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Åâãåíè Éî÷åâ*

Законът за наслед ст во то има бо га та и ин те рес на исто рия, 
която, ма кар и услов но, мо же да се раз де ли на три ета па. В на чал-
ния етап се съз да ват пър ви те пред ва ри тел ни проекти; вто рият 
етап е най-важ ният и съ щест ве ният, за що то през не го е раз ра бо-
тен и приет бъл гар ският За кон за наследството; тре тият е свър зан 
с про ме ни те, които се пра вят в за ко на.

Това е един ст ве ният за кон, в кой то напра ве ни те из ме не ния и 
до пъл не ния пред ставля ват връ ща не към тра ди циите и прак ти ка та 
на оби чайно то пра во.

След Освобождението по ве че от де се ти ле тие пра во раз да ва-
не то в област та на насле дя ва не то се ос но ва ва вър ху раз лич ни из-
точ ни ци на пра во, които се при ла гат ед новре мен но и имат ед нак-
ва си ла и ва лид ност. Това са Законът за зе ми те от 1858 г., 
френският Граж дан ски ко декс (Code civil), ше риат ско то наслед-
ст ве но пра во, Шестокнижието на Арменопуло, Юстиниановото 
за ко но да тел ст во – 118-а но ве ла, разпо ред би те на сред но ве ков на-
та Кормчая кни га (Закон градски) и бъл гар ско то оби чай но пра во. 
Те имат раз лич но при лож но по ле и все ки от тях но си в се бе си 
бе ле зи те на соб ст ве на та си огра ни че ност и в из вест на сте пен не-
съв мести мост с оста на ли те. Най-съ щест ве но е раз ли чието меж ду 
тях по от но ше ние на наслед ст ве ни те пра ва на низ хо дя щи те от 
мъж ки и жен ски пол. За раз ли ка от ри мо-ви зан тийско то пра во и 
тур ско то за ко но да тел ст во, които тре ти рат наслед ни ци те от два та 
по ла ка то рав ноправ ни, при на ли чието на си но ве бъл гар ско то 
оби чай но пра во на пъл но или частич но ли ша ва дъ ще ри те от ба-
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щи но наслед ст во. Те по лу ча ват са мо че из (при кя, зестра) от ба-
ща та, а след не го ва та смърт – от бра тя та.1

При пра во раз да ва не то съ диите са се ръ ко во ди ли от своята 
под го тов ка и пред по чи та ния.2 В ре зул тат съ деб на та прак ти ка се 
от ли ча ва с вътреш на про ти во ре чи вост и лип са на об щоз на чи ми и 
за дъл жи тел ни кри те рии.

Обобщавайки съ деб на та прак ти ка пре ди и след Освобож-
дението, Върховният ка са ционен съд в ре ди ца свои ре ше ния 
(№ 17 от 26 март 1880 г.; № 169 от 1888 г.; № 160 от 1893 г. и 
№ 424 от 1891 г.) ут вър ж да ва, че по со че ни те „граж дан ски за ко ни 
на ви зан тийски те им пе ра то ри, из ло же ни в кни га та на Армено-
пуло, а осо бе но за наслед ст ве но то пра во... изпосле са слу жи ли за 
ръ ко вод ст во на пра вослав ни те цър ков ни съ до ве и ка то та ки ва 
изпо кон имат си ла и зна че ние на об щи оби чаи“3. Това раз ре ше-
ние не се приема ед ноз нач но от спе циалисти те и из сле до ва те ли те 
на наслед ст ве но то пра во. Докато Петър Оджаков4 и Петко 
Венедиков5 смя тат, че то не от го ва ря на прак ти ка та и оспор ват 
не го ва та пра вил ност, Йосиф Фаденхехт6, С. С. Бобчев7 и д-р 
К. Стоилов8 отстояват про тив но то мне ние.

1 Бобчев, С. Сборник на бъл гар ски те юри ди чески обичаи. Ч. I. Т. I. Семейно 
право. Пловдив: Единство, 1896, 232–235; Оджаков, П. Обичайно наслед ст ве но 
право. Русе: Д. М. Дробняк, 1885, 151–154; ЦДА, ф. 242 К, оп. 2, а. е. 26, л. 66; 
Милкова, Ф. Развитие и ха рак тер на ос ман ско то по зем ле но за ко но да тел ст во от 
1839 до 1878 г. – Исторически преглед, 1965, № 3, 31–56; 1968, № 5, 40–48; Към 
въпро са за раз ви тието на наслед ст ве ни те пра ва вър ху ми рийски те зе ми през пе-
риода 1839–1878 г. – Исторически преглед, 1961, № 3, 73–83. 

2 ЦДА, ф. 242 К, оп. 2, а. е. 12, л. 144; Стенографски днев ни ци на IV ОНС, I 
РС, кн. 3. С.: ДП, 1985, с. 23. 

3 Симеонов, К. Закон за наслед ст во то ра зяс нен с прак ти ка та на ВКС. С.: 
Т. Т. Драгиев, 1936, с. 6, 7; Решение на ВКС № 17 от 1880 г.; Решение на I ГО на 
ВКС № 169 от 1888 г.; Хинов, М. Наръчник по за ко на за наслед ст во то с ре ше-
ния и опре де ле ния на ВКС. Лом: Изгрев, 1938, с. 9. 

4 Оджаков, П. Цит. съч., 182–183. 
5 Венедиков, П. Бележки вър ху че иза и зестра та по дейст ва що то пра во у 

нас. – Юридически архив, 1934, № 6, с. 493. 
6 Фаденхехт, Й. Трябва ли да се из ме нят на ред би те на за ко на за наслед ст во-

то от но си тел но наслед ст ве на та част на нис хо дя щи те от жен ски пол? – 
Демократически преглед, 1906, № 1, с. 30. 

7 Бобчев, С. История на старобългарското право, С.: Албатрос, 1998, с. 385. 
8 Стенографски днев ни ци на V ОНС, II РС, кн. VI, с. 48. 
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Разнородната съ деб на прак ти ка, про дъл жи ла по ве че от де се-
ти ле тие, пре диз вик ва се риоз ни пробле ми и напре же ние в пра во-
раз да ва тел на та систе ма и ста ва при чи на за на раст ва що с го ди ни-
те не до вол ст во, осо бе но сред сел ско то на се ле ние. Обстоятелст-
вото, че оби чайно то пра во не е опи са но и ко ди фи ци ра но, съз да ва 
„бър ко тии и не раз бо рии, които са кост ву ва ли скъ по на наслед ни-
ци те“9. Всичко то ва на ла га не об хо ди мост та да се из ра бо ти един 
общ за кон, кой то да уреж да всич ки наслед ст ве ни въпро си не за ви-
си мо от ви да и ха рак те ра на имо та. Подготовката по съз да ва не то 
му е про дъл жи тел на и съ пътст ва на от не очак ва ни труд ности и 
обра ти. Българският за ко но да тел се изпра вя пред се риозен из-
бор – да възприеме евро пейския мо дел на насле дя ва не и да скъ са 
ра ди кал но с оби чайно то пра во или да тър си ня как во ком про мис-
но ре ше ние, съ обра зя вай ки се с на род ни те тра ди ции, осо бе но в 
се ла та.

