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ÑÚÇÄÀÂÀÍÅ È ÏÐÈÅÌÀÍÅ ÍÀ ÇÀÊÎÍÀ ÇÀ 
ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎÒÎ ÎÒ 1890 ÃÎÄÈÍÀ

Åâãåíè Éî÷åâ*

След остав ка та на д-р Константин Стоилов за ми нистър на 
пра во съ дието е наз на чен Димитър Тончев (12 де кем ври 1888 – 20 
сеп тем ври 1891 г.). В срав не ние с оста на ли те пе ти ма ми нистри 
по вре ме на управле нието на Стефан Стамболов (20 ав густ 1887 – 
19 май 1894 г.) той най-дъл го се за дър жа на то зи пост. Още с 
приема не то на длъж ност та Д. Тончев на соч ва уси лията си из ця ло 
към раз ра бот ва не то и приема не то на Закона за наслед ст во то и до-
веж да нето докрай на де ло то на своите пред шест ве ни ци. Мини-
стърът от чи та, от ед на стра на, важ ност та на та къв за кон и нуж да-
та от не го, а от дру га – из вър ше на та до мо мен та ра бо та и достиг-
на та та сте пен на го тов ност на за ко нопроек та.

В под хо да му се от крояват, на пър во място – прием ст ве ност, 
и на вто ро – стре меж към възприема не на най-мо дер но то в евро-
пейска та те ория и прак ти ка. Напълно ос но ва тел но ми нистър 
Д. Тончев из би ра ка то пър воиз точ ник ита лиан ския Граж дан ски 
кодекс от 1865 го ди на. Този за кон се ос но ва ва на френ ския Граж-
дан ски ко декс, но в не го са вне се ни ре ди ца съ щест ве ни из ме не-
ния, до пъл не ния и по добре ния, на ло же ни от раз ви тието на прав-
на та наука и на съ деб на та прак ти ка през бли зо 60-го диш но то 
дейст вие на Code civil. Освен то ва ита лиан ският За кон за наслед-
ст во то е по-кра тък и по-лес но при ло жим в срав не ние със своя 
име нит пред шест ве ник. Отличава се и с яс ния си език. Качествата 
и достойн ст ва та на ита лиан ския Граж дан ски ко декс и конкрет но 
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на ма те рията за наслед ст во то се приз на ват от ед ни от най-вид ни-
те за вре ме то си френ ски юристи. Професор М. Хюг от уни вер си-
те та в Тулуза не спестя ва въз хи ще нието си от за ко на, като го на-
ри ча най-добрия за кон за наслед ст во то в све та, от да вай ки дъл жи-
мо то на не го ви те съз да те ли. Той не са мо приз на ва, че тре та та 
кни га на ита лиан ския Граж дан ски ко декс, и осо бе но „за ко ни те за 
наслед ст во то, е най-за бе ле жи тел на та от це лия ко декс“, но и кон-
ста ти ра, че за френ ски те юристи и за ко нот вор ци „не оста ва по-
добро не що, ос вен пря мо и бе зуслов но да распростра ним в 
Франция ита лиан ски те уза ко не ния“1. Законът наисти на се пре-
връ ща в обра зец, кой то бе ле жи но во на ча ло в раз ви тието на евро-
пейско то граж дан ско пра во. По оценка та на Добри Минков той е 
твор ба, достой на за „ла тин ския ге ний“2.

Другите евро пейски за ко ни но сят бе ле га на ми на ло то, за що-
то се оказ ват оста ре ли как то по фор ма, та ка и по съ дър жа ние, да-
леч от нуж ди те на но во то вре ме и раз ви тието на прав на та наука. 
При то ва по ве че то от тях стра дат от един съ щест вен не доста тък – 
те обоб ща ват само оби чайна та прак ти ка в соб ст ве на та си дър жа-
ва, което им при да ва огра ни чен и местен ха рак тер.

В докла да си до V ОНС ми нистър Д. Тончев по соч ва ка то 
глав на ос но ва на своя за ко нопроект „Французский и осо бе но 
Италиянский граж дан ски ко декс от 1865 г., които не са мо по 
наслед ст во то, но и по ця ло то граж дан ско пра во са яд ка та на всич-
ко оно ва, което как то те орията тъй и прак ти ка та са на ме ри ли за 
най ра ционал но и спра вед ли во да се при ла га при раз ре ша ва не то 
лич ни те и иму щест ве ни пра ва на граж да ни те“. Министърът на 
пра во съ дието спе циал но от бе ляз ва, че при пол з ва не то на те зи из-
точ ни ци съста ви те ли те на за ко нопроек та са „се от на ся ли кри ти-
чески към вся ко взаим ст во ва ние от тях“. Той фор му ли ра и цел та 
на за ко нопроек та – „уреж да нието на ед ни от най-важ ни те иму-

1 Вж. Тончев, Д. Коментар вър ху За ко на за наследството. Т. 1. С.: 
Печатница „Вълков“, 1893, с. 8.

2 Минков, Д. Развитие и ха рак тер на за ко но да тел ст во то в България. В: 
60 го ди ни Българско пра во съ дие 1878–1941. Юбилеен сборник. С.: 
Придворна печатница, 1941, с. 24.
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щест ве ни пра ва на граж да ни те“, ка то под чер та ва стре ме жа „що то 
то ва уреж да ние да бъ де съ от ветст ву ющо на на шия на ро ден бит и 
на нуж ди те на стра на та“3. В то ва от но ше ние Д. Тончев след ва 
тра ди цията, на ло жи ла се при пред ста вя не на за ко ни те, ре ци пи ра-
ни от евро пейски те дър жа ви. Желанието му е по-ско ро да успо-
кои на род ни те пред ста ви те ли и да га ран ти ра безпроблем но то 
приема не на евро пейски те идеи и прин ци пи в насле дя ва не то.

Неслучайно ми нистър Д. Тончев взе ма за ос но ва за ко-
нопроек та на д-р К. Стоилов. При съз да ва не то му д-р К. Стоилов 
съ що чер пи идеи от ита лиан ския Граж дан ски ко декс и се по зо ва-
ва на не го. Нещо по ве че, Д. Тончев пи ше пър во на чал ния ва риант 
на своя за ко нопроект вър ху ек зем пляр от проек та на д-р 
К. Стоилов. Сравняването на бъл гар ския текст с то зи на ита лиан-
ския ори ги нал му да ва въз мож ност да вне се мно гоброй ни и съ-
щест ве ни про ме ни и до пъл не ния. Така, при ла гай ки срав ни тел но-
прав ния ме тод, ми нистър Д. Тончев не са мо ко ри ги ра и осъвре-
ме ня ва проек та на д-р К. Стоилов, но на прак ти ка съз да ва един 
нов по съ дър жа ние и обем за ко нопроект. В за ко но да тел на та прак-
ти ка след Освобождението ня ма друг по до бен при мер на ми-
нистър, за чел тру да и пости же нията на своя пред шест ве ник. Тази 
прием ст ве ност без съм не ние е свое образ но приз на ние за дейност-
та и заслу ги те на д-р К. Стоилов ка то за ко нот во рец.

