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Предмет на изследване са отношенията, възникващи при обезпечаване на
парично задължение чрез прехвърляне собствеността върху недвижим имот.
Обоснована е тезата за нищожност на правно основание чл. 26, ал. 1 – противоречие
със закона (императивната норма на чл. 152 от ЗЗД, забраняваща уговарянето на
обезпечение, различно от законоустановените) като различна от специфичния текст
за нищожност поради привидност – правно основание по чл. 26, ал. 2 от ЗЗД.
Разгледани са различни схеми на правоотношенията: предварителен договор и
договор за заем, договор за заем и упълномощаване за продажба, договор за заем и
директна продажба. Анализират се правните средства за защита на длъжника в
зависимост от вида на предявения иск и процесуалния му статут (на ответник по иск
за обявяване на предварителен договор за окончателен по реда на чл. 19, ал. 3 от ЗЗД)
или на ищец (по иск за обявяване нищожността на обезпечителната сделка). Място е
отредено и на често срещаната клауза за обратно изкупуване. Проследени са правата
на третите лица – преобретатели на имота от продавача-заемодател, както и
възможностите на кредитор на длъжника по нищожната разпоредителна сделка да
встъпи в правата му по реда на чл. 134 от ЗЗД. Всички аргументи са подкрепени със
задължителна практика на ВКС по реда на чл. 290 от ГПК, като са направени
препратки и към правната теория.
Ключови думи: обезпечение, нищожност, кредитор, длъжник, недвижим имот,
обратно изкупуване, трети лица.
The study focused on relationships occurring in securing pecuniary obligation by transferring
ownership of real estate. Justified is the thesis of void contract of the legal basis of Art. 26,
para. 1 - contrary to law / peremptory norm of Art. 152 of the Law on Obligations and
Contracts, prohibiting agreeing collateral other than statutory/ as different from the specific
text for nullity due to appearance - legal basis Art. 26, para. 2 of the Law on Obligations and
Contracts.Many different schemes of legal relations are examined: a preliminary contract and
loan agreement, loan agreement and power of attorney for sale, loan contract and direct sale.
Analyzed are remedies of the debtor depending on the type of the claim and his legal status
/defendant in an action for declaring a preliminary agreement for final under Art. 19, para. 3
of the Law on Obligations and Contracts/ or claimant /action for declaring the nullity of
secured transactions /. Place is reserved for the common clause for repurchase. Traced are the
rights of third parties - transferee that had acquired the property from the seller-lender, and
creditor of the debtor under a void disposition transaction to enter into his rights under Art.
*
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134 of the Law on Obligations and Contracts. All arguments are supported by compulsory
practice of the Supreme Court of Cassation under Art. 290 of the Civil Procedure Code and
references to legal theory have been made.
Keywords: security, voidance, lender, debtor, real estate, redemption, third parties.
В житейската практика има случаи, когато кредиторът като гаранция за
паричното си вземане желае да получи собствеността върху недвижим имот под
формата на реално обезпечение. Въпреки, че сключването на такова споразумение
става с участието и съгласието на собственика-длъжник, приема се, че той е
икономически неравнопоставена страна, поради което законът го защитава. При това
тази защита е от най-висша степен – обявяване на такава сделка за нищожна. В случая
не намира приложение принципът на свобода на договарянето, формулиран в чл. 9, ал.
1 от ЗЗД. Нарушена е нормативно установена забрана (за начина на обезпечение,
евентуално - за обратно изкупуване), която не е само повелително правило, а също така
се отнася пряко до извършването на сделката или до нейното правно действие1.
От съществен интерес е да се изследва какви правоотношения възникват между
страните, а и с трети лица, както и какви са правните възможности за защита на правата
им.
Най-често чрез прехвърляне на собственост се прикрива договор за паричен
заем, обезпечен чрез продажба, но е възможно задължението да произтича и от друг
вид договор.
Обикновено между страните се сключват верижни договори, които са
функционално обусловени, като схемата на правоотношенията може да бъде
различна.
Един от вариантите е заемният договор да е съчетан с предварителен договор
за продажба на имота, служещ като обезпечение. Длъжникът - продавач по
предварителния договор може да се защити по предявен иск на основание чл. 19, ал. 3
от ЗЗД за обявяване на такъв предварителен договор за окончателен, като обоснове
нищожността на предварителния договор и с това да се избегне уважаване на иска,
съответно – загубване на собствеността върху имота.2
Относно доказателствените средства, които може да използва ответникът по
иска по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, „ практиката е уеднаквена от Върховния касационен съд по
реда на чл. 291 ГПК с решение № 461/16.01.2012 г. по гр. д. № 1206/2010 г., IV г. о. В
него е прието, че когато страни по договор за заем сключат и предварителен договор за
продажба на определен недвижим имот за обезпечаване на вземането на кредиторазаемодател, се касае до своеобразна фидуциарна сделка, която е структурно близка до
симулативната. Страните не желаят бъдещо прехвърляне на вещта, а преследват друга
юридическа цел - заобикаляне на забраната за предварително уговаряне на начин на
удовлетворение на кредитора, различен от предвидения в закона. Този порок на
сделката води до нейната нищожност поради противоречие със забраната по чл. 152
ЗЗД.”
