
Мотиви по нохд 2213/2013г по описа на
РРС 8 нс.

РРП е обвинила : Т.Г.О., в това, че на 23.12.2011 г. в гр. Русе,
като подбудител,  подбудил П.И.П.,  Т.С.Д.  и  П.П.А.,  пред  надлежен
орган на  власт-  помощник нотариус Н.У.-  помощник  нотариус  при
Нотариус № 221, вписан в регистъра на Нотариалната камара с район
на действие Районен съд гр. Русе, като свидетели в производство по
обстоятелствена проверка за констатиране правото на собственост
на  Т.Г.О.  ЕГН:**********,  по  нотариално  дело  №  932/2011г.  по
регистъра  на  същия  нотариус,  устно  и  писмено,  съзнателно  да
потвърдят неистина, а именно, че познават Т.Г.О., като владял явно,
постоянно  ,  непрекъснато и  несъмнено  с  намерението  на
собственик,  в  продължение  на  повече  от  десет  години  следните
имоти: Нива с площ 9.210 дка, находища се в землището на с. Пиргово,
обл. Русе, в местността „ Хаджимеровица", имот №039003; Разсадник
от 16.387 дка, четвърта категория ,  находящ се в землището на с.
Пиргово,  обл.  Русе,  в  местността  „Бахъров ялак",  имот  №644028;
Лозе от 2.198 дка., четвърта категория, находящо се в землището
на с. Пиргово, обл. Русе, местността „Горненски рът", имот №801004;
Широколистна  гора  от  2,336  дка,  находяща се  в  землището  на  с.
Пиргово, обл.Русе, в местността „Опашката", имот №172016; Овощна
градина  от  18.600  дка.,  четвърта  категория,  находяща  се  в
землището  на  с.  Пиргово,  обл.  Русе,  местността  „Аянско",  имот
№692005, без някой да е оспорвал имотите му в тези им граници за
период  от  десет  години  на  давностно  владение  от  страна  на
Т.Г.О..Престъпление по чл. 290, ал.1 вр. чл. 20, ал.З от НК.

П.И.П. в това, че на 23.12.2011г. в гр. Русе, като извършител,
подбудена  от  Т.Г.О.,  пред  надлежен  орган  на  власт  -  помощник
нотариус  Н.У.-при  Нотариус  №  221,  вписан  в  регистъра  на
Нотариалната камара с район на действие Районен съд гр. Русе,
като  свидетел  в  производство  по  обстоятелствена  проверка  за
констатиране правото  на  собственост  на  Т.Г.О.  ЕГН:**********,  по
нотариално  дело  №  932/2011г.  по  регистъра  на  същия  нотариус,
устно  и  писмено,  съзнателно  потвърдила  неистина,  а  именно,  че
познава  Т.Г.О.,  като  владял  явно,  постоянно,  непрекъснато  и
несъмнено с намерението на собственик, в продължение на повече
от десет години следните имоти: Нива с площ 9.210 дка, находяща се
в  землището  на  с.  Пиргово,  обл.  Русе,  в  местността  „
Хаджимеровица", имот №039003; Разсадник от 16.387 дка, четвърта
категория  ,  находящ се  в  землището  на  с.  Пиргово,  обл.  Русе,  в
местността  „Бахъров ялак",  имот  №644028;  Лозе  от  2.198  дка.,
четвърта категория,  находящо се в  землището на с.  Пиргово,  обл.
Русе, местността „Горненски рът", имот №801004; Широколистна гора
от 2,336 дка,  находяща се в  землището на с.  Пиргово,  обл.Русе,  в

Мотиви по нохд 2213/2013г по описа на РРС 8 нс http://www.justice-ruse.org/rcourt/2014/01/n/027...

1 of 18 12/03/2015 02:30 AM



местността „Опашката",  имот №172016;  Овощна градина  от  18.600
дка., четвърта категория, находяща се в землището на с. Пиргово,
обл.  Русе,  местността  „Аянско",  имот  №692005,  без  някой  да  е
оспорвал имотите му в тези им граници за период от десет години на
давностно владение от страна на Т.Г.О.-  Престъпление  по  чл.  290,
ал.1 вр. чл. 20, ал.2 от НК.

П.П.А. в това, че на 23.12.2011г. в гр. Русе, като извършител,
подбуден от Т.Г.О., пред надлежен орган на власт- помощник нотариус
Н.У.-  при  Нотариус  №  221,  вписан  в  регистъра  на  Нотариалната
камара с район на действие Районен съд гр. Русе, като свидетел в
производство  по  обстоятелствена  проверка  за  констатиране
правото на собственост на Т.Г.О. ЕГН:**********, по нотариално дело
№ 932/2011 г.  по регистъра на същия нотариус,  устно и писмено,
съзнателно потвърдил неистина, а именно, че познава Т.Г.О.,  като
владял явно, постоянно, непрекъснато и несъмнено с намерението
на собственик, в продължение на повече от десет години следните
имоти:  Нива  с  площ  9.210  дка,  находяща  се  в  землището  на  с.
Пиргово, обл. Русе, в местността „ Хаджимеровица",  имот №039003;
Разсадник  от  16.387  дка,  четвърта  категория  ,  находящ  се  в
землището на с. Пиргово, обл. Русе, в местността „Бахъров ялак",
имот №644028; Лозе от 2.198 дка., четвърта категория,  находящо
се в  землището на с.  Пиргово,  обл.  Русе,  местността „Горненски
рът", имот №801004; Широколистна гора от 2,336 дка, находяща се в
землището на с. Пиргов о, обл.Русе, в местността „Опашката", имот
№172016;  Овощна  градина  от  18.600  дка.,  четвърта  категория,
находяща  се  в  землището  на  с.  Пиргово,  обл.  Русе,  местността
„Аянско", имот №692005, без някой да е оспорвал имотите му в тези
им граници за  период  от  десет  години на  давностно владение  от
страна на Т.Г.О.. Престъпление по чл. 290, ал.1 вр. чл. 20, ал.2 от НК.

Т.С.Д.  в  това,  че на 23.12.2011г.  в  гр.  Русе,  като извършител,
подбуден от Т.Г.О., пред надлежен орган на власт- помощник нотариус
Н.У. при Нотариус № 221, вписан в регистъра на Нотариалната камара
с  район  на  действие  Районен  съд  —  гр.  Русе,  като  свидетел  в
производство по обстоятелствена проверка за констатиране правото
на  собственост  на  Т.Г.О.  ЕГН:**********,  по  нотариално  дело  №
932/2011г.  по  регистъра  на  същия  нотариус,  устно  и  писмено,
съзнателно потвърдил неистина, а именно, че познава Т.Г.О.,  като
владял явно, постоянно, непрекъснато и несъмнено с намерението
на собственик, в продължение на повече от десет години следните
имоти:  Нива  с  площ  9.210  дка,  находяща  се  в  землището  на  с.
Пиргово, обл. Русе, в местността „ Хаджимеровица",  имот №039003;
Разсадник  от  16.387  дка,  четвърта  категория  ,  находящ  се  в
землището на с. Пиргово, обл. Русе, в местността „Бахъров ялак",
имот №644028; Лозе от 2.198 дка., четвърта категория,  находящо
се в  землището на  с.  Пиргово,  обл.  Русе,  местността „Горненски
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рът", имот №801004; Широколистна гора от 2,336 дка, находяща се в
землището на с. Пиргово, обл.Русе, в местността „Опашката", имот
№172016;  Овощна  градина  от  18.600  дка.,  четвърта  категория,
находяща се  в  землището на  с.  Пиргово,  обл.  Русе,  местността
„Аянско", имот №692005, без някой да е оспорвал имотите му в
тези  им  граници  за  период  от  десет  години  на  давностно
владение от страна на Т. Г.О.. Престъпление по чл.290, ал.1 вр.
чл.20, ал.2 НК.

