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З  А   К  О  Н

за изменение и  допълнение на Семейния кодекс

(Обн., ДВ, бр. 41 от 28.05.1985 г., в сила от 1.07.1985 г., изм. и доп., бр. 11 от 7.02.1992 г., попр., бр. 15 от 21.02.1992 г., изм. и доп., бр. 63 от 15.07.2003 г., доп., бр. 84 от 23.09.2003 г., изм., бр. 42 от 17.05.2005 г.)



§ 1. В чл.10 се правят следните изменения и допълнения:
1. създава нова ал. 3 със следното съдържание:

“(3). В акта за сключване на граждански брак длъжностното лице по гражданското състояние отразява наличието на сключен от съпрузите брачен договор, като се записват номера на договора, регистрационния номер и района на действие на нотариуса, който го е изготвил.”

2. Досегашната ал 3 става ал. 4.

§ 2. Наименованието на глава трета “Отношения между съпрузите”се изменя така “Неимуществени отношения между съпрузите”

§ 3. 1. Създава се глава трета “а” с наименование:
“Глава Трета “а” “Имуществени отношения между съпрузите”:

2. В новосъздадената глава трета “а” се създава раздел І със следното наименование и съдържание:

“Раздел I
Общи положения

Чл. 18 а.(1). Режимите на имуществените отношения между съпрузите са:
1.	законов режим на общност;
2.	договорен режим.
(2). Законовият режим на общност се прилага когато съпрузите не са уредили имуществените отношения помежду си чрез сключване на брачен договор.
(3).  При сключване на сделка с трето лице съпрузите или единият от тях се задължават да обявят  режима на имуществените отношения помежду им.”
	
3. Създава се раздел ІІ  с наименование “Съпружеска имуществена общност”, в който се включват чл. 19-чл. 30.

4. Създава се раздел ІІІ: 
	
“ Раздел ІІІ
 Брачен договор

Чл. 30а (1). Встъпващите в брак или съпрузите могат да уредят имуществените отношения помежду си с брачен договор.
(2). С брачния договор се уреждат отношения във връзка с имущество на съпрузите придобито преди или по време на брака.
(3). Клаузите на брачния договор не могат да се променят по-рано от три години от сключването на брака.

Чл. 30б (1). Брачният договор се сключва лично от страните в писмена форма с нотариална заверка на подписите и се вписва в регистър на брачните договори, който се води от съдия по вписванията в района, в който е сключен бракът.
(2). Когато с брачния договор се прехвърля право на собственост или друго вещно право върху недвижим имот, същият се сключва в нотариална форма, в района, в който се намира имота, а ако имотите са в различни райони, той се сключва в един от районите, по избор на страните. 
(3). Брачният договор сключен преди брака поражда действие след сключването му.


Чл. 30 в. Лицето по чл. 12, ал. 2 може да сключи брачен договор, след получаване на разрешение и одобряване на проект на договора от председателя на районния съд по местожителството му.

Чл. 30 г. Спрямо брачния договор важат общите правила за недействителност на договорите. 
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М  О  Т  И  В  И

Сега действащият Семеен кодекс предвижда единствено законов режим на общност на уредбата на имуществените отношения между съпрузите. Направените предложения предвиждат въвеждането и на договорен режим – чрез сключването на брачен договор – институт, непознат до момента за българската правна система.
С въвеждането на брачния договор ще се създаде възможност за съпрузите да уредят имуществените отношения помежду си по собствено усмотрение, като в обхвата на договора може да бъде включено имущество, придобито преди или по време на брака. Предлага се договорът да се сключва както преди, така и след сключването на брака. Договорът ще може да бъде изменян, но се въвежда условие тази промяна да не се извършва преди изтичане на три години от сключването на брака. Формата на действителност на договора е писмена с нотариална заверка на подписите, като когато предмет на договора е право на собственост или друго вещно право върху недвижим имот, изискуемата форма е нотариален акт. Договорът подлежи на вписване в създаден за тази цел регистър за брачните договори, който ще се води от съдията по вписванията по мястото на сключване на брака. 
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