С оглед процесуалната защита на длъжника-ответник по иск с правно основание
чл. 19, ал. 3 от ЗЗД е добре да се припомни, че възражение за нищожност на договора
може да се предяви не само с отговора на исковата молба, а и в съдебното заседание
преди обяваване на доклада по делото за окончателен. В този смисъл е и съдебната
практика - Определение № 483 от 08.10.2015 г. на ВКС по гр. д. № 3383/2015 г. на I г.
о., съгласно което за правоизключващите възражения за нищожност на договора,
Вж. Димитров, М. Основанията за нищожоност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД. С., 2013, стр. 85
По такъв казус се е произнесъл ВКС с Решение № 405 от 25.11.2014 г. на ВКС по гр. д. № 3709/2014 г.,
IV г. о., ГК
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преклузията на чл. 133 от ГПК не настъпва. Според състава на I - во гражданско
отделение на ВКС това е така, тъй като нищожността на договора е най-тежката
гражданскоправна санкция, а основанията за нищожност обслужват публичен интерес и
са уредени в императивни правни норми.3
Друг вариант е сключване на договор за заем, съчетан с продажба.
В заемния договор изрично се посочва способът на уговореното обезпечение, а именно
посредством прехвърляне на недвижим имот - собственост на заемополучателя. Втората сделка
е продажбата на имота, при което собственик става заемодателя. По нея действителната воля на
страните не е да се прехвърли собствеността срещу плащане на продажна цена по смисъла на

чл. 183 от ЗЗД, а да се създаде за заемодателя обезпечение. Купувачът няма волята да
получи собствеността и няма доказателства, че е заплатил продажната цена, а
продавачът не желае да прехвърли собствеността и не получава реално продажна цена.
Действителното желание на страните е чрез прехвърлянето на собствеността да се
гарантира връщането на заетата сума.4 Договорите са сключени в нарушение на чл. 152
ЗЗД, поради което се явяват нищожни на основание чл. 26, ал. 1 ЗЗД, пр. 1, а липсата на
съгласие е само част от фактическия състав в правоотношенията между страните.
Налице в такива случаи е нарушение на императивната правна норма на чл. 152
от ЗЗД, която забранява уговарянето на начин за удовлетворение на кредитора,
различен от посочените в ЗЗД. Паралелно с това, понятието „противоречие със закон”
трябва да се схване по-тясно от понятието „несъобразност със закон” като общ белег на
недействителните сделки.5 Именно нарушението на конкретен нормативен текст
обосновава нищожност поради противоречие на закона, за която разпоредбата на чл.
26, ал. 1 от ЗЗД е само обща основа, приложима към всички видове сделки, независимо
от субектите, които са ги сключили – физически или юридически лица.6 Трябва да се
подчертае, че нищожна е не само забранената от закона клауза – комисорното
съглашение (lex commissoria), но цялата сделка.7 Нищожността на сделката поради
противоречие със закона е обективна и за настъпване на последиците от това без
значение е знанието и умисъла на субектите, за разлика от заобикалянето на закона
като основание за нищожност.
Когато продажбата е направена под условие, че ако заемът не бъде върнат от
заемополучателят, то имотът ще стане собственост на заемодателя, продажбената
сделка, която следва да се приеме за нищожна поради противоречие със закона - арг.
от чл. 26, ал. 1 ЗЗД , във връзка с чл. 152 и 209 ЗЗД. Съдебната практика е възприела, че
обстоятелството, че условието е обективирано не в нотариалния акт, а в договора за
заем, не санира продажбата.8
В случай, че бъде прогладена нищожността на сделката за продажба на имота,
служещ като обезпечение, собствеността му остава на продавача-длъжник.9
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Важно е как ищецът – заемополучател и прехвърлител на собствеността ще
формулира правната квалификация на спорното право. Върховният касационен съд се е
произнесъл с решение № 461 от 16.01.2012 по гр. д. 1206/10 г. на IV г. о. и решение №
408 от 10.09.2010 г. по гр. д. 82/2009 г. на IV г. о., постановени по реда на чл. 290 ГПК,
че привидните договори по чл. 26, ал. 2 от ЗЗД са прогласени за нищожни отделно от
останалите основания за недействителност по смисъла на чл. 26, докато продажбите
при условията на чл. 209 от ЗЗД, както и съглашенията по чл. 152 от ЗЗД са нищожни
поради противоречието им със закона - общото основание по чл. 26, ал. 1 от ЗЗД. С
фидуциарната сделка, с която се прехвърля собственост, за да се създаде обезпечение
на кредитора, страните не желаят прехвърлянето, а преследват друга юридическа цел заобикаляне на забраната за предварително уговаряне на начин на удовлетворение на
кредитора, различен от предвидения в закона. Този порок на сделката води до нейната
нищожност поради противоречие със забраната по чл. 152 ЗЗД.10
ВКС с Решение № 408 от 10.09.2010 г. по гр. д. № 82/2009 г., IV г. о., ГК,
постановено по реда на чл. 290 от ГПК, се е произнесъл по въпроса: наличието на
уговорка за обратно изкупуване и привидност, доколкото прехвърлянето на спорния
имот е извършено, за да бъде обезпечен кредит, обуславят ли различни хипотези на
нищожност, тъй като правилата на чл. 152 и чл. 209 от ЗЗД служат за забрана на
привидно прехвърляне на собственост от длъжника на кредитора като обезпечение на
дълга. При условията на чл. 291 от ГПК ВКС на РБ, състав на IV ГО, намира, че
противоречието на атакуваното решение с посочената практика е привидно. В
посочените решения е разрешен въпросът за недействителността на договорите в
детайли, като по първото предявеният иск е такъв по чл. 26, ал. 2 пр. последно във вр.
