка).



 Задължението на съда е ограничено: относно твърдените факти – съдът не

следва да издирва и да установява незаявени факти от страните и да събира

доказателства за тях. Съдът дължи да даде възможност на страните за становище по

въпроса за нищожността.

 За съда е обективно невъзможно в някои случаи да констатира служебно

нищожността (при абсолютна симулация на договора, понякога и при заобикаляне на

закона, изискващо и установяване на субективен елемент). Ако нищожността не е

пряко установима (остава „скрита“ и “неизвестна“ за съда) съдът не следи ex officio

за нищожността, а заинтересованата страна трябва да възрази за конкретно

основание за нищожност и да посочи доказателства.

 При служебно констатирана нищожност на сделката, съдът следва да я зачете

(съобразявайки последиците й по отношение правното действие на сделката), но

единствено в мотивите като обусласящ (преюдициален въпрос), не и в диспозитива

на СР (иначе ще е недопустимо СР, нарушение на чл. 6 ГПК). Въпросът ще остане

извън обективните предели на СПН.



II. Конверсия (“превръщане“) на нищожни сделки

 Води до запазване на правно действие от нищожната сделка, особен способ за

запазване на правно действие от друг вид сделка

 При конверсия действието на нищожната сделка не ще е същото, каквото би

било, ако сделката не страдаше от порок, водещ до нищожността й

 Не е акт на валидиране на нищожната сделка, но позволява „правното нищо“ да

се превърне в „юридическо нещо“

 Няма обща правна уредба - извлича се от принципите за автономия на волята

(чл.9 ЗЗД); за тълкуване на сделките (чл.20 вр. чл.44 ЗЗД); че нищожността е

тежка санкция и изключение, която не цели да ограничи оборота

 Позната е в съдебната практика – различни хипотези на “превръщане“ на

нищожни сделки

 Не настъпва ipso iure, а само по волята на страните (не и на трето лице – р. №

1147-2008-II ГО и р. № 1168-2008 на ВКС) – целта е да не се натрапват

нежелани правни последици



1. Предпоставки на конверсията

Следва да са кумулативно дадени – липсата на коя да е от тях води до

неприложимост на „превръщането“

 Обективна – нищожната сделка трябва да съдържа съществените елементи

(съдържание) на друга (валидна) сделка

 напр. съгласие относно прехвърляне на една вещ срещу плащане на цена

(договор за продажба в предварителен договор); съгласие по повод

предоставяне за временно ползване на вещ срещу заплащане на наем в

пари/натура (договор за аренда в наемно съглашение)

 Субективна – страните следва предполагаемо да желаят настъпване на

правното действие на конвертираната сделка

 Предполагаемата воля у страните за ефекта на „превръщането“ на

нищожната сделка се извлича най-често чрез тълкуване на

действителната им обща воля в сделката и съобразно преследваната със

сделката цел – напр. целта на едната страна е да ползва определена вещ

срещу заплащане на възнаграждение на другата страна (аренда-наем)



 Не е необходимо изрично съгласие на страните относно действието на

конвертираната сделка, но няма пречка за постигане на такова (налице е нов

договор между тях)

 Нужно е обосновано да се предположи в конкретния случай, че страните

желаят обвързването им по конвертираната сделка, т.е. да се направи

положителен извод за наличие на такова тяхно желание при сключване на

нищожния договор

 Ако конверсията не се желае от някоя от страните, то отхвърлянето на ефекта

на „превръщането“ следва изрично да се обективира

 В случай че са налице предпоставките за конверсия, т.е. „превръщането“ се е

осъществило на практика, страната, която твърди липса на желание за

настъпила конверсия, следва да докаже този факт (да установи, че е

заявила отказ)



2. Отправни точки за наличие на конверсия според практиката

 При някои нищожни договори (напр. за аренда на земеделска земя)

индиция за ефекта на “превръщането” е изразената от страните воля за

конверсия чрез конклудентни действия (след сключване на договора се

изпълняват задълженията по него - заплащат се пари за ползването на

предадената вещ, насрещната страна приема изпълнението - р. 208-2017-III

ГО на ВКС)

 Достатъчно е към момента на сключване на нищожния договор страните да

са се съгласили относно обема от права и задължения, характеризиращи

конвертираната сделка като такава от съответния вид (р. № 316-2014-III

ГО на ВКС)

 Правните последици на конвертираната сделка следва да са съвместими с

намерението на страните и да са целени от тях, за да се приложи

„превръщането“ (ТР № 2-2015-ОСГТК-ВКС)



3. Приложно поле на конверсията

 Не е твърде голямо, но се разширява от съдебната практика

 Конверсията се прилага най-често в случаите на нищожни сделки по чл.

