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На Вас, всички колеги,
на вашите близки и на служителите Ви в нотариалните кантори, пожелаваме здраве, радост и
професионални успехи през новата 2010 година. 

Обаянието на коледните и новогодишните празници е неподатливо на финансовата криза
и този отрязък от човешки радости и вълнения се къта свидливо от хората, въобще от всякакви
световни сътресения. 

Символ на тези празнични дни са както трапезата, окичената елха, подаръците, така и
сурвачките. Колеги, сурвакайте своите близки и давайте още по-яко (със стегната китка и
участието на трицепсите) да Ви сурвакат. Произходът на думата „сурвакане“ е гръцки и идва от
„сурва“ – дива круша. Крушата означава добри надежди и здраве и символизира любовта на
Христос към хората. 

Бъднивечерската пита пък от своя страна е символ, носи тайнството на тази вечеря. Питата
се нарича „бъдник“, „боговица“ и ето какво чух да разправят за нея: „някога домакинята я
замесвала с тройно пресято брашно и с „мълчана“ вода – най-малката девойка или най-младата
невяста в къщата (кантората) носела тази вода от чешмата, без да продума нито една дума по
пътя. Боговицата е украсена с фигурка от тесто: кръст, пчела, орач, овце... или с актуалния за нас
знак – ее. В питата се слага и паричка – тя носи късмет на човека, който я намери в своя
крайщник.“

И накрая за настроение Ви представяме първо и второ коледно стихотворение:

Асен Разцветников

Богослов

Сняг се сипе, Коледо ле,
над поля и над гори, 
във огнище, Коледо ле,
бъдник весело гори. 

Както свети, Коледо ле,
във огнище пламък злат,
тъй да свети, Коледо ле,
любовта по целий свят.

Както сипе, Коледо ле,
Бог снежинките безспир, 
тъй да сипе, Коледо ле, 
в къщи добрини и мир,

както рони, Коледо ле,
Господ снег от сивий свод, 
тъй да сипе, Коледо ле,
в къщи той имот и плод!  

Валери Петров

Снежният човек     

ОТ РЕДАКЦИЯТА

В тази пухкава нощ зад завеската тънка
спиш дълбоко ти, моя любима, 
и наум не ти иде за туй, че отвънка, 
неподвижен сред бялата зима, 

един смешен човек, 
един нежен човек
е застанал в нощта
като снежен човек.

И през твоите клепки прониква безкрая
и ти в чисти сияния плуваш, 
и звездите се вливат във твоята стая, 
и ти мислиш, че само сънуваш

този смешен човек, 
този нежен човек, 
побелял във нощта
като снежен човек.  

От редакцията записа Димитър Танев
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В голямата си част българските
нотариуси абсолютно стриктно
спазват закона и са фактор, 
който влияе на стопанския оборот 

С г-н Георги Колев,
председател 

на Софийски 
градски съд, 

разговаря 
Ренета Николова

ДРУГИТЕ ЗА НАС

� Да започнем от това, че сте председа-

тел на Софийски градски съд, съдът, в

който се гледат делата с най-голям

обществен интерес, дори днес, като

идвахме насам, беше пълно с хора. Вие

постоянно сте под прожекторите, лесно

или трудно е човек да е председател на

този съд. И кое е най-голямото предизви-

кателство. 

За съжаление е доста трудно. На първо
място, съставът от съдии е голям. Заедно с
администрацията и другия персонал общият
брой е около 480 човека. Както сами разби-
рате, че когато се работи с такъв обем, е
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сложно да се поддържа съответната рамка, в
която трябва да функционира нашето
учреждение. Друг фактор, който внася
известно напрежение, е обстоятелството, че
концентрацията на делата с повишен обще-
ствен интерес са предимно в СГС. Статисти-
ката сочи, че ние разглеждаме близо
85–90% от този вид  дела. Натоварването
на съдиите в СГС е близо 8 към 1 като съот-
ношение с останалите съдилища, т.е. един
съдия в СГС има осем пъти повече работа.
При тези данни е почти невъзможно да се
поддържа желаното темпо на работа, за да
спаднат всички процесуални срокове. В този
ред на мисли, проверяващите институции
проявяват разбиране към нас. Това обаче не
означава, че работата намалява. Повярвайте,
когато се занимаваш с такива дела, напреже-
нието и натискът са големи. Аз лично имам
доста такива. Не е много приятно, когато не
срещнеш разбиране от страна на медиите.
Колегите внимават за всяка дума и ако
направят и най-малката грешка, тя веднага
бива отразена и изопачена. Но в крайна
сметка ние сами сме избрали професията си.
Разбира се, изискванията, които се поставят,
свързани с тези дела, се увеличават непрекъс-
нато. За жалост обаче условията не се про-
менят. Говоря за броя на залите, съдебните
помощници и т.н. Трябва да са налице ред
предпоставки, за да може съдиите, които
работят в СГС, действително да успеят да се
справят ефективно. Естествено понякога
съдиите, които разглеждат дела с обществен
интерес, срещат и редица трудности, които
не са свързани пряко с материята по делото.
Например делото „Ковачки“. Както знаете, в
медиите беше тиражирана тезата, че е налице
конфликт на интереси по отношение на
колежката, която разглежда делото „Ковач-
ки“. Извърших естествено проверка. Не е
така, но медийният шум беше факт, което се
отрази  изключително неприятно както за
мен, така и за нея. Оказа се, че единственият
лизинг, който тя е взела, това е лизинг от
Райфайзен банк. Съгласете се, че няма кон-
фликт на интереси в този случай. Откъде и
как беше тиражирана тази информация, не
мога да се ангажирам, за съжаление нямам

такива данни. Такива провокации съществу-
ват, разбира се, и по други дела. Понякога
медийният натиск е възможно да изкриви
крайното решение, тъй като съдиите, в това
число и аз  се съобразяваме с общественото
мнение, доколкото може да се нарече такова.
Това е основният проблем.

� Съдебната власт след Парламента е

най-критикувана у нас и общо взето

събира общественото недоволство, но в

интерес на истината и тя дава доста

материал на журналистите с тези

непрекъснати скандали. Защо според вас

така се получава у нас? Аз съм попъту-

вала в доста страни и съдебната власт

там е една от най-уважаваните, ползва

се с един от най-големите респекти и в

Германия, и в Испания, а в България кон-

центрира такова обществено недовол-

ство?

Това е изключително любопитен въпрос.
Не съм съгласен, че точно в Испания се пол-
зва с такъв респект, в Германия обаче да
речем е така. Ако го погледнем в историче-
ски аспект, нека не забравяме, че Германия
е една държава, която е градила правосъдна-
та система в продължение на 400 години.
Да се изгради една институция, в която да
има едно безрезервно доверие от страна на
обществото, трябват много години, а ние
практически имаме на разположение не
повече от 15–16 години да я изградим, като
изключа времето преди 1990 г., защото
тогава знаем, че правилата по отношение на
назначаване на съдии и съответно магистра-
ти бяха малко по-различни. За 16 години
няма как да бъде изградена институция, в
която да има безрезервно доверие. Може би
и това ще стане, но трябва още време. Това
е моето становище. Нещо, което е ново и
още не е утвърдило своя имидж, няма как да
бъде уважавано без коментари. Нека не заб-
равяме, че съдийската работа, особено в
наказателните дела, винаги има загубила
страна и тя винаги е недоволна, защото
всяка една страна по едно дело счита, че тя е
правата. Следователно 50% от обществото
винаги са недоволни. И това безрезервно
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доверие, което го има в едни държави с
изградени съдебни системи от стотици годи-
ни, в България не е налице. Това е обясне-
нието. И положението почти във всичките
бивши социалистически държави, дори да не
е в точно такава фаза, е почти същото. Оче-
видно доверието в правосъдната система все
още не е изградено и го няма. Надявам се с
времето това да се промени.

� Как ще коментирате например тези

скандали, които в момента се случват?

Много се говори в момента за етични

норми, за етични правила на магистра-

тите, къде трябва да бъде тази грани-

ца? Аз миналата седмица направих едно

интервю с г-н Христо Манчев от ВКП,

който каза, че  трябва да има хигиена на

поведението на магистратите, трябва

да внимават все пак къде ходят, с кого

сядат на една маса и т.н.

Естествено, че човек трябва да подбира
контактите си. Друг е въпросът, че ние не сме
изолирана система. Как е разрешен въпросът в
другите държави? Например в Швейцария
съдиите нямат право на каквито и да било кон-
такти,  дори да се смени една крушка в жили-
щето на съдията има конкретна фирма, която
е одобрена от съответния съд и от държавата,
която има ангажимент да го направи. Напри-
мер всички финансови средства на конкретни-
те магистрати се управляват от фонд, който
също е държавен, т.е. конкретна институция.
Тези въпроси в повечето европейски държави
са разрешени точно по този начин. Как да се
очаква от съдиите в България да нямат контак-
ти с изключително широк кръг лица. С две
думи казано, първоначално се взимат мерки да
се отстранят тези предпоставки, след това се
правят изисквания. Всеки един от нас внима-
ва, това е повече от ясно, но не може да  бъде
абсолютно затворен, няма как да стане това, не
и в България. Това е разрешението, хората
вече са намерили метод във всяка една от тези
държави, за които стана въпрос.

� Какво според вас трябва да се проме-

ни, за да се промени имиджът на съда?

Дали законодателството или  критери-

ите при избор на субективния фактор,

както да речем Висшия съдебен съвет,

сега избира магистратите?

Както законодателството, така и субектив-
ният фактор, т.е. кадровият фактор са ком-
плексни. Не можем да ги разделим. И едно-
то, и другото си имат определена норма. Не
мисля, че нашето законодателство е толкова
сложно и толкова по-различно от това на
европейските държави. Разбира се, има мно-
жество норми, които трябва да бъдат проме-
нени. Част от тях се менят непрекъснато.
Знаете, че и в момента се обсъждат предло-
жения за промени както в НК и в НПК, така
и в самия ЗСВ, т.е. устройствения ни закон.
По отношение на субективния фактор -
избор на магистрати, избира се една методи-
ка, която в крайна сметка в известна степен
работи. Да, тя не е достатъчно ефективна.
Мисля, че изискванията, които са заложени,
са сравнително добри, в момента се разрабо-
тва и нова методика, която да бъде съвсем
различна от тази. Може би самата система на
оценяване на магистратите трябва да се
измени. Системата за оценка на магистрати-
те е от съществено значение, т.е. начинът, по
който те са разглеждали делата, идеята на
решенията, които са взели, но наред с това
трябва да се оценява и общото им поведение
в крайна сметка. Налице ли са конфликти,
адекватно поведение по време на съдебно
заседание, налице ли са други конфликти
извън съдебните заседания, това също трябва
да се има предвид.  

� Споменахте наказателния и нака-

зателнопроцесуалния кодекс и промени-

те, които се подготвят в тях. Кое бихте

отличили като особено необходима и

наложителна промяна в законодател-

ството?

Промените специално за нотариалния
закон, които  са свързани  със завишаване на
някои наказания. За съжаление, въпреки че
имаше конкретно предложение, свързано с
въвеждане на допълнително криминализира-
не на деянията,  за т.нар. нотариални изма-
ми, когато един вид норариусът е жертва на
измамата - този текст не беше приет. Имаше
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един много сериозен теоретичен спор, т.е.
доста колеги, в това число и аз бяхме на мне-
ние, че трябва да има въведени специализи-
рани текстове както при документните пре-
стъпления, така и когато се касае за въвежда-
не в заблуждение на длъжностно лице, как-
вито са нотариусите. За съжаление обаче тези
промени не са приети при обсъждането в
парламента от правната комисия. Лично аз
обаче считам, че такива промени са повече от
задължителни. Настоящата уредба и по-кон-
кретно текстовете за измама не отговарят на
изискванията по отношение на т.нар. нота-
риални измами. 

� Това са случаите, когато някой

отива с фалшиви документи при нота-

риуса, това ли имате предвид?

Точно това имам предвид. Затова казвам
т.нар. нотариални измами, защото това
изпълнително деяние не съответства на
изпълнителното изменение на деяние, визи-
рано в текста на 209/210 от НК, както и в
212, т.е. измама и документна измама. Там
се предполага, че лицето, което е в заблужде-
ние, има право на разпореждане със съответ-
ното имущество, което нотариусът обаче
няма, въпреки че той именно е човекът,
който е въвеждан в заблуждение, затова за
мен е необходима специализирана разпоред-
ба за това. Това са едни от множеството
сложни аргументите и ще ми отнеме твърде
много време, ако тръгнем в една такава дис-
кусия, която е изцяло правна.

� Може би все пак да кажем основни-

те аргументи, защото интервюто е за

„Нотариален бюлетин“ и  за колегите

предполагам темата ще е интересна.

Ами какво се получава на практика? Най-
често срещаната ситуация е, когато едно
лице, да речем продавач, отиде с неистински
или подправени документи, удостоверяващи
правото му на собственик, и се представи
съответно за продавач. Ако купувачът е доб-
росъвестен, е реализирана измама по отно-
шение на купувача, тъй като купувачът е
въведен в заблуждение за това, че продавачът
е собственик на този имот, че има правото да

прехвърли този имот, съответно купувачът да
придобие собствеността върху този недви-
жим имот. В случая обаче, когато е налице
един предварителен договор между продава-
ча и купувача и те се явяват пред нотариуса
само с една-единствена цел да бъде прехвър-
лен на един недобросъвестен купувач въп-
росният имот, тогава той не би могъл да бъде
въведен в заблуждение. Единственият въве-
ден в заблуждение в тази ситуация е нотари-
усът. Но нотариусът не е лицето, имащо
право на разпореждане с това имущество, не
е лицето, което търпи вредите. И тук отиваме
на едно приготовление към една бъдеща
измама, което обаче приготовление към
измамата не се наказва. За съжаление няма-
ме такава разпоредба, тъй като впоследствие
купувачът, който продава на трето лице,
който вече е добросъвестен друг купувач и
съответно финализира цялата схема. Именно
тук е моментът да бъде въведена една само-
стоятелна разпоредба по отношение именно
на тези действия, било то приготовление към
измама, или самостоятелен текст в този раз-
дел, който именно канализира това, и съот-
ветно да се завишат санкциите за това пре-
стъпление. В момента не е така.

� А имало ли е такава дискусия в пар-

ламента?

Имало е дискусия, предложено е, но не е
прието. Така е. По какви причини - не знам,
аз не съм участвал в тази дискусия и не мога
да кажа.

� Много от предложенията  на

Нотариалната камара обаче  бяха

приети, особено по отношение на борба-

та с измамите и също срещу прането на

пари. Как оценявате тези промени и

крачки, които бяха направени благода-

рение на активната позиция на Съвета

на камарата и на нейния председател?

Информационната система „Единство“ е
изключително положително стъпка. Беше
голям проблем да се провери истинността на
едно пълномощно. Оттук нататък продължа-
ват нотариалните действия. Тук нещата опи-
рат до един изключително стар спор, с дав-
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ност повече от 10 години за достъпа на нота-
риусите до информационната система на
Министерство на вътрешните работи и кон-
кретно касаещите документи за самоличност.
Аз считам, че те задължително трябва да имат
такъв достъп. Това е вариантът, т.е. пълен
достъп до тези масиви, касаещи документите
за самоличност. В противен случай няма как
това да бъде избегнато. Така наречените ска-
ниращи устройства с които разполагат в
момента някои от нотариусите за проверка
на документи за самоличност, те в крайна
сметка проверяват дали бланката е оригинал-
на и нищо повече. Ако се използва ориги-
нална бланка за подправка на едни докумен-
ти за самоличност, няма как да се констатира
каквото и да е. Това са основните проблеми и
те трябва да бъдат разрешени. Начинът е да
се създаде самостоятелен масив. Тук обаче
опираме до финансиране. Един такъв масив
струва твърде много и въпросът е кой ще го
заплати. На първо място би следвало държа-
вата, разбира се, защото в крайна сметка
именно държавата и всички ние имаме инте-
рес това да бъде спряно. В тази насока следва
да се работи. Аз мисля, че колегите от Нота-
риалната камара са вложили усилията си
точно в тази насока, т.е. достъп до тази
информация.

� Как работите с Нотариалната

камара? Правите ли съвместни ини-

циативи, семинари и т.н. Какво  плани-

рате за следващата година?

Аз съм участвал в много семинари, които е
организирала Нотариалната камара, за мен е
удоволствие и разбира се, опитвам с каквото
мога да помогна. Винаги когато е било
необходимо да се дискутира някакъв въпрос
от правна гледна точка, съм на разположение
и не мисля, че трябва да има някакъв специа-
лен план за това. Напротив, винаги когато
трябва, просто се взимат необходимите
мерки. В крайна сметка това е начинът да
бъде обменена информация за избягване на
тези случаи, при които са налице нотариални
измами. Няма как да бъде обменена по друг
начин информация. 

� Какво ще пожелаете на българските

нотариуси за новата 2010 г.? И какво

си пожелава за Новата година председа-

телят на СГС?

За  следващата година им пожелавам мак-
симален оборот и максимално количество
сделки, защото в голямата си част български-
те нотариуси абсолютно стриктно спазват
закона и са едни от факторите, които в край-
на сметка влияят на стопанския оборот по
отношение  на недвижимите имоти, но и по
отношение на автомобили и всички други
заверки, които вършат. Съблюдавайки
стриктно работата си, те практически нама-
ляват нашата работа, което е добре и им
желая успех. А на себе си пожелавам мини-
мално количество проблеми. Това е, което
бих искал да се случи. Такива ще има, разби-
ра се, при това натоварване и в тази ситуация
- няма как да ги избегнем, но поне да са ни
по-малко. Това бих искал да се случи. И
накрая, но не на последно място желая здра-
ве за семейството си и за всички останали.
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Четвъртото пленарно заседание от леги-
слатура 2008–2010 г. на Комисията по
европейските въпроси се проведе в Истанбул.

Официалното откриване на заседанието
започна с приветствие от домакините – пред-
седателите на Съюза на турските нотариуси и
представители на политическите и правните
власти на Република Турция.

Работният ден започна с приветствие на
председателите на Комисията по европейски-
те въпроси нотариус Миколи и нотариус
Йени, както и на вицепрезидента за Европа
на Международния съюз на нотариата г-н
Гомез-Ферре към участниците в пленарното
заседание. След кратък доклад на нотариус
Миколи бе одобрен протокол от третото пле-
нарно заседание на комисията, проведено
през май на остров Крит, Гърция, като участ-
ниците в сесията изслушаха преглед на събит-

ията от последното събрание на бюрото в
Ливорно (през април 2009 г.) и събрания-
та на бюрото в Париж (през юли и през сеп-
тември 2009 г.).

Традиционната „кръгла маса“ (на която се
дискутират новостите в законодателството и в
развитието на отделните национални нота-
риати, както и тенденциите и предизвикател-
ствата на нотариалната дейност) бе с модера-
тор нотариус Кениър. Той извърши общ пре-
глед на изпратените предварително писмени
доклади за настъпилите законодателни ново-
сти след последното заседание в Крит, както и
след срещата в Загреб (на средиземномор-
ските държави). Докладът на българските
представители бе оценен по достойнство като
подробен и представен навреме. Като цяло за
всички нотариати времето е трудно. Светов-
ната финансова криза неизбежно оказва

От 22 до 24 октомври 2009 г. в Истанбул се проведе
четвъртото пленарно заседание на Комисията по

европейските въпроси към Международния съюз на
нотариата. Предлагаме на вашето внимание информацията

на представителите на Нотариалната камара в заседанието,
нотариус Меглена Цацарова, постоянен член на Комисията,

и нотариус Стела Даскалова.

НОТАРИАЛЕН ГЛОБУС
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влияние и в нашата дейност, както пряко –
драстично намаляване на броя на нотариал-
ните удостоверявания (за Франция спадът е
почти 90% !), така и косвено – например в
Литва, където за пръв път от 10 години кон-
курсът за попълване на местата за нотариуси
не се е провел поради липса на кандидати. На
кръглата маса изслушахме кратки експозета
на участниците за развитието на национал-
ното законодателство в периода от 1 май
2009 г. до 1 октомври 2009 г. Българският

представител представи принципно новия
начин на уреждане на отношенията, основа-
ни на брак, родство и осиновяване, както и
настойничеството и попечителството в
Семейния кодекс, влязъл в сила на 1
октомври 2009 г. Бе разяснена реформата в
правната уредба на съпружеските отноше-
ния, чиято съществена част е установяването
на нов, диспозитивен имуществено-брачен
режим и въвеждането на брачния договор,
както и разширяването компетентността на
нотариуса в тази област. Уведомихме за
измененията в Закона за търговския реги-
стър, съгласно които нотариусите могат да
издават справки и удостоверения за вписва-
нията, заличаванията и обявяванията в тър-
говския регистър. В общата атмосфера на
разрешаване последиците от световната
финансова криза и повсеместния спад в
обема на работата радушно бе приета нови-

ната за увеличените правомощия на българ-
ските нотариуси. Пожелаха ни успех и при
новото правителство! В контекста на обсъж-
дането на борбата с измамите и фалшифика-
циите прозвуча и създаването на единния
нотариален регистър „Единство“, който дава
възможност за връзка между нотариусите на
територията на цялата страна и проверка на
издадените от тях пълномощни и съхранени
завещания. 

Дискусиите в работните групи започнаха с
дебат относно  конкретните действия по
действията на нотариуса в борбата с пране-
то на пари в съответствие с третата директи-
ва 2005/60/СЕ на Европейския парла-
мент и съвет и транспонирането й в нацио-
налните законодателства. В своите експозе-
та докладчиците нотариус Бранкос Нунес,
нотариус Личини и нотариус Пиер Беке се
спряха на мерките за бдителност, които
следва да предприеме нотариусът при
съмнение за изпиране на капитали и данъ-
чни престъпления. Бе дискутиран въпросът
за техническите критерии и задължението за
преценка дали ситуациите представляват
риск или случай на изпиране на пари, както
и до каква степен предоставянето на данни
влиза в противоречие с професионалната
тайна. Участниците в пленарното заседание
бяха информирани за случаите на разширя-
ване на компетентността на нотариусите в
страните участнички, като нотариусите

Вюлстеке и Майър обобщиха резултатите от
проучването, проведено чрез  обобщаване на
отговорите на въпросник по темата. На тази
проблематика бе отделен цял работен ден, в
рамките на съвместно проведения с турския
нотариат и преподаватели от академичната
общност семинар на тема „Управление на
рисковете и мерки за защита: борба с изма-
мите и фалшификациите“.

В работна група  бяха дискутирани широ-
ко на тази сесия и условията за достъп до
професията „нотариус“. Докладчикът нота-
риус Вашон подчерта, че трудният и сложен
конкурс не е достатъчно условие за придоби-
ване на правоспособност. Необходима е и
преценка на моралните качества на кандида-
та. Достъпът до професията трябва да се
гради на система от критерии, доказващи
професионалната квалификация, безупречен
морал и честност. Това касае както безуслов-
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ното спазване на етичния кодекс на нотариу-
са, така и безупречно поведение в личния
живот. Бе взето решение да се разшири и
задълбочи дейността на тази работна група,
обусловено и насочено към работа по Деон-
тологичния кодекс на нотариуса.

На събиране на постоянните работни
комисии бяха обсъдени развитието на
информационните технологии и правна
сигурност. Повече от всякога модерният свят
е обект на посегателства от икономическата
престъпност, съоръжена със значителни тех-
нически средства. Президентът на CAE
нотариус Миколи е убеден, че нотариатът
като гарант на сигурността в обществото
трябва да намери начин да противодейства на
тази заплаха. Едно от предложенията с дока-
зана ефикасност е използването на защитни
стикери и хартия с воден знак. Дискутирана
бе и работата по темите „Гражданско право“
и „Електронно обучение“ – представяне на
модул „0“.

Представени бяха и две нови теми, по
които ще се извършват проучвания в рамки-
те на тази легислатура: „Придобиване на не-
движими имоти от чужди граждани“ – отго-
ворници нотариуси Фрис, Майер и Бессо; и
„Новите технологии: предизвикателство за
ефикасност и бързина на ипотечната гаран-
ция и заличаването на вписани ипотеки“ –
отговорник нотариус Савуре.

Основният акцент в доклада на генерал-
ния секретар на Международния съюз на
магистратите Антонио Мура бе за необходи-
мостта от по-тесни връзки между МСМ и
Международния съюз на нотариата в усло-
вията на световна икономическа криза и пъ-
тищата за успешно решаване на проблемите,

възникнали от нарастващия натиск върху
представителите на съдебните системи и
нотариусите в европейските страни от страна
на представителите на бизнеса и правител-
ствата.

Подробна и оживена бе дискусията около
създаването на новия правилник на Евро-
пейската нотариална академия в съответствие
с чл. 13.1 на Учредителния акт на междуна-
родния съюз на нотариата със седалище Рим,
Италия, чиято основна цел е задълбоченото
изучаване на нормите, свързани с нотариал-
ното законодателство на законодателните
институции на Европейския съюз и на всяка
една страна членка в частност, както и раз-
пространяване в европейското пространство
и по-специално в университетските среди
основните принципи на латинския нотариат.
Проектът за новия правилник бе представен
от г-н Пиер Беке.  

Гост на пленарното заседание  бе и пред-
седателят на Комисията по африканските
въпроси и председател на 26-ия конгрес на
нотариата, който ще се проведе в Мароко
през 2010 г. Представени бяха темите на
доклада, който ще се обсъди и приеме там.

Пленарното заседание завърши с предло-
жение на гръцките нотариуси 25 октомври да
бъде обявен за Ден на нотариуса в знак на
почит към светите мъченици четеца Маркиан
и иподякон Мартирий, погинали за светата
вяра, чествани в Гърция като покровители на
нотариата.

Нотариус Меглена Цацарова
Нотариус Стела Даскалова
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Заседанието на Европейската нотариална
мрежа се проведе в Брюксел на 6 ноември
2009 г. Председателят на Федералната камара
на Белгия Патрик Ван Хостенберг откри работ-
ната сесия.

Първият доклад изнесе аташето във феде-
ралния публичен отдел на Министерството на
правосъдието в Белгия Флоранс Борси. Тя
говори за интегриране на юридическите про-
фесии в Съюз на нотариатите от Европейския
съюз (CNUE) и как Белгия смята да транспо-
нира решенията на ЕС. 

Всяка страна – членка на ЕС, трябва да
представи информация за своята страна. Лица-
та за контакт от Белгия са от Апелативния съд в
Брюксел и представители от Министерството на
правосъдието. В структурата на мрежата важна
роля играят лицата за контакт, които могат да
бъдат едно или повече. Трябва да има добра
координация, защото в мрежата се извършват
различни дейности поради разнообразните
задачи на мрежата. 

Г-жа Борси наблегна на ролята на публич-
ните институции във връзка с инструментите от
ЕС. Тя обясни, че в Белгия, ако съдебен акт
трябва да бъде изменен или подписан, нотари-
усът следва да се свърже със съдебен изпълни-
тел, който да предаде акта на лицето (което
трябва да го подпише).  

Функционирането на мрежата се дължи на
няколко фактора и най-вече на бързия обмен
на информация. Лицата за контакт следва
бързо да предадат информацията и запитва-
нията до компетентните органи. 

През март 2008 г. бе направено преструк-
туриране на белгийската мрежа:

– 4 лица за контакт: 3 представители от пра-
восъдното ведомство и 1 магистрат (съдия от
Касационния съд, който има роля на координа-
тор между лицата за контакт). 

– 15 членове (съдии) – 3 от Апелативния
съд, 3 специалисти по търговско, семейно,
гражданскопроцесуално право.

Заседание на Европейската
нотариална мрежа
Брюксел, 6 ноември 2009 г.

Посредниците на Европейската нотариална мрежа на Четвъртата среща в Брюксел, 
6 ноември 2009 г., площад „Гран плас“
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Комуникация: 
� Използване на съвременните средства за

комуникация (CIRCA – достъп до уебсайт,
достъпен само за лицата за контакт и членовете,
съдържа информация за общностните актове,
протоколи, въпросници, практически въпроси,
зададени от други членове). 
� периодични събрания – 10 събрания

годишно на лицата за контакт. Веднъж годишно
се прави пленарно заседание на членовете.
Организира се дискусия, на която обект на
обсъждане са един или два акта на Общността,
действащите актове в Общността и други акто-
ве, които още не са приложени. Извършва се
обмен между всички държави членки. Присъ-
стват по четири души от делегация и поне двама
членове магистрати. Магистратите-членове си
сътрудничат с чуждестранните лица за контакт.
Постъпват въпроси за законодателството в Бел-
гия във връзка с изпълнението на съдебните
решения за родителски права, обезщетения при
пътнотранспортни произшествия и др., които
въпроси са задавани от чуждестранните лица за
контакт, както и от белгийски членове. Много
от въпросите се разрешават лесно от национал-
ното законодателство. Ако е нужно повече

проучване, може да се отправи запитване до
колега от друга институция, от другите  членове
и чуждестранните  лица за контакт. Има и
сътрудничество при общите въпросници на
институциите от Общността.  Лицата за кон-
такт имат повече задачи, което се налага поради
увеличаването на актовете на Общността през
последните години. Работи се по интегриране
на други специалисти в дейността на мрежата и
присъединяване на националната камара на
съдебните изпълнители.

Лицата за контакт установяват реални връ-
зки със съдебните ведомства, подпомагат инте-
грирането на професионалните гилдии. Засил-
ва се сътрудничеството със съдебните изпълни-
тели и адвокатите. В рамките на мрежата се
извършва превод на френски и на английски
език. Тримата представители от Апелативния
съд в Белгия (включително магистрати от първа
инстанция) следва да запознаят колегите си с
възможностите на мрежата, получаване на
бърза информация, за да се разреши даден
казус; постоянно информиране на магистрата,
координати на лицата за контакт, за да се пома-
га на магистрата. Организира се по едно събра-
ние на полугодие с белгийските членове. Кон-

Работната атмосфера в залата на заседанието



тактите са неформални, комуникация на
английски с чуждестранните колеги, кратките
въпроси се задават на английски език, напри-
мер с колега от Австрия, но по-дългите, обстоя-
телствени и по-конкретни въпроси се задават
на родния език на чуждестранния представител.

