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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект

З А К О Н

за изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност

(Обн., ДВ, бр. 104 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 117, 118 и 123 от 1997 г., бр. 24 от 1998 г., бр. 69 от 1999 г., бр. 18 от 2003 г., бр. 29 и 36 от 2004 г., бр. 19 и 43 от 
2005 г., бр. 30, 39 и 41 от 2006 г., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 50 и 69 от 2008 г. и 
бр. 42, 47 и 82 от 2009 г.)

Параграф единствен. Член 84 се изменя така:
„Български дипломатически и консулски представители
Чл. 84. (1) Българските консулски длъжностни лица в чужбина, при спазване на съответните разпоредби на Гражданския процесуален кодекс и ако документът е съставен на български език, могат:
1. да удостоверяват датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване и са представени от български или чужди граждани;
2. да удостоверяват верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани;
3. да съставят нотариални завещания на български граждани. 
(2) Удостоверяването на датата, съдържанието и подписа на частен документ, който не подлежи на вписване и е представен от чужд гражданин, се извършва само ако документът е предназначен да произведе действието си на територията на Република България.”

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………..…... 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цецка Цачева)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност

Проектът на Закон за изменение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД) предвижда изменение на разпоредбата на 
чл. 84, която урежда правото на българските дипломатически и консулски представители да изпълняват нотариални функции. 
Разпоредбата на чл. 84 от ЗННД дава право на българските дипломатически и консулски представители в чужбина да удостоверяват датата, съдържанието и подписите на частни документи, които не подлежат на вписване, верността на преписи и извлечения от документи, представени от български граждани, както и да съставят нотариални завещания на български граждани. Подписите на чужди граждани се заверяват само ако документът е предназначен да произведе действието си в Република България.
Редакцията на действащия чл. 84 от ЗННД дава възможност за разнопосочни тълкувания.
Според едното разбиране от тази разпоредба по тълкувателен път може да се извлече правото на българските дипломатически и консулски представители да удостоверяват съдържанието на частни документи, представени от чужденци.
Другото становище е, че тъй като чл. 81 от ЗННД предпоставя наличието на изричен законов текст, предоставящ изпълнението на нотариални функции на лица, които не са нотариуси, не е възможно извличането по тълкувателен път на това право на българските дипломатически и консулски представители, при положение че то не им е предоставено изрично от закона.
С оглед постигане на яснота по отношение обхвата от нотариалните функции, които българските консулски длъжностни лица могат да извършват, с проекта на Закон за изменение на ЗННД се предлагат изменения в чл. 84, чрез които изрично да им се предостави правото за удостоверяване на съдържанието на частни документи, представени от чужди граждани, когато такива документи не подлежат на вписване, съставени са на български език и са предназначени да произведат действието си в Република България. 

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

							(Цветан Цветанов)
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