Отличителна чер та на диску сията е за ви си мост та ѝ от по ли-
ти чески те нагла си в пар ла мен та, от об щест ве на та ре ак ция на под-
кре па или съпро ти ва сре щу опре де ле ни тек сто ве. Дебатът се во ди 
не са мо в ко ми сиите и в пле нар на та за ла, но и по стра ни ци те на 
спе циали зи ра ни те юри ди чески из да ния. Нещо по ве че, най-често 
той за поч ва от там. Негови ини циато ри са как то под дръж ни ци, та-
ка и опо нен ти на идеята, че санк циони ра ният от оби чайно то пра-
во мо дел на насле дя ва не тряб ва да се за па зи и да ста не част от 
но вия за кон.

Независимо от то ва в ни кой от вне се ни те за об съж да не в 
Народното събра ние за ко нопроек ти не се мо ти ви ра офи циал но 
от ка зът да се съз да де един са мо би тен бъл гар ски за кон за наслед-
ст во то, ос но ван вър ху оби чайно то пра во, по по до бие на прак ти-
ка та в ня кои евро пейски стра ни, в които се на ла га раз би ра не то, 
че раз ви тието на за ко но да тел ст во то е про цес на съ че та ва не на на-
род ни те оби чаи, на ционал ни те осо бе ности и усло вия с опи та и 
тра ди циите на дру ги те стра ни.

9 Стенографски днев ни ци на IV ОНС, I РС, кн. 3. С.: ДП, 1885, с. 12. 
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За съста ви те ли те и на три те за ко нопроек та – д-р К. Помянов, 
д-р В. Радославов и д-р К. Стоилов, въпро сът по съ щест во е пред-
ре шен. От ед на стра на, от об стоятел ст во то, че оби чайно то пра во 
не е изу че но, не е обоб ще но и не го во то ко ди фи ци ра не ще изиск ва 
мно го вре ме, а от дру га – по ра ди прин цип ния из бор на бъл гар-
ския за ко но да тел за ре ци пи ра не на за пад ноевро пейско то пра во, 
възприет ка то ос но вен ме тод за съз да ва не на но ви те бъл гар ски 
за ко ни.10 Затова, ка то осъз на ват ця ла та слож ност на пробле ма, 
не го во то со циал но и ико но ми ческо из ме ре ние, те след ват ут вър-
де на та ве че прак ти ка на евро пе иза ция на бъл гар ско то за ко но да-
тел ст во, ма кар и с из вест ни ком про ми си.

Подготовката на бъ де щия за кон за наслед ст во то за поч ва още 
по вре ме на пра ви тел ст во то на уме ре ни те ли бе ра ли на че ло с 
Драган Цанков. В на ча ло то на 1884 г. Министерството на пра во-
съ дието, ръ ко во де но от д-р Константин Помянов (1 яну ари – 
29 юни 1884 г.), изпра ща Окръжно № 942 от 16 февру ари до пред-
се да те ли те, ми ро ви те съ дии и про ку ро ри те с иска не „да съ об щят 
нуж д ни те све де ния, ако имат та ки ва или мо гат да ги съ бе рат в 
ед но къ со вре ме от ня кол ко ме се ца, от но си тел но на род ни те оби-
чаи по наслед ст ве но то пра во“. Те са при зо ва ни да от го во рят на 
след ни те 7 въпро са, свър за ни с изяс ня ва не на насле дя ва не то на 
мъж ки те и жен ските наслед ни ци, а имен но: „1. За де ле жа на 
наслед ст во то меж ду си но ве те, от де ле ни и не от де ле ни, дъ ще ри те, 
же не ни и не же не ни, и дру ги чле но ве на ед но се мейст во, след 
смър т та на ба ща та, и ко му ка къв дял се да ва т.е. мъж ки те и жен-
ски наслед ни ци по ра вен дял ли взе мат, а ако не та къв, то по как-
ва част? 2. До где то е жив ба ща та, раз де ля ли той имо та си и как 
ста ва тоя дележ? 3. Кое се прак ти ку ва по ве че: де леж при жи ве на 
ба ща та ли, или след не го ва та смърт? 4. Ако чле но ве те на се мейст-
во то не се де лят и при смър т та на ба ща та, то в та къв слу чай, как-
ви са взаим ни те им пра ва от но си тел но об щия им имот? 5. На кое 
от ча да та се да ва ба щи на та къ ща при де ле нието на наслед ст во то, 

10 Вж. Йочев, Е. Влиянието на оби чайно то пра во вър ху Закона за на след-
ството. Научни трудове, РУ, т. 39, се рия 5, Правни науки. Русе, 2002, 41–42. 
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как се де ли въ об ще меж ду раз ни те наслед ни ци дви жи мия и не-
дви жим имот и пра ви ли се раз ли ка меж ду мъж ски и жен ски 
наслед ни ци от но си тел но нед ви жи ми те имо ти, осо бе но ка то за 
ни вя, ли ва ди и пр.? 6. Хранениците или уси но ве ни те взе мат ли 
дял от наслед ст во то, ко га то има пра ви или дру ги наслед ни ци и 
ка къв именно? 7. Мъжете и же ни те наслед ват ли ед ни дру ги го и 
как ви дя ло ве взе мат, ко га то имат де ца или дру ги наслед ни ци и – 
ко га ня ма такива?“11.

Сам по се бе си то зи факт раз кри ва стре ме жа за един по-ця-
лостен под ход при ре ша ва не на пробле ми те на насле дя ва не то, 
включ ващ съ че та ва не то на оби чайни те нор ми с евро пейски те 
прин ци пи и на ча ла. Предвид слож ност та на наслед ст ве на та ма те-
рия ав то ри те на за ко нопроек та смя тат за не об хо ди мо да се изу чи 
по-вни ма тел но и за дъл бо че но съ щест ву ва ща та оби чай на прак ти-
ка в нейно то мно го обра зие в раз лич ни те ра йо ни на стра на та. От 
съ щест ву ва щи те до ку мен ти се виж да, че в по со че ния срок са по-
лу че ни от го во ри са мо от Плевен, пред ставле ние № 543 от 26 май 
1884 г., и от Търново, пред ставле ние № 2477 от 30 май, които по-
къс но са вклю че ни в сбор ни ка на С. С. Бобчев.