Законопроектът на Д. Тончев след ва плът но струк ту ра та и 
съ дър жа нието на ита лиан ския За кон за наслед ст во то (чл. 720–
1906), но не е не гов бук ва лен пре вод, за що то е по ве че от 3 пъ ти 
по-ма лък по обем. Въпреки то ва по съ дър жа ние той се добли жа ва 
в го ля ма сте пен до ори ги нала.

С цел окон ча тел но то офор мя не на за ко нопроек та вър ху не го 
ра бо тят как то глав ният секре тар на ми нистер ст во то д-р 
Ат. Петров, та ка и фор ми ра на та 12-член на юри ди ческа ко ми сия. 
Тя се ръ ко во ди от ми нистър Д. Тончев, а в съста ва ѝ вли зат ед ни 
от най-изя ве ни те бъл гар ски юристи: Хр. Стоянов, д-р П. Данчев, 

3 Дневници (стенографически) на Петото обик но ве но Народно събрание. 
Трета ре дов на сесия. Кн. I. С.: ДП, 1889, 27–29.
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В. Маринов, Г. Згурев, Д. Русков, Ат. Хитов, Ант. Каблешков, д-р 
Ат. Петров, Д. Тошков, Ив. Каранджулов, Ив. Иванов и С. Кисьов. 
От 14 до 25 ав густ ко ми сията об съж да и приема окон ча тел ния ва-
риант.

В докла да, с кой то за ко нопроек тът е вне сен за об съж да не от 
III се сия на V ОНС, се из ла гат при чи ни те, на ла га щи приема не то 
му. На пър во място – праз но ти те на Отоманския граж дан ски за-
кон ник, чиито поста новле ния по наслед ст во то „не из чер п ват це-
лия му пред мет“, как то и про ти во ре чието и не съв мести мост та на 
шериата „с взгля до ве те на Българския на род“. На вто ро място – 
уста но ве на та „раз но образ на прак ти ка в съ ди ли ща та по наслед ст-
ве ни те де ла“.

Министър Д. Тончев просле дя ва, ма кар накрат ко, и исто-
рията на пър ви те два за ко нопроек та.4

Противно на очак ва нията об съж да не то на за ко нопроек та 
про ти ча глад ко, без напре же ние и остри сблъ съ ци. Това е твър де 
стран но и из не над ва що, ка то се има пред вид об стоятел ст во то, че 
за ко нопроек тът ко рен но про ме ня на чи на на насле дя ва не и из ця ло 
от хвър ля съ щест ву ва ща та прак ти ка и оби чай ноправ ните тра ди-
ции.

Дори чл. 21, с кой то се ре али зи ра прин ци път на кръв но то 
род ст во и се уза ко ня ва ра вен ст во то меж ду наслед ни ци те от мъж-
ки и жен ски пол, е приет без об съж да не и с пъл но еди но ду шие. 
Нагласата и по ве де нието на на род ни те пред ста ви те ли из не над ват 
прият но Д. Тончев, кой то яв но е имал дру ги очак ва ния – въпре ки 
пра ви тел ст ве но то мно зин ст во в пар ла мен та той оче вид но се е 
опа ся вал, че един по-остър де бат би пре диз ви кал ре ак ция в об-
щест во то, а то ва би до ве ло до по ред но то от хвър ля не на за ко-
нопроек та. Откровено и с нескри то удовлет во ре ние ми нистъ рът 
на пра во съ дието за явя ва: „Аз се на дя вах, че при ра зиск ва нието на 
послед ния (21) член, ще има ня кои г-да пред ста ви те ли да въз ра-
зят про тив ра вен ст во то, което той уста но вя ва меж ду мъж ки те и 

4 Пак там, 27–29.
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жен ски те де ца – да по лу ча ват по рав но“. Едновременно с то ва 
Д. Тончев из каз ва мне ние, че в България „не съ щест ву ват са-
мостоятел ни оби чаи – оби чаи, които да не са се сло жи ли под 
дейст вието на дейст ву ющи те до се га над нас по то зи въпрос по-
ло же ния“5. Последвалите съ би тия и из ме не нията и до пъл не нията, 
вне се ни в за ко на през 1906 г., опро вер га ват на пъл но то ва твър де-
ние.

Все пак по ре ди ца конкрет ни тек сто ве в пле нар на та за ла се 
во ди диску сия, по ро де на от же ла нието на участ ни ци те в нея за ко-
нът да се съ обра зи с тра ди циите и нор ми те на оби чайно то пра во.

Началото се поста вя при об съж да не то на част та на пре жи ве-
лия съпруг – майка та. Съобразявайки се с оби чайна та прак ти ка и 
от чи тай ки ло ги ка та на раз ви тие на чо веш кия жи вот и на се мейст-
во то, ко ми сията при Министерството на пра во съ дието приема 
наслед ст ве на та част на майка та да се уве ли чи от 1/8 на 1/2 от де ла 
на вся ко за коно ро де но де те и от хвър ля пред ло же нието съ от но ше-
нието да бъ де ед но към ед но. В хо да на диску сията се офор мят 
две мне ния – на де пу та ти те, които под кре пят тек ста на ко ми-
сията, и на ко ле ги те им, настоява щи де лът на майка та да бъ де ра-
вен с то зи на де ца та. При то ва как то ед ни те, та ка и дру ги те се ар-
гу мен ти рат с оби чайна та прак ти ка, нор мите и тра ди циите, ка то 
ед новре мен но с то ва спо де лят оценка та, че за ко нът съз да ва по-
добри ико но ми чески въз мож ности и усло вия за съ щест ву ва не на 
пре жи ве лия съпруг.

Народните пред ста ви те ли, които не одобря ват ре ше нието на 
ко ми сията, пра вят раз лич ни пред ло же ния от нос но конкрет ния 
раз мер на де ла на майка та въпре ки сход ни те им ар гу мен ти и це-
ли. С мо ти ва, че пред ло же нието на ко ми сията не е „тол коз спра-
вед ли во…, съвре мен но и мо дер но…“, П. Вълнаров настоява раз-
ме рът на за кон на та част на майка та да е ра вен на де ла на вся ко 
за коно ро де но де те – „Всяка май ка тряб ва да приема, тол ко ва, 
кол ко то и нейни те ча да“. Той смята, че по то зи на чин ще се от че-

5 Пак там, 213–214.
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те и въз награ ди в най-пъл на сте пен ро ля та на майка та в се мейст-
во то, както и нейният при нос за уве ли ча ва не на иму щест во то и 
бо гатст во то на ро да.6 Т. Божинов обръ ща вни ма ние на фак та, че 
тек стът се огра ни ча ва са мо до де ла на майка та, а тряб ва в съ от-
ветст вие с чл. 38 да се от на ся за част та, която се па да на пре жи ве-
лия съпруг, в то ва число и на ба ща та. С ар гу мен та, че по си ла та 
на оби чая майка та има пра во и на зестра, той настоява да се от-
хвър ли пред ло же нието на П. Вълнаров.7

