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Драги колеги, 
Уважаеми читатели,

Декември е и навън тихо се сипят ефирни снежинки. Оживихме домовете си с коледна премяна, украсихме канто-
рите и се замислихме колко бързо премина годината. Като че ли само преди няколко седмици бяхме пак с близките 
си около елхата, радвахме се на усмивки и подаръци. 

Но след тази илюзия в умовете ни нахлуват тъжните спомени на проливното лято, картината на наводнените 
ни села и градове, угрижените лица на селските стопани, разплаканите очи на хора загубили близките си. Трудна 
година, в която и ние нотариусите се разделихме безвъзвратно с наши колеги – достойни и забележителни хора. 

Година, която премина със сериозни изпитания по пътя на отстояване достиженията на професията ни. Година, 
в която много се трудихме, за да бъдем на висотата на обществените очаквания към нотариуса с главно „Н”. С 
чувство на удовлетворение от добре свършената работа подписахме споразумение с Агенция по геодезия, карто-
графия и кадастър и така увенчахме с успех четригодишното сътрудничество между двете институции. Заедно 
направихме нещо много полезно за всеки собственик на недвижим имот в България. Винаги началото е съпроводено 
с проблеми. Така и този процес има своите трудности, но нотариусите сме уверени в смисъла на нашата профе-
сия – да бъдем в полза на обществото, а това означава със знанията и опита си да преодоляваме препятствията.

Във века на конкуренцията ние знаем, че най-силното ни оръжие по пътя към успеха е нашата висока квалифи-
кация. И през 2014 година бяха много обучителните семинари на национално и регионално ниво, но безспорно отли-
чаващото се събитие бе международният семинар, проведен съвместно между Нотариалната камара на Република 
България и Института за научни изследвания на Европейския нотариат (I.R.E.N.E.). Както за всеки един нотариус 
от Европейския съюз, така и за нас е огромно предизвикателството наречено Регламент /ЕС/ № 650/2012 г. Зато-
ва не случайно темата на този много добре организиран международен семинар бе „Трансгранични наследявания”. 
Продължаваме тази тема и с публикациите в настоящия брой на Нотариален бюлетин, като освен доклада на но-
тариус Михаел Бекер от Дрезден, изнесен пред участниците в симпозиума, ще Ви представим и първата част от 
разработката на проф. Николай Натов относно някои проблеми на трансграничните наследявания. Убедена съм, че 
полезно четиво за всеки нотариус ще бъде и изготвения и предоставен ни от Съвета на нотариатите от Евро-
пейския съюз наръчник на нотариуса. 

С работата на Съвета и Комисиите към Международния съюз на нотариатите ще ни запознаят колегите 
Красимир Анадолиев и Даниела Иванова, които участваха на заседанията, проведени през м. октомври в Будапеща, 
Унгария. Вярвам с интерес ще прочетете тяхната информация относно главните теми на дискусиите “Нота-
риалният акт и достъпът до имотния регистър” и „Граждански статут на непълнолетните”. Ще разберете за 
съвместните инициативи на Международния съюз на нотариатите с УНИЦЕФ и ползите от него. Ще добиете 
представа и за разработената от Международния съюз система за сигурност на нотариалните заверки.

С няколко снимки ще си припомним чудесните мигове от тазгодишния Благотворителен бал на Нотариалната 
камара, който се проведе на 22 ноември в сътрудничество с нашия стратегически партньор в благородната кауза 
– УНИЦЕФ. Нотариалната камара има за нравствен дълг да търси и да намира начини децата на нашата родина 
да имат шанс за един по–добър живот, надежда за по–успешно бъдеще и поводи за повече детски усмивки. Благот-
ворителната дейност, която развиваме е доказателство именно за това. Ще Ви запознаем и с стипендианта на 
Нотариалната камара за 2015 г. – второкурсничката от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски” – Зорница Крумова. 

В рубриката “Intuitu personae” ще Ви представим Председателя на Регионална нотариална колегия при Апелати-
вен съд – гр. Пловдив, Елена Андасарова - Ангелова. 

Скъпи колеги, ще завърша своето кратко обръщение с това, с което започнах – със сребристите снежинки, с 
усещането за празник, с топлината на огъня в камината и блестящата до него елха. Пожелавам на всеки един от 
Вас да се потопи изцяло в морето от красота, емоции, радост и възхита от настъпващата Коледа!

Бъдете здрави, успешни и щастливи през Новата 2015 година!

Нотариус Теодора Вуцова,
Главен редактор
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ЕвРопЕйСко зАкоНоДАтЕлСтво

Регламент 650/2012 относно трансграничното наследяване3

За да бъдат приспособени правилата към все по-нарастващата мобилност на 
гражданите и за да се координира съвместното съществуване на националните 
закони в областта на наследяването, на 4 юли 2012 г. беше приет Регламент 
650/2012 на ЕС относно международните наследявания. Той предвижда 
опростена рамка за лица, които имат частни и финансови интереси в поне 
две държави – както в Европейския съюз така и извън него.

Регламентът, който влезе в сила на 16 август 2012, ще се прилага само спрямо 
наследства, открити от 17 август 2015 г. нататък.

Регламентът се прилага спрямо всички аспекти на наследяването: от момента 
на откриването му до неговото окончателно уреждане, през неговото разпре-
деляне и управление. Регламентът обаче изрично изключва, наред с другото, 
всичко, свързано с дарения, договори за застраховка живот, тонтини, тръстове, 
имуществени режими на съпрузите, задължения за издръжка, характера на 
вещните права и данъчното облагане.

Регламентът въвежда единствен свързващ фактор - правото по последното 
обичайно местопребиваване на починалия, за да определи както компетентната 
юрисдикция, която да се произнесе по цялото наследяване, така и правото, 
приложимо спрямо наследяването. Освен това той въвежда възможността да 
бъде избрано правото на една от държавите, чието гражданство притежава 
лицето, като право, приложимо спрямо наследяването на това лице.

Накрая регламентът създава Европейското удостоверение за наследство, 
чиято цел е да опрости процедурите, пред които се изправят наследниците,  
за да се сдобият с имуществото, съставляващо наследствената маса.  
Европейското удостоверение за наследство ще се признава автоматично във 
всички държави-членки. 

Целта на този наръчник е да предостави общ поглед върху този нов регламент, 
така че да разполагате с някои първоначални отговори, когато имате случай 
на наследяване с чуждестранен елемент.

Регламентът може да бъде намерен на следния адрес: http://eur-lex.europa.
eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0107:0134:BG:PDF

Въведение

JUST/2013/JCIV/OG/4059

Наръчник за обяснение 
на Регламент 650/2012 
относно трансграничното 
наследяване

Практически наръчник
за нотариуси

P r o v i d i n g  l e g a l  c e r t a i n t y

P r o v i d i n g  l e g a l  c e r t a i n t y

P r o v i d i n g  l e g a l  c e r t a i n t y

CMJN RVB

C0 M20 J100 N0

C88 M0 J9 N0

C100 M50 J0 N20

R255 V204 B0

R0 V168 B214

R0 V90 B154

CMJN RVB

C7 M3 J8 N0

C11 M7 J12 N8

C0 M0 J0 N70

R241 V243 B237

R219 V219 B213

R112 V113 B115

НАРЪчНИк зА обяСНЕНИЕ НА РЕглАмЕНт 650/2012
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Пример

Г-н Шмит, германски гражданин, се мести в старчески дом в Словакия. 
Той умира там през 2018 г., пет години по-късно. Като се изключи една 
разплащателна сметка, открита в Словакия, цялото му движимо и 
недвижимо имущество е в Германия. Единственото му дете – което 
той посещава редовно – живее в Германия. Кое право се прилага спрямо 
неговото наследство?

•  Регламент 650/2012 
в общия случай правото, приложимо спрямо наследството би трябвало 
да е правото по последното обичайно местопребиваване на починалия 
(словашкото право). С оглед обаче на обстоятелствата, които са довели 
г-н Шмит до това да прекара края на своя живот в Словакия (само по 
причина, че старческите домове там са много по-евтини), би могло да  
се приложи член 21, параграф 2, тъй като г-н Шмит е манифестирал 
много по-тясна връзка с Германия. Така, ако бъде избрано такова 
тълкуване, спрямо наследството ще се прилага германското право.

На този етап, и в отсъствието на съдебна практика относно определянето 
на обичайното местопребиваване, е уместно да бъде направена справка 
със Съображения 23, 24 и 25, за да бъде разбрана по-добре ситуацията.

Член 21, параграф 2 
Когато, по изключение, от всички обстоятелства по случая е видно, че към момента 
на смъртта починалият е бил явно по-тясно свързан с държава, различна от 
държавата на приложимото право по параграф 1, за приложимо към наследяването 
право се приема правото на тази друга държава.

Изключението от общата норма

Примери
1.  Г-жа Ларсон, шведска гражданка, умира в Капри (Италия) на 17 август 

2015 г.1, където е живяла от 2000 г. Тя притежава движимо и недвижимо 
имущество в Швеция и Италия. Има една дъщеря. Кое право 
е приложимо спрямо наследяването?
•  Регламент 650/2012 

правото по последното обичайно местопребиваване на починалия: 
италианското право спрямо цялото наследство.

2.  Г-н Гарсия, френски гражданин, умира през 2016 г. в Аржентина, 
където е живял от 1990 г. Той оставя един син и движимо и недвижимо 
имущество в Аржентина и Франция. Кое право е приложимо спрямо 
наследяването?

Трябва да бъдат разгледани колизионните норми на всяка държава, свързана с 
неговата ситуация (Аржентина и Франция).

•  Аржентинското МЧп 
правото по последното местопребиваване на починалия: Аржентинското право 
спрямо цялото наследство.

•  Регламент 650/2012 
правото по последното обичайно местопребиваване на починалия: 
Аржентинското право спрямо цялото наследство.cession.

Член 20
Всяко право, посочено в настоящия регламент, се прилага независимо от това 
дали е правото на държава членка. 

Член 21, параграф 1
Освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго, приложимото право 
по въпросите, свързани с наследяването като цяло, е правото на държавата на 
обичайно местопребиваване на починалия към момента на смъртта му.

Универсално прилагане и обща норма 
относно приложимото право 

1  В изпълнение на член 83, параграф 1, регламентът се прилага спрямо наследяване на лица, починали на или 
след 17 август 2015 г.

НАРЪчНИк зА обяСНЕНИЕ НА РЕглАмЕНт 650/2012
отНоСНо тРАНСгРАНИчНото НАСлЕДявАНЕ

ЕвРопЕйСко зАкоНоДАтЕлСтво
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разплащателна сметка, открита в Словакия, цялото му движимо и 
недвижимо имущество е в Германия. Единственото му дете – което 
той посещава редовно – живее в Германия. Кое право се прилага спрямо 
неговото наследство?

•  Регламент 650/2012 
в общия случай правото, приложимо спрямо наследството би трябвало 
да е правото по последното обичайно местопребиваване на починалия 
(словашкото право). С оглед обаче на обстоятелствата, които са довели 
г-н Шмит до това да прекара края на своя живот в Словакия (само по 
причина, че старческите домове там са много по-евтини), би могло да  
се приложи член 21, параграф 2, тъй като г-н Шмит е манифестирал 
много по-тясна връзка с Германия. Така, ако бъде избрано такова 
тълкуване, спрямо наследството ще се прилага германското право.

На този етап, и в отсъствието на съдебна практика относно определянето 
на обичайното местопребиваване, е уместно да бъде направена справка 
със Съображения 23, 24 и 25, за да бъде разбрана по-добре ситуацията.

Член 21, параграф 2 
Когато, по изключение, от всички обстоятелства по случая е видно, че към момента 
на смъртта починалият е бил явно по-тясно свързан с държава, различна от 
държавата на приложимото право по параграф 1, за приложимо към наследяването 
право се приема правото на тази друга държава.

Изключението от общата норма

Примери
1.  Г-жа Ларсон, шведска гражданка, умира в Капри (Италия) на 17 август 

2015 г.1, където е живяла от 2000 г. Тя притежава движимо и недвижимо 
имущество в Швеция и Италия. Има една дъщеря. Кое право 
е приложимо спрямо наследяването?
•  Регламент 650/2012 

правото по последното обичайно местопребиваване на починалия: 
италианското право спрямо цялото наследство.

2.  Г-н Гарсия, френски гражданин, умира през 2016 г. в Аржентина, 
където е живял от 1990 г. Той оставя един син и движимо и недвижимо 
имущество в Аржентина и Франция. Кое право е приложимо спрямо 
наследяването?

Трябва да бъдат разгледани колизионните норми на всяка държава, свързана с 
неговата ситуация (Аржентина и Франция).

•  Аржентинското МЧп 
правото по последното местопребиваване на починалия: Аржентинското право 
спрямо цялото наследство.

•  Регламент 650/2012 
правото по последното обичайно местопребиваване на починалия: 
Аржентинското право спрямо цялото наследство.cession.

Член 20
Всяко право, посочено в настоящия регламент, се прилага независимо от това 
дали е правото на държава членка. 

Член 21, параграф 1
Освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго, приложимото право 
по въпросите, свързани с наследяването като цяло, е правото на държавата на 
обичайно местопребиваване на починалия към момента на смъртта му.

Универсално прилагане и обща норма 
относно приложимото право 

1  В изпълнение на член 83, параграф 1, регламентът се прилага спрямо наследяване на лица, починали на или 
след 17 август 2015 г.
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Член 22, параграф 1
Всяко лице може да избере за приложимо право по въпросите, свързани с 
наследяването му като цяло, правото на държавата, чийто гражданин е към 
момента на избора или към момента на смъртта. Всяко лице с повече от едно 
гражданство може да избере правото на която и да е от държавите, чийто 
гражданин е към момента на избора или на смъртта.

Член 22, параграф 2 
Изборът следва да се направи изрично чрез изявление във формата на 
разпореждане с имущество в случай на смърт или да следва от текста на такова 
разпореждане.

Член 83, параграф 4 
Ако дадено разпореждане с имущество в случай на смърт е било направено 
преди 17 август 2015 г. в съответствие с право, което починалият би могъл 
да избере за приложимо в съответствие с настоящия регламент, посоченото 
право се счита за избрано като приложимо към наследяването право. 

Този избор на приложимо право може вече да бъде направен сега, но се 
прилага само ако смъртта настъпи на или след 17 август 2015 г.

Избор на приложимо право

Пример

Г-жа Гомес е родена в Порто и е живяла там през целия си живот.  
Тя има двойно португалско-германско гражданство. Умира в Порто през 
2016 г. като оставя движимо и недвижимо имущество в Португалия 
и Германия. Когато написва своето завещание през 2013 г. тя избира 
германското право като правото, приложимо към нейното наследство. 
Кое право е приложимо спрямо наследството?

докато 23
… За определяне на обичайното местопребиваване органът, занимаващ се 
с наследяването, следва да направи цялостна оценка на обстоятелствата от 
живота на починалия в годините преди смъртта му и в момента на смъртта 
му, като взема предвид всички фактически елементи от значение за случая, 
по-специално продължителността и редовността на престоя на починалия в 
съответната държава, както и условията и причините за този престой. Така 
определеното обичайно местопребиваване би следвало да показва тясна и 
стабилна връзка със съответната държава от гледна точка на специфичните 
цели на настоящия регламент.

докато 24
В определени случаи може да се окаже сложно да се определи мястото 
на обичайното местопребиваване на починалия. Подобен случай може 
по-специално да възникне, когато по професионални или икономически 
причини починалият е отишъл да живее и работи в чужбина, понякога за 
дълъг период, но е поддържал тясна и стабилна връзка с държавата си по 
произход. В такъв случай и в зависимост от обстоятелствата може да се смята, 
че обичайното местопребиваване на починалия продължава да бъде неговата 
държава по произход, в която са били съсредоточени интересите на неговия 
семеен и социален живот. Може да възникнат и други сложни случаи, когато 
починалият е редувал периодите на пребиваване в няколко държави или е 
пътувал между различни държави, без да се е установил за постоянно в никоя 
от тях. Ако починалият е гражданин на една от тези държави или по-голямата 
част от неговите основни активи се намира в една от тези държави, специален 
критерий при цялостното оценяване на всички фактически обстоятелства 
може да бъде неговото гражданство или местонахождението на тези активи. 

докато 25
Във връзка с определянето на приложимото към наследяването право, при 
изключителни обстоятелства — когато например починалият се е преместил 
в държавата на обичайното си местопребиваване малко преди смъртта 
си и от всички обстоятелства по случая е видно, че явно е бил по-тясно 
свързан с друга държава — компетентният орган може да стигне до 
заключението, че приложимото към наследяването право следва да бъде 
не правото на държавата на обичайното местопребиваване на починалия, 
а правото на държавата, с която починалият явно е бил по-тясно свързан. 
Въпреки това не следва да се прибягва до тази явно най-тясна връзка като 
допълнителен критерий на привързване, когато определянето на обичайното 
местопребиваване на починалия към момента на смъртта се окаже сложно.

Изключението от общата норма

НАРЪчНИк зА обяСНЕНИЕ НА РЕглАмЕНт 650/2012
отНоСНо тРАНСгРАНИчНото НАСлЕДявАНЕ

ЕвРопЕйСко зАкоНоДАтЕлСтво
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Член 22, параграф 1
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наследяването му като цяло, правото на държавата, чийто гражданин е към 
момента на избора или към момента на смъртта. Всяко лице с повече от едно 
гражданство може да избере правото на която и да е от държавите, чийто 
гражданин е към момента на избора или на смъртта.

Член 22, параграф 2 
Изборът следва да се направи изрично чрез изявление във формата на 
разпореждане с имущество в случай на смърт или да следва от текста на такова 
разпореждане.
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Този избор на приложимо право може вече да бъде направен сега, но се 
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2016 г. като оставя движимо и недвижимо имущество в Португалия 
и Германия. Когато написва своето завещание през 2013 г. тя избира 
германското право като правото, приложимо към нейното наследство. 
Кое право е приложимо спрямо наследството?

докато 23
… За определяне на обичайното местопребиваване органът, занимаващ се 
с наследяването, следва да направи цялостна оценка на обстоятелствата от 
живота на починалия в годините преди смъртта му и в момента на смъртта 
му, като взема предвид всички фактически елементи от значение за случая, 
по-специално продължителността и редовността на престоя на починалия в 
съответната държава, както и условията и причините за този престой. Така 
определеното обичайно местопребиваване би следвало да показва тясна и 
стабилна връзка със съответната държава от гледна точка на специфичните 
цели на настоящия регламент.

докато 24
В определени случаи може да се окаже сложно да се определи мястото 
на обичайното местопребиваване на починалия. Подобен случай може 
по-специално да възникне, когато по професионални или икономически 
причини починалият е отишъл да живее и работи в чужбина, понякога за 
дълъг период, но е поддържал тясна и стабилна връзка с държавата си по 
произход. В такъв случай и в зависимост от обстоятелствата може да се смята, 
че обичайното местопребиваване на починалия продължава да бъде неговата 
държава по произход, в която са били съсредоточени интересите на неговия 
семеен и социален живот. Може да възникнат и други сложни случаи, когато 
починалият е редувал периодите на пребиваване в няколко държави или е 
пътувал между различни държави, без да се е установил за постоянно в никоя 
от тях. Ако починалият е гражданин на една от тези държави или по-голямата 
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критерий при цялостното оценяване на всички фактически обстоятелства 
може да бъде неговото гражданство или местонахождението на тези активи. 

докато 25
Във връзка с определянето на приложимото към наследяването право, при 
изключителни обстоятелства — когато например починалият се е преместил 
в държавата на обичайното си местопребиваване малко преди смъртта 
си и от всички обстоятелства по случая е видно, че явно е бил по-тясно 
свързан с друга държава — компетентният орган може да стигне до 
заключението, че приложимото към наследяването право следва да бъде 
не правото на държавата на обичайното местопребиваване на починалия, 
а правото на държавата, с която починалият явно е бил по-тясно свързан. 
Въпреки това не следва да се прибягва до тази явно най-тясна връзка като 
допълнителен критерий на привързване, когато определянето на обичайното 
местопребиваване на починалия към момента на смъртта се окаже сложно.

Изключението от общата норма
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Примери

Кое право се прилага спрямо наследяването в следните случаи?

1.  Г-жа Браун, английска гражданка, живееща в Лондон, умира през 2016 г. 
като оставя движимо и недвижимо имущество в Англия, Германия и Италия.

•   Регламент 650/2012 
правото по последното обичайно местопребиваване на починалия: 
английското право за цялото наследство.

•   Английското МЧп 
Английското право за движимото имущество (независимо къде се намира) 
и недвижимото имущество, намиращо се в Англия, германското право за 
недвижимото имущество в Германия, италианското право за недвижимото 
имущество в Италия. 

Ако бъде сезиран нотариус в Германия или Италия, той трябва да приеме 
препращането от английското право към германско и италианското 
право 2. в такъв случай към наследството ще се приложат три различни 
законодателства: Английското право ще урежда разпределянето на 
движимото имущество, независимо къде се намира то, и на недвижимото 
имущество, намиращо се в Англия; германското право ще урежда 

Член 34, параграф 1 
Прилагането на правото на трета държава, определено като приложимо от 
настоящия регламент, означава прилагане на действащите норми на правото 
на тази държава, включително нормите на нейното международно частно право, 
доколкото тези норми препращат към: 

a) правото на държава членка; или  
б) правото на друга трета държава, която ще прилага националното си право. 

Препращане

2  Обединеното кралство, подобно на Ирландия, като решава да не се присъедини, се счита за трета държава 
по отношение на прилагането на регламента. Същото положение се прилага в Дания, в светлината на 
изключението, предвидено от Договора от Амстердам.

•  Регламент 650/2012 
Изборът на германското право за приложимо право е възможен и 
действителен > германското право е приложимо спрямо цялото 
наследство.

✍   Особено препоръчително е в завещанието да се прави изричен избор 
на приложимото към наследството право.

✍   Силно се препоръчва да не се избира като приложимо право правото 
на бъдещи гражданства (дори и ако те са действителни към 
момента на смъртта) поради несигурността, която този избор 
създава.

Избор на приложимо право

НАРЪчНИк зА обяСНЕНИЕ НА РЕглАмЕНт 650/2012
отНоСНо тРАНСгРАНИчНото НАСлЕДявАНЕ

ЕвРопЕйСко зАкоНоДАтЕлСтво
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движимото имущество, независимо къде се намира то, и на недвижимото 
имущество, намиращо се в Англия; германското право ще урежда 

Член 34, параграф 1 
Прилагането на правото на трета държава, определено като приложимо от 
настоящия регламент, означава прилагане на действащите норми на правото 
на тази държава, включително нормите на нейното международно частно право, 
доколкото тези норми препращат към: 

a) правото на държава членка; или  
б) правото на друга трета държава, която ще прилага националното си право. 

Препращане

2  Обединеното кралство, подобно на Ирландия, като решава да не се присъедини, се счита за трета държава 
по отношение на прилагането на регламента. Същото положение се прилага в Дания, в светлината на 
изключението, предвидено от Договора от Амстердам.

•  Регламент 650/2012 
Изборът на германското право за приложимо право е възможен и 
действителен > германското право е приложимо спрямо цялото 
наследство.

✍   Особено препоръчително е в завещанието да се прави изричен избор 
на приложимото към наследството право.

✍   Силно се препоръчва да не се избира като приложимо право правото 
на бъдещи гражданства (дори и ако те са действителни към 
момента на смъртта) поради несигурността, която този избор 
създава.

Избор на приложимо право
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Член 25 - 1 
договорите за наследство относно наследяването на едно лице се уреждат, 
по отношение на допустимостта, материалноправната им действителност и 
обвързващите последици от тях за страните, включително условията за 
развалянето им, от правото, което съгласно настоящия регламент би било 
приложимо към наследяването на имуществото на това лице, ако то бе починало  
в деня на сключване на договора.

Член 25 - 2 
договор за наследство относно наследяване на няколко лица е допустим, само 
ако е допустим съгласно всички законодателства, които по силата на настоящия 
регламент биха уреждали наследяването на всички засегнати лица, ако те бяха 
починали в деня на сключване на договора.

Договори за наследство

Примери

1.  Германска двойка живее обичайно във Франция. Двойката 
изрично избира германското право като правото, приложимо към 
наследството им и двойката сключва договор за наследството в 
Германия пред германски нотариус, като предвижда, че германското 
право урежда този договор за наследство. Съпругът умира във 
Франция и френски нотариус трябва уреди наследяването. Договорът 
е действителен, тъй като е сключен от двама германци, които 
изрично са избрали германското право като приложимо спрямо 
договора за наследство в съответствие с член 25.3.

2.  Г-жа Щраус, австрийска гражданка, живуща в Дакар (Сенегал), умира 
през 2016 г. като оставя движимо и недвижимо имущество в Сенегал, 
Франция и Румъния.

•  Регламент 650/2012 
правото по последното обичайно местопребиваване на починалия: 
Сенегалското право за цялото наследяване.

•  Сенегалското МЧп 
Националното право на починалия.

Препращането от сенегалското право към австрийското право се 
приема: ако бъде сезиран нотариус във Франция или Румъния, той трябва 
да прилага австрийското право.

при прилагането обаче на Член 34, параграф 2 3, не се приема препращане в 
случай на прилагане на предпазната клауза или случай на professio juris.

Пример

  Американка, живееща в Ню Йорк, умира като оставя движимо и 
недвижимо имущество в Съединените американски щати и Гърция.  
Тя е посочила в завещанието си, че определя правото на щата Ню 
Йорк като правото, приложимо спрямо наследяването й.

