ТЕМА 3: РИСКОВЕ ОТ НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ПРИ
ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИ
(преглед на съдебната практика)
сп. Собственост и право, бр. 6/2019

Доц. д-р Бисерка Маринова
Имуществените отношения между съпрузи при действието на
Семейния кодекс от 2009 г могат да бъдат уредени по избор на съпрузите
чрез три правни режима: на общност, на разделност и чрез брачен договор.
От гледна точка на правните рискове, свързани с действителността
на

сключваните

от

съпрузи

разпоредителни

сделки,

най-голямо

практическо значение имат въпросите, пораждани при режим на
съпружеска общност.
Първото императивно правило е това на чл. 24, ал. (1)
от СК, според което е недействително разпореждането с дял от
имуществената общност, докато бракът трае. Спецификата на семейните
отношения спрямо тези при обикновената (дялова) съсобственост ще
доведе при нарушението му до нищожност поради нарушение на закона –
правно основание по чл. 26, ал. (1), предл. 1 от ЗЗД.
Тъй като съпружеската общност е бездялова, разпореждането с общи
вещни права върху недвижима вещ следва да става съвместно с участието
на двамата съпрузи. Различни становища са изразявани в правната
доктрина относно правните последици при нарушаване на това правило. В
теорията и практиката се приема, че в тези хипотези се касае до висяща
недействителност на разпореждането с правото на собственост, която за
разлика от недействителността по чл. 26 ЗЗД поражда действие доколкото
не е била оспорена. 1 Според текста на чл. 24, ал. (5) от СК неучаствалият в
сделката съпруг има право да оспори сделката по исков ред в 6-месечен
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срок от узнаването, но не по-късно от три години от сключването й.2 Този
иск е конститутивен, чрез него се упражнява преобразуващо право и като
ответници по иска следва да бъдат конституирани страните по атакуваната
сделка – т.е. разпоредилият се съпруг и неговия контрагент3.
В подкрепа на тезата, че сключената сделка само от единия съпруг
не е нищожна, е Решение № 287 от 13.06.2011 г. на ВКС по гр. д. №
272/2010 г., IV г. о., ГК по реда на чл. 290 ГПК. В него се уточнява, че при
отчуждаването на вещ, която е СИО, е налице относителна и висяща
недействителност. в постановеното по реда на чл. 290 ГПК решение №
737/24.11.2010 г. по гр. д. № 349/2010 г. на Четвърто ГО на ВКС е прието,
че надлежното предявяване на иска по чл. 22, ал. 3 СК, 1985 г. /чл. 24, ал. 4
по сега действащия СК/ осуетява настъпването на вещноправното действие
на сделката изцяло, което следва от бездяловия характер на съпружеската
имуществена общност и неделимостта на имота, обхванат от тази общност
до момента на нейното прекратяване. В същия смисъл е и разрешението,
дадено в постановеното по реда на чл. 290 ГПК решение № 406/11.07.2013
г. по гр. д. № 419/2011 г. на Първо ГО на ВКС, в което е прието, че в тези
хипотези се касае за висяща недействителност на разпореждането с
правото на собственост.
Важно е да се подчертае, че поради бездяловия характер на
съпружеската имуществена общност, договор за покупко-продажба ще
бъде прогласен за недействителен изцяло, извършеното разпореждане с
имущество в режим на съпружеска имуществена общност не запазва
своето действие по отношение на частта на извършилия го съпруг и
правата върху притежаваната от него 1/2 идеална част от имота не
преминават върху приобретателя по сделката.4
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Следва да се има предвид, че действителността на сделката след
изтичане на срока за евентуалното й атакуване от неучаствалия в нея
съпруг, което произтича от чл. 24, ал.(4) от СК, е приложимо единствено
при разпоредителни сделки, при това с недвижимо имущество. То не може
да се тълкува разширително и спрямо сключен предварителен договор за
разпореждане с имот – съпружеска имуществена общност само от единия
съпруг

без

упълномощаване

от

друг.
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Бездяловата

съпружеска

имуществена общност не може да бъде разглеждана от съда като дялова
такава в производство по иск с правно основание чл. 19, ал. 3 ЗЗД. 6 От
друга страна, 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, когато
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.7
Що се отнася до възмездните разпореждания с движими вещи, те са
подчинени на друг регламент - те нямат сила за неучаствалия съпруг, но
само ако третото лице е знаело или според обстоятелствата е могло да знае,
че липсва неговото съгласие, т. е. правно-релевантен е въпросът за
добросъвестността/недобросъвестността