Прокурорът поддържа обвинението

Подсъдимите не дават обяснения

Съдът с оглед на събраните по делото доказателства приема
за установено следното:

Подс. Т.Г.О.,  ЕГН  **********,  е  роден  на  ***  ***.  Същият  е
български гражданин, със средно образование, работи,  не женен,
не осъждан.

Подс.  П.И.П.,  ЕГН **********,  е  родена на ***  ***.  Същата  е
български  гражданин,  със  средно  образование,  пенсионер,
омъжена, не осъждана.

Подс.  П.П.А.,  ЕГН **********,  е  роден  на  ***  ***.  Същият е
български гражданин, с основно образование, безработен,  женен,
осъждан - реабилитиран.

Подс.  Т.С.Д.,  ЕГН  **********,  е  роден  на  ***  ***.  Същият  е
български гражданин, със средно образование, работи, не женен, не
осъждан.

Свидетелите  Т.Г.О.  и  П.И.Б.  били  наследници  на  Н.  М.  О..
Последният починал на 23.11.1966 г. и бил бивш жител ***.

С  Решение  №  31  П/19.07.1994  г.  на  Общинска  служба  по
земеделие  с.  Иваново,  обл.  Русе,  било  възстановено  правото  на
собственост  на  наследниците  на  Н.  М.  О.,  съгласно  плана  за
земеразделяне в землището на с. Пиргово, обл. Русе, както следва:
- Широколистна гора от 2,336 дка, в местността „Опашката", имот №
172016 по
плана за земеразделяне;
- Разсадник от 16,387 дка, в местността „Бахъров ялак", имот №
644028, по плана за земеразделяне;
- Овощна градина от 18,600 дка, в местността „Аянско", имот №
692005, по плана за земеразделяне;
- Лозе от 2,198 дка, в местността „Горненски рът", имот № 801004,
по плана за земеразделяне;

Нива  от  9,210  дка,  в  местността  „Хаджимеровица",  имот  №
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039003  по  плана  за  земеразделяне;била  възстановена  само  на
наследниците на Г. Николов О. –баща на св.Т.О.

Св.Т.О. първоначално сам отдал под наем нивата от баща си имот
№ 039003 , разсадника имот № 644028, овощната градина от 18,600
дка, в местността „Аянско", имот № 692005, които били обработваеми
без да има сключен договор,като другите заявил за лично ползване, а
в началото на 2007 чрез пълномощник сключил договор за наем за
срок от 5г на двете посочени зем.земи с фирма Сонел -2 ООД, където
работела св.П.А.,  а  през 2011 за същите ниви бил подписан и нов
договор

Тъй  като  св.Т.Г.О.  дядо  на  подс.  Т.Г.О.  и  св.  П.Б.  не
извършили  извърши  доброволна  делба  на  земите  ,  двамата  се
споразумели Б. да получава рентата за 8,2 декара земеделска земя -
половината от имот №644028, а Т.О. останалата част. Първоначално
св.О. сам отдал земите под аренда без да сключва писмен договор с
арендатора, но по настояване на свид.А. и П.Б. получавала рента за
половината от имот №644028

Съгласно договора от 10.01.2007 „СОНЕЛ -2 ООД" с. Пиргово,
обл.  Русе,  дължало  наемна  цена  от  5  лв.  или  30  кг.  земеделска
продукция на декар. В изпълнение на уговорката, през периода от
2007  г.  до  2011  г.  П.Б.  получавала  рентата  за  тези  земи  от
представител на  „СОНЕЛ -2  ООД" с.  Пиргово,  обл.  Русе  –  св.П.А.,
лично или чрез Г.Г., който и я предавал. За стопанската  2007/2008
година П.Б. получила 246 кг. пшеница, а Т.О. е получил 465 лв. За
стопанската 2008/2009 година П.Б. получила чрез Г.Г. 106,60 лв. и 8
бутилки олио,  а Т.О.  е получил  227,50  лв.  и  18  бутилки  олио.  За
изплатената  сума  бил  издаден  РКО  от  от  „Сонел-2  ООД".  За
стопанската 2009/2010 година П.Б. също получила полагащата и се
рента за 8,2 декара земеделска земя в землището на с. Пиргово, обл.
Русе.  За  стопанската  2010/2011  година  П.Б.  чрез  Г.Г.,  получила
рента от 177,90 лв., за което бил издаден РКО от от „Сонел-2 ООД".

Подс.  Т.Г.О.  бил  внук  на  св.Т.Г.О..  През  лятото  на  2011  г.
подс.Т.О. решил да снабди с нот.акт дядо си за зем.земи, останали в
наследство, които по-късно да продаде.

Подс.  Т.О.  не  знаел каква  е  процедурата  и  се  сещнал  със  св.
А.Й.Б., който по това време бил младши адвокат от АК - Русе. Пред св.
Б.  подс.  Т.О.  заявил,  че  само  дядо  му  обработва  възстановените
зем.земи ,имало и други наследници на земеделските земи на Никола
О.,  но  те  не  се  интересували  от  тях.  Единствено  дядо  му  Т.О.  се
грижел за земеделските земи, които били наследство от Никола О..
Св.А.Б.  обяснил  на  подс.  Т.О.  процедурата  по  обстоятелствена
проверка регламентирана в ГПК, като му казал, че за да се издаде
нотариален  акт  за  собственост  на  името  на  Т.Г.О.,  в  конкретният
случай ще трябва да докажат, че Т.О. действително владее  имоти
повече от десет години необезпокояван от никого. Обяснил му, че ще
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е необходимо да доведе трима свидетели, които да бъдат разпитани
от нотариус за доказване на това обстоятелство.  Обяснил му и с
какви документи следва да се снабди. Подс.О. срещнал св.Б. с дядо
си-св.Т.О., който го упълномощил на 09.08.2011г да го представлява
по повод снабдяването с изискуемите документи и да го снабди с
нот.акт  за  собственост,  както  и  с  права  да  го  представлява  за
продажба  на  зем.земи.  Пред  св.Б.Т.О.  потвърдил,  че  само  той
обработвал земите и ги давал под наем и никой от наследниците не
ги  търсел.  Св.Б.  на  база  пълномощното  извадил  скици,
удостоверения и други документи и заявил на подс.О. ,че следва да
намери трима свидетели ,които да се яват пред нотариус по повод
извършването  на  обстоятелствената  проверка  и  посочил  ,че  е
уговорил и дата за посещение при нотариус . Така той- подс.Т.О. се
срещнал  с  подсъдимите  П.И.П.,  П.П.А.  и Т.С.Д.,  които в  годините
,когато живеел в селото посещавали като гости имота на дядо му,
описал им подробно имотите, размера им и къде се намират и им