•   препращане от американското право към гръцкото право няма да бъде 
прието: правото на щата Ню Йорк се прилага спрямо цялото наследство.

разпределянето на недвижимото имущество, намиращо се в Германия; 
италианското право ще урежда разпределянето на недвижимото имущество, 
намиращо се в Италия.

3  Член 34, параграф 2: Не се прилага препращане по отношение на правото, посочено в член 21, параграф 2, член 
22, член 27, член 28, буква б) и член 30.

Препращане

НАРЪчНИк зА обяСНЕНИЕ НА РЕглАмЕНт 650/2012
отНоСНо тРАНСгРАНИчНото НАСлЕДявАНЕ

ЕвРопЕйСко зАкоНоДАтЕлСтво
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Член 25 - 1 
договорите за наследство относно наследяването на едно лице се уреждат, 
по отношение на допустимостта, материалноправната им действителност и 
обвързващите последици от тях за страните, включително условията за 
развалянето им, от правото, което съгласно настоящия регламент би било 
приложимо към наследяването на имуществото на това лице, ако то бе починало  
в деня на сключване на договора.

Член 25 - 2 
договор за наследство относно наследяване на няколко лица е допустим, само 
ако е допустим съгласно всички законодателства, които по силата на настоящия 
регламент биха уреждали наследяването на всички засегнати лица, ако те бяха 
починали в деня на сключване на договора.

Договори за наследство

Примери

1.  Германска двойка живее обичайно във Франция. Двойката 
изрично избира германското право като правото, приложимо към 
наследството им и двойката сключва договор за наследството в 
Германия пред германски нотариус, като предвижда, че германското 
право урежда този договор за наследство. Съпругът умира във 
Франция и френски нотариус трябва уреди наследяването. Договорът 
е действителен, тъй като е сключен от двама германци, които 
изрично са избрали германското право като приложимо спрямо 
договора за наследство в съответствие с член 25.3.

2.  Г-жа Щраус, австрийска гражданка, живуща в Дакар (Сенегал), умира 
през 2016 г. като оставя движимо и недвижимо имущество в Сенегал, 
Франция и Румъния.

•  Регламент 650/2012 
правото по последното обичайно местопребиваване на починалия: 
Сенегалското право за цялото наследяване.

•  Сенегалското МЧп 
Националното право на починалия.

Препращането от сенегалското право към австрийското право се 
приема: ако бъде сезиран нотариус във Франция или Румъния, той трябва 
да прилага австрийското право.

при прилагането обаче на Член 34, параграф 2 3, не се приема препращане в 
случай на прилагане на предпазната клауза или случай на professio juris.

Пример

  Американка, живееща в Ню Йорк, умира като оставя движимо и 
недвижимо имущество в Съединените американски щати и Гърция.  
Тя е посочила в завещанието си, че определя правото на щата Ню 
Йорк като правото, приложимо спрямо наследяването й.

•   препращане от американското право към гръцкото право няма да бъде 
прието: правото на щата Ню Йорк се прилага спрямо цялото наследство.

разпределянето на недвижимото имущество, намиращо се в Германия; 
италианското право ще урежда разпределянето на недвижимото имущество, 
намиращо се в Италия.

3  Член 34, параграф 2: Не се прилага препращане по отношение на правото, посочено в член 21, параграф 2, член 
22, член 27, член 28, буква б) и член 30.

Препращане
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Пример

Алжирски гражданин, пребиваващ в Алжир, умира в Алжир през 2016 
г. като оставя банкови сметки във Франция и недвижимо имущество в 
Алжир. Той оставя две деца, живеещи във Франция: момиче и момче.  
Кое право ще се прилага спрямо наследството?

•  Регламент 650/2012 
Алжирското право за цялото наследяване.

•  Алжирското наследствено право 
води до неравнопоставеност между момичето и момчето.

•  Френският обществен ред 
Френският нотариус не трябва да взема предвид основана на пол 
дискриминация и поради това трябва да приложи френското право вместо 
алжирското право, което в нормалния случай би било приложимо4.

Член 35
Прилагането на разпоредба на правото на държава, определено като приложимо 
от настоящия регламент, може да бъде отказано само ако това прилагане е явно 
несъвместимо с обществения ред (ordre public) на държавата на сезирания 
правораздавателен орган.

Обществен ред

4  Към настоящия момент няма и следа от европейски обществен ред и всяка държава прилага своя собствен 
такъв. Поради това дали запазената част е предмет на международния обществен ред зависи от вътрешната 
политика на всяка държава.

2.  Френска двойка, която е с местопребиваване във Франция, няма да може 
да избере германското право като приложимо право, нито спрямо 
наследството им по силата на чл. 22, нито спрямо договор за наследство 
по силата на чл. 25, параграф 3. Следователно, тази двойка няма 
да може валидно да подчини на германското право договора, който 
възнамерява да сключи.

3.  Накрая, по силата на чл. 25, параграф 3, двойка от лица с 
различно гражданство (напр. той е германец, тя - австрийка), 
с местопребиваване във Франция може алтернативно да посочи 
германското или австрийското право като правото, приложимо 
спрямо договор за наследство, като при липса на избор на 
приложимо право, към цялото наследство ще се прилага френското 
наследствено право (което не познава договори за наследство).

✍   Действителността на договора за наследство (като тази на завещанието) 
се преценява към момента на сключването му. Силно се препоръчва в 
момента, в който договорът за наследство се съставя, да е направен избор 
на приложимо към наследството право.

Договори за наследство 

НАРЪчНИк зА обяСНЕНИЕ НА РЕглАмЕНт 650/2012
отНоСНо тРАНСгРАНИчНото НАСлЕДявАНЕ

ЕвРопЕйСко зАкоНоДАтЕлСтво
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Пример

Алжирски гражданин, пребиваващ в Алжир, умира в Алжир през 2016 
г. като оставя банкови сметки във Франция и недвижимо имущество в 
Алжир. Той оставя две деца, живеещи във Франция: момиче и момче.  
Кое право ще се прилага спрямо наследството?

•  Регламент 650/2012 
Алжирското право за цялото наследяване.

•  Алжирското наследствено право 
води до неравнопоставеност между момичето и момчето.

•  Френският обществен ред 
Френският нотариус не трябва да взема предвид основана на пол 
дискриминация и поради това трябва да приложи френското право вместо 
алжирското право, което в нормалния случай би било приложимо4.

Член 35
Прилагането на разпоредба на правото на държава, определено като приложимо 
от настоящия регламент, може да бъде отказано само ако това прилагане е явно 
несъвместимо с обществения ред (ordre public) на държавата на сезирания 
правораздавателен орган.

Обществен ред

4  Към настоящия момент няма и следа от европейски обществен ред и всяка държава прилага своя собствен 
такъв. Поради това дали запазената част е предмет на международния обществен ред зависи от вътрешната 
политика на всяка държава.

2.  Френска двойка, която е с местопребиваване във Франция, няма да може 
да избере германското право като приложимо право, нито спрямо 
наследството им по силата на чл. 22, нито спрямо договор за наследство 
по силата на чл. 25, параграф 3. Следователно, тази двойка няма 
да може валидно да подчини на германското право договора, който 
възнамерява да сключи.

3.  Накрая, по силата на чл. 25, параграф 3, двойка от лица с 
различно гражданство (напр. той е германец, тя - австрийка), 
с местопребиваване във Франция може алтернативно да посочи 
германското или австрийското право като правото, приложимо 
спрямо договор за наследство, като при липса на избор на 
приложимо право, към цялото наследство ще се прилага френското 
наследствено право (което не познава договори за наследство).

✍   Действителността на договора за наследство (като тази на завещанието) 
се преценява към момента на сключването му. Силно се препоръчва в 
момента, в който договорът за наследство се съставя, да е направен избор 
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Договори за наследство 
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5  AТъй като член 1, параграф 2, букви к) и л) изключват от приложното поле на регламента естеството на вещните 
права  и вписването в регистър на права върху недвижима или движима собственост, включително правните 
изисквания за такова вписване, както и последиците от вписването или невписването на такива права в 
регистър, държавата, в която се намира имуществото, определя условията, при които се извършва вписването. 
В този смисъл, съображение 18 посочва, че изискванията за вписване в регистър на право върху недвижима 
или движима собственост следва да бъдат изключени от обхвата на настоящия регламент. Поради това, правото 
на държавата-членка, в която се води регистърът (за недвижимо имущество това е правото на държавата по 
местонахождение на вещта (lex rei sitae)), следва да определя правните условия и начина на извършване на 
вписването.

Освен това, член 30 гласи: Когато правото на държавата, в която се намира дадено недвижимо имущество, дадени 
предприятия или други специални категории активи, съдържа специални правила, които поради икономически, 
семейни или социални съображения налагат ограничения, свързани с наследяването на тези активи, или 
засягат това наследяване, тези специални правила се прилагат към наследяването, доколкото, съгласно правото 
на въпросната държава, същите правила са приложими, независимо от приложимото към наследяването право. 

Освен това, член 31 гласи: Когато дадено лице се позове на вещно право, което притежава съгласно приложимото 
към наследяването право, а правото на държавата членка, в която е извършено позоваването, не познава 
въпросното вещно право, това вещно право, ако е необходимо и доколкото е възможно, се адаптира към най-
близкото равностойно вещно право съгласно законодателството на тази държава, като се вземат предвид целите 
и интересите, преследвани от конкретното вещно право, и свързаните с него последици. 

Накрая, отбележете, че в някои правни системи, разпределението на наследствената маса трябва да отговаря и 
на законовите изисквания спрямо сделките между живи (inter vivos).

Примери

1.  Г-н Йонеску, румънски гражданин, е съставил автентични завещания в 
Италия, Испания и в Румъния, която е била страната на обичайното му 
местопребиваване към момента на смъртта. Наследниците му искат 
издаване на Европейско удостоверение за наследство и за тази цел 
представят пред румънски нотариус завещанията на починалия.

•  Съгласно член 59, параграф 1, завещанията, съставени от нотариусите в Италия 
и Испания, имат действие в Румъния, без каквито и да било формалности, по 
същия начин, както действа завещанието, съставено в Румъния.

Член 59, параграф 1
Автентичните актове, съставени в дадена държава членка, имат същата доказа-
телствена сила в друга държава членка, както в държавата членка по произход, 
или възможно най-сравнимото действие, при условие че това не противоречи 
явно на обществения ред (ordre public) в засегнатата държава членка.

Лице, което желае да използва автентичен акт в друга държава членка, може да 
поиска от органа, съставящ автентичния акт в държавата членка по произход, 
да попълни формуляра, изготвен в съответствие с процедурата по консултиране, 
посочена в член 81, параграф 2, в който е описано каква доказателствена сила 
има автентичният акт в държавата членка по произход.

Член 74
Легализация или друг подобен вид формален акт не се изисква за документи, 
издадени в държава членка съгласно настоящия регламент. 

Приемане на автентични актове

2.  Г-н Векеманс, холандски гражданин, живее в Италия, където умира 
като оставя две деца (момиче и момче). Актът за делба определя, че 
картината на Пусен, намираща се в Нидерландия, се възлага на момичето. 
Актът за делба, съставен в Италия, ще бъде приет в Нидерландия 5.

НАРЪчНИк зА обяСНЕНИЕ НА РЕглАмЕНт 650/2012
отНоСНо тРАНСгРАНИчНото НАСлЕДявАНЕ

ЕвРопЕйСко зАкоНоДАтЕлСтво
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Пример

Италиански нотариус е издал акт за делба между брат, живеещ в 
Италия, и неговата сестра, живееща във Франция. В акта е отбелязано, 
че сестрата трябва да плати обезщетение на брат си в срок от една 
година. Тъй като сестрата не е сторила това в рамките на уговорения срок, 
братът, въз основа на копието от акта, ще се снабди от компетентния 
орган в Италия с удостоверение, сочещо, че актът действително 
притежава изпълнителна сила. Снабден с тези документи, той ще 
поиска от компетентния орган във Франция декларация, обявяваща 
изпълнителната сила.

Член 60, параграф 1 
Автентичен акт, който подлежи на изпълнение в държавата членка по произход, 
има изпълнителна сила в друга държава членка по искане на заинтересована 
страна в съответствие с процедурата, предвидена в членове 45 - 58. [т.е. в 
съответствие с процедурата, предвидена за решения]. 

Изпълнителна сила

Член 64 
Удостоверението се издава в държавата членка, чиито съдилища са компетентни 
съгласно член 4, член 7, член 10 или член 11 6. 

Член 4
Съдилищата на държавата членка на обичайното местопребиваване на 
починалия към момента на смъртта му са компетентни да се произнасят по 
въпроси, свързани с наследяването на имуществото на починалия като цяло.

Член 5
1.  Когато правото, избрано от починалия за приложимо право по отношение 

на наследството му съгласно член 22, е правото на дадена държава членка, 
заинтересованите страни могат да се споразумеят, че даден съд или 
съдилищата на същата държава членка имат изключителна компетентност 
да се произнасят по отношение на всеки въпрос, свързан с наследството.

2.  Такова споразумение за избор на съд се сключва в писмена форма, поставя 
се означение на датата и се подписва от заинтересованите страни. (…)

Европейското удостоверение за 
наследство (ЕУН)

Примери

1.  Г-н Дюпон, белгийски гражданин, умира през 2016 г. във Франция, 
където е живял в продължение на десет години, като оставя движимо и 
недвижимо имущество в Белгия, Люксембург и Франция. Той оставя един 
син. Кой орган е компетентен да издаден ЕУН?

•  Компетентен ще бъде единствено френският нотариус, избран от наследника7.

1) Компетентност
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Пример

Гражданка на Люксембург умира в Люксембург, където е имала обичайно 
местопребиваване от раждането си. Тя е имала банкови сметки в Германия. 
Оставя едно единствено дете. Люксембургският нотариус издава ЕУН, в 
което се посочва, че детето има качеството на наследник и се заявява, че 
спрямо наследството се прилага люксембургското право, както и се посочват 
елементите, въз основа на които е определено това право. Люксембургският 
нотариус задържа оригинала на ЕУН и издава на детето копие.

•  Детето ще има възможност да представи заверено копие от това ЕУН 
пред банката в Германия и да получи директно паричните средства, 
представляващи наследството, при условие, че удостовери плащането на 
дължимите данъци върху наследството.

8  Чийто срок на валидност е ограничен до шест месеца, съгласно член 70, параграф 3.

еУн:
•  е унифициран „документ”, който има доказателствена стойност, предназначен е 

да бъде използван от наследници, заветници, с преки права върху наследството, 
изпълнители на завещания и управители на наследство, за да се докаже по-
лесно техния статут, права или компетентност не само в издаващата държава, но 
също така и преди всичко в държава членка, различна от тази, в която е издадено 
удостоверението;

•  е в свободно обръщение, тъй като не е необходимо извършването на каквато и да 
било формалност за приемането му в държавата, за която е предназначено;

•  се ползва с презумпция за точност на съдържанието му;

2) Какво е Европейското удостоверение за наследство?

2.  Г-н Дюран, френски гражданин, живее в Португалия от 2000 г. и 
умира там през 2016 г. Той оставя движимо и недвижимо имущество 
във Франция, Люксембург и Португалия. В своето завещание той 
е определил френското право като правото, приложимо спрямо 
наследството му. Оставя две деца.

•  Двете му деца, които са и единствените му наследници, могат да се 
споразумеят и да поискат от френски нотариус да издаде Европейско 
удостоверение за наследство. при липса на такова споразумение, само 
португалски нотариус може да издаде Европейско удостоверение за 
наследство.

6  По силата на член 78, държавите-членки са тези, които определят органите с компетентност да издават ЕУН. 
В зависимост от държавата, компетентните органи могат да бъдат нотариусите, съдилищата или и нотариусите 
и съдилищата.

7  При условие че френската държава потвърди своето решение да определи нотариусите като органите, 
компетентни да издават ЕУН. 

Европейското удостоверение за 
наследство (ЕУН)

•  е опростен формуляр с произход правото на ЕС;

•  се явява нещо различно от автентичен акт или решение;

•  не е документ, с който окончателно се урежда наследство с трансгранични 
елементи;

•  не е задължителен документ;

•  не замества нито националните документи, нито националните процедури, 
въпреки че може да бъде използвано и на територията на държавата-издател;

•  не е изпълнително основание.
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изпълнители на завещания и управители на наследство, за да се докаже по-
лесно техния статут, права или компетентност не само в издаващата държава, но 
също така и преди всичко в държава членка, различна от тази, в която е издадено 
удостоверението;

•  е в свободно обръщение, тъй като не е необходимо извършването на каквато и да 
било формалност за приемането му в държавата, за която е предназначено;

•  се ползва с презумпция за точност на съдържанието му;

2) Какво е Европейското удостоверение за наследство?

2.  Г-н Дюран, френски гражданин, живее в Португалия от 2000 г. и 
умира там през 2016 г. Той оставя движимо и недвижимо имущество 
във Франция, Люксембург и Португалия. В своето завещание той 
е определил френското право като правото, приложимо спрямо 
наследството му. Оставя две деца.

•  Двете му деца, които са и единствените му наследници, могат да се 
споразумеят и да поискат от френски нотариус да издаде Европейско 
удостоверение за наследство. при липса на такова споразумение, само 
португалски нотариус може да издаде Европейско удостоверение за 
наследство.

6  По силата на член 78, държавите-членки са тези, които определят органите с компетентност да издават ЕУН. 
В зависимост от държавата, компетентните органи могат да бъдат нотариусите, съдилищата или и нотариусите 
и съдилищата.

7  При условие че френската държава потвърди своето решение да определи нотариусите като органите, 
компетентни да издават ЕУН. 

Европейското удостоверение за 
наследство (ЕУН)

•  е опростен формуляр с произход правото на ЕС;

•  се явява нещо различно от автентичен акт или решение;

•  не е документ, с който окончателно се урежда наследство с трансгранични 
елементи;

•  не е задължителен документ;

•  не замества нито националните документи, нито националните процедури, 
въпреки че може да бъде използвано и на територията на държавата-издател;

•  не е изпълнително основание.
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А. Приложно поле по време и място 
В териториално отношение Регламентът относно 

компетентността, приложимото право, признаването 

и изпълнението на решения и приемането и изпълнение-

то на автентични актове в областта на наследяване-

то и относно създаването на европейско удостовере-

ние за наследство (Регламент относно наследствено-

то право) се прилага в Европейския съюз с изключение 

на държавите-членки Дания, Англия, Уелс и Ирландия. 

Тези държави-членки няма да се възползват от правото 

си на opt-in.

Регламентът относно наследственото право влезе 

в сила в началото на 2013 г., но се прилага спрямо пра-

воприемството на лица, починали на 17 август 2015 г. 

(по-долу „дата на прилагане“) или по-късно. По този начин 

спрямо случаите на откриване на наследство, настъпи-

ли преди тази дата, се прилага действащото тогава 

национално право, в частност националните разпоред-

би на международното частно право (по-долу „МЧП“). 

Регламентът относно наследственото право опре-

деля изрично, че завещателните разпореждания оста-

ват в сила, доколкото са действителни по съдържание 

и форма и съответстват или на разпоредбите на МЧП 

от Регламента относно наследственото право (там 

глава III), или са били в съответствие с действащите 

преди това разпоредби на МЧП. 

По този начин един съставен съгласно разпоредби-

те на германското право преди датата на прилагане 

договор за наследство или едно т. нар. „съвместно за-

вещание“ на чуждестранни граждани, при които право-

то на държавата-членка, чиито граждани са, приема по-

добни завещателни разпореждания за недействителни 

в материално-правно отношение, биват санирани, до-

колкото пораждащите се от тях действия настъпват 

след изтичане на преходния срок.

„Стари“, т. е. съставени преди 17 август 2015 г., за-

вещателни разпореждания по правило не съдържат раз-

поредби за избор на приложимо право от завещателя. 

Съгласно чл. 84 IV от Регламента относно наследстве-

ното право наследството на починал след датата на 

прилагане наследодател, който очевидно прилага пра-

во, което би могъл да избере, се урежда съгласно това 

фактически приложено от него право.

Без да се засяга действието на датата на прила-

гане правилното планиране на наследството изисква 

своевременно да се вземат предвид разпоредбите на 

Регламента относно наследственото право.

ЕвРопЕйСко зАкоНоДАтЕлСтво

Михаел Х. Бекер,

Notar (нотариус) в Дрезден

РЕглАмЕНт отНоСНо
НАСлЕДСтвЕНото пРАво – 
НотАРИуС мИхАЕл бЕкЕР (ДРЕзДЕН)
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РЕглАмЕНт отНоСНо
НАСлЕДСтвЕНото пРАво – 
НотАРИуС мИхАЕл бЕкЕР (ДРЕзДЕН)

Б. Международно частно право
Международното частно право, т. е. колизионните 

норми, добиват нова редакция в цяла Европа. Опреде-

леното съгласно Регламента относно наследственото 

право приложимо право се прилага и в случаите, когато 

не е право на държава-членка. Ако правото на трета 

държава препраща към националното право на държа-

ва-членка (т. е. също Дания, Англия и Уелс), тази пре-

пратка се приема във форма, съгласно която обратни 

или последващи препратки на националното право не 

се вземат повече предвид. В сила е правото, посочено 

чрез първата препратка, при което съдържащите се в 

него колизионни норми се обезсилват. В случай 01 маро-

канското право препраща към финландското право. Не-

говите колизионни норми обаче не се вземат предвид, 

така че последваща препратка, произтичаща от при-

ложното поле на Регламента относно наследственото 

право или в полза на друго право, се изключва. 

В. Приложно поле
Съгласно текста на чл. 1, ал. 1 от Регламента относ-

но наследственото право приложното поле обхваща 

всички гражданско-правни аспекти на правоприемство-

то в случай на смърт, при което се включват както на-

следяването по закон, така и наследяването по силата 

на завещателно разпореждане. Това се отнася изрично 

и за всички форми на прехвърляне на имущество, права 

и задължения в случай на смърт.

Тук следва да се има предвид, че чл. 1, ал. 1 от Регла-

мента относно наследственото право определя реди-

ца области, които се изключват от приложното поле 

на този регламент. Поради тези изключения всички раз-

поредби, които попадат в изключените от приложното 

поле на регламента области, не се уреждат от този 

регламент, а от националното право. Тук ще изброим 

без претенции за изчерпателност някои от тези об-

ласти:данъчно и административно право, гражданско 

състояние, брачно-имуществени режими, различните 

форми на завещания, безвъзмездни сделки между живи 

лица и цялото дружествено право, както и разпоредби-

те за доверителна собственост. 

Едно особено важно изключение се намира в пресеч-

ната точка между наследственото и вещното право. 

Чл. 1 ал. 2 б. „к“ от Регламента относно наследствено-

то право урежда конфликта между тези две области на 

правото в полза на националното вещно право. Съглас-

но разпоредбата на този член регламентът не позво-

лява евентуално съдържащия се в националното право 

numerus clausus на вещните права (т. е. на вещите, кои-

то съгласно националното право се третират като 

недвижимо имущество и правата, които могат да се 

учредят върху него) да привнася вещни права от други 

правни системи. Вместо това в чл. 31 от Регламента 

относно наследственото право се предлага решение 

ЕвРопЕйСко зАкоНоДАтЕлСтво

НАСлЕДявАНЕ –
РЕглАмЕНт (ЕС) № 650/2012

кАзуС  1:
1. Illka Finniniikinen е лице с финландско граждан-

ство. От 1980 г. живее в Маракеш. В Мара-
кеш той притежава банкови сметки и стара 
традиционна арабска къща (рияд). Умира на 20 
октомври 2015 г., като към този момент е с 
местожителство в Маракеш. 

2. Кое е приложимото право?

кАзуС 2:
1. Edena Agulescu е с румънско гражданство. Тя 

умира през декември 2015 г., като последното 
й местожителство е в Мюнхен. В своето заве-
щание от 1 март 2015 г. тя посочва, че е при-
ложимо румънското право и нейният съпруг е 
единственият наследник. Апартаментът й в 
Мюнхен, който е изцяло нейна собственост, 
ще бъде обаче получен от майка й. Цялото 
имущество се намира в Германия.

2. Ако майката на Елена е станала собственич-
ка на апартамента в Мюнхен, какво би тряб-
вало да направи?

http://ro.wiktionary.org/wiki/Agulescu
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на този конфликт, като вещното право, дължимо съ-

гласно приложимото право, се преобразува във вещно 

право на държавата, в която то се намира. При това за 

вещното право се избира правна форма, която в най-го-

ляма степен отговаря на вещното право, предвидено 

съгласно приложимото право. Така например полски 

виндикационен легат за намиращо се в Германия вещ-

но право се преобразува в дамнационен легат. Затова 

чл. 31 от Регламента относно наследственото право 

е приложим само там, където действа изключението 

съгласно чл. 1 ал. 2 от него. 

В случай 02 съгласно германското вещно право е не-

обходим автентичен акт, с който наследникът предос-

тавя недвижимото имущество на заветника, т. е. на 

майката на Елена Агулеску. Това се извършва съгласно 

§ 925 от Гражданския кодекс на Германия чрез изповяд-

ване на сделка за прехвърляне на собственост върху не-

движим имот във формата на съставен и удостоверен 

от нотариуса договор.

