
Решение № 5666 от 30.04.2010 г. на ВАС по адм. д. № 2038/2010 

За грешките при вписване в регистрите на Агенцията по 
вписванията отговорността е изцяло на съдията по вписванията

"Наказващият орган е посочил като нарушена разпоредбата на чл. 570, ал. 1 ГПК, 
приложима по аналогия на общите правила на гражданския процес, която изисква 
разпореждането за вписване да съдържа имената на съдията по вписванията, дата, подпис 
и кратък диспозитив относно обстоятелството, регистъра и партидата на подлежащото 
на извършване вписване. Въз основа на приетите за установени фактически обстоятелства 
административният орган е посочил като правно основание на заповедта виновно 
неизпълнение на служебните задължения по смисъла на чл. 9, ал. 1 ПВ, представляващо 
дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 5 ЗСВ (редакция ДВ, бр. 33/2009 г.) и е 
наложил обжалваното дисциплинарно наказание, като е изложил мотиви относно тежестта 
на нарушението, това, че е извършено за първи път, формата на вината, обстоятелствата, 
при които е извършено, поведението на извършителя, чистото дисциплинарно досие на 
съдията по вписванията и е съобразил дадените от нея писмени обяснения в хода на 
дисциплинарното производство.
Като прецени доказателствата по делото в тяхната съвкупност, извърши служебна 
проверка за валидността и законосъобразността на обжалваната заповед и разгледа 
доводите на страните, съдът намира, че заповедта е постановена от компетентен орган в 
предписаната от закона форма, при спазване на административнопроизводствените 
правила и приложимия материален закон и е в съответствие с целта на закона.
Не се спори от страните относно фактическите обстоятелства по делото, а именно, че по 
молба от 03.07.2009 г. на английския гражданин ****за отразяване на настъпила 
суброгация (промяна на кредитора) по договорна ипотека върху недвижими имоти, 
жалбоподателката в качеството й на съдия по вписванията в Службата по вписвания - гр. 
****, след извършена надлежна проверка на молбата и приложените към нея документи се 
е произнесла с разпореждане "Да", като е посочила датата на постановяването му и се е 
подписала под него. При изпълнението на разпореждането е допусната грешка от 
служителите в цитираната служба, като вместо поисканото отразяване на промяната в 
страните по договорната ипотека, е вписано учредяване на законна ипотека върху 
въпросните недвижими имоти.
При тези данни съдът намира, че дисциплинарното наказание е наложено при спазване на 
административнопроизводствените правила на конкретното производство по ЗСВ, както и 
при наличие на материалноправно основание за ангажиране на отговорността на 
жалбоподателката.
Спазено е изискването на чл. 321 ЗСВ - абсолютна предпоставка за налагане на 
дисциплинарно наказание на съдия по вписванията, а именно на жалбоподателката *****е 
дадена възможност в 7-дневен срок от изготвяне на предложението за налагане на 
наказанието от главния инспектор от Инспектората към министъра на правосъдието да 
направи писмени възражения, които са взети предвид и обсъдени от наказващия орган в 
мотивите на обжалваната заповед. Предложението на главния инспектор е предхождано от 
надлежна проверка по сигнал на ****, гр. П, в хода на която са проверени документите по 
случая и са установени описаните по-горе безспорни факти.
Действително, налице е непълнота на постановеното от жалбоподателката 
разпореждане относно обстоятелството, подлежащо на отразяване в имотния 
регистър в т. ч. и предвид факта, че служителите, които извършват отбелязванията в 
регистъра не притежават юридическо образование, а вероятно в случая не са имали 
и необходимия опит за отграничаване на дължимите действия във връзка с промените на 
страните по договорната ипотека от тези по учредяването на законна ипотека.



Съдът намира, че разпореждането във вида, в който е издадено, не предпоставя и не 
обуславя пряко допускането на цитираната грешка от служителите на Службата по 
вписванията.
(Забележка. Червеният шрифт е от сайта, където се намира горецитираното 
Решение на ВАС) 
 В същото време, предвид важността на извършваната правно-техническа дейност от 
тези служители и засягането на имуществени интереси от съществен мащаб, както и 
високо-рисковия характер на дейността на Службите по вписвания с оглед 
директното засягане на правната сфера на физически и юридически лица, е било 
наложително разпореждането да бъде постановено във вид, който да изключва дори 
минимална вероятност от допускане на грешка. Вземането на мерки в тази насока е 
задължение на съдията по вписванията, а именно, както е обоснована и обжалваната 
заповед, на основание общите правила на гражданския процес жалбоподателката е била 
длъжна да постанови диспозитив, в който да отрази обстоятелството, регистъра и 
партидата на подлежащото на извършване вписване.

Допуснатият от жалбоподателката пропуск да разпореди, като опише дължимото за 
извършване действие от служителите, е основание за ангажиране на дисциплинарната й 
отговорност от материалноправна страна, т. к. предвид констатираната грешка в партидата 
на имотите, във връзка с недостатъчно пълното разпореждане на съдията по вписванията, 
следва изводът, че е налице дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 307, ал. 3, т. 5 
ЗСВ (в относимата към спора редакция), извършено виновно поради неполагане на 
необходимата грижа, която се изисква от съдията по вписванията с оглед на заеманата 
длъжност в съпоставка с изискванията към служителите, които се явяват само технически 
изпълнители на постановените от съдиите по вписванията разпореждания. Заемането на 
длъжност с властнически правомощия предполага по-високи изисквания към заемащия 
длъжността въз основа на презумпцията за отличителни качества, по-висока концентрация 
и отговорност в сравнение със средностатистическото лице, заето в сферата на публичната 
власт (служител от администрацията на съдебната власт). Ето защо, изложеното 
предполага и по-високи критерии при ангажиране на отговорността на лице, заемащо 
длъжност на пряко упражняване на съдебна власт, каквато е длъжността на съдията по 
вписванията."

(Заб. Червеният шрифт е от сайта, където се намира горецитираното Решение на ВАС.) 

Източник: Клуб на съдиите по вписванията: http://inscribe.free.bg/cgi-
php/phpbb3/viewtopic.php?f=20&t=750&sid=bf32ba7605a2ed958e6af3904a043eb1