26, ал.2, пр. 3 ЗЗД (липса на предписаната от закона форма)

 Прилага се по-рядко при нищожните сделки по чл. 26, ал.1, пр. 1 ЗЗД

(поради противоречие със закона)

 Не се проявява винаги и по принцип при нищожна сделка, а само ако са

налице предпоставките за конверсия

 “Конвертируемостта“ на сделката поначало е абстрактно дадена, освен ако

не е налице изрично законово правило (чл. 17, ал.2 ЗН)

 Конверсията не следва да се допуска:

 при унищожаемите сделки – те се потвърждават по чл.35 ЗЗД

 ако се цели постигане на неморални цели

 ако се преследва заобикаляне на императивни забрани

 страната (страните) не я желаят



4. Отделни случаи на конверсия на нищожни сделки

4.1. Нищожен договор за покупко-продажба по чл. 26, ал. 2, пр. 3 ЗЗД вр. чл.18

ЗЗД в предварителен договор по чл. 19 ЗЗД

 Класическа хипотеза, една от най-често приложимите в практиката

 Обилна съдебна практика по въпроса (р. № 631-1961-IV ГО на ВС, р. № 1628-

1957-IV ГО на ВС, р. № 1372-1962-I ГО на ВС, ТР № 94-1970-ОСГК на ВС);

по-новата юриспруденция също познава този вид конверсия (р. 66-2012-IV ГО

на ВКС, опр. № 1191-2011-ІІІ ГО на ВКС, р. № 316-2014-III ГО на ВКС)

 Има практическо приложение с оглед възможността да се упражни

субективното потестативно право по чл. 19, ал. 3 ЗЗД въз основа на

конвертираното предварително съглашение



4.2. Нищожен договор за аренда на земеделска земя по чл. 26, ал. 2, пр. 3

ЗЗД вр. чл.3, ал.1 ЗАЗ в договор за наем на същия обект

o Видът на съглашението се определя не от даденото му от страните

наименование, а от съдържанието му съобразно материалния закон

(опр.№386-2012-IV ГО на ВКС) – преценяват се съдържание, права и

задължения по сделката, предмет, срок и т.н.

o Противоречива съдебна практика доскоро с оглед възможността

земеделската земя да бъде обект на договор за наем, както и относно

конвертирането на нищожен договор за аренда (поради липса на форма) в

договор за наем – от една страна Р.№ 145-2010-II ТО и Р.№222-2011-II ТО

на ВКС, че не може; от друга – (Р.№703-2011-IV ГО и Р.№541-2012-IV ГО

на ВКС), според които е допустимо; междинно становище – Р.№59-2009-I

ТО на ВКС

o Широко практическо приложение в оборота – приемането на едната съдебна

практика водеше до регулиране на отношения между страните по

извъндоговорен път (НО), а другото позволява уреждане съобразно

конвертираната сделка



o т. 2 и т. 3 от ТР № 2-2015-ОСГТК на ВКС

 договорът за наем с предмет отдаване за възмездно ползване на земеделска

земя, към който са приложими разпоредбите на ЗЗД, е действителен,

независимо от наличието на специална законова регламентация относно

реда и начина на отдаване за възмездно ползване на обекти, посочени в чл.

1, ал. 3 от специалния ЗАЗ;

 сключеният не в предвидената в ЗАЗ форма договор за възмездно ползване

на земеделска земя, се конвертира в действителен договор за наем, ако са

налице предпоставките за конверсията

o Изрична нормативна уредба през 2018 г. в ЗСПЗЗ – чл. 4а и чл. 4б ЗСПЗЗ,

допускащи възможността съглашението за наем да има за предмет

земеделска земя, като се предвиди и форма за сключване на договора, когато

същият е със срок по-дълъг от една година - писмена форма с нотариално

удостоверяване на подписите на страните, извършени едновременно

(идентична с тази по чл. 3, ал.1 ЗАЗ за арендния договор)



Предпоставки за прилагане на конверсията в областта на арендата в

земеделието според съдебната практика (Р.№208-2017-III ГО на ВКС)

 действията на страните по изпълнение на правата и задълженията, произтичащи

от конвертираната сделка (от наемния договор) представляват израз на съгласие

на страните с конверсията

 страната, която предявява искове за защита на свои права по конвертираната

сделка, е длъжна само да посочи фактите, от които според нея произтичат тези

права (чл.127, ал.1, т.4 ГПК)