Освен това доказването на правоприемство и 

действията, необходими за това, си остават в ком-

петентността на националното право. Съгласно раз-

поредбата на чл. 1 ал. 2 б. „л“ всяко вписване на права 

върху движима или недвижима собственост в регис-

тър, включително и законовите изисквания за подобно 

вписване, както и действието на извършеното или не-

извършеното вписване на такива права в регистър се 

изключват от приложното поле на регламента. Затова 

в случай 03 (1) е необходимо съдействие от страна на 

всички съдружници, за да може германската служба по 

вписванията да внесе поправки в регистъра на недви-

жимите имоти, удостоверяващи истинския наследник. 

Съгласно германската правна уредба на службата по 

вписванията за тази цел не е достатъчно удостове-

рение за наличие на наследство или удостоверение 

за наследници. Единственото облекчение се състои в 

това, че директорът на люксембургското дружество 

за разлика от това ,което се предвижда в германско-

то право (§ 19 от Правилника за имотния регистър) не 

трябва да доказва правото си да извършва действия 

чрез автентичен акт с апостил. Тук действа чл. 74 от 

Регламента относно наследственото право, съгласно 

който не е необходима нито легализация, нито друга 

подобна формалност за автентични актове, издадени 

в държава-членка.

В случай 03 (2) обаче се изисква само представяне на 

документ за наследство без всякакви други формално-

сти.

Г. Понятието „обичайно местопребиваване при 
настъпване на смърт“

Основно понятие в Регламента относно наслед-

ственото право е „обичайно местопребиваване при 

настъпване на смърт“

Напразно може да се търси дефиниция на това поня-

тие в регламента и в преамбюла към него. Съдържание-

то му е описано в съображение 23 от преамбюла, както 

следва: „…За определяне на обичайното местопребива-

ване органът, занимаващ се с наследяването, следва 

да направи цялостна оценка на обстоятелствата от 

живота на починалия в годините преди смъртта му и 

в момента на смъртта му, като взема предвид всички 

фактически елементи от значение за случая, по-специ-

ално продължителността и редовността на престоя 

на починалия в съответната държава, както и услови-

ята и причините за този престой. Така определеното 

обичайно местопребиваване би следвало да показва 

тясна и стабилна връзка със съответната държава 

от гледна точка на специфичните цели на настоящия 

регламент…“

В съображение 24 се посочват още няколко трудни за 

разграничаване случаи: „В определени случаи може да се 

окаже сложно да се определи мястото на обичайното 

местопребиваване на починалия. Подобен случай може 

по-специално да възникне, когато по професионални 

или икономически причини починалият е отишъл да жи-

вее и работи в чужбина, понякога за дълъг период, но е 

поддържал тясна и стабилна връзка с държавата си по 

произход. В такъв случай и в зависимост от обстоя-

телствата може да се смята, че обичайното местоп-

ребиваване на починалия продължава да бъде неговата 

държава по произход, в която са били съсредоточени ин-

тересите на неговия семеен и социален живот. Може 

да възникнат и други сложни случаи, когато починалият 

е редувал периодите на пребиваване в няколко държави 

или е пътувал между различни държави, без да се е ус-

тановил за постоянно в никоя от тях. Ако починалият 

е гражданин на една от тези държави или по-голямата 

част от неговите основни активи се намира в една 

от тези държави, специален критерий при цялостното 

РЕглАмЕНт отНоСНо
НАСлЕДСтвЕНото пРАво – 
НотАРИуС мИхАЕл бЕкЕР (ДРЕзДЕН)

ЕвРопЕйСко зАкоНоДАтЕлСтво
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оценяване на всички фактически обстоятелства може 

да бъде неговото гражданство или местонахождение-

то на тези активи…“

От посочените примери става ясно, че не става 

дума за чисто формално привързване, а отговор на въ-

проса за местопребиваването може да се даде едва 

когато в проучването се включат всички фактически 

обстоятелства по случая и социални компоненти. Това 

е от особено важно значение за правоприлагащия ор-

ган. В Регламента относно наследственото право се 

приема, че при настъпване на смърт има само едно оби-

чайно местопребиваване, защото трябва да има само 

една компетентност. Ако съдилищата и/или нотариу-

сите определят компетентността си единствено по 

силата на формални критерии, би се стигнало дотам, 

че за един и същи случай на откриване на наследство 

да потвърдят компетентността си няколко органа. 

Затова документът за наследство предвижда много 

широко поле за действие във връзка с обичайното мес-

топребиваване, при което се очаква, че проверяващи-

ят орган ще проучи не само всички формални и социал-

ни критерии, но и ще ги включи в документа за наслед-

ство с цел улесняване на проверката. 

В случай 04 (1) се установява трайна социална връз-

ка с Франция, поради което тя се приема за обичайно 

местопребиваване за двамата съпрузи в момента на 

настъпване на смъртта и би трябвало да се прилага 

френското наследствено право. Също и в случай 04 (2) 

формалното местоживеене в Келмис (La Calamine) не 

е определящо, защото и тук целият интерес на соци-

алния живот е насочен към Германия. Също и в случай 

04 (3) – типичен случай на работник в чужбина – София 

Петрова поради постоянното си пространствено пре-

биваване на работното място не губи обичайното си 

пребиваване в мястото на социалните си връзки.

Д. Компетентност
Установеното в описания порядък на проучване оби-

чайно местопребиваване е от значение за два важни 

преюдициални въпроса. От една страна то определя 

приложимото право спрямо наследството на почина-

лия, а от друга страна определя компетентния орган 

на територията на ЕС по наследствено-правните въ-

проси (чл. 4 от Регламента относно наследственото 

право). Един германец, чийто център на основен инте-

рес се намира в София и смъртта му настъпва там, 

открива компетентност по уреждане на наследство-

то за българските компетентни органи. Това се отна-

ся и за случаите, в които той има недвижимо имуще-

ство в Германия или сметки във Франция.

Какво става, когато някой няма обичайно местопре-

биваване никъде? Тук се цитира примера за Ерол Флин, 

който няколко години преди смъртта си купува яхта, 

отказва се от всичките си места на живеене, пътува 

непрекъснато по море и слиза на сушата, само за да се 

снабди с провизии. 

В такива случаи може да помогне чл. 10 от Регламен-

та относно наследственото право, съгласно който 

компетентността се определя по местонахождение 

на имуществото, ако към момента на настъпване на 

смъртта не може да се установи постоянно местоп-

ребиваване.

В допълнение към това чл. 11 създава т. нар. forum 

necessitatis. Когато нито един съд на държава-членка не 

е компетентен съгласно други разпоредби на настоящ-

ия регламент, съдилищата на държава-членка могат в 

изключителни случаи да се произнесат относно насле-

дяването, ако не може в рамките на разумното да се 
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ЕвРопЕйСко зАкоНоДАтЕлСтво

кАзуС 3:
1. Jodokus Quark, с нидерландско гражданство, 

участва в гражданско дружество по герман-
ското право (GbR). Това гражданско друже-
ство при

 тежава къща в Хамбург.  Заедно с него в съ-
щото гражданско дружество членуват едно 
люксембургско дружество и един германски 
гражданин, Ханс Хайнрих. Jodokus Quark умира. 

2. Освен това Jodokus Quark е собственик на 
апартамент в Мюнхен.

3. Какво следва да се предприеме, за да се вне-
сат корекции в германския регистър на не-
движими имоти?
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образува или води производство или е невъзможно да 

се проведе такова в трета държава, с която случаят 

има тясна връзка. Необходимото условие за това обаче 

е наличие на достатъчна връзка с държавата-членка, в 

която се намира сезираният съд. 

Е. Избор на приложимо право
Друг нов момент е, че на територията на целия ЕС 

се въвеждат ограничен брой възможности за избор на 

приложимо право. За целите на правоприемството в 

случай на смърт едно лице може да избере правото на 

държавата, чийто гражданин е към момента на избора 

на приложимо право или към момента на настъпване на 

смъртта му. Лице, което е гражданин на няколко дър-

жави, може да избере правото на една от държавите, 

чийто гражданин е към момента на избор на приложимо 

право или на настъпване на смъртта му. Изборът на 

приложимо право трябва да се заяви изрично. Той обаче 

може да произтича непряко от едно подобно разпореж-

дане. 

Ако е направен избор на приложимо право, цялото 

наследство се урежда по материалното право, опреде-

лено чрез този избор. По това право се определя напри-

мер кой може да наследява, при какви условия се допуска 

лишаване от наследство, по какъв начин наследството 

се прехвърля върху наследниците (при отчитане на из-

ключението, предвидено за вещни права), какви права 

имат законните наследници и как се разпределя наслед-

ството. 

Ж. Договори за наследство
Друга новост, която предлага Регламентът относ-

но наследственото право, е възможността за разпо-

реждания, в които участват повече страни.

Чл. 3 ал. 1 б. „б“ съдържа самостоятелна дефиниция 

на понятието „договор за наследство“. Съгласно тази 

дефиниция става дума за договор, включително дого-

вор, произтичащ от съвместни завещания, който, със 

или без насрещна престация, създава, изменя или пре-

кратява права по бъдещо наследствено имущество или 

имущества на едно или повече лица, които са страни 

по договора. Затова в обхвата на тази дефиниция попа-

дат също откази от запазена част от наследството и 

договори за наследство между страните. Извън нейния 

обхват е договорът за наследство в полза на трето 

лице, което не е страна по договора. Тази форма на до-

говор за наследство обаче е абсолютно допустима в 

Германия.

Изрично се признават и съвместните завещания.

Това обаче не означава, че всеки може да сключва про-

изволно договор за наследство. Договорът за наслед-

ство се допуска, само когато това е възможно съглас-

но приложимото материално право. Ако е приложимо 

повече от едно право, тази договорна форма трябва 

да се допуска от всички правни системи (чл. 25 ал. 2 от 

Регламента относно наследственото право). Тъй като 

такива случаи са много редки, чл. 25 ал. 3 от Регламен-

та относно наследственото право дава възможност на 

страните по договора за избор на приложимо право, в 

смисъл, че те трябва да се споразумеят помежду си кое 

да бъде приложимото право.

Един германец, който живее със съпругата си итали-

анка в Париж, може да избере германското или итали-

анското право за приложимо право. Ако избере италиан-

ското право, между съпрузите не може да бъде сключен 

договор за наследство. Изборът на френското право 

като приложимо право не се допуска. Ако обаче съпру-

гата избере германското право за приложимо право, 

тогава и двете наследства се подчиняват на герман-

ското право, което дава възможност за сключване на 

договор за наследство.

Ако двамата съпрузи нямат деца и са италиански 

граждани и желаят да сключат договор за наследство с 

трето лице, което е германски гражданин, в който да 

го конституират като краен наследник на преживелия 

съпруг, това би било допустимо при условие, че двама-

та наследодатели се договорят с третото лице да из-

берат германското право като приложимо право.

В случай 05 сключването на договор за наследство 

е допустимо, защото Гаврас Константинопулос избира 

гражданството на съпругата. Този договор може да 

бъде сключен и пред негермански нотариус. На сключва-

нето му не се противопоставя обстоятелството, че 

договорът се сключва в полза на лица, които не са стра-

ни по него (децата), защото такова облагодетелства-

не е възможно и чрез едностранно завещание.

ЕвРопЕйСко зАкоНоДАтЕлСтво
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З. Ordre Public
Подобни договори срещат съмнение или дори кате-

горично отхвърляне в много правни системи. Причина-

та е, че защитните механизми в полза на наследниците 

в националните правни системи се приемат за толко-

ва важни, че се отхвърлят до голяма степен всякакви 

отклонения, като тези разпоредби се разглеждат като 

част от обществения ред (ordre public). Затова е раз-

бираемо, че при изготвянето на регламента е имало 

големи спорове по въпроса за ordre publiс. В предишна-

та му версия беше включена разпоредба, според която 

една държава-членка няма право да отхвърля разпо-

редба на Регламента относно наследственото право, 

само защото нейното прилагане би ограничило нацио-

налния ordre public. 

Вместо това в актуалната версия на регламента се 

предвижда, че прилагането на разпоредба на посочено-

то съгласно регламента право на една държава може 

да бъде отхвърлено, само ако прилагането на това пра-

во е очевидно несъвместимо с ordre public на държава-

та, чийто съд е сезиран. С това новата версия излиза 

извън рамките на старата версия. Държавите-членки 

дадоха съгласието си за влизането в сила на Регламен-

та относно наследственото право и по този начин 

приеха, че множество наследства от 17.08.2015  г. въ-

преки връзка със съответната държава няма вече да 

се подчиняват на националното право. Това беше на-

правено със съзнанието, че почти всички национални 

законодателства по един или друг начин предвиждат 

повече или по-малко защитни разпоредби в полза на на-

следниците, отчасти дори един много по-широк кръг 

от наследници (напр. регистрирани партньори, лица, 

ползващи се с право на издръжка и др.). Затова ограни-

чаването на тези права се приема, когато произтича 

от Регламента относно наследственото право, било 

пряко, било поради допустимия съгласно чл. 22 или чл. 23 

ал. 3 от него избор на приложимо право.

В крайна сметка остават малък брой случаи, които 

попадат под действието на чл. 35 от Регламента за 

наследственото право.

(а) Приложимото право дискриминира по причини 

на религиозна принадлежност, гражданство или пол об-

лагодетелствано лице по начин, който е несъвместим 

с националното законодателство или основните права 

на Европейския съюз.

В случай 06 (1) с мароканския гражданин Жайме Абу-

бала обстоятелствата не са такива, защото прила-

гането на мароканското право поставя в по-неблаго-

приятно положение дъщерята, но такова положение 

се приема и съгласно френското наследствено право 

в рамките на свободата на завещаване. Така последи-

ците от дискриминацията по пол са заложени в ordre 

public.

(2) В случай 06 (2) Аджиб Гебеб поставя по причини на 

религиозна принадлежност съпругата си в неблагопри-

ятно положение поради факта, че по силата на прило-

жимото право тя отпада като наследница единствено 

заради религиозната си принадлежност. Подобна дис-

криминация не се покрива от националния ordre public и 

води до пряко прилагане на чл. 35 от Регламента относ-

но наследственото право.

(3) В случай 06 (3) изборът на приложимо право и по-

сочването като наследник на бащата на Боян Палак 

от гледна точка на френското право води до дискри-

минация, защото партньорът от хомосексуално парт-

ЕвРопЕйСко зАкоНоДАтЕлСтво

кАзуС 4:
1. Hugues Veloutier и съпругата му Solange, и 

двамата френски граждани, живеят шест 
месеца във Валета (Малта) и шест месеца в 
Париж. Семействата им (родители, сестри, 
деца) живеят в Париж, където те имат и не-
движими имоти. Те имат магазин във Валета, 
където притежават сграда за магазина.

2. Г-н Jupp Schmitz и неговото семейство, всич-
ки германски граждани, живеят в Каламин, 
Белгия, съвсем близо (2 км.) до границата с 
Германия. Децата ходят на училище в Аахен. 
Г-н и г-жа Schmitz също работят там.

3. София Петрова, неомъжена и несемейна, ра-
боти десет месеца годишно в Залцбург като 
сервитьорка. Семейството й живее в Пло-
вдив, където тя се връща през останалите 
два месеца.

4. В случай на смърт, кои биха били обичайните 
местопребивавания към момента на смър-
тта?
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ньорство както според френското право, така и според 

германското право попада под защитните разпоредби за 

наследници. Регистрираният партньор съгласно герман-

ския Закон за регистрираните партньорства има право 

на запазена част от наследството като съпруг. Тук също 

може да се приложи чл. 35 от Регламента относно регис-

трираните партньорства.

(4) Случай на обратна дискриминация по отношение 

на местни за държавата лица е налице, когато например 

поради прилагане на кипърското право един кипърски 

гражданин не може да прави разпореждания във вреда на 

законните наследници, докато лица, които не са граждани 

на Кипър, могат да правят това неограничено при прила-

гане на кипърското право. Затова се приема, че кипърски 

граждани, които наследяват по силата на чуждестранно 

право, защото живеят в съответната страна и в заве-

щание определят законния ред на наследяване, могат да 

правят това. Поставените в неблагоприятно положение 

наследници съгласно кипърското право няма да имат ус-

пех, ако се позоват на националните правни разпоредби. 

(б) Приложимото право не съдържа защитни раз-

поредби и наследодателят налага прилагането на това 

право единствено с цел да постави в по-неблагоприятно 

положение наследниците. Това обикновено е недоказуемо.

И. Заключение
Регламентът относно наследственото право налага 

на правоприлагащите органи да се запознаят задължи-

телно с правните системи на другите държави-членки. 

Първоначална информация предлага сайтът на Съвета на 

нотариатите в ЕС, който се актуализира редовно: http://

www.successions-europe.eu/

На този сайт се разясняват важни въпроси на езици-

те на държавите-членки. Създадените в държавите-член-

ки звена за кореспонденция към нотариалните камари 

дават възможност за получаване на бързи отговори на 

сложни правни въпроси.

За нотариатите, които предлагат консултантски ус-

луги, Регламентът относно наследственото право пред-

ставлява крайъгълен камък и укрепва ролята на нотариа-

тите в Европа.

Дрезден, 3.11.2014 г.
М. Бекер (нотариус)

кАзуС 5:
1. Gavras Constantinopoulos, с гръцко гражданство, 

е женен за Uta Fritz, която е германка. Те са с 
местожителство в Лентас, Крит. Те се издър-
жат, като работят в своята школа за гмуркане. 
Gavras има дете от друга жена отпреди брака 
си с Uta. Двамата имат две деца. На 17.08.2015 г. 
Gavras и Uta посещават кабинета на нотариуса 
в Лантас. Те искат от него да регистрира избор 
на право в полза на германското право, и дого-
вор за наследство, в който Gavras посочва Uta за 
единствен наследник, а Uta посочва за наследни-
ци своите деца.

2. Какво може да направи нотариусът?

кАзуС 6:
1. Мароканецът Jaime Abouballa има дъщеря и син. 

Той живее във Франция, където притежава банко-
ви сметки. Той съставя завещание, в което изби-
ра като приложимо мароканското право (избор на 
право в полза на държавата на гражданство). След 
смъртта му неговата дъщеря наследява една тре-
та, а синът му – две трети от имуществото.

2. Египтянинът мюсюлманин Adjib Gébeb и жена му 
Jolante Gébeb-Bauer, християнка с германско граж-
данство, живеят в Париж. Съпругът съставя заве-
щание и същевременно прави избор на право в пол-
за на египетското право. Той завещава цялото си 
имущество на сина си. Това важи и за апартамента, 
който той притежава във Висбаден, Германия.

3. Bojan Palac, който е с хърватско гражданство, и 
William Smith, шотландец, регистрират партньор-
ството си в Берлин (хомосексуален брак). От 2015 
г. те живеят в Нанси, Франция. Bojan съставя заве-
щание, като същевременно прави избор на право в 
полза на испанското право, и посочва за наследник 
своя баща. На 10.10.2016 г. Bojan умира в автомобил-
на катастрофа. Bojan притежава като имущество 
апартамент в Берлин.

4. Кой е наследникът в тези случаи?

РЕглАмЕНт отНоСНо
НАСлЕДСтвЕНото пРАво – 
НотАРИуС мИхАЕл бЕкЕР (ДРЕзДЕН)

http://www.successions-europe.eu/
http://www.successions-europe.eu/


н о т а р и а л е н  б ю л е т и н 
27

НотАРИАлЕН глобуС

ИНФоРмАЦИя от РЕДовНо зАСЕДАНИЕ НА 
гЕНЕРАлНИя СЪвЕт НА мЕЖДуНАРоДНИят СЪюз
НА НотАРИАтА,  пРовЕДЕНо в буДАпЕщА, уНгАРИя 
НА 10 И 11 октомвРИ  2014 гоДИНА

В Будапеща, Унгария, на 10 и 11 октомври 2014 годи-
на се проведе редовно заседание на Генералния съвет 
на Международния съюз на нотариата. На това заседа-
ние присъствах в качеството си на член на Генералния 
съвет. 

На заседанията на Съвета присъства и Нотариус 
Даниела Иванова, член на Комисията по теми и конгреси, 
която комисия на 09.12.2014 г. проведе свое заседание. 

В настоящия доклад има за цел да информира българ-
ските нотариуси за по-важните въпроси, дискутирани 
на Съвета.

Основни точки в дневния ред:
1. Откриване на сесията:
- Председателят на Националния съвет на Унгар-

ския нотариат  нотариус Адам Тот
- Председателят на Международния съюз – нотари-

ус  Даниел – Седар Сенгор
2. Констатиране на присъствие и кворум за работа
3. Приемане на дневния ред

4. Информация за дейността на Председателя на 
Международния съюз

5. Запознаване с решенията на Управителния съ-
вет на Международния съюз:

Част първа – Теми и дискусии:
6. Основна вътрешна  тема: “Нотариалният акт 

и достъпът до имотния регистър”, представена от 
Енрике Бранкос (Испания), както и от представители 
на нотариати в Африка, Азия и Америка

7. Актуална тема за 2014 г. „Граждански статут на 
непълнолетните”

8. Дебати по темите
      

Част втора - Информации:
9.  Информация за състоянието на нотариатите - 

членове на Международния съюз 
- Изложение на представителите за различните 

континенти (Европа, Азия, Африка, Южна и Централна 
Америка, Северна Америка) с получените доклади от но-
тариатите - членове на Международния съюз;

10. План за работа на интерконтиненталните коми-
сии и информация за работата им (ONPI- постоянна но-
тариална канцелария за международен обмен, CCNI-Ко-
мисия за международно нотариално сътрудничество, 
CC – Консултативна Комисия, CTC – Комисия за теми 
и Конгреси, CSSN – Комисия за нотариална социална 
сигурност, CDN – Комисия по нотариална деонтология, 
CDH – Комисия за правата на човека, Представители 
пред международните организации)

11. Работни групи
 1.Титули на правото на собственост
 2. Свободно движение на нотариални документи
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 3. Партньорство с международните организации
 4. Договори за публично частно партньорство
 5. Комисия по стратегия

12. Вътрешно организационни въпроси
13. Предстоящи събития - XXVIII  Конгрес на Между-

народният съюз на нотариата – Париж, Франция, 19-22 
октомври 2016 г. – теми и международни координатори

Сесията на Генералния съвет беше открита от но-
тариус Адам Тот - Председател на Съвета на нотари-
усите на Нотариалната камара на Унгария. Същият на-
прави кратка историческа справка относно развитие-
то на Унгарския нотариат, като спомена, че мястото 
на което се намира хотелът в който се провежда меро-
приятието е символично и свято, както за унгарската 
история, така и за Унгарския нотариат.  На 27 ноември 
1308 г. в църквата на Манастира в Буда, находяща се 
непосредствено до хотела, е коронясан  унгарският 
крал Карлос Роберто. Младият крал с неаполитански 
произход и италианска култура не е вярвал особено в 
обещанията на унгарската буржоазия, ето защо е ре-
шил да подсигури своето кралство като накара двама 
нотариуси да удостоверят събитието. Този важен акт 
се счита като акт на публично удостоверяване и дата 
на раждането на Унгарския нотариат.

Първият закон за нотариусите от по-новата исто-
рия на Унгария е приет през 1874 г. и е бил в сила до 
окупацията на страната от Съветския съюз. Действа-
щият в момента Закон за нотариусите е приет през 
1991г.

След изказването на Председателя на Унгарския но-
тариат сесията на генералният съвет бе официално 
открита от Председателя на Международния съюз на 
нотариата – нотариус  Даниел – Седар Сенгор.

Сесията продължи с информация относно взетите 
решение на Генералния съвет проведен в Лима, Перу (8-9 
октомври 2013 г.) и в Берн, Швейцария (3-4 май 2014 г.). 
По важните решения са: приемането на единен Деон-
тологичен кодекс на Международния съюз; приемането 
на нотариатите на Косово, Украйна и Виетнам като 
пълноправни членове на Международния съюз; усъвър-
шенстване и финансиране на системата за сигурност 
позволяваща проверка на автентичността на извърше-
ните нотариални удостоверявания на документи, така 
наречената система SNS, на която ще се спра по надо-
лу в изложението си.

Сесията продължи работата с представяне на ин-
формация по основната тема „Нотариалният акт и 
достъпът до имотния регистър”. Изложението напра-

ви координатора по темата нотариус Енрике Бран-
кос (Испания). Една много актуална и интересна тема 
която предизвика дълги дискусии и изказвания. Бяха 
представени и действащите системи на вписване в 
нотариатите, както в Европа, така и в Азия, Африка и 
Америка. Но така или иначе всички са обединени в мне-
нието, че това е пътят към който трябва да се стре-
мим. Говорим за дематериализиран нотариален акт. В 
момента се върви към елекронни регистри в кадастъ-
ра и имотния регистър, така че трябва да се следва 
логиката на времето и нотариатите да са в крак с 
него. В противен случай, както се изрази много успеш-
но докладчикът е като „да отидеш в Англия и да караш 
кола в дясната лента за движение”. С въвеждането на 
така наречения „телеакт”, с елекронното вписване се 
пестят сили и средства в канторите, както и канто-
рите се превръщат във фронт офиси на кадастъра и 
имотния регистър.