З. Градинаров под кре пя из ця ло по зи цията и мо ти ви те на П. 
Вълнаров. За раз ли ка от ко ле ги те си – про тив ни ци на пред ло же-
нието на ко ми сията, той не обос но ва ва те за та си с оби чайни те 
тра ди ции и нор ми. Напротив, З. Градинаров виж да в ряз ко на ма-
ля ва щия раз мер на де ла на майка та при по ве че от 3 де ца, кой то 
дости га 1/11 при 5 де ца, доста тъч но ос но ва ние да об ви ни вно си-
те ля на за ко нопроек та в не до оце ня ва не на уси лията и гри жи те на 
ро ди те ли те за от глеж да не то и възпи та нието на де ца та. Търнов-
ският де пу тат не приема и репли ка та на ми нистър Д. Тончев от-
нос но за кон но то пра во на майка та да тър си пре пи та ние от де ца та 
си, а спо де ля раз би ра не то, че пре жи ве лият съпруг по-ско ро ще 
оти де да про си, от кол ко то да ди ри чрез съ да из д ръж ка от своите 
че да. Тази об щест ве на нагла са се пот вър ж да ва от мал кия брой 
по доб ни де ла. В по-общ план З. Градинаров се обя вя ва ка те го-
рич но про тив оби чайно то пра во и изпол з ва не то му ка то ос но ва за 
съ зиж да не на но ви те за ко ни. По ду ми те му съ щест ву ва щи те оби-
чаи „про ти во ре чат на здра вия ра зум“. Едновременно с по зи цията 
си за ро ля та на оби чайно то пра во в за ко но да тел ния про цес 
З. Градинаров поста вя на вни ма нието на на род ни те пред ста ви те-
ли и ак ту ал ния и сло жен въпрос за сте пен та на съ от ветст вие на 
но ви те за ко ни с прав но то съз на ние на хо ра та и за въз мож ност та 
да ги опоз на ят тол ко ва добре, „що то да мо гат да се пол зу ват от 
всич ки те пра ва, които те им да ват“8. Депутатите от ми на ват то зи 

6 Пак там, с. 211, 212.
7 Пак там, с. 213, 216.
8 Пак там, с. 214.
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въпрос с мъл ча ние, но той из ли за на пре ден план в про це са на 
при ла га не на за ко на и по лу ча ва своя от го вор от прак ти ка та.

За раз ли ка от З. Градинаров Т. Божинов отстоява те за та, че 
„за ко ни те са произ ве де ни“ от оби чая, и да ва при мер с раз ме ра на 
наслед ст ве ния дял на же на та, кой то е 1/8, а не по ве че или по-мал-
ко, за що то „по ня тието на бъл гар ский на род вър ху наслед ст ве но-
то пра во е та ко ва“. Той не са мо оспор ва по зи цията на З. Гра ди-
наров, че „оби чая не бил произ во ди тел или ръ ко во ди тел на за ко-
ни те“, но от та зи из ход на точ ка обос но ва ва и не об хо ди мост та но-
во въ ве де нията в за ко на „да са съ образ ни с оби чаите, които са 
вла де ли до се га у нас“9.

В. Мерасчиев съ що спо де ля мне нието, че е мно го по-спра-
вед ли во и умест но ро ди те ли те и де ца та „да по лу ча ват по рав на 
част наслед ст во“, но въпре ки то ва пред ла га пре жи ве лият съпруг 
да взе ма 1/3 част при ед но де те и рав на част при по ве че от ед но 
де те не за ви си мо от броя на де ца та. Мотивите му са край но ин те-
рес ни и нестан дар т ни и пред ставля ват се риоз на про во ка ция към 
на род ни те пред ста ви те ли в за ла та. Той се опа ся ва да не би фор-
му ли ров ка та на ко ми сията да ста не по вод за „ин три га меж ду де-
ца та и оста на лий съпруг“, която да под бу ди ба ща та или майка та 
да по сег не вър ху жи во та на че да та си, за да по лу чи „по-го ля мо 
наслед ст во“10. Както ми нистър Д. Тончев, та ка и пред се да те лят на 
ко ми сията Иван Халачев под ла гат на кри ти ка опа се нията на 
В. Мерасчиев, че майка та мо же да по сег не на жи во та на своите 
де ца. Според тях по съ ща та ло ги ка е до пусти мо и обрат но то. За 
Ив. Халачев твър де нието на В. Мерасчиев, че майка та ще бъ де 
„при ну де на да зло употре би със своите де ца“, ако по лу чи по-ма-
лък дял, не са мо е „аб сур д но“, но и „съв сем стран но“. Той репли-
ки ра на род ния пред ста ви тел, ка то обез с мисля ос нов ния му ар гу-
мент с ду ми те: „ако пък да дем на де те то по-мал ко, то ще гле да да 
убие ба ща си или май ка си, за да по лу чи по-го ля ма част“. 
Обсъжданите дейст вия про ти во ре чат на чл. 6 от за ко нопроек та, 

9 Пак там, с. 213, 216.
10 Пак там, с. 213, 215.



10 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 11/2021

кой то обя вя ва за неспо со бен да насле дя ва ка то не достоен, все ки 
„кой то умиш ле но е убил или се е опи тал да убие ли це то, за 
наслед ст во то на което е въпро са, а та ка съ що и съ участ ник в тия 
престъпле ния“. Председателят на ко ми сията не приема пред ло-
же нията на П. Вълна ров и В. Мерасчиев с мо ти ва, че за ко нът има 
за цел да ут вър ди ра вен ст во то меж ду наслед ни ци те от мъж ки и 
жен ски пол, а не да ре гу ли ра взаим ни те от но ше ния меж ду ро ди-
те ли и де ца.11

Народните пред ста ви те ли, които от хвър лят тек ста на ко ми-
сията, се ръ ко во дят пре ди всич ко от мо рал ни и ху ман ни прин ци-
пи и под бу ди, по чер па ни в по ве че то слу чаи от оби чая и тра ди-
цията. Те от да ват пър восте пен но зна че ние и важ ност на ра вен-
ство то меж ду ро ди те ли те и де ца та, на ува же нието към тру да и 
ро ля та на майка та (пре жи ве лия съпруг), като ги раз глеж дат в 
свет ли на та на се мейни те цен ности и виж дат в тях опо ра на се-
мей ството.

