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ÇÀ ÍÀÑËÅÄ ÑÒ ÂÎ ÒÎ ÑËÅÄ 1900 ÃÎ ÄÈ ÍÀ. 

ÎÒ ÅÂÐÎ ÏÅÉÑÊÎ ÒÎ ÊÚÌ ÎÁÈ ×ÀÉÍÎ ÒÎ ÏÐÀ ÂÎ

Åâãåíè Éî÷åâ*

Първата про мя на на Закона за наслед ст во то е напра ве на през 
есен та на 1896 г. от пра ви тел ст во то на Народната пар тия. На 31 
ок том ври 1895 г. ми нистър-пред се да те лят и ми нистър на вътреш-
ни те ра бо ти д-р Константин Стоилов в ка чест во то си на изпъл ня-
ващ длъж ност та управля ващ Министерството на пра во съ дието 
(13 сеп тем ври 1895 – 10 февру ари 1896 г.) се обръ ща с мол ба до 
княз Фердинанд да раз ре ши да се вне се във Втората ре дов на се-
сия на VIII ОНС „Законопроект за ня кои до пъл не ния на Закона за 
наслед ст во то от 17-ѝ Декемврий 1889 го ди на“ (доклад № 759). 
Седмица по-къс но, на 6 ноем ври 1895 г., с пис мо № 1067 
Министерството на пра во съ дието изпра ща за ко нопроек та в пар-
ла мен та за об съж да не.

Законопроектът е твър де кра тък. Може би за то ва е пред ста-
вен без мо ти ви, което, естест ве но, пре диз вик ва ос но ва тел но то не-
до вол ст во на част от де пу та ти те. Съдържанието му об хва ща 
конкрет ни до пъл не ния към три чле на – 240, 241 и 246. Целта на 
пра ви тел ст во то е да от го во ри на об щест ве но то не до вол ст во от 
дейст вието на чл. 21, как то и да огра ни чи в из вест на сте пен раз-
дро бя ва не то на зе мя та. Към чл. 240 се до ба вя след ният текст: 
„При дел ба на не покри ти нед ви жи ми имо ти, ако не над ми ну ват 
всич ки те 15 хек та ри, наслед ни ци те от мъж кий пол, всич ки или 
са мо ня кои от тях, имат пра ва да за дър жат за се бе си дя ло ве те, 
които се па дат на наслед ни ци те от жен ски пол, ка то запла тят 
стойност та на тия дя ло ве по оце не ние. Оценението се пра ви или 
по добро вол но съгла сие, или от ед но ве що ли це, из бра но от ин те-
ре су ещи те се наслед ни ци, а в слу чай на не съгла сие вър ху из бо ра, 
ве що то ли це, по мол ба на ня ко го от ин те ре су ещи те се, се наз на-
ча ва от нуж но то съ ди ли ще“. Новата вто ра али нея към чл. 240 гла-

* Доцент, док тор на исто ри чески те науки.
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си: „При съста вя нието на дя ло ве те, не се до пу ща да се де лят ни-
ви те на части по-мал ки от 5 дка., ли ва ди те на части по-мал ки от 3 
дка., а гю ло ве те и ло зя та на части по-мал ки от 2 де ка ра“. Дава се 
пра во на все ки от наслед ни ци те „да взе ме участие в тър га“ с цел 
про даж ба та на нед ви жи ми те имо ти, ко га то не мо гат да се де лят, 
„ка то над да ва“ – ал. 2 на чл. 241.1

Липсата на мо ти ви ста ва при чи на пър во то че те не на за ко-
нопроек та да се пре вър не по съ щест во в се риоз но об съж да не.

Прави впе чат ле ние еди но душ на та оценка на де пу та ти те, 
които взе мат ду ма та, че За ко нът за наслед ст во то не от чи та оби-
чай ноправ ни те нор ми в насле дя ва не то и не от го ва ря на нуж ди те 
на стра на та. В то ва те виж дат ос нов на та при чи на за се риоз ни те 
ко ли зии и кон ф лик ти и за ма со во то не до вол ст во в сел ски те ра йо-
ни. Михаил Такев из веж да на пре ден план стре ме жа на за ко но да-
те ля „да съз да де но ви нра ви и но ви оби чаи, а на ши те да обър не с 
гла ва та на до лу“. Допълвайки го, Петър Папанчев от бе ляз ва, че 
на ча ла та в за ко на про ти во ре чат на ду ха, тра ди циите и оби чаите 
на на ро да. Петко Каравелов от да ва то ва на „твър де лег ко мислен-
но“ из ра бо те ния за кон. Той, как то и д-р Минчо Цачев, виж да в 
не го ос нов на та при чи на „да се раз ва лят мно го зад ру ги“ в се ла та и 
да се на не се „го ля мо зло на бъл гар ско то сто пан ст во“2. Видимо е 
же ла нието на де пу та ти те да се из ра бо ти по съ щест во един нов за-
кон, кой то да се ос но ва ва вър ху на род ни те тра ди ции и оби чаи в 
област та на насле дя ва не то.

