ЗА СТРАНИТЕ ПО ПРЕДВАРИТЕЛEН ДОГОВОР
ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
Бисерка Маринова
сп. Собственост и право, бр. 11/2013
Въпросът за страните при сделките – тяхното надлежно определяне,
индивидуализиране и представителство, има съществено значение за
пораждане на правните последици. 1
Предварителният договор по своята правна същност е облигационна
връзка.2 От това следва, че за възникването на права и задължения е
необходимо изразяване на волята на страните3, че желаят настъпване на
еднакви и определени в съглашението правни последици4.
Дееспособността

и

правоспособността

не

са

елементи

от

фактическия състав на сделките, но неспазването на съответните законови
изисквания в тази насока може да доведе до недействителност.5
Правните субекти са потенциално възможните носители на права и
задължения. В изследването са разгледани само въпросите, свързани със
страните по предварителен договор: физически лица, юридически лица и
неперсонифицирани правни общности, без в тази група да са включени
държавата, общините и дружествата с държавно участие.

1

Решение от 10.04.2003 г. по възз. гр.д. № 825/2001 г на Пловдивския Апелативен съд:
„Предварителният договор не е бил сключен със собственика на имота и субективната добросъвестност
на купувача по предварителния договор, който смята, че договорът е сключен със собственика е без
значение.”
2
Решение № 29 от 12.06.1980 г. по гр.д. № 20/80 Г., ОСГК – „предварителният договор е само
обещание за продажбата на недвижимия имот.”
3
Терминът „сключване” при двустранните сделки означава покриване на две насрещни
волеизявления – Таков, Кр. в „Предварителни договори – някои неизяснени аспекти” /Сп. „Търговско
право”, бр. 1/2004 г./,, с. 408
4
Съгласие следва да се постигне и по всички модалитети на окончателната сделка, ако се
предвиждат такива – условие, срок, тежест.
5 Василев, Л. Гражданско право. Обща част. Нова редакция на проф. Ч. Големинов. Варна, 1993,
с. 115.

От момента на раждането си всяко лице може да бъде носител на
права6. Придобиването на права – в това число и на тези на купувача по
предварителен договор, става или от дееспособното лице, или от неговия
законен представител, когато същото е непълнолетно или поставено под
запрещение.
Правоспособността е различна от правообладанието, което се
изразява в „конкретното притежание на възникнали права и носенето на
породени задължения”.7
По аналогичен начин е уредена дееспособността на поставените под
запрещение лица, като правният статут на поставените под пълно
запрещение е приравнен на малолетните деца, а този на поставените под
ограничено запрещение – на непълнолетните лица /чл. 5 от Закона за
лицата и семейството/.
Приема се, че юридическите лица са винаги дееспособни8, тъй като
техните органи по силата на закона изразяват волята им. Правната
възможност за сключване на сделки с имоти обаче, трябва да се преценява
с оглед правособността: призната е универсална правоспособност на
юридическите лица със стопанска цел, но нези с идеална цел имат само
специална правоспособност, която изисква да се прецени доколко
правните действия попадат в кръга на предмета на дейност и целите им.
Правната възможност да се сключват предварителни договори за
сделки с вещни права от страна на търговците не следва да се поставя под
съмнение, а се приема като форма за осъществяване на тяхната търговска
дейност.9

6
7

Вж. Маринова, Б. Как да печелим от сделки с недвижими имоти. С., 2007, с. 110.
Василев, Л. Гражданско право. Обща част. Нова редакция на проф. Ч. Големинов. Варна, 1993,

с. 99.
Това правило е важимо към юридическите лица както на търговското право /търговски
дружества и кооперации/, така и към тези на гражданското право /сдружения, фондации, политически
партии, синдикални организации, читалища, жилищно-строителни кооперации/.
9
Повече вж. Славов, Н. Предварителният договор по българското право. С., 2012, с. 155.
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Предметът на предварителния договор дава отражение върху
изискванията към страните. Предварителният договор за продажба на
недвижим имот създава облигационно задължение за страните – купувач и
продавач10, да сключат окончателна сделка под формата на нотариален
акт.