С убе ди тел ни ар гу мен ти ми нистър Д. Тончев за щи та ва бе-
зуслов но ре ше нието на съ деб на та ко ми сия част та на съпру га та да 
се уве ли чи „са мо до по ло ви на от то ва, което ще се пад не на вся ко 
за кон но де те“. Той поста вя уда ре нието вър ху раз ли ка та меж ду 
опре де ле ния от за ко на раз мер и то зи, уста но вен от съ щест ву ва-
щия до то га ва оби чай. Министърът на пра во съ дието от кроява от-
чет ли во и яс но но ви те въз мож ности и пра ва, които за ко нът да ва 
на майка та, а имен но: 1. Тя ве че е наслед ник на всич ки иму щест-
ва на по чи на лия съпруг, вклю чи тел но ни ви и ли ва ди. 2. Частта ѝ 
за ви си са мо от броя на за коноро де ни те де ца. 3. Има пра во да по-
лу чи дял и от разпо ла гаема та част на наслед ст во то чрез за ве ща-
ние, напра ве но от насле до да те ля.

Подходът на Д. Тончев към пробле ма е по-ця лостен и все об-
хва тен. Наред с мо рал ни те еле мен ти пра во съд ният ми нистър из-
веж да на пре ден план чисто ико но ми чески те и де мограф ските 
аргу мен ти. Той обяс ня ва и оправ да ва не рав но поста ве ност та меж-

11 Пак там, с. 211, 212, 214, 216. 
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ду де ца та и майка та, от ед на стра на, със за кон но то за дъл же ние на 
си но ве те и дъ ще ри те да се гри жат за своите ро ди те ли, а от дру-
га – с естест ве но то за дъл же ние на де ца та да под дър жат и да про-
дъл жат се мейст во то и ро да. Министърът смя та опре де ле ния от 
за ко на дял на майка та за доста тъ чен пред вид нейна та въз раст и 
по-мал ките ѝ потреб ности: „би би ло неспра вед ли во, от бе ляз ва 
Тончев, ста ра та май ка, която утре в дру ги ден ще ум ре, да по лу-
ча ва на рав но с де ца та си!“12. Речта му оказ ва сил но въз дейст вие 
вър ху на род ни те пред ста ви те ли и пре допре де ля по-на та тъш ния 
ход на об съж да нето на за ко нопроек та.

В под кре па на ста но ви ще то на ко ми сията пле ди рат 
Я. Матакиев и Т. Божинов. И два ма та се из каз ват в за щи та на 
оби чайно то пра во, ка то от крояват ро ля та и място то му в про це са 
на съз да ва не и раз ви тие на мо дер но то за ко но да тел ст во. 
Т. Божинов поста вя ак цент вър ху но ви те мо мен ти в проек та, по-
со че ни от ми нистър Д. Тончев, и спо де ля своята убе де ност, че 
бла го да ре ние на тях съпру га та ве че ще по лу ча ва по-го лям дял от 
наслед ст во то на мъ жа си. Това му да ва ос но ва ние да ха рак те ри-
зи ра „на ред ба та ка то до вол но спра вед ли ва“. В по-го ле ми те жи-
тейски въз мож ности на ро ди те ли те, осо бе но на ба ща та, той виж-
да опас ност „за бъ дещ ност та на де ца та“, които ка то ма ло лет ни 
„са неспо соб ни да до би ват на свой риск и на своя соб ст ве на си ла“ 
и мо гат да раз чи тат само на по ла га що то им се наслед ст во.13 
Ст. Цвикю съ що под кре пя ста но ви ще то на ко ми сията. Според не-
го тя постъп ва пра вил но, ка то поста вя в цен тъ ра на вни ма нието 
се мейст ва та с по ве че де ца.14

Аргументите на де пу та ти те, одобря ва щи пред ло же нието на 
ко ми сията, са по ве че и по-раз но род ни. При из ра бот ва не то на 
своята по зи ция те са улес не ни от очер та ни те от ми нистър 
Д. Тончев и от пред се да те ля на ко ми сията Ив. Халачев пре дим-
ства на но вия текст. Прави впе чат ле ние, че на род ни те пред ста ви-

12 Пак там, с. 211, 214.
13 Пак там, с. 213, 216. 
14 Пак там, с. 211, 212.
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те ли се застъп ват за оби чайно то пра во, ка то се стре мят да се по-
зо ва ват и опи рат на съз да де на та от не го прак ти ка.

Важно място в диску сията заема из каз ва не то на пред се да те-
ля на ко ми сията при Министерството на пра во съ дието Ив. 
Халачев. Основната му цел е да обос но ве и да за щи ти на вся ка 
це на фор му ли ров ка та на ко ми сията, до ри и при бяг вай ки до съ-
щест ву ва щи те оби чай ноправ ни нор ми. От по ли ти ческа и от прав-
на глед на точ ка за да ча та му е твър де слож на и де ли кат на, но той 
я изпъл ня ва успеш но, за което допри на сят ак тив на та под кре па на 
ми нистър Д. Тончев и прояве но то от стра на на на род ни те пред-
ста ви те ли раз би ра не и то ле рант ност. Ив. Халачев раз кри ва ця ла-
та слож ност на пробле ма за раз ме ра на наслед ст ве ния дял на пре-
жи ве лия съпруг, за не го во то място в за ко на и за от но ше нието му 
към уста но ве но то ра вен ст во меж ду по ло ве те. На та зи ос но ва той 
фор му ли ра яс но по зи циите на два та ла ге ра – да се обезпе чи жи-
во тът на майка та или да се оси гу ри бъ де ще то на се мейст во то и 
ро да, и при зо ва ва де пу та ти те да напра вят своя ли чен из бор.

В раз съж де нията си Ив. Халачев наисти на се обля га по ве че 
на оби чая, на тра ди цията, от кол ко то на съвре мен ни те прав ни 
теории и прин ци пи. Той се ръ ко во ди от уста но ви ла та се от 
„естест ве ния жи вот“ тра ди ция, от „иде ал но то стрем ле ние“ на хо-
ра та ро дът и фа ми лията им да оста нат да жи веят и след тях.

Ив. Халачев за щи та ва пред ви де но то от ко ми сията изиск ва-
не – майка та с ед но или две де ца да по лу ча ва по-го лям дял от та-
зи с по ве че де ца – с нейна та мла дост и с въз мож ност та да съз да де 
но во се мейст во, ка то приз на ва, че евен ту ал ният пов то рен брак на 
майка та, как то и огра ни че ни те ико но ми чески въз мож ности на де-
ца та мо гат да поста вят под запла ха бъ де ще то на ро да. Позовавайки 
се на прак ти ка та, той от бе ляз ва, че же на та с 5–6 де ца ре ал но ня ма 
по доб ни шан со ве и ще оста не при де ца та си, за що то „ни то ще се 
на ме ри та къв мъж, кой то да се на гър би с от х ран ва нието на 6 де-
ца, ни то ще се на ме ри та ка ва май ка, която да оти де по дир един 
мъж и да на пуст не своите де ца“. С ос но ва ние Ив. Халачев кон-
ста ти ра, че ве роят ност та майки те да тър сят из д ръж ка по съ де бен 
път след вли за не на за ко на в си ла ще бъ де още по-мал ка пред вид 
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об стоятел ст во то, че ко га то са по лу ча ва ли 1/8 част от наслед ст во-
то, съ деб ни те де ла са би ли нез на чи те лен брой. Всичко та ва му 
да ва пра во да за яви, че по от но ше ние на де ла на майка та „на шият 
за кон е по-до бър“ в срав не ние с дейст ва щи те за ко ни в Русия, 
Франция, Сърбия и Австрия.