Няма да навлизам в подробности за всяка държава,  
но ще посоча най-осезаемите специфики относно впис-
ването в различните държави, членки на Латинския но-
тариат:

- разлики относно принципа на вписване, съгласно на-
чина на водене на партидите - имотна или персонална;

- разлики относно информацията, съдържаща се 
при вписването - универсална /предмет на „единно 
вписване”/, съдържаща юридическа, техническа и 
фискална информация или липса на връзка между впис-
ването в имотния регистър и други регистри, 

- разлики относно функците на вписването - дали 
има просто оповествователно действие спрямо тре-
тите лица /т.е. дава информация/ или има конститу-
тивен /т.е. транслативен/ ефект;

- разлики относно обема на информацията, подле-
жаща на вписване - дали е зъдължително вписване на 
целия акт или е достатъчно само извечение от акта;

- разлики относно материалния носител на акта, 
подлежащ на вписване:

Като цяло, разлика във функциите на нотариуса не 
съществува. Единствената разлика между акта върху 
хартиен и този върху електронен носител е матери-
алният носител, върху който се полагат подписите 
на страните и съответно - на нотариуса. Удостове-
рителните функции на Нотариуса са същите, както и 
задълженията, които той изпълнява, гарантирайки, че 
актът не противоречи на закона и неговите особени 
изисквания. Същият изпълнява своите задължения и съ-
гласно изискванията на вписването, и съгласно фискал-
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ните закони и т.н.
Технически подписването на акта се случва като 

страните и нотариусът се подписват върху таблет, 
след което нотариуст го скриптира /т.е. повече не 
могат да се нанасят корекции в подписания документ/ 
и го изпраща по електронен път за вписване. Във Фран-
ция съществува само един оригинален подписан /било 
и по електронен път акт/ документ. С оглед сигур-
ността на гражданите, се съхраняват копия на четири 
места във Франция - Париж, Марсилия, Ех ен Прованс 
и на още едно място, което не се обявява публично. 
Препис от издадения от нотариуса автентичен акт 
/съгласно съхраняваното в регистъра/ може да бъде 
издаден само от него - било на хартиен носител , било 
в PDF формат.

Колегите приемат, че вписването по електронен 
път се явява по-сигурно от гледна точка на избягване 
евентуална интервенция върху вече подписания акт.

Изтъкна се, че именно възложените на нотариуса 
функции, който извършва всички дължими от него про-
верки и удостоверявания, и най-вече удостоверяване 
волята на страните пред него, прави акта автенти-
чен, а не носителят върху който се извършва подпис-
ването на акта. И именно това е несъпоставимата 
разлика между един акт, подписан просто с електронен 
подпис и един автентичен акт, удостоверен от нота-
риус и вписан по електронен път. И естествено - един-
ственият фактор, който прави огромна тази разлика, 
е ролята и удостоверителната функция на нотариуса, 
които правят акта автентичен, а не материалният 
носител - т.е това е активността на нотариуса върху 
акта, а не неговият носител. 

Във връзка с тази тема Ви информирам за препоръ-
ките, приети на Събранието на Нотариатите, чле-
нове на Международния съюз на нотариатите (UINL) 
в Будапеща на 10 октомври 2014 г.

І. ПРОТИВОПОЛОЖНИ АКТУАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ
Вследствие предварителното допитване, разпрос-

транено до всички Нотариати, членове на UINL и до-
пълнителните проучвания бяха направени следните 
конструктивни предложения в сферата на връзката 
официален акт / регистри / кадастър по отношение на 
тяхното добро функциониране:

1. Официалният акт, напълно дематериализиран вър-
ху електронен носител и с графичен подпис, отпечатан 
върху електронен таблет, функционира без никакъв 
проблем в системата Télé@ctes на френския нотари-

ат. В заключение, не е от значение дали носителят на 
официалния акт е материален или нематериален. Това, 
което трансформира документа на нотариуса в офици-
алния акт е самото действие на нотариуса, делегира-
но от държавата, и представляващо нещо повече от 
обикновено снемане на личността на участниците в 
нотариалния процес или от заверка на истинността 
на подписите. 

2. Електронното копие на официалния акт не поста-
вя проблеми за достъп до регистрите и на нарушава 
така наречената „верига на автентичност”, ако то 
е издадено със съответните гаранции. Официалният 
акт може да бъде изпратен по електронен път до ре-
гистрите и кадастрите на електронен носител. По 
хронологичен ред, електронното копие на официалния 
акт в Испания, холандската система KIKakte и френска-
та Télé@ctes показват, че предаването на електронни 
копия на официални актове към регистрите е напълно 
възможно и сигурно.

3. Предаването на официалния акт в неговата ця-
лост не е необходимо. Изпращането на папки и файло-
ве, съдържащи всички обстоятелства, необходими за 
вписването в регистъра и определящи естеството на 
реалната настъпила промяна, както и точните обстоя-
телства за фискална ликвидация, са достатъчни. Не е 
необходимо включването на персонални задължения, 
които нямат особена реална важност. Това позволява 
подобряването на бързината на вписването и намаля-
ването на оперативни разходи. Системите KIKakte и 
Télé@ctes го потвърждават. 

4. Някои документи от протокола, имащи отноше-
ние и ефекти спрямо трети лица, могат да бъдат раз-
пространени посредством техника на осигурителни 
кодове за проверка CSV на документа-матрица или на 
оригиналния документ, по-ефикасна и по-бърза от офи-
циалните актове на хартиен носител. Също така, от-
мяната или промяната е по-сигурна отколкото обикно-
вения метод на анулиране на кода за проверка. 

5. Регистрите ще преминат към електронен носи-
тел в тяхната цялост. 

6. Регистърът и кадастърът ще имат по-добра и 
лесна координация като бъдат информатизирани. Гра-
фичните бази са уникални за Кадастъра и Регистъра 
във всички страни освен в Испания. В различни страни, 
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Регистърът и Кадастърът съставляват една инсти-
туция. 

7. След като регистърът и кадастърът бъдат ин-
форматизирани, консултирането им трябва да бъде 
директно, в реално време, достъпно до всички полз-
ватели и единствено данните, нуждаещи се от много 
специална защита, трябва да бъдат запазени.

8. Предаването на официални актове към регистъ-
ра и кадастъра на електронен носител води, в голяма 
част, до безполезността на физическите бюра на тези 
институции. Това би могло да има две последствия: а) 
концентриране на регистрите към едно единствено 
бюро (като кадастъра), дори към единственото бюро 
на регистъра и на кадастъра, с виртуален или демате-
риализиран характер (като холандския Kadaster) и, б) 
трансформирането на нотариалните кантори във фи-
зически бюра на кадастъра или на регистъра (какъвто 
е случая за данъчната ликвидация в страните, в които 
тя се реализира дистанционно от нотариалната кан-
тора).

Електронната ера предлага на нотариата възмож-
ности, които могат да гарантират непрекъснатост, 
основана върху значителната социална полезност на 
тяхната функция, ако се насърчават директно от него. 
Нека анализираме подробно гореизложеното резюме.

ІІ. СОБСТВЕНОСТТА КАТО ОС НА РЕГИСТЪРА. 
ПРЕДВАРИТЕЛНА КОНСУЛТАЦИЯ В КАДАСТЪРА / РЕ-
ГИСТЪРА.

А. ПЕРСОНАЛНА ПАРТИДА И РЕАЛНА ПАРТИДА
Като се взема предвид, че в зависимост от държа-

вата, съществуват системи на реална партида и на 
лична партида, но и че актуалните компютърни про-
грами улесняват значително връзката между двете 
системи за търсене

Препоръчва се нотариатът да насърчава кри-
терия на организация съгласно принципа на реална 
партида, който обхваща цялото досие за собстве-
ността, но директно с личното досие, посредством 
обикновена компютърна програма.

Б. ОПИСАНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА, БУКВЕНА ИЛИ 
ГРАФИЧНА.

Като се взема предвид, че в някои държави, като 
Испания, регистърът използва буквени описания на 
собствеността, които правят невъзможно коректно-
то идентифициране на собствеността Се предлага 
нотариатът да благоприятства замяната на буквени 
описания с графични описания.

В. ЕДИНСТВЕНОСТ ИЛИ МНОЖЕСТВО НА ГРАФИЧ-
НИ БАЗИ НА КАДАСТЪРА И НА РЕГИСТЪРА

Като се взема предвид, че по отношение на конфи-
гурацията и местоположението на графичните бази, 
ние можем да отбележим три възможности:

- Липса на графични описания в имотния регистър
- Единственост и идентичност на графичните бази 

в кадастъра и регистъра.
- Самостоятелност на графичните бази в кадастъ-

ра и регистъра.

Като се взема предвид, че всички страни, с изклю-
чение на Испания, тръгват от единствеността и/или 
от идентичността на графичните бази на кадастъра 
и на регистъра - тъй като регистърът и кадастърът 
са част от един организъм (като пример, най-старият, 
холандския Kadaster) или защото се касае за два органи-
зма, които функционират по начин, по който се допъл-
ват – разпределяйки си функциите така, че собстве-
ността да бъде идентифицирана в кадастъра, а в ре-
гистъра се вписват вещните права. 

Като се взема предвид, освен това, че швейцарско-
то решение заслужава да бъде проучено, тъй като гео-
дезистите идентифицират собствеността предвари-
телно, като посочват съседите и очертават неоспо-
римите граници и, от този момент, идентифицирана 
собственост ще бъде използвана във всички последва-
щи действия, било то в регистъра, или за благоустрой-
ствени, данъчни или други цели. 

Препоръчва се нотариатът да насърчава 
единствеността и идентичността на графичните 
бази в кадастъра и регистъра за държавите, в кои-
то кадастърът и регистърът не са част от една 
и съща институция. В този смисъл, холандският 
Kadaster, обединяващ Кадастъра и Регистъра в един 
организъм, представлява пример, който да бъде 
следван, не само заради неговата ефикасност, но и 
заради неговите умерени цени и бързина. 
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Г. ЛЕГИТИМАЦИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА 
В РЕГИСТЪРА И КАДАСТЪРА.

Като се взема предвид, че по отношение на леги-
тимацията за достъп до информацията в регистъра 
и защитата на лични данни, възможно е данните от 
регистъра:

- да бъдат директно достъпни за всички граждани.
- да бъдат директно достъпни за нотариусите и 

длъжностните лица, поради тяхната функция или про-
фесионални задължения, които са установени.

- да бъдат достъпни единствено за директора на 
регистъра, който преценява целта на проверката и 
дали данните са запазени или не.

Като се взема предвид, че, напротив, кадастърът 
на всички консултирани страни е директно достъпен, 
в реално време, въпреки, че количеството информация 
може да варира в зависимост от молителя (собствени-
кът, частно лице, нотариус, съдия и т.н.).

Препоръчва се като най-изчистено решение, 
което взима под внимание всички интереси, които 
трябва да бъдат защитени, а именно да се предлагат 
различни слоеве или нива на информация, както от ре-
гистъра, така и от кадастъра, разкриващи само да-
нните, които по особено изключение трябва да бъдат 
специално защитени и след изграждането на тези сло-
еве информация, достъпът да бъде директен, в реално 
време, без намесата на служителите на регистъра.

Д.  МНОЖЕСТВЕНОСТ ИЛИ ЕДИННОСТ НА КАДАС-
ТРАЛНИТЕ АРХИВИ

Като се взема предвид, че стесняването на връз-
ката между нотариалната кантора, регистъра и кадас-
търа, благодарение на електронните комуникации и ин-
тегрираните системи за обработка на данни поставя 
въпроса за нуждата или полезността от поддържане на 
едно или няколко бюра на регистъра или на кадастъра.

Като се взема предвид, че този ефект може да 
бъде наблюдаван в Холандия, където броят на физиче-
ските бюра на Kadaster е намалял с времето и целта 
е да се достигне до поддържането на едно бюро, дос-
тъпно онлайн от всяка точка на страната или чужбина.

Препоръчва се нотариатът да поддържа 
това съгласие, като взема под внимание последва-
щото от това намаляване на оперативните разхо-
ди, които поемат гражданите.  Вследствие, нота-
риалните кантори могат да се преобразуват във 
физически бюра за връзка с регистрите и кадастъра, 
като заздравят по този начин тяхната функция и 
тяхната социална полезност. 

ІІІ. ЕЛЕКТРОННИЯТ ОФИЦИАЛЕН АКТ

А. ЕЛЕКТРОНЕН ОФИЦИАЛЕН АКТ МАТРИЦА ИЛИ 
ОРИГИНАЛ

Като се взема предвид, че по отношение на мате-
риалния или нематериалния носител на матрица или на 
оригинален официален акт, можем да предвидим различ-
ни възможности:

- Матрицата на официалния акт трябва винаги да 
бъде изготвена пред нотариус и сертифицирана върху 
хартиен носител и в присъствието на нотариуса.

- Матрицата на официалния акт може да бъде из-
готвена пред нотариус и върху хартиен или електронен 
носител, лицата подписват върху електронен таблет 
в присъствието на нотариуса.

- Електронната матрица може да бъде изготвена 
върху електронен носител, лицата подписват дистан-
ционно с признат електронен подпис.

Като се взема предвид настоящото функционира-
не на френската система Télé@ctes, където издаващи-
те официален акт лица го подписват върху електронен 
носител и върху електронен таблет за приемане на 
подписите и че технически, дематериализираният офи-
циален акт е бил реализиран без намаляване на сигур-
ността, можем да заключим, че материалният носител 
на оригиналния официален акт върху хартия или с елек-
тронен бинарен код е повече или по-малко незначителна 
характеристика.

Като се взема предвид, че ако електронният под-
пис е положен върху таблет за електронен документ, 
намесата на нотариуса отговаря на неговите цели 
(идентифициране на явилите се лица, преценка на тях-
ната дееспособност, представителната им власт, ин-
формиране на съгласие, изчистване на евентуални тех-
нически дефекти, контрол на правната или фактическа 
законност, контрол на лицензи и разрешителни, превен-
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ция срещу изпиране на капитали, събиране и предаване на 
данни за данъчни, кадастрални, благоустройствени цели, за 
целите на политиката по настаняване и ползване и заема-
не на земята, защита на селското стопанство и околната 
среда, упражняване на права на преференциално придобива-
не с обществен или частен характер и др.), общественият 
интерес – и не само частния – при постигането на тези 
цели – определящ за това, нотариалната функция да бъде 
считана като публична функция – е запазен.

Като се взема предвид, че това, което е фундаментал-
но от латино-германската нотариална система не е носи-
телят на официалния акт, а действието на нотариуса в 
него, което може да се реализира независимо от това дали 
носителят е материален или нематериален.

Препоръчва се нотариатът да насърчава 
внедряването на системи за преминаване пред но-
тариус и заверяване на официални актове матрици 
или оригинали на електронен носител, като събира 
подписите посредством електронен таблет, винаги 
в присъствието на нотариуса, като алтернатива на 
изготвянето на хартиен носител и в бъдеще, в него-
вото заместване. 

Препоръчва се още, нотариатът да преобра-
зи всички системи на изготвяне на актове, които 
не съдържат непосредственото участие по време 
и място на нотариуса в провеждането на нотариал-
ната сделка.

ІV. ВПИСВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ОФИЦИАЛЕН АКТ В 
ЕЛЕКТРОННИЯ РЕГИСТЪР

Като се взема предвид, че правните система се раз-
виват към опростяване на процеса на вписване. По този 
начин, във Франция и в рамките на системата Télé@ctes, в 
електронния официален акт – дематериализиран – се разли-
чава нормализирана част, която съдържа всички необходи-
ми данни за вписване на регистъра и в кадастъра, както и 
точните данни за облагането с данъци и такси, и развита 
част, която съдържа сведенията и данните, които не са от 
съществена важност за процеса по вписване. В Холандия, 
системата KIK-akte позволява почти незабавната регис-
трация в Kadaster на електронен официален акт, структу-
риран съгласно предварително изготвени параметри във 
файла за регистрация, като по този начин се намаляват 
значително времето и цената на процеса за регистрация.

Като се взема предвид, че случаите на Франция и Хо-
ландия ни водят към една по-добра интеграция  между съ-
държанието на официалния документ и това на бъдещото 
вписване, тъй като щом файлът съдържа всички необхо-
дими данни, електронният официален документ става ди-
ректно възможен за вписване.

Препоръчва се да се внедрят системи за 

вписване, вдъхновени от предходния опит, които, 

намалявайки оперативните разходи, не водят до на-

маляване на юридическата сигурност.

Ние от своя страна във формални и приятелски разгово-

ри информирахме колегите за възможността на български-

те нотариуси за достъп до база данните на МВР и НБДН, и 

уникалната съсловна система „Единство”,  от която инфор-

мация всички колеги, включително представители на нота-

риатите с вековно статукво бяха впечатлени. Всеобщото 

мнение беше, че по този начин изпълняваме НЕЗАМЕНИМА 

роля: в борбата с имотните измами, в улесняване граждани-

те при снабдяването с документи /достъпа до Търговския 

регистър, Имотния регистър и Кадастъра/, че следим за 

събирането на фиска.

Тези задължения и отговорности на българския нотари-

ус са в резултат на ролята, която същият има в изпълнение 

на възложените му от държавата публични функции. 

                               

Заседанието продължи с изложение и дебати по втора-

та тема „Граждански статут на непълнолетните”. Да си 

призная първоначално не си представях с какво тази тема 

е толкова относима към нотариалната работа, но направе-

ното изложение и дебатите, последвали след това ми раз-

криха важността и актуалноста на поставения проблем и 

ролята на нотариуса като обществена фигура. Затова ще 

си позволя с няколко щриха да Ви запозная с основното от 

изложеното пред нас. Изложението бе направетно от Но-

тариус Абдула Харизу от Камерун и Лорент Дежу от Фран-

ция. Идеята да обърнат внимание на тази тема е провоки-

рано от едно посещение на колегата Харизу в детски панси-

он, където настанените деца не са били регистрирани, не 

се знаят родителите им, нямали са актове за гражданско 

състояние, т.е те са без статут. По изследване на УНИ-

ЦЕФ съществуват 230 млн. души които нямат гражданско 

състояние. Съществуват страни в Африка където само 
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3% от децата са декларирани и фигурират в съответни-

те актове за гражданско състояние. Причините са доста. 

Понякога това са непосилните такси, понякога отдалече-

ността на районите, в които са родени и липсата на адми-

нистративна услуга и т.н. В резултат на това тези деца, 

по-малки и по-големи, вече могат да бъдат обект на тра-

фик, трудова експлоатация, сексуално насилие. Тези деца ня-

мат достъп до обучение, нямат право да гласуват, както 

и други граждански права.Това е една заплаха и много голям 

проблем не само за страните, от които те произхождат, 

а и за други страни, в които те достигат по един или друг 

начин в резултат на нелегален трафик.

Международният съюз, съвместно с УНИЦЕФ и други ад-

министративни органи в съответните африкански страни 

е предложил организационни решения на този въпрос с ак-

тивното участие на нотариусите от съответните стра-

ни. На местно ниво се изграждат комисии с участието на 

нотариус, общински служители, лекари, свидетели, които 

да са мобилни и да извършват гражданска регистрация 

на место. Например, такъв пилотен проект е направен в 

Чад. Необходима е обаче и изключителна воля и желание от 

страна на държавните институции в тези страни за спра-

вянето с проблема. Примерно, в Нигерия към 2009 г. само 

13 % от децата са били регистрирани, следствие обаче от 

проведената от тогава масирана дейност на държавните 

институции към 2013 г. се отчита, че 80% от децата вече 

са регистрирани. Ролята на нотариусите в посочените 

страни, свързана с тази дейност, е от огромно значение. 

На много места самите нотариални организации са иници-

аторите и промоторите на този процес.

                               

Искам също така да Ви запозная и с въпроса относно 

разработената от Международния съюз система за сигур-

ност на нотариалните заверки (SNS) - преведено на испан-

ски „Sello Notarial de Seguridad”. Това е един стикер, който 

нотариусът удостоверяващ документа, поставя допълни-

телно върху самия документ. Този стикер съдържа дигитал-

на информация, символи и цифри. Когато такъв документ 

бъде представен пред нотариус от друга страна същият 

по електронен път може да провери истинността на до-

кумента. Съдържащите се символи след разчитането им 

дават информация дали наистина този документ е удосто-

верен от същия нотариус и страната, в която упражнява 

дейността. Най- просто на принципа на разчитането на-

пример на електронен билет за самолет. Проверката може 

да се извършва и със таблет или мобилен телефон. Включва-

нето в системата е на доброволен принцип. Нотариалната 

камара на съответната страна изготвя списък на желае-

щите нотариуси, който списък се изпраща в секретариата 

на Международния съюз и оттук нататък следват опреде-

лени стъпки по регистрация на съответния нотариус, пре-

доставяне на стикери на същия по определен ред. Повече 

за начина на функционеране на самата система колегите 

могат да се разберат на следната интернет страница: 

www.uinlsns.com.

Повече информация относно дейността, органите и ре-

шенията на Международния съюз на нотариата може да се 

получи на официалният сайт на www.uinl.com.

Накрая изказваме огромната си благодарност на коле-

гите от Унгария за тяхното изключително отношение към 

нас и за високото ниво на организация на мероприятието.

С пожелание за весело посрещане на новата 2015 г., мно-

го здраве и професионални успехи!

Нотариус Красимир Анадолиев

Член на Генералният съвет

на Международният съюз на Нотариата.

Нотариус Даниела Иванова, 

член на Комисията по теми и конгреси

http://www.uinlsns.com
http://www.uinl.com
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Станалият традиция Благотворителен бал на но-
тариусите и тази година доказа, че е средище и форум 
на доброто, вярата и надеждата, насочен с мисъл към 
нашето бъдеще – децата на България. Нотариалната 
камара има за нравствен дълг да търси и да нами-
ра начини децата на нашата родина да имат шанс за 
един по – добър живот, надежда за по – успешно бъде-
ще и поводи за повече детски усмивки. На 22 ноември 
2014 г. в „София Хотел Балкан“ се състоя тазгодишни-
ят Благотворителен бал на Нотариалната камара, в 
сътрудничество с нашия стратегически партньор в 

благородната кауза – УНИЦЕФ. За Нотариалната ка-
мара, провеждането на това събитие е мисия и кауза. 
Политици, юристи, архитекти, геодезисти и журна-
листи застанаха редом с нас, нотариусите, в името 
на тази благородна проява. Нотариалната камара из-
казва огромната си признателност към всички Вас - 
благодетели и радетели за по – доброто бъдеще на 
българските деца. Организирането и провеждането 
на Благотворителния бал на нотариусите е чест и 
привилегия за нашата гилдия. Защитавайки изконно-
то право на младите хора в България да получават 

блАготвоРИтЕлЕН бАл
НА НотАРИАлНАтА кАмАРА НА Рб
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по – добро образование, Нотариалната камара и тази 
година отпусна стипендия на даровит студент по 
право от Юридическия факултет на Софийския уни-
верситет – второкурсничката Зорница Крумова, коя-
то с постигнатите успехи в учението доказа, че е 
мотивиран и надежден млад колега и заслужено беше 
удостоена с честта да получи едногодишна стипен-
дия от Нотариалната камара.

Талантливи български творци в лицето на иконопи-
сеца Невена Бискупович и колегата пом.нотариус Ки-
рил Стоянов се присъединиха към нашата кауза, като 
дариха картини, които бяха продадени с благотвори-
телна цел. Книги и други артикули за търга предоста-
виха певеца Влади Ампов - Графа, актьорите Захари 
Бахаров, Владо Карамазов и Юлиан Вергов, примата 
на българския балет Маша Илиева, доц. д-р Атанас 
Семов, нотариусите Обретен Обретенов и Теодора 
Вуцова. Събраните средства от събитието бяха на-
сочени към УНИЦЕФ за подпомагане на благородните 
и значими каузи, с които организацията е ангажирана. 
Гордеем се, че тази година събраните средства са 
близо 9000 лева.

Нотариус Красимир Катранджиев – Председател 
на Съвета на нотариусите – сподели със задовол-
ство, че вече над 130 нотариуси са подали ръка на иде-

ята и са станали благодетели, като са съпричастни 
към моралния и социален дълг, който Нотариалната 
камара като съсловна организация със стабилни тра-
диции, има пред обществото и в частност, пред бъл-
гарските деца в неравностойно положение.

В обръщението си към нотариусите г-жа Таня Ра-
дочай – представител на УНИЦЕФ за България, спо-
дели: „Нещо, което не е широко известно за УНИЦЕФ 
е, че имаме силата да предвиждаме бъдещето. Ние 
не сме ясновидци, които предсказват бъдещето на 
човек, но сме способни да предвидим бъдещето на 
страни и общества. Ние поглеждаме каква е отно-
шението им към децата, как се отнасят към тях в 
семейството и общността си, какви възможности 
имат, за да растат здрави, образовани и отговорни, 
каква помощ получават, когато срещат трудности... 
и от сега може да кажем много за това какво може 
да се случи след 20-30 години. Винаги има два сценария 
– ако не правим нищо и ако решим да направим нещо. 
Най-добрият начин да предскажеш бъдещето е като 
го създаваш!“ 

Висока оценка за дейността на Нотариална кама-
ра бе изразена и в поздравителните адреси на Пред-
седателя на 43-то Народно събрание на Република 
България – г-жа Цецка Цачева, която изрази съпри-

блАготвоРИтЕлЕН бАл
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частността си към инициативата: „Социалната ан-
гажираност на Нотариалната камара на Република 
България е още едно доказателство за висок профе-
сионализъм и благородство.“, а г-н Михаил Миков напи-
са: „Това, че Нотариалната камара, чийто членове са 
стълбове на законността в България и на които дър-
жавата е възложила отговорната задача да се гри-
жат за опазването на доверието в държавността и 
институциите, стои зад тази инициатива, е гаран-
ция за нейния успех. Надяваме се тази кауза да продъл-
жи успешно, да събира поддръжници, защото децата 
в България имат нужда от такива инициативи, за да 
има държавата ни бъдеще!“

Съветът на нотариусите изказва благодарност 
на всички колеги, които дариха суми, както чрез за-
купуването на куверт, така и чрез участието си в 
благотворителния базар и благотворителния търг. 

