
Върховен касационен съд /по-долу „ВКС“/ е най-висшата съдебна инстанция в 

страната, която осъществява контрол за правилността, допустимостта и валидността на 

решенията на втората съдебна инстанция, която пък от своя страна контролира решенията 

на първата инстанция. Т.е. гражданските и търговските дела в България са 

триинстанционни, като по-горната съдебна инстанция контролира по-долустоящата.   

Според материалният интерес и видът на делото първата инстанция е районен или 

окръжен съд /за София това е Софийски градски съд/. Когато първата инстанция е 

районният съд въззивната /втората инстанция/ е окръжният съд, а когато първата инстанция 

е окръжен съд, втората инстанция е апелативният съд.  

ВКС контролира решенията на окръжният, съответно на апелативният съд. ВКС не 

допуска до разглеждане всяка касационна жалба, а само тези жалби, с които се обжалват 

решения,  които: 

1.  са постановени в нарушение на практиката на ВКС, т.е. не са спазени 

съдебните решения, постановени от ВКС и съответно, не са приложени разясненията, 

дадени от ВКС за правилно тълкуване и прилагане на правните норми. 

2. са постановени в нарушение на актовете на Съда на ЕС и на Коституционният 

съд на България. 

3. са очевидно неправилни, очевидно недопустими или очевидно нищожни. 

4. или когато жалбоподателят е повдигнал правен въпрос, който е от значение 

за развитието на правото и за точното приложение на закона. 

Със съдебната си практика по отделните казуси ВКС цели да уеднакви практиката на 

долустоящите съдилища. Т.е. когато ВКС постановява решения, тълкуването на правните 

норми, което извършва с тях следва да бъде съобразено от долустоящите съдилища. Макар 

тълкуването на закона, извършено от ВКС, когато разглежда касационните жалби срещу 

постановените решения на втора инстанция да няма задължителен характер,  ако 

съдилищата не съобразят тълкувателните разяснения на ВКС по конкретните казуси и се 

отклонят от тях ВКС ще отмени решенията им. 

Освен касационни жалби срещу постановените решения на втора инстанция, ВКС 

разглежда и тълкувателни дела, по които постановява тълкувателни решения с цел 

задължително за долустоящите съдилища и за самият ВКС тълкуване на закона, когато се 

констатират противоречиви съдебни решения по еднакви казуси. След постановяване на 

тълкувателно решение на общото събрание на гражданската колегия на ВКС, на общото 

събрание на търговската колегия на ВКС или на общото събрание на двете колегии – 

гражданската и търговската - това решение има задължителен за всички съдии характер и 

когато те решават даден казус, те са длъжни да спазят тълкувателното становище, изразено 

в тълкувателното решение на ВКС. 

 