на

приобретателя

по

възмедствана сделка, а не този за наличието и/или валидността на даденото
съгласие. Дори и недействителните сделки, сключени при липса на
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съгласие от единия съпруг, запазват своето действие спрямо него при
добросъвестност на третите лица.8
Разпоредителните сделки с вещни права при режим на разделност
не създава трудности при тълкуване и приложение на чл. 33, ал. (1) от СК,
който прокламира, че придобитите при този избран от съпрузите режим
права са лично притежание на съпругът – преобретател. Предвиденият в
чл. 33, ал. (2) СК иск въпреки разделността другият съпруг да има
претенции изискват доказване на приноса му, но във всеки случай става
въпрос само за парично вземане, а не за дял от собствеността.
Заслужава особено внимание въпросът за разпореждане със
семейното жилище, който е решен еднакво при режим на общност и на
разделност.
Според трайно установената практика на ВКС понятието "семейно
жилище" обхваща съвкупността от жилищни и сервизни помещения,
предназначени да задоволяват битовите нужди на цялото семейство съпрузите, малолетните и непълнолетни деца, ползвано през време на
брака.
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Това е жилището, обитавано от съпрузите и техните деца до

прекратяването на брака, а при фактическа раздяла - до деня на раздялата,
т. е. при прекратяването на брака и при фактическата раздяла на съпрузите
семейно е жилището, което те са обитавали до настъпването на тези
събития.
В Решение № 404 от 10.01.2012 г. на ВКС по гр. д. № 1720/2010 г., III
г. о., ГК по реда на чл. 290 ГПК се мотивира тезата, че след смъртта на
съпруга-собственик, разпоредил се приживе с личния си имот, съпругатанесобственик няма правен интерес от предявения иск, тъй като към този
момент тя вече не е негова съпруга, а наследница без никакви права върху
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"семейното жилище", а низходящият наследник на съпруга-собственик не
притежава правото да предяви иска по чл. 26 ЗЗД, тъй като легитимиран да
предяви този иск е съпругът-несобственик, а легитимирани като ответници
са двете страни по оспорената разпоредителна сделка - съпругътсобственик, съответно неговите наследници и приобретателят.
Необходимо е да се отчита, че нормата на 26 от СК е императивна.
Законът не предвижда възможност за последващо отстраняване на
порока.10
Предвидената процедура чрез охранително производство при
недадено съгласие от съпругът – несобственик съдът да разреши
разпоредителната сделка със семейното жилище, изключва участието на
другия съпруг. Нито чрез иск, нито с възражение може да се оспори
даденото разрешение от съда.11
Съгласието по чл. 23 СК (отм.) не е елемент от фактическия състав
на сделката. По своя характер то е изискване, което обуславя правното
действие на извършеното разпореждане. Със съгласието се взема
положително отношение към извършеното разпореждане и се допуска
неговото правно действие, затова може да бъде дадено и след сключването
на сделката. Касае се до висяща недействителност, която се трансформира
в действителност с даване на съгласие от съпруга - несобственик. При
оспорването му по чл. 23 СК (отм.), договорът не е нищожен, поради
противоречие със закона, а относително недействителен. Договорът е
породил действие между разпоредилия се съпруг и третото лице, но е
непротивопоставим на съпруга - несобственик, само дотолкова, доколкото
може да засегне негови права върху семейното жилище. Следва да се има
предвид, че предвиденото с нормата на чл. 23 СК (отм.) изискване за
наличие на съгласие е гаранция срещу накърняване интересите на
семейството. С това правило се ограничава правото на лична собственост и
затова то не може да се тълкува разширително.
По настоящето делото искът е предявен от съпругата несобственик, след смъртта на разпоредилия се съпруг. Ищцата няма
правен интерес от предявения иск, тъй като към този момент, тя вече не е
негова съпруга, а наследница без никакви права върху "семейното
10
11

Решение № 740 от 28.10.2009 г. на ВКС по гр. д. № 629/2008 г., III г. о., ГК
Решение № 157 от 20.06.2012 г. на ВКС по гр. д. № 42/2011 г., IV г. о., ГК