Доклад представи и г-н Жоао Паоло
Симоиш де Алмейда – представител на
Европейската комисия (ЕК).
Отваряне на мрежата за юридическите про-

фесии е предизвикателството днес. През октом-
ври Алмейда представя всички последици от
промените в мрежата, темите са много различ-
ни и обширни. През декември предстои
годишно събрание на членовете на мрежата.
Ще има дискусия за участието на юридически-
те професии във функционирането на мрежата.
Лицата за контакт е необходимо да включат на
национално ниво юридическите професии.
Идеята е да се отвори мрежата за юридическите
професии, които на национално ниво да споде-
лят очакванията си за мрежата.

Всичко да се концентрира и изясни на
национално ниво (не на европейско), защото
там трябва да се реши какво ще бъде национал-
ното представителство в мрежата.

Комисията се интересува от това кои са
представителите на всяка страна в мрежата от
януари 2011 г. – това е ролята на ЕК – роля на
„локомотив“. 

Следващата година има няколко приоритета:
фишовете „наследство“ (комисията скоро зае
позиция по този въпрос). 

Първи принос – как юридическите профе-
сии могат да помогнат да се работи в областта
на наследството, да се дава информация за
гражданите, както и да се използа сайтът на
Европейската нотариална мрежа в улесняване
на достъпа на гражданите до правосъдието.

На третата среща на представителите на
ЕНМ в Лисабон г-н Симоиш де Алмейда
обобщи предстоящото приемане от Съвета на
проекта за изменение на решение 2001/470
на Съвета относно създаването на Европейска
съдебна мрежа (ЕСМ), което предвижда и
включване на юридическите професии в ЕСМ.
Г-н Симоиш де Алмейда засегна въпроса и за
способите, които ще позволят на дадена гилдия
да стане член на ЕСМ. Той наблегна в този
контекст на факта, че избирането на лица за

контакт за юридическите професии ще се
извършва на ниво страни членки. Оттам насет-
не последните ще вземат автономно решение.
Тъй като са убедени в основателността на това
включване, представителите на Европейската
нотариална мрежа са предвидили постъпките,
който следва да направят европейските нота-
риати. Да не се забравя, що се отнася до сроко-
вете за интегриране, че решението ще се прило-
жи до края на 2010 г. 

Участниците наблегнаха и на различните
инициативи, касаещи развитието на ЕНМ:
въвеждане на платформа за онлайн комуника-
ция за представителите, създаване на интернет
сайт, който да съдържа информация, касаеща
наследственото право в различните страни
членки и т.н. Участниците обсъдиха и сподели-
ха опита си относно новите средства, с които
разполагат.  

I. Цел на реформата
Основаната цел на реформата е да засили

ролята на мрежата в сферата на съдебното
сътрудничество между страните членки и най-
вече да засили реалното и конкретно прилагане
от съдиите и другите правни специалисти на
актовете от Общността или действащите кон-
венции между държавите членки. 

Другата цел е да се затвърди ролята на мре-
жата по отношение на реалния достъп на граж-
даните до правосъдието в рамките на трансгра-
ничните съдебни спорове. 

А) Засилване на ролята на средствата на
лицата за контакт, избрани от всяка дър-
жава членка:
Хората за контакт, избрани от всяка държава

членка, са движещата сила на тази мрежа.
Решението цели да подобри реалното и кон-
кретно прилагане от съдиите и другите правни
специалисти на многобройните актове от
Общността и международни актове по отноше-
ние на гражданските дела. Новото решение не
засяга вътрешното разпределяне на компетен-
циите в държавите членки по отношение на фи-
нансирането на дейностите на националните
членове на мрежата. Освен това държавите
членки трябва да се уверят, че хората за контакт
разполагат с достатъчно подходящи средства –
персонал, ресурси и модерни средства за кому-
никация, за да изпълняват коректно задачите
си. 

Задачите на хората за контакт се увеличиха
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спрямо основополагащото решение. Тяхната
основна функция е:

Да се уверят, че местните съдебни власти
разполагат с обща информация относно акто-
вете на Общността и международните инстру-
менти, засягащи съдебното сътрудничество по
гражданските и търговските дела. Най-вече те
ще следят мрежата, а нейният интернет сайт и
трябва  да бъде позна сред местните съдебни
власти. Предоставя се и всякаква  информация,
за да се улесни прилагането на правото на друга

държава членка, което се прилага по силата на
акт на Общността или международен инстру-
мент. За тази цел човекът за контакт, към кого-
то е отправена молба, може да разчита на вла-
стите в своята страна, за да набави поисканата
информация. 

Б) Ролята на мрежата в областта на прила-
гане на правото на друга държава членка
За да се приложат всички актове, приети или

предстоящи по отношение на приложения
закон, хората за контакт трябва за в бъдеще да
предоставят информация на националните
съдии за съдържанието на чуждестранния
закон.

В) Увеличаване на достъпа до правосъди-
ето за гражданите
Мрежата ще бъде основно средство за обща

информираност на обществото и за целта хора-
та за контакт ще популяризират интернет сайта
на мрежата в обществото.

Г) Отваряне на съдебната мрежа за граж-
дански дела
Става дума да се създадат контакти с други

европейски мрежи, за да се улеснят сътрудниче-
ството между съдебните системи и достъпът по
правосъдието (в частност, европейската съдебна
мрежа за наказателни дела и европейската
мрежа за обучение на съдии). Мрежата трябва
също да завърже връзки с други съдебни мрежи
в трети страни, както и с международните орга-
низации, действащи в сферата на съдебното
сътрудничество по граждански дела (Конфе-
ренцията в Хага за международно частно
право, към която Общността се присъединява
през 2007 г.).  

Д) Отваряне на мрежата за юридическите
професии
Най-важното нововъведение е отварянето

на мрежата за юридическите професии, за да
достигне мрежата по-ефикасно своите цели.

II. Процедура за избиране и роля на юри-
дическите професии в съдебната мрежа за
граждански дела 
Как една професионална гилдия на нацио-

нално ниво може да стане член на мрежата?
Държавите членки ще определят кои гилдии

ще станат членове на мрежата. Когато в дадена
държава членка има няколко представителни за
юридическата професия гилдии, държавата
членка следва да осигури подобаващо предста-
вителство на въпросната професия в мрежата.

III. Включване на нотариата в работата на
мрежата: насоки
Нотариатът вече е член на мрежата (така е в

Белгия и Франция). Поради това професията
вече е участвала на събранията на хората за
контакт от мрежата (ЕСМ).

Участието на юридическите професии и
най-вече на европейския нотариат в работата
на Мрежата за гражданските и търговските дела
може да бъде полезно на гражданите и пред-
приятията, за да се подобри достъпът на граж-
даните до правосъдието в рамките на съдебните
спорове с трансграничен елемент. 

Нотариатът може да допринесе за опростява-
нето и ускоряването на процедурите в мрежата.
Участието на нотариата в мрежата може да дове-
де и до по-добро съдебно сътрудничество. Това
ще зависи от организирането на местно ниво на
членовете на мрежата, включително юридиче-

Подготовка за заседанието  



15

ските професии и хората за контакт. 
Участието на европейския нотариат в рабо-

тата на мрежата може да допринесе най-вече за
доброто изпълнение на производствата с
трансграничен елемент и да се улеснят молбите
за съдебно сътрудничество между държавите
членки, особено когато не се прилага нито акт
на Общността, нито международен инстру-
мент. Могат да се дадат два примера: сферата
на унаследяването и завещанията и сферата на
семейното право, особено по отношение на
развода и брачните режими. 

В областта на гражданското правосъдие се
смята, че участието на европейския нотариат
може да бъде много полезно при извънсъдеб-
ните производства, т.е. в областта на преванти-
вното правосъдие. Затова за в бъдеще ще имаме
повод в мрежата да дискутираме прибягването
до алтернативи методи за разрешаване на кон-
фликти и най-вече ролята на нотариуса.

Заключение
Създаването през ноември 2007 г. на

Европейска нотариална мрежа е конкретен
пример за ангажимента на европейския нота-
риат, за да се намерят практически решения на
възникналите проблеми за граждани и евро-
пейски семейства. Ползата от мрежа от практи-
ци, която свързва 22 европейски страни благо-
дарение на националните представители, пред-
лагащи практически услуги като препращане на
молба до нотариус в страната-получател или
получаване на информация относно използва-
нето на автентичен акт, или пък по-лесно
намиране на нотариус полиглот или компетен-
тен орган, е достатъчно важна, за да се увеличи
съдебното сътрудничество в ЕС.

ЕНМ е израз на структура, с която разпола-
гат европейските нотариуси, за да се разглеждат
казусите с трансграничен елемент, чиито източ-
ник на вдъхновение е била отчасти европейска-
та съдебна мрежа за граждански и търговски
дела (ЕСМ). Ако този модел на работа в мрежа
е вдъхновил действията и най-вече метода на
функциониране чрез национални представите-
ли и създаване на интернет сайт, чрез който да
се разпространява информация, свързана с
дейността на нашата мрежа, то също така е
вярно, че нашата платформа за комуникация
между представителите се оказва иновационен
проект в услуга на практиците, които участват
още повече при трансграничните производства. 

Още със създаването на ЕНМ Европейската
комисията следи работата ни с особен интерес,
като участва на заседанията във Виена, после
през ноември 2008 г. в Париж и през май
2009 г. в Лисабон, както и чрез своя предста-
вител г-н Алмейда на 6 ноември в Брюксел.
Освен това ЕНМ беше представена на члено-
вете на Европейската съдебна мрежа на 7-ото
годишно събрание през декември 2008 г. в
Париж. Това сътрудничество на двете мрежи ще
продължи за в бъдеще. 

Взаимното доверие зависи много от прав-
ните специалисти. Те играят решаваща роля –
за да се създаде единно правно и съдебно про-
странство. Отварянето на европейската съдебна
мрежа за граждански и търговски дела за юри-
дическите професии ще позволи на европей-
ските нотариуси да работят заедно с ЕК за
популяризирането и реалното прилагане на
актуалните и бъдещите инструменти именно в
областта на наследяването и брачните режими.
Това отваряне ще динамизира мрежата и ще
благоприятства достъпа до правосъдието. 

По-добра комуникация между представи-
телите на ЕНМ
За да се подобри комуникацията между

представителите, а именно по отношение на
запитванията, отправени към тях, и отговаря-
нето им, има онлайн формуляр на сайта на
ЕНМ, създаден от немската Бундес камара в
сътрудничество с Немския нотариален институт
(DNotl). Формулярът вече функционира и
позволява да се направят статистики за ефек-
тивното използване на ЕНМ. С него се анали-
зира по-добре ефикасността на ЕНМ, проуч-
ват се аспектите за интеграция в Европейската
съдебна мрежа и се мисли за перспективите за
развитие.

На събранието на 3 декември 2008 г. бе
създадена истинска платформа за комуникация
между представителите. Ето защо в тази перс-
пектива Съюзът на нотариатите от Европей-
ския съюз (CNUE) работи вече по проекта.
Ако към даден представител бъде отправено
запитване, той ще получи известие по имейл.
Щом го получи, той може да направи провер-
ка и да запише отговора директно в онлайн
формуляр. След като вече е отговорил, пред-
ставителят, който е отправил запитването, ще
бъде информиран. Разработването на този
„онлайн формуляр“ е представено за първи път
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на третата среща на представителите на ЕНМ в
Лисабон на 29 май 2009 г.

Онлайн приложението на ЕНМ ще бъде
разширено чрез приложението за комуника-
ция, когато се изпраща въпрос до посредник от
друга страна (системата разпознава за кой
представител става дума и му изпраща имейл).
Опитът досега показва, че до момента са раз-
гледани над 300 казуса!

Системата функционира добре. Всички
представители са пределно мобилизирани, за да

може да продължи да функционира проектът.
Българският нотариат активно се включва в

работата  на Европейската нотариална мрежа
(ЕНМ). На последното заседание в Брюксел
статистиката на комуникация и отговори на
правни въпроси показа, че ние сме непосред-
ствено след големите нотариати, като Франция,
Италия и Германия.

Нотариус Камен Каменов

Как запознахте холандските нотариуси
с ЕНМ? 

След лансирането на ЕНМ Нотариалната
камара на Холандия изпрати писмо, придруже-
но с брошура на холандски език, до всеки един
нотариус и кандидат-нотариус в Холандия, за
да съобщи съществуването и да обясни функ-
ционирането и ползата от тази мрежа. Публи-
кувахме и редица статии в нашето национално
списание – Notariaat Magazine. Реакцията
беше положителна. Някои от нотариусите вед-
нага предложиха сътрудничеството и подкрепа-
та си. Очакваме да се увеличи използването на
мрежата след като стане по-популярна сред
нотариусите.

Какви са предимствата на тази мрежа
за холандските нотариуси?

Мрежата позволява на холандските нотариу-
си да набавят лесно практическа правна инфор-
мация за други страни и нотариати, които са
част от мрежата. За да може да отговори на по-

специфичните въпроси, националният посред-
ник на мрежата може да потърси помощ от
националните специалисти на своята професи-
онална организация. 

Кои са често задаваните практически
въпроси? 

Повечето въпроси, които ми задават в каче-
ството ми на лице за контакт в Холандия, засягат
семейното право и най-вече уреждането на
трансгранични наследства. Тези въпроси често се
отнасят до националната нотариална практика. 

Какви подобрения могат да се направят
според вас?

ЕНМ може да помисли за по-достъпен
интернет сайт, поне за лицата за контакт. Би
било добре да се предвиди рубрика FAQ за
често задавани въпроси и отговори или да се
направи линк към националните сайтове, за да
се осигури достъп например до регистъра с
вписаните нотариусите.

Той наблегна на стратегическия момент за
RNE/ENN – отварянето на мрежата за юри-
дическите професии. Вестникът излиза на всеки
6 месеца и обяснява как функционира ЕНМ. 

Сайтът на ЕНМ, превод на брошурата на
различни езици – практичен и ефикасен доку-
мент, запознаване на нотариусите в различните
страни, публикуване на статии в националните
списания. 

Полезни ли са вестникът и брошурата и
какви са предложенията на нотариати-
те?

Разпространяване на брошурата на всички
прояви, организирани за нотариусите, на
регионално ниво също за по-добро запознава-
не, за да не се налага нотариусът сам да търси
информация, а да му се предоставя непрекъс-
нато.

Лилия Герджикова направи проучване и събра мнения по
дейността на Европейската нотариална мрежа (ЕНМ):

Разговор с Роберт Храдж – холандски представител на ЕНМ

Доклад на Гийом Казанова, който отговаря за вестника на ЕНМ:
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Улесняване и засилване на достъпа на граж-
даните до правосъдието, дори отвъд границите
на държавата, ето това е целта на Европейската
комисия, що се отнася до Европейската съдеб-
на мрежа (ЕСМ), създадена на 1 декември
2002 г. Днес тази мрежа включва около 400
членове: хора за контакт, съдии, юристи за връ-
зка и централни звена на министерствата на
правосъдието.

На 23 юни 2008 г. Европейската комисия
прие предложение за преразглеждане на реше-
ние на Съвета от 2001 г. относно създаването
на ЕСМ. Предложението цели именно да се
отвори мрежата за юридическите професии,
което интересува най-вече председателя на
Съвета на нотариатите от ЕС (CNUE) – ини-

циатор на Европейската нотариална мрежа
(ЕНМ). Според концепцията на Европейската
комисия това ново предложение има за цел да
придаде на мрежата обновена правна рамка,
по-ефикасна организация и повече средства, за
да й позволи да се наложи за в бъдеще в евро-
пейското пространство на правосъдието като
основно звено между участниците в граждан-
ското правосъдие.

Нотариатът вече е подготвен за това отваря-
не на мрежата за юридическите професии. И
наистина, от ноември 2007 г. Европейската
нотариална мрежа функционира, а за създава-
нето й CNUE следва модела на Европейската
съдебна мрежа. 

Отваряне за юридическите професии: нов подем за ЕСМ?

Вторият конгрес на CNUE във Варшава,
10–12 септември 2008 г., бе посветен на
темата: „Европейско пространство на правна
сигурност: ценност за семейството и граждани-
те, възможност за предприятията“. В изказва-
нето си г-н Баро, европейски комисар, отгова-
рящ за правосъдието, свободата и сигурността,

говори за предложението на Комисията да се
разшири ЕСМ за юридическите професии.
Нотариусите в Европа с удовлетворение отбе-
лязаха, че за комисаря „съществуването на
европейска нотариална мрежа (…) ще улесни
много сътрудничеството между европейските
нотариуси, ако се разшири мрежата“.

Комисар Баро: 
Да се улесни сътрудничеството между европейските нотариуси

„Европейската нотариална мрежа, която
функционира от ноември 2007 г., е конкрет-
но доказателство за ангажимента на европей-
ските нотариати да намерят практическо реше-
ние на проблемите, с които се сблъскват при
мобилността си гражданите и семействата в
Европа. 

Ползата от подобна мрежа от практици е
несъмнена: кореспондентите на ЕНМ наистина
са обработили няколкостотин запитвания само
за една година. Това ни кара да вървим напред.
Следващият етап е интегрирането на нотариата
в Европейската съдебна мрежа за граждански и
търговски дела. Очакваме с доверие това разви-
тие и ще наблегнем на успеха на проектите, по
които се работи в сътрудничество с Европейска-
та комисия.

Тези успехи дължим на приспособяването

на това практическо средство, каквото е ЕНМ,
от самите нотариуси. Трябва обаче да продъл-
жим усилията си, за да популяризираме сред
националните нотариати съществуването на
тази мрежа, която може да им оказва подкрепа,
когато се сблъскат в канторите си с правни про-
блеми с трансграничен елемент. Затова създа-
дохме тази информационна брошура.

Успехът на ЕНМ доказва, че има полза от
идеята за работа в мрежа: изгражда се европей-
ско съдебно пространство чрез този вид орга-
низация. Ето защо очаквам с интерес и нетър-
пение резултатите от следващото събрание на
представителите на ЕНМ. То ще бъде повод за
представяне на нови идеи, ново развитие, за да
може да бъдем все по-близо до нотариусите и
гражданите и да им помагаме „да живеят по-
добре като европейци“. 

Май 2009 г. Бернар Ренис – председател  на Съвета на нотариатите
от Европейския съюз (CNUE):
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Информационна брошура на Европейската нотариална мрежа 
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Бъдещето
Въвеждане на портала е-Правосъдие (е-Jus-

tice), стартът е предвиден за 15 декември
2009 г. в Стокхолм.

Етап 1: общо информиране за съдържание-
то, как да се намери нотариус и т.н.

Етап 2 (2010 г.): създаване на простран-
ство, специално за правните практици.

Програма за Стокхолм
– приоритет за изграждането на простран-

ство на правосъдие, свобода, сигурност;
– засягане на области от гражданското право

и гражданското производство;
– прекратяване на междинните производ-

ства;

– взаимно признаване във важни сфери от
ежедневието на гражданите;

– подпомагане на професионалните мрежи;
– прилагане на инструментите от Общността;
– подобряване на конкретното и действител-

но прилагане на правото.
На 14 октомври 2009 г. е публикувано

предложение за регламент за наследствата в ЕК.
Целите са: улесняване на гражданите, които

се сблъскват с уреждане на наследства с между-
народен елемент; по-лесно откриване на ком-
петентен орган и по-голяма правна сигурност;
по-голяма свобода при избор на закон, според
който ще се уреди наследството; улесняване при
доказване на статута на наследника. 

Нотариус Камен Каменов

Понастоящем липсата на еднородност
води на практика до трудното и ограничено
движение на автентичните актове както по
отношение на количеството, така и по отно-
шение на вида актове. Гражданите и участни-
ците в икономическия живот очакват обаче
едно по-добро движение на автентичните
актове като гаранция за повишена сигурност
на сделките. Очакваните ползи от реформата
са три: спестяване на време, намаляване на
разходите, опростяване на процедурите.

В правния мир и към настоящия момент
съществуват най-различни решения по отно-
шение на признаването на автентичните

актове от други държави — членки в Евро-
пейския съюз. Гражданин, който притежава
автентичен акт и който иска той да бъде
признат в държава, различна от държавата на
съставяне, може да се изправи пред няколко
възможности: апостил, предвиден в Хагската
конвенция от 5 октомври 1961 г., или липса
на необходимост от апостил поради наличие-
то на двустранни споразумения.

Колкото до доказателствената сила и
изпълнението на автентичния акт в друга
държава, различна от държавата на съставя-
нето, в някои държави чуждестранният акт се
изпълнява само ако изпълнението му бъде

Във връзка с писмо на председателите на Комисията по правните въпроси и на
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на 41-то
Народно събрание до Нотариалната камара, вх. № 1101/24.11.2009 г. относно
предложението на Европейската комисия за Регламент на Европейския парламент и
на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и
изпълнението на решенията и автентичните актове в областта на наследяването и
създаването на европейско удостоверение за наследство, предоставяме на вашето
внимание становището на Съвета на нотариусите по проекта. 

ССТТААННООВВИИЩЩЕЕ  ННАА  ННООТТААРРИИААЛЛННААТТАА  ККААММААРРАА  ННАА  РРЕЕППУУББЛЛИИККАА

ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ  ППОО  ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕТТОО  ННАА  ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККААТТАА  ККООММИИССИИЯЯ

ЗЗАА  РРЕЕГГЛЛААММЕЕННТТ  ННАА  ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККИИЯЯ  ППААРРЛЛААММЕЕННТТ  ИИ  ННАА  ССЪЪВВЕЕТТАА
относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението
на решенията и автентичните актове в областта на наследяването и
създаването на европейско удостоверение за наследство
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постановено от национален съд, който е про-
верил правомощията на чуждестранния
орган, приложимото право и съответствието
на решението с международния материално-
и процесуалноправен обществен ред.

Регламентът за наследяването има за цел
да улесни уредбата на международните
наследства, касаещи лица, които пребивават в
Европейския съюз. Той има за цел да уни-
фицира и опрости нормите, регулиращи
наследствата, да предвиди и гарантира по-
ефективно правата на наследниците (деца,
съпруги, съпрузи) и/или наследниците по
завещание, свързани с починалия, както и
кредиторите на наследството.

Проектът за регламент позволява да се
определи един-единствен компетентен ор-
ган, който да уреди наследството, този на
последното местоживеене на починалия. Той
предвижда наследството да бъде уредено с
един и същ закон. В краен случай приложи-
мият закон ще бъде този на последното място
на обичайното пребиваване на починалия.
Но последният би могъл да избере със заве-
щание за цялото си наследство приложимия
наследствен закон на държавата, чийто граж-
данин е той.

Предложението има за цел също да гаран-
тира решенията и автентичните актове в
областта на наследствата да се движат свобод-
но в рамките на Европейския съюз без вся-
какви формалности, които държава членка,
където се намира имуществото, би изискала.

Предложението ще позволи на наследни-
ците да представят по-лесно доказателства за
тяхното качество в държавата членка по
наследството благодарение на европейското
удостоверение за наследство, който ще
позволи да се предоставят еднакви доказател-
ства за качеството на наследника или на пра-
вомощията на администратора на наслед-
ството. Удостоверението ще бъде признато в
целия Европейски съюз, като по този начин
ще улесни и ускори процедурата. 

Тази инициатива няма за цел да замести,
нито да хармонизира наследственото право,
имущественото право или семейното право
на държавите членки. Националното право в
материята ще продължи да се прилага такова
каквото е в сила със своите специфики. Това
важи в най-голяма степен в сферата на
недвижимите имоти, там регламентът пре-

движда изключителната компетентност на
властите в държавата членка по местонахож-
дение на имота, когато законът на тази дър-
жава изисква намесата на нейните власти с
оглед да се предприемат мерки, релевантни
на правото на собственост във връзка с прех-
върлянето на този имот и неговото вписване
в имотния регистър. 

Предложеният регламент има определено
много положителни страни. Въпреки това са
възможни известни подобрения в текста,
най-вече по отношение на европейското
удостоверение за наследство.

Удачно в този смисъл би било да се изчи-
сти връзката между националното удостове-
рение за наследство и европейско удостове-
рение, като предназначението на последното
е да се съставя в случай, когато националното
удостоверение трябва да произведе действие
в Европейския съюз. Един такъв предварите-
лен документ би могъл да бъде необходим, за
да се избегне всякакво двусмислие относно
полето на приложение на европейското удо-
стоверение за наследство.

В приложение на този принцип всяка дър-
жава членка запазва националната си проце-
дура по установяване качеството на наслед-
ник и съответните доказателствени способи.
По този начин държавата членка, която е
компетентна да установи качеството на
наследника, установява това посредством
собствените си традиции. Само ако удосто-
верението трябва да бъде признато в друга
държава членка, ще бъде необходимо да се
предвидят специфични правила, в дадения
случай общностни правила, които да регули-
рат движението и признаването на удостове-
рението в другите страни от Европейския
съюз. 

Европейското удостоверение за наслед-
ство ще установи един начин на доказване,
предназначен само за наследствата, които
притежават международен елемент.

Едно такова решение ще съответства и на
принципите на субсидиарност, пропорцио-
налност и взаимно доверие между държавите
членки. 

Високото ниво на принуда при изготвяне-
то на европейско удостоверение за наслед-
ство означава, че то ще се отнася единствено
до международните наследства и няма да
бъде задължително за често вътрешните
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наследства за всяка държава членка.
Съветът на нотариатите от Европейския

съюз (CNUE) има удачно предложение за
ново определение на понятието „европейско
удостоверение за наследство“.

„Европейското удостоверение за наслед-
ство: удостоверението, издадено от компе-
тентния орган съгласно разпоредбите на
настоящия регламент и съставящо доказател-
ство за качеството на наследник или заветник,
и правомощията на изпълнителите на заве-
щанието или трети лица-управители на иму-
щество.“

С това определение се изяснява понятието
и целта на европейското удостоверение за
наследство, понеже то не доказва само това.
Може да бъде допълнено и относно целта на
европейското удостоверение за наследство –
то се прилага само при международните
наследства:  

Удостоверението се издава по искане
на всяко лице, което е длъжно да докаже
правоприемството на наследство или
правомощия на управител или изпълни-
тел на наследство във всяка една държава
членка, различна от тази, в която се
намира компетентният орган, който
може да се произнесе по наследството. В
държавата членка на компетентния
орган, който може да се произнесе по
наследството, доказателство за каче-
ството на наследник и правомощията на
управител или изпълнител за наследство
се извършва съгласно националното про-
изводство. 

Удачно е да се обърне внимание и  на тек-
ста, според който всяко лице, което поиска
европейско удостоверение за наследство,
трябва да представи набор от сведения, пре-
двидени в проекта на регламенти. Заявителят
по принцип не може да предостави цялата
информация, изброена в проекта, т.е. на
приложимия закон по отношение на наслед-
ството и компетентния орган. 

Уместно е и да се даде коректна редакция
на текста, касаещ даването на данни под клет-
ва (чл. 38, ал. 3 от Регламента). В този сми-
съл текстът може да има следната редакция: 

Потвърждаването под клетва трябва да се
извърши от всички наследници, освен ако
съдът, който се занимава с наследството или
съответният орган не прецени, че е достатъч-

но само потвърждаването на един или на ня-
кои от наследниците и спести на останалите
наследници полагането на въпросната клетва.
Такова е и становището на Съвета на нота-
риатите от Европейския съюз (CNUE). 

Уточняване следва да има относно обхвата
на европейското удостоверение за наслед-
ство. То трябва да бъде преди всичко доказа-
телство за качеството на наследник или завет-
ник и нищо повече. Европейското удостове-
рение за наследство е средство за доказване
на качеството на наследник в приложното
поле на предлагания регламент. След като
вече е издадено европейското удостоверение
за наследство от компетентния орган, няма
нужда от друг документ, за да се докаже усло-
вието за наследник.

„Удостоверението представлява доказа-
телство за качеството на наследник или завет-
ник и правата на управителите на наследство-
то и то ще служи за база при формализиране-
то на необходимите документи, в краен слу-
чай при преписването или вписването в пуб-
личните регистри на държавата членка на
местонахождението на вещите съгласно зако-
на на въпросната държава членка и според
съответните способи и произвежда ефектите,
предвидени съгласно този закон.“

Уместно би било да се предвиди и по-
дълъг срок на „валидност“ на издаденото
удостоверение за наследство. Предлаганият
наистина ще допринесе за по-голяма сигур-
ност в гражданските правоотношения, но
пък чисто от  бюрократични спънки може на
гражданите да се наложи да преминат през
нова процедура за снабдяване с препис, без
да има особена полза това за правната сигур-
ност. В този смисъл би могло да се помисли
за създаване на електронен регистър, чрез
който да е възможна проверка на валидност-
та на удостоверението.

В заключение, регламентът в областта на
наследяването и създаването на европейско
удостоверение за наследство ще допринесе в
голяма степен за подобряване живота на
европейските граждани, ще донесе повече
сигурност и юридическа предвидимост в сфе-
рата на наследствата. 
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В продължение на две години зам.-председателят на
Нотариалната камара на Република България,
нотариус Адела Кац, представлява камарата в

Съвета на нотариатите от Европейския съюз
(CNUE). Предлагаме на вниманието на всички

обзорния доклад на нотариус Кац за дейността и
разработките на съвета.

АСПЕКТИ ОТ НОВИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ

НОТАРИУСИ
На 2 март 2007 г. България беше приета за

пълноправен член на Съвета на нотариатите от
Европейския съюз – Conseil des Notariats de
l’Union Européenne (CNUE). CNUE е асоци-
ация с нестопанска цел със седалище в Брюксел
и нейни пълноправни членове са нотариатите
от латински тип на страните, които понастоя-
щем са част от Европейския съюз, а именно:
Германия, Австрия, Белгия, България, Испа-
ния, Естония, Франция, Гърция, Унгария,
Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта,
Холандия, Полша, Португалия, Република
Чехия, Румъния, Словакия и Словения.
Общото събрание може да приема за членове
наблюдатели националните нотариати от латин-
ски тип, членуващи в Международния съюз на
латинския нотариат, и чиито страни са офи-
циално кандидати за влизане в Европейския
съюз (например Хърватия). Членовете наблю-
датели се канят да присъстват на пленарните
заседания на Общото събрание, без решаващ
глас, и имат достъп до информацията, предо-
ставена на пълноправните членове на CNUE. 