Централно място в из каз ва не то на Ив. Халачев, естест ве но, 
заема пробле мът за прин ци пи те и це ли те на за ко нопроек та. И по 
то зи въпрос стре ме жът на пред се да те ля на ко ми сията е да обяс ни 
под хо да на пра ви тел ст во то и да до ка же, че за ко нът обоб ща ва 
оби чайна та прак ти ка, ка то ед новре мен но с то ва възприема мо-
дер ни те евро пейски на ча ла. От ед на стра на, той от бе ляз ва, че при 
„съста вя нието на то зи за кон мно го не тряб ва да под дър жа ме о 
дру ги те госпо дар ст ве ни за ко ни“, а от дру га – из веж да на пре ден 
план раз би ра не то, че за ко нът за наслед ст во то се пра ви от ма те-
рията, „как ва то е съз да ло и ро ди ло оби чайно то пра во, ико но ми-
ческо то по ло же ние, прак ти ка та и пр. – еле мен ти у нас...“. В то зи 
сми съл Ив. Халачев опре де ля за ко на ка то „та къв вид за ве ща ние, 
което да бъ де прибли зи тел но до во ля та на че ло ве ка“. Размина-
ването на те зи въз гле ди с по зи цията на ми нистър Д. Тончев от-
нос но оби чайно то пра во е ви ди мо и не под ле жи на съм не ние. По-
важ но в слу чая е, че раз съж де нията и трак тов ка та на Ив. Халачев 
поз во ля ват да се хвър ли мост меж ду оби чайни те нор ми и не об хо-
ди мост та за ко но да те лят да се съ обра зи с но ви те ико но ми чески 
усло вия в стра на та и с пости же нията на прав на та ми съл. По то зи 
на чин той обос но ва ва ос нов на та цел на вно си те ля и са ма та същ-
ност на за ко нопроек та: „С то зи за кон ний пра вим, как то в наслед-
ст ве на та част, та ка и в до се гаш но то оби чай но пра во, един 
преврат“15. Законът дейст ви тел но пра ви „преврат“ в насле дя ва не-
то по от но ше ние на съ щест ву ва щия тра ди ционен ред. Призна-
нието на пред се да те ля на прав на та ко ми сия оба че не пре диз вик ва 
ре ак ция от стра на на на род ни те пред ста ви те ли. Трудно е да се ка-
же да ли то ва се дъл жи на послуш но то пар ла мен тар но мно зин-

15 Пак там, 212–216.
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ство, или на нев ни ма нието на оста на ли те де пу та ти. Едва ли оба че 
всич ки на род ни пред ста ви те ли са би ли убе де ни в не об хо ди мост-
та от по до бен „преврат“ и са осъз на ва ли яс но после ди ци те от не-
го.

След из каз ва не то на Ив. Халачев чл. 38 е приет без из ме не-
ние. Само два ма де пу та ти се обя вя ват „про тив“.

Според чл. 3816 ли це то, което се на ми ра в брач ни от но ше ния 
с насле до да те ля до не го ва та смърт, се конку ри ра с всич ки оста на-
ли за кон ни наслед ни ци. Така част та на майка та се поста вя в за ви-
си мост от броя на де ца та, в кой то не вли зат не за ко но ро де ни те. 
Преживелият съпруг гу би наслед ст ве ни те си пра ва при раз трог-
нат или уни що жен брак, ако съ деб но то ре ше ние е вляз ло в си ла 
пре ди от кри ва не то на наслед ст во то.17

Сблъсъците от нос но място то на оби чайно то пра во в насле-
дя ва не то са не са мо мал ко, но и бед ни от съ дър жа тел на глед на 
точ ка и огра ни че ни по об хват. Сериозната и за дъл бо че на диску-
сия по въпро са вър ху кои прин ци пи да се из граж да насле дя ва не то 
у нас – вър ху мо дер ни те евро пейски те ории и пра ви ла или вър ху 
ут вър де ни те в про дъл же ние на го ди ни бъл гар ски оби чаи, от съст-
ва или по-ско ро е за месте на от от дел ни и от къслеч ни репли ки 
„за“ и „про тив“ оби чайни те нор ми по конкрет ни и част ни въпро-
си. Видимо де пу та ти те се до ве ря ват на пра ви тел ст во то и за то ва 
приемат те зи тек сто ве без въз ра же ния. Гласуването е из раз по-
ско ро на съз на тел но по ли ти ческо по ве де ние в име то на пости га-
не то на опре де ле на та цел – приема не то на за ко на във ви да, пред-
ло жен от пра ви тел ст во то.

Законът за наслед ст во то е приет на 13 ноем ври 1889 г. от V 
ОНС, 3-та редовна се сия, ХVI за се да ние. Утвърден е с Указ 

16 Член 38 гласи: „Когато по дир ум ре лий съпруг са оста на ли за кон ни 
деца, то част та на при жи ве лия съпруг е два пъ ти по-мал ко от де лът на вся ко 
за кон но дете. Ако заед но с за кон ни те са оста на ли и не за кон но-родени, то 
послед ни те не на мен ват част та на при жи ве лия съпруг; тя е съ ща та как то са-
мо при за кон ни те де ца“.

17 Вж. 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, 32–38.
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№ 484, из да ден на 17 де кем ври 1889 го ди на. Обнародван е в 
„Държавен вест ник“, № 20 от 25 яну ари 1890 го ди на, и вли за в 
си ла от де ня на публи ку ва не то му.

Законът се състои от 345 чле на, ор га ни зи ра ни в 2 кни ги и 7 
гла ви. Книга пър ва „За наслед ст во то“ (чл. 1–305) съ дър жа 3 гла-
ви: глава пър ва – „За наслед ст во то по за ко на“ (чл. 2–43), глава 
вто ра – „За наслед ст во то по за ве ща ние“ (чл. 44–181), глава тре-
та – „Общи пра ви ла за наслед ст во то по за ко на и по за ве ща ние“ 
(чл. 182–305). Книга вто ра „За да ре нията“ (чл. 306–343) включ ва 
4 гла ви: глава пър ва – „За ли ца та, които мо гат да да рят и приемат 
дар“ (чл. 306–310), глава вто ра – „За фор ма та и дейст вието на да-
ре нието“ (чл. 311–325), глава тре та – „За от ме не нието на да ре-
нията“ (чл. 326–337), глава чет вър та – „За на ма ле нието на да ре-
нията“ (чл. 338–343). Законът за вър ш ва с „Особенни распо реж да-
ния“ (чл. 344–345).