В ар хи ви те на пра во съд но то ве дом ст во е за па зе но само пред-
ставле нието на габров ския ми ро ви съ дия Иван Пецов от 15 юни 
1884 г., което с пис мо на Министерството на пра во съ дието 
№ 3231 от 7 юли 1884 г. е изпра те но до Кодификационната ко ми-
сия.12 То е ин те рес но с то ва, че раз кри ва ета пи те, през които пре-
ми на ва насле дя ва не то, и про ме ни те, които пре тър пя ва с вре ме то. 
От пред ставле нието ста ва яс но, че в го ди ни те на тур ско то вла ди-
чест во имо тът на ба ща та „ка къв то и да е се е наслед вал са мо от 
не от де ле ни те му мъж ки че да, които са си го спо де ля ли по рав но“. 
След вли за не то в си ла на Закона за зе ми те дейст вието на оби чая 
се стес ня ва из ця ло в гра до ве те, а в се ла та – от части, и дел ба та за-

11 ЦДА, ф. 242 К, оп. 2, а. е. 26, л. 65; Бобчев, С. Сборник на бъл гар ски те 
юри ди чески обичаи. Ч. I. Гражданско право, том II, от де ли II, III и IV. Вещи; 
наслед ст во; обезателства. С.: печ. „П. М. Бъзайтов“, 1902, с. 309, 310. 

12 ЦДА, ф. 242 К, оп. 2, а. е. 26, л. 65, 66. 
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поч ва да се из вър ш ва в съ от ветст вие с нор ми те на за ко на. 
„Дъщерите би ло то же не ни при жи во та на ба ща та си или оста на-
ли не же не ни после смър т та му, за поч ват да зе мат своята при па да-
ща се част – по рав но с бра тя та си от из вест но иму щест во.“ Тази 
тен ден ция про дъл жа ва и се раз ви ва след Освобождението, ка то 
ве че об хва ща це лия имот на ба ща та. Нещо по ве че, след смър т та 
му „иму щест во то би ло то как во то и да е се наслед ва из рав но от 
всич ки те му ча да мъ же и же ни, же не ни и не же не ни, от де ле ни или 
не от де ле ни, в слу чай, че ба ща та не е напра вил ня кое осо бе но 
распо реж да ние“. Иван Пецов спе циал но от бе ляз ва то зи факт, ка-
то по соч ва, че след смър т та на ба ща та „не оста ва не раз де ле но се-
мейст во“.

Макар и опис ва що на род ни те оби чаи в не ти пи чен зе ме дел-
ски ра йон и не пот вър де но офи циал но с дру ги дан ни от по до бен 
род, пред ставле нието на габров ския ми ро ви съ дия е до ка за тел-
ство за неед но род на та оби чай на прак ти ка, пот вър ж де ние, че 
прин ци път за ра вен ст во меж ду наслед ни ци те от два та по ла не е 
чужд на на се ле нието и в ед на или дру га сте пен се при ла га в стра-
на та.

През след ва щи те две го ди ни ра бо та та по за ко нопроек та за 
насле дя ва не то про ти ча под не посред ст ве но то ръ ко вод ст во на д-р 
В. Радославов, ми нистър на пра во съ дието (29 юни 1884 – 15 юли 
1886 г.) в пра ви тел ст во то на крайни те ли бе ра ли на че ло с Петко 
Каравелов.

На 30 юни с пис мо на Министерството на пра во съ дието 
№ 3142 за ко нопроек тът е вне сен за раз глеж да не в Кодифика-
ционната ко ми сия, която още съ щия ден го за веж да с вхо дящ 
№ 53.13 В ко ми сията за ко нопроек тът е пред ста вен от Христо 
Стоянов. Той от бе ляз ва, че проек тът „до ней де се е при дър жал о 
из вест ни те до се га оби чай ни въз гле ди на на ро да по наслед ст во то, 
а в по ве че то се е во дил по наслед ст ве ния за кон в Наполеоновия 
граж дан ски за кон (Code civil)“14.

13 Пак там, л. 7. 
14 Пак там, а. е. 12, л. 144. 
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На 22 ноем ври Министерството на пра во съ дието вна ся в 
Кодификационната ко ми сия друг са мостояте лен за ко нопроект за 
да ре нията при жи ве и за за ве ща нията. Неговото об съж да не за поч-
ва на 14 де кем ври 1886 го ди на.15 Председателят на Кодифика-
ционната ко ми сия Н. Михайловски пред ла га да се обе ди нят два та 
за ко нопроек та в един за кон за наслед ст во то с две части: част пър-
ва – За насле дя ва не то по за ко на, и част вто ра – За насле дя ва не то 
по за ве ща ние. Предложението, ма кар и ло гич но, не е прието от 
чле но ве те на ко ми сията. По вся ка ве роят ност те се опа ся ват обе-
ди ня ва не то на два та за ко нопроек та да не се ока же ме ха нич но или 
да не се за ба ви приема не то на пър вия вне сен за ко нопроект.16

Разработването на два от дел ни за ко нопроек та в из вестен 
сми съл ста ва въз мож но по ра ди смя на та на ми нистри те на пра во-
съ дието и тях но то раз лич но виж да не по въпро са. Въпреки то ва е 
на ли це стре меж да се ус вои по-бър зо ма те рията, за да се из бег нат 
труд ности те, произ ти ча щи от изиск ва нията на Закона за зе ми те. 
Все пак ми нистер ст во то да ва пре дим ст во на за ко нопроек та за 
насле дя ва не то по за ко на, а съ ди ли ща та са ин струк ти ра ни в съ от-
ветст вие с Временните съ деб ни пра ви ла да се ръ ко во дят по 
Кормчаята книга от нос но да ре нията и за ве ща нията.

Законопроектът за насле дя ва не то по за ко на съ дър жа 174 
чле на, об хва на ти в 6 гла ви: гл. I – „За от ва ря нието на наслед ст во-
то и за вступ ва нието на наслед ни ци те“, чл. 1–6; гл. II – „За ка-
чест ва та, които се изиск ват за насле до ва нието“, чл. 7–14; гл. III – 
„За раз ни те ре до ве на насле до ва ние“, дял I – „Общи распо реж да-
ния“, чл. 15–22; дял II – „За пред ста ви тел ст во то“, чл. 23–28; дял 
III – „За ре дът на насле до ва нието в нис хо дя ща та ли ния“, чл. 29; 
дял IV – „За ре дът на насле до ва нието във въс хо дя ща та ли ния“, 
чл. 30–33, и дял V – „За ре дът на насле до ва нието в съ ребре на та 
ли ния“, чл. 34–39; гл. IV – „За непра вил ни те наслед ст ва“, дял I – 
„За насле до ва нието дър жав ни (мирие) и пос ве те ни те (митруке) 
зе ми“, чл. 40–43; дял II – „За пра ва та на не за кон но ро де ни те ча да 

