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НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ТЪРГОВСКИТЕ СДЕЛКИ

Доц. д-р Маргарита Бъчварова

Съществено значение в съвременните търговски отношения има стабил-
ността на търговските сделки, което гарантира изпълнението на поетите права
и задължения. Поради това, от правна гледна точка, валидното сключване на
сделката осигурява спазването в пълна степен на изискванията на действащо-
то законодателство. Във връзка с това, проблемът за недействителността на
търговските сделки еа актуален от теоретична и практическа гледна точка.
Това обуславя научния интерес на автора от разглеждането на основните зако-
нови разпоредби, които регламентират посоченото правно явление.

Обект на изследване в тази статия е недействителността на търговските
сделки, като се следва систематиката на търговското законодателство. Основ-
ната цел на автора е: да анализира правната уредба и да систематизира научни
изводи, които могат да се приложат при тълкуването на законодателството.

Недействителността като правно явление е предмет на теоретично из-
следване в гражданското право, което урежда четири нейни форми – нищож-
ност, унищожаемост, относителна и висяща недействителност1. Основанията
за недействителност са предмет на казуистична правна уредба в чл. 26 и 27 от
ЗЗД2. Основно изискване за недействителността е наличието на „недостатък”
(порок), представляващ нарушение на закона, в резултат на което сделката не е
в състояние да породи желаното от страните действие. Правноирелевантно е
наличието на вина или причиняване на вреди на правен субект3.

С приемането на специалното търговско законодателство се уредиха и
специфични основания за недействителност, които кореспондират на особенос-
тите на обществените отношения в търговската сфера. Те се отнасят по начало
до разнородни по вид търговски сделки, а не само за договорите. Основанията
в ТЗ4 следва да отчитат и особеностите на конкретната сделка, с оглед и на
нейния вид. Следва да се подчертае, че при липса на специална правна уредба,
гражданският закон представлява субсидиарен източник на търговското право
по силата на изрична норма в чл. 288 от ТЗ. Следователно и при търговските
сделки се следват видовете недействителност, уредени от ЗЗД, като на практи-
ка най-често те се квалифицират като нищожни и унищожаеми5.

1 Вж. Таджер, В. Гражданско право. Обща част. С., Наука и изкуство, 1973, с. 241.
2 Закон за задълженията и договорите.
3 Таджер, В. Цит. съч., c. 237
4 Търговски закон.
5 Голева, П. Търговско право. Книга втора. Фенея, С., 2002, с. 51.
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Специфичните основания за недействителност в ТЗ се отнасят до сключ-
ването на търговските сделки, изявленията на страните и формата на обекти-
вирането им. Съгласно чл. 293, ал. 2 от ТЗ, когато волеизявлението по сключва-
нето, изпълнението или прекратяването на търговската сделка не е направено в
изискуемата форма, то е нищожно. Правилото се доразвива в чл. 293, ал. 3 от
ТЗ, по силата на което, когато насрещната страна е получила волеизявлението в
устна форма, но не оспори неговата действителност, в един по-късен момент тя
не може да се позовава на нищожност на сделката. В теоретичен аспект се
приема, че нейното мълчание е знак на одобрение на сделката6.

Основно теоретично правило, конкретно при договорите като вид двустранни
сделки, е да са налице поне две насрещни волеизявления, които съвпадат по съще-
ствените клаузи на сделката. По силата на гражданския закон, липсата на волеи-
зявление по съществените клаузи на договора е равнозначно на липса на сделка.
Търговският закон съдържа съществено отклонение по отношение на договорите
за търговска продажба. Липсата на волеизявление относно цената по сделката,
независимо от обявяването й като съществено условие, не обуславя нейната ни-
щожност. Налице е частична недействителност на договора, като липсващата кла-
уза се замества от повелителни разпоредба на закона. Въведена е необорима пре-
зумпция, съгласно която се приема, че договорът е сключен при „нормална цена”.
Видно от дефиницията на закона, тя е цената, която обикновено се плаща при по-
добни и обичайни обстоятелства за същото количество и вид стока. Въведеното
отклонение от общия режим на недействителност на сделките7 е с цел да се гаран-
тира бързина и сигурност на продажбите в търговските отношения.