Основната дейност на CNUE е насочена
към популяризиране и развиване на нотариал-
ната дейност и на нотариалното обслужване от
латински тип в европейското пространство, в
съответствие с основните цели на Междуна-
родния съюз на нотариата. Цели се изразяване
на общите решения на членовете на CNUE
пред европейските органи, заздравяване на
професионалните връзки между членовете на
асоциацията и хармонизация на политиката им,
без да се навреди на съответните им национал-
ни устави. Работи се както за набиране, обра-
ботка и предаване на всякаква информация,

която може да се отнася и да интересува евро-
пейските нотариати в международната сфера,
така и за осъществяване на всякаква проучва-
телна и изследователска дейност в служба на
членовете на CNUE и в сътрудничество с тях,
за да се благоприятства и подобри нотариална-
та практика в европейското пространство, да се
гарантират и защитят интересите на членовете и
да се развива сътрудничеството им. CNUE е
органът за управление на общите интереси на
европейските нотариати и общият говорител
пред европейските институции във всички
области, представляващи интерес за нотариата. 

CNUE функционира посредством органите
си: 1) Общо събрание – върховният орган на
асоциацията; 2) председател с мандат от една
година, който осъществява регулираща и орга-
низационна дейност и осигурява външното
представителство на CNUE въз основа на пъл-
номощията, дадени му от Общото събрание; 3)
Изпълнителен съвет с мандат от една година,
който подпомага председателя, контролира
работата на CNUE и следи за административ-
ното управление и текущата дейност на асоци-
ацията. Органите се подпомагат от Бюро, което
под ръководството на председателя извършва
логистичното, административното и информа-
ционното управление, осигурява набирането и
преработката на информация от европейската
общност, като поддържа всекидневни контакти с
европейските институции и техните представи-
тели, с цел да информира нотариатите членове. 

Общите събрания се провеждат най-малко
четири пъти годишно, както и когато общият
или социален интерес на европейския нотариат
налага това. Съгласно устава най-малко едно и
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най-много две от тези общи събрания, нарече-
ни „пленарни заседания“, събират всички чле-
нове, пълноправните и наблюдателите, както и
представителите на Международния съюз на
латинския нотариат, с който CNUE е в тясно
сътрудничество. В другите общи събрания,
наречени „обикновени“ или „работни“, уча-
стват само пълноправните членове. 

Специфичните цели на CNUE изискват
създаването на работни групи по решение на
Общото събрание, по правило за срок от една
година, с цел да се разгледат проектите и евро-
пейските инициативи на различните европей-
ски институции, представляващи специален
интерес за нотариалната професия. Работните
групи се организират на базата на работен план
и точен календар, като редовно уведомяват
Изпълнителния съвет за мониторинга на дей-
ностите им и представят на Общото събрание
годишен и текущи доклади, отчитащи работата
и постигнатите резултати. 

През 2009 г. приоритет на председателя –
нотариус Бернар Ренис, представител на
Френския нотариат, беше поддържането на все
по-тясно сътрудничество с европейските
институции, като им се предоставя опитът на
нотариусите от ЕС, с цел да се осигури на евро-
пейските граждани едно пространство на спра-
ведливост, свобода и сигурност, без вътрешни
граници, при утвърждаване на по-стойностни
нотариални услуги. През 2008 и 2009 г. дей-

ността на  CNUE се разви
основно в няколко насоки,
намерили отражение в дей-
ността на работните групи
на Съвета на нотариатите
на проведените през месец
юни 2008 г. и месец юни
2009 г. пленарно общо
събрание в Кашкаиш,
Португалия, и в Анеси,
Франция:

– Автентични актове:
По темата още през
2008 г. е създадена работ-
на група, която на всяко
Общо събрание информи-
раше представителите на
държавите членки за
основните насоки на рабо-
тата й и принципите на

изготвените предложения.
На 21 април 2008 г. Европейската комисия
прие доклад за създаване на Зелена книга с
оглед реформирането на Регламент Брюксел I
(Регламент на Съвета № 44/2001 относно
юрисдикцията, признаването и изпълнението
на решения по граждански и търговски дела),
поставящи редица въпроси, на които различни-
те страни бяха поканени да отговорят. Въпро-
сите относно премахването на екзекватурата и
относно свободното движение на автентични
актове представляват особен интерес за нотари-
усите. Съветът на ЕС проведе обсъждане по
доклада на Комисията с оглед ревизията на
Регламент Брюксел I през май 2009 г. в
Комитета по гражданскоправни въпроси на
Съвета, при което се установи, че докладът удо-
влетворява всички страни, и се постигна кон-
сенсус относно премахването на процедурата
по екзекватура при определяне на предпазните
условия относно това. Изпълнителният съвет
на CNUE се срещна на извънредно заседание в
Залцбург на 23 април 2009 г. и реши, че под-
крепя изготвянето на отговор на европейския
нотариат по изработването на Зелената книга
на Комисията. На работната група по въпроси-
те на автентичния акт, предсесателствана от г-н
Затаих, беше възложено да подготви отговора
на европейския нотариат, при което се очерта-
ха няколко основни момента. На първо място,
нотариатите, представени в работната група,
споделят еднакви стимули – да се гарантира и

Брюксел, Гранд Плас
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установява силата на основните инструменти на
професията, автентичните актове в областта на
свободата, сигурността и правосъдието, като
методите за реализиране на тази цел варират
при различните нотариати. Относно процеду-
рата за екзекватура (Въпрос № 1 от Зелената
книга) работната група предвиди „олекотяване“
на процедурата по екзекватура, като повечето
нотариати потвърдиха нуждата потенциалното
оттегляне на екзекватурата да се свърже с дефи-
ницията за автентичен акт и необходимостта от
въвеждане на предпазни условия (напр. обще-
ствен ред). Отчете се и нуждата от по-детайлна
дефиниция на термина „издаващ орган“.
Относно движението на автентичните актове
(Въпрос №8 от Зелената книга) се застъпи
мнението, че автентичният акт трябва да се
„използва“ като важен актив за нотариалната
професия. На европейско ниво в контекста на
ревизията на Брюксел I, определени нотариати
биха предпочели да се излезе с предложение
относно „движението на автентичните актове“,
докато други нотариати говорят за по-внима-
телно използване на понятието „признаване“,
и дори за замяната му с понятието за „движе-
ние на автентичните актове“, поне в контекста
на предложението за ревизия на Регламент
Брюксел I. Някои нотариати биха искали да се
утвърди принципът на „признаване“ на автен-
тични инструменти (презумпция за валидност
на акта или пробационна стойност при опреде-
лени условия в държавата членка, в която се
търси изпълнение) в Регламент Брюксел I.
Относно концепцията за „движение на автен-
тичния акт“ се постигна широк консенсус в
подкрепа на това, то да бъде съпътствано от
минимални предпазни условия, последвано и в
съответствие с изготвения от CNUE проект за
регламент за признаването и изпълнението на
автентичните актове, приет от Общото събра-
ние на 7 март 2008 г.

По този начин чрез множество дискусии се
стигна до основното обсъждане за обобщаване
на предложенията по документите на Европей-
ската комисия за автентичните актове на пле-
нарното Общо събрание в Анеси, Франция,
проведено на 19 и 20 юни 2009 г. Възникна
дискусия както по горепосочените проблеми
относно понятията „движение“ и „признава-
не“, така и по отношение на въвеждане на ново
определение за понятието „автентичен акт“.
Причина за дискусията е наличието на разлика

в принципите и разбиранията за автентичен акт
в англосаксонската правна система и по-спе-
циално регламентацията на института на нота-
риусите и адвокатите в тази система, и тези в
континенталната правна система, част от която
са и латинските нотариати. Отчетоха се риско-
вете и предимствата от едно ново определение.
След направените разисквания чрез тайно гла-
суване се прие, че мнозинството от държавите
членки застават зад определението, че автен-
тичният документ представлява документ, каса-
ещ подпис и съдържание, и издаден като такъв
от орган на публична власт или от друг орган,
на когото издаващата документа държава е
делегирала такава власт. Отделно от това
CNUE възприе становището, че е необходимо
да има определени ограничения по отношение
на онези автентични актове, които подлежат на
вписване в съответните публични регистри за
недвижимости и при издаването на които е
необходимо участието на нотариус или друг
компетентен орган в държавата, в която се
намира недвижимата собственост. Предложе-
нието съдържаше и условията, при които прие-
мащата държава членка има право да не приз-
нае автентичния акт, а именно в случаите, кога-
то има сериозни съмнения относно автентич-
ността на акта и когато актът е в противоречие с
правилата на обществения ред на тази държава.

– Ипотечно право. Интерес представлява и
работата на работната група, свързана с тази
тема. На Общото събрание на CNUE в Каш-
каиш, Португалия, през юни 2008 г. се диску-
тира представената от Европейската комисия
Бяла книга за интеграция на пазарите на ипо-
течни кредити в Европейския съюз, предвиж-
даща нови законодателни мерки за в бъдеще по
някои въпроси, свързани със защитата на
потребителите – например преддоговорна
информация, определяне на годишния про-
цент на разходите, известие от кредитора и
предсрочно погасяване, като за целта се напра-
ви точна оценка на въздействието, включително
и количествен анализ на разходите и ползите и
допитване до всички заинтересовани страни,
така че да определи дали законодателният под-
ход би имал нужната добавена стойност. Пре-
двиди се създаване на Експертна група по кре-
дитна история, която да подпомогне Комисия-
та в подготовката на подходящи мерки, както и
изготвяне на препоръки на страните членки
относно процедурите по оценка на собстве-
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ността, принудителна продажба и регистрация,
като се изготвят и публикуват оценки, съдържа-
щи данни за състоянието на разходите и
продължителността на процедурите за реги-
стриране на земя и налагане на възбрана в стра-
ните членки. Целите на Европейската комисия
и мерките, предложени в Бялата книга, бяха
подкрепени от Съвета на Европейския съюз в
изготвено от него заключение.

Тази тема беше предмет на дискусия и на
пленарното Общо събрание в Анеси, Франция,
където беше детайлно обсъдено извършеното
по инициатива на Центъра за европейски и
сравнителни науки към Университета в Бреша
(Италия) изследване за защитата на купувачите
на недвижимо имущество в Европа, като ана-
лизът конкретно касае ролята на нотариуса в
континенталноправните системи в сравнение
със системата на обичайното право, където
инструмент, чрез който се защитава купувачът е
договорът за застраховка на правото на соб-
ственост – системата на застраховка на правото
на собственост се базира единствено на ком-
пенсация, която се предоставя, за да се ограни-
чат щетите, а системата, която съществува в
държавите от континенталноправното семей-
ство, от друга страна, е превантивна система,
която се базира на отговорността на нотариуси-
те и регистрите. Участието на нотариуса в кон-
тиненталната система е гаранция за избягване
на съдебни спорове, да се подпомага държавата
и регистъра в изготвянето на достоверни доку-
менти, да предоставят на страните необходими-
те съвети и предупреждения. Застъпи се стано-
вището за културологична важност на устано-
вения европейския подход и на очакванията на
гражданите на ЕС, когато търсят правна сигур-
ност при сключването на сделките, а не послед-
ваща компенсация, ако правото се загуби.
Европейската система предлага избор на прав-
на сигурност чрез участието на професионали-
сти, предвидената професионална застраховка
и съществуването на надеждни регистри. По
тези причини континенталната система е сигур-
на и адаптирана и не е налице необходимост от
въвеждането на застраховка в случай загубване
на правото на собственост.

– Защитата на потребителите е тема, не по-
малко важна, която също бе дискутирана в
Анеси. Във връзка с приетото от Европейската
комисия предложение за Директива в областта
на защитата на потребителите, целяща опростя-

ване на настоящия режим, състоящ се от чети-
ри различни директиви – Директива
85/577/ЕИО относно договорите, сключени
извън търговския обект; Директива
93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи
в потребителските договори; Директива
97/7/ЕО относно защита на потребителя
относно договорите от разстояние; Директива
1999/44/ЕО относно някои аспекти на про-
дажбата на потребителски стоки и свързаните с
тях гаранции. В този случай законодателният
процес следва процедурата по чл. 251 от Дого-
вора за ЕО за „съвместно вземане на решения“
и е изискано становището на CNUE. Работна-
та група е изготвила предварителен доклад с
предложения относно директивата, който да
послужи на националните нотариати в диску-
сията с техните правителства и да послужи за
основа на общото становище на европейския
нотариат с оглед важността на въпросите в
директивата.

– Европейска нотариална мрежа. По
повод приетото решение, ревизиращо Дирек-
тивата от 2001 г. за създаването на Европейска
съдебна мрежа по граждански и търговски дела,
предвиждащо да се отвори мрежата към пред-
ставители на различните юридически професии
и техните организации, включително интегра-
ция в мрежата на представители на Европей-
ската нотариална мрежа (ЕNN), беше създаде-
на работна група за обсъждане на въпроса.
След втората среща на представителите на
ЕNN в Париж на 3 декември 2008 г., белгий-
ският и френският нотариат съставиха проект за
изменения в ръководните принципи на ЕNN.
Представителите в ЕNN могат да предоставят
информация за нови съдебни решения, нова
библиография и информация за контакт на
компетентния в съответната страна орган,
който отговаря за нотариалната дейност. Беше
решено, че е необходимо да се адаптира клауза-
та, свързана със статистическото проучване,
свързано с online tool (търсачка в Интернет база
данни), чиято първа част започна да функцио-
нира от началото на 2009 г. 

– Нови технологии. В Съвета на ЕС и в
неговата работна група e-Justice (е-Правосъ-
дие) се дискутира приложението на план за
действие e-Justice и стартирането на европейски
портал e-Justice. Становището на CNUE по
въпроса е, че на портала следва де се публикува
информация относно юридическите професии,
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която първоначално да е само от общ характер,
като след 2010 г. бъде създадена секция,
достъпна само за представители на юридиче-
ските професии. Докладът за въвеждането на
европейски портал e-Justice, приет от Общото
събрание на 18 март 2009 г., предвижда
създаването на „Европейски нотариален атлас,
с възможности да се търси определен нотариус,
чрез системата на хиперлинкове, които прех-
върлят към националната база данни, съдържа-
ща информация и относно чуждите езикови
познания на нотариусите“. За да се структури-
ра по-добре работата, работната група взе
решение да се състави проект за въпросник за
всички нотариати членове, с цел установяване
състоянието в различните държави от европей-
ския нотариат.

Друг аспект от новите технологии е въпросът
относно е-апостил. На 18 март 2009 г.
Общото събрание възложи на работната група
по нови технологии да подготви доклад с пози-
ция относно е-апостил. В тази връзка следва да
се отбележи, че използването на е-апостил се
поощрява от пилотната програма 2005–2010
на Хагската конференция по МЧП и от
Националната асоциация на нотариусите на
САЩ, които в партньорство с всяка заинтере-
сована държава (или международна юрисдик-
ция) насърчават и опосредяват приложението
на операционен и сигурен софтуер за издаване
и използване на електронни апостили и за
въвеждане и функциониране на електронни
регистри на апостилите (е-Registers). От ноем-
ври 2008 г. Испания издава електронни апо-
стили, както и приема е-апостили, издадени в
чужбина по същата програма, като за няколко
европейски държави това непосредствено
предстои. Австрийският и немският нотариат
изтъкнаха няколко аргумента против въвежда-
нето на е-апостил, включително течащите в
момента дискусии относно движението на
автентични актове с оглед ревизията на Регла-
мент Брюксел I, както и че в CNUE тенден-
цията е към премахване или оттегляне на апо-
стила. Според тяхната позиция европейският
нотариат следва да избегне изпращането на
противоречиви послания и да не препоръчва
използването на апостил, като насърчава 
е-апостил. 

– Изпиране на мръсни пари. На Общото
събрание на CNUE в Кашкаиш, Португалия,
през юни 2008 г. се обсъди и третата Директи-

ва за изпиране на мръсни пари, приета през
2005 г., която въвежда в европейското право
проверката на четиридесетте препоръки, дадени
от Организацията за развитие и насърчаване на
мерките за борба с изпирането на пари (Finan-
cial Action Task Force) – международен орган в
сектора за противодействието срещу изпиране
на пари и финансиране на тероризма. Възприе
се становището, че това касае особено нотариу-
сите и задълженията им да идентифицират кли-
ентите и тяхната собственост, да сверят тяхната
самоличност и да установят и затвърдят бизнес
контакти, като същевременно съобщават на
публичната власт възникналите съмнения за
изпиране на мръсни пари или финансиране на
тероризма.

– Имущественобрачен режим. На Общото
събрание на CNUE в Кашкаиш, Португалия,
през юни 2008 г. се разгледа ролята на Съвета
на нотариусите в светлината на публикуваната
на 17 юли 2006 г. от Европейската комисия
Зелена книга (Green Paper) относно стълкно-
вението в правото в областта на имуществено-
брачните режими, уреждащи въпроса, свързан
с имуществените права при развод. От гледна
точка на нотариалния интерес, следва да се под-
чертае, че хармонизирането на формалните
изисквания на споразумението за избор на
приложимо право се желае от едно широко
мнозинство. Подобно споразумение трябва да
бъде направено изрично и за предпочитане във
формата на брачен договор, съставен при civil
law нотариус. Това споразумение следователно
ще се ползва, от една страна, от предимствата и
превантивната защита, осигурени чрез правния
съвет на нотариуса, и от друга – по този начин
ще се улесни неговото признаване и изпълне-
ние. От гледна точка на нотариалната практика
относно правилата за компетентност при
извънсъдебните органи, като например нотари-
уси и адвокати, повечето от дадените мнения са
за прилагане на критерии за компетентност,
близки на тези, приложими при съдебните
органи. Паралелно Европейската комисия
отправи покана за официални предложения за
създаване на група от експерти в областта на
имущественобрачните режими, която да насо-
чи вниманието си върху имуществените после-
дици от брака и другите форми на съжителство,
и ще има за задача практически да допринесе
към подготвителната работа върху законодател-
ството по имущественобрачните режими и
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имуществените последици от други форми на
съжителство в ЕС. CNUE получи място на
наблюдател в експертната група, за да следи
развитието и участва като наблюдател на прове-
дените събрания, на които се разгледаха про-
блеми, свързани с обхвата и възможните
изключения в допълнение към въпроса за при-
ложимото право, формите за избор на режим,
вписване и публичност, както и отношенията
при съвместното съжителство.

– ENRW (Европейска мрежа на реги-
стрите на завещанията). На Общото събрание
на CNUE от 14 декември 2007 г. беше реше-
но да се създаде работна група „Европейска
мрежа на регистрите на завещанията“ (ENRW
– RERТ), на чието събрание  беше направена
презентация как действа Асоциацията на Евро-
пейската мрежа на регистрите на завещанията и
се повдигна въпросът за „положението“ на чле-
новете на асоциацията – дали тя е предназначе-
на за всички съществуващи регистри на завеща-
нията, или членове могат да бъдат само държа-
ви, чийто регистър се поддържа от нотариата.
Изпълнителният съвет на CNUE обмисли
развитието на тази асоциация в посока на прев-
ръщането й в „приемна структура“ за техниче-
ските проекти на нотариата. Самата асоциация
ENRWА / АRERТ е международна асоциация
с нестопанска цел, със седалище в Брюксел,
чиято цел е да разшири периметъра на Евро-
пейската мрежа на регистрите на завещанията
към всички държави, които разполагат или
искат да разполагат с единен регистър на заве-
щанията. По-точно това означава признаване
на виртуалния обмен на информация между
европейските нотариати или публичните власти,
с цел улесняване взаимното признаване и
изпълнение на завещанията в Европа, цел,
която всички членове на асоциацията споделят.
Интернационализацията на семейните отноше-
ния и свободното движение на лица и имуще-
ство са естествени последици от създаването на
тази Европа, която познаваме. Гражданите
населяват и живеят в цялата европейска
общност, влизат в контакт едни с други и имат
собственост в различни държави членки. Това
положение включва и наследства с интернацио-
нален характер (местоживеене, наследници,
авоари и т.н.), а завещанието е инструмент на
бъдещето, което предлага ясно решение на
сложната юридическа страна на наследствата и
по-точно възможността, предоставена на заве-

щателя да избере приложимия закон. Открива-
нето на завещания придобива характера на
международно предизвикателство – издирване-
то на завещания, в частност тези, изготвени в
чужбина, създават понякога непреодолими
трудности за наследниците или за лицата, които
са натоварени с изпълнение на завещанието.
Това именно е дало повод да се подпише
Базелската конвенция, в съответствие с която от
1972 г. различните европейски държави могат
да създадат подобни централни регистри, но не
всички държави членки са се присъединили към
тази конвенция. В някои страни, като Фран-
ция, Белгия, Испания или Холандия, отдавна
съществува централизирана система за вписва-
не на завещания, което улеснява търсенето на
национално ниво, а в други страни информа-
ция за съществуването на завещание може да се
получи от регистрите по гражданското състоя-
ние. В същото време, в много страни все още
няма система, която да позволи на наследници-
те да узнаят за съществуването на завещание. В
резултат на тази констатация Европейската
комисия постави на дневен ред този проблем, и
то на европейско ниво, с амбицията да създаде
в Европа едно пространство на свобода, сигур-
ност и правосъдие. В желанието си да отговори
на тази загриженост от страна на Европейската
комисия, CNUE постави началото на мрежа,
която да свърже съществуващите в момента в
някои държави членки регистри. Пръв опит бе
направен, и то успешен, с регистрите на заве-
щанията на Франция и Белгия. Така се стигна
до идеята за Европейска мрежа на регистрите
на завещанията, като тази концепция може да
се приложи за всички държави, които разпола-
гат вече с регистър на завещанията. За тази цел
френският, белгийският и словенският нота-
риа създадоха Асоциацията на европейската
мрежа на регистрите на завещанията с основна-
та задача да подпомогне държавите членки да се
присъединят към мрежата, а за някои страни да
се създаде централен регистър на завещанията,
какъвто е случаят с България.

– Website реформи. За да отговори на
нарастващите комуникационни нужди на
CNUE, работната група по комуникации
предприе промени на уеб сайта на CNUE.
Това включва няколко допълнителни цели: чрез
модерния и динамичен дизайн да се направи
уеб сайтът визуално по-атрактивен, навигация-
та между различните секции да бъде по-лесна,
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съдържанието да се осъвременява по-често,
правейки подходящата информация достъпна
за всички заинтересувани.   

Занапред ще функционира и нова работна
група, която ще развива дейността си в следни-
те насоки – да се развие ролята  на нотариуса
като главно действащо лице  в превантивното
правосъдие, да  се  засили  сътрудничеството
между  нотариусите  от различните страни член-
ки, за да се подобри движението на автентич-
ните актове, да се въведе Европейската нотари-
ална мрежа. Новата работна група „Перспек-
тиви“, в структурно отношение има следните
подразделения: 1) Подгрупа „Спор за нацио-
налността“, чиято цел е да определи какви са
възможните сценарии за бъдещи решения на
Съда на европейските общности по повод
„спора за националността“. Председателството
на тази подгрупа  е поверено  на  белгийския
нотариат в лицето на нотариус Ватийон; 2)
Подгрупа „Автентичен акт и англосаксонски
актове“, чиято цел е да разгледа въпроса за
автентичния акт не според актуалното му
състояние, а какъв трябва да бъде в бъдеще,
особено в неговите отношения с англосаксон-
ските и скандинавските актове. Различните
правни системи в Европа заслужават да бъдат
анализирани от гледна точка на актовете, които
издават, за да се проучат взаимното влияние и
съответните зони на влияние. Председателство-
то на тази подгрупа бе поверено на холандския
нотариат и по-точно на нотариус Саломонс; 3)
Подгрупа „Нотариална дейност“, чиято цел е
да се разгледат, от една страна, всички компе-
тенции на нотариусите в развитие, въпросът за
хонорарите и тарифата, numerus clausus, дру-
гите дисциплини, реклама, деонтология и т.н.
От друга страна, допълнително подгрупата
трябва да предвиди бъдещето на правото като
такова – гражданското право, договорното
право, но и дружественото право, които в
момента се променят и стават все по-европей-
ски, не толкова формални и при опростени
процедури, като се държи сметка за правната
сигурност и доверието на клиентите. Председа-
телството на тази подгрупа бе поверено на гер-
манския нотариат в лицето на нотариус Феслер.

През 2009 г. вниманието бе насочено и
към очакваното решение на Съда на правосъ-
дието в Люксембург относно условието за
гражданство, изисквано за достъп до профе-
сията, което да потвърди статута им на изклю-

чителни участници в европейското правно про-
странство, в услуга на гражданите, семействата
и стопанските субекти. Естествено развитието
на този спор считам, че е редно детайлно да
бъде обсъден тясно гилдийно, защото премах-
ването на гражданството като изискване за
достъп до професията повдига въпроси и про-
блеми, свързани с конкретни интереси на нота-
риалната професия. Премахването на изисква-
нето ще доведе до отпадането на нотариалната
професия от една категория свободни профе-
сии и преминаването й в друга такава с различ-
ни последици, предвидени в Директива
2006/123/СЕ на Европейския парламент и
на Съвета от 12 декември 2006 г. относно
услугите на вътрешния пазар.

Настоящото изложение цели в синтезиран
вид да информира уважаемите колеги за един
аспект от международната дейност на нашата
гилдия за последния тригодишен период. След-
ва да подчертая, че участието ни беше свързано
с трудностите на всяко начало – запознаване с
принципите, начина на работа, та дори и про-
токола на новата институция, в която членува-
ме. Считам, че успяхме за този период да нало-
жим нашия нотариат като действащ и активен
член на CNUE, като всички колеги, които
представляваха България на различните фору-
ми, успяваха да подготвят позицията, която
беше полезна за нашата гилдия в светлината на
общоевропейските принципи и да я защитят.
По решение на Съвета на нотариусите с оглед
възможностите на бюджета ни, не сме имали
представители във всяка една работна група на
CNUE, но с участието на определения от
Съвета представител в Общите събрания и пле-
нарните Общи събрания, изпращането на ста-
новища и отговорите на всички въпроси,
изпратени от CNUE, доведе до възможността
да сме информирани и активно да участваме в
дейността на този орган. Признание за това е и
предложението за 2010 г. България да има
представител в Изпълнителния съвет на
CNUE. 

Нотариус Адела Кац
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В периода 12–14 ноември 2009 г. в
Париж се проведоха заседанията на Генерал-
ния съвет и Общото събрание на Междуна-
родния съюз на нотариата (UINL). 

На 12 ноември сесията на Генералния съвет
бе открита от председателя на UINL, нот.
Едуардо Галино. В словото си той изтъкна
трудностите, които латинският нотариат среща
при търсенето на общ език с останалите колеги
от системата на Common law, необходимостта
непрекъснато да се разяснява кои са латински-
те нотариуси, какво правят, какви компетен-
ции имат. Непрекъснато трябва да се изтъкват
основните принципни точки на латинския
нотариат – сигурност, прозрачност и довере-
ност. 

Участие в сесията взе проф. Леон Верста-
пен от Университета в Гьотинген, представител
на Международен алианс за владеене и упра-
вление и производителност на земята
(IALTA). Целта на този алианс е да съдейства
при прехвърляне собствеността върху земи, да
осигуряват равновесието между дребните соб-
ственици и правителствата в страни най-вече
от Африка, Азия, Латинска Америка, да
съдействат за намаляване на тежестта върху
собствениците на земи, за подобряване на

регламентирането и доброто управление на
земята в тези страни. Предишният ден, на 11
ноември, Висшият съвет на френския нота-
риат бе домакин на т.нар. Срещи на бул. Тур
Мобур, посветени на същите въпроси относно
снабдяване на дребните земеделски собствени-
ци с документи за собственост, защитата на
инвестициите и борбата с бедността.

Цялата сутрин на 12 ноември бе посветена
на темата „Дисциплинарната система, инстру-
мент за приложение на деонтологията“. Прави
впечатление до каква степен нотариатите от
Международния съюз на нотариата обръщат
специално внимание на професионалната дис-
циплина и етика. Председателят на Комисията
по европейските въпроси, нот. Марио Миколи,
въведе участниците в заседанието в темата и
даде възможност на желаещите да представят
тяхната система за надзор и управление на дис-
циплината в съответния нотариат. Системите за
контрол могат да бъдат както вътрешни – над-
зорът е поверен изцяло на националната нота-
риална камара, и външни – контролът се осъ-
ществява от правителството, т.е. Министер-
ството на правосъдието. Системата може да
бъде и смесена и това е най-разпространената
система в международен мащаб – на нотариал-

ЗАСЕДАНИЯ НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЪВЕТ И НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ НА НОТАРИАТА (UINL)
Париж, 12–14 ноември 2009 г.