казал ,че се отдават под аренда и тримата подсъдими се съгласили да
се яват като свидетели по обстоятелствената проверка . Уговорили се
да  се  срещнат  на  23.12.2011  г.,  за  която  дата  била  определена
обстоятелствената проверка

На 23.12.2011 г. подс. Т.О. завел в кантората на св. Б. другите
подсъдими П.И.П.,  П.П.А. и Т.С.Д. и казал на адвоката, че това са
свидетелите  по  обстоятелствената  проверка.  Св.Б.  завел П.И.П.,
П.П.А. и Т.С.Д. в кантората на нотариус Г.Г. с район на действие РС
гр. Русе,където като помощник нотариус работела св.Н.У.,с която се
уговорили за датата и часа.  Св.Б.  подал попълнената от името на
Т.О.  молба  до  нотариус  Г.Г.  за  извършване  на  обстоятелствена

проверка и признаване на правото на собственост върху земеделски
земи в землището на с. Пиргово, обл. Русе, имот № 644028, 039003,
692005, 801004 и 172016, която била подписана от него, заедно с
останалите  документи.  В  образуваното  нотариално  дело  №
932/2011  г.  по  регистъра  на  същия  нотариус,  било  проведено
производство  по  обстоятелствена  проверка,  по  време  на  което
помощник  нотариус  Н.У.  -  при  Нотариус  №  221,  вписан  в
регистъра на Нотариалната камара с район на действие Районен съд
- гр. Русе, провела разпит на подсъдимите П.И.П., П.П.А. и Т.С.Д.,
което отразила в протокол.

По време на разпита всеки един от тях заявил, че познава Т.Г.О.
от 10 години,близки са със сина и снаха му/ заявено от подс.П. и
подс.А./  и  внука  му/подс.Д./  ,знаят  имотите,че  се  намират  в
землището на с.Пиргово,че Т. ги владее след смъртта на баща си
след 2001г ,че три от нивите отдава под аренда и получава пари и
продукция,че  лозето  обработва  лично,сече  дървесина  от  гората,
никой не оспорвал това и не делял с  никого,че всички в  селото
знаели имотите като негова собственост и владението му е явно,
постоянно,  непрекъснато  и  никой  не  оспорвал  това  ,  в
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продължение на повече от десет години

Тези изявления на подсъдимите П.И.П.,  П.П.А. и Т.С.Д. били
отразени в протокол от 23.11.2011 г., който бил съставен от помощник
нотариус  Н.У.  -  при  Нотариус  №  221,  вписан  в  регистъра  на
Нотариалната камара с район на действие Районен съд — гр. Русе.  В
съответствие с изявленията при разпита на тримата и на основание
чл.587,  ал.З,  изр.1  вр.  ал.2  от  ГПК,  помощник  нотариус  Н.У.
постановила, че признава Т.Г.О. за собственик по давностно владение
и наследство на Нива с площ 9.210 дка, находяща се в землището на с.
Пиргово,  обл.  Русе,  в  местността „Хаджимеровица"  ;  Разсадник  от
16.387 дка, четвърта категория,  находящ се  в  землището на  с.
Пиргово, обл. Русе, в местността „Бахъров ялак"; Лозе от 2.198 дка.,
четвърта категория, находящ се в землището на с. Пиргово, обл. Русе,
местността  „Горненски  рът";  Широколистна  гора  от  2,336  дка,
находяща  се  в  землището  на  с.  Пиргово,  обл.Русе,  в  местността
„Опашката",  Овощна  градина  от  18.600  дка.,  четвърта  категория,
находяща  се  в  землището  на  с.  Пиргово,  обл.Русе,  местността  „
Аянско".

Въз основа на така извършената обстоятелствена проверка и на
основание чл.587, ал.З, изр.2 вр. ал.2 от ГПК, нотариус Г.Г.  издал
нотариален  акт  за  собственост  на  недвижим  имот  придобит  по
давностно владение № 134, том VI, рег. № 18868, нот. Дело № 932 от
2011  г.,  с  който  признал  Т.Г.О.  за  собственик  на  основание
давностно владение и наследство на следните недвижими имоти: нива
с площ 9.210 дка, находяща се в землището на с. Пиргово, обл. Русе,
в  местността  „Хаджимеровица",  имот  №039003;  Разсадник  от
16.387  дка,  четвърта  категория  ,  находящ  се  в  землището  на  с.
Пиргово, обл. Русе, в местността „Бахъров ялак", имот №644028; Лозе
от 2.198 дка.,  четвърта категория, находящо се в землището на с.
Пиргово,  обл.  Русе,  местността  „Горненски  рът",  имот  №801004;
Широколистна гора от 2,336 дка,  находяща се  в  землището на  с.
Пиргов о, обл.Русе, в местността „Опашката", имот №172016; Овощна
градина от 18.600 дка., четвърта категория, находяща се в землището
на с. Пиргово, обл. Русе, местността „Аянско", имот №692005.

Този  нотариален  акт  бил  вписан  от  съдия  по  вписванията  на
23.12.2011 г. в Службата по вписванията - Русе с вх. Рег. №16529,
акт №157, том 43, дело №8926. В последствие на база пълномощното
св.  А.Б.,  продал  имотите  Нива  с  площ  9.210  дка,  находяща  се  в
землището на с. Пиргово, обл. Русе, в местността „Хаджимеровица" и
Разсадник  от  16.387  дка,  четвърта  категория,  находящ  се  в
землището на с. Пиргово, обл. Русе, в местността „Бахъров ялак",
на трети лица и предоставил сумите на подс.Т.О.

Св. Т.О. не знаел за действията извършени от внукът му Т.О. по
отношение на земеделските имоти собственост на наследниците на
Никола Маринов О. и намиращи се в землището на с. Пиргово, обл.
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Русе
В  последствие  П.Б.  установила,  че  няма  право  на  рента  от

земеделските  имоти  собственост  на  наследниците  на  Никола
Маринов О. и намиращи се в землището на с. Пиргово, обл. Русе. По
този повод подала жалба в Прокуратурата.