15 Пак там, л. 11, 14. 
16 Пак там, л. 145. 
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по наслед ст во то и за тех ни те наслед ни ци, ко га успо рят без по-
том ст во“, чл. 44–49; дял III – „За пра во то на пре жи ве лия съпруг 
или съпру га и на дър жа ва та“, чл. 50–58; дял IV – „За насле до ва-
нието на мо на си и ар хиереи“, чл. 59, 60; гл. V – „За приема нието 
на наслед ст во то и за отри ча нието от не го“, дял I – „За приема-
нието“, чл. 61–70; дял II – „За отри ча нието“, чл. 71–79; дял III – 
„За опи сът, за за кон на та му си ла, и за обе за тел ст ва та на наслед-
ни кът под опис“, чл. 80–97; дял IV – „За праз д но то наслед ст во“, 
чл. 98–101; гл. VI – „За де ле жът и за прив на ся нията“, дял I – „За 
искът за де леж и за не го ва та фор ма“, чл. 102–126; дял II – „За 
прив на ся нията“, чл. 127–154; дял III – „За пла ща нието на дъл го-
ве те“, чл. 155–166; дял IV – „За послед ст вията на де ле жи те и за 
обезпе че нието на дъл го ве те“, чл. 167–169; дял V – „За унич то же-
нието на де ле жът“, чл. 170–174.17

Източниците, вър ху които се ос но ва ва за ко нопроек тът, са 
раз лич ни от глед на точ ка на вре ме то на дейст вие и на ха рак те ра 
си. Те са и ста ри, и но ви, как то за ко но ви, та ка и оби чайноправ-
ни – Закон град ски, Арменопуло, сръбският Граж дан ски за кон, 
тур ско то за ко но да тел ст во, Code civil, бъл гар ско то оби чай но пра-
во. Като ця ло оба че се след ва съ дър жа нието на Наполеоновия ко-
декс. Избраната струк ту ра ви ди мо е про дик ту ва на от же ла нието 
за по-го ля ма конкрет ност и яс но та на раз ре ша ва ни те наслед ст ве-
ни пробле ми, по ра ди което има гла ви с един или с 3–4 чле на.

За по-мал ко от два ме се ца (ноем ври – де кем ври 1884 г.) 
Кодификационната ко ми сия за вър ш ва об съж да не то на за ко-
нопроек та. Напълно естест ве но ос нов ният спор, кой то во дят чле-
но ве те ѝ, е по въпро са да се да де ли пъл но пра во на наслед ни ци те 
от жен ски пол да насле дя ват на рав но с мъж ки те наслед ни ци ця-
ло то иму щест во на насле до да те ля, или да се за па зи на чи нът на 

17 Пак там, а. е. 26, л. 80–89. 
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насле дя ва не на дър жав ни те зе ми (мирие)18 и на зе ми те метру ке19, 
регла мен ти ран в Закона за зе ми те от 1858 го ди на.

Член 40 от пър во на чал ния проект поста но вя ва, че дър жав ни-
те и пос ве те ни те зе ми „пре ми на ват из рав но, да ром и безплат но: 
1. На мъж ки те и жен ски че да, би ло те жи ве ли где то ле жат зем ли-
те, би ло дру га де. Ако по чи на лий оста ви са мо мъж ки или са мо 
жен ски ча да зем ли те съ що пре ми на ват на тях исклю чи тел но и да-
ром“. Земите пъл на соб ст ве ност (мюлк)20 се насле дя ват по съ щи те 
пра ви ла (чл. 42). Равни части по лу ча ват наслед ни ци те от два та 
по ла и от пос ве те ни те покри ти град ски имо ти (чл. 43).21

Проблемът е ос но во по ла гащ, за що то се от на ся не посред ст-
ве но до ха рак те ра, це ли те и об хва та на за ко на. Хр. Стоянов и 
И. Ковачев пред ла гат да не се бър за с въ веж да не то на прин ци па 
на ра вен ст во на по ло ве те, до ка то не се напра вят не об хо ди ми те 
из ме не ния в Закона за зе ми те и не се под гот ви на се ле нието за то-
ва. Опасенията им, че по доб на стъп ка мо же да се ока же погреш-
на, а за ко нът – непри ло жим, са на пъл но ос но ва тел ни и са съ обра-
зе ни със съ щест ву ва щи те оби чайноправ ни тра ди ции. От та зи 
глед на точ ка два ма та настояват за ко нът „да се за ни ма ва са мо с 
„чиста та и настояща соб ст ве ност“, включ ва ща зе ми те мюлк, па-
ри, дре хи и др. До как ва сте пен пробле мът е сло жен, а диску-
сията – пло дот вор на, се виж да от по зи циите на участ ни ци те в 
нея. Така в хо да на об съж да не то Хр. Стоянов възприема на ла га-
що то се мне ние, че за ко нът „тряб ва да бъ де пъ лен и систе ма ти-
чен“, да не се огра ни ча ва са мо с „чиста та соб ст ве ност“, а да 
регла мен ти ра и по дял ба та на зе ми те.22

18 Земите ми рие са дър жав но имущество. Такива са нивите, ливадите, лет ни-
те и зим ните пасища, го ри те и дру ги иму щест ва от то зи род. 

19 Това са т.нар. пос ве те ни земи, които са оста ве ни за об що ползване, ка то 
напри мер об щест ве ни те пътища, па си ща та за об що пол з ва не на жи те ли те на ед-
но се ло или град и т.н. 

20 Това са двор ни места, на ми ра щи се във вътреш ност та на се ла та и гра до ве те 
или по краища та им. Те се смя тат за до пъл не ние на жи ли ща та и са в раз мер 
най-мно го до 460 кв. м. 

21 ЦДА, ф. 242 К, оп. 2, а. е. 26, л. 88, 90. 
22 Пак там, а. е. 12, л. 12, 13. 
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Закономерно в цен тъ ра на спо ра се оказ ва въпро сът за от но-
ше нието и съв мести мост та меж ду оби чайно то пра во и мо дер ни те 
евро пейски прин ци пи и нор ми. Както просто и точ но го де фи ни-
ра О. Бурмов, „въпро сът тук е да се при дър жа ме към ста ро то или 
към но во то евро пейско на ча ло“.

Разделението в ко ми сията е дъл бо ко и яс но очер та но. 
Лагерите са два. В пър вия са за щит ни ци те на оби чайно то пра во. 
Сред тях се от кроява Н. Михайловски. Той пред ла га да се след ва 
оби ча ят, т.е. же ни те да не мо же да насле дя ват ни ви, ли ва ди и ку-
рии, а те „да оста ват по пра во на мъж ка та част“. Във вто рия ла гер 
вли зат под дръж ни ци те на евро пейско то за ко но да тел ст во 
Хр. Стоя нов, О. Бурмов и Д. Великсин. Тримата са еди но душ ни, 
че за ко нът не би ва да се ос но ва ва вър ху ста росла вян ски те оби-
чаи, които пра вят раз ли ка меж ду мъж ки те и жен ски те наслед ни-
ци. Според Хр. Стоянов за ко но да те лят тряб ва да след ва „все об-
щия по ря дък на чо ве чест во то“ и да се ръ ко во ди от раз би ра не то, 
че „оби чаите па дат щом има за кон“. В шест точ ки той обос но ва ва 
не об хо ди мост та да се въ ве де прин ци път на ра вен ст во меж ду 
наслед ни ци те от два та по ла.

