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нотариус Валери Велин от Франция: 

„Производство по прекратяване на брак по 

взаимно съгласие пред нотариус. Регламентация 

и нормативна уредба, съгласно действащото 

законодателство във Франция“ 

 

 

На 1 юни 2019 г. в хотел “Рила“- 
Боровец се проведе Националният 
семинар на Нотариалната камара на 
Република България. Почетен гост-
лектор беше госпожа Валери Велин – 
член на Висшия Съвет на френския 
нотариат. Пред повече от 300 участници, 
г-жа Велин представи на българските си 
колеги иновативната френска законова 
типология, а именно - производство по 
прекратяване на брак по взаимно 
съгласие пред нотариус.  

Разводът по взаимно съгласие 
без съдия е въведен във Франция след 
взаимодействието на различни 
социални, икономически и политически 
фактори. 
За първи път той се е появил при т. нар. 
Революционен режим, а именно - 
законът Floréal An II, който е давал 
възможност съпрузите да се разведат в 
рамките на 24 ч. по взаимно съгласие 
или заради несъвместимост на 
характерите. Решението им е било 
ратифицирано от „семейно събрание“, 
което обикновено е включвало 
родителите, съседите или приятелите на 
двамата съпрузи. Впоследствие тази 
процедура е била бързо отменена по 
време на френския политически режим 
„Реставрация“ - през 1816 година. 
Едва след Закона 11 юли 1975 г. 
разводът по взаимно съгласие по 

съдебен ред е бил повторно въведен, 
което тогава се е явявало като логично 
следствие от стремежите, изразени по 
време на демонстрациите от май 1968 г. 
(революция, водена от студентите). 
Следователно тази призната процедура, 
определяна като дълбока еволюция във 
Франция, е конкретизирала волята за 
изясняване на развода и окончателно 
уреждане на последствията.  
През 2004 г. законодателството в 
областта на семейното право отново 
претърпява промяна. Реформата от 
2004 г. е имала за цел да ускори 
производството, като предвиди едно 
явяване пред съдията вместо двойно 
такова. Съгласно нея, съпрузите са се 
споразумявали относно типологията на 
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развода и неговите последици, като са 
се явявали пред съдията само за 
получаване на завещание. Тази 
реформа също така дълбоко е изменила 
общата типология на развода, оставяйки  
голямо място за сключването на  
споразумение за развод чрез 
насърчаване на прехода между 
разводите по съдебен ред и развод по 
взаимно съгласие, а също така и чрез 
насърчаване на сключването на 
споразумение по време на цялата 
процедура. С оглед на това, съдебната 
администрация е успяла сама да види, 
че в 99% от случаите съдията просто е  
приел без изменения или възражения 
споразумението за развод, изготвено от 
адвоката или съпрузите. 
Това постепенно „договаряне“, що се 
отнася до  семейното право, свързано с 
критиката към съдебните производства 
във връзка с  тяхната сложност, 
продължителност и разходи, е накарало 
законодателят да постави под въпрос 
необходимостта от систематично 
прибягване до съдията в тази област, 
докато съпрузите се споразумяват за 
всички наследствени и имуществени 
условия на раздялата им.  

 
През 2016 г. законодателят е откликнал 
положително на обществените нужди в 
тази област  чрез въвеждане на развод 
по взаимно съгласие без съдия. 
 

I. Разводът без съдия, внесен от закона 
„Правосъдие на ХХІ век“, влязъл в сила 
на 1 януари 2017 г., е обособен от чл. 
229-1 до 229-4 в Гражданския кодекс 
(ГК) на Франция. Разводът по взаимно 