с чл. 17, ал. 1 от ЗЗД, а по второто предмет на спора е продажба с уговорка за
изкупуване по чл. 209 от ЗЗД. Привидните договори по чл. 26, ал. 2 от ЗЗД са
прогласени за нищожни отделно от останалите основания за недействителност по
смисъла на чл. 26, докато продажбите при условията на чл. 209 от ЗЗД, както и
съглашенията по чл. 152 от ЗЗД, са нищожни поради противоречието им със закона общото основание по чл. 26, ал. 1 от ЗЗД. Всеки един от тези текстове има предвид
хипотези на недействителност на договорите, като тази по чл. 209 от ЗЗД регулира
частен случай на съглашение, при което се уговаря начин на удовлетворение на
кредитора, различен от предвидения в закона. В разглеждания случай предвид
твърденията на ищците в исковата молба и в течение на производството по делото и
липсата в тях на такива за наличие на съглашение по смисъла на чл. 152 от ЗЗД между
страните по договора за заем, с което е уговорено предварително /преди възникване на
вземането/ начин на удовлетворяване на кредитора, различен от предвидения в закона,
се налага извод, че предявените искове са за нищожност на договорите за продажба
поради противоречието им със закона - чл. 209 от ЗЗД, тъй като са с уговорка за
изкупуване. Че претенциите не са за прогласяване нищожност на сделките като
абсолютно симулативни, следва от липсата на твърдения, че страните по тях въобще не
са целели последиците им.
Възможно е длъжникът да се е позовал алтернативно на нищожност на различни
основания. „ Макар и заявени като два алтернативно съединени иска по чл. 26, ал. 1 пр.
1 ЗЗД във вр. с чл. 152 ЗЗД и по чл. 26, ал. 2 пр. 5 ЗЗД твърденията в исковата молба
сочат за недействителност на договора за едно и също нарушение на закона - чл. 152
ЗЗД, а именно наличие на съглашение между страните, с което се уговаря
предварително начин за удовлетворение на кредитора, различен от този, който е
предвиден в закона. С решение № 408 от 10.09.10 г. по гр. дело № 82/09 г. на IV г. о. на
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ВКС, постановено по реда на чл. 290 ГПК, е прието, че съглашенията по чл. 152 ЗЗД са
нищожни поради противоречието им със закона - общото основание по чл. 26, ал. 1
ЗЗД. В тази хипотеза от значение за преценката за наличие на съглашение по смисъла
на чл. 152 ЗЗД между страните по договора за заем, с което е уговорено начин на
удовлетворяване на кредитора, различен от предвидения в закона, на първо място е
това да бъде направено предварително, а не след възникване на вземането.”11
Понякога длъжникът дава пълномощно, за да се продаде имота в случай на
неизпълнение на задължението му.
„Неоснователно е оплакването, че чл. 17 ЗЗД намира приложение само за
договорите, но не и за едностранните сделки, каквото е упълномощаването. Правната
уредба на привидните сделки се съдържа на две места - в чл. 26 ал. 2 и чл. 17 ЗЗД.
Първата разпоредба прогласява нищожността на привидните сделки, а втората урежда
съотношението между привидна и прикрита сделка, както и действието на привидните
сделки спрямо трети добросъвестни лица. От факта, че привидните сделки се уреждат
заедно с останалите недействителни сделки и с оглед препращането, което чл. 44 ЗЗД
прави към правилата за договорите, следва да се приеме, че и за упълномощаването
като едностранна сделка намират приложение правилата за симулацията по чл. 17 във
връзка с чл. 26, ал. 2 ЗЗД.”12
Нищожността на даденото пълномощно ще доведе и до нищожност на
сключената чрез него сделка с имота, служещ като вещно обезпечение на дълга.
По този повод в Решение № 422 от 17.01.2011 г. на ВКС по гр. д. № 939/2009 г.,
II г. о., ГК, постановено по реда на чл. 290 от ГПК е прието, че договорът за покупкопродажба, материализиран в нотариален акт, е нищожен, тъй като е нищожно
овластяването на пълномощника на основание чл. 152 ЗЗД. В конкретния казус
валидният договор за заем е бил сключен заедно с сключването на договора за
доброволна ипотека и упълномощаването, поради което правилно е анализиран и
квалифициран от съда като нищожна уговорка за бъдещо удовлетворяване на дълг, при
неизпълнение на задължението за връщане на дадената в заем сума. Не е приета тезата
на защитата, че се касае до уговорка за изпълнение на вече възникнал дълг в хипотеза
на datio in solutum, способ за погасяване на парични задължения, напълно разрешен от
закона.