Изложената  фактическа  обстановка  се  установява  от
свидетелските  показания  на  Н.П.У.,  П.И.Б.,  Т.Г.О.,  П.С.А.,  Г.А.Г.,
А.Й.Б., Б.Й.Д.,Б.Т.Б.,С.А.М., както и от събраните по делото писмени
доказателства  и  доказателствени средства:  копия на  заявление за
вписване,  отбелязване  или  заличаване,  нотариален  акт  за
собственост  на  недвижим имот придобит по давностно  владение  и
наследство,  молба-декларация,  удостоверение,  справка  по  лице,
решения  №31П  за  възстановяване  правото  на  собственост  върху
земеделски земи съгласно плана за земеразделяне в землището на с.
Пиргово, протокол, удостоверения за данъчна оценка, удостоверения
за наследници, скици на имоти, справки, пълномощно, РКО, таблици
за  рента,  договори  за  наем  на  земеделска  земя,  протоколи  за
доброволно предаване, удостоверение, писма, копия на нотариални
актове  за  покупко-продажба  на  недвижим  имот,  заповед  №ЛС-И-
483/17.09.2011  г.,  удостоверение  изх.№631/03.10.2011  г.  на
Нотариална  камара  на  Р.  България,  справки  за  съдимост,
автобиографии и декларации по ЗСГ.

Изложената фактическа обстановка и събраните доказателства,
разгледани съвкупно и поеденично налагат следните правни изводи:

Според  обвинението  изпълнителното  деяние  е  извършено  от
подсъдимите  П.И.П.,  П.П.А.  и  Т.С.Д.,  подубени  от  подс.Т.О./  чрез
склоняване на всеки един от тях да се явят като свидетели и чрез
описание на имотите,размера им и местонахождението/ с действие,
изразяващо  се  в  потвърждаване  на  неистина  в  производство  по
обстоятелствена  проверка  пред  надлежен  орган  на  властта-
помощник  нотариус  Н.У.  при  Нотариус  №  221,  вписан  в
регистъра на Нотариалната камара с район на действие Районен
съд - гр. Русе, такъв защото Нотариус Г.Г., на основание чл.40 от
Закона  за  нотариусите  и  нотариалната  дейност,  е  указал  на
помощник-  нотариуса,  да  извърши  действия  от  неговата
компетентност,  а  именно  обстоятелствена  проверка  за
придобиване на собственост по давност по реда на чл.587, ал.2 от
ГПК.

Съдът  счита  ,че  липсват  обективни  признаци  на  състава  на
вмененото престъпление поради следното :

1.  Съставомерността  на  престъплението  по  чл.290  ал.1  НК
изисква лъжесвидетелствуването да е извършено пред съд или друг
надлежен орган на властта. Дефинирането на орган на власт е дадено
в чл.93 т.2 НК 

Независимо,  че  съобразно  действащата  законодателна  уредба
нотариусът  не  е  включен  в  системата  на  съдебната  власт-  съд,
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прокуратура  и  следствие,  осъществяваното  пред  него  нотариално
производство е вид охранително производство, регламентирано от
правилата на ГПК . Поначало, охранителните производства, част от
които са и нотариалните, по своята правна същност представляват
съдебни  производства,  които  се  развиват  пред  надлежния
компетентен орган- съд или нотариус. Ето защо, съдебният характер
на  охранителните  производства,  дори  и  когато  те  не  се
осъществяват  пред  съд,  а  пред  нотариус,  е  основанието  и  по
отношение  на  тях  да  се  прилагат  редица  правила,  уреждащи
съдебните  производства.  Именно  от  тази  специфика  на
охранителните производства следва също, че осъществяването им е
по  същество  юрисдикционна  дейност,  с  присъщите  за  това
изисквания  за  независимост  и  задължение  за  разкриване  на
действителните отношения между страните ( чл. 17 и 24 ЗННД ). В
този  смисъл,  законодателят  изрично  е  уредил  задължението  на
нотариуса  да  извършва  прецизна  проверка  на  собствеността  на
имота,  при издаването на нотариален акт при сделки, с които се
прехвърля  правото  на  собственост,  или  се  учредява,  прехвърля,
изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот,
като е уредил и способите за доказване на собствеността - чл. 586
ГПК.  Този  извод  остава  непроменен  и  след  влизането  в  сила  на
Закона  за  нотариусите  и  нотариалната  дейност  (ЗННД),  според
който  нотариалната  професия  е  уредена  като  свободна  и  да
представлява  частна  дейност,  тя  се  развива  под  контрола  на
съответен  държавен  орган-  Министъра  на  правосъдието  и
съсловната организация –Камарата на Нотариусите.,т.е нотариусът
продължава да осъществява по същество същата по съдържание и
обем публична функция, възложена му от държавата, по правилата
на ГПК. Затова нотариусът, пред когото се развива производството и
който  е  издал  съответния  акт,  като  орган  по  охранителното
производство,  осъществява  юрисдикционни  функции,  присъщи  на
органите на съдебната власт.  От тук в редица решения на ВКС е
направен  и  извода,  че  нотариусът,  пред  който  се  е  развило
производството и издал съответния акт, като орган на охранителното
производство,  фактически  е  осъществил  функции,присъщи  на
тези на органите на съдебната власт ,поради което се приема, че
законодателят продължава да третира нотариуса като служител при
орган  на  съдебната  власт,  натоварен  с  упражняването  на
властнически функции (чл, 93, т. 2 НК) /В този смисъл е и Решение
№ 461 от 1.07.2004 г. на ВКС по н. д. № 27/2004 г., II н. о., докладчик
съдия Р.  Н.  Решение  №  437  от  20.11.2008  г.  на  ВКС  по  н.  д.  №
463/2008/  .Прието  е  ,че  нотариусът  в  тези  случаи  фактически
осъществява  функции,  сходни  с  тези  на  органите  на  съдебната
власт/ Решение № 128 от 7.04.2009 г. на ВКС по н. д. № 48/2009 г./.

Публичната функция на нотариусите , дефинираща качеството
им на длъжностни лица, следва от обстоятелството, че по силата на
изричен  закон  държавата  им  е  делегирала  определени  свои
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функции,  които  са  изцяло  в  нейните  прерогативи.  Следователно,
лицата на които са предоставени публични функции- нотариуси и
частни  съдебни  изпълнители  и  техните  помощници,  упражняват
конкретни правомощия, характерни за една от трите вида власти, и
по  своята  същност  дейността  им  замества  тази  на  държавата  в
специфичните  сфери  (нотариална  дейност,  принудително
изпълнение/видно от приетото в ТР 2/2011 на ВКС / В мотивите
на  посоченото  ТР  2/2011  на  ОСНК  на  ВКС  е  посочено  ,че
законодателят  изрично  и  изчерпателно  е  регламентирал  лицата,
изпълняващи публични функции, извън структурата на държавните
органи  и  обществените  организации,  ограничавайки  ги  до
нотариусите  и  частните  съдебни  изпълнители  и  техните
помощници. Едновременно с изменението на заглавието на Глава
осма от Особената част (ДВ, бр. 43/2005 г.), чрез допълването на "и
лица, изпълняващи публични функции", е изменена и нормата на
чл. 93, ал. 1, б. "б" НК, с включването на нотариусите, помощник-
нотариусите, частните съдебни изпълнители и помощник-частните
съдебни  изпълнители.  С  този  си  подход  законодателят  е
обективирал  воля  за  лимитативното  очертаване  кръга  на  лицата,
изпълняващи  публични  функции,  които  поради  това  си  качество
могат  да  бъдат  годен  субект  на  престъпление  по  Глава  осма  от
Особената  част  на  НК.Именно  в  тази  глава/  в  която  попадат  и
престъпленията  против  правосъдието/ ,в  раздел  първи
–чл.269,чл.270  ,чл.275,чл.277  НК  след  „орган  на  властта”  са
добавени и именно лицата ,изпълняващи публични функции. 