съгласие е извънсъдебен кръстопът 
между правилата за обществения ред по 
въпросите на семейното право и 
свободата на споразумението, 
изготвено от адвокатите и удостоверено 
от нотариуса. 
За да се гарантира защитата на 
интересите на всеки съпруг, но също и 
на децата (особено на непълнолетните) 
са приети няколко предпазни мерки. 
Следователно е важно всеки от 
съпрузите да бъде подпомаган от своя 
адвокат при изготвянето и подписването 
на споразумението, що се отнася  до 
възможността  всеки съпруг да се 
откаже в рамките на петнадесет дни 
преди подписването на споразумението 
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или  при формалния контрол, 
упражняван от нотариуса към момента 
на депозиране на акта за 
удостоверяване.  
Преди всичко, непълнолетен, способен 
на точна преценка, във всички случаи 
трябва да бъде информиран за правото 
си да бъде изслушан от съдия, ако 
пожелае.  
Накрая, изпълнителната сила, 
предоставена по споразумението за 
развод, удостоверено от нотариуса, 
позволява на тази нова форма на 
извънсъдебен развод да има същата 
сила като тази на разводите по съдебен 
ред.  
 
1. Обхват 
Тъй като съпрузите могат да изберат 
френския закон като приложимо право 
към техния развод,  е необходимо да се 
провери дали процедурата по взаимно 
съгласие без съдия е приложима или, 
ако е необходимо, да се прибегне към 
същинско съдебно производство:  

Предпоставки за приложимостта на 
процедурата: 
 - изключени са от обхвата лицата, 
поставени под режим на закрила; 
 - изключени са от тази форма на развод 
съпрузи, от които поне едно от 
непълнолетните деца, засегнати от 
последствията от развода, както е 
предвидено от неговите родители, моли 
да бъде изслушано от съдията.  
Следва да се отбележи, че единствено 
децата, за които е доказана 
възможността за упражняване на 
преценка, могат да поискат да бъдат 
изслушани от съдия. Тук възниква 
проблемът с дефиницията за 
разпознаване и наличието на 
доказателство за свободно упражняване 
на преценка. Съдията може (ако 
необходимите правни условия са 
изпълнени) да обяви развода и да 
приеме споразумението, установено от 
страните и техния/ техните адвокат (и). 
Това е единственият случай, при който е 
възможен развод по взаимно съгласие.  
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Точната формулировка на законодателя 
относно режима на развод по взаимно 
съгласие без съдия в Гражданския 
кодекс гласи, че "Когато съпрузите се 
споразумеят за разтрогване на брака и 
неговите последици, те установяват, 
подпомагани от адвокат, своето 
съгласие в споразумение под формата 
на нотариално удостоверен акт, 
подписан от техните адвокати. Това 
споразумение се удостоверява от 
нотариуса, който контролира спазването 
на формалните изисквания, предвидени 
в чл. 229-3, ал.1 – ал. 6 от ГК. Той също 
така гарантира, че проектът на 
споразумението не е подписан преди 
изтичането на периода за размисъл, 
предвиден в чл. 229-4 от ГК. Това 
депозиране спомага за влизането в сила 
на споразумението, като му дава 
определена дата и изпълняемост." Ето 
защо можем да посочим няколко 
основни положения в този режим: 
 

- Съгласието на страните 
относно типологията на 
развода и неговите последици. 

Този текст позволява на съпрузите, 
които се споразумяват за разтрогването 
на брака и за всички последици от 
развода, да отбележат съгласието си в 
споразумение под формата на 
нотариално удостоверен акт, подписан 
от адвокат на всяка от страните, като 
компетенцията относно валидността на 
споразумението за развод е на 
Районния съд. 
 

- Необходимостта от двама 
адвокати 

Тази нова процедура включва намесата 
на двама отделни адвокати, всеки от 
които е избран лично от всеки съпруг/а, 
за да се осигури баланс на 
споразумението и зачитане на 
интересите на всяка страна и съответно 
общите деца. 
 