Нещо повече – в съдебната практика е прието, че овластяването на посочено от
кредитора лице да продаде имот, ако не бъде изпълнено едно задължение, е нищожно,
ако овластяването предхожда възникването на задължението. Пороците при
овластяването могат да бъдат установени инцидентно в производството по оспорването
на извършената сделка чрез представител. Без значение е също, че овластителната
сделка не е оспорена с отделен обективно съединен иск, тъй като няма пречка съдът да
вземе становище по порочността й като по преюдициално правоотношение.13
До същият правен резултат – нищожност на упълномощаването, водеща до
нищожност на продажбата, с която се облагодетелства кредиторът, ще се стигне и в
хипотезата, когато дадените от длъжника правомощия са неограничени и неясно
формулирани. С Решение № 367 от 13.07.2010 г. по гр. д. № 869 по описа на ВКС, III г.
о., постановено по реда на чл. 290 от ГПК е прието, че предоставяне на неограничена
представителна власт и предоставяне право на упълномощения да договаря при
каквито условия намери за добре не изразява воля на упълномощителя относно
основните параметри на сделката и не представлява израз на конкретно
упълномощаване. С посочената задължителна съдебна практика е прието, че такова
Решение № 392 от 18.01.2012 г. на ВКС по гр. д. № 1487/2010 г., IV г. о., ГК по чл. 290 от ГПК
Решение № 1047 от 7.06.2004 г. на ВКС по гр. д. № 373/2003 г., IV г. о
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упълномощаване е общо и не е достатъчно за извършване на сделка с недвижим имот,
за което се изисква да бъде посочен конкретно видът на разпореждането и
съществените му условия. Това разрешение следва да бъде възприето и за
предварителния договор за продажба при сключването на окончателен договор по реда
на чл. 19, ал. 3 от ЗЗД, тъй като със съдебното решение принудително се изпълнява
поетото с предварителния договор задължение за сключване на окончателен договор и
то замества нотариалния акт.
При преценка на валидността на пълномощното е следва да се обърне внимание
и на времевата последователност в отношенията между длъжника и кредитора.
„Когато упълномощаването на ипотекарния кредитор да продаде недвижимия
имот на себе си е станало след изтичане срока за връщане на заетата сума, тогава
прехвърлителната сделка е действителна, защото и съглашението е действително - то не
е било предварително уговорено, че ако задължението не бъде изпълнено кредиторът
ще стане собственик на недвижимия имот по начин, различен от този, който е
предвидил закона за удовлетворение на изправния кредитор - чл. 152 ЗЗД.”14
Необходимо е също да се изследва в каква последователност са сключени
свързаните договори, за да се направи извод за действителните отношения между
страните. По този повод в Решение № 558 от 23.06.2003 г. на ВКС по гр. д. № 653/2002
г., II г. о. е прието, че чл. 152 ЗЗД изисква изрично уговорката да е предварителна,
да предхожда вземането на кредитора. Когато съглашението е направено след
сключването на договора за заем, то е валидно и представлява даване в изпълнение
(дацио ин солутум) - със съгласието на кредитора длъжникът престира нещо различно
от дължимото, с което вземането на кредитора се погасява. Нищожното основание
по чл. 152 ЗЗД на сделката, с която се нарушава тази разпоредба, трябва да бъде
извършена преди или поне в деня на сключването на заемния договор.
Така в Решение № 902 от 16.11.2006 г. на ВКС по т. д. № 450/2006 г., ТК е
отчетен моментът на постигане на съгласие за сделката, съвпадащ по време с
получената в заем сума, като директното получаване на имота вместо обезпечаване на
вземането на кредитодателя - касатор, е обявено за недействително поради
противоречие със закона и е уважен предявеният установителен иск с правно
основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 152 ЗЗД. Сключването на сделка, предвиждаща
директно получаване на имота вместо обезпечаване вземането на кредитодателя, е
недействително поради противоречие със закона.
В друга съдебна практика - Решение № 925 от 20.10.1998 г. на ВКС по гр. д. №
1150/96 г., II г. о. по повод предявена нищожност по чл. 26, ал. 2 ЗЗД във връзка с чл. 17
ЗЗД е прието, че няма значение кога е съставен нарочният обратен документ,
установяващ вътрешните отношения между страните с цел да разкрие симулацията по
повод на договора и ищеца – едновременно с явния, преди или след това. Необходимо е
да се подчертае обаче, че нищожността по чл. 26, ал. 2 ЗЗД за привидните сделки е
специфична и различна от общата правна норма за нищожност поради противоречие
със закона, формулирана в чл. 26, ал. 1 ЗЗД. Поради тези аргументи за нищожността
поради нарушаване на забраната на чл. 152 от ЗЗД е от значение последователността на
сключваните сделки.
Ако прехвърлянето на недвижим имот, ипотекиран в полза на заемодателя като
обезпечение на задължението на заемополучателя по договор за заем, от длъжника на
кредитора, е извършено след сключване на договора за заем и договора за ипотека и
след настъпване на падежа на задължението и неизпълнението му, то прехвърлителната
сделка е валидна и не прикрива съглашение по чл. 152 ЗЗД, тъй като съгласието за
14
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продажба на имота не предхожда, нито съвпада по време със сключване на договора
за заем и на договора за ипотека, а е постигнато след сключване на тези договори и
след настъпване падежа на задължението и неизпълнението. Тази прехвърлителна
сделка представлява уговорка за даване вместо изпълнение, каквато уговорка е валидна
предвид възможността на страните да уговорят изпълнение на нещо различно от
първоначално договореното.