Първият бъл гар ски Закон за наслед ст во то ус воява ос нов ни те 
прин ци пи, за лег на ли в евро пейско то за ко но да тел ст во: кръв ното 
род ст во, ра вен ст вото меж ду наслед ни ци те от два та по ла, пред по-
ла гаема та во ля на по чи на лия, насле дя ва не то по за кон да ста ва са-
мо при от съст вието на за ве ща ние, възприема не то на наслед ст во-
то ка то съв куп ност от пра ва и за дъл же ния. Той об хва ща ця ла та 
ма те рия в област та на насле дя ва не то. Структурата му е ра ционал-
на, а ези кът – ясен и то чен. Всичко то ва го пра ви лес но при ло-
жим. С не го се съз да ват по съ щест во нов ред и ме ха ни зъм на 
насле дя ва не, които са чуж ди и не поз на ти на бъл гар ско то оби чай-
но пра во и прак ти ка. Това, естест ве но, съз да ва пробле ми, свър за-
ни как то с възприема не то му от на се ле нието, та ка и с не го во то 
при ла га не. С те че ние на го ди ни те те зи пробле ми ста ват все по-
остри и непре одо ли ми.

По по до бие на италианския Граж дан ски ко декс за ко нът не 
де фи ни ра наслед ст во то в са мостоятел на разпо ред ба. Може би за-
ко но да те лят смя та, че съ дър жа нието на то ва по ня тие се под раз-
би ра от за ло же ни те в насле дя ва не то на ча ла. Законът възприема 
тра ди цион но то схващане, че наслед ст во то въз ник ва по по вод на 
ре ал но настъ пи ла та смърт на ед но ли це. В своя ко мен тар ми-
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нистър Д. Тончев уточ ня ва съ дър жа нието и рам ка та на наслед ст-
во то. Спо ред не го то се състои „не са мо в на лич ни те имо ти, при-
над ле жа щи на ум ре лия, но в съ въ куп ност та на всич ки те пра ва, на 
всич ки те за дъл же ния и тя жести, които той е имал и оста вил след 
се бе си, от което след ва, че оста ве но то от ум ре лия наслед ст во 
пред ставля ва не са мо пол за, но е и обре ме ни тел но“18.

Наследството по за кон „ми на ва към за кон ни те нис хо дя щи 
род ни ни, въс хо дя щи те, съ ре бър ни те, не за кон но ро де ни те де ца и 
към съпру зи те… а ако ня ма та ки ва наслед ни ци, то – към дър жа-
ва та“ (чл. 2). Лицето или ли ца та при до би ват пра ва та и за дъл же-
нията не поеди нич но, по от дел но и са мостоятел но, а из ця ло, ка то 
ед на съв куп ност, съв мест но и об що. Както от бе ляз ва Петко Вене-
диков, насле дя ва не то на насле до да те ля от наслед ни ци те „пред-
ставля ва об що пра воприем ст во (уни вер сал на сукцесия)“, което 
пра ви наслед ни ка „уни вер са лен, общ пра воприем ник на насле до-
да те ля“19.

Член 1 от за ко на поста но вя ва, че наслед ст во то пре ми на ва от 
по чи на лия вър ху не го ви те наслед ни ци „по за ко на или по за ве ща-
ние“.

Законодателят не са мо опре де ля на чи на, осо бе ния спо соб на 
по лу ча ва не на наслед ст во то, но в до пъл не ние де фи ни ра и ре да на 
насле дя ва не то, ка то каз ва, че „наслед ст во то по за ко на има място 
са мо в то зи слу чай, ко га то ня ма за ве ща ние за всич ко то иму щест-
во или за част от не го“.

По своята същ ност насле дя ва не то по за кон отра зя ва пред по-
ла гаема та во ля на насле до да те ля и в то зи сми съл след ва це ли те, 
ло ги ка та и ме ха низ ми те на за ве ща нието. Казано дру гояче, за ко-
нът ут вър ж да ва раз би ра не то, че насле дя ва не то по за кон не е ни-
що дру го ос вен насле дя ва не по за ве ща ние, което оба че не е би ло 
напра ве но по раз лич ни при чи ни. Независимо от то ва за ко но да те-

18 Вж. Тончев, Д. Цит. съч., т. 1, с. 7.
19 Венедиков, П. Система на бъл гар ско то наслед ст ве но право. С.: 

Книпеграф, 1939, с. 1.
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лят най-напред фор му ли ра на чи на и пра ви ла та за насле дя ва не по 
за кон, а след то ва – по за ве ща ние.

Във връз ка с ре да на насле дя ва не са де фи ни ра ни по ня тията 
„сте пен“ (вся ко поколение) и „ли ния“ (ве ри га та на степените).20 
Наследниците са обе ди не ни в три ли нии, които отра зя ват бли-
зост та на род нин ски те сте пе ни: низ хо дя ща, въз хо дя ща и съ ребре-
на.

Законодателят под реж да наслед ни ци те, ка то се ръ ко во ди от 
при род на та, жи тейската тра ди ция. Петко Венедиков гру пи ра 
наслед ни ци те в 4 гру пи или кла си, как то ги на ри ча: пър ва – низ-
хо дя щи наслед ни ци на насле до да те ля – де цата, вну ците, прав ну-
ците, уза ко не ни те не за коно ро де ни и оси но ве ни те де ца от насле-
до да те ля; вто ра – кръв ните ро ди те ли; тре та – оста на ли те въз хо дя-
щи род ни ни, бра тя та и сестри те и тех ни те низ хо дя щи; чет вър та – 
оста на ли те съ ребре ни род ни ни, чи чов ци, бра тов че ди, до 10-а сте-
пен. При насле дя ва не то на всич ки гру пи наслед ни ци в си ла е пра-
ви ло то, че по-близ кият по сте пен на род ст во из ключ ва по-да леч-
ния от съ ща та гру па, а род ни ни те от ед нак ва сте пен насле дя ват 
по рав но.21

В за ко на е ре али зи ран един от ос но во по ла га щи те прин ци пи 
за сво бо да та на насле дя ва не. След ка то приема, че вся ко ли це е 
спо соб но да насле дя ва, за ко но да те лят опре де ля ли ца та, които не 
може да насле дя ват. Те са обе ди не ни в две гру пи – неспо соб ни и 
не достой ни. Разделението е съ щест ве но и прин цип но. Докато 
неспо соб ност та е при чи на наслед ни кът да не при до бие наслед-
стве ни пра ва, не достойн ст во то е при чи на да не мо же да се ре али-
зи рат наслед ст ве ни те пра ва. Законодателят раз глеж да неспо соб-
ност та ка то ре зул тат от обек тив ни при чи ни и об стоятел ст ва, а не-
достойн ст во то – ка то след ст вие от су бек тив но то от но ше ние и 
дейст вията на ли це то към по чи на лия. Неспособността един 
наслед ник да насле дя ва оз на ча ва, че той не при до би ва ни как ви 

20 Вж. Хинов, М. Цит. съч., 9–13.
21 Венедиков, П. Цит. съч., с. 8.
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пра ва вър ху наслед ст во то на по чи на лия насле до да тел. Това „се 
из ра зя ва с ду ми те, че не достойн ст во то настъп ва по пра во“22.