- Зачитане на периода на 
размисъл 
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Чл. 229-4 от ГК определя срок за 
размисъл от петнадесет дни за всеки от 
съпрузите  считано от получаването на 
препоръчаното писмо, съдържащо 
проекта на споразумението, по време на 
който страните не могат да го подпишат. 
Следователно адвокатите и страните 
трябва да определят дата за 
подписване, която е определена като не 
повече от петнадесет дни от 
получаването на препоръчано писмо, 
подписано лично от всяка от страните. 
Също така подписът на един от 
съпрузите не е еквивалентен на 
получаването на споразумението от 
другия нито го предполага. 
Следователно съответните адвокати на 
страните трябва да осигурят личния 
подпис на съпруга / съпругата в 
уведомлението за получаване на 
препоръчаното писмо. 
След едновременното подписване на 
споразумението от всички страни най-

активният адвокат или упълномощеният 
от двете страни предава 
споразумението за развод с 
приложенията на нотариуса, посочен в 
акта, най-много до седем дни след 
подписването на споразумението (чл. 
1146 от ГК). Ако не спази посочения 
период, той подлежи на ангажиране на 
професионалната си отговорност. 
 

- Участието на нотариуса в 
развода по взаимно съгласие 

Френските нотариуси, които не са обект 
на правила за компетентност, имат 
право да получат всякакви актове от 
френски или чуждестранни лица, 
независимо дали са със седалище във 
Франция или в чужбина, при условие, че 
се прилага френското право. За техния 
развод, на основание на тяхната 
националност може да се стигне до 
непризнаването на развода в други 
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страни и по-специално на неговите 
последици. 
 
2. Контролът, упражняван от 
нотариуса 
 Тъй като нотариусът не е задължен да 
контролира съдържанието или баланса 
на споразумението, той трябва, преди да 
е в състояние да депозира 
споразумението за удостоверяване, да 
провери редовността на последното във 
връзка със законовите разпоредби. Но, 
ако то е в явно противоречие с добрите 
нрави (клауза, която би изключила 
правилата за предоставяне на 
родителски права, произтичащи от 
родство или например клауза срещу 
повторно сключване на брак), 
нотариусът може да предупреди 
адвокатите за тази пречка.  
Нито съпрузите, нито адвокатите по 
принцип трябва да се явяват пред 
нотариуса. 
 

- Контрол на спазването на 
периода за размисъл 

Чл. 229-1 от ГК дава на нотариуса 
компетенция да са убеди, че периодът 
на размисъл от петнадесет дни между 
изготвянето на споразумението и 
подписването, предвидени в член 229-4 
от същия кодекс, е спазен. 
За тази цел споразумението може да 
включи като допълнение копие от 
обратна разписка за получаване на 
препоръчаните писма, изпратени до 
всяка от страните, съдържащи проекта 
на споразумението. 
Ако периодът на размисъл от 
петнадесет дни не е спазен, нотариусът 
не може да пристъпи към депозиране на 
споразумението. 
 

- Контрол на формалните 
изисквания 

Последният параграф на чл. 229-1 от ГК 
припомня ролята на нотариуса. 
Последният трябва да провери 
спазването на изискванията от чл. 229-3, 
ал.1 – ал. 6 от ГК. 
Ако споразумението не съдържа всички 
тези реквизити, нотариусът трябва да 
откаже да пристъпи към депозиране. 
Съпрузите трябва да изготвят ново 
споразумение с липсващите реквизити и 
да спазят периода за размисъл от 
петнадесет дни преди да могат да 
пристъпят към подписването му и да го 
предадат на нотариуса за депозиране. 
 

- Контрол на анексите 
Наличието на информационна форма за 
непълнолетния.  
В присъствието на непълнолетни деца, 
които са общи за съпрузите и са 
способни на преценка, нотариусът 
трябва да гарантира, че всяко от тях е 
получило информация за правото си да 
бъде изслушано от съдия, ако то заяви, 
че иска. 
Нотариусът не е длъжен да оценява 
преценката на детето по време на 
предоставянето на информацията от 
родителите, но той трябва да гарантира 
ефективността на информацията, 
материализирана от формуляра, 
датиран и подписан от непълнолетното 
лице, което не е поискало да бъде 
изслушано. 
Ако нотариусът не контролира 
съдържанието на тези анекси, той не 
може да пристъпи към депозиране на 
споразумението за удостоверение, ако 
един от тях липсва. 
 