Поради изложеното е правилна практиката, обективирана в решения № №
277/13.07.2009 г. по гр. д. № 1107/2009 г. на ВКС, II г. о., 144 от 24.04.2009 г. по гр. д.
№ 4782/2008 г. на ВКС, II г. о., 558 от 23.06.2003 г. по гр. д. № 653/2002 г. на ВКС, II г.
о., 1200 от 2.12.2008 г. по гр. д. № 1520/2008 г. на ВКС, II г. о.
По този въпрос има и постановено решение по чл. 290 ГПК - решение № 873 от
18.11.2009 г. по гр. д. № 4469/2008 г. на ВКС, IV г. о., в същия смисъл.
Видът на предявения иск обуславя допустимите доказателствени средства.
опровергае съдържанието на писмен документ. Съгласно чл. 164, ал. 1, т. 6 от ГПК в
този случай свидетелските показания са недопустими, освен ако няма изрично съгласие
на страните/ал. 2 на чл. 164 от ГПК/ или при т. нар. начало на писмено доказателство
/чл. 165, ал. 2 от ГПК/. По принцип, за привидност на договор / в случая – за покупкопродажба/ е необходимо да е съставен и съответно представен по делото "обратен
документ", който да разкрие симулацията, както и да е установено и т. н. начало на
писмено доказателство, основаващо допускането на гласни доказателства.
Определената неправилна правна квалификация е обусловила неправилно приложение
на забраната за свидетелски показания по чл. 133, ал. 1, б. "е" ГПК (отм.). За
установяване на заобикалянето на закона са допустими всички доказателствени
средства, предвид което ограничението по чл. 133, ал. 1, б. "е" ГПК (отм.) за
симулативните сделки не може да намери приложение. Когато страната твърди, че
сделката за прехвърляне на имот е сключена в нарушение на чл. 152 ЗЗД за
обезпечение на заем, то предмет на установяване по делото е съществуването на
заемното правоотношение - не се претендират последиците на договора за заем, поради
което неприложима е и забраната по чл. 133, ал. 1, б. "в" ГПК (отм.). Доказването на
заемното правоотношение е с оглед разкриване на характера на съглашението да се
обезпечи връщането на получен заем; да се заобиколи забраната на чл. 152 ЗЗД, поради
което за установяване, че сделката е сключена в нарушение на чл. 26, ал. 1 ЗЗД са
допустими всички доказателствени средства - в този смисъл решение № 461 от
16.01.2012 по гр. д. 1206/10 г. на IV г. о. ВКС, постановено по реда на чл. 290 ГПК.
В същият смисъл е и Решение № 461 от 16.01.2012 г. на ВКС по гр. д. 1206/
2010 г., IV г. о., ГК, Структурно близка до симулативната е фидуциарната сделка, с
която се прехвърля собственост, за да се създаде обезпечение на кредитора. С
фидуциарната сделка страните не желаят прехвърлянето, а преследват друга
юридическа цел - заобикаляне на забраната за предварително уговаряне на начин на
удовлетворение на кредитора, различен от предвидения в закона. Този порок на
сделката води до нейната нищожност поради противоречие със забраната по чл. 152
ЗЗД. За установяване на заобикалянето на закона са допустими всички доказателствени
средства, предвид което ограничението по чл. 164, ал. 1, т. 6 ГПК за симулативните
сделки не може да намери приложение.
Заслужава да се отбележи, че наличието на обратно писмо може да се установява
със свидетелски показания и при небрежна вина за невъзможността да го представи за
позоваващата се страна. Така в Решение № 23 от 6.04.2010 г. на ВКС по гр. д. №
58/2009 г., III г. о., ГК, по чл. 290 от ГПК, е уважен иск за обявяване на продажба на
имот за нищожна, поради това, че е сключен в нарушение на забраната на чл. 152 от
ЗЗД, при следната фактическа обстановка: оригиналът на договора не е представен,

като в обясненията, дадени по реда на чл. 114 от ГПК (отм.) ищцата е признала, че той е
бил скъсан /унищожен/от ответницата, в присъствието на съпруга й, тъй като това било
условието, което ответницата поставила, след като препродала апартамента им, за да
им върне горницата/след приспадане на заема и лихвите/ от продажната цена. Относно
заемните отношения са били изслушани свидетелски показания и е била представена
разписка за получаване на сумата, както и ксерокопие от договора. ВКС се е
произнесъл и за доказателственото значение на извършена графологическа експертиза
на ксероксно копие от документ при липса на оригинал, то следва да се посочи, че
отговорът не може да бъде общ и даден- по принцип. Преценката за доказателствената
стойност следва да е конкретна, във връзка с характерните особености за всеки отделен
случай. Пред вид на факта, че относно процесния документ -неоспореното мнение на
специалиста-графолог е, че "не съществува пречка за извършване на
идентификационно изследване"и че"графичният материал като количество и качество
позволява да бъде извършено по същество" такова изследване, съдебният състав е счел,
че даденото заключение съставлява годно доказателствено средство.Пред вид на факта,
че относно процесния документ - неоспореното мнение на специалиста-графолог е, че
"не съществува пречка за извършване на идентификационно изследване"и
че"графичният материал като количество и качество позволява да бъде извършено по
същество" такова изследване, решаващият съдебен състав е счел, че даденото
заключение съставлява годно доказателствено средство.