Д. Великсин съ що смя та за „непра вед но да се пра ви раз ли ка 
меж ду мъ же те и же ни те“. Той из веж да на пре ден план ико но ми-
чески и со циал ни ар гу мен ти от нос но при те жа ва не то и обра бот ва-
не то на зе мя та и поста вя под съм не ние, че гри жа та за зе мя та ще 
бъ де пъл но цен на и ефек тив на, ако оста не са мо у си но ве те. Д. 
Великсин раз глеж да озем ля ва не то на дъ ще ри те ка то пред постав-
ка за тях но то за до мя ва не и усло вие „за напред зе мя та да мо же да 
се обра бот ва“ и от те зи по зи ции сти га до заклю че нието, че за паз-
ва не то на оби чайни те нор ми и тра ди ции „не е в ин те рес на са ма та 
дър жа ва“.

Като ана ли зи ра евро пейския опит и за ко но да тел на та прак ти-
ка на Румъния и Гърция, О. Бурмов сти га до след ни те два важ ни 
из во да: пър во, „ни кой на род не се е уста но вил на оби чайно то 
пра во, ко га то то е би ло неспра вед ли во и не съглас но с ра зу ма“, и 
вто ро, „щом един за кон не от го ва ря на потреб ности те не тряб ва 
да се стес ня ва ме да го из ме ня ва ме“. Неговите из во ди имат пря ко 
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от но ше ние не са мо към Закона за наслед ст во то, но изоб що към 
за ко но да тел ния про цес в стра на та. Този под ход поз во ля ва на 
О. Бурмов да заклю чи, че не е нуж но „да се при дър жа ме в ста ро-
то, за що то сме в нов век“23.

Въпреки прин цип ни те и дъл бо ки раз ногла сия ко ми сията 
успя ва с мно зин ст во от един глас да от хвър ли от гла ва IV – „За 
непра вил ни те наслед ст ва“, дял I – „За насле до ва нието дър жав ни 
(мирие) и пос ве те ни те (микруке) зе ми“, чл. 40–43.24 Едновре-
менно с то ва ко ми сията не одобря ва не до пуска не то на за ве ща ние 
за дър жав ни те и пос ве те ни те зе ми. Анализът на съ дър жа нието на 
то зи текст по каз ва труд ности те, с които се сблъск ват съста ви те-
ли те на за ко на, и прак ти ческа та не състоятел ност на ре ше нието да 
се из ве де за ве ща нието в от де лен за кон.25

По то зи на чин се от кри ва пъ тят към възприема не на евро-
пейски те прин ци пи и нор ми на насле дя ва не и се съз да ват усло вия 
и пред постав ки за ко нът да об хва не ця ло то наслед ст ве но иму-
щест во, вклю чи тел но и зе мя та. Горният из вод се пот вър ж да ва от 
съ дър жа нието на чл. 29, спо ред кой то „Чадата или них ни те 
наслед ни ци насле ду ват на ба ща си, на май ка си, на де да си, на ба-
ба си или дру ги въс хо дя щи, без раз ли ка на пол или на пър во род-
ст во, и още ако и да произ ли зат от раз лич ни бра ко ве те насле ду-
ват по рав ни части на гла ва, ко га то те са всич ки в пър ва сте пен и 
са по ви ка ни да насле ду ват са мостоятел но, те насле ду ват по ко ля-
но, ко га то до хож дат всич ки или ня кои по пред ставле ние“26.

Друг въпрос, кой то раз де ля чле но ве те на ко ми сията и пре-
диз вик ва ожи вен спор, е то зи за наслед ст ве ни те пра ва на не за ко-
но ро де ни те де ца и място то им в ре да на насле дя ва не. Според 
чл. 32 не за ко но ро де ни те де ца не са наслед ни ци, а насле дя ват са-
мо ко га то са за кон но приз на ти: „При за кон ни че да и них ни нис-
хо дя щи не за кон но ро де ни те не насле ду ват, ка то ня ма за ве ща ние, 

23 Пак там, л. 12. 
24 Пак там, л. 14. 
25 Пак там, а. е. 26, л. 80. 
26 Пак там, а. е. 12, л. 13. 
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а са мо им се сда ва от наслед ст во то при лич на част за прех ра на. 
Ако ня ма за кон ни нис хо дя щи и за ве ща ние не за кон но ро де ни те 
до би ват 1/6 част от наслед ст во то, което де лят по рав но меж ду 
си“. В хо да на об съж да не то се на ла га мне нието, че приз на ти те не-
за ко но ро де ни де ца тряб ва „да бъ дат ту ре ни за наслед ни ци по дир 
за кон но ро де ни те“. Най-сил но се противопоставят на то ва мне ние 
И. Ковачев и Д. Великсин. Те ар гу мен ти рат своето не съгла сие с 
фак та, че не за ко но ро де ни те де ца са „ре зул тат от блуд ст во“, което 
е в раз рез с нра ви те и мо ра ла на на ро да. По вре ме на вто ро то че-
те не на то зи текст Хр. Стоянов и И. Ковачев от но во из ра зя ват ре-
зер ви те си по от но ше ние на пра ва та на не за ко но ро де ни те де ца. 
Те раз ви ват своята пър во на чал на те за, ка то поста вят ак цент вър-
ху тра ди цията и християн ския мо рал, и са еди но душ ни в пре-
ценка та си, че по доб но ре ше ние „мо же да до ка ра го ле ми зли ни“. 
Истинската и го ля ма опас ност спо ред И. Ковачев е в то ва, че по 
то зи на чин „се ос ве ща ва и се разпростра ня ва пре лю бо деянието“. 
Той при зо ва ва ко ле ги те си „да не обръ щат вни ма ние на евро-
пейска та ци ви ли за ция“, а да за щи тят християн ска та вя ра. За раз-
ли ка от тях О. Бурмов из веж да на пре ден план кръв на та връз ка 
меж ду наслед ни ци те и смя та, че „пре лю бо деянието не мо же да се 
спре“. Той пред ла га не за ко но ро де ни те де ца да се приз на ят за 
наслед ни ци „да же и ко га то има за кон но ро де ни“, с ар гу мен та, че 
„кръв та е си лен мо тив за ра вен ст во с дру ги те ед нокръв ни че да и 
не мо же не за кон но ро де ни те да бъ дат от вер г на ти до сте пен на не-
чо ве ци“27. След про ве де ни те де ба ти ко ми сията приема след ния 
текст: „Законът отреж да ре да на насле дя ва не меж ду за кон ни те 
наслед ни ци и пре жи ве лия съпруг. Когато ня ма та ки ва мо гат да 
насле дя ват и не за кон но ро де ни те, ако ли ня ма и та ки ва, то газ 
насле дя ва дър жа ва та“. Член 4 до пъл ва, че за коноро де ни те и пре-
жи ве лият съпруг „до би ват по пра во“28.