- Наличието на превод 
Нотариусът трябва да гарантира 
спазването на формалните изисквания, 
като към всяко споразумение, изготвено 
на чужд език, трябва да се приложи 
превод, за да се даде възможност за 



 

НОТАРИАЛЕН БЮЛЕТИН 2019 7 

 

НОТАРИАЛЕН ЖИВОТ             
7 

ефективен контрол от държавния 
служител. 
 
3. Удостоверяване на споразумението 
от нотариуса 
Нотариусът разполага с максимум 
петнадесет дни, за да извърши 
гореспоменатия контрол на 
споразумението и неговите приложения 
и да удостовери споразумението (чл. 
1146, ал. 2 от Гражданския кодекс). Тъй 
като този срок не представлява срок за 
отказ, нотариусът може да извърши тази 
проверка и депозирането  при 
получаване на документите. 
Превишаването на този срок не 
представлява причина за прекратяване 
на споразумението, но може да бъде от 
такова естество, че да ангажира 
професионалната отговорност на 
нотариуса. 
Подаването на споразумението за 
развод за удостоверяване пред 
нотариуса не предоставя на брачния 
договор статут на автентичен документ, 
а му дава определена дата и 

изпълнителна сила за съгласието на 
страните и води до прекратяване на 
брака на тази дата.  
 

II. Новата роля на нотариуса 
 
1. Правната функция на доклада: 
Когато съпрузите се споразумеят за 
разтрогването на брака и неговите 
последици - те отбелязват съгласието си 
в частен акт, подписан от съответния 
адвокат. 
Чрез  този способ се изразява волята на 
страните. Съпрузите са единствените, 
които могат да сложат край на развода. 
Разводът следователно не се произнася 
от съдията и съгласието им не се 
получава от трето лице - то просто се 
отбелязва от страните в акта. 
Нотариусът не е изключен от 
процедурата по развод по взаимно 
съгласие - той се намесва по два начина. 
Първият от тях вече е на лице - назначен 
е задължителен експерт, който да 
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пристъпи към ликвидация на брачния 
режим, който включва недвижими 
имоти, изпълнявайки ролята на 
професионалист по ликвидирането на 
имуществените интереси на съпрузите. 
Само един начин е бил възможен от 
момента, за да се постигне това,  в който 
се отхвърля приемането на 
споразумението от нотариуса: 
автентичното удостоверяване. 
Нотариусът се явява като своеобразен 
инструмент за ефективност на 
споразумението за развод. 
Нотариалната намеса е приложима само 
в края на процеса, за да се гарантира 
ефективността на разводите без съдия. 
Тази функция затвърждава, че 
нотариусът не е в основата на тази нова 
форма на развод по взаимно съгласие и 
че не замества съдията. 
Ролята, която му е поверена, разкрива 
дълбокото неразбиране на работата на 
нотариуса при удостоверяването. 
Съмнителна е реалността относно тази 
роля, представена като вторична. Това е 
функция, която със сигурност е по-
малка, но също толкова важна, за да се 
стигне до изпълнението на развода. 
 
. 
  
 
2. Законова функция 
- Контрол на редовността 
Правната система показва дълбоко 
противоречие, което следователно 
трябва да доведе до това нотариусът да 
поеме изцяло ролята, която му е 
възложена от  статута му и изискванията 
на неговата служба. Чл. 229-1, параграф 
2 от ГК предвижда нотариусът да 
упражнява чисто формален контрол и в 
същия се посочва, че той трябва да 
удостоверява, което води до определяне 
на дата по споразумението и даване 
начало на изпълняемостта му. 