Между тях с най-големи дарения се отличават Свет-
лана Кирилова, Пламен Димитров, Валентина Механ-
джийска, Валери Манчев, Мила Енева, Ивелина Обре-
тенова, Ивайло Николов, Красимир Катранджиев, 
Обретен Обретенов, Милена Илчева, Теодора Вуцова, 
Светлин Микушински, Дарин Трифонов, Илия Иванов, 
Кремена Консулова, Дарин Трифонов, Диана Иванова, 
Иванка Пенова, Светлана Клинкова, Ирина Радева, 
Иван Дахтеров, Ивайло Иванов, Луиза Стоева, Миле-
на Богданова, Даниела Иванова, Йонко Литовски, Ро-
сица Рашева, Снежана Колевичина, Теодора Кашилска, 
Петко Кънчевски, Ралица Янкова, Андриян Балчев, Сне-
жанка Стоянова, Стилиян Тютюнджиев, Капка Коста-
динова, Димитър Джонов, Соня Панчева – Петкова, 
Елена Шидерова, Цветанка Михова-Ангелова, Маргари-
та Гладкова – Димитрова, пом-нотариуси Петя Димо-
ва, Людмил Енев.

Зорница Крумова e роде-
на на 04.02.1994 г. в гр. София. 
Започва своето образование 
в 134 СОУ „Димчо Дебелянов“. 
По думите й, още като дете е 
силно развълнувана от делото 
на българските депутати, на-
чело с Димитър Пешев, успели 
да спасят част от български-
те евреи, и този пример за-
палил у нея първата искра към 
изучаване на законите.

По-късно продължила образованието си в софий-
ската 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ла-
мартин“, която е всеизвестна с богатството, което 
подарява на възпитаниците си. Освен отлично владе-
ене на френски и английски език, Френската гимназия 
й помогна да развие своите интереси в областта на 
историята, литературата и географията. В гимнази-
ята посвещава голяма част от свободното си време 
в литературния клуб, изготвяйки училищния вестник, 
в клуба по история и в този по екскурзоводство. След 
полагане на съответните изпити получава Удостове-
рение за професионално обучение, което й дава право 
да работи като екскурзовод в страната с френски и 
английски език.

Следващата стъпка по пътя на личностното й 
развитие я отвежда в емблематичната 272 зала на 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“, къ-
дето вече втора година по думите й изживява без-
брой вълнуващи мигове. Дали защото влага цялата си 
налична енергия или просто защото учи нещо, което 
много й допада, Зорница показва отлични резултати 
като студент в Юридическия факултет. През първия 

семестър успехът й е 5.50, а втория завърша с 6.00. 
По същото време тя се сблъска за първи път със су-
ровото лице на Живота - остава без родителска под-
крепа.

През август месец 2014 год. започва стаж в Кан-
тората на ЧСИ Стоян Якимов и вече почти шест ме-
сеца работи като технически сътрудник, успоредно 
на което продължава усилено да учи, защото тепърва 
пред нея ще стои изборът в коя правна сфера ще раз-
вие професионалната си кариера.

По повод избирането й за стипендиант на Нота-
риалната камара за 2015 год., Зорница Крумова казва:

„Стипендията на Нотариалната камара на Ре-
публика България е истинска чест и радост за мен. 
Чест, защото се почувствах горда и щастлива да за-
стана пред всички Вас като Ваш стипендиант, но и 
отговорност, защото оттук нататък ще работя все 
по-усилено, за да оправдая гласуваното ми доверие. 
Стипендията на Нотариалната камара бе за мен едно 
приятелско потупване, което ме накара с радост да 
осъзная, че има хора, които продължават да влагат 
енергия в бъдещето на младите хора, просто за да 
им покажат, че има смисъл да продължават напред по 
пътя си, защото всичките тези пътища на младите 
и амбициозни хора в страната ни водят към нейното 
светло бъдеще. Те трябва да бъдат извървяни успеш-
но, защото крайната дестинация е една за всички ни 
– по-справедлив живот в една правова държава. Без 
своите деца и без техните пътища тази дестинация 
остава твърде далеч, прекалено недостижима.”
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Върховният касационен съд на Република Бълга-
рия, Четвърто гражданско отделение, в съдебно 
заседание на единадесети май, две хиляди и едина-
десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Белазелков
ЧЛЕНОВЕ: Марио Първанов

Борис Илиев

при секретаря Райна Пенкова и в присъствие-
то на прокурора изслуша докладваното от съдия-
та Марио Първанов гр. дело № 965/2010 г.

Производството е по чл. 290 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на К. Х. П., 

[населено място], подадена от пълномощника му 
адвокат М. П., срещу въззивно решение № 215 от 
23.02.2010 г. по гр. дело № 1122/2009 г. на Варнен-
ския окръжен съд, с което е потвърдено решение 
№ 874 от 27.03.2009 г. по гр. дело № 3208/2009 г. 
на Варненския районен съд. С първоинстанцион-
ното решение е отхвърлен предявеният от ка-

сатора срещу А. А. А. иск с правно основание чл. 
59, ал. 1 ЗЗД за сумата 1 623 лв. - обезщетение 
за ползване без основание на апартамент № 109, 
находящ се в [населено място], [улица], ет. 2 за пе-
риода декември 2006 г. - април 2008 г. Въззивният 
съд е приел, че искът е неоснователен, защото 
не е спазена нотариалната форма, за да бъде уч-
редено на ищеца валидно право на ползване върху 
процесния имот. Това е така, тъй като с договора 
от 18.06.2003 г., оформен с нотариален акт №** по 
нот. дело № 368/2003 г. на нотариус Ж. К., прода-
вачите са прехвърлили правото на собственост 
върху апартамента на ответницата А. А. А. като 
са запазили пожизнено и безвъзмездно правото 
на ползване върху имота за ищеца К. Х. П. След 
като последният не е подписал договора, то по 
отношение на него не е спазена изискуемата по 
чл. 18 ЗЗД нотариална форма и по отношение на 
него той няма вещноправен ефект. Касаторът е 
изложил твърдения за допуснати нарушения на ма-
териалния закон, необоснованост и съществени 
нарушения на съдопроизводствените правила - ос-

РЕШЕНИЕ № 268 от 23.06.2011 г.
по гР. Д. № 965/2010 г., г. к., ІV г. о. НА вкС

СЪДЕбНА пРАктИкА

В СЛУЧАИТЕ КОГАТО СОБСТВЕНИКЪТ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ПРОДАВА ИМОТА НА ДРУГО Лице 
КАТО ЗАПАЗВА ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ ЗА ТРЕТО Лице СЕ УЧРЕДЯВА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ 
В ПОЛЗА НА ПОСЛЕДНОТО. ТОВА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВЕЩНОТО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ СТАВА 
СЪС САМИЯ ДОГОВОР В ПОЛЗА НА ТРЕТО Лице ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ Е ВАЛИДЕН. ТОВА Е ТАКА, 
ЗАЩОТО УГОВОРИТЕЛЯТ Е СКЛЮЧИЛ ДОГОВОРА ОТ СВОЕ ИМЕ, НО ДЕЙСТВИЕТО МУ Е 
НАСТЪПИЛО НАПРАВО В ПАТРИМОНИУМА НА ТРЕТОТО ПОЛЗВАЩО СЕ Лице. ОТЛИЧИТЕЛНАТА 
РАЗЛИКА НА ТОЗИ ТИП ДОГОВОРИ Е ПРЯКОТО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВА ОТ БЕНЕФИЦИЕРА 
ОТ МОМЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА СЪГЛАСИЕ МЕЖДУ УГОВАРЯЩИЯ И ОБЕЩАТЕЛЯ. ЕТО ЗАЩО 
Е ИЗКЛЮЧЕНО В ТЕЗИ СЛУЧАИ ДА ИМА ПОВТОРНО НОТАРИАЛНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ - ТОЗИ ПЪТ 
МЕЖДУ УГОВОРИТЕЛЯ И ТРЕТОТО Лице САМО НА ВЕЩНОТО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ. С ДОГОВОРА 
ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СЪС ЗАПАЗВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА 
ТРЕТО Лице КУПУВАЧЪТ ПРИДОБИВА САМО ГОЛАТА СОБСТВЕНОСТ /PROPRIETAS NUDA/.

Чл. 22 ЗЗД
Чл. 290 от ГПК
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нования за отмяна по чл. 281, т. 3 ГПК. Според 
него въззивният съд неправилно е приел, че искът 
е неоснователен, тъй като няма право на ползва-
не върху имота, поради това, че не е участвал при 
продажбата на процесния имот.

Ответницата по касационната жалба А. А. А., 
[населено място], оспорва жалбата.

С определение № 91 от 25.01.2011 г. е допус-
нато касационно обжалване на решение № 215 от 
23.02.2010 г. по гр. дело № 1122/2009 г. на Варнен-
ския окръжен съд. Обжалването е допуснато по 
материалноправния въпрос за това има ли валид-
но учредено право на ползване за бенефициера, без 
той да е страна по договора за покупко-продажба, 
който е решаван противоречиво от съдилищата.

По въпроса, обусловил допускане на касацион-
ното обжалване, Върховният касационен съд, със-
тав на Четвърто гражданско отделение, намира 
следното:

В случаите когато собственикът на недвижим 
имот продава имота на друго лице като запазва 
правото на ползване за трето лице се учредява 
право на ползване в полза на последното. Това прех-
върляне на вещното право на ползване става със 
самия договор в полза на трето лице при условие, 
че е валиден. Това е така, защото уговорителят 
е сключил договора от свое име, но действието 
му е настъпило направо в патримониума на тре-
тото ползващо се лице. Отличителната разлика 
на този тип договори е прякото придобиване на 
права от бенефициера от момента на постигане 
на съгласие между уговарящия и обещателя. Ето 
защо е изключено в тези случаи да има повторно 
нотариално прехвърляне - този път между угово-
рителя и третото лице само на вещното право 
на ползване. С договора за покупко-продажба на 
недвижим имот със запазване право на ползване 
на трето лице купувачът придобива само голата 
собственост /proprietas nuda/.

Върховният касационен съд, състав на Четвър-
то гражданско отделение, като разгледа жалбата 
и провери обжалваното решение с оглед изисква-
нията на чл. 290, ал. 2 ГПК, намира същата за ос-
нователна поради следните съображения:

По делото е установено, че на К. Х. П. е учре-
дено валидно право на ползване върху процес-
ния имот. Това е така, тъй като с договора от 
18.06.2003 г., оформен с нотариален акт №** по 
нот. дело № 368/2003 г. на нотариус Ж. К., прода-
вачите са прехвърлили правото на собственост 
върху апартамента на ответницата А. А. А. като 
са запазили пожизнено и безвъзмездно правото на 
ползване върху имота за ищеца. То включва и пра-
вото на владение върху имота. От вещния харак-
тер на правото на ползване произтича неговата 
противопоставимост на всички други лица, вклю-
чително и на собственика на имота. Ето защо 
ответницата е ползвала същия имот за исковия 
период без основание, тъй като е имала само го-
лата собственост. Според приетата по делото 
техническа експертиза обезщетението за ползва-
не за процесния период е в размер на 2 473 лв.

При тази безспорно установена фактическа 
обстановка въззивният съд е направил неправилен 
извод за неоснователност на иска.

Това налага касиране на въззивното решение 
и произнасяне по съществото на спора. Според 
изложеното по-горе искът трябва да бъде уважен 
като основателен.

Съобразно изхода на спора на касатора трябва 
да бъдат присъдени 253.46 лв. деловодни разноски.

По изложените съображения и на основание чл. 
293, ал. 1 ГПК, Върховният касационен съд, състав 
на ІV г.о.

РЕШИ:
ОТМЕНЯ решение № 215 от 23.02.2010 г. по гр. 

дело № 1122/2009 г. на Варненския окръжен съд и 
вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОСЪЖДА А. А. А., [населено място], да заплати 
на К. Х. П., [населено място], на основание чл. 59, 
ал. 1 ЗЗД сумата 1 623 лв. - обезщетение за полз-
ване без основание на апартамент № 109, нахо-
дящ се в [населено място], [улица], ет. 2 за периода 
декември 2006 г. - април 2008 г., заедно със закон-
ната лихва от 08.05.2008 г. до окончателното из-
плащане на сумата, както и 253.46 лв. деловодни 
разноски.

РЕШЕНИЕ № 268 от 23.06.2011 г.
по гР. Д. № 965/2010 г., г. к., ІV г. о. НА вкС



НОТАРИАЛНА КАМАРА 
на Република България

подкрепя
УНИЦЕФ

Членовете на Нотариална камара са подкрепяли различни социални каузи във времето, но те са били
различни и периодични. Понякога е трудно да се избере конкретен социален проблем около който да се
обединим, да имаме една обща кауза, която да подкрепим дългосрочно, за да има смисъл нашето дарение
и да доведе до трайни резултати и промяна. Единичните дарения остават незабелязани от обществото и
държавата.

През 1946 г. ООН създава УНИЦЕФ с единодушно решение по време на първото заседание на Общото
Събрание.
Мисия: Всяко дете. Всяко право. На всякъде по света.
Финансиране: изцяло от доброволни дарения на отделни лица, фирми, фондации и правителства.

УНИЦЕФ Е ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ, РАБОТЕЩА В ПОЛЗА НА ДЕЦАТА В НАД 190 СТРАНИ.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА В ПОКРЕПА НА ДЕЦАТА

2.намаляване на ДЕТСКАТА БЕДНОСТ

4.СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ на уязвимите групи
3.реализация ПРАВАТА НА ДЕЦАТА с тяхно активно участие

1. равен достъп до: ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕ, ЗАКРИЛА

ЗА УНИЦЕФ

ПРОЕКТИТЕ НА УНИЦЕФ, КОИТО ВИЕ КАТО БЛАГОДЕТЕЛ ЩЕ ПОДКРЕПИТЕ

1. СЕМЕЙСТВО за всяко дете 3. ПОДКРЕПА за деца с увреждания

4. работилници за РОДИТЕЛИ2. програма за РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ

5. Подкрепа при ХУМАНИТАРНИ КРИЗИ

ВСЯКО ДЕТЕ ИМА НУЖДО ОТ СЕМЕЙСТВО!
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НОТАРИАЛНА КАМАРА 
на Република България

подкрепя
УНИЦЕФ

Партньорството Е ДОБРОВОЛНО!

Като се присъедините към Договора за стратегическо партньорство между Нотариалната камара на 
Република България и УНИЦЕФ.
Ставате благодетели  като нотариуси, като ползвате облекченията предвидени в законодателството за 
дарения.
Период:  1 година

Стъпка 1. Стъпка 2. Стъпка 3. Стъпка 4. Стъпка 5.

Попълвате 
бланка за 

присъединяване 
към Договора и 
ставате част от 
глобалното 

СЕМЕЙСТВО на 
УНИЦЕФ

Дарявате поне от 
20ст. до 50ст. от  

събрана 
нотариална такса 
или 28лв. месечно 
в специална сметка 
на Нотариалната

Камара

Получавате 
Стикери, които по 
Ваше желание 
поставяте на 

документите, от 
които отделяте за 
дарение, с цел 
популяризиране  
на партньорството

Получавате 
месечен отчет с 
информация за 

това как 
дарението Ви 

помага на децата 
в нужда. 

Получавате 
годишен 

сертификат за 
участие и 
принос в 

програмата  
БЛАГОДЕТЕЛ. 

КАК ДА СТАНЕТЕ БЛАГОДЕТЕЛ И ДА ПРОМЕНИТЕ БЪДЕЩЕТО НА ДЕЦАТА?

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: Нотариус Теодора Вуцова, Нотариус Вяра Янева, г‐жа Жана 
Велкова ‐ гл.счетоводител на Нотариална Камара

Партньорството Е ДОБРОВОЛНО!



н о т а р и а л е н  б ю л е т и н 
42

In
t
u

It
o

 p
er

so
n

a
e

И Н т Е Р в ю  С  Н отА Р И уС 
ЕлЕНА АНДАСАРовА - 
АНгЕловА 

Нотариус ЕЛЕНА АНДАСАРОВА – АНГЕЛОВА е ро-
дена в очарователния град на тепетата - Пловдив на 
25.04.1955 г. Завършва Юридическия факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски”. След дълъг адвокатски стаж 
преминава през 2000 год. в редиците на българските 
нотариуси. Позитивна, отзивчива, интелигентна, оду-
хотворена личност, безупречен професионалист. Пред-
седател на Регионална нотариална колегия към АС – гр. 
Пловдив, от 2013 год..

- Здравейте, Нотариус Андасарова!  Как сте? Като 
каква бихте определила за себе си отминаващата 2014 
год.? 

Благодаря, чувствувам се здрава и бодра, изпълнена 
с радостни очаквания за предстоящите празници. В 
личен и професионален план изминалата 2014 г. за мен   
беше динамична и напрегната, но като цяло успешна 
и плодотворна. Не мога да скрия обаче тъгата си от 
загубата на колеги и скъпи приятели, както и от споле-
телите  страната ни трагедии. Съпричастна съм към 
хората, загубили дом и близки, и се надявам всички да им 
подадем ръка за помощ.

- А за нотариусите от Регионалната колегия към 
Апелативен съд – гр. Пловдив ?

За нотариусите от РНК Пловдив 2014 г. беше успеш-
на година, защото съумяхме, разбира се не само ние, 
но и цялата гилдия да съхраним наши основни компе-
тентности – тези например за нотариалните удосто-
верявания за МПС, както и да отстояваме с логични и 
правни доводи, че не следва да се възлагат нотариални 
функции на други лица, макар и юристи. От друга стра-
на продължава нашето професионално развитие, защо-
то сме длъжни да познаваме не само националното, но 
и европейското право, и на други правни системи и да 
се съобразяваме с него. Това е един процес, който ще 
продължи и за в бъдеще и смятам, че регионалните ко-
легии трябва да инициират  нови форми на дискусии, 
обучения и семинари.

- Като Председател на Регионалната нотариална ко-
легия, Вие ежедневно контактувате с нотариусите от 
Вашия район. В гилдията се обсъждат предстоящи из-
менения в Устава на Нотариалната камара. Кои са про-
блемите, които най-силно вълнуват колегите? 

Това, което вълнува колегите от РНК Пловдив не е 
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по-различно от вълненията на всеки един нотариус в 
страната. Основно ни притеснява запазването на на-
шите компетентности, затова приемаме, че работа-
та по Устава на този етап е на второ място. Дейст-
вително има промени, които са наложителни, защото 
Законът за нотариусите и нотариалната дейност е 
променен  и Уставът следва да бъде в съответствие 
с него. Най-дискутирани и актуални в момента са 
предложенията за нова методология за определяне на 
членския внос към Нотариалната камара, на базата на 
доходите на всеки колега. В проведени от мене лични 
разговори и дискусии, а и на общо събрание на нашата 
колегия  това предложение се отхвърли. И това е  праг-
матично решение, защото смятаме, че идващата 2015 
година ще бъде много трудна за Българския нотариат 
като институция  и ще се наложи да съсредоточим уси-
лията  си – както  ръководните органи на Нотариал-
ната камара, така и всеки един нотариус в запазване 
на нашите компетентности, в тяхното разширяване, 
както и разбира се в нашето професионално усъвър-
шенствуване .

- Колега Андасарова, разкажете ни нещо за Вас! Какво 
Ви накара да тръгнете по пътя на професията „нота-
риус”?    

До 2000 г. работех като адвокат. Имам солиден 
опит в областта на гражданското и вещно право. За-
почнах работа като нотариус с голямо желание и амби-
ция, въпреки че първите две години се чувствувах мно-
го странно - тъгувах за динамиката на съдебната зала, 
трудно приемах  целодневния престой на едно място, 
както и доста големия формализъм в нотариалното 
производство. Но постепенно  осъзнах, че работата 
ми като нотариус е не само професия, но и моето ис-
тинско   призвание. Харесва ми, че е творческа рабо-
та, макар и да изглежда рутинна. Ежедневните срещи 
с нови хора и казуси ме обогатяват както като юрист, 
така и като личност. Затова се стремя да върша рабо-
тата си не формално, а с душа и сърце.

- Кое е онова, което може да направи деня Ви усмих-
нат, и кое може да го „развали”?

Всеки ден започвам с надеждата ми да бъде „ус-
михнат”, а това се случва, когато се убедя, че съм си 
свършила добре работата, когато към срещнала ин-
тересни хора, а и много други дребни наглед моменти 
и ситуации ме правят щастлива. Но най-вече съм до-
волна  и усмихната с малката ми внучка, която озарява 
всеки миг, прекаран с нея.  А кое може да го развали 

- много съм чувствителна към злобата, завистта, без-
душието и липсата на човечност, които  за съжаление 
ежедневно срещам.

- В древността Софокъл е казал „Колкото по-малко е 
нужно на човека, толкова по-близо е той до боговете”. 
Мислите ли, че в съвременния консуматорски свят тази 
мисъл е все още валидна? 

Мисля, че за да постигне човек това прозрение е не-
обходим определен житейски опит и мъдрост. Когато 
човек е по-млад основният стремеж е към постигане 
на определи материални ценности. С течение на годи-
ните осъзнаваме, че истинското щастие е в духовно-
то извисяване. Затова и много съвременни хора започ-
ват да се занимават с йога. За мен лично истинското 
щастие е в богатството на ума и духа, но както казах, 
за това е нужно време и опит. 

- Кое е мястото, на което винаги сте готова да се 
завърнете?

Била съм на много прекрасни места и в България, и в 
Европа  и бих искала отново да ги посетя, но с най-го-
ляма радост се връщам там, където съм израснала – 
това са две малки селца – едното в Родопите, другото 
- в подножието на Пирин, а това е и моето връщане в 
детството.

- Накрая – има ли нещо, което бихте искала да споде-
лите с колегите – нотариуси?

Нашата работа е малко самотна, всеки работи ин-
дивиуално и сам решава  ежедневно възникващи въпро-
си и трудности. Радвам се, че все пак има съвремен-
ни технологии, които помагат на нашето общуване и 
обмяна на опит и идеи. Това, което ми се иска е да не 
губим личния контакт, да бъдем по-често заедно, да бъ-
дем не само колеги, но и приятели.

Накрая пожелавам на всички нотариуси весело по-
срещане на предстоящите празници и една наистина 
успешна и щастлива Нова година!

И Н т Е Р в ю  С  Н отА Р И уС 
ЕлЕНА АНДАСАРовА - 
АНгЕловА 
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НякоИ вЪпРоСИ по повоД 
тРАНСгРАНИчНИтЕ НАСлЕДявАНИя

бЪлгАРСко зАкоНоДАтЕлСтво

В заключителната част на проведения на 26 сеп-
тември 2014 г. в София Научен семинар на тема 
„Трансгранични наследявания“ бяха повдигнати редица 
въпроси от колегата нотариус Ивайло Иванов. Те са 
свързани с бъдещото влизане в действие на Регла-
мент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и 
на Съвета от 4 юли 2012 година относно компетент-
ността, приложимото право, признаването и изпъл-
нението на решения и приемането и изпълнението на 
автентични актове в областта на наследяването и 
относно създаването на европейско удостоверение 
за наследство1. Удоволствие за мен е да опитам да 
дам отговор на някои от тях в тази статия.

І. ОТНОСНО УСТАНОВЯВАНЕ СЪДЪРЖАНИЕТО 
НА ЧУЖДЕСТРАННОТО ПРАВО, НЕГОВОТО 
ТЪЛКУВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ.

Според чл. 20 от Регламент № 650, всяко право, 
посочено от неговите разпоредби, се прилага незави-
симо от това дали е правото на държава членка или 
на трета страна. Нормата прогласява универ-
салното действие на Регламента. Когато приложи-
мото материално право е чуждестранно, възниква 
необходимостта от установяване на съдържанието 
му. Регламентът не съдържа уредба в тази насока. 
Като се има предвид, че в Глава трета на спомена-
тия акт разпоредбите на чл.чл.21-22, 24-33 съдър-
жат повече или по-малко сложно формулирани норми 
на международното частно право (МЧП), в които се 
визира и прилагане на чуждо право, както и че чл.34 
допуска препращането, става ясна значимостта на 
проблематиката на установяване съдържанието на 
чуждото право.

 На тази проблематика е посветена уредба в ре-
дица нормативни източници на българското МЧП – 
вътрешноправни и международноправни по произход. 
Това са Кодексът на международното частно право 

1 Обн. в Официален вестник на Европейския съюз 
от 27.7.2012, L 201/107. Съгласно чл.84, §2 Регламентът 
се прилага от 17 август 2015 г., с изключение на членове 
77 и 78, които се прилагат от 16 януари 2014 г., и члено-
ве 79, 80 и 81, които се прилагат от 5 юли 2012 г.

(КМЧП), Европейската конвенция за обмен на правна 
информация между държавите (ЕКОПИД), договори за 
правна помощ (ДПП). Технически информация за чуждо-
то право може да се получи от Европейската съдебна 
мрежа по граждански и търговски дела, както и от 
Световната нотариална мрежа, създадена от Латин-
ския нотариат.