Труден за раз ре ша ва не се оказ ва и въпро сът за раз ме ра на 
наслед ст во то на пре жи ве лия съпруг. Независимо от пред ло же-

27 Пак там, л. 14, 18. 
28 Пак там, л. 32. 
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нието да се възприеме на чи нът на насле дя ва не от Code civil, 
одобре ният текст (чл. 50/35) в за ко нопроек та се ос но ва ва на на-
род ни те оби чаи от Дупнишко и на сръбския Граж дан ски за кон, 
спо ред кой то „Законната же на след смър т та на мъ жа си, при жи-
ви ча да, в слу чай на дел ба до би ва от не го в рав на с тях част, ко га-
то не е стъ пи ла във вто ри брак. Ако ли пов тор но се оже ни връ ща 
своя дял на за кон ни те наслед ни ци и за дър жа тя са мо пред брач ни-
те си по да ръ ци, при да нието и дру ги имо ти, които би тя има ла ка-
то свое соб ст ве но. Ако не е раж да ла или ня ма жи ви че да или нис-
хо дя щи или дру ги за кон ни наслед ни ци за кон на та же на до би ва 
1/4 част от наслед ст во то“. При смърт на съпру га та мъ жът насле-
дя ва по пра ви ла та, по които насле дя ва же на та (чл. 54/39).29

Спор пре диз вик ва и на чи нът на де ле не на до ма кин ска та об-
щи на или на не раз де ле на та къ ща. Съдържанието на чл. 142 се ос-
но ва ва на на род ни те оби чаи и на сръбския Граж дан ски за кон и 
от го ва ря на „се мейния жи вот и не раз ру ши ми те сла вян ски оби-
чаи“. Текстът поста но вя ва, че де ле жът „ста ва спо ред об щи те пра-
ви ла“, а чле но ве те, които са се от де ли ли и „са приели за кон ния си 
дял“, не мо гат да участ ват в дел ба та.30 Докато Хр. Стоянов 
отстоява те за та, че все ки за кон, кой то не е съ обра зен с ду ха, нра-
ви те, оби чайни те пра ва и нуж ди те на на се ле нието, не мо же да се 
приспо со би успеш но към усло вията в стра на та, то Н. Михай лов-
ски, О. Бурмов и Д. Великсин ха рак те ри зи рат отстъпле нието от 
Code civil ка то връ ща не към ста ро то, ка то опит чле но ве те на до-
ма кин ска та об щи на да се за дър жат на си ла в нея. Видимо тех ни те 
ар гу мен ти над де ля ват и разпо ред ба та е от хвър ле на от мно зин ст-
во то.31

Интерес пре диз вик ва и от но ше нието на ко ми сията към на-
чи на на насле дя ва не на чуж ден ци те. Член 9 пред виж да те „да 
насле дя ват, да разпо ла гат и да по лу ча ват по съ щий на чин, как то и 

29 Пак там, а. е. 26, л. 19, 20. 
30 Пак там, л. 31. 
31 Пак там, а. е. 12, л. 31. 
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бъл га ри те по ця ла та те ри то рия на Княжеството“32. Като от чи та 
ха рак те ра и дейст вието на съ щест ву ва щи те ка пи ту ла ции, ко ми-
сията не одобря ва чл. 9 и 10 от за ко нопроек та.

Тя е еди но душ на и приема без диску сия, че нор ми ра не то на 
насле дя ва не то на мо на си и ар хиереи и на постъп ва щи те в ино-
чески чин (дял IV – „За насле до ва нието на мо на си и ар хиереи“, 
чл. 59, 60, от гла ва IV) ня ма място в за ко на.

За за дъл бо че но то об съж да не на за ко нопроек та го во ри и фак-
тът, че Кодификационната ко ми сия от хвър ля 19 чле на, или по ве-
че от 1/10 от об щия им брой, в то ва число и два дя ла на гл. IV – 
дял I и дял IV. Внесени са съ щест ве ни про ме ни и в съ дър жа нието 
на от дел ни тек сто ве.

Разискването про ти ча на фо на на сил ни об щест ве ни ре ак ции 
и съпро ти ва от стра на на за щит ни ци те на оби чайно то пра во. 
Петър Оджаков под ла га за ко нопроек та на остра кри ти ка. В на пи-
са но то за цел та срав ни тел ноисто рическо кри тическо из след ва не 
той раз кри ва дъл бо ки те и здра ви ко ре ни на оби чайни те тра ди ции 
и на прав но то съз на ние в се мейния бит на на ро да. Петър Оджаков 
отстоява те за та, че ра вен ст во то меж ду мъж ки те и жен ски те низ-
хо дя щи наслед ни ци ня ма място в бъл гар ско то за ко но да тел ст во, 
за що то е неспра вед ли во и про ти во ре чи на оби чайни те тра ди ции 
и нор ми. Нещо по ве че, спо ред не го то е не раз би раемо за бъл гар-
ския зе ме де лец и ще оста не та ко ва. Всичко то ва му да ва ос но ва-
ние да заклю чи, че ра вен ст во то меж ду мъж ки те и жен ски те низ-
хо дя щи наслед ни ци е неприем ли во и вред но от сто пан ска и со-
циал на глед на точ ка не са мо за бъл гар ския се ля нин, но и за стра-
на та.33 По оценка та на Й. Фаденхехт кни га та на П. Оджаков „из-
чер п ва всич ки въз ра же ния“, които мо гат да се напра вят про тив 
пра во то на си но ве те и дъ ще ри те да насле дя ват порав но.34 
Реакцията на за щит ни ци те на оби чайно то пра во по каз ва, че 
идеята да се съх ра нят оби чайни те нор ми и тра ди ции има ши ро ка 

32 Пак там, а. е. 26, л. 80. 
33 Оджаков, П. Цит. съч., 27–44, 150–156, 190–200. 
34 Фаденхехт, Й. Цит. съч., с. 25. 
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об щест ве на под кре па. В то зи сми съл ака де мич ният спор до пъл ва 
диску сията в ко ми сията, хвър ля повече свет ли на вър ху не съв-
мести мост та меж ду оби чайни те нор ми и евро пейски те прин ци пи 
в насле дя ва не то и поз во ля ва по-яс но да се раз бе ре за що опи тът за 
тях но то съв местя ва не се оказ ва не уда чен.