 
- Степента на контрол, 

упражнявана от нотариуса. 
В новата процедура за развод по 
взаимно съгласие нотариусът 
контролира формалната 
законосъобразност. Той трябва да 
удостовери, че споразумението за 
развод съдържа редица задължителни 
данни: гарантиране на 
идентифицирането на страните и 
техните съответни адвокати, съгласието 
на съпрузите за развода и неговите 
последици, условията за пълно 
уреждане на последиците от развода и 
евентуалното изплащане на 
компенсаторно обезщетение, 
съпружеския режим, информирането на 
непълнолетния от неговите родители за 
правото му да бъде изслушан от съдията 
и декларацията, че той не желае да 
упражни това право на преценка както и 
осигуряването спазването на периода за 
размисъл от петнадесет дни. Това е 
минимален контрол, който е по-добре 
осмислен, когато говорим за 
парламентарните дебати и тяхното 
дълбоко неразбиране на нотариалното 
удостоверяване като задължително. 
Именно процесът по автентификация 
изисква от нотариуса да контролира 
формалната и съществена редовност на 
споразумението. 
Проверката на законосъобразността на 
акта разграничава нотариуса от 
останалите съставители. В това 
отношение работата на адвоката, който 
съставя акта и тази на нотариуса, са 
проблематични: единият не замества 
другия. Първият е обвързан със 
задължението за съвет (консултиране 
на страните, така че те да могат да 
действат съзнателно), докато вторият 
трябва да гарантира специално 
съответствието на заверения акт с 
правния ред. Едва ли е възможно да се 
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придаде изпълнителна сила на акта без 
компетентният орган да е установил 
лично законосъобразността на 
споразумението. Статутът и функциите 
на нотариуса, и следователно неговата 
отговорност, са изложени на риск. 
 
 
3.Последиците от развода 
Последиците от развода между 
съпрузите по отношение на тяхното 
имущество влизат в сила от датата на 
подаване, освен ако споразумението  не 
предвижда друго (чл. 262-1 от ГК). 
Нотариалното удостоверяване изисква 
задължението да се запази актът за 
срок от 75 години и правото да се 
издават екземпляри и автентични копия. 

Нотариусът трябва да издаде депозитно 
удостоверение на всеки съпруг, което, 
освен данните за контакт, съдържа: 
- споменаване на развода 
- пълната самоличност на съпрузите, 
тяхното място и дата на раждане  
- имената на техните съответни 
адвокати и адвокатурата, в която са 
регистрирани  
- датата на подаване 
Този сертификат ще позволи на бившите 
съпрузи или техните адвокати да се 
споменат в протокола за гражданско 
състояние и да удостоверят развода 
пред трети лица. 
Единствено последиците от 
споразумението, а следователно и 
изискуемостта на задълженията на 
всеки от съпрузите, се отлагат до 
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същинското удостоверяване, но 
изпълнителната сила на 
споразумението е задължителна за 
страните при подписването. 
Законът от 18 ноември 2016 г. е добавен 
към списъка на подлежащите на 
изпълнение режими във френския 
правен ред - споразуменията, с които 
съпрузите взаимно се съгласяват за 
развода си чрез помощта на нотариус и 
подписани от адвокати, както и 
удостоверени съгласно чл. 229-1 от ГК. 
Ето защо съпрузите могат да поискат 
принудително изпълнение на 
споразумението, тъй като то е 
нотариално удостоверено. 
При подаването на молбата за развод 
споразумението да има същите 
последици като решението за развод. 
 - Преразглеждане на споразумението 
Общото договорно право обикновено 
предвижда преразглеждане на 
споразуменията по взаимно съгласие 
или с оглед причините, посочени от 
закона (чл.1193 от ГК). От това следва, 
че нотариално удостовереното 
споразумение за развод, подписано от 
адвокати, може да бъде преразгледано 
по взаимно съгласие на страните. 
- Спорът за неизпълнение на 
споразумението от един от бившите 
съпрузи 
В случай на неизпълнение от един от 
бившите съпрузи на задълженията, 
произтичащи от задължителното 
споразумение  за развод, другият може 
да се обърне към Върховния съд.  
 

