РИСКОВЕ ПРИ РАЗПОРЕДИТЕЛНИ СДЕЛКИ С ВЕЩНИ ПРАВА
В РЕЗУЛТАТ НА НАРУШЕНИЯ НА НОТАРИУС
(Преглед на съдебната практика)
Сп. „Собственост и право”, бр. 11/2019
Доц. д-р Бисерка Маринова
От гледна точка на интереса на страните правната сделка да породи
желаните от тях последици, е възможно да се появят рискове, които са
свързани с нотариалната дейност. При съществени дефекти може да не
настъпи правната сила на официален документ, която придава чл. 179 от
ГПК на издаваните от нотариус правни актове – да съставляват
доказателство за изявленията пред него и за извършените от него и пред
него действия.
Особено внимание заслужават случаите, при които в резултат на
нарушения на императивни правни норми ще се стигне до нищожност. 1
Нормативната уредба в тази насока се съдържа в Гражданския процесуален
кодекс (ГПК) и в Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД).
Нищожното нотариално удостоверяване, подобно на всеки нищожен
акт, не поражда присъщите му правни последици. Когато е нищожен
нотариален акт за сделка по чл. 18 от ЗЗД, удостоверената сделка няма да
породи правни последици и нищожният акт няма да се ползва с
доказателствена сила. Тази нищожност не може да бъде поправена. 2
Както се посочва в Решение от 08.04.2004 г. по гр. д. № 2445/2002 г.,
ІV Б отд. на СГС, в сила от 13.11.2004 г, „водещите до нищожност пороци
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нотариални дейности. Полезно за очертаване на материалната или
предметна компетентност на нотариуса е Тълкувателно решение № 94 от
6.12.1987 г. по гр. д. № 71/1987 г. на ОСГК , която я определя така:
„правни сделки с нотариални актове, удостоверяване на датата,
съдържанието или подписите на частни документи, както на верността на
преписите и извлеченията от документи или книжа, вписванията,
отбелязванията и тяхното заличаване в случаите, предвидени от закона,
нотариални покани, протести, удостоверявания за явяване или неявяване
на лица пред нотариуса за извършване на действия пред него, както и
регистриране и визиране на счетоводни книги, а така също и даване на
справки по нотариалните книги и извършване на други нотариални
действия, за които се говори в чл. 465 ГПК.”
В редакцията на чл. 569 от действащия ГПК е посочено, че
нотариални удостоверявания се извършват в изброените седем вида
нотариалните производства, както и извършването на други нотариални
действия, доколкото това е предвидено в закон. Сред тях от гледна точка
на сделките с вещни права най-важно значение имат правните сделки с
нотариални актове, както и удостоверяването на право на собственост
върху недвижим имот, удостоверяване на датата, съдържанието или
подписите на частни документи.
Интерес представляват мотивите на Решение № 114 от 26.06.2017 г.
по н. д. № 425 / 2017 г. на Върховен касационен съд, 3-то нак. отделение,
където се посочва, че нотариалното удостоверяване на подпис на лицето
без неговото лично явяване пред нотариуса, въпреки че това противоречи

на правната норма на чл. 589, ал. 2 от ГПК, не може да се счете за лъжливо
документиране по смисъла на чл. 311 от Наказателния кодекс, след като
самият документ не е такъв с невярно съдържание; такава нотариална
заверка на подписа също ще има доказателствената сила на официален
удостоверителен документ.
Съществува и ограничение в чл. 574 от ГПК, неспазването на което
ще доведе до нищожност, ако извършваните нотариални действия се
отнасят до противоречащи на закона или на добрите нрави сделки,
документи или други действия. Прави впечатление, че в цитирания текст
не са посочени другите общи основания за нищожност на сделките,
регламентирани от чл. 26 от Закона за задълженията и договорите.
Въпреки това, защитима е тезата, че ако нотариусът има доказателства за
наличието и на други пороци, той би могъл да откаже извършването на
нотариалното действие.
В тази връзка се налага изясняване на задълженията на нотариуса,
очертани в ЗННД, при нарушаване на които би се стигнало до
недействителност на сделката. Най-много спорове възникват при
тълкуване на текста на чл. 25 от ЗННД. Често страните формират
неправилното убеждение, че задължението на нотариуса „да опазва
правата и интересите на страните, да ги упътва, да изяснява тяхната воля и
фактическото положение, да ги запознае ясно и недвусмислено с правните
последици” означава той да стане своеобразен „гарант” за това, че
извършената сделка и прехвърлянето на вещните права – неин предмет, са
неоспорими.
Какво точно следва да извърши нотариусът преди изповядване на
една сделка се определя от задължението му за извършване на проверки
и справки.

