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И ОЩЕ...

Търговско дружество „Х“ разполага с банко-

ва сметка в търговска банка в Република
България. Дружеството трябва да се разпо-

реди със средства от банковата си сметка,

при което от банката поставят условие да
им бъде представено решение на район-

ния съд по настоящия адрес на детето по
чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс, като в
противен случай няма да разрешат иска-

ното разпореждане с парични средства.
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КАЗУС ОТ
ПРАКТИКАТА

Едноличен собственик на капитала на
търговско дружество „Х“ е малолетно
лице. Същото е придобило всички дя-

лове от капитала на търговското дру-

жество по реда на  наследствено пра-

воприемство – като единствен наслед-

ник на починалия си баща, който е
притежавал всички дялове от капи-

тала на дружеството. Правомощията
си като едноличен собственик, детето
упражнява чрез законния си предста-

вител – неговата майка (която не е би-

ла в брак с баща му, поради което не
се явява негов наследник по закон).

ФАКТИЧЕСКА
ОБОСНОВКА



"ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДЕЙСТВИЯ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, С
ДВИЖИМИ ВЕЩИ ЧРЕЗ ФОРМАЛНА СДЕЛКА И С ВЛОГОВЕ, КАКТО И С ЦЕННИ КНИГИ,

ПРИНАДЛЕЖАЩИ НА ДЕТЕТО, СЕ ДО-ПУСКА С РАЗРЕШЕНИЕ НА РАЙОННИЯ СЪД ПО
НАСТОЯЩИЯ МУ АДРЕС, АКО РАЗПОРЕЖДАНЕТО НЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА ИНТЕРЕСА НА
ДЕТЕТО“.

ПРАВНАТА
СТРАНА

Цитираната разпоредба, обаче не намира приложение при
разпореждане с активи на търговско дружество, чийто едно-
личен собственик е малолетно лице. Съгласно Определение
№ 302 от 11.06.2010 г. на ВКС по ч. гр. д. № 310/2010 г., III г.
о., ГК, докладчик съдията Любка Богданова „За разпореждане
с дружествен дял на детето не се изисква разрешение от
районния съд, тъй като това имуществено право не е сред
изчерпателно посочените в чл. 130, ал. 3 СК. Притежаването
на дялове по наследство обуславя единствено правото на
наследника да получи равностойността на дяловете, т. е. пра-
во на вземане от имуществото на дружеството. За разпореж-
дането с това имуществено право законодателят не е въвел
ограничителен режим“.
 
Цитираното определение на ВКС представлява задължителна
съдебна практика, с която трябва да се съобразяват всички
трети лица, независимо дали осъществяват публични или
частни функции.
 
Определението на ВКС по аналогия следва да намери
приложение при описания по-горе казус.
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чл. 130, ал.3 от Семейния кодекс



ПРОБЛЕМЪТ И
ВЪЗМОЖНОСТИ
ЗА РАЗРЕШАВА-
НЕТО МУ
В случая се иска разпореждане със средства на самото
търговско дружество, чийто едноличен собственик е ма-
лолетно физическо лице. Трябва да се вземе в предвид,
че търговското дружество е отделен субект на част-
ното право, различен от едноличния си собственик –
малолетно физическо лице. В случая, титуляр на
банковата сметка, открита в търговска банка е самото
търговско дружество, а не физическото лице.
 
При така поставените условия от банката –  за предоста-
вяне на изрично решение от районния съд, с което се да-
ва разрешение за разпореждане с парични средства на
дружеството, чийто едноличен собственик е малолетно
физическо лице, то неминуемо съдът ще остави мол-
бата без уважение. Това е така, тъй като съдът ще се
съобрази със задължителната съдебна практика,
обективирана в Определение № 302 от 11.06.2010 г. на
ВКС по ч. гр. д. № 310/2010 г., III г. о., ГК.
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