Принципно

с

предварителния

договор

не

се

предприемат

разпоредителни действия, а само се обещава извършването на такива.
Това поставя въпроса: следва ли към момента на подписване на
предварителния договор да са налице всички изисквания от гледна точка
на

дееспособност

и

правоспособност,

за

да

е

действително

правоотношението, или е допустимо допълнително да се изпълнят
специалните изисквания на закона за финализиране на проектираната
сделка с желания вещен ефект?
Придобиването на права – в случая – тези на купувач по
предварителен договор, може да става от законните представители на
физическото лице без ограничения или допълнителни изисквания.11
Разпореждането с имуществени права12, каквито са и вещните, може да
става лично от правния субект-физическо лице, ако той притежава
качеството „дееспособност”13, или от негови представители14. По силата на

В практиката страните по предварителния договор за продажба на недвижим имот понякога
продавачът се нарича „прехвърлител” или „отчуждител”, а купувача – „преобретател”. Виждам правна
логика в заместването на наименованието на страните „купувач” и „продавач” единствено в случаите на
предварителен договор, с който собственик на земята се задължава да учреди право на строеж или да
продаде земята/идеална част от нея/ срещу изграждане на готови обекти.
11
Решение № 296 от 31.III.1992 г. по гр. д. № 98/91 г., I г. о.
Съдебна практика, Бюлетин на ВС на РБ, бр. 8/1992 г., № 9, стр. 10: „Законният представител може да
договаря сам със себе си когато това е в интерес на малолетното дете. За придобиване на имущество от
малолетното дете не е необходимо разрешение от районния съд.”
12
За квалификацията на сделките като разпоредителни или такива на управление – вж. Павлова,
М. Гражданско право. Обща част. С., 2002, с. 469; ТР № 91 от 01.10.1974 г. по гр.д. № 63/1974 г., ОСГК
на ВС.
13
По силата на чл. 2 от Закона за лицата и семейството, който доразвива правилото на чл. 6 от
Конституцията, физическите лица придобиват правоспособност от навършване на 18-годишна възраст.
14
За правния статут на малолетните лица /до 14-годишна възраст/ и непълнолетните лица /между
14 и 18-годишна възраст – вж. чл. 4 от Закона за лицата и семейството и чл. 129, ал. 1 от Семейния
кодекс, според който законен представител на малолетното дете е всеки от родителите му, а
непълнолетните деца извършват правни действия сами, но със съгласието поне на един от родителите
им.
10

чл. 129, ал. 1 от новия Семеен кодекс15, в сила от 1.10.2009г., всеки от
родителите сам може да сключва сделки от името на малолетното си дете,
съответно – да дава съгласие за тези, които непълнолетният сключва сам.
Този ред е приложим и към предварителните договори за продажба.
Спецификата с оглед предмета – недвижим имот, се изразява в
изискването за разпоредителното действие да се получи разрешение от
районния съдия /чл. 130, ал. 3 от Семейния кодекс/. Необходима е яснота
дали при подписване на предварителния договор, който има само
облигационно действие, разрешението трябва да е получено. В правната
теория е изразено становище, което подкрепям, че разрешението от
районния съд, съответно – съгласието на родителя, следва да са налице към
момента на сключване на окончателния договор по нотариален ред или в
производство по предявен иск с правно основание чл. 19, ал. 3 от ЗЗД.

16

Правилото е, че действителността на сделките се преценява към момента
на сключването им. Трябва да се държи сметка за предмета на сделката и
правния й ефект, да се разграничава действителността на предварителния
договор от правната възможност да се прехвърли собствеността чрез
нотариална сделка или по съдебен ред. отчуждителят трябва да е
собственик на имота не към момента на сключване на предварителния
договор, а към момента на постановяване на съдебното решение по чл. 19,
ал. 3 ЗЗД17; това е и основанието да се приемат за действителни
предварителни договори за бъдещи вещи /които още не съществуват - не
са построени, или още не са в патримониума на продавача/. Не намирам
достатъчно основания да се приеме, че към момента на сключване на
По нов начин в него са регламентирани въпросите на представителството на родителите и
действията по управление и разпореждане с имуществото на детето – вж. Цанкова, Ц. Новият Семеен
кодекс – кодекс на съгласието и на особената закрила на децата. Сп. "Общество и право", кн. 7/2009 г.
16
Славов, Н. Предварителният договор по българското право. С., 2012, с. 133, който се позовава
на Решение № 1629-59-II на ВС.
17
Решение № 537 от 08.07.2010 г. по гр.д. № 349/2009 г., Г. К., ІІІ Г. О. на ВКС по чл. 290 от
гпк;Решение № 586/28.06.2002 г. по гр. д. № 154/2002 г., ВКС, ІІ г. о.; Определение № 795 от 14.06.2013
г. по гр.д. № 1945/2013 г., Г. К., ІІІ Г. О. на ВКС.
15