Според ЗННД нотариусът има задължението да извърши справка в
база данни “Население” 3 . Така в Решение № 696 от 16.10.2008 г. по т.д. №
400/2008 г., ТК, II т.о. на ВКС се подчертава, че задължението на
нотариуса включва и задължение да провери самоличността на страните,
която се удостоверява с документ за самоличност, с които лицето се
индивидуализира, включително датата на раждане и ЕГН.
Другото задължение на нотариуса е да провери има ли наложена
обезпечителна мярка по Закона за отнемане в полза на държавата на
имущество, придобито от престъпна дейност, при това неизпълнението на
тези задължения няма да доведе до нищожност на сделката.
Що се отнася до удостоверение за направените вписвания в имотния
регистър, за тях може да се приеме, че нотариусът ще е направил
достатъчно, ако е обяснил на страните възможността и необходимостта от
снабдяване с подобна справка. Още по-малко ще има основания да се
търси неизпълнение на задължението на нотариуса по чл. 25, ал.1 от
ЗННД, ако е отразил изявлението на страните по сделката, че е извършена
справка в Службата по вписванията към съответния районен съд по
местонахождение на имота. 4
Показателно е, че в съдебната практика се застъпва становището за
липса на задължение на нотариуса да набавя удостоверение за тежести,
включително и да уведомява страните за вписани ипотеки. В този смисъл
са: Решение № 1490 от 22.12.2008 г. по гр. д. № 5178/2007 г. на ВКС, IV
г.о.; Определение № 19 по гр. д. № 15/ 2015 г., петчленен състав на
ВКС; Решение № 64 от 27.02.2012 г. по гр. д. № 1363/2011 г. на
Пловдивския апелативен съд, Решение № 1490 от 22.12.2008 г. по гр. д. №
5178/2007 г. на ВКС, IV г.о., Определение № 19 по гр. д. № 15/2015 г.,
Димитров, Кр., Задължението на нотариуса за справка в националната база данни „население”, ЕПИсобственост
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петчленен състав на ВКС, Решение № 239 от 14.01.2015 по гр. д. №
4762/2014 г. на ВКС, ГК, III г.о.).5
Казаното налага изясняване на задължението на нотариуса по чл.
586 от ГПК да провери: 1. доколко праводателят е собственик на имота
при прехвърляне на собственост, както и в случаите на учредяване,
прехвърляне, изменение или прекратяване на други вещни права; 2.
спазени ли са особените изисквания за извършване на сделката.
„Законът има предвид нотариусът да се увери дали от представените
от праводателя документи може да се направи извод, че е собственик на
имота, а не да извършва и проверка за това оспорва ли се това право на
собственост от трето на сделката лице.” 6 Трябва да се подчертае, че
нотариусът в своята дейност е безпристрастен, а не е адвокат на някоя от
страните. Така например, той не следва да бъде държан отговорен, ако при
липса на представени документи по сделката се окаже, че за вещното
право се води спор и впоследствие съдът прецени, че праводателят
всъщност не е бил собственик. Не е в кръга на задълженията на нотариуса
да изследва съществуват ли рискове от съдебно отстранение, например
поради нищожност на предходно нотариално удостоверяване. Още помалко би било състоятелно да се очаква нотариусът да предупреждава
страните например, че е възможно в бъдеще пнаследници с право на
запазена част да предявят претенции спрямо преобретателите на дарен
имот или на такъв, придобит от прехвърлителя по завещание. Не само
нотариусът, но никой не би могъл да прогонзира ще се появят ли рискове
за купувача в случай на унищожаемост на предходната сделка, при която
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преценката дали е налице например опорочаване на волята на някоя от
страните е невъзможно да се направи.
Важно е да се отчита, че: „Дейността на нотариуса, както е прието в
мотивите на ТР №11/2012 г. на ОСГК на ВКС, не е свидетелстваща. С
издаването на нотариален акт, обективиращ сделка, нотариусът се
произнася, че вследствие на направените от страните по сделката
изявления и с оглед представените доказателства, удостоверяващи правото
на прехвърлителя, е сключен договор от определен вид, който поражда
предвидените в закона правни последици.”7
На следващо място, особеностите на нотариалната дейност
изискват тя да се извършва от строго определени кръгове лица, в
рамките на тяхната материална компетентност. Така в ЗННД са
разграничени функциите на нотариуса, помощник-нотариуса и нотариуса
по заместване, като отделно са посочени лицата, които без да имат
качеството на нотариус, могат да извършват определени нотариални
функции .
Това изискване е недвусмислено изразено в чл. 576 от ГПК, където е
определена най-тежката форма на недействителност – нищожността – в
две групи хипотези: когато нотариусът не е имал правото да извърши
нотариалното удостоверяване (чл. 569, чл. 570, ал. 1, чл. 573, ал. 1, чл. 574
и 575) и когато има нарушения в процедурата по извършването им (чл. 578,
ал. 4 (относно личното явяване на участващите лица), чл. 579, чл. 580, т. 1,
3, 4 и 6, чл. 582, 583 и чл. 589, ал. 2. Трябва да се подчертае, че с оглед
забраната