В отделни хипотези ТЗ предвижда смесен фактически състав за сключване
на сделката, който се състои от два елемента: гражданскоправен и административ-
ноправен. Към гражданскоправния елемент отнасяме изискването за наличие на
воля на страните, респективно съгласие относно договорите, а административният
елемент се изразява в изискването на разрешение или одобрение от държавен орган.
Съгласно чл. 295, ал. 1 от ТЗ, сделката поражда действие от предоставянето им.
На това основание, в правната теория разрешението (одобрението) се квалифици-
рат като обуславящи по същността си волеизявления, от които зависи правното
действие на сделката. Волеизявленията на държавния орган нямат самостоятелен
характер и се напластяват към волеизявленията на страните8. До извършването им
сме изправени пред незавършен фактически състав, което е основание за начална
нищожност на сделката, в резултат на което тя не е в състояние изобщо да породи
желаното от страните действие. Съдебната ни практика приема, че при необходи-
мост от наличие на разрешение при сключването на сделката, търговецът разпола-
га с две алтернативни възможности. От една страна, има правото да приеме усло-

6 Неделчева, Б., Зл. Сукарева, Л.  Караниколов, Ф. Рачев. Кратък курс по търговско право.
УНСС. С., 2002, с. 152.

7 Налице е формално липса на съгласие, което според чл. 26 от ЗЗД е основание за нищожност.
8 Владимиров, Ив. Търговски сделки. Университетско издателство. Икономически университет

Варна.1997.с. 18.
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вията в разрешението или да откаже сключването й, когато изискванията в него са
неприемливи9. Една от най-честите хипотези за предоставяне на разрешение е във
връзка с правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, възложени й с
отделен закон, когато е налице продажба на предприятия или дялови участие, които
могат да доведат до монополно положение на пазара.

Търговският закон не съдържа норма относно времето за предоставяне на
волеизвяленията на държавния орган, от които зависи и действието на сделка-
та. Формалната логика обуславя извода, че разрешението предхожда сключва-
нето й, а одобрението се предоставя след като има съгласие на договарящите
се страни. Съгласно съдебната ни практика, относно разрешението следва да
се приеме, че е напълно достатъчно да съществува към датата на сключване
на сделката. Същественото в случая е то да се отнася за конкретната разпоре-
дителна сделка, индивидуализирана по предмет и страни10. Подобно е и поло-
жението при потвърждаване на сделката от трето лице, съгласно чл. 296 ал.1 от
ТЗ. Основното различие от сключване на сделки при изискване за разрешение
или одобрение е относно качеството, което притежава третото лице. То е су-
бект на частното ни право, а не държавен или административен орган. От това
следва и втората разлика, а именно, волеизявлението за потвърждение на тре-
тото лице е гражданскоправно по характер и не съдържа белезите на админис-
тративен акт. Сделката, сключена при изискване за потвърждение, е под отла-
гателно условие. До даването му, правата и задълженията са във висящо състо-
яние. Сделката е в неопределено състояние до сбъдване на условието, а именно –
потвърждението на трето лице. Независимо от това, сделката притежава самосто-
ятелен характер и отговаря на изискванията за конкретна по вид сделка. Волеизяв-
лението на третото лице е допълнително по вид и то се наслагва към волеизявлени-
ята на страните. От този момент те образуват едно цяло, в резултат на което на-
стъпва и правното й действие. Сделката обвързва страните и поражда съответна
отговорност. Страната, която се е задължила за резултата, по закон е длъжна и да
уведоми другата страна за него. Срокът за уведомяването е три месеца, освен ако
не е предвидено друго. След изтичането му, страната, която не е получила по-
твърждение за резултата, придобива правото да се откаже от сделката.

Търговските сделки се сключват в писмена или друга форма, само ако е
предвидено в закона. Правилото кореспондира и с основното положение на граж-
данския закон. По правило търговските сделки са неформали, за да се осигури
бързина на търговския обмен. В отделни части, формата е условие за действи-
теллност на сделката, като например – договор за търговско представител-
ство, търговска продажба с уговорка за изкупуване, продажба на изплащане,
запис на заповед и др.11 По търговски сделки се допуска и правото на страните

9 В този смисъл Решение № 135 от 14.11.2000 г. на  Комисия за защита на конкуренцията
1 0 Вж. Решение № 642 от 10.07.2006 г. по т. д. № 143/2006 Г., II т. д. на ВКС.
1 1 Вж. Рачев, Ф., Л. Караниколов, П. Попов, Ив. Владимиров, Св. Лучников, Б. Неделчева, Зл.

Сукарева, Б. Ланджев, Л. Велинов. Търговско право. Университетск издателство „Стопанство”,
С. 1999, с. 387.
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самостоятелно да регламентират формата на сделката между тях, доколкото
не нарушават императивни правни норми. В теорията се приема, че допустимо-
стта на страните да определят формата на сделката не включва възможност
да предвидят „по-облекчена форма, в сравнение със законоустановената”. При
наличие на подобна хипотеза сделката следва да се третира като нищожна12.