В съдебната практика обаче се отрича приложението на този принцип при
нищожност поради противоречие със закона /решение № 2114 от 20.11.1958 г. по гр. д.
№ 6354/58 г. на Второ Г. О. на ВС, сборник от 1958 г., стр. 167/. Забраната да се уговаря
предварително начин на удовлетворение на кредитора, различен от предвидения в
закона/чл. 152 от ЗЗД, чл. 209 от ЗЗД/ е наложена от законодателя в обществен интерес
с цел да се предотврати незаконното предоставяне на парични заеми срещу високи
лихви и прикрити обезпечения в периоди на стопанска криза. Лицата, които се
занимават с тази незаконна дейност без необходимите разрешения, нямат интерес от
съставяне на обратен документ, разкриващ симулацията на предварителния договор
по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД като обезпечение за даден заем. Лицата, които получават заема,
обикновено се намират в парично затруднение, те са по-слабата страна, която не е в
състояние да изиска от другата страна обратен документ. По този начин нормалният
път за защита от симулацията е преграден за страната, пострадала от незаконната
дейност по предоставяне на заем срещу висока лихва. Ако при това положение страната
бъде лишена от възможност да установи симулацията и нищожността на прикритата
сделка с помощта на свидетели, съдът ще узакони и ще придаде правно действие на
незаконна и неморална дейност. Правилна е практиката, застъпена в решения № 206 от
17.07.2012 г. по гр. д. № 824 по описа за 2011 г. на IV ГО на ВКС, № 405 от 25.11.2014
г. по гр. д. № 3709/2014 г. и № 461 от 16.01.2012 г. по гр. д. № 1206/2010 г. на IV ГО
на ВКС. 15
Записът на заповед, подписан от ищеца, позоваващ се на симулация, не може да
се окачестви като начало на писмено доказателство по смисъла на чл. 165, ал. 2 ГПК,
тъй като не изхожда от противната страна, и не може да служи като основание за
допускане на свидетелски показания. 16
За пълнота на изследването ще посочим, че ако страна по възмезден договор е
само единия съпруг, другият следва положението му, включително и при доказване на
симулация.17
Решение № 331 от 12.01.2016 г. на ВКС по гр. д. № 1870/2015 г., III г. о., ГК, по чл. 290 ГПК
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Съществен момент за успешната защита на интересите на длъжника е да успее
да докаже материалните предпоставки, за да обоснове приложимостта на чл. 152 от
ЗЗД, тъй като за това не е достатъчно да има сключени няколко договора между
страните. Задължително условие, когато се твърди заемно правоотношение,
прикривано от продажба, да се докаже действителността на заема. „ за заем по чл. 240
ЗЗД е реален договор и за да се установи негово съществуване е необходимо да се
установи елементът "предаване в собственост" пари или други заместими вещи,
което по настоящото дело не бе доказан.”18
С оглед установяването на плащания между страните наложително е да се
анализира и правната уредба в тази връзка.
Най-често плащането на парична сума /заем, задатък или част от продажна цена
по предварителен договор или продажна цена при нотариална сделка/ се посочва от
страните като вече извършено.
С оглед ограничаване възможностите за пране на пари, укриването на данъци и
др. цели от обществен интерес, съществуват задължителни изисквания относно
разплащанията.
Когато те са свързани с цената на вещно право, чл. 25, ал. 4 от Закона за
нотариусите и нотариалната дейност /в сила от 1.01.2010 г/. изисква това да става по
банков път – по специална сметка на нотариус или в банка, включително за отделните
части от цената, надхвърляща 10 000 лева. В редакцията на чл. 3 от Закона за
ограничаване плащанията в брой, в сила от 26.02.2011г, допустимият размер на
плащанията в брой беше 15 000 лева, но от 01.01.2016г са забранени всички плащания в
брой над 10 000 лева. Добре е да се знае, че: „При доказано плащане на уговореното
възнаграждение с посочените разписки фактът, че ответникът и процесуалният му
представител не са постигнали първоначално взаимно съгласие относно начина на
плащане на възнаграждението, не обуславя извод нито за нищожност на договора, нито
за невярно удостоверяване на плащане на възнаграждението, нито за извод, че не е
извършено плащане. Доказателства за плащане по банков път не е необходимо да бъдат
представяни, ако изпълнението на паричното задължение е извършено в брой.
Неоснователен е и доводът за неправилност на определението поради противоречието
му с разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от Закона за ограничаване плащанията в брой.
Нарушаването на Закона за ограничаване плащанията в брой има за последица налагане
на административнонаказателната отговорност на дееца, но няма значение нито за
надлежността и доказването на извършеното плащане, нито за валидността на договора,
от който произтича вземането.”19
При договаряне на обратно изкупуване на имота след плащане на дълга и
евентуално покриване на лихви или неустойки, за допълнителна „сигурност” на
продавача-длъжник обикновено се сключва предварителен договор, в който често се
посочва друга, по-висока цена на придобиване при продажбата от страна на кредиторакупувач.