Законът за наслед ст во то ус воява и дру гия ос но во по ла гащ 
прин цип на насле дя ва не – прин ци па на ра вен ст во на наслед ни ци-
те не за ви си мо от тех ния пол. Идеята за спра вед ли вост та над де ля-
ва над тра ди цията и ико но ми ческа та це ле съ образ ност. Синовете 
и дъ ще ри те от всич ки бра ко ве са рав ноправ ни наслед ни ци на 
своите ро ди те ли и въз хо дя щи род ни ни. Според чл. 21 „за кон ни те 
де ца или тех ни те нис хо дя щи, без раз ли ка на пол, ма кар и да са 
ро де ни от раз ни бра ко ве, наслед ват ба ща си, май ка си и всич ки те 
дру ги въс хо дя щи род ни ни…“. По то зи на чин низ хо дя щи те из-
ключ ват от наслед ст во то всич ки оста на ли наслед ни ци – как то 
въз хо дя щи, та ка и по съ ре брена ли ния. Регламентиран е и на чи-
нът, по кой то се де ли наслед ст во то – „по рав ни части и на гла ва“, 
ко га то всич ки наслед ни ци са „в пър ва сте пен род ст во и са по ви-
ка ни да наслед ват са мостоятел но“. Те „наслед ват по ко ля но, ко-
га то всич ки или ня кои от тях наслед ват по пра во на пред ставле-
ние“. В съ от ветст вие с чл. 22, ал. 1 под „за кон ни де ца“ се раз би-
рат „съ що и уза ко не ни те де ца, уси но ве ни те и тех ни те нис хо дя-
щи“. Последните оба че не насле дя ват род ни ни те на оси но ви те ля. 
Що се от на ся до при поз на ти те не за коно ро де ни де ца, пра ви ла та 
на чл. 21 се при ла гат са мо в опре де ле ни от за ко на слу чаи. Децата, 
ро де ни от кръ вос ме ше ние или пре лю бо деяние, при поз на ва не то 
на които за ко нът не до пуска, са ли ше ни от наслед ст во.

В от го вор на мол ба та на Х. В. Холевич да обяс ни съ дър жа-
нието на чл. 37 ми нистъ рът на пра во съ дието по соч ва, че не за ко-
но ро де ни са де ца та „ро де ни вън от бра ка с ед на съ жи тел ни ца… 
не свър за на с брач ни връз ки с дру ги го“. Той пра ви то ва неслу чай-
но, за що то чл. 37 се от на ся до де ца та, които са плод на пре лю бо-
деяние, т.е. ро де ни са от омъ же ни же ни, но при поз на ва не то им е 
забра не но от за ко на с цел за паз ва не на се мейст во то. Законодателят 
има осо бе но от но ше ние към не за ко но ро де ни те де ца. От ед на 

22 Венедиков, П. Цит. съч., с. 8.
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стра на, поста но вя ва, че те не на ма ля ват наслед ст ве на та част на 
пре жи ве лия съпруг, а от дру га – огра ни ча ва тех ния наслед ст вен 
дял до ми ни мум. Оче вид но в слу чая за ко но да те лят се ръ ко во ди 
от мо ти ва да се за па зят мо рал ни те ос но ви на фа ми лията. Според 
Д. Тончев та зи по зи ция е в хар мо ния с нра ви те на об щест во то, 
бла го да ре ние на които „не за кон но ро де ни те де ца са ряд кост“ у 
нас.23

С приема не то на Закона за наслед ст во то и об на род ва не то му 
в „Държавен вест ник“ в стра на та се уста но вя ват един ни нор ми за 
насле дя ва не. Създава се нов пра вов ред, кой то за ме ня съ щест ву-
ва ща та оби чай на прак ти ка с мо дер ния евро пейски мо дел. Кон-
сти ту цион ният прин цип за непри кос но ве ност на пра во то на соб-
ст ве ност на ми ра прак ти ческа ре али за ция в за ко на. Законодателят 
пре доста вя въз мож ност та соб ст ве ни кът да се разпо реж да със 
своето иму щест во, как то на ме ри за добре, не са мо при жи ве, но и 
след смъртта си. По то зи на чин се ох ра ня ва не огра ни че на та част-
на соб ст ве ност и се га ран ти ра нейно то спра вед ли во разпре де ле-
ние меж ду наслед ни ци те не за ви си мо от тех ния пол.

За раз ли ка от глад ко то и спо кой но об съж да не в Народното 
събра ние об щест ве ни те настроения сре щу за ко на са сил ни, ма со-
ви и раз но по соч ни. От ед на стра на, е ши ро ко то не до вол ст во сред 
сел ско то на се ле ние, от дру га – науч на та по ле ми ка, а от тре та – 
по ли ти чески те оценки и ре ак ции. Те въз ник ват и се раз ви ват ка то 
раз лич ни и до пъл ва щи се фор ми на бор ба сре щу за ко на.

Селяните не са мо не приемат прин ци па на ра вен ст во меж ду 
си но ве те и дъ ще ри те, но и от кри то се про ти во поста вят, ка то пра-
вят всич ко въз мож но, за да за оби ко лят дейст вието на чл. 21. 
Поведението им е ярък из раз на кон ф лик та меж ду евро пейски те 
прин ци пи и нор ми и на род ния бит и пра во съз на ние.24

23 Тончев, Д. Цит. съч., т. 1, с. 349, 350.
24 Вж. Токушев, Д. История на но во бъл гар ска та дър жа ва и пра во 1878–

1944. С.: Сиби, 2001, с. 184, 185; Андреев, М. История на бъл гар ска та дър-
жа ва и пра во 1878–1917. С.: Софи-Р, 1993, с. 129; Манолова, М. История 
на дър жа ва та и правото. Трета бъл гар ска дър жа ва 1878–1944. С.: Ciela Soft 
and publ., 2001, с. 176, 177.
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Познавачите и за щит ни ци те на оби чайно то пра во 
С. С. Бобчев и П. Оджаков опре де лят за ко на ка то неспра вед лив, 
пре небрег ващ оби чайни те тра ди ции и ин те ре си на хо ра та от се ло, 
не от чи тащ спе ци фич ни те ико но ми чески усло вия, при които то се 
раз ви ва. Коментирайки пред ви де но то в чл. 128 и чл. 237 не огра-
ни че но пра во на дел ба, С. С. Бобчев сти га до из во да, че то ще раз-
ру ши „и без то ва ги не ща та че ляд на сел ска об щи на“, а раз д ро бя-
ва не то на по зем ле ни те участъ ци „ще уско ри съ сип ва не то и на 
мал ки те зем ле дел ци ка то от во ри път за поглъ ща не то им от го ле-
ми те чиф лик чии или по не за обръ ща не то им в тех ни ра бот ни-
ци“.25 Макар от дру га из ход на точ ка, П. Оджаков сти га до съ що то 
заклю че ние. Той от хвър ля ка то не оправ да но и вред но възприема-
не то на „чуж ди те се мей ни оби чаи и зем ле дел чески зад ру гар ски 
въз зре ния“ за смет ка на „оби чаите и пре да нията“, ид ва щи от ба би 
и де ди, с които бъл гар ският зе ме де лец е при вик нал, и обяс ня ва 
не раз би ра не то на за ко на от сел ско то на се ле ние и не ве рието му в 
твър де нията на не го ви те ав то ри, че е „ос но ван на спра вед ли вост-
та“, с не за чи та не то на „тру до во то на ча ло“ и на сел ския бит. В то-
ва П. Оджаков виж да и ос нов но то про ти во ре чие меж ду прин ци па 
на ра вен ст во на наслед ни ци те от мъж ки и жен ски пол и прав но то 
съз на ние и оби чаите на на ро да.26