Липсва изрична норма относно изискуемата форма за измененията и допъ-
лненията по търговски сделки. Съдебната практика приема, че „когато за
търговската сделка е предвидена определена форма, тя се отнася и за измене-
нията и допълненията й”13. Правилото следва да бъде споделено и от гледна
точка на теорията, поради наличието на изричен текст в чл. 293 ал.6 от ТЗ.
Следва да се подчертае, че посочените нормативни изисквания се отнасят до
форма на сделката с оглед на нейната действителност. Формата, необходима
за доказване на сделката е извън разглежданата проблематика, предвид на спе-
циалната правна уредба в ГПК14.

Търговското законодателство разглежда писмената форма с по-широко
съдържание. Тя обхваща не само необходимостта от писмен документ (дого-
вор, нотариален акт), който обективира изявленията на страните, но и когато
изявлението е записано технически по начин, при който може да бъде възпроиз-
ведено. При изявленията, направени по телефакс или телекс, писмената форма
се смята за спазена, ако от книгите и документите, които отразяват работата
на тези апарати, е изключено неточно възпроизвеждане на изявлението. Основ-
ното гражданско правило е, че при липса на изискуемата форма на сделката, тя
се квалифицира като нищожна и на това основание не поражда и съответното
действие. Правилото е императивно, съгласно изричната норма в чл. 26, ал. 2
от ЗЗД. В отклонение от посоченото решение, ТЗ предвижда недопустимост на
страната да се позовава на нищожността, ако от поведението й може да се
направи заключение, че не е оспорвала действителността на изявлението (чл.
293, ал. 3 от ТЗ). Изключението се отнася за сделки с предмет вещни права
върху недвижими имоти. За тях, с оглед на защитата на вещните права, се при-
лага гражданскоправният режим. Следователно, последиците при неспазване
на формата на сделките, се обуславят от нейния предмет. На това основание,
ТЗ регулира отношенията по повод търговски сделки с предмет движими вещи
– стоки, а ЗЗД се отнася до търговските сделките с предмет недвижими имоти.
Относно търговския характер, следва да се отчита презумпцията, предвидена
в чл. 286, ал. 3 от ТЗ, която се отразява и върху приложимото право за конкрет-
ната сделка15. Относно допустимостта да се санира търговската сделка с из-
пълнението й, отговорът не е еднозначен. Приема се, че изпълнението по нищо-
жен договор не санира липсващата изскуема форма, съгласно чл. 26 от ЗЗД,

1 2 Герджиков, О. Търговски сделки. Книга по Част трета от Търговския закон. ИК „Труд и
право”, С. 1997, с. 23.

1 3 Вж. Решение по  ВАД № 37/99, постановено на  26 октомври 1999 г.
1 4 Граждански-процесуален кодекс
1 5 Вж. Решение № 1039 от 31.10.2008 г. по гр. д. № 2625/2007 г., Г. К., ІІІ г. о. на ВКС.
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освен в хипотезата на чл. 293, ал. 3 от ТЗ16. По смисъла на гражданското ни
право, сделката, сключена без представителна власт или при превишаването £,
не поражда правно действие, освен ако не е потвърдена (ратифицирана) от пред-
ставлявания. В гражданските отношения правната последица е висяща недей-
ствителност, като по изключение сделката може да се санира при допълнително
волеизявление от мнимо представлявания. По по-различен начин се уреждат от-
ношенията в търговското право. Съгласно чл. 301 от ТЗ, в подобни хипотези,
сделката е валидна, освен ако мълчаливо представлявания търговец не я отхвърли
веднага след узнаването за това. Приема се, че липсата на противопоставяне от
страна на търговеца, е равнозначно на мълчаливо потвърждаване на договора17.
С оглед на правната сигурност и защита на извършените сделки, законът изисква
активно противопоставяне от страна на мнимо представлявания търговец, из-
вършено „веднага”, а именно „в разумен срок”. Противопоставяне на извърше-
ните правни действия без представителна власт едва при предявяване на иска не
е равнозначно на изискването, то да е извършено „веднага след узнаването” съглас-
но чл. 301 от ТЗ18. В този смисъл е и съдебната ни практика, по силата на която
в чл. 301 от ТЗ е установена презумпция за мълчаливо съгласие на търговеца със
сключената без представителна власт сделка. За разлика от гражданското ни
право, където при липса на представителна власт или превишаването й е налице
висяща недействителност на сделката (чл. 42 от ЗЗД) до изричното £ потвържда-
ване от мнимо представлявания, при търговските сделки бездействието и мълча-
нието представляват презюмирано съгласие за наличие на воля за потвържде-
ние. По търговските сделки също съществува висяща недействителност, но тя е
до момента на узнаването и липсата на противопоставяне от страна на търгове-
ца, от чието име е сключена без представителна власт. Законодателят е обвързал
незабавното й противопоставяне с момента на узнаването за извършването й.