„Вместо уговаряне на предвидените в закона лични или реални обезпечения на
заема, страните по този договор са уговорили в противоречие със закона (чл. 152 ЗЗД)
кредиторът по договора да стане отнапред собственик на вещта, служеща за
обезпечение - още преди започване на изпълнението на договора за заем. По правило,
при продажбата с уговорка за изкупуване винаги е налице едно друго правоотношение най-често договор за заем (кредит), което тази продажба обезпечава. В този смисъл
продажбената сделка прикрива обезпечението по договора за заем (кредит) 18
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обстоятелство, поради което "екс леге" законът обявява такава продажба с уговорка за
изкупуване за недействителна - арг. от чл. 209 ЗЗД. В конкретния случай е налице
хипотезата на продажба с право на изкупуване, тъй като с нея се заобикаля забраната,
установена в повелителната разпоредба на чл. 152 ЗЗД. Тази забрана обявява за
недействително съглашението, с което кредиторът тава собственик на заложената вещ,
ако заемът не бъде върнат от длъжника.”20
За пълнота на изследването, трябва да се отчете, че законосъобразността на
сделката се преценява с оглед на законите, които действат по време на сключването й.21
Обратното изкупуване е било изрично регламентирано като допустимо договаряне в
отменения Законъ за задълженията и договорите (Обн., ДВ, бр. 268 от 5.12.1892 г., в
сила от 1.03.1893 г., доп., бр. 31 от 10.02.1904 г., отм., бр. 275 от 22.11.1950 г., в сила от
1.01.1951 г.)22
Необходимо е да се направи разграничение с оглед правния статут на
страните при договаряне на обратно изкупуване.
Между търговци обратното изкупуване е допустимо съгласно изричната
правна норма на чл. 333 от Търговския закон. Извън тази хипотеза обаче, приложима
ще е императивната забрана на чл. 209 от Закона за задълженията и договорите
за обратно изкупуване между лица, които не са търговци. Нарушаването й ще води
до нищожност по смисъла на чл. 26, ал.1, изр. 1 от ЗЗД.
Съществен е и въпросът за правата на третите лица.
На първо място, това са преобретателите, придобили от продавача-кредитор
имота преди обявяване на продажбата за нищожна.
Според правилото на чл. 17 от ЗЗД, ако страните прикрият сключено между тях
съглашение с едно привидно съглашение, прилагат се правилата относно прикритото,
стига изискванията за действителност на прикритото да са налице. Привидното
съглашение по смисъла на чл. 26, ал. 2 пр. последно от ЗЗД е нищожно.
В разглежданата хипотеза обаче – нищожност поради противоречие със закона
/императивната разпоредба на чл. 152 от ЗЗД или на чл. 209 от ЗЗД/, според мен няма
да е приложима защитната правна норма на чл. 17, ал. 2 от ЗЗД. Последната дава
приоритет на третите лица, ако са добросъвестни и сделката, която им прехвърля
вещното право, е вписана преди исковата молба за обявяване нищожността на
продажбата, от която черпи права продавачът по следващата сделка. За тези трети лица
– последващи преобретатели сделката, с която им е бил прехвърлен имотът няма да е
нищожна, но няма да произведе правно действие. Следва да се съобрази, също, че
нищожността на придобивното основание на продавача /в случая на договор за
покупко-продажба, по който същият е бил купувач/ не поражда нищожност на
последващия договор за покупко-продажба на същия имот, с който приобретателят по
предходната сделка прехвърля имота на друго лице. В този случай би била налице
хипотезата на прехвърляне на имот от несобственик, което не би породило придобивно
действие за купувача, но не и нищожност на сделката.23 „Продажбата на чужд
недвижим имот не поражда автоматично вещноправен ефект /чл. 24 ЗЗД/, тъй като
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никой не може да прехвърли права, които няма, но има облигационно действие основание е за възникване на задължение за продавача да прехвърли правото на
собственост и съответно за отговорност за неизпълнение на това задължение /чл. 188 и
сл. ЗЗД/”.24 Купувачът по такава сделка евентуално би могъл да се позове по предявен
срещу него иск по чл. 108 от ЗЗД чрез възражение на придобиване по давност в
хипотезата на добросъвестно владение /чл. 79, ал. 2 ЗС вр. чл. 70, ал. 1 ЗС/. При липса
на основания за това може да бъде ангажирана отговорността на продавача за евикция
/чл. 188 - 192 ЗЗД/.
Практиката поставя и въпроса за правата на кредиторите на длъжник –
продавач по нищожната сделка поради неспазване забраните на чл.152 или чл.209 от
ЗЗД.
Предявеният иск с правно основание чл. 135, ал. 1 ЗЗД е конститутивен и чрез него
се упражнява едно потестативно право на кредитора, с което се цели постигане на
правна промяна - обявяване на дадено правно действие за относително недействително
спрямо кредитора - ищец.
Съгласно разпоредбата на чл. 135, ал. 1 от ЗЗД кредиторът има право да иска да
бъдат обявени за недействителни по отношение на него всички действия, с които
длъжникът го уврежда. За да бъде уважен този иск, е необходимо да са налице следните
предпоставки- ищецът да има качеството на кредитор, същият да бъде увреден от
поведение на длъжника, с което той намалява имуществото си и така осуетява
удовлетворяването на вземането на кредитора, което трябва да е възникнало преди
датата на извършването на атакуваното правно действие от длъжника. Освен това
длъжникът трябва да е знаел за увреждането на кредитора при разпореждането с имота
в полза на третото лице и последното да е знаело също за увреждането на кредитора, но
доколкото в конкретния случай дарението има безвъзмезден характер, знанието, че с
него се уврежда кредитора, е достатъчно да е налице само у длъжника. По аргумент от
чл. 135, ал.1, изр.второ от ЗЗД обстоятелството дали приобретателят е знаел за това или
не, е без значение, защото законът е предпочел интереса на кредитора пред интереса на
третото лице, получило нещо безвъзмездно.