Политическите пар тии не оста ват рав но душ ни към растя що-
то не до вол ст во в сел ски те ра йо ни. Демокра тическата пар тия от-
кри то за явя ва, че за ко нът „заплаш ва окон ча тел но да раз не би ти 
сел ско то сто пан ст во“. Според Петко Кара велов съз да де ни те от 
Министерството на пра во съ дието за ко ни са „чуж ди и натрап ва ни 
на бъл гар ския на род, без да се съ обра зя ват с не го вия бит, ин те ре-
си и же ла ния“27.

П. Оджаков виж да ед на от при чи ни те за вкар ва не то в „де-
мокра тич на и кон сер ва тив на България са мо чуж ди и чуж ди и се 

25 Бобчев, С. Няколко ду ми за бъл гар ско то оби чай но право. – Юриди-
чески преглед, 1893, № 6, с. 246.

26 Оджаков, П. Борбата меж ду оби чая и за ко на по наследството. – 
Юриди чески преглед, 1894, № 6, с. 268, 269.

27 В. „Знаме“, № 13, 14 от 2 ок том ври 1895 г.
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чуж ди ва яния и за ко ни“ в не поз на ва не то на „на род но то жи тие-
би тие“ и от къс ва не то от жи во та на на ро да на по-мла ди те уче ни, 
ав то ри тет ни те чи нов ни ци и ми нистри те.28

Пренебрегването в за ко на на ре ал ния при нос на си но ве те за 
уве ли ча ва не то на ба щи ния имот е най-оспор ва ният мо мент, кой-
то се изпол з ва ка то ар гу мент за от хвър ля не то на чл. 21. Липсата 
на „закре пе ни из вест ни пра ва на бра тя та, или пред ви де ни из вест-
ни за дъл же ния на сестра та“ се раз глеж да ка то ос нов на при чи на 
прин ци път на ра вен ст во то да се пре вър не в „ед на уза ко не на 
неспра вед ли вост“, в „ед на въ пи юща неправ да“29.

Като раз кри ва после ди ци те от не за чи та не то на при но са на 
си но ве те, оста на ли да жи веят и да ра бо тят при ба ща та за уве ли ча-
ва не на се мейно то бо гатст во, П. Оджаков от бе ляз ва, че без да е 
„ро бу ва ла“ на ба щи ния си имот и из влякла зестра по оби чая, се га 
сестра та при до би ва тол ко ва, кол ко то „ще при до бият 4–5 ли ца, 
които са пре обре та ва ли, по добря ва ли и ра бо ти ли 30–40 г. то зи 
имот“30.

Принуден да взе ме от но ше ние по кри ти ки те, от пра ве ни към 
за ко на и лич но към не го, Д. Тончев се мъ чи да вне се из вест но 
успо коение в об щест во то, ка то за явя ва, че „пре ми на ва не то от ед-
но за ко но да тел ст во към дру го е прид ру же но вся ко га с го ле ми 
затруд не ния“31.

Скоро се появя ват и пър ви те идеи и конкрет ни пред ло же ния 
за из ме не ние и до пъл не ние на за ко на. Пет го ди ни след вли за не то 
му в си ла Иван Ев. Гешов, ми нистъ р на фи нан си те в пра ви тел-
ство то на д-р Константин Стоилов (9 де кем ври 1894 – 18 яну ари 
1899 г.), пред ста вя своя за ко нопроект за се мейни те нед ви жи ми 

28 Оджаков, П. История на бъл гар ско то право. Опит за науч но то из сле-
до ва ние оби чайно то и пи са но бъл гар ско пра во – т.е. на род ният жи вот от 
най-ста ри вре ме на до днес. Част II, кн. I. Семейно пра во и битие. Русе: Ф. 
Ст. Оджакова, 1893; С.: печ. „Спиро Гулабчев“, 1893, с. 33, 34. 

29 Юридически преглед, 1896, № 1, с. 36.
30 Оджаков, П. Борбата меж ду оби чая и за ко на по наследяването. – 

Юридически преглед, 1894, № 6, с. 268, 269.
31 Тончев, Д. Цит. съч., т. 2, с. 1.
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имо ти. Проектът е съ обра зен с ико но ми чески те усло вия и со-
циал на та дейст ви тел ност в стра на та. Целта му е по за ко но да те лен 
път да се га ран ти рат ста бил ност и си гур ност на вся ко зе ме дел ско 
се мейст во чрез оси гу ря ва не то на доста тъ чен ми ни мум от жи ли-
ще и нед ви жи ми имо ти.

Законопроектът тър си въз мож ности за по-спра вед ли во 
разпре де ле ние на наслед ст во то меж ду низ хо дя щи те наслед ни ци 
от два та по ла. Според чл. 13 „наслед ни ци те от жен ский пол на 
сто па нин зем ле де лец се исклю ча ват от пра во то за наслед ст во 
вър ху се мейний имот, ако сто па ни нът има наслед ни ци от мъж-
ский пол в нис хо дя ща ли ния, но наслед ни ци те от жен ский пол 
имат пра во да жи веят в се мейна та къ ща до омъж ва нието си, а 
вдо ви ца та съпру га до смър т та си“. Допуска се се мейният имот да 
оста не соб ст ве ност са мо на един от наслед ни ци те при из ра зе но 
съгла сие от оста на ли те.32 Явен е стре ме жът чл. 21 да бъ де ре ви зи-
ран при от чи та не на оби чайни те нор ми и ико но ми чески те усло-
вия в бъл гар ско то се ло.

По-къс но съпро ти ва та сре щу Закона за наслед ст во то намира 
и по ли ти ческо из ра же ние. Постепенно се съз да ва об щест ве на 
нагла са, която под гот вя поч ва та за из ме не ние и до пъл не ние на 
Закона за наслед ст во то съ образ но оби чайни те тра ди ции и прак-
ти ка.

32 Гешов, Ив. Ев. Думи и дела. Финансови и еко но ми чески студии. С.: 
Ив. Г. Говедаров и сие,1899, 213–224.