Заседание на
Генералния
съвет
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Президиумът на
Общото събрание,

звучи химнът на
Република Франция

и на UINL

ните камари е поверено разглеждането и разре-
шаването на дребни и средни нарушения, а на
правосъдните власти – най-тежките наруше-
ния. За съжаление, наблюдава се едно отдал-
ечаване на младите професионалисти от нота-
риалната дейност именно поради строгите пра-
вила, които се прилагат в областта на дисципли-
ната и деонтологията. Достъпът до професията
трябва да се гради на система от критерии,
доказващи професионалната квалификация и
безупречен морал и честност. Франция е един
пример за строги дисциплинарни правила и
Жан-Пол Декор представи френската система
на деонтология, в която се очертават три типа
взаимоотношения – към колегите, към клиен-
тите и към публичната власт. Едно и също дея-
ние може да бъде квалифицирано като наказа-
телно правонарушение, като гражданско пре-
стъпление или дисциплинарно нарушение. Във
Франция съществува както вътрешен контрол,
така и контрол от страна на публичната власт –
министерството и Прокуратурата, който кон-
трол се упражнява от синдик и прокурора на
Републиката. Според тежестта на нарушението
наказанията във френския нотариат са следните
категории: приканване към ред; обикновено
порицание; порицание пред събранието на
камарата; противодействие срещу рецидив; вре-
менна забрана за упражняване на дейността;
лишаване от правоспособност. Първите три са
по-скоро от морално естество и се налагат от
камарата и са от компетенциите на регионалния
съвет, останалите три, по-тежките, са от компе-
тенциите на Окръжния съд. Съществуват и

т.нар. съпътстващи наказания, като неизбирае-
мост (временна или постоянна) в органите на
професионалната организация. 

След Жан-Пол Декор думата бе дадена на
Дени Марсоле, бивш председател на Нотари-
алната камара на Квебек, Канада, който от
един месец е вече зам.-министър правосъдие-
то. Той представи накратко квебекската деон-
тологична система, която е базирана на т.нар.
синдик (това е нещо като прокурор). Всеки
гражданин може да внесе жалба срещу нота-
риус пред синдика. Ролята на синдика е да
извършва разследване по повод нарушение,
извършено от нотариус. Ако синдикът се
увери, че дадена жалба е основателна, той пле-
дира срещу нотариуса в Дисциплинарния
комитет. След като приключи разследването,
синдикът трябва да реши дали да депозира, или
не жалба пред Дисциплинарния комитет.
Жалбата се разглежда от трима члена на дис-
циплинарния комитет, сред които председате-
лят или посочен от него заместник. Когато
нотариусът е обвинен в присвояване на сред-
ства от поверените му за съхранение, гражда-
нинът може да внесе частна жалба пред Дис-
циплинарния комитет.

Следващите, които представиха своите
системи, бяха представителите на Мексико и
Полша, където делата са предоставени изцяло
за разглеждане на камарата. При обжалване се
сезира съда. Отношение по въпроса взе и
председателят на Нотариалната камара на
Мароко, нот. Сефриуи Хюсин, който е и
председател на Комисията по африканските
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въпроси. Поставен бе за разглеждане
въпросът, как да се спазва от нотариусите дис-
циплина в страни, където същите работят и
като агенти на недвижими имоти, застрахова-
тели и т.н. Този проблем възбуди оживени
спорове, но се оказа, че във Франция и Кве-
бек, където нотариусите имат възможност да се
изявяват и като агенти на недвижими имоти,
дисциплината е най-строга, а доверието и ува-
жението към нотариусите е най-високо. 

В следобедните часове бяха обсъдени
въпроси с изменението на Правилника за
индивидуалните членове на съюза, докладът на
Постоянното бюро за международен нотариа-
лен обмен (ONPI), представен от председате-
ля му, нот. Леон Хирш. Това е институцията,
който издава Международното списание на
нотариата (RIN). Както всички останали, така
и списанието отбелязва икономически про-
блеми и следва да се определят нови критерии
за издаването и абонамента му.  

Председателите на различните комисии
представиха отчетите си за дейността им през
отчетния период октомври 2008 г. – ноември
2009 година. Марио Миколи, председателят
на Комисията по европейските въпроси
направи отчет на разработките в работните
групи, като посочи, че по няколко теми рабо-
тата е приключила. Това са: работната група
„Изпиране на пари“ и „Компетенциите на
нотариусите в Европа“. Актуализират се след-

ните изследвания: „Разводи, брачни режими,
регистрирано партньорство, мандат за бъдеща
защита“. Създават се две нови работни групи,
които ще разработват темите „Придобиване на
недвижими имоти от чужденци“, „Новите
технологии: заеми за недвижими имоти и
заличаване на ипотеки“. Отново се подновява
работата по „Достъп до професията“. Обсъден
бе и правилникът за функционирането на
Европейската нотариална академия, предста-
вен от Пиер Беке. 

Председателят на Комисията за междуна-
родно нотариално сътрудничество, нот. Жан-
Пол Декор, направи отчет на дейността на
комисията, а именно посещенията и инспек-
циите в страни, чиито нотариати са подали
молби за членство в Международния съюз –
островите Мавриций, Тунис, Мавритания,
Южна Корея, Босна и Херцеговина, Украйна.
Посочено бе, че в Казахстан и Грузия нота-
риатите изпитват проблеми поради промени в
законодателството и трябва да им се помогне.
Представени бяха отчетите и на останалите
комисии: „Теми и конгреси“, Комисия по
човешките права, Международния институт за
история на нотариата и др.

На 13 ноември 2009 г. председателят на
Висшия съвет на френския нотариат, нот. Жан
Пиер Фере, откри Общото събрание на нота-
риатите, членове на Международния съюз на
нотариата. В словото си той изтъкна необходи-
мостта от още по-голяма солидарност и орга-
низираност на латински нотариат, за да може
да противодейства на другата система на англо-
саксонското право, тъй като конфронтацията
между двете системи се е засилила. Той отново
отбеляза, че основно икономическата криза се
базира на липсата на регулиране, на закона на
по-силния или на безмилостната конкуренция.
Един път завинаги, заяви той, трябва да пока-
жем  способността на нашето право да се
модернизира, да се адаптира към икономиче-
ското и социално развитие както на развиващи-
те се страни, така и на постмодерните общества. 

На откриването присъства министърът на
правосъдието на Франция, г-жа Мишел Алиот
Мари. В приветствието си тя нарече нотариата
– стълб на правосъдната система. Обществото
има нужда от сигурност, тъй като споровете
стават все повече и повече, броят на делата в
съда растат, в хората нараства чувството на
нестабилност. „Вашата борба е и моя борба“,

Красимир Анадолиев с председателя на UINL,
Едуардо Галино
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заяви тя. В същото време тя говори и за отва-
рянето на юридическите професии. Границите
се стопяват, изчезват, това трябва да се отчита.
Всяка юридическа професия има своите спе-
цифики, но трябва да бъде солидарна с остана-
лите. Трябва непрекъснато да се подчертава
силата на правото, спазването на правните
норми. Министър Алиот Мари говори и за
взаимното признаване на официалните доку-
менти в Европейския съюз с
тяхната доказателствена и
изпълнителна сила, за хармо-
низирането на наследствените
правоотношения, за Европей-
ската мрежа в гражданската и
търговската сфера. Особено
внимание министърът обърна
на следдипломната квалифи-
кация, постоянното усъвър-
шенстване и повишаване на
знанията на нотариусите.
Накрая тя завърши с призив
нотариусите да дадат израз на
това, което правят, което
могат да направят, това, което
е в техните компетенции и
което трябва да представят на
света. „Не се бойте от бъдеще-
то, от предизвикателствата, от
света, ние можем да направим
много за сигурността и ста-
билността на света“, завърши тя.

След министъра на правосъдието на Фран-
ция, поздравления направи и Бернар Ренис,
председател на Съвета на нотариатите от
Европейския съюз, след което думата взе
председателят на UINL, Едуардо Галино, за да
обяви кворума – от 76 страни, членки на
съюза, на събранието бяха представени 54
нотариата. Отново цяла сутрин бе посветена
на деонтологията. Марио Миколи много цве-
тущо представи положението с дисциплината в
различните нотариати, „Ние, каза той, крием
барута под килима и не искаме да видим реал-
ната ситуация. Липсва статистика на наруше-
ния на законовите норми в национален
мащаб, което показва неглижиране на този
проблем от нотариалните камари. Ако младите
колеги правят грешки, това е защото няма кой
да ги научи или имат лоши учители. Темата
предизвика изказвания от различни нотариа-
ти. Думата бе дадена и на новия председател

на Федералната нотариална камара на Русия,
Мария Сазанова, която обяви, че в Русия се
очаква нов закон за нотариусите. В заключе-
ние бе изтъкнато, че Международният съюз на
Нотариата още от конгреса си в Мексико е
формулирал точни деонтологични принципи,
които трябва да бъдат допълнени от отговори-
те на въпросниците и провелата се дискусия, и
да се създаде единен Деонтологичен кодекс на

латинския нотариат. 
Следобедните часове бяха посветени на

докладите за състоянието на всеки един нота-
риат, като бе дадена думата на всеки един да
представи най-новото и значимо събитие.
Впечатление прави, че не се спестява критика
към нотариатите, които не са представили
такива доклади. Те бяха изброени поименно.
Разбира се, Българският нотариат не фигури-
раше в списъка на неизрядните, тъй като
нашият доклад бе изпратен своевременно.
Нот. Красимир Анадолиев, който представля-
ваше България в качеството си на зам.-предсе-
дател на Съвета на нотариусите и член на Гене-
ралния съвет на съюза, обърна внимание на
присъстващите върху последните промени в
ЗННД относно забрана на плащанията в брой
при сделките с недвижими имоти, които в
момента се обсъждат в Министерски съвет.
Всички законодателни промени за периода
октомври 2008 –  ноември 2009 г. са вклю-

Председателят на UINL Едуардо Галино
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чени в националния доклад на камарата. 
Събранието продължи с приемането на

островите Мавриций в съюза, с отчета на
бюджета за 2008 г., доклад на касиера на
UIN, доклада на Съвета по финансов надзор,
за състоянието на сметките и вноските за
2010 г. На всички бе раздаден списък с неиз-
дължилите се нотариати, като председателят
Галино специално обърна внимание, че

неучастието както финансово, така и в дей-
ността на съюза и работата на комисиите,
обижда останалите и следва да бъде санкцио-
нирано. Всеки един нотариат трябва да заяви
иска или не да участват в съюза. Нотариатите
като номинират свои представители в Генерал-
ния, Дирекционния съвет, комисиите, работ-
ните групи, трябва да знаят, че са длъжни да
поемат разноските им за участие в заседанията
и да им бъде осигурено безпрепятствено уча-
стие.

Представени бяха новостите в WEB стра-
ниците на UINL, ONPI, страницата на Кон-
греса в Мароко, като председателят на Нота-
риалната камара на Мароко представи подго-
товката и готовността за организирането на
конгреса. До 30 май 2010 г. трябва да се
изпратят преведени на френски, испански и
английски език. Всеки един доклад трябва да
съдържа кратко заключение. Още веднъж
темите: „Участието на нотариата в дейността

на държавата спрямо новите предизвикател-
ства на обществото с подтеми: прозрачност на
финансовите пазари, изпиране на пари, урба-
низация, околна среда“, „Автентичният нота-
риален акт в услуга на сигурността на инвести-
циите, в частност неговото въздействие при
вписването му в регистрите и изпълнителната
му сила“. По втората тема доклад ще подготвят
нотариусите Камен Каменов и Красимир Ана-

долиев. Незабавно трябва
да се изпратят имената на
националните докладчици. 

Накрая Ппредседателят
Едуардо Галино направи
синтез на работата на
събранието:

1. Всяка една страна има
своята култура, специфика,
проблеми, но трябва да
бъдем единни, за да прео-
долеем трудностите. Когато
има много свобода в прави-
лата, съществува опасност
от нестабилност. Латински-
те нотариуси като професи-
оналисти могат да доприне-
сат за повече сигурност в
света. 

2. Особено внимание
трябва да се обърне на подго-
товката на нотариусите, след-

дипломната квалификация, постоянното акту-
ализиране на знанията.

3. Създаване на деонтологичен кодекс на
UINL.

4. Промени в правилника, що се отнася до
индивидуалните членове на съюза.

5. Подготовка на докладите за Конгреса в
Маракеш, Мароко в началото на м. октомври
2010 г.

6. Кандидатурите за членове на Дирек-
ционния, Генералния съвет, комисиите трябва
да се изпратят предварително в Администра-
тивния секретариат, придружени със СV и
какви са заслугите им за развитието на нота-
риата.

7. Своевременно заплащане на вноските
към UINL.

Нотариус Красимир Анадолиев
Жоржина Златева

Поглед върху Общото събрание на UINL и представителя на
Нотариалната камара, нот. Красимир Анадолиев
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Общо събрание на Международния
институт за история на нотариата

Париж, 29 ноември 2009 г.
Общото събрание на Международния

институт за история на нотариата се проведе
на 29 ноември 2009 г. в Париж в сградата
на Висшия съвет на френския нотариат. На
събранието присъстваха членове на управи-
телния съвет и гости като Жан Пол Декор и
Жил Рузе. Председателят г-н Ален Моро
поздрави всички присъстващи и по-специал-
но зам.-председателя на института нотариус
Димитър Танев. 

На събранието се обсъждаха много теми,
сред които и статутът на Института за исто-
рия на нотариата, неговото място, роля и
значение. 

Представяме на вашето внимание и някои
от коментираните теми, които могат да пред-
ставляват интерес.

Г-н Моро представи проектите на инсти-
тута, сред които призът „Фавар дьо Ланглад“
и призът „Фрошо“. Освен това помоли при-
състващите да предложат кандидатури за
наградата „Рьобел“, която се
връчва на нотариус, който се
отличава с политическите си
действия в страната, и за
наградата Клемантел, която
се връчва за всякакъв вид
артистична или литературна
творба, значима за нотариа-
та. 

Обръщаме се към всички
колеги, които искат да под-
готвят материал, с който да
участват в проектите за връч-
ване на гореспоменатите
награди. 

Стартира проект за жето-
ни на нотариата, които да се
продават с благотворителна
цел и събиране на пари за
бедните. Институтът може да
участва само в благотвори-
телни прояви, тъй като не е
организация със стопанска
цел. Жетонът се продава на
стойност 40 евро. Гравиран

е за първи път преди 30 години и е раздаван
на различни прояви и по различни поводи. 

За предстоящия през май 2010 г. конгрес
в Бордо е създаден проект за нов жетон. От
едната страна в чест на града-домакин на
конгреса е гравиран образът на Монтескьо –
видна личност, свързана с историята на
Бордо и неговия парламент. По края на
жетона е изписано 106-и конгрес на френ-
ските нотариуси, Бордо 2010 г., Духът за
закона, Монтескьо. На обратната страна на
жетона, за да се илюстрира темата на конгре-
са „Предизвикателствата в живота на двойки-
те“, е изобразена „Целувката“ на Роден.

Г-н Моро се извини на нотариус Танев,
че не е имал възможност да присъства на
семинара във Велико Търново поради поети
вече ангажименти и участие на Генералния
съвет на Международния съюз на нотариата в
Лондон, чието провеждане съвпадна със
семинара на нотариалната камара. 

Нотариус Ален Моро и нотариус Димитър Танев
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Председателят г-н Моро сподели впечат-
ленията си от тазгодишния нотариален уни-
верситет в Поатие, на който участваха и бъл-
гарски нотариуси. По време на тези прояви
се осъществява връзка и ценно сътрудниче-
ство между нотариатите, както и възможност
за оказване на подкрепа от страна на френ-
ския нотариат.

Друга актуална тема за френските нотари-
уси е, че архивът на Франция се преустрой-
ва. Желанието на министъра на културата и
президента е да се преустрои архивът. Настъ-
пила е промяна в закона, според която нота-
риалните актове стават публични след период
от 75 години, а не както преди след 100 го-
дини. Ще се издаде циркулярно писмо с цел
прилагане на закона, което ще бъде едновре-
менно от Висшия съвет на нотариата и
Министерството на културата. 

На събранието бе представен и предстоя-
щият конгрес в Маракеш, който ще се прове-
де между 3 и 6 октомври 2010 г. Конгресът
ще бъде открит от краля на Мароко. Един
ден ще бъде посветен на автентичния акт и
неговата изпълнителна сила и един ден на
международен форум. Домакините са пре-
двидили фолклорни вечери, за да запознаят
гостите с мароканската кухня, както и екскур-
зии, които ще покажат на конгресмените

многоликата страна, в която за един ден
човек може да се сблъска с четирите сезона. 

На края на заседанието председателят г-н
Моро даде думата на нотариус Жан-Пол
Декор, който е председател на Международ-
ната комисия за нотариално сътрудничество
към Международния съюз на нотариата. Той
съобщи, че новата страна членка, 77-и член
на Международния съюз, е остров Маври-
ций. Островът е с изключително богата кул-
тура и остава тясно свързан с латинската тра-
диция. В страната е предложен модерен
нотариален закон. 

Кандидат за членство е и Тунис, който е
променил закона си, за да отговори на изис-
кванията на Международния съюз на нота-
риата, и е създал нотариална камара. 

На финала на заседанието г-н Моро
съобщи на присъстващите, че е създаден
филм, който се казва „Архив и нотариуси“.
Филмът вече е окончателно завършен и ще се
раздаде на всички архивни служби във Фран-
ция. При възможност филмът ще бъде пред-
ставен на следващото Общо събрание през
2010 г. Освен това г-н Моро предложи на
нотариус Танев филмът да бъде изпратен и в
България, ако българският нотариат проявя-
ва интерес. 

Нотариус Димитър Танев

На основание чл. 55, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност Съветът
на нотариусите на Нотариалната камара на Република България свиква на 30 и 31 януари
2010г. редовно Общо събрание със следния дневен ред:

1. Отчет на Съвета на нотариусите, Контролния съвет и Дисциплинарната комисия за
периода януари – декември 2009 г.; 

2. Избор на нови членове на органите на Нотариалната камара; 

3. Обсъждане на предложение за размера на застрахователната сума по чл. 30 от Зако-
на за нотариусите и нотариалната дейност; 

4. Обсъждане и определяне размера на задължителните встъпителни, годишни и допълни-
телни вноски на нотариусите; 

5. Обсъждане и приемане на бюджета на Нотариалната камара за 2010 г.; 

6. Разни.

Редовното Общо събрание на Нотариалната камара ще се проведе на 30 и 31 януари
2010 г. в зала 6 на Националния дворец на културата от 10 ч., като регистрацията ще започ-

не в 8.30 ч.
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НОТАРИАЛЕН ЖИВОТ

Съвместен семинар с Федералната
нотариалната камара на Русия

На 7 ноември 2009 г. в
гр. Банско се проведе съвместен
българо-руски семинар на Нота-
риалната камара на Република
България и на Федералната нота-
риална камара на Русия. 

Темите на семинара бяха
„Брачните режими според руското
семейно право“ и „Режим на
упълномощаване според българ-
ското право“. Семинарът бе
открит от нотариус Сийка Миле-
ва, един от организаторите на
проявата. Председателят на Мос-
ковската областна нотариална
камара, нотариус Станислав
Смирнов, представи първата
тема, която предизвика оживена
дискусия и множество въпроси от
страна на присъстващите българ-
ски нотариуси. Председателят на
Нотариалната камара на Бълга-
рия, нотариус Димитър Танев,
въведе руските колеги в режима на
упълномощаване според българ-
ското законодателство и представи
Информационната система
„Единство“ и вече законовата
възможност българските нотариу-
си да имат регламентиран и защи-
тен достъп до Националния авто-
матизиран информационен фонд
за български лични документи –
„Национален регистър на българ-
ските лични документи“.

Контактите между двата нота-
риата са вече традиционни и жела-
нието на ръководството на двете
камари бе тези контакти да се
официализират с подписването
на Договор за сътрудничество.
Изпълнени с желанието да съдей-
стват за укрепване на сътрудниче-
ството в юридическата сфера
между България и Русия, изхож-
дайки от значимостта на нотари-
алната професия за осигуряване

Председателят на Московската областна нотариална
камара нотариус Станислав Смирнов и Председателят на
Нотариалната камара на България нотариус Димитър
Танев подписват Договора за сътрудничество между двата
нотариата



на правната защита и прав-
ния мир в двете страни, пред
лицето на необходимостта от
вземане на решения от общ
интерес в Европа и света,
обединени от желанието да се
гарантира качеството на нота-
риалните услуги и да съдей-
стват за повишаване ефектив-
ността на официалния нота-
риален акт, двата нотариата се
споразумяха да установяват
партньорски отношения с цел
по-тясно сътрудничество в
областта на правото, профе-
сионалната подготовка и
използване на нотариалния
акт в качеството му на официален инстру-
мент. 

Това сътрудничество ще се осъществява
посредством съвместни проекти, касаещи в
частност: организиране на семинари по
правни въпроси, които ще бъдат публични и
открити за представители на всички юридиче-
ски професии, за академичната общност и за
политическите кръгове в двете страни; профе-
сионална нотариална подготовка, изразяваща
се в организиране на курсове за професи-
онална подготовка и обмен на мнения. Пре-
движда се, в рамките на обучението, да се
организират срещи и обсъждания между бъл-
гарските и руските нотариуси; научно сътруд-

ничество – превод на руски език на български
трудове по юридически въпроси, подбрани от
Нотариалната камара на Република България
в съответствие с желанията на Федералната
нотариална камара на Русия, както и превод
на руски научни разработки. Поне веднъж
годишно представители на Федералната нота-
риална камара на Русия и на Нотариалната
камара на Република България ще се срещат,
за да обсъдят хода на реализация на настоя-
щото споразумение и за определяне на
съвместни действия за постигане на набеляза-
ните в него цели. Договорът е за двегодишен
период  и подлежи на продължение по жела-
ние и от двата нотариата.
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Участниците в семинара
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Нот. Станислав Смирнов, 
председател 

на Московската областна нотариална камара

ВЪВЕДЕНИЕ

Както се знае, договорните отношения
между съпрузите съществуват отдавна в
много страни. Всичко започва не от Амери-
ка, както смятат мнозина, а преди хилядоле-
тия – от Древна Гърция и Рим. Точно там и
тогава създаването на семейството е започва-
ло със изготвянето на споразумение между
мъжа и жената, в което са описвали имуще-
ствените си права и задължения и дори
въпросите за наследяването на съвместно
придобитото имущество. Това е било в реда
на нещата, не е било смятано за нещо неред-
но, а напротив – било е поддържано. Този
правен обичай, тази традиция на уреждане
на брачните връзки са били широко разпро-
странени. Едва по-късно, заедно с разпро-
страняването на християнството в Европа,
когато брачният съюз е започнал да бъде
сключван и освещаван от църквата, брачните
договори са изместени на задна линия, но не
са изчезнали в сянката на вековете.

От развитите страни едва ли ще се намери
и една, където законодателството да не пре-
движда възможността да бъдат сключвани
брачни договори. А законодателството на
някои страни, например на Перу, направо
задължава встъпващите в брак да сключват
брачен договор, като всъщност ги принужда-
ва да избират един или друг статут на съпру-
жеското имущество.

Днес доста често се чува за благородните
постъпки на знаменити хора (Лучано Пава-
роти, Пол Маккартни), които оставят на
съпругите си след развода сериозни състоя-
ния. И се съобщава, че това е било предвиде-
но в брачния договор.

В брачния договор на Аристотел Онасис и
Жаклин Кенеди е било предвидено, че ако
мъжът изостави жена си, за всяка година в брак
с нея тя ще получи компенсация от 10 млн.
долара, а ако изоставен се окаже той, тя полу-
чава общо 18,7 млн. долара, но ако бракът е
продължавал не по-малко от пет години.

Известни са и бракоразводните процеси
на руските магнати:

През 1999 г. жената на алуминиевия крал
Лев Чорни Людмила спечели в съда полови-
ната му състояние – 150 млн. долара.

Ръководителят на „Северстал“ Алексей
Мордашов беше задължен да плаща на бив-
шата си жена Елена по 100 хил. долара на
месец само за да си оттегли тя иска за запор
върху част от акциите на компанията. В
нейна собственост е прехвърлен също така
тристаен апартамент в Москва.

Ръководителят на авиокомпанията „Волга
– Днепър“ Алексей Исайкин живял с жена си
Лидия 36 години, след което се пренесъл при
бавачката на внучката си. При развода жена
му претендирала за половината от акциите на
компанията на сума 10 млн. долара, но
Исайкин успял да се споразумее с жена си и
си запазил дела в компанията „Волга – Дне-
пър“, а Лидия получила цяло придобитото
съвместно имущество (включително и къща в
Лондон) и парична компенсация, чийто раз-
мер не се обявява.

Бившата стюардеса Ирина живяла с маг-
ната Роман Абрамович 15 години и му роди-
ла пет деца. Според съобщението на юристи-
те на двойката съпрузите са се разделили „по
взаимно съгласие“. Точната сума, която
Ирина получава след бракоразводния про-
цес, не се огласява официално. По версията
на Forbes състоянието на Абрамович се оце-
нява на 18,7 млрд. долара, а сумата, изплате-
на като компенсация на Ирина, би могла да е
5,5 млрд. лири стерлинги. Наистина други
британски издания правят предположение,
че горката жена може да е получила „едва“
3 млрд. долара. Всички обаче са единодуш-
ни, че този развод е бил най-скъпият в света.

Брачният договор дава възможност на
съпрузите (включително и на бъдещите)
цивилизовано да се споразумеят за съдбата на
съпружеското имущество, да избегнат
непредсказуеми последици, свързани с бра-
коразводния процес, излишни съдебни и

Брачните режими 
според руското семейно право
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други материални и морални щети.
Дългогодишната практика на оформяне

на договорни отношения между съпрузите в
много чужди страни е уредена законодател-
но, което дава възможност ясно и подробно
да се определя реда на сключване на брачни
договори. В икономически развитите страни
вече отдавна са разбрали, че сключването на
брачен договор е жизнена необходимост.

По пътя на законодателно уреждане на
имуществените отношения между съпрузите
върви и законодателството на постсъветска
Русия. Сключването на брачни договори
между съпрузите стана възможно сравнител-
но наскоро с приемането на Семейния
кодекс на Руската федерация.

Съветското брачно-семейно законодател-
ство предвиждаше правно уреждане на
семейните отношения, включително и иму-
ществените единствено по силата на закона.
Всякакви споразумения по повод на имуще-
ството на съпрузите противоречаха на съвет-
ското законодателство, тъй като такива не
можеше да има. А и имущество по онова
време официално не можеше да има никой
от съветските хора – частната собственост
беше забранена.

Отменянето на така наречената „общона-
родна социалистическа собственост“ на сред-
ствата за производство и на другите имуще-
ствени обекти, възстановяването на институ-
та на частната собственост, извършената
приватизация в страната обусловиха появата
и в нашата страна на договорни съпружески
отношения и законодателното уреждане на
въпроса за брачния договор.

Развитието в Русия на договорните отно-
шения между съпрузите и стабилната тенден-
ция за увеличаване на броя на брачните
договори свидетелства както за ръста на
имотното благосъстояние на гражданите,
преди всичко за появяването на имотно
осигурени хора, така и за повишаването на
правната култура и правосъзнанието на рус-
наците, които смятат да сключат или вече са
сключили брак.

§1. Общи положения за брачния договор

Както беше отбелязано, институтът на
брачния договор е сравнително нов за руска-
та правна система. Първите крачки за него-
вото въвеждане бяха направени с приемане-

то на Гражданския кодекс на Руската федера-
ция от 1 януари 1995 г., чл. 256 от който
предвижда промяна на законния режим на
обща съвместна собственост на съпрузите
върху имуществото, придобито по време на
брака.

След това в Гражданския кодекс на Руска-
та федерация, влязъл в сила от 1 март 1996 г.,
се предвиди глава 8 „Договорен режим на
имуществото на съпрузите“, специално
посветена на въпросите на имуществените
отношения между съпрузите. Така в тази
сфера беше окончателно въведено правното
уреждане. Тук несъмнено се проследява
последователност в руското законодателство,
въпреки че законодателите твърде дълго не
можеха да се решат законодателно да въведат
договорни отношения между съпрузите,
обявени в Гражданския кодекс на Руската
федерация.

Определение за брачен договор се дава в
глава 8, чл. 40 на Семейния кодекс на Рус-
ката федерация, съгласно който за брачен
договор се признава споразумение между
лица, встъпващи в брак, или споразумение
между съпрузи, определящо имуществените
права и задължения на съпрузите в брака и
(или) в случай на неговото разтрогване.
Предмет на договора могат да бъдат само
имуществото и имуществените отношения на
съпрузите. Нашето законодателство забраня-
ва на съпрузите с брачен договор да уреждат
такива въпроси, като възпитанието и из-
дръжката на децата, грижите за възрастни ро-
дители и други роднини, както и други въп-
роси от неимуществено естество, които не
могат да бъдат решавани с брачния договор.

За разлика от Русия в страните от англо-
саксонската правна система предмет на брач-
ния договор могат да бъдат не само имуще-
ствените, но и всякакви други отношения от
неимуществен характер между съпрузите.

На всички е известен примерът на брач-
ния договор между поп звездата Майкъл
Джексън и съпругата му Деби Рой, според
който Майкъл се задължава да плати на оча-
кващата дете Деби възнаграждение от повече
от един милион долара веднага след раждане-
то на детето. Освен това според условията на
договора той се задължава да й плаща всяка
година по 280 хил. долара. Подобни усло-
вия са приемливи и за руското право, тъй
като те се отнасят до имуществените отноше-
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ния между съпрузите, обусловени от опреде-
лено събитие – раждането на детето.

В брачния договор обаче се предвижда
също така, че при развод бъдещото дете оста-
ва с баща си и на майката не се разрешава
дори да го посещава. Подобни условия про-
тиворечат на руското законодателство.

Брачният договор не може да предвижда и
условия за личните взаимоотношения между
съпрузите, дори и да отговарят на общопри-
етите норми на морала и нравствеността.
Така брачният договор не може да урежда
такива въпроси, като изпълняване на съпру-
жеските задължения, съпружеската вярност,
уважение на съпрузите един към друг и към
членовете на семейството на съпруга или
съпругата, определяне на някакви правила на
поведение на съпрузите в семейството и бита
и пр.

Разбира се, при наличие на взаимно съ-
гласие съпрузите могат да се споразумеят за
какво ли не. Но брачният договор не може да
предвижда, условно казано, че например
съпругата се задължава всекидневно да прави
супа и да мие пола, а съпругът да завинтва по
два винта в стената за рафтове на жена си и
два пъти на нощ да изпълнява съпружеските
си задължения – това не е предмет на брач-
ния договор, тук няма имуществени отноше-
ния.