Различен  е  подхода  относно  третирането  на  дейността  на
нотариуса посочен в Решение № 1 от 28.02.2008 г. на КС по к. д. №
10/2007 г./Обн., "Държавен вестник", бр. 27/2008 г./ където е прието
,че  нотариусите,  частните  съдебни  изпълнители  извършват
„независима  икономическа  дейност”,  като  в  становището  си  по
делото  конституционен  съдия  К.С.  сочи  ,че  само  по  себе  си
обстоятелството ,че нотариусите са носители на „публична служба”
не ги превръща в държавни органи. От характерът на дейността им
не  могат  пряко  да  се  правят  изводи  в  полза  на  едно  или  друго
решение относно правния им статус . Решението на КС с ,което е
отказано  обявяването  за  противоконституционност  на  норма  от
ЗДДС третираща нотариусите и частните съдебни изпълнители като
лица  ,извършващи  независима  икономическа  дейност  и
становищата  на  конституционните  съдии  относно  статуса  на
нотариусите се доближава до практиката на Съда на ЕО . В редица
свои решения по искове от Комисията на Европейските общности
за установяване на неизпълнение на задължения на страни членки
на  ЕС  по  членове  43  ЕО  и  45  ЕО  Дело  C-50/08  /  Европейска
комисия срещу Френска  република,  в  което  дело  е  встъпила  и
РБългария/  ,Дело  C-52/08  (Европейската  комисия  срещу
Португалската  република  C-47/08  (Европейската  комисия  срещу
Кралство  Белгия,  Дело  C-438/08  (Комисията  на  Европейските
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общности  срещу  Португалската  република),дело  C-61/08
(Европейската комисия срещу Република Гърция/  Съдът на ЕО е
дал  тълкуване  на  дейности  ,  свързани  с  упражняването  на
публична власт и  най-вече  на  нотариалната  такава  с  оглед  на
изискването на въведени в законодателствата на страните членки
на  ЕС  на  ограничения  за  гражданство  за  достъп  до  професията
нотариус и изключението на чл.45 ЕО,което предвижда възможност
за  ограничаване  само  до  дейностите,  които  сами  по  себе  си  са
пряко и конкретно свързани с упражняването на публичната власт
.Тълкувайки понятието „упражняване на публична власт” Съдът е
стигнал нееднократно до изводи ,анализирайки правните системи
на редица държави членки ,че нотариалната дейност, не е свързана
с упражняването на публична власт по смисъла на член 45, първа
алинея  EO,въпреки  важните  правни  последици  от  функциите  на
нотариусите.  Посочено  е  ,че  в  границите  на  съответната  си
териториална компетентност нотариусите упражняват професията
си  в  условията  на  конкуренция,  което  не  е  характерно  за
упражняването  на  публичната  власт,както  и  че  нотариусите
отговарят пряко и лично пред клиентите си за вредите, настъпили в
резултат на допусната от тях грешка при упражняване на дейността
им.

Отчетената  съдебна  практика  на  ВКС  безспорно  приема,  че
нотариуса  е  длъжностно  лице  ,  лице  изпълняващо  публични
функции, сходни с тези на органите на съдебната власт ,но не го
приравнява автоматично на понятието орган на власт по смисъла на
чл.93 т.2 НК .Дори нотариусът да е орган на властта по смисъла на
чл.93  т.2  НК  ,  като  служител  при  орган  на  съдебната  власт,
натоварен с упражняването на властнически функции  Решение №
461 от 1.07.2004 г. на ВКС по н. д. № 27/2004,  Решение № 128 от
7.04.2009  г.  на  ВКС  по  н.  д.  №  48/2009,  ТР  2/2011  ВКС/  то
служителят при него /  пом.нотариуса и нотариуса са в договорни
отношения/ следва да е натоварен с упражняването на властнически
правомощия, за да е също орган на власт по см на чл.93 т.2 НК

Така съществен е въпроса дали помощник - нотариус Н.У. пред
която са свидетелствали подсъдимите, е надлежен орган на властта
по смисъла на чл.290 ал.1 НК . За да се отговори на този въпрос
съдът  счита  ,че  следва  да  се  изследва  нейната  компетентност  и
правомощията и в  конкретния случай .Съгласно чл.40 ал.1 ЗННД
помощник-нотариусът  извършва  всички  действия  от
компетентността на нотариуса, без посочените в т. 1 - 4 актове: 1.
актовете,  с  които  се  учредяват,  прехвърлят,  изменят  или
прекратяват  вещни права  върху  недвижими имоти;  2.  актовете,  с
които се признава правото на собственост или ограничени вещни
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права върху недвижими имоти; 3. актовете за нотариално завещание
и  за  отмяна  на  нотариално  завещание;  4.  актовете,  с  които  се
учредяват или заличават ипотеки. Пълна компетентност /за всички
действия на нотариуса без изключение/  може да упражнява само
помощник с  придобита правоспособност по заместване и  при две
алтернативно дадени условия по чл. 46, ал. 1 от закона: нотариусът
отсъства и не е в състояние да изпълнява функциите си. Нотариусът
"отсъства", ако не се намира в района си на действие, но и ако е
извън  нотариалната  си  кантора  за  различна  продължителност.
Което в случая не е налице – св.У. и св.Б. установяват присъствието
на  нотариус  Г.  в  нот.кантора.Видно  и  от  показанията  на  св.У.  в
конкретния случай тя не е действала като помощник –нотариус по
заместване, а само като помощник-нотариус. Така с оглед на това
обстоятелство  следващият  значим  въпрос  е  разполага  ли  с
властнически функции св.У.  да  извършва разпит на  свидетели по
обстоятелствена  проверка  по  правилата  на  чл.587  ал.2  ГПК  ,тъй
като това производство ,приключващо с акт ,с които се признава
правото  на  собственост  или  ограничени  вещни  права  върху
недвижими имоти, е изключение по чл.40 ал.1 т.2 ЗННД. Факт е, че
произвоството  има  сложен  фактически  състав,  начиная  със
запознаване  с  молбата,  доказателствата  към  нея,разпит  на
свидетели, съставяне на мотивирано постановление и издаване на
констативен  нот.акт  /финален  документ,  който  подлежи  на
вписване/ .Може ли чрез своя помощник и неговите възприятия /
има ли той компетентност/  от  името на нотариуса помощника да
състави  постановлението  за  признаване  на  собствеността  на
молителя  и  така  опосредено  до  се  стигне  до  акт  от  изричната
компетентност на нотариуса?