На 5 яну ари 1885 г. с доклад № 2 до Негово Височество 
княза ми нистъ рът на пра во съ дието д-р В. Радославов мо ли за ко-
нопроек тът „За насле до ва нието по за ко на“ да се вне се в Народ-
ното събра ние. Два дни по-къс но с пис мо № 64 за ко нопроек тът е 
изпра тен до пред се да те ля на пар ла мен та.35 В съ от ветст вие с пра-
вил ни ка на Народното събра ние на 11 яну ари за ко нопроек тът е 
пре да ден на съ деб на та ко ми сия за изу ча ва не, къ де то оста ва, без 
да бъ де раз гле дан. Краткото му пред ста вя не е бе ля за но от спо ра 
от нос но ав тор ст во то на за ко на меж ду д-р Васил Радославов и не-
го вия пред шест ве ник д-р Константин Помянов. Претенциите на 
послед ния, че е един от ав то ри те на проек та, кой то е съз да ден по 
не го во вре ме, са на пъл но ос но ва тел ни, но въпре ки то ва не се 
приемат от сле дов ника му.

Законопроектът има за цел да уре ди са мо насле дя ва не то по 
за кон и „да ту ри ед на къв наслед ст вен ред в всич ко то Княжество, 
да улес ни съ ди ли ща та и съ диите в слу чай на пре пир ни и най-по-
дир да спо мог не за мир но то и бър зо раз ре ша ва не на послед ни-
те“36. Той ус воява ос нов ни прин ци пи на наслед ст ве но то пра во, 
от на ся щи се до същ ност та на наслед ст во то, ре да на насле дя ва не, 
неспо соб ни те и не достойни те да насле дя ват ли ца и дру ги прин-
ци пи, които по-къс но на ми рат място в за ко на от 1890 го ди на.

Законодателят след ва евро пейския мо дел и въ веж да прин ци-
па на ра вен ст во меж ду наслед ни ци те от два та по ла. Незаконо-
родените де ца не са приз на ти за рав ноправ ни наслед ни ци и ка то 
та ки ва по лу ча ват част от наслед ст во то, която да им сти га за пре-
хра на, ко га то насле до да те лят има за кон ни де ца и тех ни наслед ни-
ци и не е оста вил за ве ща ние. Незаконородените де ца „до би ват 

35 ЦДА, ф. 173 К, оп. 1, а. е. 117, л. 104. 
36 Стенографски днев ни ци на IV ОНС, I РС, кн. 3. С.: ДП, 1885, с. 12. 
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1/6 част от наслед ст во то, ко га то ня ма за кон ни нис хо дя щи и за ве-
ща ние“, която де лят порав но помеж ду си.

При опре де ля не то на раз ме ра на де ла на за кон на та съпру га 
за ко но да те лят се ръ ко во ди от два кри те рия: 1) на ли чие на низ хо-
дя щи наслед ни ци и 2) се мей но по ло же ние на же на та – да ли оста-
ва вдо ви ца, или е омъ же на пов тор но. Член 4 поста вя „за кон ни те 
наслед ни ци и пре жи ве лия съпруг в рав но по ло же ние“. Въпреки 
то ва под влияние на оби чайно то пра во за ко нопроек тът пред виж-
да же на та да насле дя ва рав на част с де ца та, но са мо ако не е встъ-
пи ла във вто ри брак. В слу чай че се омъ жи пов тор но, тя връ ща 
своя дял на за кон ни те наслед ни ци и за паз ва за се бе си пред брач-
ни те да ро ве и имо ти те, които са ней на соб ст ве ност. При лип са на 
жи ви де ца или тех ни низ хо дя щи же на та по лу ча ва 1/4 от наслед-
ст во то на съпру га си. Тя ста ва при те жа тел на ця ло то иму щест во, 
ко га то по чи на лият не е оста вил род ни ни в сте пен, която мо же да 
насле дя ва. По съ щия ред насле дя ва и пре жи ве лият съпруг. Когато 
ня ма наслед ни ци или пре жи вял съпруг, насле дя ва дър жа ва та.

Законопроектът възприема прин ци па „ни кой не мо же да бъ-
де при ну ден да стои не де лен“, но уред ба та му ста ва по един вни-
ма те лен и прид ру жен с услов ности на чин. С цел да пре дот вра ти 
не огра ни че но то раз д ро бя ва не на зе мя та, което би пре диз ви ка ло 
непред ви ди ми ико но ми чески и со циал ни пробле ми, вно си те лят 
изиск ва при обра зу ва не то и съста вя не то на дя ло ве те „да се из бяг-
ва, кол ко то се мо же дро бе нието на нед ви жи ми те имо ти и раз де-
ле нието на ра бо те нието им“. Спо ред вно си те ля това мо же да се 
пости г не, ако във все ки дял има „съ що то ко ли чест во дви жи ми и 
нед ви жи ми имо ти, пра ва или зе ма ния от ед нак во естест во и 
стойност“37. В то ва от но ше ние усилията на ав то ри те на проек та 
са не доста тъч ни, но те по соч ват пъ тя, по кой то тряб ва да се вър-
ви, и очер та ват рам ка та на бъ де що то за ко но да тел но уреж да не на 
пробле ма.

37 Стенографски днев ни ци на IV ОНС, I РС, кн. 3. С.: ДП, 1885, с. 12, 23 и сл. 
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Самото име на за ко нопроек та – „За насле до ва нието по за ко-
на“, по каз ва не го вия най-го лям не доста тък. Той е не пъ лен, за що-
то не съ дър жа насле дя ва не то по за ве ща ние. След от ка за на чле-
но ве те на Кодификационната ко ми сия да обе ди нят два та за ко-
нопроек та този за да ре нията при жи ве и за за ве ща нията е изоста-
вен и забра вен. По вся ка ве роят ност об съж да не то му се прекра тя-
ва, след ка то за ко нопроек тът за насле дя ва не то по за ко на не е гла-
су ван.

Първият за ко нопроект за наслед ст во то раз кри ва стре ме жа 
на нор мот вор ци те да след ват евро пейски те прин ци пи и на ча ла 
при насле дя ва не то. По-на та тък този под ход се възприема и раз-
ви ва от съста ви те ли те на след ва щи те два за ко нопроек та. В съ що-
то вре ме яс но се очер та ва кон ф лик тът меж ду евро пейско то за ко-
но да тел ст во и оби чайни те нор ми и тра ди ции, но и той оста ва да 
бъ де раз ре шен от бъ де щи те за ко но да те ли.