Върху брачния договор пряко се пренася
действието на два раздела на руското право –
семейното и гражданското. Но ако нормите
на Семейния кодекс на Руската федерация са
призвани да уреждат именно съпружеските
правоотношения, Гражданският кодекс на
Руската федерация се прилага към брачния
договор като към гражданскоправна сделка.
Трябва да се отбележи, че такова „двойно
подчинение“ (двойно правно регулиране)
често води до сблъсъци между отделните
норми на гражданското и семейното законо-
дателство, до колизия между тях, което не
може да не се отрази върху единството на
практиката на правоприлагането, и до сега
предизвиква дискусии и спорове както сред
практикуващите юристи, така и в средите на
занимаващите се с теория на правото спе-
циалисти. Но за това ще говорим малко по-
късно.

Първоначалното проучване на правната
конструкция на брачния договор неволно
навежда на мисълта, че той е форма на спо-

разумение за разделяне на имуществото на
съпрузите (чл. 38 на Семейния кодекс на
Руската федерация). Наистина има общи
неща с това споразумение от имуществено
естество. Но брачният договор е по-универ-
сална форма за уреждане на имуществените
отношения между съпрузите, а по своето
съдържание е значително по-широк и мно-
гообразен.

Ако споразумението за разделяне на иму-
ществото преследва само една цел – разделя-
не на придобитото по време на съвместния
брак общо имущество на съпрузите при
развод, с брачния договор може да бъде уре-
ден един по-широк спектър от имуществени
отношения между съпрузите както по време
на брака, така и в случай на развод.

Брачният договор може да предвижда
въпроси, абсолютно противоположни на
онези, които са предвидени в споразумение-
то за разделяне на имуществото на съпрузи-
те. Така например брачният договор може да
се отнася за режима на съвместна или дялова
собственост върху имуществото на единия
или всеки от съпрузите, да изважда от общия
обем на придобитото по време на брака иму-
щество като собственост на единия от съпру-
зите отделни имуществени обекти и т.н.
Освен това за разлика от разделянето на иму-
ществото на съпрузите, което се извършва
само при разтрогване на брака, брачен дого-
вор съпрузите могат да сключат по всяко
време и дори преди регистрацията на брака,
още без да са съпрузи.

Към брачния договор напълно се отнасят
общите положения на гражданското законо-
дателство за сделките, за реда на сключване,
промяна и разваляне на договорите, за нева-
лидността на сделките. В частност по спора-
зумение на съпрузите брачният договор
може да бъде променян или развалян. На
основанията, предвидени в Гражданския
кодекс на Руската федерация за невалидност-
та на сделките, брачният договор може да
бъде признат за невалиден. Това може да
бъде направено, ако бъде установено напри-
мер, че един от съпрузите е недееспособен
или волеизявлението на участника в брачния
договор не отговаря на действителната му
воля.

Условията на брачния договор, които
нарушават изискванията на закона, могат да
бъдат признати за невалидни. Така с Поста-
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новление на Пленума на Върховния съд на
Руската федерация № 15 „Относно прилага-
нето от страна на съдилищата на законодател-
ството при разглеждане на дела за разтрогва-
не на брака“ от 5 ноември 1998 г. се поста-
новява: „Ако с брачния договор е променен
определения от закона режим на съвместна
собственост, съдът при решаването на спора
за разделяне на имуществото на съпрузите
трябва да се ръководим от условията на даде-
ния договор. При това трябва да се има пре-
двид, че по силата на чл. 42, т. 3 на Семей-
ния кодекс на Руската федерация условията
на брачния договор за режима на съвместно
имущество, които поставят единия от съпру-
зите в изключително неблагоприятно поло-
жение (например единият от съпрузите е
напълно лишен от право върху придобитото
по време на брака имущество), могат да
бъдат признати от съда за невалидни по иска-
не на този съпруг“.

Според чл. 43 на Семейния кодекс на
Руската федерация не се допуска едностра-
нен отказ от изпълнението на брачния дого-
вор, което отговаря на разпоредбите за осно-
ванията за промяна и прекратяване на дого-
вора, предвидени в чл. 450 на Гражданския
кодекс на Руската федерация.

Брачният договор не може да съдържа
разпоредби, които противоречат на основ-
ните начала на семейното законодателство. В
него не могат да се съдържат разпоредби,
които ограничават правоспособността и дее-
способността на съпрузите, тяхното право на
обръщане към съда за защита на правата си.

В закона е предвидена забрана на включ-
ването в брачния договор на разпоредби,
които ограничават правото на нетрудоспо-
собния нуждаещ се съпруг на получаване на
издръжка от другия съпруг, както и разпо-
редби, които поставят единия от съпрузите в
крайно неблагоприятно положение или
които противоречат на основните начала на
семейното законодателство. Условията на
брачния договор не трябва да противоречат
на принципа за създаване на съпружеските
отношения на основата на взаимната любов
и уважение.

В брачния договор не могат да бъдат вклю-
чени условия с признаци на завещание, т.е.
които предвиждат възможността за разпо-
реждане с имуществото в случай на смъртта на
някого от съпрузите, тъй като завещанието е

едностранна сделка с изключително лично
естество. За оформянето на завещание не се
изисква нечие съгласие и съгласуването на
условията на завещанието между двама души
противоречи на духа и буквата на закона.

При определяне на страните в брачния
договор под лица, които влизат в брак, тряб-
ва да се разбират лицата, които се признават
като такива съгласно чл. 40 на Семейния
кодекс на Руската федерация и федералния
Закон за гражданските актове № 143-ФЗ от
15 ноември, т.е. мъжете и жените, достигна-
ли брачна възраст, заявили намерение да
встъпят в брак чрез подаване на заявление за
регистриране на брака в съответния орган за
оформяне на актовете за гражданско състоя-
ние. Освен предвидените в Семейния кодекс
на Руската федерация изисквания към лица-
та, които имат право да сключат брачен дого-
вор, трябва да се взимат предвид също и
съответните разпоредби на гражданското
законодателство. Тези лица трябва да са дее-
способни и достигнали определената от зако-
нодателството брачна възраст (18 години)
или да са еманципирани непълнолетни, или
да са получили разрешение от съответния
държавен орган за встъпване в брак.

Брачният договор се отнася към сделките,
които могат да бъдат извършени само лично,
във връзка с което сключването на брачни
договори посредством представители (на-
пример с пълномощно) е недопустимо.

Брачният договор се оформя в писмен вид
и подлежи на задължителна нотариална
заверка. Брачният договор обаче, ако е
сключен преди държавната регистрация на
сключването на брака, влиза в сила от деня на
държавната регистрация на брака.

Правата и задълженията, предвидени в
брачния договор, могат да бъдат лимитирани
с определени срокове или да са поставени в
зависимост от настъпването или ненастъпва-
нето на определени условия (чл. 42 от Се-
мейния кодекс на Руската федерация). Това
означава, че страните по брачния договор
могат да се споразумеят, че условията на
брачния договор ще действат само през
определен период от време или ще зависят от
някакви други обстоятелства.

При това срокът на брачния договор може
да е фиксиран в рамките на конкретен
период, да се определя от настъпването на
датата на изтичане на неговото действие, от
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посочване на събитие, което трябва да настъ-
пи и в зависимост от което ще възникнат
имуществени права и задължения на съпру-
зите. Такова събитие в частност може да бъде
определено като раждането на деца, нуждата
да се плаща за обучение, необходимост да се
издържат за сметка на семейния бюджет
нетрудоспособни и стари родители, други
членове на семейството, във връзка с което
съпрузите определят реда за поемане на бре-
мето на разходите за издръжката на семей-
ството, техния размер, периодите на плаща-
не и т.н. Трябва да се има предвид, че когато
действието на брачния договор се обуславя от
определен от страните срок, след изтичането
на този срок се прекратява и действието на
брачния договор, в резултат на което се
извършва връщане към законния правен
режим на имуществото на съпрузите – режи-
ма на обща съвместна собственост.

Правата и задълженията на съпрузите
според брачния договор, които са обоснова-
ни от възникването или невъзникването на
определени условия, на така наречените
отменителни или отлагателни условия, се
подчиняват на действието на чл. 156 от
Гражданския кодекс на Руската федерация.

Теорията на гражданското право под сдел-
ка с отлагателно условие разбира такава сдел-
ка, при която възникването на правата и
задълженията е съотнесено към настъпването
на събитие, за което не се знае дали ще настъ-
пи, или не. Строго погледнато, самият бра-
чен договор между лица, възнамеряващи да
сключат брак, е точно договор, сключен с
отлагателно условие, тъй като влизането в
сила на брачния договор е обусловено точно
от факта на регистрация на брака, който
следва след сключването на брачния договор.

Брачният договор ще се смята за сключен
с отлагателно условие, ако съпрузите са
поставили възникването на конкретните си
права и задължения в зависимост от обстоя-
телство, за което не се знае дали ще настъпи,
или не. Например в брачния договор може
да бъде предвидено условието, че при ражда-
не на дете съпругът се задължава да купи с
лични средства някакво скъпо имущество: от
колие до кола или вила, да открие на съпруга-
та си сметка и периодически да я зарежда до
навършване на определена възраст от детето.
Всичко зависи от реалните финансови
възможности и съгласуваните между съпру-

зите условия. Такъв брачния договор ще бъде
договор, сключен с отлагателно условие, тъй
като към момента на неговото сключване не
се знае дали ще се роди дете.

Необходимо е да се отбележи, че в това
няма противоречие с постулата, че брачният
договор не може да урежда лични неимуще-
ствени отношения между съпрузите, правата
и задълженията на съпрузите по отношение
на децата им. Възникването на имуществени
права и съответните задължения на съпрузи-
те може да бъде поставено в зависимост от
настъпването на даденото условие, обуслове-
но от тях.

Брачният договор може да бъде сключен с
отменително условие, ако съпрузите са пре-
двидели в него условие, че прекратяването на
съгласуваните в договора права и задължения
ще зависят от фактическите обстоятелства, за
които не се знае дали ще настъпят, или не.
Това се отнася за случая, когато например
съпрузите са постановили, че разходите за
издръжката на семейството ще бъдат поети
само от съпруга, тъй като жена му е редовен
студент. След завършване на висше образо-
вание и намиране на работа за съпругата ста-
ват невалидни задълженията на мъжа за
издръжката на семейството и всеки от съпру-
зите сам поема разходите по издръжката си.

Трябва да се отбележи, че Семейният
кодекс на РФ не предвижда някакви срокове,
в рамките на които трябва да бъде сключен
брака.

Сключването от страна на лицата на брач-
ния договор и дори подаването от бъдещите
съпрузи на заявление за регистриране на
брака не дават стопроцентова гаранция, че
бракът наистина ще бъде сключен. Това може
да бъде само предполагано с една или друга
степен на вероятност. При сключване на
брачен договор бракът може да бъде или да
не бъде регистриран изобщо. Оттук идва
изводът, че ако брачният договор влиза в сила
от деня на регистриране на брака, до тази
дата все още не се пораждат задължения на
страните по брачния договор. Съответно,
ако един от бъдещите съпрузи не изпълнява
условията на такъв брачния договор, той не
може да бъде задължен да го прави. Самият
такъв договор, като се абстрахираме от прав-
ната терминология, по-скоро има смисъла на
джентълменско споразумение.

В гражданското законодателство има
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сходна норма, която предвижда възможност-
та за сключване на предварителен договор,
според който страните са задължени в бъдеще
да сключат основния договор за предаване на
имущество, извършване на дейности, оказ-
ване на услуги (чл. 429 на Гражданския
кодекс на РФ). Но в предварителния договор
трябва задължително да бъде посочен срокът,
в рамките на който страните се задължават да
сключат основния договор. Семейният
кодекс на РФ обаче не предвижда аналогич-
на норма. Законът не задължава и не може да
задължи лицата, които сключват брачен дого-
вор във връзка със своите намерения да встъ-
пят в брак, да го регистрират в определен
срок.

Сключеният преди регистрацията на
брака брачен договор няма да носи призна-
ците на предварителен договор в гражданско-
правния смисъл. Такъв договор ще е пълно-
ценен брачен договор, който поражда за
бъдещите съпрузи правата и задълженията,
предвидени от тях в договора.

Ако обаче лицата сключат преди регистра-
цията на брака брачен договор, но по някак-
ва причина бракът между тях не бъде реги-
стриран, брачният договор ще си остане
„мъртво роден“ документ от правна гледна
точка. При това, както основателно се отбе-
лязва в публикациите по тази тема, в този
случай няма нужда да се извършват някакви
специални действия за развалянето на даде-
ния брачен договор.*

Наистина личните отношения между
бъдещите съпрузи не могат да бъдат вкарани
в строгите рамки на закона с определянето на
конкретен срок за регистриране на брака.

Точно затова бъдещите съпрузи трябва да
си дават сметка, че ако бракът не бъде реги-
стриран, в случай на спор между тях не биха
могли да се позовават на условията на брач-
ния договор, който не е осъществен, не е
влязъл в сила. Съответно трябва да се мисли и
за възможните последици и преди регистри-
рането на брака, независимо от доверието и
топлите чувства между партньорите. По-
добре е те да се въздържат от изпълняването
на онези условия от невлезлия в сила брачен
договор, които могат да доведат до сериозни

правни последици, например големи мате-
риални разходи, оформяне на имуществени
права върху имоти и т.н.

Съгласно казаното действието на брачния
договор не може да се отнася до лица, които
са във фактически брачни отношения, без да
са ги оформили. Тяхно общо имущество по
силата на закона, в юридическия смисъл на
това понятие, не може да бъде учредено. Те
не могат и със споразумението си да учредят
за себе си режим на обща съвместна съпру-
жеска собственост, тъй като по закон това е
невъзможно. Затова и споровете между
лица, които са в така наречения неофициален
брак, във връзка с това „общо имущество“ ще
се разрешават само от нормите на граждан-
ското, а не и на семейното законодателство.

Подобна позиция е изложена от Върхов-
ния съд на Руската федерация в Постановле-
ние №6 на Пленума „Относно промени и
допълнения в някои постановления на Пле-
нума на Върховния съд на Руската федера-
ция“. В частност Върховният съд отбелязва,
че спор за делба на имуществото на лица,
които са в семейни отношения без регистри-
ране на брак, трябва да се решава не по пра-
вилата на чл. 256 от първа част на Граждан-
ския кодекс на РФ и чл. 34–39 от Семейния
кодекс на РФ, а съгласно чл. 252 от първа
част на Гражданския кодекс на Руската феде-
рация. При това трябва да бъде взимана пре-
двид степента на участие на тези лица със
средства и личен труд в придобиването на
имуществото.

§2. Съвместната собственост на съпру-
зите и брачният договор

Въпросът за общата съвместна собстве-
ност на съпрузите е ключов за брачния дого-
вор. Без неговото проучване не могат да
бъдат правилно разбрани както правният
характер на брачния договор, така и да бъдат
решавани практическите въпроси за сключ-
ването, действието и прекратяването на
брачния договор.

Голямото практическо значение се състои

* Князев, А.Г., Ю.Н. Николаев. Развод. Раздел имущества. М.: Эксмо, 2004, с. 93.
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преди всичко в това, че основна цел на брач-
ния договор по правило е промяната на
общата съвместна собственост, на законния
режим на собствеността на съпрузите, него-
вото преобразуване в режим на разделна
собственост или собственост на един от
съпрузите върху придобитото по време на
брака имущество. Точно имуществото, което
влиза в общата съвместна собственост на
съпрузите, представлява основното съдържа-
ние на брачния договор.

Прекратяването с брачния договор на
съвместната собственост на съпрузите и
учредяването на разделен режим на собстве-
ност на съпрузите върху това имущество
превръща съпрузите в еднолични собствени-
ци. Такъв собственик може самостоятелно да
се разпорежда с това имущество посредством
извършването на всякакви гражданскоправ-
ни сделки без съгласието на другия съпруг, а в
случай на смърт на този собственик имуще-
ството се наследява само от неговите наслед-
ници.

Законният режим на съвместна собстве-
ност на съпрузите е определен от Граждан-
ския кодекс на РФ (чл. 256, т. 1). Така, ако
между съпрузите не е въведен с договор друг
режим за това имущество, придобитото по
време на брака имущество представлява
тяхна съвместна собственост. Изключение се
прави за предметите за индивидуално пол-
зване. Скъпоценностите и другите луксозни
предмети обаче не се смятат за такива.

При определянето на това, кое имущество
представлява съвместна собственост и кое
индивидуална, ръководещи са също така раз-
поредбите на чл. 34 и 36 от Семейния ко-
декс на Руската федерация. Така към общото
имущество на съпрузите според чл. 34 на
Семейния кодекс на РФ се отнасят доходите
на всеки от съпрузите от трудова дейност,
предприемаческа дейност и резултатите от
интелектуална дейност, получените от тях
пенсии, помощи, както и други парични пла-
щания, нямащи специално целево предназ-
начение (суми за материална помощ, суми за
компенсация на щети във връзка със загуба
на трудоспособност в резултат на злополука
или друга вреда на здравето и др.).

Общо имущество на съпрузите предста-
вляват придобитите за сметка на общите
доходи движими и недвижими вещи, ценни
книжа, участия, влогове, дялове в капитал,

внесени в кредитни организации или в други
търговски организации, както и всяко друго
придобито от съпрузите по време на брака
имущество, независимо на името на кого от
съпрузите е придобито или на името на кого
или от кого от съпрузите са внесени парични-
те средства. За принос в семейния бюджет,
който дава право на общо имущество, се
признава също грижата за домакинството и
отглеждането на децата. Право върху общото
имущество на съпрузите има също и съпру-
гът, който по време на брака не е имал само-
стоятелен доход.

В споменатото вече Постановление на
Пленума на Върховния съд на Руската феде-
рация № 15 от 5 ноември 1998 г. се дава
следната формулировка: Обща съвместна
собственост на съпрузите, подлежаща на
делба (чл. 34, т. 1 и 2 от Семейния кодекс на
РФ), представлява всяко придобито от тях в
периода на брака движимо и недвижимо
имущество, което по силата на чл. 128, 129 и
213, т. 1 и 2 от Гражданския кодекс на РФ
може да бъде обект на правото на собстве-
ност на гражданите, независимо от това, на
името на кого от съпрузите е било придобито
или са били внесени паричните средства, ако
с брачен договор между тях не е определен
друг режим за това имущество.

Ако обобщим и опростим нещата, можем
да даден следната формулировка за общото
имущество на съпрузите, което се подчинява
на режима на тяхната обща съвместна соб-
ственост – това е всичко, придобито по време
на брака със средства от семейния бюджет. И
няма значение на името на кого от съпрузите
се води това имущество. Главният критерий
за причисляването на имуществото към
съвместната собственост на съпрузите е
състоянието на брак.

Чл. 36 от Семейния кодекс на РФ поста-
новява, кое имущество не влиза в понятието
на съвместно придобитото и дава определе-
ние на собствеността на всеки от съпрузите.
Към разделната собственост на съпрузите
(собствеността на всеки един от тях) се отна-
ся имуществото, получено от всякакви без-
възмездни сделки (вкл. получено като даре-
ние), прехвърлено по реда на наследяване,
както и придобитото преди встъпването в
брак.

Определението се различава от действа-
щото преди, съдържащо се в чл. 22 на Брач-
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ния и семеен кодекс на РСФСР, с отбеляз-
ването, че собственост на всеки от съпрузите
е не само имуществото, получено от него по
време на брака като дарение, но и по линия
на други безвъзмездни сделки. Съвсем оче-
видно е, че под безвъзмездни сделки законо-
дателят е имал предвид сделки за предаване в
частна собственост на имущество по реда на
безплатното приватизиране на жилища,
предприятия и друга държавна и общинска
собственост.

В този случай е уместно да си спомним, че
в началния етап на приватизацията жилищ-
ните помещения се приватизираха като обща
съвместна собственост на гражданите, вклю-
чително и на съпрузите, без да се определят
дялове. В резултат на това съпрузите освен
другото придобито по време на брака иму-
щество по реда на приватизацията придоби-
ваха като съвместна собственост и апарта-
мент. Получи се парадоксална ситуация,
която стана причина за много казуси в прак-
тиката на правоприлагането. От една страна,
приватизираният апартамент се причислява
към общата съвместна собственост на съпру-
зите, а от друга, той е придобит в резултат на
безвъзмездна сделка, образно казано придо-
бит е като собственост на съпрузите под фор-
мата на подарък от държавата.

В практиката на нотариусите имаше слу-
чаи, когато съпрузите искаха да бъде съставен
брачен договор, като се включи в списъка на
имуществото и приватизираният апартамент,
с променяне на режима на съвместна соб-
ственост с разделна. И такива сделки се
сключват, въпреки че тази практика не може
да се смята за основаваща се на закона.
Прехвърлянето на жилищното помещение в
съвместна собственост при приватизирането
не води до формирането на обща съпружеска
съвместна собственост, още повече че заедно
със съпрузите собственици на апартаментите
и стаите често стават техните деца, родители и
други роднини.

Бяха необходими около десет години, за
да бъде поправена тази грешка в законода-
телството. С Федералния закон 54-ФЗ от 15
март 2001 г. бяха внесени поправки в Зако-
на на Руската федерация № 1542 „За при-
ватизацията на жилищния фонд в Руската
федерация“ от 4 юли 1991 г., които изключ-
ват възможността за приватизация на жили-
щето като съвместна собственост. Въпреки

това приватизираните по този начин като
съвместна собственост жилищни помещения
сега са достатъчно много, но все пак не може
да бъде извършвана промяна на този режим
на съвместна собственост чрез сключването
на брачен договор.

Често се появява необходимост да бъде
прекратена съвместната собственост върху
приватизираните като съвместна собственост
жилищни помещения. Това може да бъде
предизвикано от различни причини: от не-
обходимостта да бъде поделено общото иму-
щество, да бъде отчуждено това имущество,
от грижата за правата на наследниците в
бъдеще и др. Тъй като това не може да бъде
направено с помощта на брачния договор,
единственият законен начин за решаването
на този проблем е определяне на дялове,
преобразуване на съвместната собственост в
дялова. В този случай съсобствениците могат
да се ползват единствено от чл. 254 на Граж-
данския кодекс на РФ и да сключат споразу-
мение за разпределяне на дяловете.

По-нататък, след като са разпределени
дяловете на всеки от съсобствениците, всеки
от тях може да се разпорежда със своите
дялове както реши по всякакъв законен
начин (да ги продава, подарява, завещава и
т.н.). В случай на смърт на този съсобственик
неговият дял се прехвърля на неговите
наследници, което значително опростява
процедурата на оформяне на наследствените
права, тъй като този дял е определен предва-
рително от живия собственик.

§3. Съдържание на брачния договор

Съдържанието на брачния договор е
преди всичко резултат от съгласуване на
правния режим на имуществото на съпрузи-
те или на бъдещите съпрузи, оформен като
нотариално заверен документ.

Семейният кодекс на РФ (чл. 34) при
определянето на основното съдържание на
брачния договор включва в него следното:

1) промяна на установения по закон
режим на съвместна собственост;

2) определяне на режима на съвместна,
дялова или разделна собственост:

– върху цялото имущество на съпрузите;
– върху отделни негови видове;
– върху имуществото на всеки от съпрузите.
Имуществото, споменато в посочения
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член на Кодекса, може да бъде както вече
съществуващо, така и такова, което може да
бъде придобито занапред. Освен това в
брачния договор могат да бъдат предвидени
правата и задълженията на съпрузите по
отношение на тяхната взаимна издръжка,
начините на взаимно участие в доходите на
всекиго от тях, редът за поемане от страна на
всеки от тях на семейните разходи и други
аналогични условия.

Така в брачния договор съпрузите могат да
предвидят права и задължения по отношение
на тяхната взаимна издръжка, като определят
начина и сумите на такива платежи един на
друг. Това има значение в случаите, когато
единият от съпрузите се занимава с отглежда-
нето на децата и с домакинството, както и в
случаите, когато единият съпруг има пробле-
ми по линия на трудоспособността поради
здравословното си състояние или по други
обективни причини.

С брачния договор съпрузите могат по
принцип да се споразумеят за разпределяне-
то на всякакви семейни разноски и приходи
– както обичайните битови всекидневни раз-
носки (за храна, дрехи, лечение, режийни и
т.н.), разноски за обучение и издръжка на
децата, разноски за почивки, така и приходи
от даване под наем на имущество (например
жилище), от участие в стопанска дейност, от
ценни книжа (облигации, акции) и т.н.

В брачния договор съпрузите могат да
включат основанията, сумите, реда и сроко-
вете на предоставяне на издръжка един на
друг и по време на брака, и след неговото
разтрогване. Трябва да се има предвид обаче,
че при спор по повод изпълняването на това
условия ще трябва да се обърнат към съда,
тъй като за разлика от нотариално заверено-
то споразумение за плащане на издръжка за
деца, което има силата на изпълнителен лист
(чл. 100 от Семейния кодекс на РФ), брач-
ният договор няма силата на изпълнителен
документ.

Списъкът на разпоредбите на брачния
договор не е фиксиран. Той може да включ-
ва и други разпоредби от имуществено есте-
ство. Например лицата, които само се готвят
да встъпят в брак, по правило все още нямат
съвместно придобито имущество. Въпреки
това законът позволява те да сключат брач-
ния договор. При това в брачния договор
може да бъдат съгласувани дори такива усло-

вия, като кой от бъдещите съпрузи и в какъв
размер ще поеме разноските за подготовката
и провеждането на сватбата (напр. булката
купува сватбените костюми, наема ресто-
рант, а младоженецът плаща сватбеното тър-
жество и сватбените коли, купува халките и
т.н.); да бъде определено кой ще притежава
сватбените подаръци (ако подаръците напр.
ще имат определена достатъчно висока стой-
ност и това се знае предварително). Може да
бъде уговорено, че всичко подарено за сват-
бата по-нататък ще бъде собственост на онзи
съпруг, на когото това имущество е подаре-
но, или, напротив, подаръците ще предста-
вляват съвместна съпружеска собственост. С
други думи, са възможни най-различни
варианти на оформяне на имуществените
отношения.

Да разгледаме най-често срещаните в
практиката на правоприлагането условия
на брачния договор.

1. Най-разпространени са брачните дого-
вори, съгласно които бъдещите съпрузи про-
менят юридическия режим на съвместна соб-
ственост върху имуществото, което е придо-
бито или ще бъде придобито от тях по време
на брака.

Съпрузите, които са в официално реги-
стриран брак, могат да определят правния
режим на вече притежаваното от тях имуще-
ство, както и на имуществото, което ще бъде
придобито от тях в бъдеще, през всеки един
период на брака.

В този случай в брачния договор се включ-
ва условието, че придобитото по време на
брака имущество ще представлява собстве-
ност на онзи от съпрузите, на чието име ще
бъде записано (регистрирано) правото на
собственост върху това имущество. Това
означава, че при регистрирането на правата
например при покупка на имот съпрузите
представят за държавна регистрация на пра-
вата заедно договора за придобиване на
имота и нотариално заверения брачен дого-
вор, в който е включено това условие. При
това няма юридическо значение, кой се явява
като купувач по договора за покупко-про-
дажба. В съставеното от държавния реги-
страционен орган свидетелство за регистри-
ране на правото като законен собственик се
посочва съпругът, предвиден като такъв в
брачния договор.

Този начин на оформяне на правата да се
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отнася както до цялото придобивано по
време на брака имущество, така и до отделни
негови видове, например само недвижимото
или само движимото имущество (автомоби-
ли, акции, дялово участие в уставния капитал
на стопански дружества и т.н.).

Възможни са и комбинирани варианти.
Така например съпрузите могат да определят
в брачния договор, че придобиваните по
време на брака автомобили ще са собственост
на съпруга, а имотите – на съпругата. Съпру-
зите само трябва да уточнят, че по отноше-
ние на имуществото, което не е посочено в
брачния договор, ще бъде запазен законният
му правов статут на обща съвместна собстве-
ност.

Съпрузите могат дори да предвидят в
брачния договор, че цялото недвижимо иму-
щество, придобито по време на брака на
името на съпруга, ще бъде собственост на
съпругата – в нотариалната практика са
известни такива договори. Сред нотариусите
се водеха дискусии на тази тема, беше изказ-
вано мнението за мнимия характер на такива
договори, за това, че те служат като прикри-
тие на договори за дарение на имущество от
единия съпруг на другия. Нищо противоза-
конно в това обаче няма, тъй като за включ-
ване на имуществото в правния режим на
съвместна собственост на съпрузите е без
значение, на името на кого от съпрузите е
придобито то и на чие име се води правото на
собственост. Такава позиция се обявява и от
Върховния съд на Руската федерация (вж.
Решение на Съдебната колегия по граждан-
ски дела на Върховния съд на Руската феде-
рация от 12 февруари 2002 г.). Съответно
такова имущество може да бъде отнесено и
към предмета на брачния договор и да бъде
пререгистрирано на името на другия съпруг,
който не е титуляр.

Много важно, определящо е условието в
брачния договор за определяне правото на
собственост на страните в брачния договор
върху доходите, получени от съпрузите по
време на брака, включително и в резултат на
използването на принадлежащото им иму-
щество, носещо приход. При това няма зна-
чение, как определят съпрузите в брачния
договор правото върху самото имущество.
Така, ако в брачния договор съпрузите са
определили, че акциите или дяловото участие
в уставния капитал на дружества с ограниче-

на отговорност ще принадлежат на единия от
съпрузите, това изобщо не значи, че полага-
щият се на съпруга-акционер дивидент от
акциите или доход от съдружието му в друже-
ството с ограничена отговорност ще принад-
лежи еднолично само на него. При липсата в
брачния договор на клауза относно това за
тези приходи действа режимът на обща
съвместна собственост на съпрузите.

2. В нотариалната практика имат също
така място и брачни договори, които освен
останалите условия предвиждат и преобразу-
ване на режима на обща съвместна собстве-
ност на имуществото на съпрузите в дялова
собственост.