Съгласно трайноустановената непротиворечива съдебна практика на ВКС,
обективирана в редица негови решения, постановени по реда на чл. 290 от ГПК,
увреждащо действие е всеки правен и фактически акт, с който се засягат права, които
биха осуетили или затруднили осъществяване на правата на кредитора спрямо
длъжника. Увреждане е налице когато длъжникът се лишава от свое имущество,
намалява го или по какъвто и да е начин затруднява удовлетворявдането на кредитора.
В Решение № 189 от 2.07.2012 г. на ВКС по гр. д. № 1072/2009 г., III г. о., ГК
постановено по реда на чл. 290 ГПК са разгледани интересни въпроси: допустими ли са
св. показания за установяване на твърдяното от ищеца - като трето за договора лице,
съглашение на ответниците по чл. 152 от ЗЗД при изложени доводи, че със събирането
и обсъждането им се заобикаля забраната на чл. 133, ал. 1, б. "в" и чл. 134 от ГПК, отм.
за установяване на договори над определена стойност и за разкриване на симулация на
договора от страните по него. Третите за договора лица принципно нямат такава
възможност и затова за тях процесуалната забрана не важи. Третите за договора лица,
обаче, могат да искат установяване нищожността на договора само доколкото имат
интерес от това; интересът им е конкретен и произтича от възможността да осъществят
претендирани собствени права върху предмета на договора. В този смисъл е трайната
практика на ВКС - Р № 240 по гр. д. № 1582/69 г. на първо г. о., Р № 3315/96 г. по гр. д.
№ 4106/95 г. на четвърто г. о., Р № 299/12 г. по гр. д. № 1331/10 г. на второ г. о., Р
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№ 551/11 г. по гр. д. № 359/09 г. на трето г. о., Р № 133/11 г. по т. д. 17/11 г. на първо т.
о. и др. Приетото в мотивите на въззивното решение - че договорът за прехвърляне на
апартамента от В. В. на С., скл. с нот. акт № 26/22.02.02 г. е нищожен като част от
забранената уговорка за изкупуване по чл. 209 от ЗЗД, също не сочи на интерес на
ищеца от търсеното установяване. Ако ищецът е останал собственик, той може да се
защити с иск за ревандикация срещу последващите приобретатели на имота;
сключеният между първите и последващите приобретатели на имота договор за
продажбата му е непротивопоставим на собственика, поради което той няма конкретен
интерес да установи нищожността на този договор.
Съгласно Определение № 566 от 22.04.2014 г., постановено по гр. д. №
1855/2014 г., IV г.о. на ВКС дори симулацията да е налице, тя не може да бъде
противопоставена на трети добросъвестни лица - кредиторът по чл. 135 от ЗЗД. В
случая обаче, когато се разглежда нищожност поради противоречие със закона,
кредиторът няма да може директно да се позове на закрилата, която се дава на
засегнатите трети лица по привидните сделки. Кредиторите няма да могат да се ползват
от чл. 17, ал.3 от ЗЗД и да се зачетат и вписаните от тях възбрани, тъй като основанието
за нищожността е друго, а не привидността на сделката.
Аргументи за горните правни изводи, изключващи приложимостта на чл. 17, ал.
2 и 3 от ЗЗД, дават мотивите на ВКС в Решение № 408 от 10.09.2010 г. по гр. д. №
82/2009 г., IV г. о., ГК, постановено по реда на чл. 290 от ГПК, което разграничава
привидните договори по чл. 26, ал. 2 от ЗЗД от останалите основания за
недействителност по чл. 26, ал. 1 от ЗЗД, каквито са чл. 152 и чл. 209 от ЗЗД. Няма
правна логика изключението, въведено относно правата на трети лица за привидните
договори, да се тълкува разширително.
Заслужава специално внимание въпросът доколко кредиторите на длъжникапродавач по обезпечителната продажба биха могли да се позоват на придобивна
давност след обявяване нищожността на продажба, обезпечаваща вземане, прилагайки
чл. 134 от ЗЗД. Отговорът следва да бъде съобразен с т. 3 от Тълкувателно решение №
4/17.12.2012 г на ОСГК, според която: „Позоваването на придобивна давност има за
последица придобиване на правото на собственост само при осъществен фактически
състав по чл.79 ЗС. То може да бъде направено както от владелеца, така и от неговите
кредитори, ако длъжникът им бездейства.”
На това задължително тълкуване могат да се противопоставят редица аргументи,
които обаче не променят неговия задължителен характер. Не на последно място е
спорно как на практика би се реализирало избраното от кредитора процесуалноправно
действие – чрез предявяване на иск за собственост, възражение по предявен против
него иск за собственост или снабдяване с констативен нотариален акт за собственост по
обстоятелствена проверка.25
Разгледаните въпроси и създадената съдебна практика илюстрират
необходимостта страните по сделки с имоти да преценяват възможните правни
последици с оглед тяхната недействителност, включително и когато придобиват вещни
права.
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