жилище". Правният интерес на ищцата да обяви прехвърлянето за
непротивопоставимо, като съпруг - несобственик, е обусловен в случай на
развод или унищожаване на брака, при определяне на мерките относно
ползването на семейното жилище, но със смъртта на съпруга й, бракът е
прекратен и това вече е правно невъзможно, или в случай на изпълнение
върху имота срещу нея, като съпруга - несобственик, но тя вече няма това
качество.12
Най-голямо предизвикателство към правната доктрина и съдебната
практика представлява договорният режим на имуществени отношения
между съпрузите, тъй като за първи път е регламентиран в Семейния
кодекс от 2009 г.
Този договор е формален и неспазването на изискването на чл. 39,
ал. (1) от СК за нотариална заверка на подписите и съдържанието ще
доведе до нищожност. Без правно значение би било обстоятелството, че
заверката е направена от нотариуса извън канцеларията му, какъвто е
образецът на печата му, не опорочава валидността на удостоверяването,
тъй като тази неточност не е въведена като основание за нищожност на
нотариалното действие, съгласно чл. 576 ГПК.
След преценка, че не е налице накърняване на добрите нрави в
съответствие с тълкуването, дадено в Решение № 288 от 29.12.2015 г. по
гр. д. № 2293/2015 г., ІІІ ГО, в Решение № 79933 от 1.04.2019 г. на СРС по
гр. д. № 74944/2015 г. е прието, че не е неморално или неетично от
обществото съпрузи да правят дарения помежду си, в това число и на
недвижими имоти. (В процесниябрачен договор са се съдържали
разпоредби, че придобитите след датата на подписването му права остават
индивидуална собственост на съпруга страна по сделката, съответно се
прилага законовият режим на разделност.).

Допустимо е страните по

брачния договор да уговорят момента на действието му (във всеки случай
то се свързва с наличието на сключен граждански брак). Уговореният
начален момент на действие може да предхожда сключването на договора,
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или страните да му придадат обратно действие, което обаче не може да
предхожда сключването на брака. При уговаряне на обратно действие на
договора съществено значение има правилото на чл. 40, ал. 2 СК – с
договора не могат да се засягат права, придобити от трети лица преди
сключването му. Законът изрично предвижда, че вече придобитите от
трети лица права се запазват, доколкото придобиването е станало редовно
съобразно тогава приложимия имуществен режим. Последващата му
промяна с обратна сила не може да им се противопостави.13
Трябва да се подчертае, че отбелязването на брачния договор в акта
за сключване на граждански брак и регистрацията му в централния
електронен регистър не са предпоставки за неговата действителност.14
По отношение действителността на брачния договор приложение
намират общите правила за недействителност на договорите, уредени в чл.
26 и следв., ЗЗД, при съобразяване на специфичния характер на брачния
договор и принципите на семейното право. При нищожност на брачния
договор същият няма да породи правните последици, към които е насочен,
а именно –няма да установи предвидения в него режим на имуществени
отношения, както и няма да създаде права и задължения между страните –
настоящи или бъдещи съпрузи, които няма да имат право да получат нищо
в изпълнение на договора. Или при евентуална нищожност на брачния
договор, както между съпрузите- страни по него, така и в отношенията им
с трети лица, ще се приложи законовия режим на съпружеска имуществена
общност. У. брачен договор поражда действие от момента на сключване на
брака, а когато е сключен по време на брака- от деня на сключване на
договора или от друга дата, определена в него. Законът предвижда обаче
възможност засегнатата от порока страна да предяви конститутивен иск за
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унищожаване на брачния договор, посредством който да предизвика
отпадане на правните му последици, като страната, по отношение на която
се претендира изпълнение на унищожаем брачен договор, може да се
защити и чрез възражение, като последното не е ограничено със срок. За
разлика от общите правила обаче, съгласно разпоредбата на чл. 43, ал.
1, СК унищожаването на брачния договор ще има действие за в бъдеще, т.
е. имуществените отношения между съпрузите и между съпрузите и
техните съконтрахенти, възникнали до този момент, ще бъдат съхранени.15

◼ Разпореждане с дял от имуществената общност докато трае бракът-чл. 24,1 СК
◼ Еднолично разпореждане с вещно право при режим на СИО (чл. 24,4 СК) или със
семейното жилище (чл. 26 СК)
◼ Недействителност на брачния договор –
Чл. 38, чл. 39 СК
-

При сключване

-

В съдържанието
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