за

разширително

тълкуване

на

нормите,

свързани

нищожността, посочените разпоредби са изчерпателно изброени.8
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Като пример за нарушение на процедурата за сключване на
нотариален акт може да се посочи Определение № 417 от 26.04.2016 г. по
гр. д. № 1507 / 2016 г. на Върховен касационен съд, 4-то гр. отделение, в
което е записано: „Задължителното съдържание на нотариалния акт е
регламентирано с чл. 580 ГПК, като в нормата липсва изискване за
изрично документиране на факта, че нотариалният акт е прочетен на
страните от нотариуса. Същевременно, няма съмнение, че ако актът не е
прочетен на страните, респ. ако те не го одобрили, то нотариалното
действие е нищожно, съгласно разпоредбата на чл. 576, вр. с чл. 579 ал.
1 ГПК.”
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разграничението между грешките в нотариалното удостоверяване като
производство, грешките в отразяване на волята на страните в едно
перфектно нотариално удостоверяване и пороците на самата сделка.
Важно от гледна точка на действителността на нотариалните
удостоверявания е направеното Решение № 205 от 16.10.2017 г. по гр. д. №
5227 / 2016 г. на Върховен касационен съд, 4-то гр. отделение в
разграничение при непълнота и грешка: „Нотариалните действия са
формални действия, но не при всяко погрешно или липсващо отбелязване
на обстоятелства при нотариалното удостоверяване е налице нищожност
по смисъла на чл. 576 ГПК. Когато индивидуализацията на лицата е
постигната предвид цялостното съдържание и единство на акта, непълнота
в отделни негови части - при изписване на пълното име, личните данни
или единния граждански номер на участник в нотариалното производство
не води до нищожност на нотариалните действия.”
Необходимо е да се разграничава нищожността на нотариалните
производства от възможността да се търси имуществена отговорност по
смисъла на чл. 73 от ЗННД от нотариус или на наказателна отговорност.

Например в Решение от 24.09.2008 г. по ч.г.д. № 380/2008 г., I н.о. на ВКС
се акцентира върху необходимостта да се съобразява Постановление
№3/1982год. на Пленума на ВС на РБ и Решение №97/21.12.1984год на
ОСНК и по категоричен и несъмнен начин следва да бъде установено,
съобразени ли са изискванията на чл. 485, ал. 2 ГПК/отм./, респ. чл. 589,
ал.2 ГПК, тези по чл. 590,ал.1 ГПК, относно удостоверяване на подписи
върху частен документ, при спазените такива по чл. 7,ал. 1,т.4 от Наредба
№32 от 29.01.1997год. за служебните архиви на нотариусите и
нотариалните кантори. Съблюдаването на принципните изисквания
на чл.25,ал.1 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност,изискващи
от нотариуса опазване на правата и интересите на страните, изясняване на
тяхната действителна воля, запознаване с правните последици на
извършената дейност, за да не бъдат накърнени правата им, предполага
личното им явяване пред него и води не само до дисциплинарна
отговорност. Установяването на тези факти е задължително, с оглед
безспорната им относимост към евентуалното ангажиране на наказателна
отговорност.”
В обобщение, рисковете при сделки с вещни права, свързани с
нотариалната дейност, могат да бъдат ограничени, ако бъдат взети някои
предохранителни мерки. Те започват от внимателен и професионален
анализ на всички документи, свързани както с установяване на вещното
право, така и на правната легитимация на страните. На следващо място
идва ангажирането на нотариуса не само да изпълни точно всички вменени
му от закона задължения, но и по допълнително договаряне по реда на чл.
22 от ЗННД да набави удостоверение за тежести и да извърши цялостна
проверка за обема на прехвърляните вещни права и съществуващите върху
тях ограничения, включително и вслествие облигационни отношения, по
които има вписани в имотния регистър договори за наем или за аренда.