Целта на тези брачни договори е очевид-
на. Преди всичко това е грижа за наследни-
ците. Случва се съпрузите при придобито по
време на брака достатъчно имущество рано
или късно да започнат да се замислят за инте-
ресите на наследниците си, за това, как най-
добре да оформят наследствените им права в
случай на смърт на родителя, особено когато
наследниците са деца от различни бракове.
При решаването на този въпрос съпругът
(съпрузите) стигат до извода, че е много по-
удобно наследството да бъде уредено, когато
наследяваното имущество е определено
предварително, особено когато това имуще-
ство е много. В ситуацията с общата съвмест-
на собственост на съпрузите съставът на
наследството на всеки от тях не е определен,
тъй като наследствената маса под формата на
общо имущество принадлежи и на двамата
съпрузи без определяне на дялове. Точно
тогава се стига до решението за сключване на
брачен договор, с който съпрузите въвеждат
дялова собственост върху общото имуще-
ство, придобито по време на брака. При това
не е задължително определените в договора
дялове на съпрузите да са равни.

Трябва да се отбележи, че тези дялове от
общото имущество е много по-удобно да се
определят с обикновено споразумение за
разпределение на дялове (чл. 254 на Граж-
данския кодекс на РФ). Може също да се
състави нотариално заверено свидетелство за
правото на собственост върху дял със съвме-
стно заявление на съпрузите, както е предви-
дено в чл. 74 от Основите на законодател-
ството на Руската федерация за нотариата.
Затова в интерес на истината трябва да се
отбележи, че подобни условия не се срещат
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често в брачните договори.
Но пък случаите на сключване на брачни

договор, които предвиждат въвеждане на
съвместна собственост върху имуществото,
принадлежащо на единия или на двамата
съпрузи, не се срещат в нотариалната прак-
тика, въпреки че такава възможност е пре-
двидена от закона.

Изглежда тази норма на чл. 34 от Семей-
ния кодекс на РФ има най-вече теоретичен
характер. Тя обаче също има право на съще-
ствуване. Защото ако с брачния договор бъде
пренесен законовият режим за обща
съвместна собственост на съпрузите върху
имуществото на единия от съпрузите
(например върху подарената му къща),
последиците са очевидни. След съставянето
на такъв брачен договор и съответната реги-
страция този съпруг губи правото си на едно-
личен собственик, в частност не може да се
разпорежда с това имущество без съгласието
на другия съпруг. Освен това към наследява-
не, ако се помине който и да било от съпру-
зите, ще бъдат призовани техните наследни-
ци, например родители, деца от първия брак
на другия съпруг. Така въведения с брачния
договор режим на обща съвместна собстве-
ност за имуществото на всеки или на един от
съпрузите на практика представлява едновре-
менно накърняване на правата на тези
съпрузи като еднолични собственици.

3. Най-големи трудности практически
предизвиква въпросът за промяната с
помощта на брачния договор на режима на
собственост на единия от съпрузите чрез пре-
образуването му в собственост на другия
съпруг.

В правната литература доста често се
изказва мнение за възможността и право-
мерността на такова условие в брачния дого-
вор, тъй като въз основа на чл. 42 от Семей-
ния кодекс на РФ „съдържание на брачния
договор“ съпрузите имат възможност да
въведат режим на разделна собственост върху
отделни видове имущество на съпрузите или
върху имуществото на всеки от съпрузите.
Този член също така предвижда, че брачният
договор може да бъде сключен както по
отношение на съществуващото, така и по
отношение на бъдещото имущество на
съпрузите.

Анализът на тези разпоредби на Кодекса
показва, че с брачния договор може да се

реши, че всякакво имущество, както предста-
вляващо, така и непредставляващо съвместна
собственост на съпрузите, може да бъде
признато за собственост на всеки един от
съпрузите.

Освен това в закона не се съдържа забра-
на за включване в брачния договор като
негов предмет на имущество, принадлежащо
само на един от съпрузите (преминало по
време на брака в негова собственост по линия
на безвъзмездни сделки или по реда на насле-
дяване, както и имущество от преди брака).
Защо тогава съпрузите да решат в брачния
договор, че това имущество ще бъде собстве-
ност на другия съпруг, ако са сметнали да
оформят правата именно по този начин?

Нещата обаче не са толкова прости.
Много често нотариусите отказват да заверят
такива брачни договори, виждайки в тях
фиктивна сделка за дарение от страна на еди-
ния съпруг в полза на другия. И в това има
логика.

Трябва да се отбележи, че споменатата
разпоредба на чл. 42 от Семейния кодекс на
Руската федерация, която разрешава да бъде
променен режимът на собственост върху
конкретно имущество на единия от съпрузи-
те, като се отредели това имущество за вещ,
принадлежаща на другия съпруг, всъщност
представлява правен аналог на гражданско-
правния договор за дарение. Подобни брач-
ни договори от гледна точка на гражданското
законодателство (чл. 672 от Гражданския
кодекс на РФ) не са нищо друго освен даре-
ние на придобита преди брака (подарена,
наследена) вещ, принадлежаща на единия от
съпрузите на другия.

Трябва да се отбележи, че гражданското
законодателство урежда целия спектър на
гражданскоправни отношения, а семейното
законодателство за брачния договор съдържа
специални норми, посветени изключително
на съпружеските имуществени взаимоотно-
шения.

Именно затова като че ли подобни брачни
договори имат основания за съществуване,
тъй като няма значение по какъв начин – с
брачен договор или с договор за дарение, се
уреждат правата върху имуществения обект,
ако собственикът е решил да го предаде на
своя съпруг. Страните по договора имат
право сами да избират начина за оформяне
на задълженията си, да избират правото,
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което е най-добре приложимо към техните
взаимоотношения – както граждански, така
и семейни. Важното е тези задължения да
бъдат уредени в рамките на закона, а що се
отнася до правните последици, е без значе-
ние дали е приложено гражданското или
семейното право, още повече че волеизявле-
нието на съпрузите е изразено категорично,
намеренията им са ясни и разбираеми.

Позицията за фиктивното естество на
брачния договор, чиято цел е предаване на
имущество от единия съпруг на другия, беше
изградена и под въздействие на съдебната
практика, по-конкретно от Решението на
Съдебната колегия по гражданските дела на
Върховния съд на Руската федерация от
27 май 2003 г.

Гражданското дело беше разглеждано във
връзка с неверността на представените в
Избирателната комисия от кандидата за
народен представител Б. А. А. данни за при-
надлежащото му право на собственост върху
имот.

Съдът установи, че между съпрузите
Б. А. А. и Б. М. Г. е бил сключен брачен
договор, с който е въведен режим на раздел-
на собственост на съпрузите както по отно-
шение на съществуващото, така и по отно-
шение на бъдещото имущество, според усло-
вията на който това имущество принадлежи
на Б. М. Г. като еднолична собственост от
момента на неговото придобиване.

В резултат на съдебното дирене съдът
направи следните изводи:

„По силата на чл. 42 от Семейния
кодекс на РФ брачният договор се отнася
само за режима на съвместна собстве-
ност на съпрузите, установен от чл. 34
на Семейния кодекс на Руската федера-
ция, което пряко произтича от нормите
на чл. 42, и не се отнася до правоотноше-
нията, предвидени в чл. 36 от Семейния
кодекс на РФ по отношение на собстве-
ността на всеки от съпрузите.

Имуществото, придобито от единия
от съпрузите на основанията, посочени в
чл. 36 от Семейния кодекс на РФ, не
представлява обща съвместна собстве-
ност на съпрузите, чийто режим може
да бъде променен въз основа на чл. 42 от
Семейния кодекс на РФ чрез сключване на
брачен договор“.

Цитираното решение на Върховния съд
на Руската федерация предизвика противо-
речива реакция сред практикуващите юристи
и повлия на практиката за съставяне на брач-
ни договори. Фактически се признава, че
предмет на брачния договор може да бъде
единствено имуществото, принадлежащо на
съпрузите като обща съвместна собственост.
Как тогава да се отнасяме към нормата на
чл. 42 от Семейния кодекс, която позволява
„да се определи режим на съвместна, дялова
или разделна собственост върху имуществото
на всеки от съпрузите“? Ако например
съпрузите са решили с брачния договор пода-
рения на единия от съпрузите парцел да се
ползва с режим на равнодялова тяхна соб-
ственост, за да бъде облекчено по-късно
наследяването му от наследниците на другия
съпруг или за да бъде продаден дял на вън-
шно лице, без да се губи правото на собстве-
ност върху обекта като цяло? Ако се придър-
жаме към изводите на цитираното съдебно
решение, това не може да се прави, въпреки
че Семейният кодекс на РФ изрично пре-
движда такава възможност.

Може по различен начин да се отнасяме
към тази правна позиция, да я споделяме или
да не я споделяме. Такива съдебни решения
позволяват единствено с оптимизъм да си
спомним, че в Русия няма прецедентно
право и което и да било съдебно решение не
може да бъде правило за взимането на след-
ващи аналогични решения.

Трябва обаче да се отбележи, че съдебната
практика, особено на ниво висши съдебни
инстанции, оказва голямо влияние върху
правоприлагателната практика като цяло.
Във връзка с това в брачните договори все
пак не се препоръчва включването например
на прехвърляне на имуществото от единия
съпруг на другия. За тази цел има възмож-
ност да бъде сключен договор за дарение,
още повече че от 1 януари 2006 г. е отменен
Законът на Руската федерация за данъка
върху имуществото, прехвърляно по реда на
наследяване и дарение.

Струва ни се, че въпросът за възможно
променяне чрез брачния договор на режима
на еднолична съпружеска собственост, тран-
сформирането й в съвместна, дялова собстве-
ност или като собственост на другия съпруг
въз основа на чл. 34 от Семейния кодекс на
РФ окончателно може да бъде решен с
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постановление на Пленума на Върховния съд
на РФ или чрез съответните уточняващи
поправки в законодателството.

СЪСТАВЯНЕ И ОФОРМЯНЕ 
НА БРАЧНИЯ ДОГОВОР

1. Нотариална заверка на брачния договор 

Тъй като основната цел на брачния дого-
вор е промяната на режима на собственост на
съпрузите, правилното сключване на брач-
ния договор има огромно значение, тъй като
от това зависи по-нататъшното оформяне на
правата на собственост и цялата бъдеща съдба
на имуществото на съпрузите.

Действащото законодателство определя
задължителните изисквания към формата на
брачния договор. Съгласно чл. 41 от Семей-
ния кодекс на РФ той трябва да бъде сключен
в писмен вид и подлежи на задължителна
нотариална заверка. Неспазването на тези
изисквания на закона прави договора нева-
лиден.

С въвеждането на задължителна нотариал-
на заверка на брачния договор законът под-
чертава, че държавата отдава голямо значе-
ние на защитата на имуществените права на
съпрузите и проявява грижа за тяхната прав-
на защита, тъй като всеки един нотариален
акт е официално признат и има повишена
доказателствена стойност.

Нотариалната заверка на документа се
извършва от нотариуса от името на Руската
федерация и е гаранция за съответствието му
на изискванията на закона и на истинските
намерения на страните.

Нотариусът като представител на публич-
ната власт преди заверката на брачния дого-
вор е длъжен да разясни на страните правата
и задълженията им, да ги предупреди за
последиците от извършваните от тях дей-
ствия, за да не може да бъде използвана юри-
дическата им неинформираност в тяхна
вреда.

Нотариусът е длъжен да завери подготве-
ния от съпрузите проект на брачен договор,
да провери всички условия в него за съответ-
ствието им на законодателството. Обикнове-
но обаче нотариусът подготвя проекта на
брачен договор самостоятелно, като изхожда
от представените от страните по договора
условия.

При работа с лица, които още не са в брак,
нотариусът няма право да изисква от тях раз-
лични удостоверения от гражданското отде-
ление, които да потвърждават подаването от
тези лица на документи за регистриране на
брак. Но при нотариалната заверка на този
брачен договор нотариусът ще трябва да
включи в текста му забележка, че брачният
договор влиза в сила от момента на държав-
ната регистрация на брака между страните.

Ако с брачния договор се въвежда опреде-
лен режим на собственост по отношение на
конкретно имущество, на нотариуса трябва
да бъдат представени оригиналните правоу-
становяващи документи за това имущество.

Брачният договор се подписва от страните
в присъствието на нотариуса, след което
нотариусът поставя върху него удостоверява-
ща заверка.

2. Оформяне и регистриране на правата
по брачния договор 

Сключването и нотариалната заверка на
брачния договор все още не означава, че
всички предвидени в него условия са изпъл-
нени и можем да приключим работа. В реди-
ца случаи се изисква последващо оформяне
на правата, тъй като нотариалната заверка на
договора не включва все още целия комплекс
от юридически действия, цялата процедура за
оформяне на имуществените права на
съпрузите.

Въпросът за оформянето на правата по
брачния договор трябва да бъде разглеждан
преди всичко в аспекта на оформяне на пра-
вата върху недвижимото имущество, което е
предмет на този договор. Чл. 131 на Граж-
данския кодекс на РФ постановява, че пра-
вото на собственост, другите вещни права
върху недвижими вещи, ограниченията
върху тези парва, тяхното възникване, прех-
върляне и прекратяване подлежат на държав-
на регистрация от правните институции в
единния държавен регистър.

Трябва да се отбележи, че Русия, незави-
симо от това, че традиционно е сред страни-
те с континентална правна система, е един-
ствената страна в света, където действа „съче-
тана“ система на държавна регистрация на
правата и сделките с недвижимост, въведена с
разпоредба на Федералния закон. Затова
действащото законодателство в областта на
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недвижимото имущество предвижда както
държавна регистрация на сделките, така и
държавна регистрация на правото (прехвър-
лянето на правото).

Законът не съдържа и по принцип не
може да съдържа някакви изисквания за дър-
жавна регистрация на брачния договор. Това
се обяснява с факта, че държавната регистра-
ция на сделките е постановена от Граждан-
ския кодекс на РФ, съгласно който на такава
регистрация подлежат ограничен брой дого-
вори за отчуждаване на имоти. Брачният
договор не влиза в този кръг от сделки и съот-
ветно не подлежи на държавна регистрация.

Правото на собственост (прехвърляне на
правото) върху недвижимо имущество
обаче, което е предмет на такъв брачен дого-
вор, подлежи на държавна регистрация. Така
например, ако недвижимото имущество е
било съвместна собственост на съпрузите, а
според условията на брачния договор става
собственост на единия от съпрузите, такъв
договор се представя в териториалния орган
на Росрегистрация за извършване на дър-
жавна регистрация на правата на новия соб-
ственик. След извършване на тези действия
по регистрация той получава свидетелство за
държавна регистрация на правото на свое
име и става пълноправен собственик.

Въпросите за регистрация за правата
върху недвижимо имущество според нотари-
ално заверен брачен договор дълго нямаха
нормално нормативно регулиране, във връз-
ка с което държавните регистратори се отна-
сяха с недоверие към внесените за регистра-
ция брачни договори и често отказваха да
извършват регистрационни действия.

Отказите имаха просто основание: нито
федералният Закон за държавната регистра-
ция на правата върху недвижимо имущество
и сделките с него, нито Правилата за водене
на Единния държавен регистър на правата
върху недвижимо имущество и сделките с
него (Постановление № 219 на правител-
ството на Руската федерация от 18 февруари
1998 г.) не предвиждаха брачен договор като
основание за извършване на регистрационни
действия.

Предвижване напред започна след издава-
нето на Заповед № 70 на Министерството
на правосъдието на Руската федерация от 25
март 2003 г. за утвърждаване на Методи-
ческите препоръки за реда на държавна реги-

страция на правото на обща собственост
върху недвижимото имущество (променена
на 19 януари 2005 г.). В частност тази
заповед съдържа следното предписание:

„При извършване на държавна реги-
страция на прекратяването на правата
върху обща собственост се препоръчва да
се има предвид, че основанията и редът за
прекратяване на правото на обща соб-
ственост се установяват не само от
Кодекса (има се предвид Гражданския
кодекс на РФ), но и от другите норма-
тивни правни актове на Руската феде-
рация.

Например: Чл. 41 от Семейния кодекс
на Руската федерация предвижда, че
както преди държавната регистрация
на сключването на брак, така и по всяко
друго време през периода на брака може
да бъде сключен брачен договор, който
подлежи на нотариална заверка. Съглас-
но чл. 42 от Семейния кодекс на Руската
федерация с брачния договор, който може
да бъде сключен както за съществуващо-
то, така и за бъдещото имущество на
съпрузите, те имат право да променят
определения от закона режим на съв-
местна собственост, да въвеждат режим
на съвместна, дялова или разделна соб-
ственост върху цялото имущество на
съпрузите, върху отделни негови видове
или върху имуществото на всеки от
съпрузите.“
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Нотариалната камара на Република
България и Федералната нотариална

камара на Германия подписаха
договор за сътрудничество

На 11 декември 2009 г. в
рамките на 15 часа на посеще-
ние в България бе делегация на
Федералната нотариална кама-
ра на Германия в състав: съде-
бен съветник Рихард Бок, зам.-
председател на Федералната
нотариална камара на Герма-
ния, д-р Йенс Борман, главен
управител на Федералната но-
тариална камара на Германия,
д-р Давид Кьонинг, Управител
на Федералната нотариална
камара на Германия, д-р Ро-
берт Мьодл, управител на
NotarNet GmbH към Федерал-
ната нотариална камара на Гер-
мания. Целта на посещението
бе подписване на договор за
сътрудничество между двете
нотариални институции и пред-
ставяне на инициативите на
немския нотариат за електрон-
ни правни комуникации. От
българска страна идеята бе да се
запознаят немските колеги с
въвеждането на новите инфор-
мационни технологии в работа-
та на българските нотариуси, а
именно на информационната
система „Единство“ и елек-
тронния регистър „Нотариус
Футурум“. 

Подписан бе договор за
сътрудничество между двете
нотариални камари, който пре-
движда: обучение на български
нотариуси в Германия, органи-
зиране на немско-български
семинар по тема от общ интерес
последователно в България и
Германия, превод на научни
трудове, в зависимост от инте-

Председателят на Нотариалната камара нот. Димитър
Танев и зам.-председателят на Федералната нотариална
камара на Германия, съдебен съветник Рихард Бок обсъждат
и подписват договора за сътрудничество между двете
нотариални институции

Присъстващите на събитието представители на Съвета
на нотариусите (от ляво на дясно) нот. Камен Каменов,
нот. Поелина Тихова и нот. Валентина Механджийска
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ресите, годишни проучва-
телни посещения по теми от
взаимен интерес. Страните
ще се информират взаимно
и за развитието на законода-
телството в тяхната страна и
ще съгласуват позициите си
по международни и евро-
пейски теми. Първите стъп-
ки за реализиране на дейно-
стите по договора са запоз-
наване на българските нота-
риуси с Централния реги-
стър за превенция и разпо-
реждания за попечителство
на Германия. 

По-долу ще се запознаете с основните моменти от инициативите на германските нотари-
уси при електронния правен обмен.

Д-р Роберт Мьодл, управител на NotarNet – фирмено
дружество към Федералната нотариална камара на Германия,
представя инициативите на немския нотариат за електронни
правни комуникации



54



55



56



57



58

РАЗСЪЖДЕНИЯ СЛЕД РЕШЕНИЕТО НА
КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ПО ЗАКОНА

ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
Проф. дюн Владимир Петров

Става дума за Решение № 7 от 29 септем-
ври 2009 г. по конституционно дело №11 от
2009 г., докладвано от съдията Пламен
Киров, с което Конституционният съд се про-
изнесе по искането на омбудсмана на Репу-
блика България за установяване на противо-
конституционност на чл. 113, ал. 1, 2 и 3 от
Закона за културното наследство (ЗКН –
обн. ДВ, бр. 19 от 13 март 2009 г., в сила от
10 април 2009 г.) и на § 5, ал. 2 и 3 от Пре-
ходните и заключителни разпоредби на този
закон.1

Трудно може еднозначно да се обяснят
причините, които породиха изключително
активната негативна реакция в обществото
срещу искането на омбудсмана до Конститу-
ционния съд. Защото в тях се преплитаха
различни популистки елементи, които
експлоатираха една много чувствителна стра-
на от душевността на българина – родовата
памет, националното самочувствие, древната
история на българските земи, населявани от
различни народи и съхранили културни
паметници, уникални по своя характер и
историческа стойност. 

Приет във време на предстоящи избори,
ЗКН беше един от политическите тарани,
посредством които партия НДСВ разчиташе
да атакува псевдопатриотичните чувства на
изпадналия в безпътица и беднота български
избирател, като му посочи „главните винов-
ници“ за неговото бедстващо положение –
олигарсите, колекционери на културни цен-
ности, забогатели на народен гръб чрез търгу-
ване с националното историческо наследство.
В печеленето на гласове чрез този закон се
разчиташе на една немотивирана, но много
жилава и поради това от векове трайна омра-
за на българина към богатите хора, в които

той съзира, доста безкритично, грабители,
изедници, а от времето на социализма и
експлоататори, които са натрупали своите
богатства върху труда и потта на обикновени-
те хора.

В безогледната критика по повод искането
на омбудсмана до Конституционния съд за
обявяване на няколко разпоредби от ЗКН за
противоконституционни, много натрапчиво
беше широко разтръбено оплакването, че се
посяга на закон, който е съгласуван със зако-
нодателството на Европейския съюз и който
издига престижа на България като страна
членка. На обществото беше внушено, че
искането на омбудсмана е резултат на сговор,
който брани олигарсите, притежатели на
археологически културни ценности, за сметка
на авторитета на България в Европа и на
националния интерес – културните ценности
да бъдат направени достояние на цялото
общество.

Само с предизборна пропаганда може да
се обясни небивалата по мащаби кампания в
медиите, първо, при изработването и прие-
мането на ЗКН, а после по повод искането на
омбудсмана до Конституционния съд и в
светлината на един многократно по-значим
факт в нормотворческата дейност на Народ-
ното събрание – изработването и приемането
на новия Граждански процесуален кодекс
(ГПК – обн. ДВ, бр. 59 от 20 юли 2007 г.,
в сила от 1 март 2008 г.). 

ГПК е нормативен акт от фундаментално
значение за българската правна система, без
който не може да бъде осъществявано изобщо
правораздаване от съдилищата по граждански
дела. И при него се твърдеше, че изработва-
нето му е едва ли не условие, за да бъде прие-
та България в Европейския съюз. Липсваше
обаче доведената до истерия, крайно поляри-
зирана и често на невъздържан език дискусия
в печатни и електронни медии, в която про-
тивниците на ЗКН бяха идентифицирани с
мафиотски структури, иманяри, чернобор-
саджии, търгуващи с движими археологиче-
ски културни ценности. За изработването и

1Решението и особените мнения на съдиите Румен
Янков, Владислав Славов, Евгени Танчев, Пламен
Киров и Благовест Пунев са публикувани в ДВ., бр.
80 от 9 октомври 2009 г., 16–26.



59

приемането на ГПК голяма част от българ-
ското общество, с изключение на професи-
онално заинтересованото от този закон
съсловие на юристите, въобще не разбра.
Изолирани статии във вестниците, разискваха
едни или други недостатъци на проекта за нов
ГПК, на които нито вносителите, нито
народните представители при приемането на
закона не обърнаха необходимото внимание.
По повод на негови разпоредби също беше
сезиран Конституционният съд, а искането до
съда посрещнато и решението по него прието
без каквото и да било драматизиране и тежки
упреци както срещу искането, така и срещу
решението на Конституционния съд. 

Не предизвика такива ожесточени диску-
сии и друг значително по-важен от ЗКН нор-
мативен акт – Семейният кодекс (обн. ДВ,
бр. 47 от 23 юни 2009 г., в сила от 1 октом-
ври 2009 г.), който регулира несъмнено по-
широк кръг и основни обществени отноше-
ния. Защото както в ГПК, приет от Народ-
ното събрание и влязъл в сила от значителен
период преди парламентарните избори, така
и в Семейния кодекс, влязъл в сила след избо-
рите, не се съдържат поддаващи се на спеку-
лативни интерпретации моменти, каквито
изобилстват в мотивите на ЗКН, които да
бъдат използвани за привличане на електо-
рална маса.

Затова нищо от обещаните в мотивите на
ЗКН положителни резултати от неговото
въвеждане не беше постигнато. Обществото,
сякаш свикнало да бъде мамено с предизбор-
ни обещания, забрави, че ЗКН трябваше да
отмени и замени действащата нормативна
уредба в България „която от години не съот-
ветства на добрите практики и модели на
цивилизовано отношение към собственото
национално културно-историческо наслед-
ство“. Квинтесенцията на това променено
отношение беше въвеждането на неудържи-
мите правила на § 5, ал. 2 и 3 от Преходните
и заключителни разпоредби на ЗКН, които
Конституционният съд прогласи за противо-
конституционни. И очевидно сбърканото
наименование на закона – Закон за култур-
ното наследство, който в чл. 1 определи своя
предмет на регулиране – опазването и закри-
лата на културното наследство на България,
но отнесе правилата си, за да урежда обще-
ствени отношения извън „собственото
национално културно наследство“. Защото

намерените археологически паметници от
древността не са българско национално кул-
турно-историческо наследство – българите
като народ, не сме наследници нито на древ-
ните гърци, нито на древните римляни.
Намерените по нашите земи артефакти са
паметници на културата, както ги третираше и
отмененият Закон за паметниците на култу-
рата и музеите, но не са национално културно
наследство. Едва ли трябва да посочвам, че
Четвероевангелието на цар Иван Александър
е културен паметник, който се намира в Бри-
танския музей и е собственост на английската
държава, а не е британско културно наслед-
ство, защото такова „наследство“ българската
държава не е оставила  по тези земи.

Декларация в мотивите остана и  заявено-
то от ЗКН решение, „да транспонира в бъл-
гарската правна среда европейските директи-
ви, модели и политики за ефективно издирва-
не, идентифициране, съхраняване, консерва-
ция, реставрация и социализация на култур-
ните ценности, като съдейства на държавните
и местните институции за съхраняване и
опазване на българското културно наследство
и природно богатство по адекватен начин.“
Вместо това в ЗКН залегнаха норми с подза-
конов характер, без регулативно действие,
чието единствено достойнство е (ако това е
достойнство), че поне не бяха противокон-
ституционни.

Що се касае до амбициозната задача, ЗКН
да бъде бариера срещу иманярството, да
ограничава възможностите за разширяване
на черния пазар на културни ценности, да
създава правила и прозрачност в собственост-
та, движението, ползването и търговията с
тях и чрез това да прегражда пътя на органи-
зираната престъпност, освен че за някои от
тези правила в искането си до Конституцион-
ния съд омбудсманът съзря противоконститу-
ционност, нищо друго съществено в правно-
то регулиране на обществените  отношения
по опазване и защита на културните ценности
не беше извършено. Защото заплахата със
санкции, каквито изобилстват в ЗКН, несъ-
мнено ще има обратния ефект, като принуди
колекционерите да укриват културните цен-
ности и да ги изнасят и продават зад граница.

Негативното отношение на голяма част от
българското общество към искането до  Кон-
ституционния съд обаче показа нещо значи-
телно по-сериозно като негативна характери-
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стика на това общество от граждани на Евро-
пейския съюз. Изключително ниската правна
култура и зле разбраното от обществото виж-
дане за контролните функции, които има
Конституционният съд по отношение на
съответствието на законите с Конституцията
на Република България. Всъщност Конститу-
ционният съд е гарант за наличието на зако-
нов ред, който започва от Конституцията в
държавата. Не могат да се създават каквито и
да било закони, ако те не са съобразени с вър-
ховния закон – Конституцията. Колкото и да
са добри намеренията на законодателя, кол-
кото и да бъде полезен и обществено необхо-
дим един закон, каквито и да било положи-
телни правно-технически качества да има
той, обстоятелството, че нормите му проти-
воречат на Конституцията, е основание,
съгласно чл. 151, ал. 2, изр. 3 от Конститу-
цията, този закон да бъде обявен за противо-
конституционен и да не се прилага от деня на
влизане на решението на Конституционния
съд в сила.

Вносителите на законопроекти трябва да
свикнат с мисълта, че в една правова държава
Конституцията стои над всичко. Че каквито и
да били ценностите, щом не са съобразени с
Конституцията, нямат право на съществува-
не. Какво значи български закон, пък макар и
„съгласуван“ с европейското законодателство,
да противоречи на Конституцията. „Съгласу-
ван“ с европейското законодателство стана
моден шлагер в нормотворчеството. Когато
някой реши да пробута през парламента, как-
ъвто и да било нормотворчески полуфабри-
кат, като индулгенция срещу отхвърлянето му
обикновено се изтъква, че той е съгласуван с
европейското законодателство.

Конституцията не  е каква да е законова
рамка. Тя е рамка, която подчинява целия
обществен живот на една държава. Законът за
културното наследство има твърде много
недостатъци.2 Той беше приет и доколкото е
годен, ще регулира обществените отношения
в трудната и изключително важна материя на
паметниците на културата, тяхното съхраня-
ване, опазване и защита. Добри или лоши,
неговите разпоредби в голямата си част са
съобразени с Конституцията, поради което

той беше одобрен и приет от Народното
събрание. Затова учудваща беше категорич-
ната нетърпимост и обидни квалификации, с
които беше посрещнато искането на омбуд-
смана до Конституционния съд. В това иска-
не се търсеше произнасяне на този най-авто-
ритетен орган по малко на брой противокон-
ституционни текстове, които са излагащи за
нашето общество и държава и най-вече изла-
гат и компрометират Народното събрание
като върховен орган на законодателната власт,
който трябва да бъде изряден, а законите,
които приема, в пълно съответствие с Кон-
ституцията.