По-различно е третирането на „крайната нужда” като основание за унищожа-
емост на договорите, съгласно чл. 297 от ТЗ. В правната теория под това понятие
се има предвид настъпването на неблагоприятни обстоятелства, най-често липса
на парични средства, които принуждават едната страна да сключи договора. По
този начин условията, при които се сключва, съществено се различават от нормал-
ните и обичайни условия. В гражданските отношения основанието има за цел да
възстанови еквивалетността в отношенията между страните на принципа на спра-
ведливостта. Поради това, предявяване на иск на това основание се допуска в
рамките на 1 година от узнаването. В търговските отношения, когато и двете стра-
ни са търговци, приложното поле на посоченото основание се изключва. Единстве-
но, когато търговската сделка е едностранна по вид19, за страната – нетърговец се
допуска правото на унищожаване на сделката по гражданскоправен ред.

1 6 Вж. Решение от 05.06.2007 г. по ВАД № 83/ 2006 г. на Арбитражния съд при БТПП.  Публику-
вано в Сборник „Практика на АС при БТПП 2006-2007 г.“

1 7 Вж. Решение № 34 от 22.02.2010 г.по т.д. 588/2009 г.,  ІІ. т.о. на ВКС.
1 8 Вж . Решение № 30 от 08.04.2011 Г. по  т. д. № 416/2010 г., І. т. о. на ВКС.
1 9 Съдържанието,  което се влага в едностранна сделка по смисъла на специфичното деление на ТЗ

е, когато само едната страна притежава търговско качество.
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В заключение, от съпоставката между отделните основания за недей-
ствителност на търговските сделки и уредбата в гражданското ни право могат
да се изведат следните изводи:

Първо, от една страна, недействителните търговски сделки са от категори-
ята на унищожаемите по вид сделки. Допуска се тяхното саниране, при липса на
противопоставяне от страната, която притежава правото на унищожаването й.

Второ, уредените в ЗЗД основания за недействителност на сделките за-
пазват своето правно значение и по търговски сделки в частта, където липсва
специална правна уредба.

Трето, последиците от недействителността се обуславят от предмета
на договора и/ или характера на сделката на едностранна или двустранна.

Основно следва да се има предвид, че сделките с предмет недвижими имоти
са под закрила на правните норми и на това основание те са също формални,
съгласно търговското закотонадетелство.

Четвърто, правните последици при нищожна или унищожена по съответ-
ния ред търговска сделка са идентични и аналогични, както при гражданскоп-
равните сделки.

Като обобщение от изложението, авторът приема, че прилагането на об-
щото гражданско законодателство в материята за недействителността на търгов-
ските сделки е доминиращ източник за регулиране на проблематиката. Търгов-
ският закон урежда отделни специфични основания, които се прилагат с пре-
димство, когато се отнасят до определен вид сделки (търговска продажба) или
в хипотези, в които сключването, респективно формата на сделката се отклоня-
ва от общия гражданскоправен ред.

NULLITY  OF  COMMERCIAL  TRANSACTIONS

Assoc.  Prof.  Dr  Margarita  Bachvarova

Abstract

In the article there is discussed the issue of the nullity of commercial transactions by
contrasting it with the general principles in accordance with civil legislation. There are analyzed
the special hypotheses according to the Commercial Law and are pointed out their specific
consequences.

The main conclusion is in the qualification of the invalid commercial transactions of the
category of voidable type of transactions. On these grounds there is the legal opportunity for
their revitalisation. As regards the legal consequences there is the universal application of the
general rules of law also with respect to commercial transactions that have been declared
invalid.

Keywords: commercial transactions, nullity, voidability.
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ  ТОРГОВЫХ  СДЕЛОК

Доц.  д-р  Маргарита  Бычварова

Резюме

В настоящей статье рассматривается проблема недействительности торговых сде-
лок путем ее сопоставления с общим учением согласно гражданскому законодательству.
Проанализированы особые гипотезы по Торговому закону и указаны их специфические
последствия.

Основной вывод состоит в квалифицировании недействительных торговых сделок в
категории вида уничтожаемых сделок. На этом основании налицо правовая возможность
их санирования. В отношении правовых последствий налицо универсальное применение
общих правовых норм также и по отношению к объявленным недействительными торго-
вым сделкам.

Ключевые слова: торговые сделки, недействительность, уничтожаемость.


