
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТ 05.11.2012 Г. ПО Ч. ГР. Д. № 14561/2012 Г. НА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

Софийски градски съд, АО, ІІІ-ти състав, в закрито заседание на пети ноември през две
хиляди и дванадесетата година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Теменужка Симеонова
ЧЛЕНОВЕ: Анелия Маркова
Любомир Василев

като разгледа докладваното от съдия Симеонова ч. гр. д. № 14561 по описа за 2012 г. и за
да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 435 и сл. от ГПК.
Образувано по частна жалба на "К." АД, гр. С., кв. С., ул. "С." №*, чрез представляващия

С.М. срещу извършен въвод във владение на недвижим имот в село С., ул. "С." № *, който е
предмет на Протокол за принудително отнемане и предаване на недвижим имот от 03.08.2012 г.
на ЧСИ И.Ч. Сочи, че на 11.03.2011  г. САС е издал обезпечителна заповед за допуснато
обезпечение по ч. гр. дело 110/11 г. чрез спиране изпълнението по изп. дело № 20108400400612
по описа на ЧСИ М.Ц., като изп. дело от ЧСИ М.Ц. е прехвърлено на ЧСИ И.Ч., при който е
образувано под № 328/12 г. Счита, че след 11.03.2011 г. съдебният изпълнител не може да
извършва каквито и да било действия и всяко действие на ЧСИ след спиране на изпълнителните
действия от съда нанасят щети на страната. Моли да бъде отменен.

Пълномощникът на взискателите адв. Б. счита, че жалбата се явява процесуално
недопустима.

По делото са постъпили и писмени обяснения от ЧСИ И.Ч., рег. № 783, с район на
действие СГС по допустимостта на жалбата.

Настоящият състав намира, че жалбата се явява процесуално недопустима, поради
следното:

Изпълнителното производство е било образувано на 02.07.2009 г. въз основа на влязъл в
сила съдебен акт "определение", постановено по гр. д. № 5604 по описа за 2008 г. на СРС, ГО, 75
с-в. В хода на изпълнителното производство е било осребрено имущество на длъжника,
представляващо недвижим имот в с. С., подробно описан и индивидуализиран в актовете за
собственост, събрани по надлежният ред от ЧСИ във връзка с производството.

На 11.02.2010 г. ЧСИ, в изпълнение на процедурата по реда на чл. 487 - чл. 492 ГПК
приключил обявената публична продан на имота, като с нарочен акт обявил купувач.
Постановлението за възлагане било обжалвано в срок от длъжника.

На 05.04.2011 г. с Решение по гр. д. № 3653/2011 г. СГС, І-во ГО оставил без уважение
жалбата, с което на практика постановлението за възлагане на обявения за купувач недвижим
имот влиза в сила и от този момент длъжникът няма никакви права по отношение имота.

С разпоредбите на чл. 435 от ГПК законодателят изчерпателно е посочил качествата на
лицата в изпълнителното производство или засегнати от него, на които се признава
процесуалното право на жалба срещу конкретни и изрично изброени действия на съдебния
изпълнител. Съгласно разпоредбата на чл. 435. ал. 5 от ГПК трето лице може да обжалва
действията на съдебния изпълнител, изразяващи се във въвод във владение на недвижим имот



само в случаите, при които същото е било във владение на имота преди предявяване на иска,
решението по което се изпълнява. Същата безспорно е относима към хипотези, при които
извършеният въвод във владение е осъществен при принудителното изпълнение на влязло в сила
съдебно решение досежно същия имот. В разглеждания случай с жалбата се атакува действие на
съдебния изпълнител, изразяващо се в извършен въвод във владение въз основа на влязло в сила
постановление за възлагане на недвижим имот след проведена публична продан. Съгласно чл.
498, ал. 1 и 2 от ГПК купувачът на осъществена публична продан се въвежда във владение на
имота от съдебния изпълнител въз основа на влязлото в сила постановление за възлагане, като
въводът се извършва срещу всяко лице, което се намира във владение на имота и същото може да
се брани срещу незаконосъобразния въвод само с иск за собственост. Доколкото нормата на чл.
498, ал. 2 от ГПК е специална по отношение на общото правило, визирано в чл. 435, ал. 5 от ГПК,
същата дерогира приложението на последната досежно обсега на действията на съдебния
изпълнител, които могат да бъдат предмет на обжалване от трети за изпълнителния процес лица.
Това се отнася до визираното в жабата основание. Следва да бъде отбелязано обаче, че частният
жалбоподател не е трето лице, а длъжник по изпълнителното дело, поради което ще намери
приложение нормата на чл. 435, ал. 2 и ал. 3, но и съгласно цитираната по-горе норма на чл. 498,
ал. 2, то за длъжника липсва признато от закона процесуално право на жалба срещу атакуваното
действие на съдебния изпълнител, тъй като законодателят е изключил възможността процедурата
по чл. 498 ГПК да може да се обжалва по общия ред. В този смисъл е и решение № 794 от
22.12.2010 г. на ВКС по гр. дело № 674/10 г., където се сочи, че постановлението за възлагане на
имот при публична продан е пряко изпълнително основание и се ползва с особена изпълнителна
сила, която се разпростира по отношение на всички. Това прави възможно осъществяването на
въвода, освен срещу длъжника и срещу всяко лице, което бъде заварено в имота. Третото лице не
може да заяви никакви права срещу купувача от публичната продан. То нито може да обжалва
действията на съдебният изпълнител, нито да предявява владелчески иск. Единствената защита,
която законът предоставя на третото лице, е иск за собственост. Следователно, самото
постановление за възлагане на недвижим имат, след влизането му в сила и вписването му в АВп.
следва да се приеме, че има качеството на акт, обвързващ съдебния изпълнител със сила на пряко
изпълнително основание, различен от този, въз основа на който се развива изпълнителното
производство по конкретно изпълнително дело и следователно не е в пряка зависимост от
развитието на това производство, независимо, че е в резултат на това производство. За правният
мир, постановлението за възлагане на недвижим имот има статута на самостоятелен акт, какъвто
е нотариалния акт и с влизането му в сила придобива стабилитет на самостоятелен, подлежащ на
изпълнение акт.

Изводът е, че частната жалба се явява процесуално недопустима и следва да бъде
оставена без разглеждане.

Водим от гореизложеното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на "К." АД, гр. С., кв. С., ул. "С." № **,
чрез представляващия С.М. срещу извършен въвод във владение на недвижим имот в село С., ул.
"С." № **, който е предмет на Протокол за принудително отнемане и предаване на недвижим
имот от 03.08.2012 г. на ЧСИ И.Ч.

Определението може да се обжалва пред САС с частна жалба в едноседмичен срок от
съобщението му на страните.

Данни за делото в http://legalacts.justice.bg

http://legalacts.justice.bg/ActDetail.aspx?actId=2594156