Уредбата на установяване съдържанието на чуж-
дото право в КМЧП2 обхваща няколко текста. Най-на-
пред на това е посветен чл.43. Той гласи: „(1) Съдът 
или друг правоприлагащ орган установява служебно 
съдържанието на чуждото право. Той може да си пос-
лужи със способите, предвидени в международни дого-
вори, да изисква информация от Министерството на 
правосъдието или от друг орган, както и да изисква 
становища от експерти или специализирани институ-
ти. (2) Страните могат да представят документи, 
установяващи съдържанието на разпоредби на чуждо-
то право, на които те основават своите искания или 
възражения, или по друг начин да окажат съдействие 
на съда или на друг правоприлагащ орган. (3) При избор 
на приложимо право съдът или друг правоприлагащ ор-
ган може да задължи страните да съдействат при 
установяване на неговото съдържание.

В допълнение към казаното по-горе, необходимост 
от установяване на съдържанието на чуждестран-
ното право съществува, когато на частноправното 
отношение с международен елемент е посветена 
непряка, стълкновителна (отпращаща) норма. В та-
къв случай българският съд или друг правоприлагащ 
орган, в т.ч. и нотариус проследява привръзката на 
стълкновителната норма и констатира, че тя сочи 
към чуждестранно право. В този момент той се из-
правя пред въпроса за установяване съдържанието 
на това чуждо право3.  Задачата му е да установи те-

2 Обн. ДВ. бр.42 от 17 Май 2005г., изм. ДВ. бр.59 
от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. 
ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г.
3 Този въпрос възниква след разрешаване на 
проблема с препращането, ако такова има или, ако до 
препращане не се е стигнало – след като по силата на 
стълкновителната норма и с оглед конкретната фак-
тическа ситуация компетентният орган е привлякъл 
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кста (текстовете) на разпоредбата (разпоредбите) 
на чуждестранното право, приложими в съответния 
случай.

Във връзка с изпълнението на тази задача възник-
ват няколко въпроса: 1) какво подлежи на установява-
не? 2) кой установява съдържанието на чуждото пра-
во? 3) как се установява съдържанието на чуждото 
право? 4) какви са последиците, ако съдържанието на 
чуждото право не бъде установено? Тясно свързан с 
повдигнатите въпроси е и този относно тълкуване-
то и прилагането на чуждото право.

1. Какво се установява – 
предмет на установяването.

Установява се съдържанието на чуждото (чуждес-
транното) право.  За нашия съд или нотариус чуждес-
транното право по същността си е това, което е и 
българското право, т.е. система от правила за пове-
дение – правни норми, еднакво адресирани към право-
прилагащите органи и страните по подлежащите на 
уредба обществени отношения. Иначе казано, чуждо-
то право е право, а не факт по делото и българските 
компетентни органи гледат на него и го приемат 
като право (за разлика от тенденцията в някои дър-
жави от англо-американското правно семейство да 
гледат на чуждото право като на факт, който, ако не 
бъде доказан по делото, може да се игнорира и да се 
замести с правото на съда – б.м. Н. Натов). 

чуждото право, към което го е насочила привръзката на 
стълкновителната норма (или норми – в случай на пре-
пращане). На установяване съдържанието на чуждото 
право е посветена изобилна литература по МЧП. Освен 
христоматийния труд на Вл. Кутиков, Международно 
частно право на НР България, трето основно прера-
ботено и допълнено издание, С., 1976 г., с.250-260, тук 
ще посоча някои по-нови заглавия като C. Wild, Conflict 
of Laws, Third edition, London, 2005, p.12 etc.; R. Weintraub, 
Commentary on the Conflict of Laws, Fifth edition, New York, 
2006, p. 112-116; C. Forsyth, Private International Law, Fifth 
edition, Cape Town, 2012, p.10-12, 75 etc.; D. McLean, D. 
Abou-Nigm, J.H.C. Morris, The Conflict of Laws, 8th edition, 
London, 2012, para 1-015 – 1-020; A. Briggs, The Conflict of 
Laws, Third Edition, Oxford, 2013, p.189 etc.; M. Harding, 
Conflict of Laws, Fifth edition, London New York, 2014, p. 7-10; 
P. Mayer, V. Heuze, Droit international prive, 8-e edition, Paris, 
2004, p.107-125. Относно уредбата в държавите-членки 
на установяване съдържанието и прилагане на чуж-
дестранното право вж. Application of Foreign Law, by C. 
Esplugues, J. Iglesias, G. Palao (eds.), Sellier, Munich, 2012..

Тъй като стълкновителната норма цели в крайна 
сметка да достигне до материалноправна норма, коя-
то да бъде привлечена за цялостната уредба на част-
ноправното отношение с международен елемент, а 
това отношение несъмнено е свързано и с държава-
та, от чиято правна система въпросната норма ще 
се привлече. За тази държава разглежданото отно-
шение също е частноправно с международен елемент 
– това не бива да се забравя. Ето защо най-напред 
следва да се потърси материалноправна норма в МЧП 
на споменатата чужда държава. Следователно, пър-
вият предмет на установяване е съдържанието на 
материалноправна норма на чуждото МЧП – ако 
такава съществува там. Обикновено търсеното 
материално правило,  доколкото го има, се съдържа 
не в една, а в няколко норми, които могат да се на-
мират в различни източници на чуждото МЧП. Част 
от тези източници може да са международноправни 
(двустранни и многостранни международни договори, 
международни обичаи, други обвързващи чуждата дър-
жава международни актове). 

Тук, разбира се, не става дума за материалните 
норми на международноправни източници – договори, 
конвенции, спогодби, по които и България е държа-
ва-съдоговорителка. Очевидно при такава ситуация 
нормите не са чужди, а принадлежат и на нашето 
МЧП. Така че тук въпрос за установяване съдържание-
то на чуждо право не се поставя.

Ако обаче България  не участва в разглежданите 
международни договори или не е обвързана от други-
те международни актове, в които се съдържат  ма-
териалните норми, чието съдържание подлежи на 
установяване, то същите принадлежат на чуждото 
МЧП и съдържанието им трябва да бъде установява-
но по реда на чл.43 КМЧП. Когато нормата (нормите) 
е включена в многостранен международен договор, 
трябва да се издири договорът и да се установи съ-
държанието му. 

Значително по-сложна ще бъде ситуацията, ко-
гато се окаже, че нормата (нормите) се съдържа в 
двустранен договор между държавата, към чието 
МЧП е насочила нашата стълкновителна разпоредба, 
и трета страна. Тук се пита дали въобще следва да 
се установява съдържанието на такъв двустранен 
договор. 

Положителен отговор може да бъде даден при ус-
ловие,  че в останалите източници на чуждото МЧП 
необходимата норма (норми) не съществуват. А зако-
нодателят, макар и по повод друг институт на МЧП 
(общественият ред, като последица от прилагане 
на който понякога  се стига до невъзможност да се 
приложи чуждата разпоредба), е постановил какво 
трябва да правят нашите компетентни органи в та-
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кава ситуация. Според чл.45, ал.3 КМЧП те следва да 
приложат “друга подходяща разпоредба от същото 
чуждо право”.  Дали компетентният орган е в невъз-
можност да приложи чуждата норма поради проти-
воречие с нашия обществен ред или поради това, че 
чужда норма в приложимия към случая чужд нормати-
вен акт не съществува, резултатът е един и същ, а 
именно – липсва чуждо материално правило за поведе-
ние, което да се съчетае с нашата стълкновителна 
норма. Очевидно е, че за запълване на тази празнота, 
компетентният наш орган – съд или нотариус, следва 
да потърси друга подходяща норма в чуждото право, 
т.е. в друг негов източник, който ще е меродавен на 
субсидиарно основание. 

Разглежданият тук случай е аналогичен – мате-
риално правило се открива само в един източник на 
чуждото МЧП, а именно в двустранен международен 
договор на чуждата държава, по който обаче Бълга-
рия не е страна. За да прецени, дали съдържащото се 
в този договор материално правило е подходящо за 
уредба на частноправното отношение с междунаро-
ден елемент, нашият компетентен орган ще тряб-
ва да пристъпи към установяване съдържанието на 
това правило. 

От горните разсъждения произтича  следващият 
извод във връзка с това, какво подлежи на уста-
новяване – предмет на  установяване е съдържа-
нието на материалните норми на чуждото МЧП, 
съдържащи се в неговите вътрешноправни източ-
ници, а по преценка на компетентния орган – и в 
тези негови международноправни източници, по 
които Република България не е страна или които не 
я обвързват.

Ако в МЧП на другата държава липсват материал-
ноправни (преки) норми, а са налице стълкновителни 
(непреки, отпращащи) норми, тогава ще трябва да се 
установи само техния вид. Ако нормата е едностран-
на отпращаща, тя най-често сочи към вътрешното 
право на втората държава. Ако обаче е двустранна 
отпращаща, тя обикновено поставя в действие ме-
ханизма на препращането. В такъв случай целта е да 
се разбере дали се стига до връщане  към българско-
то право или се насочва към право на трета, четвър-
та и пр. други държави. В КМЧП е уточнено, че когато 
препращането се приема, се прилага българското ма-
териално право, съответно материалното право на 
третата държава (чл.40, ал.3).4

4 КМЧП, Чл. 40. (1) „По смисъла на този кодекс под 
право на дадена държава се разбират правните норми 
на тази държава, включително стълкновителните й 
норми, освен ако в този кодекс или в друг закон е пред-
видено друго.  (2) Връщането към българското право и 

   Когато другата свързана с отношанието държа-
ва не е създала необходимите за уредба на това от-
ношение норми на МЧП, по необходимост   български-
те съдилища и нотариуси, следвайки указанието на 
привръзката на българската стълкновителна норма, 
следва да достигнат до разпоредби на вътрешното  
право на тази държава – гражданско или търговско. 
В този случай предмет на установяване е съдържа-
нието на съответните норми на материалното 
гражданско или търговско право на чуждата дър-
жава.

Когато в чуждата държава източникът на норми-
те, чието съдържание нашите компетентни органи 
трябва да установят, е различен от източниците, 
приети в българската правна система, нашите орга-
ни трябва да се съобразят с чуждата нормотворче-
ска традиция. Иначе казано, ако чуждият източник 
е непознат на нашата правна система, практика и 
традиция, това не е основание въпросният източ-
ник да бъде отхвърлен и да се направи извода, че в 
чуждото право липсва съответна норма с произти-
чащите от това последици. Напротив, щом българ-
ският съд гледа на чуждото право като на право, той 
е длъжен да гледа по същия начин и на източниците, 
от които – съгласно това право, се черпят неговите 
норми. Ето защо ако в чуждото право източник е съ-
дебният прецедент, българските съдилища, нотари-
уси и други органи трябва да приемат материалното 
правило за поведение, извлечено от прецедента, да 
гледат на него като на правна норма (защото според 
чуждото право то е правна норма) и да пристъпят 
към установяване на нейното съдържание.

В процесуалната материя понякога също може да 
се стигне до установяване съдържанието на чуждо 
право – в случая на чужда процесуална норма. На-
пример когато по реда на чл.36, ал.2 КМЧП, при оказ-
ване на правна помощ българските органи приемат 
молба на чужд орган да извършат дадено процесуално 
действие така, както то е уредено в чуждото право, 
очевидно става въпрос за чуждестранни процесуал-

препращането към правото на трета държава не се 
допускат относно: 1. правното положение на юридиче-
ските лица и на неперсонифицираните образувания; 2. 
формата на правните сделки; 3. избора на приложимо 
право; 4. издръжката; 5. договорните отношения; 6. 
извъндоговорните отношения.“ Тъй като препращането 
води до значителна несигурност при определяне на 
приложимото материално право, законодателят го 
изключва при уредбата на редица особено важни групи 
частноправни отношения с международен елемент, 
изброени в ал.2 на цитирания член.
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пРоФ. Д-Р НИколАй НАтов
НякоИ вЪпРоСИ по повоД 
тРАНСгРАНИчНИтЕ НАСлЕДявАНИя
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ни разпоредби. От нашите органи се иска да прило-
жат тези разпоредби при извършване на въпросно-
то действие. Българските органи в случая могат да 
приложат чуждото процесуално право, при условие, че 
това е съвместимо с българското право. За да могат 
да решат дали е налице такава съвместимост, т.е. 
дали е налице уреденото в КМЧП условие, те трябва 
да установят съдържанието на чуждото процесуално 
право. Тъй като молбата се отправя до нашите орга-
ни по повод оказване на правна помощ по международ-
ни граждански дела, логично е под “чуждото право” 
да се разбира чуждото МЧП, и конкретно – негови-
те процесуални норми (съдържащи се в процесуал-
ния му дял, т.е. в чуждия международен граждански 
процес).  

По същия начин стоят нещата и във връзка със 
служебната проверка на условията за признаване 
и допускане изпълнението на  решения и актове на 
чуждестранни съдилища и други органи (чл.120, ал.1 
КМЧП). За да провери дали гражданството на ищеца 
или неговата регистрация в държавата на съда е било 
единствено основание за чуждата компетентност 
по имуществени спорове (чл.117, т.1 КМЧП), нашият 
съд трябва да установи съдържанието на съответ-
ните чужди процесуални разпоредби. Това ще бъдат 
нормите, регламентиращи основанията за междуна-
родна компетентност. Също така – за да провери 
дали чуждият съд е връчил на ответника препис от 
исковата молба и дали е призовал редовно страните 
(чл.117, т.2 КМЧП), нашият съд отново е изправен 
пред необходимостта да установи съдържанието на 
чуждите процесуални норми. 

Въз основа на горните разсъждения и примери 
може да се обобщи, че в процесуалната материя 
предметът на установяване включва съдържание-
то на чуждестранни процесуални норми, съдържащи 
се в процесуалния дял на чуждото МЧП.  Ако там те 
липсват, то трябва да се установява съдържание-
то на съответната норма (норми) на чуждото 
вътрешно гражданско процесуално право.

Съдържанието на чуждата стълкновителна (от-
пращаща) норма не подлежи на установяване. Факти-
те от обема и критериите на привързване от прив-
ръзката й са предмет на квалификация. Тя се прави 
от българските правоприлагащи органи, вкл. нотари-
усите.

Обобщено казано, предмет на установяване е 
съдържанието  на чуждото право, и по-конкрет-
но съдържанието на: материалните (преки) норми 
на чуждото МЧП; материалните норми на чуждото 
вътрешно гражданско и търговско право – в случай, 
че липсват съответни норми в чуждото МЧП; когато 
става дума за процесуални отношения – процесуални-

те норми на чуждото МЧП и процесуалните норми на 
чуждото вътрешно право – в случай, че липсват съ-
ответни норми в чуждото МЧП.

2. Кой установява съдържанието 
на чуждото право?  

Следва да се уточни, че субекти на действията по 
установяването са съдът или друг правоприлагащ ор-
ган, страните и други лица и органи, а по правило су-
бект на задължението да се установи съдържанието 
на чуждото право е само един – съдът, нотариусът 
или друг правоприлагащ орган.    

 Изходните начала на КМЧП в тази материя са: 1) 
по правило единствено компетентният орган – съд, 
нотариус или друг орган, имат служебното задъл-
жение да установяват съдържанието на чуждото 
право5. Страните могат да оказват съдействие на 
компетентния орган в тази насока. Той може и да ги 
задължи да съдействат – в случай, че страните са 
избрали за приложимо едно чуждо право. Но дори и то-
гава служебното задължение на съда, нотариуса или 
другия орган остава. Иначе казано, ако страните не 
съдействат, макар да са могли или да са били задъл-
жени да го сторят от правоприлагащия орган, същи-
ят няма право да се позовава на това и да изключва 
своето сужебно задължение за установяване съдър-
жанието на чудестранното право; 2) съдържанието 
на чуждото право е предмет на установяване, а не 
на доказване; 3) установяването на съдържанието 
на чуждото право е служебно (ex officio) задължение 
на българския съд, нотариус или друг правоприлагащ 
орган.

 
3. Как се установява съдържанието 
на чуждото право? – способи за установяване.

Съдът, нотариусът или друг правоприлагащ орган 

5 В някои случаи КМЧП отстъпва от това прави-
ло и по изключение установяването на съдържанието 
на чуждото право се възлага на страна по делото, чие-
то право (чуждестранно) е приложимо – напр.  по реда 
на чл. 77 КМЧП, от чуждия гражданин или от лице без 
гражданство се изисква да удостовери пред българския 
орган по гражданското състояние, че неговото отечес-
твено право признава брака, сключен пред чуждестра-
нен компетентен орган и че според неговото отечес-
твено право няма пречки за сключване на брака. Ясно 
е, че за да удостовери въпросните правно релевантни 
факти, чуждият гражданин или апатридът следва да 
установи съдържанието на своето отечествено право.
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е длъжен да си послужи с всички предвидени от МЧП 
способи. Същите са регламентирани в чл.43 КМЧП и в 
международни договори, по които Република България 
е страна. Става дума за следното:

1. Способи, уредени в многостранни и двустранни 
международни договори.

2. Изискване на информация от Министерство 
на правосъдието или от друг орган – Минис-
терство на външните работи, Службите по 
търговско-икономически въпроси към Минис-
терство на икономиката, търговски предста-
вителства на чужди държави у нас.

3. Ползване становища на експерти (вещи лица).
4. Ползване на правни мнения и становища на спе-

циализирани институти, които разработват 
проблеми на чуждото или сравнителното право.

5. Ползване на различни форми на съдействие от 
страните, в т.ч. и представени от тях доку-
менти, установяващи съдържанието на разпо-
редби на чуждото право, на които те основа-
ват своите искания или възражения

6. Задължаване на страните да съдействат – в 
случай, че те са избрали  приложимото право.

7. Ползване на данните от Европейската съдебна 
мрежа по граждански и търговски дела – кога-
то се установява правото на държава-членка 
на ЕС.

8. Ползване на възможностите, предоставени от 
Световния съюз на нотариусите (Латинския но-
тариат) – специално що се отнася до оказване 
съдействие на българските нотариуси.

Българският съд, нотариус или друг орган в някои 
хипотези е длъжен да прилага уредени в съответна-
та норма способи за установяване съдържанието 
на чуждото право, а в други е свободен да прецени 
към кой способ да прибегне. Преценката зависи от 
конкретната ситуация – така например ако в дадена 
ситуация е необходимо да се установи съдържанието 
на чуждо право, избрано от страните,  компетент-
ният орган може да използва всеки един от първите 
пет способа, като наред с това задължи страните 
да съдействат. Ако следва да се установи съдържа-
нието на право на държава, с която България има 
двустранен договор, регламентиращ ред и условия за 
взаимно информиране на държавите-съдоговорител-
ки относно действащото им право и съдебна практи-
ка – тогава правоприлагащият орган ще се възползва 
от този ред.  Когато става въпрос за установява-
не съдържанието на право на държава, участничка в 
многостранен международен договор, по който и Ре-
публика България е страна, и този договор предвижда 
съответния задължителен за страните ред за това, 
трябва да се следва уредбата на договора. Ситуа-

цията подсказва   на правоприлагащия орган към кой 
способ да се обърне. Няма пречка да се комбинират 
няколко способа с цел изпълнение на разглежданото 
служебно задължение. Липсва и определена последо-
вателност в ползването на изброените в чл.43, ал.1 
способи.

4. Последици от неустановяване 
съдържанието на чуждото право  

В тази насока КМЧП не съдържа изрична уредба. 
Щом като установяването на съдържанието на чуж-
дото право е служебно задължение на правоприлага-
щия орган, неустановяването на това съдържание  
означава неизпълнение на въпросното задължение.  

Неизпълнението може да се дължи на субективни 
или на обективни причини. Субективна причина е не-
полагането на достатъчно усилия от компетентния 
орган с цел постигането на указания в КМЧП резул-
тат, състоящ се в установяване съдържанието на 
чуждото право. Обективните причини биха могли 
да бъдат различни – например невъзможност да се 
стигне до досег с чуждото право (почти изключено 
в съвременните условия на Интернет, но все пак е 
мислимо, ако става въпрос за право на отдалечена 
държава, новообразувана държава, обичайно право и 
т.н.). Тук обаче е логично да се очаква правоприлага-
щият орган да докаже въпросната причина, както и 
че той е използвал всички предоставени му от КМЧП 
и от международните договори способи, и въпреки 
това не е успял да осъществи контакт с търсеното 
чуждо право.

Задължението на българските компетентни орга-
ни да  установяват служебно съдържанието на чуждо-
то право, възложено им с чл.43 КМЧП, е съществено 
процесуално правило по смисъла на ГПК. Неизпълне-
нието на това задължение, независимо от причините, 
е нарушение на въпросното процесуално правило. 
Решението, прието при неизпълнение на разглежда-
ното служебното задължение, е неправилно. Наруше-
нието на същественото процесуално правило е ос-
нование за касационно обжалване на решението по 
реда на чл.281, т.3 ГПК.  Върховният касационен съд 
процедира съгласно чл. 293 ГПК, а именно   оставя в 
сила или отменя частично или изцяло обжалваното ре-
шение (ал.1). Решението се отменя като неправилно, 
когато е нарушен материалният закон или са допусна-
ти съществени нарушения на съдопроизводствените 
правила или решението е необосновано (ал.2). Съдът 
връща делото за ново разглеждане от друг състав на 
въззивния съд само ако се налага повтарянето или из-
вършването на нови съдопроизводствени действия 
(ал.3). Когато обжалваното решение е нищожно или 
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недопустимо, прилагат се правилата на чл. 270 (ал.4).6 
 КМЧП не отговаря и на друг практически въпрос – 

какво ще стане, ако и след касирането въпреки всич-
ки положени от правораздавателните органи усилия 
съдържанието на чуждото право не е било установе-
но.  Тогава следва да се процедира по начин, аналоги-
чен с уредения в чл.45, ал.3 КМЧП. Казаното означа-
ва да се приложи или друга подходяща разпоредба от 
същото чуждо право, или разпоредба от българското 
право, ако това е необходимо за уреждането на от-
ношението.

5. Каква е ролята на съда, нотариуса7 или 
друг правоприлагащ орган за установяване 
съдържанието на чуждото право. Служебно 
начало – чл.43,ал.1 КМЧП.

Съдържанието на чуждото право трябва да бъде 
установено служебно от българския съд, нотариус или 
друг правоприлагащ орган. Презумпцията, че съдът 
знае правото (Jura novit curia), се отнася до собст-
веното му национално право.  В  МЧП не се очаква 
от компетентните органи да познават чуждестран-

6 Чл.270 ГПК „Решение при нищожно и недопусти-
мо първоинстанционно решение“
7 Вж. Закона за нотариусите и нотариалната 
дейност (ЗННД), (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 123 ОТ 1997 Г.), 
в сила от 07.01.1997 г., Обн. ДВ. бр.104 от 6 Декември 
1996г., изм. ДВ. бр.117 от 10 Декември 1997г., изм. ДВ. 
бр.118 от 10 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.123 от 22 
Декември 1997г., изм. ДВ. бр.24 от 27 Февруари 1998г., 
изм. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., изм. ДВ. бр.18 от 25 
Февруари 2003г., доп. ДВ. бр.29 от 9 Април 2004г., изм. 
ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.19 от 1 Март 
2005г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 
11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.39 от 12 Май 2006г., изм. ДВ. 
бр.41 от 19 Май 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., 
изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 30 
Май 2008г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. 
бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., 
изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.87 
от 5 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.32 от 19 Април 2011г., 
изм. ДВ. бр.41 от 31 Май 2011г., изм. ДВ. бр.82 от 21 
Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. 
и доп. ДВ. бр.95 от 4 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 
26 Юли 2013г.. Съгласно чл.2, ал.1, „Нотариус е лице, на 
което държавата възлага извършване на предвидените 
в законите нотариални действия.“ Това са публични 
функции, осъществявани от лице, работещо в частна-
та практика.

ното право и няма норма, която да ги задължава да 
го знаят. Има обаче норма, която ги задължава слу-
жебно – ex officio да установят съдържанието на 
чуждото право и това е чл.43 КМЧП.  Разпоредбата 
посочва съда или друг правоприлагащ орган (в т.ч. 
и нотариусите) като основен субект на служебно-
то задължение за установяване съдържанието на 
чуждото право. Компетентните органи, освен че са 
главен субект на това задължение, са и движеща сила 
на дейността по установяването. Действията в 
тази процедура се предприемат преди всичко по тях-
на инициатива, т.е. те са активната страна и КМЧП 
ги задължава да бъдат такива. Тяхната активност 
е нормативно уредена като задължение и неспазва-
нето му води до сериозни процесуални последици, за 
част от които вече стана дума по-горе.

 Възможностите пред съда, нотариуса или 
друг правоприлагащ орган за установяване съдържа-
нието на чуждото право са регламентирани в много-
странни и двустранни международни договори.

Многостранни договори на Република България

България е държава-съдоговорителка по Европей-
ска конвенция за обмен на правна информация между 
държави8.  Тя регламентира задължението на догова-
рящите държави да си разменят информация относно 
тяхното право и съдопроизводство в гражданската 
и търговската материя, както и по организацията на 
съда (чл.1, ал.1 ЕКОПИД). Това е публичноправно задъл-
жение, субекти на което са държавите и техните ор-
гани. Ако предмет на установяване е съдържанието 
на право на държава, участничка в тази Конвенция, 
българският съд, нотариус и други наши правоприла-
гащи органи са длъжни да процедират според предпи-
сания в нея ред за установяването му. 