В искането на омбудсмана се поддържа, че
разпоредбите на чл. 113, ал. 1, 2 и 3 ЗКН
противоречат на чл. 17, ал. 1 от Конституция-
та, според който правото на собственост и на
наследяване се гарантира и защитава от зако-
на, и на чл. 17, ал. 3 от Конституцията, който
прогласява за неприкосновена частната соб-
ственост, защото нарушават неприкоснове-
ността на частната собственост, като ограни-
чават свободата на собствениците на движими
вещи културни ценности да определят юри-
дическия статус на своята собственост и
въвеждат отежняващи и ограничаващи адми-
нистративни процедури за разпореждането с
тази собственост. В мотивите на искането
омбудсманът изтъква, че прогласената от
Конституцията неприкосновеност на частна-
та собственост предполага не само защита
срещу преки посегателства, но и защита
срещу въвеждани от държавата забрани за
разпореждане с частната собственост, без
съгласието на самия собственик или въпреки
изричното му несъгласие.

Затова според искането на омбудсмана
когато съгласно чл. 113, ал. 1 ЗКН се пре-
движда възмездни прехвърлителни сделки с
движими вещи културни ценности да се из-
вършват само ако културните ценности са
идентифицирани и регистрирани по реда на
този закон; когато чл. 113, ал. 2, изр. 1  ЗКН
допуска възмездни прехвърлителни сделки  с
културни ценности – национално богатство,
да се извършват след писмено уведомяване на
министъра на културата, а с чл. 113, ал. 3
ЗКН се прогласяват за нищожни сделките,
извършени в нарушение на предходните ал. 1
и 2 на чл. 113 ЗКН, с тези норми се наруша-
ват конституционни гаранции за частната
собственост и прокламираната в Конститу-

2Вж. Петров, Вл. Законът за културното наслед-
ство е злонамерена и некачествена халтура,
Нотариален бюлетин, 2009, № 2, 54–67.
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цията неприкосновеност на тази собственост,
които „позволяват на собственика да се пол-
зва свободно и необезпокоявано  от собстве-
ността си, както и да се разпорежда с нея“.

В искането си омбудсманът оспорва и кон-
ституционността на § 5, ал. 2 и 3 от Преход-
ните и заключителни разпоредби на ЗКН,
които предвиждат, в нарушение на чл. 4, ал.
1, чл. 17, чл. 56 и чл. 58, ал. 1 от Конститу-
цията, забрана за лицата, които упражняват
владение върху движими вещи културни цен-
ности – национално богатство, да се позова-
ват на изтекла придобивна давност при
доказване на правото си на собственост върху
тези вещи. Съществено противоречие на § 5,
ал. 2 и 3 от Преходните и заключителни раз-
поредби на ЗКН с чл. 56 от Конституцията
омбудсманът в искането си съзира в липсата
на предвидена правна защита по съдебен ред
срещу последиците от незачитането на придо-
бивната давност и нарушаването на непри-
косновеността на частната собственост.

И отново се натъкваме на това „ведомстве-
но“ пристрастие, което категорично демон-
стрират в своите становища до Конститу-
ционния съд отговорните държавни институ-
ции, конституирани като заинтересовани
страни по делото.3 Те показват несъмнено
предпочитание към запазване на нормотвор-
ческото статукво, установено в приетия и
влязъл в сила ЗКН, пред това, което би тряб-
вало да бъде тяхна по-важна грижа, отстоява-
нето на авторитета и качеството на закона,
особено съществен момент, в които усилия
трябва да бъде активната грижа за гарантира-
не върховенството на Конституцията и стре-
межът всички актове да бъдат приведени в
точно съответствие с нейните правила.

Затова в становището на Министерския
съвет категорично се отхвърля искането на
омбудсмана за наличието на противоконсти-
туционност на чл. 113, ал. 1, 2 и 3 ЗКН и §5,
ал. 2 и 3 от Преходните и заключителни раз-
поредби на ЗКН. Изтъква се, че разпорежда-
нето с културни ценности не е ограничено
чрез въведени с чл. 113 ЗКН административ-
ни процедури, защото в нито една от негови-
те три алинеи не се уреждат такива процеду-
ри. Идентификацията и регистрацията, пре-

двидена в този член, осигурява защита на
частната собственост, като създава правна
възможност за собствениците на движими
вещи археологически културни ценности да
получат за притежаваните от тях вещи статут
на културна ценност. За разлика от задължи-
телната идентификация и регистрация на
културните ценности – държавна и общинска
собственост, идентификацията и регистра-
цията на културните ценности – собственост
на физически или юридически лица, се
извършва само когато това е поискано от соб-
ственика им. Затова, според становището на
Министерския съвет, не може да става дума за
намеса на държавен орган при упражняване-
то от собственика на правото му да се разпо-
режда с културните ценности по начин и при
условия, които намери за добре.

Конституционно гарантираното право на
собственост и на свободно разпореждане с
обектите на това право изискват обаче съвър-
шено друго. А то е, правото на собственика да
може да се разпорежда свободно със своите
вещи, такива каквито са, без да се ползва от
законово „натрапената грижа“ тези вещи да
получат статут на културна ценност. Тази
„натрапена грижа“, която се представя за
защита на частната собственост, е много
сериозно ограничаване на тази собственост и
по-специално на правото на собственика да
се разпорежда със своята движима вещ, както
намери за добре. Включително и като се
дезинтересира от това, дали тази вещ е полу-
чила статут на културна ценност или не. Това
всъщност, в становището си до Конститу-
ционния съд, Министерският съвет като
заинтересована страна като че ли не е желаел
да види. В чл. 113 ЗКН не е оставено право на
избор за собственика на вещта. Защото той
може да не я подложи на процедурата по
идентификация и регистрация и да се разпо-
реди с нея с възмездна прехвърлителна сделка,
която обаче, съгласно чл. 113, ал. 3 ЗКН, като
прогласена ex lege за нищожна, защото е
сключена в нарушение на чл. 113, ал. 1 ЗКН,
няма да породи желаните правни последици.

Не по-различно е становището на мини-
стъра на културата. И в неговото становище
се поддържа тезата на „натрапената грижа“ –
законът в чл. 113, ал. 1 ЗКН само указва, че не
могат да се третират като културни ценности и
да бъдат предмет на възмездна прехвърлител-
на сделка вещи, които не са определени за

3Вж. становищата на конституираните като
заинтересовани страни в мотивите на Решение
№ 7/2009 г. на Конституционния съд, 17–19.
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такива след идентификация и регистрация.
Идентификацията и регистрацията и в стано-
вището на министъра на културата се оценява
като процедура по осигуряване на защита на
вещите – частна собственост, чрез възмож-
ността да бъдат определени за културна цен-
ност.

Искането на омбудсмана не се подкрепя и
от становището на Националния археологи-
чески институт с музей на Българската акаде-
мия на науките. В него се поддържа, че задъл-
жението за идентификация и регистрация на
движимите културни ценности не нарушава
конституционно гарантираното право на
собственост, а е законово създаден единен
процес, който има за цел да определи статута
на културните ценности и да им даде законо-
во основание за включването им в легалния
граждански оборот. А според становището на
Националния исторически музей, чл. 113,
ал. 1, 2 и 3 ЗКН не са противоконституцион-
ни и не нарушават чл. 17, ал. 1 и 3 от Консти-
туцията. Целият ЗКН е съобразен с ратифи-
цираните от Република България междуна-
родни конвенции и съответства на възприе-
тите разрешения в нормативни актове за зак-
рила на културните ценности в мнозинството
от европейските държави.

Противоположно е становището по иска-
нето на омбудсмана до Конституционния съд
на необвързаните с държавата и нейната соб-
ственост правни субекти, които са конституи-
рани като заинтересовани страни по делото.
Асоциацията за европейска интеграция и
права на човека обръща внимание, че чл. 113,
ал. 1, 2 и 3 ЗКН противоречи не само на чл.
17, ал. 1 и 3 от Конституцията, но и на чл. 1 от
Допълнителния протокол към Европейската
конвенция за правата на човека и основните
свободи, ратифициран със закон, приет от
Народното събрание на 31 юли 1992 г. Фон-
дация „Тракия“ и Софийското нумизматич-
но дружество „Георги Сава Раковски“ под-
крепят искането на омбудсмана, изтъквайки,
че разпоредбата на чл. 113 ЗКН ограничава
свободата на собствениците на движими
културни ценности да се разпореждат свобод-
но със своята собственост, като въвежда про-
цедури, с които ограничава и утежнява пра-
вомощието разпореждане на техния собстве-
ник. Аргументите в искането на омбудсмана
до Конституционния съд се поддържат и от
Съюза на юристите в България.

І. По искането за противоконституцион-
ност на чл. 113, ал. 1, 2 и 3 ЗКН 

Конституционният съд в Решение №7 от
29 септември 2009 г. отхвърли  искането за
обявяване на противоконституционност на
чл. 113, ал. 1, 2 и 3 ЗКН.

В мотивите на Решението се излагат аргу-
менти, черпени от чл. 23, изр. 2 от Консти-
туцията, който вменява в задължение на дър-
жавата  грижата за опазване на националното
историческо и културно наследство, и чл. 54,
ал. 1 от Конституцията, който признава и
гарантира на гражданите правото да се пол-
зват от националните и общочовешки култур-
ни ценности и да развиват своята култура в
съответствие с тяхната етническа принадлеж-
ност. Това предполага да бъдат взаимно зачи-
тани интересите на собствениците на движи-
ми вещи културни ценности да могат свобод-
но да се разпореждат със своите вещи, с пра-
вото и интереса на всички граждани на Репу-
блика България да се ползват от национални-
те културни достояния, което право държава-
та трябва да осигури чрез мерки, които да
ограничат в национален и обществен интерес
неограничената власт на собствениците върху
културните ценности.

В мотивите на Конституционния съд се
изтъква двуякият характер на движимите
вещи културни ценности, които освен като
икономическа стойност за техните собстве-
ници имат преди всичко за широк кръг
граждани неимуществена, естетическа,
научна, познавателна стойност и са основа-
ние за национална гордост и гражданско
самочувствие. Подчертава се необходимост-
та движимата вещ да бъде идентифицирана
и регистрирана, за да бъде гарантиран граж-
данският оборот с движими вещи културни
ценности и намалее рискът за преобретателя
на такава вещ от въвеждането му в заблуж-
дение относно характеристиките на вещта и
действителната й стойност като културна
ценност. Идентификацията и регистрацията
на движимите вещи културни ценности спо-
ред Конституционният съд „е директно
свързана с изпълнението на задължението
на държавата по опазването на културното
наследство, тъй като по този начин тя ги
инвентаризира и съхранява, за да може да
бъдат извличани от всеки културните ползи
от тях, независимо от вида и формата на
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собственост върху тези обекти.“4

Конституционният съд изтъква и два други
аргумента в подкрепа на становището, че
нормата на чл. 113, ал. 1 ЗКН не е противо-
конституционна. Ако движимите вещи
културни ценности – разсъждава в мотивите
Конституционният съд, не бъдат обхванати от
въведения в този текст на закона режим на
идентификация и регистрация, ще се създадат
условия движимите вещи културни ценности,
свободно да променят мястото си на съхране-
ние и пазене и да бъдат укривани, а във връ-
зка с предвиденото в чл. 113, ал. 2 ЗКН поте-
стативно право на държавата да изкупи дви-
жимата вещ културна ценност като първи
купувач, липсата на идентификация и реги-
страция и да осуети упражняването на право-
то на изкупуване на вещта от държавата.5

Тези аргументи мотивират Конституцион-
ния съд да заключи, че нормата на чл. 113, ал.
1 ЗКН не противоречи на чл. 17, ал. 1 и 3 от
Конституцията. Не ограничава правото на
частна собственост, не нарушава неговата
неприкосновеност, не лишава собственика на
движимата вещ културна ценност от правото
му да се разпорежда с вещта. Законът не е
ограничил правото на собственика, аргумен-
тира изводите си Конституционният съд в
мотивите, свободно да уговаря условията за
извършване на разпоредителните си право-
мощия, след като се съобрази с изискването за
идентификация и регистрация на вещта
културна ценност като предпоставка за ней-
ното законосъобразно придобиване. Наме-
сата на държавата е израз на конституционно
вмененото й задължения да защитава култур-
ните права на останалите граждани и не може
да бъде преценявано като противоконститу-
ционно ограничаване на правото на частна
собственост.6

Логическо следствие от заключението на
Конституционния съд, че оспорената разпо-
редба на чл. 113, ал. 1 ЗКН не противоречи на
17, ал. 1 и 3 от Конституцията, както се под-
държа в искането на омбудсмана до Консти-
туционния съд, е и следващият извод на съда,
че не е противоконституционна и разпоред-

бата на чл. 113, ал. 3 ЗКН, която проявява
регулативното си действие при нарушения на
чл. 113, ал. 1 и 2 ЗКН и е обвързана с консти-
туционносъобразността на тези две разпо-
редби.

Конституционният съд в Решение № 7 от
29 септември 2009 г. отхвърли искането на
омбудсмана и по отношение чл. 113, ал. 2
ЗКН, като намери, че тази разпоредба не
противоречи на чл. 17, ал. 1 и 3 от Конститу-
цията.

Чл. 113, ал. 2 ЗКН предвижда, че възмез-
дни прехвърлителни сделки с културни цен-
ности национално богатство могат да се
извършват след писмено уведомяване на
министъра на културата. Законът не сочи
какво е значението на уведомяването, но оче-
видно това значение не е само и просто с
информативен характер. По-скоро в него
трябва да видим форма на предложение,
оферта, която може да бъде използвана от
държавата в лицето на министъра на култура-
та, за да изкупи предлаганата за продажба
културна ценност – национално богатство.
До този извод, струва ми се, води системати-
ческото тълкуване на чл. 113, ал. 2, изр. 1
ЗКН, във връзка с изр. 2 и 3 на тази алинея.
Защото в тях виждаме правните последици от
това уведомяване. В този случай – продължа-
ва ЗКН в изр. 2 – държавата има право да ги
придобие като първи купувач чрез министъра
на културата при същите условия. Ако в
7-дневен срок от уведомяването държавата не
е упражнила правото си по изр. 2, може да
бъде извършена сделка с друго лице. 

Следователно от уведомяването на мини-
стъра на културата се поражда едно потеста-
тивно право на изкупуване за държавата като
първи купувач на културната ценност –
национално богатство, по силата на което, тя
може да придобие собствеността върху тази
вещ при същите условия. Кои са тези „същи
условия“ законът отново не сочи, очевидно
предполагайки, че правните субекти вярно ще
изтълкуват използвания израз. „Същите
условия“ са онези, на които собственикът на
движимата вещ културна ценност – нацио-
нално богатство, предлага на третите лица да
придобият вещта по възмездната прехвърли-
телна сделка. Разбира се, тези „същи условия“
вероятно ще се сведат само до еквивалентност
на определената стойност на вещта, защото
независимо от вида на проектираната възмез-

4Вж. Мотиви на Решение № 7/2009 на Консти-
туционния съд, ДВ, бр. 80 от 9 октомври
2009 г., с. 20.
5Мотиви на Решение № 7/2009, пак там.
6Пак там.
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дна сделка с третото лице, за държавата сдел-
ката съгласно ЗКН може да бъде само покуп-
ко-продажба (арг. от 113, ал. 2, изр. 2 ЗКН).
Тя ще изкупува движимата вещ културна
ценност – национално богатство, въпреки че
предложената и проектирана сделка с другото
лице може да бъде например замяна на тази
вещ с друга движима вещ или с недвижим
имот.

Упражняването на потестативното право
от държавата да изкупи движимата вещ
културна ценност национално богатство
трябва да бъде извършено в 7-дневен срок от
уведомяването на министъра на културата.
Срокът е преклузивен. С изтичането му се
прекратява правото на държавата да изкупи
движимата вещ и нейният собственик може
свободно да сключи възмездна сделка с друго
лице.

Разпоредбата на чл. 113, ал. 2 ЗКН ще
породи според мен проблеми в практическо-
то си прилагане. Няма никаква яснота отно-
сно валидното писмено уведомяване, негова-
та форма и начин на предявяване. Например
ще се прилагат ли по отношение на тази сво-
еобразна оферта-уведомяване правилата на
чл. 113 от Закона за задълженията и догово-
рите (ЗЗД)? Ще подлежи ли на оттегляне
тази оферта, от кой момент ще става неотте-
гляема, ще се счита ли за валидно уведомява-
не, направено в писмо по пощата? Ще се
прилага ли по отношение на уведомяването
разпоредбата на чл. 72, ал. 4 ЗЗД – писме-
ните изявления и съобщения, от каквото и да
било естество, се считат за извършени в срока,
ако са предадени по пощата, до изтичането на
двадесет и четвъртия час от последния ден на
срока? Или за това уведомяване ще се прила-
гат правилата в чл. 44 от Гражданския проце-
суален кодекс.7

Анализирайки правото на първи купувач,
Конституционният съд отбелязва, че това
право характеризира държавата като потен-
циален участник в гражданскоправна сделка,
при която следва да бъде удовлетворен обще-
ственият интерес – държавата да стане соб-
ственик и да съхрани културна ценност от
изключително значение, което е основанието,
за да бъде обявена за национално богатство.
И според Конституционния съд изискването
за писмено уведомяване „не е задължение на
участник в административна процедура, а
има характера на предложение за сключване
на договор по смисъла на гражданското
право“. Този договор ще се сключи и държа-
вата ще закупи движимата вещ културна цен-
ност национално богатство при същите усло-
вия, при които тя е предложена на останалите
участници в гражданския оборот. Държавата
не диктува условията на сделката, а встъпва
като първи купувач на вещта при условията,
които собственикът напълно свободно е
определил, и в срок, който ако не бъде изпол-
зван от държавата, за да изкупи културната
ценност - национално богатство, нейният
собственик може напълно свободно да склю-
чи сделката с друго лице.8

Затова – заключава Конституционният съд
не може да бъде прието като основателно ис-
кането на омбудсмана, че разпоредбата на чл.
113, ал. 2 ЗКН противоречи на чл. 17, ал. 1 и
3 от Конституцията, защото накърняват пра-
вото на собственост и ограничават възмож-
ността на частния собственик свободно да се
разпорежда със своята собственост.

Съгласно чл. 32, ал. 1 от Правилника за
организацията и дейността на Конституцион-
ния съд (ПОДКС – обн. ДВ, бр. 106 от 20
декември 1991 г., в сила от 23 декември
1991 г.) Конституционният съд постановява
своите решения с явно гласуване. Решенията
и определенията на съда се вземат с мнозин-
ство повече от половината от всички съдии –
чл. 15, ал. 2 от Закона за Конституционния
съд (ЗКС – обн. ДВ, бр. 67 от 16 август
1991 г.). Въздържане от гласуване не се

7Чл. 44, ал. 1 ГПК: Връчителят удостоверява с
подписа си датата и начина на връчването,
както и всички действия във връзка с връчването.
Той отбелязва и качеството на лицето, на което
е връчено съобщението. Получателят също удо-
стоверява с подписа си, че е получил съобщението.
Отказът да се приеме съобщението се отбелязва в
разписката и се удостоверява с подписа на връчи-
теля. Отказът на получателя не засяга редов-
ността на връчването.
Чл. 44, ал. 2 ГПК: Връчването по телефона или
по факса се удостоверява писмено от връчителя,
връчването с телеграма – с известие за доставя-

нето й, а когато връчването е извършено по телек-
са – с писмено потвърждение за изпратено съоб-
щение. Връчването по пощата се удостоверява с
обратната разписка.
8Мотиви на Решение №7 от 29 септември
2009 г. на Конституционния съд, с. 20.
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допуска. Съдиите, които не са съгласни с взе-
тото решение или с определението, с което
искането се отклонява, могат да го подпишат
с особено мнение, като задължително писме-
но излагат своите становища (чл. 32, ал. 3
ПОДКС). Когато решението е взето с тайно
гласуване, не се допуска подписването му с
особено мнение (чл. 32, ал. 4 ПОДКС).

Специален интерес представляват особе-
ните мнения, защото в тях се откроява виж-
дането на отделни конституционни съдии или
група от тях по взетото с мнозинство решение
на Конституционния съд и което е напълно
възможно, може да се окаже, че това изоли-
рано становище (особеното мнение) е теоре-
тически по-правилно и конституционно-
съобразно. В литературата подписването на
решението с особено мнение се преценява в
два аспекта. От една страна, подписването с
особено мнение говори за съществуващата и
конституционно гарантирана независимост и
самостоятелност на конституционните съдии.
От друга страна, както с основание отбелязва
проф. Борис Спасов, подписването на реше-
нието на Конституционния съд с особено
мнение внася колебания в правотата на взе-
тото решение (съответно на приетото опреде-
ление). Според него това налага при взема-
нето на решението да се търси по-голяма
съгласуваност в позициите на конституцион-
ните съдии, но не на основата на компроми-
си, а като се използват само и единствено
юридически съображения.9

Тези особени мнения, въпреки окончател-
ния характер на актовете на Конституцион-
ния съд (чл. 14, ал. 5 ЗКС), поради което не
могат да бъдат основание за преразглеждане
на постановеното решение или определение,
често пъти съдържат изключително ценни
теоретически и практически изводи и идеи,
които могат да бъдат използвани в бъдещото
усъвършенстване на практиката на Конститу-
ционния съд, така и като ценен указател, как
органът, издал противоконституционната
норма или акт, да уреди едни или други пра-
воотношения, както го задължава чл. 22,
ал. 4 ЗКС, когато нормата (актът), която е
уреждала тези правоотношения, престане да
се прилага, защото съгласно чл. 22, ал. 2 ЗКС
е обявена за неконституционна.

Решение №7 от 29 септември 2009 г. на
Конституционния съд по конституционно
дело № 11 от 2009 г., с което се отхвърля
искането за обявяване противоконститу-
ционността на чл. 113, ал. 1, 2 и 3 ЗКН, е
подписано с особеното мнение на конститу-
ционните съдии Владислав Славов, Евгени
Танчев и Пламен Киров. Два съществени
момента подчертават съдиите в особеното
мнение. Първият от тях се свежда до провеж-
даната от чл. 113 ЗКН и § 5, ал. 1 от Преход-
ните и заключителни  разпоредби на ЗКН
разлика по отношение изискването за иден-
тификация и регистрация на движими вещи –
собственост на физически и юридически
лица. ЗКН въвежда принципа на добровол-
ност при идентификацията и регистрацията
на движимите вещи – частна собственост.
Тези процедури се осъществяват по преценка
и по желание на собственика на движимите
вещи.

Съгласно чл. 97, ал. 3 ЗКН, физически и
юридически лица, които притежават вещи,
които могат да се определят като културни
ценности, могат да поискат тяхната иденти-
фикация от съответния по тематичен обхват
музей. Тази доброволност на идентифика-
цията е обусловена от самата нейна същност,
която в чл. 96, ал. 1 ЗКН е определена като
дейност, чрез която се определя дали дадено
нематериално или материално свидетелство
съответства на критериите за културна цен-
ност, както и неговата класификация и кате-
горизация по реда на ЗКН. Разбира се, доб-
роволността на идентификацията законът се е
опитал да направи такава само в началния
момент – до подаването на искането за иден-
тификация. Сякаш за да плаши тези, които
биха се решили да се възползват от нейната
доброволност, чл. 97, ал. 5 ЗКН въвежда
задължение лицата, които са поискали иден-
тификация, да приложат документ, удостове-
ряващ правото на собственост или държане и
декларация за произхода и способа за придо-
биването на вещта. И нещо съвършено про-
тивопоказано на доброволността и различно
от простото желание на собствениците на
вещи, техните вещи само да бъдат идентифи-
цирани дали отговарят на характеристиките за
културна ценност – за неверни данни, декла-
раторът носи отговорност по чл. 313 от Нака-
зателния кодекс. Следователно идентифика-
цията, макар и доброволна, има несъмнения

9Вж. Спасов, Б. Конституционно право на Репу-
блика България, Част първа. С., 2002, с. 255.
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смисъл на въвеждане на административна
процедура, която от гледна точка на собстве-
ника на вещта ще му отговори, дали неговата
вещ представлява културна ценност или не,
но от гледна точка на държавата идентифици-
раната вещ се превръща в „белязан атом“, за
която остават твърде много данни, по които
тази вещ се превръща в обект на непрекъснат
контрол.

Авторите на особеното мнение, съдиите
Славов, Танчев и Киров, не са обременили
становището си с пространно изследване: в
действителност тази доброволност на иденти-
фикацията и регистрацията не е ли само
декларирана, без да е нормативно гарантира-
на. Те са намерили рационалния момент за
мотивиране в откриването на разликата
между принципната доброволност на иден-
тификацията и регистрацията на културните
ценности с въвеждането, съгласно §5, ал. 1
ПЗР на ЗКН, на задължителна идентифика-
ция и регистрация на движимите археологи-
чески паметници като движими културни
ценности. Включването на това изключение
според съдиите Славов, Танчев и Киров не е
случайно и е разбираемо –  държавата преце-
нява, че някои културни ценности са с висока
ценност за обществото и въвежда за тях
задължителна идентификация и регистрация.
Самата идентификация и регистрация  не
нарушава и ограничава правото на собстве-
ност и не засяга интересите на собственика.
От въведената в чл. 113, ал. 1 ЗКН задължи-
телна идентификация и регистрация обаче –
продължават аргументацията съдиите, подпи-
сали с особено мнение Решение №7 от 29
септември 2009 г., по конституционно дело
№11 от 2009 г. – само когато движимите
културни ценности са предмет на възмездни
прехвърлителни сделки, следва, „че целта на
законодателя не е насочена към това, държа-
вата да получи ясна представа с какви култур-
ни ценности разполага българското общество,
а единствено да контролира част от граждан-
ския оборот с такива движими вещи.“10

Въвеждането в чл. 113, ал. 1 ЗКН на задъл-
жителна идентификация и регистрация преди
извършването на възмездни прехвърлителни
сделки обективно води до създаването на

необосновани административни ограничения
в гражданския оборот и накърняват свобода-
та на собствениците да се разпореждат със
своите вещи. Разпоредбите на чл. 17, ал. 1 и 3
от Конституцията, които гарантират правото
на собственост и прогласяват неприкоснове-
ността на частната собственост, са нарушени
от оспорените в искането на омбудсмана раз-
поредби на чл. 113, ал. 1 и 3 ЗКН, тъй като
със закон ограничават свободата на собстве-
ниците на движими вещи културни ценности
да определят юридическия статус на своята
собственост чрез въвеждането на утежняващи
административни процедури за разпорежда-
нето с тази собственост.

Наред с това, задължителната идентифика-
ция и регистрация, която се изисква преди
извършването на възмездни прехвърлителни
сделки, според съдиите, подписали с особено
мнение Решение №7/2009 г., би отложила
тези сделки за неопределено време и ще изис-
ква от собственика допълнително изразходва-
не на значителни финансови средства по
идентификацията и регистрацията – в някои
случаи надхвърлящи материалния интерес от
самата сделка. Това прави нормата на чл. 113,
ал. 1 ЗКН конституционно нетърпима с огра-
ничението на частната собственост, което се
въвежда с нея.11

Аргументи в особеното мнение се черпят и
от Решение № 5 от 21 март 1996 г. по кон-
ституционно дело № 4 от 1996 г. (обн. ДВ,
бр. 31 от 12 април 1996 г.), в което огранича-
ването на едно от основните правомощия на
собственика – да се разпорежда със своето
право на собственост, е определено като нама-
ляване по същество на обема на това право.
Собственикът физическо лице не може да бъде
ограничаван в правото му да се разпорежда
със своя имот по начин и при условия, какви-
то той намери за добре. Държавата е длъжна,
в изпълнение на конституционното й задъл-
жение по чл. 23, ал. 2 от Конституцията, да се
грижи и да предприема мерки за осъществява-
не на защита и контрол за опазване на истори-
ческото и културното ни наследство, но това
не означава, че може да се ограничава право-
то на разпореждане на собственика. Функци-
ите на държавата по чл. 23 от Конституцията
не изискват по необходимост изключването от
свободния граждански оборот на неиденти-10Вж. Особено мнение на конституционни съдии

по конституционно дело № 11 от 2009 г, ДВ, бр.
80, с. 25.

11Пак там.
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фицираните и нерегистрирани движими
културни ценности, по силата на чл. 113, ал. 1
ЗКН, каквото задължително идентифициране
и регистриране тежи съгласно чл. 97 ЗКН
единствено върху държавните, регионалните и
общинските органи, институции и музеи.
Следователно, доколкото за гражданите и
юридическите лица идентификацията и реги-
страцията е въпрос на тяхна суверенна пре-
ценка, изискването за идентификацията и
регистрацията като предпоставка за законо-
съобразно извършване на възмездни разпоре-
дителни сделки от собствениците на движими
вещи културни ценности с тези вещи наруша-
ва конституционно въздигнатите принципи за
гарантиране и защита на правото на собстве-
ност по чл. 17, ал. 1 и за неприкосновеност на
частната собственост по чл. 17, ал. 3 от Кон-
ституцията.12

Какво допълнително трябва да се отбележи
към това особено мнение на конституцион-
ните съдии Владислав Славов, Евгени Танчев
и Пламен Киров, което трябва да достигне до
широк кръг от хора от нашата културна обще-
ственост, които са следели с противоречиви
мнения оживената дискусия около искането
на омбудсмана до Конституционния съд.
Според мен с този изключително принципен,
лишен от емоции, неподдаващ се на аргумен-
ти и съображения извън Конституцията и
закона начин на анализ, те са мотивирали
съображенията си да подпишат Решение № 7
от 2009 г. с особено мнение.

Моментът, в който омбудсманът сезира
Конституционния съд с искането за противо-
конституционност на чл. 113, ал. 1, 2 и 3 ЗКН
и § 5, ал. 2 и 3 от Преходните и заключител-
ни разпоредби на ЗКН, беше наситен с теж-
ненията на предизборните страсти, в диску-
сиите по които искането на омбудсмана се
оценяваше еднозначно като съглашателство,
сговор с мафиотските структури, заинтересо-
вани от ограбването на българското нацио-
нално културно богатство, поръчкова задача,
която трябва да услужи на олигарсите, колек-
ционери на културни ценности, да спасят
незаконно придобитите движими вещи
археологически културни ценности, много от
тях и национално богатство, от отнемането
им в полза на държавата и обществото. Тога-
ва малко се акцентираше на изключително

важното значение на искането на омбудсма-
на, израз на началото за конституционно-
съобразност, което изисква всеки акт да бъде
съобразен с Конституцията. И когато разпо-
редби на ЗКН противоречат на Конститу-
цията, всякакви чувства, носталгия по силна-
та държава, когато движимите археологически
културни ценности можеха да принадлежат
само на нея, недостатъчно обмислената
грижа, културните ценности да бъдат напра-
вени на всякаква цена достояние на цялото
общество, трябва да отстъпят  на заден план.
За да бъдат съобразени с върховния закон –
Конституцията. 