предварителния договор следва под страх от недействителност да бъде
вече дадено от РС разрешението18, или най-късно до момента на
навършване на пълнолетие, за да се прецени нуждата, или ползата за
непълнолетния от продажба на собственото му имущество.19 Може да се
изведе като принцип изводът, че специалните изисквания за извършване на
разпоредителни сделки не са условие за действителност на предварителния
договор, но иск по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД не следва да бъде уважен, ако към
момента на постановяване на решението не са дадени необходимите
съгласия и разрешения.20
Независимо от изложените правни аргументи, струва ми се правилно
страните при поемане на задължение за продажба да осигурят всички
необходими документи, за да се спазят особените изисквания на закона
спрямо

окончателната

сделка. Така

ще

се

избегнат

последващи

усложнения в отношенията им – унищожаемост на основание чл. 27 от
ЗЗД, а при неполучено съгласие или разрешение – разваляне поради
невъзможност за изпълнение по реда на чл. 89 от ЗЗД.
Сключването на предварителен договор за продажба на съсобствен
недвижим имот изисква участието на всички съсобственици /лично или
чрез представители/. В противен случай действието на предварителен
договор за продажба на целия имот, сключен само от някои от
съсобствениците, следва да се прецени в частта извън притежаваните от
тях идеални части като обещание за продажба от несобственик21 договорът няма да е нищожен поради липса на предмет, но няма да породи
правно действие за останалите съсобственици, а всички облигационни

18
Разрешение за разпоредителни сделки с недвижими имоти се изисква и при извършването им
от т.н. „еманципирани” непълнолетни – лица, сключили граждански брак преди навършване на 18годишна възраст – чл. 6, ал. 4 от СК.
19
Решение № 148 от 23.02.2009 г. по гр.д. № 726/2008 Г., Г. К., І Г. О. на ВКС.
20
В този смисъл - Решение № 971 от 24.12.1960 г. по гр.д. № 7727/60 г., IV Г. О.на ВС
21
Ставру, Ст. Съсобственост. Правни аспекти. С.,2010 с. 153, който препраща към Русчев, Ив.
Действия на разпореждане с чужди права. Правна същност и признаци. Годишник на СУ „Климент
Охридски”, Юридически факултет, т. 85, 1992, с. 131.

права и задължения ще се породят само между купувача и продавача по
предварителния договор.
Съдът има право да обяви за окончателен предварителен договор по
реда на чл 19, ал. 3 само за част от уговорената с предварителния договор
престация22, която е собственост на обещателя към момента на вписване на
исковата молба.23
Както е известно, при продажбата на идеална част от съсобствен
имот е създадена специална процедура във връзка с правото на изкупуване
на останалите съсобственици /чл. 32 от Закона за собствеността/.
Съдебната практика приема, че поради облигационния, а не вещен
характер на предварителния договор, този ред не се прилага, а
възможностите на заинтересования съсобственик във всички случаи се
свързват от момента на разпореждането – сключване на нотариална сделка
в изпълнение на предварителния договор или от влизане в сила на
решението, с което е уважен иск по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД в специалното
съдебно производство по чл. 362 – чл. 364 от ГПК .
При разпореждане с недвижими имоти по време на брака се
наблюдават две изисквания: съвместно разпореждане на двамата съпрузи
при законов или договорен режим на съпружеска имуществена общност;
съгласие на другия съпруг за разпореждане с жилище, което е
индивидуална собственост, независимо от режима на имуществените
отношения между съпрузите.
Предварителният договор за продажба на недвижим имот не е

По въпроса за делимост на престациите по предварителния договор за продажба на недвижим
имот – вж. Решение № 101 от 20.04.2011 г. по гр.д. № 776/2010 г., Г. К., ІІІ Г. О. на ВКС
22

Решение № 537 от 08.07.2010 г. по гр.д. № 349/2009 г., Г. К., ІІІ Г. О. на ВКС; също Решение
№ 101 от 20.04.2011 г. на ВКС, ІІІ г. о., по гр. д. № 776/2010 г.
23