С Решение на Великото народно събрание от 
25.01.1991 г. Република България ратифицира и Допъл-
нителния протокол към ЕКОПИД9. С него се разширя-
ва системата на правна взаимопомощ, създадена с 
Конвенцията, и в областта на наказателното право 
и процес, въвеждат се и други изменения, за които ще 
стане дума по-долу.  

Конвенцията регламентира детайлно способите 
за установяване съдържанието на правото на държа-
ва-съдоговорителка. Българският съд, нотариус или 
друг орган е длъжен да си послужи с някой от тях в 

8 Обн. ДВ бр.43/1991 г., в сила от 01.05.1991 г. 
(съкр. ЕКОПИД)
9 Допълнителният протокол е обнародван  заед-
но с Конвенцията за обмен на правна информация между 
държави в ДВ бр. 43/1991 г.
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зависимост от особеностите на конкретния случай.
Според член 3, ал.1, ЕКОПИД,  заявката за инфор-

мация може да изхожда само от оторизиран съдебен 
орган (judicial authority), дори и ако в случая не е била 
съставена от самия орган. В Обяснителния доклад 
към Конвенцията се уточнява, че изразът „отори-
зиран съдебен орган“ (judicial authority) не е дефини-
ран в Конвенцията и под него следва да се разбира 
онова, което предвижда правото на „запитващата 
държава“.10 Според ЗННД нотариусите, тъй като из-
пълняват публични функции, попадат в категорията 
на оторизираните съдебни органи по смисъла на Кон-
венцията. 

Подаването на заявка е поставено в зависимост 
от висящо дело, вкл. и нотариално дело. Заявка може 
да бъде направена само ако е започнато дадено произ-
водство. Обхватът на чл.3, ал.1 ЕКОПИД е разширен с 
Допълнителния протокол, съгласно който: “В рамките 
на действията, посочени в чл. 1, ал. 1 на конвенцията, 
договарящите страни се съгласяват, че исканията за 
информация могат:

 а) да изхождат не само от съдебни органи, но 
също и от орган или лице, работещо в официални сис-
теми за правна помощ или правен съвет, от името 
на лица в икономически слаби позиции;” (чл.3 от Допъл-
нителния протокол). 

В светлината на цитираната и изяснена по-го-
ре разпоредба на чл.2, ал.1 ЗННД, нотариусът като 
лице, комуто държавата е възложила извършване на 
предвидените в законите нотариални действия, т.е. 
да осъществява публични функции, може да отправя 
такива искания. В обхвата на израза “орган или лице, 
работещо в официални системи за правна помощ или 
правен съвет” попадат адвокати, юрисконсулти, съ-
дии-изпълнители, синдици  и др. под.  

Обобщено казано, според ал.1 на чл.3 ЕКОПИД, 
във връзка с чл.3 от Допълнителния протокол усло-
вията, при наличието на които може да се отправи 
заявка за информация за право на държава-съдого-
ворителка по Конвенцията са две, уредени кумула-
тивно: първо – заявката трябва да бъде направена 
от оторизиран съдебен орган, нотариус или от ор-

10 Вж. т.18 и сл. от Обяснителен доклад към 
Европейската конвенция за обмен на правна информация 
между държави (Explanatory Report), който е достъпен 
в интернет на адрес http://conventions.coe.int/Treaty/
Commun/QueVoulezVous.asp?NT=062&CM=1&CL=ENG 
. Според Доклада даже и арбитражни съдилища, ако 
местното право го допуска, могат да се възползват от 
реда за установяване съдържанието на чуждестранно-
то право, установен в Конвенцията.

ган, респ. лице, работещо в официални системи за 
правна помощ или правен съвет от името на лица 
в икономически слаби позиции, и второ – заявката 
може да се направи само след започване на произ-
водството, т.е. само при висящ процес – образува-
но съдебно, нотариално или друг вид дело по граж-
дански или търговски въпроси.

А съгласно чл.3, ал.3 ЕКОПИД, , две или повече дър-
жави-съдоговорителки могат да разширят помежду 
си обхвата й по отношение на заявки от лица, които 
не са съдебни органи.  При наличие на такова споразу-
мение страните по него са длъжни да   съобщят те-
кста му на Генералния секретар на Съвета на Европа. 
И ако трябва да се установи съдържанието на право 
на държава-съдоговорителка по Конвенцията, с коя-
то България е сключила двустранно споразумение от 
разглеждания вид, то заявката за информация може 
да бъде направена и от несъдебни органи, посочени в 
него. Тази възможност разширява максимално кръга 
на субектите, оторизирани да правят заявки за ин-
формация относно чуждото право.  

За приемане, респ. предаване на заявките дър-
жавите-съдоговорителки създават или определят 
национални органи за взаимодействие, т.нар. “прие-
мателна агенция” и “предавателна агенция”. Приема-
телната агенция приема заявки за информация от 
друга  договаряща държава и съставя отговор сама 
или изпраща заявката до друг официален орган, или до 
друга държава за отговор. Предавателната агенция 
получава заявките за информация от съдилищата на 
държавата и ги предава по-нататък до чуждите ком-
петентни приемателни агенции на договорящите 
държави. Приемателната агенция може да изпълнява 
ролята и на предавателна агенция (чл.2, ал.2 ЕКОПИД). 
Обикновено държавите-съдоговорителки  създават 
или определят орган с функциите както на приема-
телна, така и на  предавателна агенция. Той е отдел 
в министерството (най-често министерство на пра-
восъдието – б.м. Н. Натов) или на друг държавен ор-
ган – чл.2, ал.2 ЕКОПИД. С Допълнителния протокол 
държавите-съдоговорителки се задължават да създа-
дат или да определят въпросните органи (чл.4, ал.1 
от Допълнителния протокол). У нас функциите на при-
емателно-предавателна агенция следва да изпълнява 
Министерството на правосъдието.

Съгласно чл.4 ЕКОПИД, посветен на съдържанието 
на заявката за информация, същото се определя от 
съдебния орган, от който заявката произлиза, както 
и от естеството на делото. В заявката се описват 
колкото е възможно по-точно въпросите, по които се 
желае правна информация от запитваната държава, а 
ако в тази държава съществува повече от една прав-
на система, конкретизира се и правната система, по 

file:///Users/admin/Desktop/ 
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която се иска информация (ал.1). Съдържанието на за-
явката обхваща също фактите, необходими както за 
нейното правилно разбиране, така и за формулиране-
то на точен и прецизен отговор. Където е необходи-
мо, по преценка на отправящия заявката орган могат 
да се приложат копия от документи за изясняване об-
сега на заявката (ал.2). Съгласно ал.3, заявката може 
да съдържа питания по теми, различни от информа-
ция за правото и съдопроизводство в гражданската 
и търговската област, или за съдебна организация в 
запитваната държава.онези, стига те да се отнасят 
до принципните въпроси, съдържащи се в заявката. 
Тази алинея разширява приложното поле на Конвенция-
та, очертано в чл.1, ал.1.11

Нормата на чл.4, ал.4 изисква, когато заявката не 
е съставена от съдебен орган, да бъде придружена 
от решение на този орган, с което той я оторизи-
ра. Обаче по реда на чл.3 от Допълнителния протокол,  
заявката може да  бъде съставена и от несъдебен ор-
ган, тогава тя не се нуждае от придружително ото-
ризиращо решение на съдебен орган12.  Това означава, 
че когато е съставена от орган или лице, работещо 
в официални системи за правна помощ или правен съ-
вет, от името на лица в икономически слаби позиции, 
както и от орган, оторизиран по силата на двустран-
но споразумение между държави-съдоговорителки съ-
гласно чл.3, ал.3 ЕКОПИД,  заявката е еквивалентна 
по последици със заявка, съставена от съдебен орган.

Заявката за информация и приложенията към нея 
следва да се изготвят на езика на запитваната дър-
жава или на един от официалните й езици (ако в нея 
се използват няколко) или – да бъдат на езика на за-
питващата държава като се придружават от превод 
на официалния език на запитваната държава (чл.14, 
ал.1 ЕКОПИД).  Втората алинея на този член допуска 
две или повече от договарящите страни да се спора-
зумеят помежду си да не се съобразяват с изисква-
нията на ал.1. Тогава използваният език се уговаря 
между държавите-съдоговорителки.

Съгласно чл. 5 ЕКОПИД,  заявката за информация 
се предава направо на приемателната агенция на за-
питваната държава от предавателната агенция или 
при липса на такава – от съдебния орган, от който 
тя произлиза. У нас заявката следва да се предаде на 
Министерството на правосъдието, което я изпраща 
до приемателната агенция на запитваната държа-
ва-съдоговорителка.

Отговор на заявката дава приемателната аген-

11 Вж. така Обяснителен доклад, т.23.
12 Всяка държава-съдоговорителка по Конвенци-
ята определя формата на такава „оторизация“ – Обясни-
телен доклад, т.24.

ция (или друг официален орган) на запитваната дър-
жава-съдоговорителка (чл.6, ал.1). Това е нейно задъл-
жение (чл.10, ал.1). Тя го изпълнява в съответствие с 
нормите на Конвенцията, като може да се отклони 
от него само на изрично посочени в този акт осно-
вания. Съгласно чл.11 запитаната държава може да 
откаже да предприеме действия по искането за ин-
формация в три хипотези: първо – ако нейните инте-
реси се засягат от случая, посочен в заявката, или ако 
тя счете, че – второ,  отговорът може да навреди 
на суверенитета й, или, трето – отговорът може да 
навреди на сигурността й. Извън тези три основания 
за отказ, уредени като изключения, запитваната дър-
жава може да откаже отговор и ако в хипотезата на 
чл.6, ал.3 не е дадено съгласие за поемане на плащане-
то13, както и когато според чл.13, ал.1 приемателна-
та агенция, респ. органът или лицето, на което тя е 
наредила изготвянето на отговора в съответствие 
с чл. 6 (вж. по-долу), са изискали от органите, отпра-
вили заявката, да дадат допълнителна информация, 
която се смята за необходима за съставянето на от-
говора, но такава не е била получена.14

Когато няма основания за отказ, приемателната 
агенция или сама съставя отговора, или изпраща заяв-
ката до друга държава или официален орган, за отго-
вор (чл.6, ал.2). В определени случаи или поради адми-
нистративна организация въпросната агенция може 
да препрати заявката до частен орган или до квали-
фициран адвокат/юрист. Ако в такива случаи се на-
лага заплащане, приемателната агенция, преди да из-
върши препращането, съобщава на органа, от който 
произхожда заявката, както и на частния орган или 
на адвоката/юриста, на които се препраща заявка, 
колкото е възможно по-точно размера на евентуални-
те разходи и изисква тяхното съгласие (чл.6, ал.3). По 
принцип плащането следва да се извърши от запитва-
щата държава-съдоговорителка (чл.15, ал.1). На прак-
тика обаче, когато органът, отправил заявката у нас 
– съд, нотариус или друг, получи подобно съобщение, 
следва да информира страните (страната) и да поис-
ка тяхното (нейното) съгласие за плащането. Ако го 
получи, този орган дава съответното изисквано от 
чл.6, ал.3 съгласие. Приемателната агенция извършва 
препращането само ако има съгласие и от частния 
орган (напр. консултантска къща) или адвоката (респ. 

13 При условие, разбира се, че е съществувала 
възможност за компенсиране на разноските, но въпреки 
това съгласие не е било дадено – бел. м. Н. Натов
14 Искането за допълнителна информация се 
изпраща от приемателната агенция по същия начин, по 
който, съгласно чл. 9, става предаването на отговора 
(чл.13, ал.2)
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друг квалифициран експерт-юрист), на които се пре-
праща заявката за отговор. При липса на заявено съ-
гласие от предавателната агенция или от частния 
орган/адвоката, приемателната агенция следва да 
търси възможност за компенсиране на разноските, 
произтичащи от разглежданата услуга. В случай, че 
тя няма намерение да търси такава възможност или 
пък възможност за компенсиране не съществува, али-
нея 3 на чл.6 не се прилага.15 

На съдържанието на отговора е посветен чл.7  
ЕКОПИД. Предмет на отговора е даване на информа-
ция за съдопроизводството на запитваната държава. 
Информацията трябва да се поднесе по обективен и 
безпристрастен начин16  и да бъде адресирана до орга-
на, от когото произтича заявката.17  Отговорът съ-
държа и подходящи за конкретния случай релевантни 
законови, респ. подзаконови текстове, както и реле-
вантни съдебни решения, които може да се приложат 
в оригинал.  Придружават отговора допълнителни до-
кументи като извлечения от теоретични трудове и 
подготвителни работи („traveaux preparatives“) относ-
но правни норми или съдебни решения.  Допълнителни-
те документи се прилагат в обем, считан за необхо-
дим за точното информиране на запитващия орган.  

Може, но не е задължително, към отговора да се 
приложат и обяснителни коментари върху норми, 
практика или върху норми и практика. В някои случаи 
даващият отговора може да привлече вниманието на 
запитващия върху всеки фактор извън гражданското 
и търговското право, който според него трябва да 
се вземе предвид поради отношението му към прило-
жимото право и с оглед пълното информиране на за-
питващия, даже ако такъв фактор не е бил споменат 
в запитването.18

Отговорът се дава колкото е възможно по-бързо,  
но когато подготовката на отговора изисква по-дъл-
го време, приемателната агенция е задължена да ин-
формира за това запитващия чуждестранен орган 

15 Така Обяснителен доклад, т.29.
16 Което означава, че в отговора не бива да се 
съдържат каквито и да било внушения относно това, 
как да се реши делото, породило необходимост от ус-
тановяване съдържанието на чуждото право – вж. така 
Обяснителен доклад, т.30.
17 Отговорът, според чл.9 във връзка с Допъл-
нителния протокол, се адресира от приемателната 
агенция до предавателната агенция, ако запитването е 
било изпратено от тази агенция, или до съдебния орган, 
респ. друг компетентен орган, ако запитването е било 
изпратено пряко от него. 
18 Вж. така Обяснителен доклад, т.32.

като в същото време следва да определи, ако и до-
колкото е възможно, вероятната дата, на която ще 
бъде изпратен отговорът (чл.12). Когато отговорът 
не е съставен от приемателната агенция, Конвенция-
та предвижда задължение за нея да осигури спазване-
то на горните изисквания (чл.10, ал.2). 

Отговорът по принцип се изготвя на езика на за-
питваната държава, но съдоговорителките по ЕКО-
ПИД могат да се споразумеят за друго (чл.14, ал.2). 
Разпоредбата е диспозитивна.

Отговорът няма задължителен характер за запит-
ващия орган (чл.8). Правилото на тази пряка норма по-
чива върху разбирането, че трябва да се гарантира 
независимост и безпристрастност на съда, нотари-
уса или друг правоприлагащ орган, от който изхожда 
запитването. Иначе казано,  въпросните органи пре-
ценяват отговора по свое вътрешно убеждение.

Съгласно чл.15, ал.1 , отговорът не трябва да 
изисква парично заплащане или разходи освен онези, 
за които стана дума по-горе – уредените в чл. 6, ал. 
3. Тези разходи следва да се поемат от държавата, 
отправила запитването.19 Но и тук правилото е дис-
позитивно. Съгласно втората алинея на чл.15, две или 
повече от договарящите държави може да се спора-
зумеят помежду си да не се съобразяват с изисква-
нията на  ал.1. 

Когато отговорът се дава от приемателната 
агенция, той винаги е безплатен.20 Разпоредбата на 
чл.15 пази мълчание относно два практически въпроса 
– каква да бъде процедурата за плащане в случаите на 
чл.6, ал.3, т.е. на кого, на приемателната агенция на 
юриста или друг, следва да се предаде хонорарът; и 
как ще стане компенсирането за изплатената сума. 
Първият въпрос е предоставен на практиката за от-
говор. По втория въпрос се приема, че това трябва 
да се реши съгласно правото на запитващата държа-
ва-съдоговориителка.21

Двустранни международни договори на Република 
България.

Такива са договорите за правна помощ. В тях се 
съдържа уредба на задълженията на държавите-съ-
договорителки относно размяна на информация за 

19 Това изискване е в съответствие с принципа, 
залегнал в разглеждания член – нито приемателната 
агенция, нито предавателната агенция или органът, 
от който произхожда искането, са длъжни да поемат 
плащането по чл.6, ал.3 от Конвенцията, вж. така Обяс-
нителен доклад, т.48.
20 Обяснителен доклад, т.47.
21 Вж. така Обяснителен доклад, т.49.
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действащото им право и практика. Това става при 
поискване и чрез централните им органи, определе-
ни в съответния договор – най-често такива са Ми-
нистерствата на правосъдието.  Българският съд, 
нотариус или друг правораздавателен орган  се обръ-
ща към Министерство на правосъдието с молба за ин-
формация относно търсена норма (норми) на правото 
на другата държава-съдоговорителка, за да установи 
съдържанието й.22 От своя страна Министерство на 
правосъдието отправя искане до държавата-съдого-
ворителка, в което на базата на молбата на нашия 
компетентен орган описва нормативния акт или ак-
тове (съотв. други източници според случая), които 
са му необходими, както и практиката по тяхното 
прилагане. Практиката е нужна, защото става дума 
за акт на чуждо право, изразяващ чужда правна култу-
ра и традиция, за разбирането на които тя може да 
спомогне. В искането се посочва и международното 
гражданско/търговско дело у нас, за което съответ-
ните актове се търсят, както и разпоредбата от 
ДПП, по силата на която информацията се иска. 

Централният орган на другата държава изпраща 
исканата информация. По своя характер тя е офи-
циална, публична. Нормативните актове и практи-
ката се получават на езика, уточнен в съответния 
ДПП, но за нуждите на международното гражданско/
търговско дело у нас те следва да бъдат надлежно 
преведени на български език. Във връзка с преводите 
важи изцяло казаното по този въпрос при анализа на 
Европейската конвенция за обмен на правна инфор-
мация между държави. Ако документите са издадени 
от органи на държава-съдоговорителка по Хагската 
конвенция за премахване изискването за легализация 
на чуждестранни публични актове, не се нуждаят от 
легализация. На тях уточнените по-горе компетент-

22 Например в Договора за правна помощ  (ДПП) 
по граждански дела между Република България и Репу-
блика Армения, ДВ бр.81/1998 г., е уточнено, че  към 
централните органи се отнасят: за Република България 
– Министерството на правосъдието на Република 
България; за Република Армения –  Министерството на 
правосъдието на Република Армения. (чл.5 т.2).  В чл. 24 
се регламентира обменът на информация както следва:  
„По искане на едната страна централният орган на дру-
гата договаряща страна изпраща информация относно 
законодателството и съдебната практика на тяхна 
територия, както и копия от съдебни решения.”  Норми 
с подобно съдържание има и в други ДПП (вж. чл.26 ДПП 
с Грузия;  чл.26 ДПП с Македония; чл.61 ДПП с Алжир и 
др.)

ни органи на държавата, от която произхожда доку-
ментът, поставят печат “Apostille (Convention de La 
Haye du 5 octobre 1961)”. Когато информацията идва 
от държава, която не участва в  Конвенцията за пре-
махване изискването за легализация на чуждестранни 
публични актове, те следва да бъдат легализирани, 
преведени на български език и заверени по реда на 
споменатия наш подзаконов акт. 

Разглежданият способ за установяване съдържа-
нието на чуждестранното право е меродавен, кога-
то предмет на установяване е правото на държава, 
с която Република България има сключен договор за 
правна помощ. 

Ако следва да се установява съдържанието на 
право на държава, която не е съдоговорителка по 
Европейската конвенция за обмен на правна информа-
ция между държави и с която нашата страна няма 
сключен ДПП, българският съд, нотариус или друг пра-
воприлагащ орган очевидно няма да може да се въз-
ползва от изяснените два способа за установяване 
съдържанието на чуждото право. Тогава на разполо-
жение са другите способи, регламентирани в чл.43, 
ал.1 КМЧП. Той може да поиска:

Информация от Министерството на правосъдие-
то или от друг орган.

Когато не може да бъде ползван редът за уста-
новяване съдържанието на чуждото право според 
многостранни и двустранни договори на Република 
България, компетентният орган следва да се обърне 
за съдействие към Министерството на правосъдие-
то или друга наша институция. Така съгласно чл. 25 
от Устройствения правилник на Министерството на 
правосъдието23, неговата Дирекция „Международно 
правно сътрудничество и европейски въпроси“ подпо-
мага дейността на министъра и ръководството на 
министерството по въпросите на Европейския съюз, 
дейността на международните организации в облас-
тта на правното сътрудничество и двустранните 
правни отношения с други държави. Споменатото 
„правно сътрудничество“ включва и предоставяне 
на информация за право и практика в други държави, 
участващи в сътрудничеството. В т. 10 от същия 
член на Устройствения правилник се уточнява, че 
тази Дирекция „...ръководи, разпределя работата и 
оказва методическа помощ по международните съ-
дебни ... поръчки“. В такива поръчки се включват и ис-
кания за информация относно съдържанието на чуж-
дестранно право. Съгласно т.14 от чл.25, Дирекцията 

23 Приет с ПМС № 215 от 23.09.2013 г., обн., ДВ, 
бр. 84 от 27.09.2013 г., в сила от 1.10.2013 г.
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поддържа и статистика за международната правна 
помощ по граждански дела. Въпросната статистика 
също може да служи като източник за установяване 
съдържанието на чуждото право.

 Друга наша институция, към която компетент-
ният орган може да се обърне, е Министерството 
на външните работи. Чрез дипломатическите и кон-
сулските представителства на страната то може 
да получи  по дипломатически канали информация за 
правото на съответна държава  и да я предостави на 
съда, на нотариуса или друг наш орган. Искането, ад-
ресирано до Министерството на външните работи, 
трябва да бъде ясно и конкретно. Ако документът, с 
който в отговор се изпраща в България търсената 
информация, е изготвен от български дипломатиче-
ски или консулски представител, за този очевидно 
документ няма да се изисква превод и легализация 
съгласно Конвенцията за премахване на изискването 
за легализация на чуждестранни публични актове (вж.
чл.1, ал.2 б.”а” от Конвенцията). Ако обаче български-
ят дипломатически или консулски представител се 
е снабдил с официален документ от компетентен 
орган в приемащата държава, същият няма да под-
лежи на легализация в случай, че тази държава е съдо-
говорителка по горната Конвенция.  Ако обаче доку-
ментът произхожда от държава, която не участва в 
Конвенцията, легализацията е необходима. Такава ще 
бъде необходима и когато документът, удостоверя-
ващ съдържанието на чуждото право, е частен.

Други органи, към които съдът или нотариусът 
могат да се обърнат с искане за установяване съдър-
жанието на чуждото право, са българските Служби 
по търговско-икономически въпроси в чужбина.24 
Искането трябва да се отправи до Министерство 
на икономиката25, в структурата на което са въ-
просните Служби. В искането  се описва акта или 
актовете от правото на чуждата държава по мес-
тонахождението на Службата, които са необходими 
по делото.   Министерството препраща искането 
до Българската агенция за инвестиции26.  Агенцията, 

24 В Москва е създадено звено с друго наименова-
ние, а именно Център на промишлеността на Република 
България в Руската федерация, вж. http://www.mee.
government.bg/bg/themes-c199.html?p=eyJwYWdlIjo0fQ 
25 На 7 ноември 2014 г. Народното събраниена 
основание чл. 87 т. 7 и чл. 108 от Конституцията 
на Република България, взе решение за разделяне на 
дотогавашното Министерство на икономиката и енер-
гетиката на две нови министерства – Министерство 
на икономиката и Министерство на енергетиката.
26 Която, както е известно „...е юридическо лице 

съгласно чл.16, ал.2, т. 6, б.”е” от своя Устройствен 
правилник, чрез Дирекция “Административна“ поддър-
жа контакти с българските посолства и търговски 
представителства в чужбина. Агенцията се свързва 
със съответната Служба по търговско-икономически 
въпроси27, предава искането и получава отговора от 
нея. Същият Агенцията предава в Министерството 
на икономиката, а то от своя страна  трябва да уве-
доми  правоприлагащия орган за пристигналата ин-
формация. 

За да изпълни искането,  Службата по търгов-
ско-икономически въпроси следва да се снабди с офи-
циалния текст на търсения нормативен акт (или 
актове), така както е публикуван в съответното 
държавно официално издание (аналогично на нашия 
“Държавен вестник”). Когато документът, съдържащ 
горната информация, е изготвен от Службата, той 
няма да попадне под действието на изключението, 
предвидено в чл.1, ал.2, б.”б” от Конвенцията за премах-
ване на изискването за легализация на чуждестранни 
публични актове. Тази норма изключва от обхвата 
на Конвенцията само  документи, пряко свързани с 
търговска или митническа операция. Разглежданият 
документ очевидно не е такъв, от което следва, че 
легализация не е необходима, ако произхожда от дър-
жава – съдоговорителка по тази Конвенция. Ако оба-
че държавата не участва в Конвенцията, както и ако 

на бюджетна издръжка със седалище София и
със статут на изпълнителна агенция към министъра на 
икономиката и енергетиката (чл.2, ал.1 от Правилника, 
Приет с ПМС № 264 от 22.11.2013 г., обн., ДВ, бр. 103 от 
29.11.2013 г., в сила от
1.12.2013 г.) Сега става дума само за министъра на 
икономиката (бел.м. Н. Натов).
27 В международната търговска практика на 
България очевидно се е вкоренил изразът „Търговско 
представителство“, вероятно поради което и Ус-
тройственият правилник на БАИ го използва. Обаче 
в Устройствения правилник на Министерството на 
икономиката и енергетиката (Приет с ПМС № 197 от 
02.09.2013 г., обн.  ДВ, бр. 79 от 10.09.2013 г., в сила от 
01.09.2013 г.; изм. и доп., бр. 110 от 21.12.2013 г., в сила 
от 21.12.2013 г.; изм., бр. 14 от 18.02.2014 г., в сила от 
18.02.2014 г.) изрично тези звена се наричат „Служби по 
търговско-икономически въпроси“, прикрепени към зад-
граничните представителства на Република българия 
– вж. така чл.37, т.18 и 19 от този Правилник. Вече бе 
споменато, че в Москва вместо такава служба имаме 
Център на промишлеността на Република България в 
Руската федерация – вж. чл.37, т.21 от същия Правилник.

http://www.mee.government.bg/bg/themes-c199.html?p=eyJwYWdlIjo0fQ
http://www.mee.government.bg/bg/themes-c199.html?p=eyJwYWdlIjo0fQ
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данните относно чуждото право имат частен харак-
тер (например нашият търговски представител от 
Службата по търговско-икономически въпроси ги е 
получил от местен адвокат, юрист-експерт, консул-
тант и др. под.), тогава влиза в действие изискване-
то за легализация.