Този пър ви етап от исто рията на наслед ст ве но то пра во у нас 
за вър ш ва с раз ра бо те ния три го ди ни по-къс но нов за ко нопроект 
под ръ ко вод ст во то на д-р Константин Стоилов, ми нистър на пра-
во съ дието (26 ав густ 1886 – 12 де кем ври 1888 г.) в пра ви тел ст во-
то на Стефан Стамболов. Какво го от ли ча ва от за ко нопроек та „За 
насле до ва нието по за ко на“? На пър во място – го ле мият брой из-
точ ни ци. Това са: френ ският и осо бе но ита лиан ският Граж дан ски 
ко дек с, руският и сръб ският Граж дан ски за кон на ред с граж дан-
ска та част на Кормчаята книга. На вто ро място – по ло же ни те се-
риоз ни уси лия за изу ча ва не и обоб ща ва не на оби чайно то пра во. 
И на тре то място – под хо дът на ра бо та. От ед на стра на, се виж да 
кри тич но то от но ше ние към все ки текст, заим ст ван от от дел ни те 
из точ ни ци, а от дру га – уси лията на ав то ри те да приспо со бят 
проек та в най-пъл на сте пен към „на род ния бит и нуж ди те на 
стра на та“38.

Авторите на за ко нопроек та изпол з ват ре зул та ти те от анке та-
та, про ве де на от Министерството на на род но то прос ве ще ние. За 

38 Стенографски днев ни ци на V ОНС, II РС, кн. 6. С.: ДП, 1888, с. 48. 
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по-мал ко от ме сец ми нистър Тодор Иванчов (26 ав густ 1886 – 28 
юни 1887 г.) изпра ща две окръж ни до пред се да те ли те на съ ди ли-
ща та, про ку ро ри те и ми ро ви те съ дии – от 21 ноем ври 1886 г. 
(№ 7749) и от 4 де кем ври с.г. (№ 7986). Те съ дър жат съ щи те 
въпро си, вклю че ни в анке та та от 1884 го ди на. За раз ли ка от то га-
ва то зи път от го во ри те са по ве че и от раз лич ни се ли ща в стра на-
та – София, Видин, Враца, Кула, Севлиево, Габрово, Ново село, 
Разград, Бяла и др. Това да ва въз мож ност да се очер тае ед на по-
бо га та и все об хват на кар ти на на юри ди чески те оби чаи и тра ди-
ции в съ еди не на България.39

Законопроектът на д-р К. Стоилов се от ли ча ва с то ва, че об-
хва ща ця ла та ма те рия и включ ва как то насле дя ва не то по за кон, 
та ка и за ве ща нията и дел ба та. Състои се от две кни ги. Книга пър-
ва – „За насле дя ва не то по за кон“ (чл. 1–160), включ ва из ця ло за-
ко нопроек та от 1885 г. с нез на чи тел ни про ме ни, по ве че то от 
които ре дак цион ни. Книга вто ра – „За за ве ща нията и за да ре-
нията при жи ве“ (чл. 161–348), има след но то съ дър жа ние: гла ва 
пър ва – „Общи распо реж да ния“; гла ва вто ра – „За спо соб ност та 
да се распо ла га или приеми чрез да ре ние при жи ве или чрез за ве-
ща ние“; гла ва тре та – „За распо ла гаема та част и за на ма ле нието“; 
гла ва чет вър та – „За за ве ща тел ни те распо реж да ния“; гла ва пе та – 
„За да ре нията при жи ве“; гла ва шеста – „За распо реж да нията, поз-
во ле ни за в пол за на вну ци те и да ри те ля, или за ве ща те ля, или на 
ча да та на не го ви те брат и сестра“; гла ва сед ма – „За де ле жи те 
напра ве ни от ро ди те ли или дру ги въс хо дя щи, меж ду тех ни те нис-
хо дя щи“; гла ва ос ма – „За да ре нията, напра ве ни чрез бра чен до-
го вор на съпру зи те и на ча да та, които ще се ро дят от бра ка“; гла-
ва де ве та – „За распо реж да нията меж ду съпру зи, би ло чрез бра-
чен до го вор, би ло в про дъл же ние на бра ка“.

От за ко нопроек та на ми нистър д-р В. Радославов са за па зе ни 
фор му ли ров ки те от нос но ра вен ст во то меж ду наслед ни ци те от 
два та по ла – чл. 24, насле дя ва не то на пре жи ве лия съпруг – чл. 34–

39 Бобчев, С. Сборник на бъл гар ски те юри ди чески обичаи..., 310–321. 



36 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 10/2021

36, и на не за ко но ро де ни те де ца – чл. 37. В послед ния текст ду ми-
те, че не за ко но ро де ни те де ца по лу ча ват са мо „при лич на част за 
прех ра на“, се за месте ни с конкрет но то уточ не ние – „1/10 част от 
наслед ст во то за прех ра на“. Предвижда се де ца та, плод на „пре-
лю бо деяние, запре тен брак или кръ вос ме ше ние“, да по лу ча ват 
са мо прех ра на – чл. 41, как то и изиск ва не то на чл. 101 да се из-
бяг ва раз д ро бя ва не то на зе мя та при съста вя не то на дя ло ве те.

Авторите на за ко нопроек та тър сят конкрет но и трай но ре ше-
ние на пробле ма за раз д ро бя ва не то на зе мя та – за ко нопроек тът 
изиск ва, ко га то нед ви жи ми те имо ти не мо гат да се де лят удоб но, 
да се разпро да дат, ка то за ку пу ва чи се пред по чи тат „пре ди всич-
ко съ наслед ни ци те жи веещи в съ ща та об щи на, съглас но чл. 45 от 
Закона за зе ми те“ (чл. 100). Наследниците от жен ски пол „не 
насле дя ват дял от зе ми те в на ту ра, а са мо стойност та по оце не-
ние“, ако се числят към дру га сел ска об щи на.40

На 22 ноем ври 1888 г. с пис мо до пред се да те ля на НС 
(№ 8427) за ко нопроек тът е вне сен за об съж да не от II се сия на 
V ОНС. Приет е на пър во че те не по прин цип, но не вли за в пле-
нар на та за ла за об съж да не по ра ди остав ка та на д-р К. Стоилов и 
из ли за не то му от пра ви тел ст во то на Ст. Стамболов. Причините 
са раз ногла сията в пра ви тел ст во то и спо ро ве те, въз ник на ли при 
гла су ва не то на за ко нопроек та за На ка за тел ния за кон, съ що де ло 
на д-р К. Стоилов.

Така по сте че ние на об стоятел ст ва та то зи за ко нопроект за 
наслед ст во то съ що не е приет. Неговото зна че ние е в то ва, че ста-
ва из ход на ба за и ос но ва на бъ де щия за кон. По то зи на чин прием-
ст ве ност та се превръ ща в от ли чи тел на чер та на за ко но да тел ния 
про цес по съста вя не на пър вия бъл гар ски Закон за наслед ст во то.

40 Стенографски днев ни ци на V ОНС, II РС, кн. 6. С.: ДП, 1888, с. 48, 50, 
52, 56. 