 процесуално задължение на съда е да даде правна квалификация на тези факти

(чл.7 ГПК), вкл. да прецени нищожността на договора поради липса на форма и

конвертирането му в друг договор по съгласие на страните, изразено с

конклудентни действия

 не е необходимо ищецът да посочва изрично конверсията нито в петитума, нито в

обстоятелствената част на ИМ; не е нужно ищецът да предявява главни искове,

основани на нищожната сделка и евентуални искове, основани на конверсията

 съдът е длъжен да се произнесе по правната квалификация на исковете и ако

претенциите са основателни поради осъществила се конверсия, той е длъжен да

ги уважи, посочвайки приложимата правна норма



4.3. Конверсия на нищожен трудов договор по чл. 26, ал.2, пр.3 ЗЗД вр, чл. 62,

ал.1 КТ в друго неформално съглашение

 Писмената форма е такава за валидност (р.№612-2011-IV ГО)

 При липсата на писмена форма е възможно конвертирането му в друго

неформално съглашение (р.№21-2012-III ГО, Р.№142-2018-IV ГО)

 р. № 907-2011-I ГО на ВКС отговоря на въпроса за правното основание на иск за

парично вземане, претендирано като възнаграждение за положен труд, при

въведени още в ИМ твърдения, че не е сключен трудов договор

 макар да не е било доказано наличие на трудово правоотношение, това не води

автоматично до неоснователност на иска за заплащане на труд, положен от

ищеца при ответника

 спорът за заплащане на сумата следва да се разгледа като такъв за парично

вземане, произхождащо от облигационно правоотношение с източник

ненаименуван граждански договор между страните (практически трудности,

доколкото е ненаименуван - за съдържанието); но може конвертираният договор

да е за изработка според решението



 Трайна е практиката на съдилищата, че определянето на правната

квалификация на иска е дейност на съда по приложение на закона, като

направената квалификация в ИМ не обвързва съда (р. № 482-1987-IV ГО на ВС,

р. № 64-1985-II ГО на ВС, р. № 2224-1984-II ГО на ВС)

 Осъдителни искове за възнаграждение по трудов договор ще са

неоснователни, т.к. ще липсва валидно трудово съглашение

 Във всеки конкретен случай следва да се преценява дали са налице

предпоставките за конверсията на нищожния трудов договор в друг

неформален договор

 При положителен извод за настъпило „превръщане“ на нищожната сделка,

както и при доказано изпълнение от ищеца по сделката (извършил е

уговорената работа) и липса на заплащане от „работодателя“ на

възнаграждение, паричната престация може да се претендира въз основа на

друго неформално съглашение (напр. по договор за изработка), а ответникът

следва да бъде осъден да заплати съобразно положения труд от ищеца



4.4. Конверсия на нищожен договор за банков кредит в паричен заем по ЗЗД

 Изключителните банкови сделки, извършени от лице без лиценз, са нищожни на

основание чл. 26, ал. 1, пр. 1 ЗЗД във връзка с нарушената забрана в на чл. 2, ал.

5 ЗКИ (предвиждащ изискване за лицензия при извършване на банкова

дейност), т.е. без необходимо разрешение за това - р. № 171-2017-IV ГО на

ВКС, р. № 192-2017-IV ГО на ВКС

 При нищожност на договора за банков кредит (напр. понеже ФЛ не може да го

предоставя; банката е изгубила лиценза си), ако парите са предоставени на

заемателя, сделката се конвертира в договор за заем за потребление по ЗЗД при

идентични условия

 Следва да се преценяват в конкретния случай дали са налице предпоставките за

подобно “превръщане“ на сделката (вкл. обстоятелството по предоставяне на

парите на кредитополучателя и факта, че след сключване на договора

заемателят изпълнява задълженията си към кредитора, връщайки му част от

дължимите вноски съобразно погасителния план)



Последици от този вид конверсия на нищожна сделка:

 Следва да се запазят обезпечителните сделки, т.е. обезпеченията по кредита,

дадени от длъжника или от трето лице

 Запазва се действието на клаузите за дължимостта на главница, лихви,

неустойки, такси и др. на основание заемното правоотношение между страните

 Подлежи ли на разваляне конвертираната сделка при неизпълнение? По-

скоро не, т.к. е налице едностранен договор за заем, а правилата на чл. 87 ЗЗД се

прилагат за двустранните съглашения; Съответно иск по чл. 55, ал. 1, пр.3 ЗЗД на

кредитора за връщане на дадено на отпаднало основание ще е неоснователен

 Искът по чл. 55, ал.1, пр.1 ЗЗД за връщане на дадено по нищожния договор за

кредит също ще подлежи на отхвърляне, т.к. конвертираната сделка ще

обвързва валидно страните

 Защитата на кредитора следва да е по реда на реалното изпълнение на

задължението на заемателя, т.е. осъдителната претенция следва да се основава

на правното действие на конвертираната сделка за заем (чл. 79, ал.1 ЗЗД),

търсейки главница и акцесорни вземания (неустойка, лихви)