Ⅲ. Международно приложение 
 
1. Сравнително право 
Поглед  на европейското 
законодателство показва, че:  

- съгласието на съпрузите е условие, 
позволяващо използването на 
опростена и ускорена процедура; 
- отслабването на ролята на съдията е 
придружено от нарастваща автономия 
на съпрузите при уреждането на 
последиците от развода; 
- защитата на интересите на децата 
обаче е важно ограничение за 
отклоняването на развода. 
Всички държави, които са въвели 
развода "без съдия", са решили, че 
трябва да присъства елементът на 
автентичност: за някои - 
административен акт, включително акт, 
установен от служебно лице по 
вписването, както е случая на 
Португалия и скандинавските страни. За 
други – нотариален акт, какъвто е 
случаят с много латиноамерикански 
държави (Бразилия, Перу, Колумбия и 
др.), а за трети - нотариален акт или 
административен акт, какъвто е случаят 
в Румъния. В заключение може да се 
каже, че никоя страна не е въвела 
развод със споразумение, подписано от 
адвокати и нотариално удостоверено с 
единствената цел да му даде 
определена дата и изпълняемост. 
Именно тези характеристики на 
френския акт правят признаването му в 
чужбина съмнително. 
Практически последици от развода по 
взаимно съгласие без съдия и без 
автентичен акт. 
 
2. Практически последици  
Законодателят не обръща особено 
внимание на международното 
измерение на такава конкретна 
разпоредба. Европейското измерение 
на „новия“ развод официално се появява 
за първи път не в закона, а в 
Постановлението от 28 декември 2016 г. 
Някои от неговите разпоредби са от 
незначителен интерес, като: 
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- задължението да се преведе на 
френски език споразумението и 
приложенията към него, когато те са 
съставени на чужд език (член 1146 от 
ГПК);  
- процедурите за изпълнение на 
формалностите за публичност, ако 
бракът е сключен в чужбина и, имайки 
предвид, че френските служители по 
вписванията не съхраняват 
удостоверения за брак (чл. 1147 от ГК). 
По-сериозни последици са новите 
разпоредби що се отнася до чл. 509-3 от 
ГК. Последният параграф от настоящия 
текст предвижда, че те се представят на 
нотариуса или на юридическото лице, 
което държи нотариалната кантора, 
след като  е получено искането за 
удостоверяване на споразумението и 
признаването му в чужбина съгласно чл. 
39 от Регламент № 2201/2003 от 27 
ноември 2003 г. (Брюксел II-bis). Видно е, 
че от нотариуса се изисква да издаде 
сертификат по чл. 39 от Регламента. Чл. 
39 предвижда, че компетентният съд или 
орган на държавата-членка по произход 
издава сертификат по образеца, 
посочен в Приложение I или Приложение 
II. Сертификатът в Приложение I се 
отнася до „решения по брачни дела“, 
сред които текстът класифицира 
„решенията“ за развод. Приложение II се 
отнася до решенията относно 
родителската отговорност. Тук може да 
се зададе въпросът могат ли актовете, 
установени в случая на „новия“ развод 
по взаимно съгласие, да бъдат 
класифицирани като "решение" по 
смисъла на Регламент Брюксел II-bis? 
Очевидно не, защото нотариусът не е 
съд и не взема решения в процедурата, 
представена от законодателя. 
В този контекст се задава въпросът как 
чл. 509-1 от последния параграф от ГК 
може да изиска нотариусът да издава 
сертификати, които се отнасят 

конкретно до "решения", направени от 
"съдилища", поставяйки въпроса дали 
нотариусът ще може да попълни 
образците на сертификатите, 
приложени към Регламент Брюксел II-
bis, които предвиждат раздели, 
отнасящи се конкретно до "юрисдикции" 
и "решения". 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

В заключение, по отношение на тази 
новаторска процедура, сегашният 
недостатък се разкрива от нуждата от 
създаването на нов тип инструмент, 
вместо автентичния акт, който се ползва 
с международен статут и може да бъде 
разпознаван в международен план.  
От друга страна, налице е и 
политическият дебат между нотариусите 
и адвокатите относно съответната им 
роля в процедурата, имайки предвид, че 
до момента експертизата на адвокатите 
е по-голяма. 
 


