
АЛЕАТОРНОСТТА НА ДОГОВОРИТЕ 
В БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСКО ПРАВО

СЪДЪРЖАНИЕ

§ 1 Обхват на понятието за алеаторност
Автор: Стоян Ставру

1. Обхват на понятието за алеаторност
1.1. Дефиниция по чл. 6, ал. 1 ЗЗД (отм.)
1.2. Възможни доктринални разрешения

2. Алеаторните договори по съвременното българско законодателство
2.1. Алеаторност при хазартните игри
2.2. Алеаторност при застрахователните договори
2.3. Договори, пораждащи задължение за издръжка

3. Практическо значение на понятието за алеаторност 
3.1. Конкретни въпроси, нуждаещи се от законодателно разрешение
3.2. Класификация на алеаторността
3.3. Алеаторността като случайност с риск в съотношението на насрещните престации

§ 2 За алеата в договорите
Автор: Делян Недев

1. Въведение

2. Шанс и риск. Възмездност и алеаторност. Определение за алеа

3. Алеата и clausula rebus sic stantibus
3.1. Стопанска непоносимост
3.2. Договор за разпределение на ползването на съсобствена вещ
3.3. Брачен договор
3.4. Валоризационни клаузи
3.5. Договор за строителство

4.  Знание  за  липсата  на  риск.  Алеа  и  основание.  Различните  последици  на 
знанието

5.  Могат  ли  алеаторните  договори  да  бъдат  унищожавани  като  сключени  в 
състояние на крайна нужда при явно неизгодни условия (чл. 33 ЗЗД)?

6. Практически измерения на обособяването на алеаторните договори. Вътрешно 
разделение: алеаторността като възможност и като необходимо качество

6.1.  Алеата  изключва  определени  основания  за  недействителност  или  за 
освобождаване от задължението

6.2. Задължително качество или възможност



7.   Извън изложението – особеностите на алеата при договорите върху базови 
активи

8. Заключение

§ 3 Продажба на надежда и продажба на наследство: аспекти на риска
Автор: Делян Недев

1. Уводни бележки

2. Понятие

3. Продажба  на  надежда:   рискът  за  (не)  еквивалентността,  съдържащ  се  в 
договора, и рискът от сключването на неизгоден договор

4. Продажба на наследство: законодателната намеса в риска
4.1. Общо за продажбата на наследство
4.2.  Особеното  качество  на  продавача  е  особено  качество  на  прехвърлителя  при 

останалите транслативни способи
4.3. Може да бъде сключен договор за прехвърляне на идеална част от наследство 
4.4. Последният момент за риска е сключването на договора
4.5.  Правни  действия  на  продавача  по  отношение  на  наследствени  права  преди 

продажбата. Връзка с риска
4.6. Други особености на риска

§  4  Договорът  за  издръжка  и  гледане  като  неименуван  алеаторен 
договор

Автор: Стоян Ставру

1. Алеаторност и комутативност при договора за издръжка и гледане
1.1. Алеаторност само на задължението за издръжка и гледане
1.2. Алеаторност и на двете задължения
1.3. Липса на алеаторност

2. Източници на алеаторност при задължението за издръжка и гледане
2.1. Неяснота относно продължителността на изпълнението на задължението
2.2. Неяснота относно обема на задължението 
2.3. Алеаторност на задължението за издръжка и гледане, поето от няколко лица
2.4. Допълнителна алеаторност при уговаряне на задължението за издръжка и гледане 

под отлагателно условие
2.5. Разлика между задължението на приобретателя да предоставя издръжка по ДИГ и 

задължението на дарения да изплаща издръжка по договора за дарение
2.6. Алеаторност при предварителен договор за издръжка и гледане
2.7. Липсата на алеаторност при сключен като алеаторен ДИГ

3. Особени случаи на алеаторност
3.1. Клаузи за издръжка и гледане в други по вид договори
3.2. Делба с поемане на задължение за издръжка и гледане
3.3. Договор за взаимна издръжка и гледане 
3.4. Безвъзмезден договор за издръжка и гледане

4. Алеаторност при т. нар. смесени договори за издръжка и гледане  



4.1. Договор за издръжка и гледане за минало и бъдеще време
4.2. Комбиниране на ДИГ и договор за дарение
4.3. Комбиниране на ДИГ и договор за покупко-продажба
4.4. Два последователни ДИГ между едни и същи лица, сключени от тях в едно и също 

качество

5. Въпроси на бъдеща правна уредба
5.1. Общо поставяне на въпросите
5.2. Конкретни въпроси, нуждаещи се от правна регулация

§ 5 Комутативен или алеаторен е договорът за строителство?
Автор: Мирослав Димитров

1. Общи бележки относно делението на договорите на комутативни и алеаторни
 
2. Договорът за строителство като вид договор за изработка и квалифицирането 

му като комутативен или алеаторен договор

3. Някои практически ефекти, произтичащи от алеаторния характер на ДогСтр. 

4. Заключение и препоръки de lege ferenda

§ 6 Алеаторност при договора за дарение
Автор: Стоян Ставру

1. Едностранен или двустранен договор е дарението?
1.1. Понятие за двустранен договор
1.2.  Възражения  срещу  тезата  за  двустранния  характер  на  договора  за  дарение  и 

техните контрааргументи

2. Комутативен или алеаторен договор е дарението?
2.1.  Алеаторността  и  класификацията  на  договорите  на  двустранни/едностранни  и 

възмездни/безвъзмездни
2.2. Понятието за алеаторен договор
2.3. Алеаторността като особеност на заинтересованите договори 
2.4.  Възражения  срещу  алеаторния  характер  на  договора  за  дарение  и  техните 

контрааргументи
2.5. Предпоставки за отмяна на договора за дарение

3. Краен извод за алеаторността на договора за дарение