Характера  на  охранителното  производство  по  реда  на  чл.587
ГПК  /  стар  472  ГПК/  еднозначно  е  очертан  в  Тълкувателно
решение № 11 от 21.03.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 11/2012 г.,
ОСГК , Тълкувателно решение № 94 от 16.XII.1987 г. по гр. д. №
71/87  г.,  ОСГК.  В  рамките  на  това  производство  нотариусът
извършва  действия  по  събиране  на  доказателства  -  изслушва
свидетели,  приема  писмени  документи,  преценява  ги  по  свое
убеждение  и  се  произнася  с  мотивирано  постановление,  с  което
признава или не признава молителя за собственик. Въз основа на
това  постановление,  ако  собствеността  е  призната,  нотариусът
издава  нотариален  акт  -  чл.  587,  ал.  3  ГПК.  Нотариалният  акт,
издаден по този ред представлява официален документ - съставен е
от  надлежно  оправомощено  длъжностно  лице  в  рамките  на
предоставената му компетентност и по установен в закона ред. Той
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се ползва с доказателствена сила по смисъла на чл. 179, ал. 1 ГПК
досежно  извършените  от  нотариуса  действия:  че  е  издаден  от
посочения  нотариус,  на  посоченото  в  него  време  и  място,  че  са
представени  описаните  в  акта  документи,  че  е  издадено  от
нотариуса  постановлението  за  признаване  на  собствеността.  Тази
материална доказателствена сила важи спрямо всички и може да
бъде оборвана чрез оспорване истинността на нотариалния акт като
писмено доказателство,  т.  е.  по реда на чл.  193 ГПК.  С  оглед  на
предвидените  способи за  оспорване  на  доказателствената  сила,  с
която  се  ползва  нотариалното  удостоверяване,  е  предмет  на
правилата  за  доказване  и  следователно  няма  пряко  значение  за
отговора на въпроса дали сама по себе си дейността, предполагаща
съставянето  на  този  акт,  е  пряко  и  конкретно  свързана  с
упражняването  на  публичната  власт/  решение  на  Съда  на  ЕС по
Дело C-50/08/ РБългария е привлечена по делото/ . Задължението на
нотариусите да проверят, преди да удостоверят дадена едностранна
или  двустранна  сделка,  дали  са  изпълнени  съответните  условия,
които законът предвижда,  и ако това не е така,  да откажат да я
удостоверят,  също  не  опровергава  извода  ,че  дейността  им  не  е
свързана с упражняването на публична власт/Решение на Съда на
ЕС (голям състав) от 24 май 2011 година по дело C-47/08 / .

В  цитираните две  ТР  на  ВКС  е  посочено  ,че  дейността  на
нотариуса в това производство не е свидетелстваща, каквато е при
останалите нотариални производства,  а  решаваща.  Нотариусът не
удостоверява юридически факти, а се произнася по съществуването
на едно право. Ето защо, съдържащата се в нотариалния акт по чл.
587  ГПК  констатация  за  принадлежността  на  правото  на
собственост,  респ.  на  ограниченото  вещно  право,  представлява
правен извод на нотариуса, а не удостоверен от него факт. Но за да
се издаде нотариалният акт, нотариусът следва да прецени и реши
дали  твърдяното  от  молителя  право  на  собственост  върху
недвижимия  имот  съществува.  След  събиране  на  доказателствата
той се произнася с мотивирано постановление. То е решението по
охранителното  производство.  С  него  нотариусът  признава  или
отрича правото на собственост на молителя.

        Съдът,  с  оглед  на  вида  на  охранителното  производство  по
чл.587 ГПК и задълженията на нотариуса, коментирани по горе с
посочените  тълкувателни  решения  –  да  приема  документи  ,да
изслушва свидетели ,да ги преценява по вътрешно убеждение , да
състави  постановление,в  което  да  материализира  правни  изводи
относно собствеността и въз основа на този свой акт по същество да
състави  и  нотариален  акт  ,  който  материализира  изводите  на
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нотариуса ,а не негови удостоверителни изявления и по аргумент на
ограниченията посочени в чл.40 ал.1 т.1-4 ЗННД ,извежда извода
,че помощник –нотариус У. действаща само в това си качество,а не с
пълната  компетентност  по  заместване  и  при  положение  ,че
нотариус  Г.  не  е  отсъствал  ,  не  разполага  с  компетентност  и
властнически  функции  по  аргумент  на  чл.587  ал.2  и  ал.3  ГПК
вр.чл.40 ал.1 т.2 ЗННД да разпитва /снема показания / свидетели,
да  изготвя  постановление  /решението  по  същество/  с  което  да
признава  правото  на  собственост  на  молителя,  т.е  не  е  орган  на
власт по смисъла на чл.93 т.2 НК . В случая е налице ограничена
материална компетентност , съгласно чл.40 ал.1 т.2 ЗННД вр.чл. 587
ГПК ,на помощник-нотариус У. и тя не разполага с право от името
на нотариуса в развилото се производство да изслушва свидетелите,
да съставя постановление , с което признава правото на собственост
на Т.О. .  Нещо повече по аргумент на по-силното основание след
като  компетентността  на  помощник  нотариуса  е  ограничена  в
случаите на т.1-4 на чл.40 ал.1 ЗННД дори само в хипотезата на
сделки с недв.имущество, завещание и ипотеки, които производства
и актове имат свидетелстващи последици/ нотариалният акт, с който
е  оформена  една  сделка  материализира  удостоверителните
изявления  на  нотариалния  орган  и  изявленията  на  страните  по
договора / ,още повече ограниченията се отнасят и до хипотезата
на  чл.587  ал.2  ГПК  с  оглед  на  изискването  за  събиране  на
доказателства ,преценката им и следващият се от тях правен извод.
Властническите правомощия ,предоставени на нотариусите с оглед
на  тяхната  специализирана  удостоверителна  дейност  /на
нотариусите  е  възложена  държавната  функция  да  извършват  от
името на държавата определи дейности,  изповядването на сделки
,приемането  на  завещания,връчването  на  книжа  ,  заверката  на
подписите  и  датите  в  частни  документи  и  др./  могат  да  се
изпълняват  и  от  техните  помощници,  но  при  лимитираните  от
закона  ограничения  /Подобно  е  и  положението  уредено  в  ЗСВ
касаещо ограничените правомощия и компетентност на младшите
съдии и съдийските и прокурорски помощници/