Разбира се, отхвърлянето на искането за
противоконституционност на чл. 113, ал. 1
ЗКН и запазването на текста малко може да
помогне за постигането на целта, която е тър-
сел законодателят. Тази цел, не може да има
съмнение, че не е продиктувана от грижа и не
е израз на защита за собствениците и прите-
жаваните от тях движими вещи, за да разбе-
рат научната или културната стойност и зна-
чимост на тези вещи, а вещите да получат ста-
тут на културни ценности.

Никаква защита на частната собственост
не може да бъде създадената с чл. 113, ал. 1
ЗКН правна възможност – собствениците да
получат за притежаваните от тях вещи статут
на културни ценности. Това едва ли може да
има някакво, освен негативно, значение за
тези собственици. В пазара с вещи културни
ценности, ако не бъде ограничаван от различ-
ни законови правила и административни
процедури, придобиването им чрез правни
сделки става на собствен риск и отговорност.
Идентификацията и регистрацията на вещите
културни ценности в този пазар не са необхо-
дими. Те са необходими обаче за постигането
на съвършено различните цели, обявени в
мотивите на ЗКН – да бъдат извадени на
светло съществуващите укрити културни цен-
ности и било чрез изкупуване, било чрез
отнемане, ако са придобити по незаконен
начин или чрез престъпление, тези културни
ценности да станат собственост на държавата.
А щом това е целта на закона, чл. 113, ал. 1
ЗКН може би не трябваше да отваря такава
широка врата пред укриването на движимите
вещи  или сделки, за извършването на които
не е необходимо предварително идентифици-
ране и регистриране на движимите вещи
културни ценности. Сегашната правна уред-12Пак там.



68

ба, която очертава като единствена безвъз-
мездна сделка  дарението, ще бъде достатъ-
чният пробив в амбициозната уредба на чл.
113, ал. 1 ЗКН, както за да не бъдат иденти-
фицирани и регистрирани даряваните движи-
ми културни ценности, така и за да бъде
използвана в различни симулативни сделки,
където безвъзмездната сделка дарение ще
прикрива най-вероятно продажбата на
културната ценност.

ІІ. По искането за противоконститу-
ционност на § 5, ал. 2 и 3 от Преходните и
заключителни разпоредби на Закона за
културното наследство (ПЗР на ЗКН)

§ 5, ал. 2 ПЗР на ЗКН предвижда, че при
идентификацията на движимите културни
ценности национално богатство правото на
собственост се установява с официален доку-
мент, а лицата, които са установили фактиче-
ска власт върху движими археологически
обекти или движими археологически памет-
ници на културата, до влизане на ЗКН в сила
не могат да се позовават за придобиването на
правото на собственост върху тези обекти, на
изтекла придобивна давност. Следващата ал.
3 на § 5 ПЗР на ЗКН предвижда лицата,
които са поискали идентификация и реги-
страция на движимите археологически обекти
или на движимите археологически  паметници
на културата в шестмесечен срок от влизането
на ЗКН в сила, но не са установили правото
си на собственост върху движимите археоло-
гически  културни ценности – национално
богатство, да се считат за техни държатели.
Министърът на културата удостоверява каче-
ството им на държатели по ЗКН и им издава
удостоверение за установяване на това
обстоятелство.

Всъщност въпросът за конституционност-
та на тези две разпоредби генерира изключи-
телно активната негативна обществена реак-
ция срещу искането на омбудсмана до Кон-
ституционния съд за отмяна като противо-
конституционни на чл. 113, ал. 1, 2 и 3 ЗКН
и § 5, ал. 2 и 3  ПЗР на ЗКН. Въпреки че
вносителите на законопроекта за Закон за
културното наследство акцентираха върху
значението и на двете норми, наред с други,
за извършването на реформата в правното
регулиране на културните ценности, край-
ъгълният камък на тази реформа те съзираха в

разпоредбата на  § 5, ал. 2 и 3 ПЗР на ЗКН,
защото само така би било възможно да бъде
заличено действието на времето и отменени
правни последици, които според авторите на
законопроекта за ЗКН водят до ограбване на
безценни образци на националната и светов-
ната култура от иманяри и частни физически
и юридически лица, колекционери на архео-
логически движими вещи културни ценности.
За много непредубедени юристи, анализира-
ли многобройните текстове на ЗКН, сърце-
вината на правното регулиране, това регули-
ране, заради което е изготвен целият закон, са
тези две норми в Преходните и заключителни
разпоредби на ЗКН, нормите на § 5, ал. 2 и
3 ПЗР на ЗКН. С основание критикуваха
подхода на законодателя, който в нарушение
на всички принципи за изработване на нор-
мативни актове и въпреки ясните правила на
Закона за нормативните актове и чл. 34 от
Указа за прилагане на Закона за нормативни-
те актове постави в Преходните и заключи-
телни разпоредби на ЗКН тези основни
норми, до които се свежда същността на
реформата в правото на собственост върху
движими археологически културни ценности.
Подход, не случайно избран, защото се раз-
чита на некоректната за сериозен законода-
тел, заложена с непочтената надежда идея,
нормите на § 5, ал. 2 и 3 ПЗР на ЗКН да не
бъдат забелязани при гласуването на закона в
Народното събрание, като поставят пред
свършен факт своите адресати. Оказа се, че
въпреки предупреждението, че § 5 с негови-
те две алинеи е едно противоконституционно
и рушително за правната система регулиране,
което пренебрегва и противозаконно модели-
ра установени от векове правни институти,
това регулиране беше прието като панацея за
всички проблеми,  резултат на нормотворче-
ско безхаберие и дезинтересиране на държа-
вата от конституционно вмененото й задъл-
жение по чл. 23 от Конституцията да се
грижи за опазване на националното културно
наследство.

Затова в становището на конституирания
като заинтересова страна по делото министър
на правосъдието, § 5, ал. 2 и 3 ПЗР на ЗКН,
не се преценяват като противоконституцион-
ни, а като законодателна реакция на безу-
словно необходимото задължение на  държа-
вата да изпълни предписанието на чл. 23 от
Конституцията по опазване на националното
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историческо богатство.
В становището на Министерския съвет се

поддържа, че обектите на археологическото
наследство винаги са били изключителна дър-
жавна собственост, на основание чл. 18, ал. 1
от Конституцията, която обявява археологи-
ческите резервати, определени със закон, за
изключителна държавна собственост. Липсата
на конкретизиращи критерии в конститу-
ционната норма не може да бъде тълкувана в
смисъл, че в чл. 18, ал. 1 от Конституцията, в
понятието археологически резерват са вклю-
чени само определени по вид или по статут
(вече издирени и идентифицирани като
културни ценности) обекти на археологията.
От което в становището на МС се прави
извод, че движимите обекти от археологиче-
ските резервати са също изключителна дър-
жавна собственост. Единствен конституцио-
нен критерий според Министерския съвет,
който обуславя установената изключителна
държавна собственост върху археологически-
те резервати, е публичноправната значимост
и всеобщата полезност на включените в тях
обекти на археологията. Правната уредба в
§ 5, ал. 2 и 3 от ПЗР на ЗКН е съобразена с
конституционната защита за изключителната
държавна собственост, предвидена в чл. 18,
ал. 1 от Конституцията. С тази защита са се
ползвали и движимите вещи археологически
културни ценности, които са получили при
тяхната идентификация статут на национално
богатство съгласно § 5, ал. 2 ПЗР на ЗКН,
защото и те винаги са били изключителна
държавна собственост. Държавата винаги е
била единствен титуляр на тази изключителна
собственост. Това е неподлежаща на отчуж-
даване държавна собственост, която не може
да има друг собственик. Следователно § 5, ал.
2 и 3 от ПЗР на ЗКН не предвижда твърдя-
ното в искането на омбудсмана отчуждаване
на частната собственост, в нарушение на
чл. 17, ал. 5 от Конституцията, което според
омбудсмана обосновава противоконститу-
ционността на § 5, ал. 2 и 3 ПЗР на ЗКН.
Според Министерския съвет конституцион-
ната  защита на изключителната държавна
собственост изключва съществуването на
законов способ за придобиване на обекти от
тази публична държавна собственост от друг
правен субект, в това число и по давност.13

Конституционният съд в Решение №7 от
29 септември 2009 г. обяви за противокон-
ституционен § 5, ал. 2 и 3 от ПЗР на ЗКН.

Според Конституционния съд разпоред-
бата на § 5, ал. 2 ПЗ на ЗКН практически
елиминира в широк кръг случаи правото на
собственост, което е възникнало при наследя-
ване, и въвежда изискването за наличие на
официален документ, с който се удостоверява
придобиването на това право. При липса на
публична търговия с културни ценности,
регулирана от държавата, изискването за
наличието на официален документ десетки
години назад във времето в повечето случаи е
едно неизпълнимо условие, което има харак-
тера на съзнателно поставено законово пре-
пятствие за изпълнение на процедурата по
идентификацията на движимите вещи
културни ценности – национално богатство.

Българското законодателство не е пре-
движдало нито в миналото, нито към настоя-
щия момент форма за валидност на сделките с
движими вещи културни ценности. Поради
това във всички случаи на придобиване чрез
сделка и без съществуването на предварително
законово изискване за форма не е възможно
да бъде представен официален документ.
Поради това разпоредбата на § 5, ал. 2 ПЗР
на ЗКН, поставяйки невъзможни в повечето
случаи условия, като предпоставка за призна-
ване на право на собственост върху движими
културни ценности – национално богатство,
продължава анализа си Конституционният
съд, нарушава принципа на правовата държа-
ва, неприкосновеността на частната собстве-
ност и на задължението тя да бъде защитена и
гарантирана от закона и е в разрез с чл. 4, ал.
1, чл. 17, ал. 1 и 3 и чл. 57, ал. 1 от Конститу-
цията. Преди законът да въведе ограничение
в доказването на правото на собственост, като
определи, че по отношение на някои вещи
това може да стане само с официален доку-
мент, в материален закон трябва да бъде
изрично посочена тази форма, която не е
форма за доказване, а форма за валидност.
Едва тогава адресатите на нормата на § 5, ал.
2 ПЗР на ЗКН могат да съобразят своето
поведение с изискването за форма при
сключване на сделки с движими културни
ценности – национално богатство.14

Друго основание за противоконститу-

13Вж. Решение № 7/2009 г., с. 17. 14Мотиви на Решение № 7/2009 г., с. 21.
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ционност конституционните съдии намират в
противоречието на нормата на § 5, ал. 2 ПЗР
на ЗКН с чл. 4, ал. 1, чл. 17, ал. 1 и 3 и чл. 57,
ал. 1 от Конституцията, поради въведеното в
нея ограничение при доказването на правото
на собственост върху движими културни цен-
ности – национално богатство, лицата, които
упражняват владение върху тези вещи, като
фактическа власт, да се позовават на изтекла
придобивна давност. 

В едно стегнато, но достатъчно простран-
но теоретическо изложение конституционни-
те съдии изясняват правната същност на при-
добивната давност, като важен оригинерен
способ за придобиване на право на собстве-
ност върху недвижими имоти и движими
вещи. Подчертават изключително полезната и
значима роля на придобивната давност за
стабилизиране на гражданския оборот с
недвижими имоти и движими вещи, чрез
трансформирането на фактическата власт
върху една вещ в право на собственост или
ограничено вещно право. Отразяват старо-
давните корени на института на придобивна-
та давност от времето на древния Рим до
днешните модерни времена, когато няма
правна система в света, която да не познава и
да не урежда в закон давността, а чл. 55 ЗС –
за ограничените вещни права върху чужда
вещ, съответно чл. 77 ЗС – за правото на
собственост, и я посочват сред основните
способи, наред с правните сделки, за придо-
биване на тези права.

Сериозно внимание конституционните
съдии са обърнали на генезиса на проблема,
довел до противоконституционната идея на
законодателя да забрани позоваването на
придобивната давност при установяването на
правото на собственост върху движими
културни ценности – национално богатство.
Подчертават непоследователността на българ-
ското законодателство по отношение на юри-
дическия статус на движимите вещи културни
ценности  и възможността те да бъдат придо-
бивани по давност.

В чл. 2, ал. 2, т. 3 от Закона за държавна-
та собственост (ЗДС – редакция ДВ, бр. 44
от 21 май 1996 г.) държавните имоти и вещи,
обявени по установения ред за паметници на
културата от световно и национално значе-
ние, бяха обявени за публична собственост.
Впоследствие едно изменение от 1998 г. на
ЗДС (ДВ, бр. 124 от 27 октомври 1998 г.)

отмени т. 3 на чл. 2, ал. 2 ЗДС и по този
начин измени правния статус на паметници-
те на културата от световно и национално
значение, като от публична държавна соб-
ственост те бяха трансформирани в частна
държавна собственост. Приблизително по
същото време едно изменение в чл. 86 ЗС
(ДВ, бр. 33 от 19 април 1996 г., в сила от
1 юни 1996 г.) допусна възможността вещ,
която е частна държавна или общинска соб-
ственост, да може да бъде придобивана по
давност. По такъв начин законодателно бяха
създадени условия частни физически и юри-
дически лица да придобиват по давност дви-
жими вещи културни ценности.

Несъмнено правилно е и застъпеното от
конституционните съдии в мотивите на Реше-
ние №7/2009 г. становище, че Конститу-
цията не посочва движимите археологически
паметници на културата в списъка на изклю-
чителната държавна собственост по чл. 18,
ал. 1 от Конституцията. А обстоятелството, че
съдържанието на понятието „археологически
резерват“, използвано от чл. 18, ал. 1 от Кон-
ституцията, се определя със закон  означава,
че и движимите  археологически паметници
на културата не могат да се смятат за елемент
от  „археологически резерват“ по силата на
самия конституционен текст. 

Срещу тази теза, че в понятието „археоло-
гически резерват“ се включват и движимите
вещи археологически паметници на културата
и поради това и тези вещи, както и „археоло-
гическият резерват“, са изключителна дър-
жавна собственост по чл. 18, ал. 1 от Консти-
туцията, теза, която се поддържа в станови-
щата на Министерски съвет, на министъра на
културата и министъра на правосъдието,
допълнително може да се изтъкне един много
сериозен аргумент, черпен от самия Закон за
държавната собственост.

Ако законодателят считаше движимите
вещи културни паметници от световно и
национално значение за изключителна дър-
жавна собственост поради някаква връзка с
„археологическия резерват“ – като изключи-
телна държавна собственост, той нямаше да
ги включи, с което и да ги отграничи, в една и
съща норма на първоначалната редакция на
чл. 2, ал. 2 ЗДС от 1996 г.:

Ал. 2 – Публична държавна собственост са:
т. 1 – обектите по чл. 18, ал. 1 от Конститу-

цията на Република България, определени със
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закон за изключителна държавна собственост;
т. 3 – (редакция 1996 г. – отм.) държав-

ните имоти и вещи, обявени по установения
ред за паметници на културата от световно
или национално значение, са публична соб-
ственост.

Следователно – продължават разсъждения-
та си в мотивите на Решение № 7/2009 г.
конституционните съдии, всеки от притежате-
лите на движими археологически културни
ценности на законово основание може да се
счита за техен собственик по давност, защото
ги е придобил с непрекъснато владение в
продължение на 5 години, както постановява
чл. 80, ал. 1 от Закона за собствеността.15 А
конституционно недопустимо е от позицията
на принципа на правовата държава законода-
телят впоследствие да налага неблагоприятни
правни последици за правните субекти, които
са действали точно в съответствие със съще-
ствуващата нормативна уредба. Не може с
последващ закон да се прогласи неприложи-
мост на тази давност при установяването на
правото на собственост върху културните
ценности. Подобен законодателен подход
накърнява правната сигурност и предвиди-
мостта на нормативната уредба като основни
характеристики на правовата държава.

Правните субекти – излагат и друг аргу-
мент конституционните съдии – трябва да
имат доверие в установения със законите пра-
вов ред и да съобразяват поведението си с
установените в закона правила. Затова,
заключават те, нормата на § 5, ал. 2 ПЗР на
ЗКН противоречи на чл. 4, ал. 1 и на чл. 17,
ал. 1 и 3 от Конституцията, тъй като засягат
придобити по силата на действащото законо-
дателство права – в случая правото на соб-
ственост, основаващо се на изтекла придо-
бивна давност. Предвидените в оспорваната
разпоредба на ЗКН правни последици имат
характера на одържавяване на частна собстве-
ност, извън хипотезата на отчуждаването,
уредена в чл. 17, ал. 5 от Конституцията.16

На критика за противоконституционност в
Решение № 7/2009 г. е подложена и нор-
мата на § 5, ал. 3 ПЗР на ЗКН, съгласно
която лицата, които са поискали идентифика-
ция и регистрация, но не са установили пра-

вото си на собственост върху движими архео-
логически културни ценности – национално
богатство, се считат за техни държатели, а
министърът на културата удостоверява това
им качество като издава съответно удостове-
рение. Тази оспорвана разпоредба на ЗКН
въвежда фикцията, че неустановилият права-
та си по ал. 2 на § 5 ПЗР на ЗКН се счита за
държател на движимите археологически
културни ценности – национално богатство.
По такъв начин ЗКН в този текст не държи
сметка за обстоятелството, че разграничите-
лен критерий между владелеца и държателя е
намерението, с което се държи вещта – владе-
лецът я държи лично или чрез другиго като
своя, а държателят я държи лично, но за дру-
гиго. Необосновано законодателят приема,
че щом собствеността не е установена, дър-
жането е непременно за държавата, поради
което и въвежда ред за издаване на удостове-
рение от министъра на културата. Въведената
презумпция, че  движимата вещ археологиче-
ска културна ценност – национално богат-
ство, винаги се държи за държавата, при неу-
становената собственост по § 5 ПЗР на ЗКН,
противоречи на нормата на чл. 17, ал. 1 и 3 от
Конституцията.

Незачитането на придобивната давност
като способ за установяване на правото на
собственост и въведената ex lege фикция, че
лицето, което не е установило правото си на
собственост с официален документ, се счита
за държател на движимите  археологически
културни ценности – национално богатство –
нарушава неприкосновеността на частната
собственост, установена с чл. 17,ал. 3 от Кон-
ституцията.

Многобройните аргументи в подкрепа на
искането на омбудсмана до Конституционния
съд мотивират Съда, да обяви (на основание
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията на Репу-
блика България) § 5, ал. 2 и 3 от ПЗР на
ЗКН за противоконституционен. 

На строгия юридически разум на Консти-
туционния съд, който в съответствие с прин-
ципа за конституционносъобразност на зако-
ните в Република България обяви за проти-
воконституционен § 5, ал. 2 и 3 ПЗР на
ЗКН, констрастират особените мнение, с
които съдиите Румен Янков и Благовест
Пунев са подписали Решение № 7/2009 г.
от 29 септември 2009 г. Те очевидно са се
поддали на обществената реакция срещу кри-

15Мотиви на Решение № 7 от 29 септември
2009г. на Конституционния съд, с. 22.
16Пак там.
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тиката на ЗКН и на негативните оценки по
повод искането на омбудсмана до Конститу-
ционния съд, поради което безспорно важна-
та задача за опазване на националното
културно наследство е замъглила най-важната
за една правова държава фундаментална цел
– нормативните актове, които регулират
обществените отношения в тази държава, да
бъдат съобразени с основния закон – Кон-
ституцията. Цел, която, ако перифразираме
една известна юридическа максима,  обобща-
ва всичкия смисъл на правовата държава, в
която Конституцията е алфата и омегата на
правния ред – „Fiat Constitutio et pereat mun-
dus“ – „Да възтържествува Конституцията, та
макар и светът да погине.“

Конституционният съдия Румен Янков
извежда становището си, че разпоредбата на
§ 5, ал. 2 и 3 ПЗР на ЗКН не е противокон-
ституционна, от принципно правилното ста-
новище, че докато благотворителността,
готовността да помогнеш другиму, не може
да бъде наложена със закон, опазването на
културното наследство от държавата е нейно
задължение, вменено й от Конституцията. И
ако и следващото негово съждение е вярно, че
културното наследство „не е завещано от баби
и дядовци (кой българин може да твърди, че
Фидий му е прародител)“, най-малкото
много категорична и безапелационна е оцен-
ката, че това културно наследство е добито и
препродадено от иманяри археологическо
наследство – национално достояние. Но
съвсем неудържимо е заключението на ува-
жавания бивш председател и на ВКС, и на
Конституционния съд, че „неприкоснове-
ността на частната собственост има предели и
границата започва от там, където интересът на
държавата и на обществото налагат частният
интерес да отстъпи.17

Струва ми се, че възгледът е и много опа-
сен. Частният интерес трябва да отстъпи пред
законен и конституционосъобразен интерес
на държавата. Пълен произвол и грубо нару-
шение на Конституцията е частният интерес
винаги да отстъпва, даже и когато с основание
трябва да очаква да бъде защитен от държава-
та и закона. Когато трябва да отстъпва, след
като се е съобразил с този закон и трябва да

търпи нормотворческите недомислици на
държавата, чрез напълно произволна промя-
на на правното регулиране – първо, да му
позволи да придобие движимите вещи архео-
логически културни ценности, а после с
наглото обяснение, че държавата и законът са
се „подвели“ по лобистки въздействия (които,
кой може да повярва, че държавата и законо-
дателят са търпели 10 години), по най-граби-
телски начин (вероятно отново под лобистки
въздействия), безсрамно да отнеме тези
археологически културни ценности от своите
граждани – техни собственици. Това, струва
ми се, никоя конституция на демократична
държава няма да търпи. 

В този дух са и аргументите в особеното
мнение на другия авторитетен конституцио-
нен съдия и бивш заместник-председател на
Върховния касационен съд – Благовест
Пунев. И той, изглежда, е повлиян от без-
спорно обществено значимата и национално
полезна задача – културните ценности да
бъдат възстановени в патримониума на дър-
жавата. Игнорирайки обстоятелството, че
тези културни ценности са придобити на
законно основание, макар чрез придобивна
давност, уважаваният конституционен съдия
Благовест Пунев смята, че чрез § 5, ал. 2
ПЗР на ЗКН се поставя „преграда пред част-
ния произвол на собствениците на колекции,
тъй като се пресича възможността да узаконят
придобиванията на културни паметници
национално богатство чрез нелегална има-
нярска дейност и да се десоциализира соб-
ственост, която по естеството си представлява
публично благо, обект на общо ползване“.18

Сама по себе си хубава и благородна е тази
задача, ако не беше за сметка на жертването
на принципа на законността и в нарушение
на основния закон – Конституцията. Реше-
нието на Конституционния съд №7 от 29
септември 2009 г. по конституционно дело
№ 11 от 2009 г. е изключително важно и
основополагащо. То категорично налага
извода, че и когато се брани държавен и
обществен интерес, това трябва да става само
и единствено при абсолютно спазване на
Конституцията.

17Вж. Особени мнения на конституционни съдии
по конституционно дело № 11 от 2009 г., с. 23. 18Пак там.
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Когато се върна от разходката, тя го намери
на същото място, където го беше оставила
преди четири часа. Зад бюрото, заровен в
купища изписани листа, върху които нанася-
ше някакви поправки. Гоноартрозата и диа-
бетът го бяха направили трудно подвижен.
Даже малките разходки, които правеха с
нейна помощ, му причиняваха жестоки
болки.

В Саарбрюкен идваха заедно след тринаде-
сет години. Някакво спонтанно възникнало
чувство у двамата породи решението да
купят билетите за автобуса и да се отправят
по същия маршрут.

Жадно поглъщаха бързо менящите картини
на градове и места, през които и тогава мина-
ваше автобусът, и като малки деца се радваха
на спомените, потънали дълбоко в паметта,
които сега изплуваха още по-красиви и
топли.

Много неща се бяха променили. Градът на
тяхната любовна разходка беше станал още
по-красив и привлекателен. Обсипан с
багрите на напредналата есен, осветен от
оскъдните лъчи на студеното ноемврийско
слънце, обагрен от пъстрите витрини на мно-
гобройни магазини и уютни кафенета и
ресторанти и опадалите златно-червени листа
на дърветата, които вятърът раздухваше нав-
сякъде по улиците, навявайки носталгията по
отминалите топли дни на лятото, с уличните
музиканти и пъстрата суета на неговите граж-
дани, с величествените сгради на кметството
и катедралата „Свети Йохан“, Саарбрюкен
изглеждаше като изваден от приказките, за да
се представи пред нас след тринадесет години
с всичкото си великолепие и красота.

„Направих чудесна разходка по нашите
любовни места – започна да му разказва тя.
Посетих и видях всичко, както някога с тебе.
Още от София си бях наумила, че ще напра-
вя тази разходка по нашите любовни места.

Отидох с автобуса до Дудвайлер. Не наме-
рих веднага къщата, където прекарахме този
незабравим един месец. Качих се нагоре по

улицата, която всеки ден изминавахме два-
мата. Обърках посоката, върнах се в начало-
то на хълма и тръгнах отново нагоре. Спрях
пред къщата и гледах с насълзени очи място-
то, където бяхме толкова щастливи. Боядиса-
на е в бяло, а нашата стая, както и преди гледа
към двора, сякаш ни кани отново да ни при-
юти.

Спомних си за добрия професор Хумел,
който ние с тебе толкова много обичахме. За
прекрасната топла вечер в магическия ресто-
рант, сред огромните вековни дървета и
мирис на прясно отсечена дървесина, билки
и диви ароматни треви. За дългите разговори
на различни теми, които водеше на чаша
кафе с този чудесен човек. За общата ви сла-
бост към печената на скара сьомга, гарнира-
на с бял ориз и сос от синьо сирене, горчица
и майонеза. За плановете му да построи цър-
ква в Грузия и стане пастор в нея. Неговото
добро, щедро сърце ни направи този прекра-
сен подарък, към който винаги ще се връща-
ме в спомените си, за да споменем с „вечна
му памет“ и благородния професор Хумел.

Минах да видя и двете църкви, камбаните на
които пълнеха с жизненост и радост нашите
сърца. Улиците са същите, с отворени гаражи
и прозорци, обкичени с пъстри есенни цветя.
Хора не видях. В тези часове германците са
запердени в домовете си. Имах същото чув-
ство, каквото имахме, когато с тебе се разхож-
дахме хванати за ръце – че този град е наш, а
ние сме неговите господари.

Обходих и горската пътека, по която сли-
захме понякога в града. Хора, кучета, вело-
сипедисти, но тебе те няма. Не можеш да
ходиш. Много ми е мъчно...

Отидох до скулптурата на мъжа, който пали
градските фенери, обиколих площада, където
седяхме на пейка с тебе и слушахме шума на
града и звъна на църковните камбани. Гледах
пристигащите и заминаващите автобуси.
Отбих се до магазина, от който пазарувахме.
Не пропуснах да мина покрай работниче-
ските блокове и кранът, който и тогава стое-

ЛИТЕРАТУРЕН РЕГИСТЪР

СПОМЕНЪТ ЗА НАШИТЕ
ЛЮБОВНИ МЕСТА
Владимир Петров
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ше на същото място. Спомних си за Валер-
ката Динев, който ни помогна да пренесем
куфарите, и уличните светлини, които светва-
ха пред нас и гаснеха след нас, когато много
рано, в една тъмна сутрин се разделяхме със
Саарбрюкен.

Посетих всички любовни места, където
бяхме заедно. Това ти няма да можеш да
видиш. Направих го, с много обич, за двама
ни. Сякаш запалих свещ за теб и мен, пред
спомена за нашите любовни места. Всичко

си припомних. Със сърцето си мислех, че и
ти си с мен в нашата повторна разходка. Че и
ти изпитваш насладата от спомена, който
преживяхме тогава по нашите любовни
места.

Гласът й се задави в сълзи, които се стичаха
по нейното красиво лице.

Той беше свалил очилата. Седеше мълчалив
и замислен. Плачеше.
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Редакционната колегия на Нотариален бюлетин приканва нотариусите да се абонират за
списанието „Общество и право“, издание на Съюза на юристите в България.

Предлагаме на вашето внимание писмото на председателя на СЮБ, г-н Владислав Славов.

ДО
Г-Н ДИМИТЪР ТАНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НОТАРИАЛНАТА КАМАРА

УВАЖАЕМИ Г-Н ТАНЕВ,

Списание „Общество и право“, издание на Съюза на юристите в България, вече
четири години успешно доказва необходимостта от съществуването си. Съдържа-
нието му, ориентирано към практикуващите юристи, има за цел да ги подпомогне
при упражняването на дейността им, предоставяйки на тяхното внимание специа-
лизирани материали по актуални проблеми на законодателството, правораздава-
нето и съдебната практика.

Допитване до читателите, в това число и нотариуси, дава много добра оценка на
списанието и го намира за необходимо помагало в ежедневната им работа.

Съюзът на юристите в България Ви предлага активно сътрудничество като прио-
ритетно публикуване на материали от нотариуси, в т.ч. публикуване на проблем-
ни казуси, с коментар върху тях.

Списанието дава възможност на всички юристи да сътрудничат с материали по
актуални въпроси и обратна връзка с изказване на мнения и становища по публи-
кувани статии.

Редакционната колегия на списанието Ви предлага да направите годишен абона-
мент за Нотариалната камара, както и за нотариалните колегии в страната.

За нас ще е от голямо значение Вашето дейно участие за списването на издание-
то, както и за поставяне на актуални проблеми на съдебната власт, които да бъдат
обсъждани на страниците му.

С УВАЖЕНИЕ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ВЛ. СЛАВОВ)

СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН СЪВЕТ