Процедурата по установяване съдържанието на 
чуждото право с помощта на българските Служби по 
търговско-икономически въпроси, както се вижда, е 
твърде сложна и отнема много време. Ето защо тук 
би било по-практично да се предвиди de lege ferenda 
опростен ред за сезирането им с подобни искания.

Становища на експерти и специализирани инсти-
тути.

Ако и след изискване на информация от Министер-
ството на правосъдието, Министерството на външ-
ните работи или Министерството на икономиката  
съдържанието на чуждото право е останало неуста-
новено, другият предвиден от чл.43, ал.1 КМЧП способ 
е да се потърсят становища на експерти и специа-
лизирани институти.

Като експерти най-често биват ангажирани уче-
ни-специалисти по МЧП. Известно е, че един от ос-
новните методи за изследване, прилаган в науката 
и практиката по МЧП, е  сравнително-правният ме-
тод. До съдействие от страна на специалисти ще 
се прибегне най-често в случаите, когато става дума 
за установяване съдържанието на чуждо обичайно 
право, религиозни източници, неписани норми (някои 
обичайни норми са и неписани) или право с твърде 
рядко и ограничено приложение. Становището на екс-
перта-юрист следва да бъде легализирано, преведено 
и заверено по надлежния ред. 

По гореизложените причини може да се стигне до 
необходимост от получаване на становище, изгот-
вено от специализирани институти. Такива са науч-
ни институти, разработващи проблемите на МЧП 
и сравнителното право. Така например искането на 
съда или друг правоприлагащ орган може да бъде адре-
сирано до Института по международно частно право 
и сравнително право “Макс Планк” в Германия (Хамбург 
или Мюнхен). Становището на този и други подобни 
институти (напр. UNIDROIT –  Римският институт за 
унификация на частното право и др.) следва да бъде 
легализирано, преведено и заверено по установения 
ред. У нас напоследък становища относно съдържа-
нието на право на различни държави дава Институ-
тът по международно частно право в София. Негови-
те експертни заключения в тази материя се ползват 

успешно от съдии, адвокати и нотариуси.28

6. Ролята на страните при установяване 
съдържанието на чуждото право. Запазване на 
служебното начало – чл.43, ал.2 КМЧП.

Кодексът на МЧП предоставя на страните въз-
можност да съдействат на съда, нотариуса или друг 
правоприлагащ орган при установяване съдържание-
то на чуждото право – обикновено съдействието 
им е уместно, когато те основават свои искания 
или възражения на норми на чуждото право. Обаче в 
такъв случай  компетентният орган продължава да 
бъде служебно задължен да установи съдържание-
то на чуждото право. Съдействието на страните 
може само да го улесни при изпълнението му. Въпрос-
ното съдействие може да се изрази в представяне 
на документи (официални или частни), установяващи 
съдържанието на разпоредби на чуждото право.

Когато страна по международно гражданско или 
търговско дело основава свои искания или възраже-
ния на разпоредби на чуждото право, очевидно тя 
предварително се е запознала със съдържанието им. 
Иначе едва ли би могла да основе исканията или въз-
раженията си върху тях. Изхождайки от това, КМЧП 
допуска такава страна да съдейства като предста-
ви документите, установяващи съдържанието на съ-
ответни разпоредби на чуждото право. Страната не 
е длъжна да ги представи, но без съмнение тя има 
интерес от установяване съдържанието на разпо-
редбите, защото именно върху тях  основава искани-
ята, респ. възраженията си. Водена от този мотив, 
страната е заинтересувана и да съдейства на съда, 
нотариуса или друг правоприлагащ орган да установи 
съдържанието им.  За целта тя предоставя докумен-
тите, установяващи търсеното съдържание. Относ-
но техните превод и легализация, респ. липсата на 
необходимост за такава е меродавно изцяло казано-
то по-горе по този въпрос. 

Тук следва да се наблегне на факта, че страната 
може да съдейства за установяване съдържанието 
само на отделни разпоредби на чуждото право, но 
не и на целия нормативен акт, на няколко акта или на 
всички необходими актове на чуждото право.

Страната може и по друг начин да окаже съдей-
ствие на  правоприлагащия орган.

Например ако тя не разполага с документи, уста-
новяващи съдържанието на чуждото право, може да 
съдейства чрез посочване на специализиран инсти-
тут на чуждата държава или на експерт, познаващ 

28 Вж. електронната страница на Института на 
www.ipil.org

file:///Users/admin/Desktop/ 
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правото на такава държава. Страните могат да 
представят официални справочници, да сочат интер-
нет сайтове и др. под. Съдът, нотариусът или друг 
правоприлагащ орган ще прецени доколко споменати-
те  начини за съдействие, предложени от страните, 
могат да спомогнат за установяване съдържанието 
на чуждото право.

§ 7. Ролята на съда или друг правоприлагащ орган, 
и на страните при избор на приложимо право. Запаз-
ване на служебното начало – чл.43,ал.3 КМЧП.

Страните могат да изиграят и по-активна роля в 
процеса на установяване съдържанието на чуждото 
право в сравнение с тази, която им отрежда ал.2 на 
чл.43 КМЧП. Условието е те да са избрали приложи-
мото право. В случай на упражнена от страните ав-
тономия на волята КМЧП  допуска съдът, нотариусът 
или друг правоприлагащ орган да задължат страните 
да съдействат при установяване съдържанието на 
избраното чуждо право, т.е съдействието на стра-
ните не зависи от тяхната преценка, както е по ал.2 
на чл.43 КМЧП, а от преценката на правоприлагащия 
орган. Но дори и да ги задължи да съдействат, това 
не го освобождава от служебното му задължение 
за установяване съдържанието на чуждото право.

Относно конкретното съдържание на това съдей-
ствие – то би могло да се изрази главно в предос-
тавяне на документи, тъй като е ясно, че страните 
са се уверили предварително в автентичното съдър-
жание на чуждото право, а това става най-вече чрез 
документите (например държавният вестник или дру-
го официално издание, в които съответният акт на 
чуждото право е обнародван). 

7. Установяване съдържанието на правото на 
държава-членка на ЕС.

Тук от съществено значение е информацията, съ-
държаща се в Европейската съдебна мрежа по граж-
дански и търговски дела. Това е електронна база 
данни, достъпна на  http://ec.europa.eu/civiljustice/
applicable_law/applicable_law_gen_bg.htm . В нея може 
да се открие законодателството и съдебната прак-
тика на държавите-членки по граждански и търговски 
дела. Информацията е на официалния език на държава-
та-членка. От тази база могат да се черпят данни за 
съдържанието на правото както и за практиката по 
тълкуването и прилагането му.

 

8. Световната нотариална мрежа в рамките на 
Латинския нотариат и установяване съдържа-
нието на чуждото право.

С наименованието Латински нотариат е из-
вестен Международният съюз на нотариусите 
(International Union of Notaries), създаден през 1948 г. 
в Буенос Айрес, Аржентина. В него членуват 86 държа-
ви (2013 г.) от континенталната и латиноамерикан-
ската правна система, в т.ч. и провинция Квебек, Ка-
нада.29Този съюз поддържа Световната нотариална 
мрежа – World Notaries Network (WNN)30. Тя свързва в 
реално време всичките 86 нотариални камари на дър-
жавите-участнички. Съгласно Регламента на Светов-
ната нотариална мрежа всяка камара има свой нацио-
нален кореспондент, до когото се отправят искания 
по повод на дела с международен елемент, в т.ч. и ис-
кания за установяване съдържанието на правото на 
друга държава-участник. Националният кореспондент 
следва да изпраща по електронен път искането до 
националния кореспондент на държавата-участник, 
съдържанието на чието право е необходимо да бъде 
установено. Отговорът се получава по възможно 
най-бързия начин. Той обхваща информация за правна 
норма (норми) или нормативни актове, доктринални 
становища и съдебна практика на запитваната дър-
жава. Освен това могат – при поискване, да бъдат из-
пращани на запитващ нотариус и правилата относно 
официални (автентични) документи, удостоверяване 
на подписи и на пълномощни.31 И тук запитването и 
отговорът се предават чрез съответните нацио-
нални кореспонденти.

29 Официалната интернет страница на Латин-
ския нотариат е http://www.uinl.org/1/home-page Той 
обединява т.нар. „Гражданско-правни нотариуси“ (Civil 
law notary) , за разлика от нотариата на Общото право 
(Common law), където членуват „Публични нотариуси“ 
(Notary public).
30 Вж. http://www.uinl.org/156/presentation
31 Други услуги, които могат да бъдат поискани 
в рамките на Световната нотариална мрежа, са: нами-
ране на колега-нотариус, владеещ съответен език или 
притежаващ съответен конкретен опит; издирване на 
наследник на нотариус – за правни системи, където та-
кова наследяване е допустимо; осигуряване на достъп 
до публични нотариални документи или регистри; разре-
шаване на професионални проблеми и др. – пак там.

http://www.uinl.org/156/presentation
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9. Тълкуване на чуждото право.

След като установи съдържанието на чуждото 
право по някой от разгледаните способи, български-
ят компетентен орган е длъжен да го разтълкува, 
защото това е непозната за него правна система, 
плод на чуждестранен нормотворчески процес. Тъл-
куването е задължителен етап, предшестващ прила-
гането на чуждото право. Съгласно чл.44, ал.1 КМЧП, 
чуждото право се тълкува така, както то се тълкува 
в държавата, която го е създала. Тази пряка импера-
тивна норма на Кодекса задължава нашите органи да 
възприемат онова тълкуване на чуждото право, кое-
то се дава от съответните компетентни органи на 
държавата, създала въпросното право. 

За целта следва да се ползва тълкувателната 
практика на държавата, която се получава у нас на-
ред с данните относно съдържанието на чуждото 
право. Затова и всички разгледани по-горе способи за 
установяване съдържанието на чуждото право включ-
ват в обхвата на информацията относно това право 
и практиката. Става дума на първо място за тълку-
вателна практика.

Нашите органи не могат – под страх от законо-
ва санкция, да тълкуват чуждото право, използвай-
ки български тълкувателни критерии и практики. 
Ако го сторят, чл.44, ал.2 КМЧП урежда възможност 
за обжалване на решението им.  

Задължението на българските компетентни орга-
ни да  тълкуват чуждото право така, както то се 
тълкува от създалата го държава, възложено им с 
чл.44, ал.1 КМЧП, е съществено процесуално правило 
по смисъла на ГПК. Неизпълнението на това задъл-
жение е нарушение на въпросното правило. Решение-
то, прието при неизпълнение на задължението, е не-
правилно решение. Нарушението на същественото 
процесуално правило, както бе изяснено по-горе, е 
основание за касационно обжалване на решението по 
реда на чл.281, т.3 ГПК.  Върховният касационен съд 
процедира съгласно чл. 293 ГПК, а именно  оставя в 
сила или отменя частично или изцяло обжалваното ре-
шение (чл.293, ал.1 ГПК). Решението се отменя като 
неправилно, защото в разглеждания случай са допус-
нати съществени нарушения на съдопроизводстве-
ните правила (чл.293, ал.2 ГПК). Съдът връща делото 
за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд 
само ако се налага повтарянето или извършването 
на нови съдопроизводствени действия (чл.293, ал.3 
ГПК). Когато обжалваното решение е нищожно или 
недопустимо, следва да се приложат правилата на чл. 
270 (чл.293, ал.4 ГПК). 

10. Прилагане на чуждото право. 

След като българските компетентни органи – 
съд, нотариус и други, разтълкуват чуждото право 
така, както то се тълкува от създалата го държава, 
могат да пристъпят към прилагане на това право. 

Както е известно в МЧП, отношението към чуж-
дото право никога не е и не може да бъде безкри-
тично. Това означава, че след като установи съдър-
жанието на чуждото право и го разтълкува по начина, 
уреден в чл.44, ал.1 КМЧП, българският компетентен 
орган следва да прецени до какви последици ще до-
веде у нас прилагането на въпросното чуждо право. 
Нашият законодател го задължава да прилага чуждо-
то право така, както то се прилага от създалата 
го държава (чл.44, ал.1 КМЧП). И това задължение е 
съществено процесуално правило по смисъла на ГПК, 
а неизпълнението му води до санкцията по чл.44, ал.2 
КМЧП – касационно обжалване на решението на ос-
нование чл.281, т.3 ГПК и произтичащите от него и 
разгледани по-горе процесуални действия на Върхов-
ния касационен съд съгласно чл.293 ГПК.

Разпоредбите на чуждото право, след като бъде 
установено тяхното съдържание  и бъдат разтъл-
кувани съгласно чл.43 и чл.44, ал.1 КМЧП, трябва 
да преминат през теста на българския обществен 
ред. Ако го издържат, могат да бъдат приложени. 
За целта  нашият съд, нотариус и друг орган е длъжен 
да прецени дали прилагането у нас на отделната раз-
поредба (разпоредби) на чуждото право ще доведе до 
последици, които са явно несъвместими с българския 
обществен ред (чл.45, ал.1 КМЧП).

Общественият ред е национален институт, за-
това и законодателят в чл.45 КМЧП го нарича „бъл-
гарски“, т.е. той има българска националност. В 
този смисъл говорим и за френски, германски, и пр. 
обществен ред. Той не е и не би могло да бъде опре-
делян като „вътрешен“ обществен ред.32 В рамките 

32 Такъв е отговорът на зададения въпрос от Е. 
Матеева в публикацията й „Доброволно представител-
ство в нотариалните производства при действието 
на новия ГПК“ - с. 203, цитирана от  Д. Танев в „Относно 
едновременното удостоверяване на подпис и съдържа-
ние на документ“, „Нотариален бюлетин“, бр.2, 2014 г. 
Обществениат ред е институт на МЧП и има съдър-
жанието и значението, което МЧП му придава. Той е 
национален, но не и вътрешен. За повече подробности 
относно института на обществения ред в МЧП виж 
Вл. Кутиков,  цит. съч., с.267-278; Й. Зидарова, Общест-
веният ред и международното частно право, С., 1975 
г.; Н. Натов, Коментар на Кодекса на международното 
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на ЕС се формира и „наднационален“ обществен ред, 
базиращ се върху “общи принципи на правото на Общ-
ността” като напр. принципът на солидарността, 
свободите на вътрешния пазар, правата на човека и 
основните свободи, и др.33

Общественият ред действа, образно казано, като 
бариера, която по изключение българските компе-
тентни органи могат да спуснат пред чуждестранна 
разпоредба, определена за приложима от отпращаща 
норма на българското МЧП, която чужда разпоредба 
е разтълкувана по реда на чл.44, ал.1 КМЧП и по прин-
цип подлежи на прилагане съгласно изискванията на 
същия член на КМЧП. Бариерата на обществения ред 
се спуска само ако последиците от прилагане на чуж-
дата разпоредба са явно несъвместими с българския 
обществен ред.

Ще си позволя един кратък пример, вече използван 
в предишна публикация34 – когато в чужбина е съста-
вено пълномощно на чужд гражданин за разпореждане 
с недвижими имоти у нас, чуждият нотариус следва 
да спази формата на това пълномощно, предписана 
от неговото национално право. Това е така, защо-
то двустранната отпращаща норма на чл.61 КМЧП 
изисква прилагане на правото на държавата по мес-
тоизвършване на сделката. Ако въпросното право 
предвижда писмена форма с нотариална заверка само 
на подписа, съответната чужда норма ще бъде раз-
тълкувана от българския нотариус така, както тя се 
тълкува от създалата я държава (чл.44, ал.1 КМЧП), 
т.е. според тази държава формата на пълномощното 
е писмена с нотариална заверка само на подписа. 

Българският нотариус следва да приложи същата 
норма така, както тя се прилага от създалата я дър-
жава (чл.44, ал.1 КМЧП), т.е. да приеме у нас пълно-

частно право, Книга първа, Член 1-47, С., Сиела, 2006 г., 
с.362-386; Batiffol-Lagarde, Droit international prive, I-e еd, 
Paris, p.444-463; Cheshire-North, Private International Law, 
Eight ed., p. 128 – 152; M-L. Niboyet, G.G. de La Pradelle, Droit 
international prive, Paris, 2007, p.221 – 232   и много други. 
Основните теоретични трудове по МЧП на всички ези-
ци съдържат подробни разработки на проблематиката 
на обществения ред. Този институт недвусмислено 
следва да се разграничава от особените повелителни 
норми.
33 Вж. за това някои решения на Съда на ЕС като 
Stauder (Case 29/69, ECR 419), van Duyn (Case 41/74, ECR 
1337) и др., както и M-L. Niboyet, G.G. de La Pradelle, op. 
cit., p.232 – 237.
34 Н. Натов, Относно заверено в чужбина пълно-
мощно за разпореждане с недвижими имоти в България, 
„Нотариален бюлетин“, бр.1, 2014 г.

мощното, заверено от чуждия нотариус във формата 
му съгласно правото по местоизвършването. Преди 
да приложи чуждата норма обаче (преди да приеме 
пълномощното с дадената само една заверка), нота-
риусът трябва да подложи нормата на теста на 
българския обществен ред. В случая този тест няма 
да бъде издържан от въпросната чужда разпоредба, 
понеже прилагането й у нас ще доведе до последици, 
явно несъвместими с българския обществен ред. Съ-
щият се материализира в правилото на чл.37 ЗЗД, съ-
гласно което е необходима едновременна заверка на 
подписа и съдържанието на такова пълномощно, като 
нормата защитава сигурността и стабилността на 
гражданския оборот, в частност – на сделките с не-
движими имоти и без съмнение е разпоредба от об-
ществен ред. Тогава нотариусът следва да откаже 
прилагането на чуждата норма (да откаже да приеме 
пълномощното със заверка само на подписа), като 
отказът се мотивира със съображение за общест-
вен ред. По такъв начин едно иначе валидно според 
правото на държавата по местоизвършването му 
пълномощно, към което право е отпратила стълкно-
вителна норма на нашето МЧП, няма да може да по-
роди правни последици у нас.35  Отказът, мотивиран 

35 В този аспект Решение № 101 от 5 април 2011 
г. по гражд. д. № 829/2009 г., ГК, IV г.о. на ВКС (посочено 
от Д. Танев в споменатата по-горе статия в „Нота-
риален бюлетин“, бр.2, 2014 г.),  с което се признава за 
валидно пълномощно за разпореждане с недвижими имо-
ти у нас, съставено в Русия от руски нотариус, който 
заверява само подписа, е правилно. Това е така, защото 
ВКС, сезиран с въпроса за валидността на такова пъл-
номощно и следвайки указанията на чл.61 КМЧП правил-
но констатира, че тази норма е спазена. Тя наиистина е 
спазена, защото по реда на руското материално право, 
приложимо съгласно чл.61 КМЧП в качеството му на 
право на държавата по местоизвършване на упълномо-
щителната сделка, споменатото пълномощно трябва 
да има само една заверка – на подписа, и тази заверка е 
извършена. Следователно пълномощното е валидно спо-
ред приложимото към формата му чуждо материално 
право. Известно е, че ВКС не може да се произнася по 
други въпроси освен повдигнатите в касационната жал-
ба. Такова валидно пълномощно може да се представи 
в България, както правилно заключава ВКС. Ако ВКС бе 
сезиран по-нататък и с въпрос какви биха били последи-
ците от представяне на разглежданото пълномощно 
с оглед българския обществен ред, той би изследвал и 
тази страна от прилагането на чуждото право у нас. 
Това обаче не е било предмет на касационната жалба.
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бЪлгАРСко зАкоНоДАтЕлСтво
пРоФ. Д-Р НИколАй НАтов
НякоИ вЪпРоСИ по повоД 
тРАНСгРАНИчНИтЕ НАСлЕДявАНИя

със съображение за обществен ред, е изключение от 
общото правило, според което чужда разпоредба, по-
сочена за приложима от отпращаща норма на българ-
ското МЧП, се прилага и то се прилага така, както в 
държавата, която я е създала.

Ето защо отказът на български компетентен ор-
ган да приложи конкретна разпоредба на чуждо право 
поради това, че последиците от нейното прилагане 
са явно несъвместими с българския обществен ред, 
не може да се разглежда като неизпълнение на про-
изтичащото от чл.44, ал.2 КМЧП негово задълже-
ние за прилагане на чуждото право. Това задължение 
потвърждава обвързващото действие на стълкнови-
телните норми в МЧП, т.е. те изискват от компе-
тентния орган да проследи указанието на тяхната 
привръзка и да приложи чуждото право, към което те 
са го насочили. И той ще го приложи, освен онези не-
гови разпоредби, чието прилагане води до последици, 
явно несъвместими с българския обществен ред. Та-
къв е смисълът на този институт на МЧП и по та-
къв начин той се вмества в общата конструкция на 
този правен отрасъл, съответно – в механизма на 
действие на отпращащите (стълкновителните) му 
норми.

Когато се констатира, че чужда разпоредба не е 
от естество да постави в действие обществения 
ред, българският съд, нотариус и друг орган следва да 
изпълнят възложеното им от чл.44 КМЧП задължение 
и да приложат, при това да приложат правилно, чуж-
дата норма. Иначе казано, чуждото право се прилага 
така, както го прилага създалата го държава. За цел-
та отново трябва да се ползва практиката по при-
лагане на чуждото право, която е събрана в хода на 
установяване съдържанието на това право.

Ако чуждото право не бъде приложено въобще или 
бъде неправилно приложено (правилно означава да се 
приложи така, както в създалата го държава), това 
влече санкция. Тя се изразява в последиците от об-
жалване на решението.  Неприлагането на чуждото 
право (разбира се, ако това неприлагане не се отнася 
до конкретна норма и не се обосновава със съобра-
жение за обществен ред – бел. м. Н. Натов) е наруше-
ние на съществено процесуално правило по смисъла 
на ГПК. Неправилното прилагане на чуждото право 
пък води до решение, постановено в противоречие с 
материалния закон. И в двата случая е налице осно-
вание за касационно обжалване по реда на чл.281, т.3 
ГПК. Последиците са уредени в чл.293 ГПК –  Върхов-
ният касационен съд  може да отмени частично или 
изцяло обжалваното решение (чл.293, ал.1 ГПК). Реше-
нието се отменя като неправилно, когато е нарушен 
материалният закон или са допуснати съществени 
нарушения на съдопроизводствените правила, или 

решението е необосновано (чл.293, ал.2 ГПК). Съдът 
връща делото за ново разглеждане от друг състав на 
въззивния съд само ако се налага повтарянето или из-
вършването на нови съдопроизводствени действия 
(чл.293, ал.3 ГПК). Когато обжалваното решение е ни-
щожно или недопустимо, прилагат се правилата на чл. 
270 (чл.293, ал.4 ГПК).36

 
..................................................................................................

   

София, 27 ноември 2014 г.                                                 
Проф. Н. Натов

 

 

36 А когато става дума за актове, с които 
завършват охранителни производства (нотариални 
актове например), съществува възможността за 
тяхната отмяна по реда на чл.537, ал.2 ГПК – виж. 
по-подробно Тълкувателно решение № 3/2012 г. на ВКС 
от 29 ноември 2012 г. и приложеното към него особено 
мнение. В случай, че такъв акт – констативен или, ако 
вземем предвид особеното мнение, и конститутивен, 
попада в хипотезата на чл.537, ал.2, той подлежи на 
отмяна. Третото лице би могло да претендира, че не е 
било изпълнено задължението да се установи съдържа-
нието на чуждо право или същото не е било тълкувано 
по надлежния ред, и от това са били засегнати негови 
права. Ако пък е бил издаден нотариален акт в наруше-
ние на материалния закон (изразяващо се в неправилно 
прилагане на чуждото материално право), би могло да 
се стигне до отмяна и в хипотезата на чл.537, ал.3, т.е. 
по иск на прокурора актът да бъде отменен. 



Сняг се сипе, Коледа, ле,

над поля и над гори,

във огнище, Коледа ле,

бъдник весело гори,

както свети, Коледа ле,

във огнище пламък злат,

тъй да свети, Коледа ле,

любовта по целий свят.

Както сипе, Коледа ле,

бог снежинките безспир,

тъй да сипе, Коледа ле,

в къщи добрини и мир,

както рони, Коледа ле,

господ снег от сивий свод,

тъй да сипе, Коледа ле,

в къщи той имот и плод!

                 Асен Разцветников
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