В  тълкувателната  си  практика  Съдът  на  ЕС  нееднократно  е
посочвал по отношение на дейността на нотариусите от различните
правни  системи  ,че  що  се  отнася  до  доказателствената  и
изпълнителната  сила,  с  която  се  ползва  нотариалното
удостоверяване, безспорно е,  че от нея произтичат важни правни
последици.  Фактът  обаче,  че  дадена  дейност  предполага
съставянето на актове с подобни правни последици, не е достатъчен,
за  да  се  приеме,  че  въпросната  дейност  е  пряко  и  конкретно
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свързана с упражняването на публична власт . В частност предмета
на  тълкуване  в  ТР  11/2013  на  ОСГК  на  ВКС  сочи  на  реда  на
оборване/доказване  по  ГПК-чл.193врчл.179  /  .Следователно
доказателствената  сила,  която  законът  предоставя  на  даден  акт,
няма пряко значение за отговора на въпроса дали сама по себе си
дейността,  предполагаща  съставянето  на  този  акт,  е  пряко  и
конкретно  свързана  с  упражняването  на  публичната  власт,  както
изисква съдебната практика (вж. в този смисъл Решение на Съда на
ЕС по дело Thijssen, и Решение по дело Комисия/Испания/ Съгласно
практиката  на  Съда  израз  на  публична  власт  в  частност  са
правомощията за упражняване на принуда, а помощник нотариуса
не разполага с такива правомощия

По  тези  съображения  съдът  счита  ,че  в  конкретния  казус
помощник нотариус У. не е надлежен орган на властта по смисъла
на  чл.93  т.2  НК.  На  нея  дори  устно  не  могат  да  й  се  възлагат
властнически  правомощия  ,  поради  наличието  на  ограничена  от
закона материална компетентност.  С оглед на това съдът намира
вменените  към  подсъдимите  деяния  за  несъставомерно  поради
липса на обективен признак

2. Деянията на подсъдимите П., А. и Д. не съставляват
престъпление  по  чл.290  ал.1  вр.чл.20  ал.2  НК  и  поради
следното  :  В  протокола  от  23.12.2011  съставен  от  св.У.  ,преди
констативно-съобразителната му част , са изложени показанията на
подс.П.,  А.  и  Д..  Те  съдържат  твърдения  ,че  имотите  са
възстановени,останали в наследство след смъртта на бащата на Т.О.
,местоположението  им, че  са  отдадени  под  аренда,повече  от  10
години,че за тях получава рента,че в селото се знае ,че тези имоти
са  негови  и  никой  не  оспорва  това.Тези  твърдения  на  база
писмените  и  гласните  доказателства  не  са  опровергани  като
неверни ,лъжливи. От показанията на св.У. е видно ,че изразните
средства:„  владението  му  е  явно,открито,трайно,
непрекъснато,необезпокоявано от никого повече от 10 години” са
нейна интерпретация с оглед доказване на изискуемото от закона
добросъвестно  владение.  Така  предмет  на  обвинението  за  всеки
един  от  подсъдимите  с  оглед  на  внесения  обв.акт  е  именно
интерпретацията на показанията на свидетелите чрез привнесените
от У. правни термини

Принципно  положение  е,  че  свидетелят  в  процеса
възпроизвежда свои възприятия относно факти, които интересуват
съответния  процес.  За  да  бъде  изложеното  от  свидетеля  истина,
необходимо е  той да  възпроизведе пред съответния съд или друг
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надлежен орган /в случая нотариус/ своите възприятия именно във
вида,  в  който  те  са  се  отразили  в  неговото  съзнание  Дали  тези
възприятия са били точни или неточни е въпрос, на който следва да
даде  отговор  съда  или  съответния  друг  орган,  като  изхожда  от
самите показания, от положението на свидетеля при възприемането
на фактите, от останалите доказателства, от наличието или липсата
на  заинтересованост  у  свидетеля  от  изхода  на  делото.  Затова
задължение на свидетеля е да изложи фактите по начин, както ги е
възприел,  а  задължение на  съда  /съответния орган/  -  да  прецени
достоверността  на  показанията.  Тази  преценка  до  голяма  степен
зависи и от умението на органа да проведе разпита на свидетеля, за
да  изведе  значимите  обстоятелства.  В  протокола  показанията
следва да бъдат отразени с изразните средства и словесни похвати,
използвани  от  свидетеля,  а  не  такива,  които  са  необходими  на
съответния орган, за да направи своите фактически и правни изводи
по  делото/.  Решение  №  576  от  9.01.2013  г.  на  ВКС  по  н.  д.  №
2108/2012 г., III н. о., НК, докладчик председателят П. П./

В конкретния случай св.У., освен изнесеното от П. и другите
подсъдими, че познават Т.О. ,сина и снаха му ,че знаят имотите и
общо взето ги описват ,че са възстановени и останали в наследство
,че работи лозето лично и има гора, че отдава под аренда една нива
от  около  9  дка  и  разсадник,овощна  градина  от  около  16  дка  и
получава рента в пари и продукция / което е така/ ,че е отдал нивите
сам под аренда и че всички в селото знаят ,че имотите са негови/
впрочем  тези  факти  се  потвърждават  и  от  показанията  на
свидетелите  Б.  и  М./  ,  вписва  и  съждения  за
явно,постоянно,непрекъснато и несъмнено и неоспорвано владение
с  намерението  на  собственик.  Никъде  в  разпитите  не  е  отразено
какво съдържание са вложили свидетелите в понятието "владение
По този начин помощник-нотариуса , провел разпитите, не е вписал
в  протокола  само  изявления  на  свидетелите  за  видяното,
възприетото,  чутото  от  тях,  а  недопустимо  е  закрепил  правни
категории и понятия, с които свидетелите не биха могли да боравят.
Самата У. заявава ,че е задала въпрос „Осъществява ли се владение”
и пояснява ,че хората имат различно от правото понятие за това.
Ето защо, ако свидетелят правилно е възпроизвел своето възприятие
за  фактите,  но  то  се  окаже  неточно  с  оглед  употребената  при
отразяване на показанията в протокола терминология, или когато
свидетелят не е бил наясно какво съдържание се влага в определено
понятие  или  категория,  не  може  да  се  твърди,  че  е  налице
"потвърждаване  на  неистина".  Всъщност,  ако  св.У.  бе  положила
необходимата  активност  ,преди  да  инкорпорира  от  името  на
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нотариуса  правния  извод  за”  явно,постоянно,непрекъснато  и
несъмнено  владение  повече  от  10  години  с  намерението  на
собственик ",  би установила ,че разпитваните от  нея лица не са
съседи на Т.О./както изисква закона/ ,не живеят дори в селото,  а
единият от тях е едва 30 годишен –свидетелстват за обстоятелства
известни в продължение на повече от 10 години , и не би се убедила
/„заблудила”/ в наличието на изискуемите от закона предпоставки .
Явно  е  от  доказателствена  гледна  точка  ,че  тримата  подсъдими
поради  отсъствието  си  от  посоченото  населено  място  не  са
възприели лично обстоятелствата ,за които са свидетелствали,а те
са им станали известни опосредено чрез подс. Т.О.