разпоредителна сделка24. Ако един от съпрузите е сключил предварителен
договор за продажба на недвижим имот, то възникналото правоотношение
няма да се урежда по Семейния кодекс, защото в него не съществува
разпоредба за това, а ще се приложат правилата на гражданските закони –
в случая - ЗЗД.25 Предварителният договор ще породи действие единствено
за сключилия го съпруг, а преценката доколко ще се стигне до
вещноправно действие при реализацията му, подлежи на отделна преценка.
Приемлива е тезата, че предварителен договор за продажба на имущество съпружеска имуществена общност, сключен от един от съпрузите, няма да
е недействителен, но иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД не следва да бъде уважен, ако
няма изразена воля на другия съпруг за продажба. Предварителен договор
за продажба на имот в режим на съпружеска общност не може да бъде
обявен за окончателен, ако е сключен само от единия съпруг и липсва
съгласие на другия.26
Когато е сключен предварителен договор преди брака, страна –
купувач при нотариална сделка или в производство по иск с правно
основание чл. 19, ал. 3 от ЗЗД също ще бъде подписалия го съпруг.
Моментът на придобиването на собствеността съгласно ППВС 5/1972 г.
следва да се определи съобразно общите правила за прехвърлителното
действие на съответния придобивен способ, но този момент може да не
съвпада с влагането на средствата. При режим на съпружеска имуществена

Не споделям становището, че квалификацията на договорите като действия на разпореждане
/вж. Тълкувателно решение № 91 от 01.10.1974 г. по гр.д. № 63/1974 г., ОСГК на ВС/ и такива по
управление се отнася само за окончателните договори, а предварителните договори с оглед на предмета
си могат да попадат и в двете групи - Славов, Н. Предварителният договор по българското право. С.,
2012, с. 144
25
Решение от 15.12.2009 г. по гр.д. № 2667/2009 г на Районен съд – Стара Загора, в което е
прието, че въпреки наличието на писмено пълномощно, което съдържа упълномощаване на съпруга за
преставителство пред нотариус и за извършване на всички действия на разпореждане с притежавания в
съсобственост в режим на СИО недвижим имот, както и за представлява навсякъде, където стане нужда,
с право да договаря сам със себе си, няма упълномощаване за сключване на предварителен договор,
което води до липса на представителна власт.
24

26

Решение № 1025 от 28.10.1998г. по гр.д. № 1939/1997 г., II Г. О. на ВКС

общност

когато придобиването на собствеността /в разглежданата

хипотеза - по силата на продажба/ е настъпило по време на брака
плащането на цената по предварителния договор преди брака ще доведе до
признаване преобразуване на лично имущество27 и изключване от режима
на общност.28
Относно момента на даване съгласието за разпореждане със
семейното жилище съществува противоречива съдебна практика. Така в
Решение № 46 от 12.I.1973 г. по гр. д. № 2488/72 г., I г. о. на ВС се приема,
че «съгласието на единия съпруг за сключване на предварителен договор
от другия трябва да бъде дадено писмено, и то преди или при сключване на
договора. При липсата на такова договорът е нищожен.» В мотивите на
Решение № 331от 21.05.2009 г по гр.д. № 563/2008 г., Г. К., ІІ Г. О. на ВКС
се казва, че: „съпругата на обещателя няма правен интерес да иска
прогласяване нищожността на предварителния договор за продажба на
семейно жилище поради липса на съгласие от нейна страна по смисъла на
чл. 23 СК след като окончателният договор за продажба е вече сключен и
тя е дала съгласие за това. Съгласието на съпругата на продавача в подобна
хипотеза има значение само при извършването на реално разпореждане с
правото на собственост, но не и при поемане на обещание за извършване
на такова разпореждане.” Второто становище следва да бъде подкрепено,
тъй като липсата на съгласие на съпруга при сключване на предварителния
договор би препятствало обявяването му за окончателен и следователно би
обусловило неговата недействителност.29

Независимо от личния произход на средствата, ако страни-купувачи са и двамата съпрузи,
имотът ще има статут на общност - Решение № 243 от25.05.2011 г по гр.д. № 1300/2010 г, Г. К., ІV Г. О.
на ВКС
27

28

Решение № 239 от 05.08.2011 г. по гр.д. № 754/2010 г., Г. К., І Г. О. на ВКС

29

Решение № 508 от 25.11.1998 г. по гр.д. № 350/1998 г., 5 чл. с-в на ВС.