Повдигнатото  обвинение  за  престъпление
"лъжесвидетелстване" по чл. 290, ал. 1 от НК в конкретния случай е
по  първата  алтернатива  -  "потвърждаване  на  неистина".
Обвинението касае фактическия въпрос, че "последните 10 години
Т.Г.О..  е  владял  процесните  недвижими  имоти
явно,постоянно,непрекъснато  и  несъмнено  с  намерението  на
собственик " Следователно, за да е налице съставомерно  деяние,
подсъдимите  следва  да  са  потвърдили  неистина  относно  факта
владял ли е Т.О. възстановените и останали в наследство поземлени
имоти през последните 10 години и то по начина на формулираното
обвинение  .  Обезпокоявано  ли  е  било  владението  на  О.  през
последните 10 години от другите наследници е фактически въпрос
за който свидетелите/подсъдимите в случая / следва да имат знания
и възприятия

От показанията  на  св.  П.А.  ,обработвала  земите,  както  и  от
приложените  писмени  доказателства,вкл.удостоверения  на
наследници,отказ от наследство,скици и др. става ясно ,че само за
една от нивите Разсадник от 16,387 дка, в местността „Бахъров ялак",
имот  №  644028,  по  плана за  земеразделяне  се  е  появил  друг
наследник –св.П.Б. през стопанската 2007-2008 г ,която даже не е
знаела къде са нивите.  Всъщност откритието на този наследник се
дължи именно на св.А. и от тогава и на нея й се изплаща рента за
половината от имота,за което се е съгласила . От показанията на св.Б.
е  видно  ,че  няма  представа  къде  се  намира  този имот,както  и
останалите  по  обвинението  ,  не  го  е  обработвала  и  лично  не  е
сключвала договор за аренда, а се е съгласявала това да прави Т.О., а
тя от 15 години не е ходила в с.Пиргово ,където се намират нивите.
Така  отчетените  показания  на  св.Б.  не  сочат  на  твърдение  ,че
подсъдимите  са  потвърдили  неистина  дори  в  частта  на  това  което
лично  знаят  или  са  възприели  ,още  повече  и  към  привнесените
фактически  и  правни  изводи  в  протокола  от  обстоятелствената
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проверка.  От правна гледна точка факта ,че някой само получава
рента , не означава че е налице обезпокоявано владение. За всички
останали описани в обвинението имоти собственик на база дори само
писмените документи е Т.О./ видно и от показанията на св.А./. Факт е
,че рентата на св.Б. е плащана по преценка на св.А. ,а не защото Б. е
желала да установи владение само за себе си или да демонстрира
поведение  ,да  отблъсне  владението  на  О.  .  Ако  сънаследник  се  е
ползвал от плодовете от съсобствения имот, то безспорно другият
сънаследник  не  е  отблъснал  владението  му  и  не  е  установил
владение само за себе си. Дори от показанията на св.М. и св.Б. не се
установява някой да е предявавал претенции към описаните земи 

От  субективна  страна  за  съставомерността  на  деянието  е
необходимо тримата подсъдими да са съзнавали липсата на някои от
признаците запълващи фактическия състав на нормата на чл. 68 от
Закона  за  собствеността  и  въпреки  това,  съзнателно  да  са
потвърдили тяхното наличие пред съответното длъжностно лице.

С  оглед  на  повдигнатото  обвинение,  настоящият  съдебен
състав намира за необходимо да даде и някои, макар и схематични
разяснения, досежно съдържанието на владението като понятие на
гражданското  право.  Владението  е  упражняване  на  фактическа
власт върху вещ /движима или недвижима/, която владелеца държи
лично  или  чрез  другиго  като  своя.  Владението  представлява
фактическо състояние, за което е без значение дали владелеца има
право да упражнява властта си върху веща /имота/, и в този смисъл
следва да се разграничава от правото на владение като правомощие
на собственика. Владението може да се упражнява не само лично,
но  и  чрез  друго  лице  /държател/,  което  съзнава,  че  упражнява
фактическата власт не за себе си,  а за владелеца. Владението не
означава  непрекъснатост  на  господството  в  буквалния  смисъл,  а
недопускане на други лица да владеят, както и възможността на
владелеца винаги да може да упражнява това си качество, когато
желае това. За владението е без значение дали е добросъвестно или
недобросъвестно,  правомерно  или  неправомерно  /законно  или
незаконно/.Владелецът може да е,  а  може и да не собственик на
имота  или  на  част  от  него.  Възможна  е  и  хипотеза,  при  която
съсобственик, респ. сънаследник да владее цялата вещ за себе си.
Владението има два компонента, външна част и вътрешна /волята/.
За да има владение, трябва и двата компонента да са налице. Така
на база съдържанието на понятието „владение” и доказателствата
по делото е видно ,че упражняването на фактическата власт на О.
по отношение на наследствената маса не е било оспорвано от Б./
Тълкувателно решение № 1 от 6.08.2012 г.  на ВКС по тълк.  д.  №
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1/2012 г., ОСГК, посочва ,че владението е факт, а не право/. Така
макар и опосредени твърденията на подсъдимите в разпита им пред
св.У. не са неистина. Няма спор по факта ,че Т.О. дълги години сам е
сключвал договори за наем и за аренда на зем.земи, че след 2001 г
св.Б.  не  е  упражнявала  фактически  владение  спрямо  никоя  от
земите,че само се е съгласила след 2008г да получава рента за 8,2
дка земя,без да знае дори къде са земите ,както и че констативния
нот.акт не е оборен пред съда.

3.  За  да  е  съставомерно  поведението  на  подс.Т.О.  ,следва  и
извършеното от „подбудените извършители” да е такова по чл.290
ал.1 НК , за което съдът изложи съображения в обратна насока.В
допълнение следва само да отбележи, че обвинението спрямо него
от  доказателствена  гледна  точка в  случая  почива  основно  на
предположения.  От  показанията  на  полицейския  служител
извършил  проверката  и  снел  обяснения  от  лицата  ,които  са
изключително  схематични,  може  еднакво  да  се  предположи
съпричастност както от негова страна с оглед на приятелските му
отношения с единия подсъдим, така и относно майка му –снаха на
Т.О.. Това ,че подс.Т.О. е проявил активност при упълномощаването
от  дядо  му  към  св.Б.,  че  е  осигурил  свидетелите  за
обстоятелствената проверка / без той да се е явил в нотариалната
кантора/,явно е мотивирало прокурора към повдигане на обвинение
за подбудителство.  Фактите ,които обаче е  вменил като знание у
останалите подсъдими,по начина на тяхното изнасяне в цялост, не
са „затаяване на истина” по вече изложените по-горе съображения

Поради  изложеното  съдът  счита  ,че  подсъдимите  П.И.П.,
П.П.А.  и  Т.С.Д.  не  са  осъществили  състава  на  престъплението  по
чл.290 ал.1 вр.чл.20 ал.2 НК за всеки един от тях ,а подс. Т.Г.О. по
чл.290  ал.1  вр.чл.20  ал.3  НК  и  ги  признава  за  невинни  и  ги
оправдава по повдигнатите обвинения

Мотивиран така съдът постанови присъдата си

Районен съдия :
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