Д-р К. Стоилов не са мо под кре пя кри тич ни те мне ния на на-
род ни те пред ста ви те ли, но сам спо де ля не га тив но то си от но ше-
ние към за ко на. Определя го ка то „най-не съ вър ше ния, най-при-
бър за ния за кон“, приет до то зи мо мент, с кой то се вна ся ед но 
„чуж до расте ние в на шия пра вен жи вот“. За раз ли ка от де пу та ти-
те той обръ ща вни ма ние на фак та, че за ко нът „е захва нал да пу ща 
ко ре ни и та ки ва ко ре ни, които мо же би не са в ин те рес на на ше то 
пра во съ дие“.

Михаил Такев поста вя прин цип ния въпрос да се вне се ли за-
ко нопроек тът в ко ми сията, или да бъ де от теглен от вно си те ля му. 
Основният му ар гу мент е, че с пред ло же нието не се пре одо ля ват 

1 Стенографски днев ни ци на VIII ОНС, II РС, кн. 2. С.: ДП, 1896, с. 569. 
2 Пак там, 569–571. 
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сла бости те на за ко на от 1890 г., не мо же „да се достиг не ед на 
спра вед ли вост и ра ционал ност“, как то и да се удовлет во ри тра ди-
цион но то наслед ст ве но пра во, което ле жи в нра ви те и би та на на-
ро да. Като ад во кат той пре дупреж да ва за „ха оса“ в пра во раз да ва-
тел на та систе ма, ре зул тат от постоян ни те из ме не ния и до пъл не-
ния на дейст ва щи те за ко ни. Михаил Такев из ра зя ва опа се нията 
си, че то ва мо же да се слу чи и със Закона за наслед ст во то, ако се 
про дъл жи по то зи път, как то е ста на ло с Временните съ деб ни 
пра ви ла. От та зи глед на точ ка на род ният пред ста ви тел от Пещера 
смя та, че пра ви тел ст во то е тряб ва ло да вне се „един спе циален за-
кон по наслед ст во то“, кой то да от го ва ря на нуж ди те, нра ви те и 
тра ди циите на на ро да. Той при зо ва ва ко ле ги те си да не гла су ват 
за ко нопроек та, за що то, по ду ми те му, то ва би оз на ча ва ло „са мо 
да си омием ръ це те, да ка жем после, че си изпъл них ме дъл га...“3. 
Изказването му отра зя ва не до вол ст во то на сел ско то на се ле ние и 
очак ва нията му за ед на по-ра ди кал на и ця лост на про мя на на 
Закона за наслед ст во то. Идеите на М. Такев оба че са твър де край-
ни и не ре алистич ни, до кол ко то са мият за ко нопроект по каз ва, че 
пра ви тел ст во то ня ма нагла са за из ра бот ва не то на из ця ло нов за-
кон. Освен то ва, как то спра вед ли во от бе ляз ва П. Папанчев, из ра-
бот ва не то на един из ця ло нов за кон ще отнеме 5–10–15 го ди ни, 
като през това вре ме Законът за наслед ст во то ще дейст ва с всич-
ки те си сла бости и не доста тъ ци.4

По пред ло же ние на П. Каравелов на род ни те пред ста ви те ли 
гла су ват за ко нопроек тът да се вне се в ко ми сията по Министер-
ството на пра во съ дието, която „да го раз гле да по-ши ро ко“. 
Предвид то ва Йови Воденичаров при зо ва ва на род ни те пред ста-
ви те ли да пред ста вят на ко ми сията своите конкрет ни бе леж ки по 
проек та или пред ло же ния за но ви чле но ве. Това ре ше ние от го ва-
ря на пъл но на виж да нията на д-р К. Стоилов по въпро са за до пъл-
ва не и раз ши ря ва не на за ко нопроек та – „там, где то се на ме ри на-
ле жа ща нуж да, да се вне се поправле ние“. С два ос нов ни ар гу мен-
та управля ва щият Министерството на пра во съ дието от хвър ля 
глед на та точ ка на М. Такев и отстоява раз би ра не то, че из бра ният 
от де пу та ти те под ход е един ст ве но пра вил ният. На пър во място – 

3 Пак там, с. 569, 570. 
4 Пак там, 569–571. 
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не об хо ди мост та да се приспо со би за ко нът към изиск ва нията на 
сто пан ст во то и но ви те ико но ми чески усло вия, и на вто ро място – 
раз но образ на та и не доста тъч но про уче на и обоб ще на оби чай на 
прак ти ка.5 В под кре па на послед ния из вод де пу та ти те се обе ди-
ня ват око ло идеята Министерството на пра во съ дието да пред-
приеме нуж ни те дейст вия за съ би ра не то и изу ча ва не то на на род-
ни те оби чаи.

Естествено, вни ма нието и пред ло же нията на де пу та ти те са 
на со че ни към възприема не на нор ми те на оби чайно то пра во. Те 
са из раз на вътреш на та им убе де ност, че по то зи на чин ще се 
попра ви ед на не съм не на греш ка. С ар гу мен та, че чл. 21 от Закона 
за наслед ст во то про ти во ре чи на на род ния дух и оби чаи и ста ва 
при чи на да се раз бие „всич ко, което съ щест ву ва ше у нас от 50 и 
тол коз го ди ни“, П. Папанчев пред ла га ко ми сията да об съ ди се-
риоз но то зи текст и конкрет но въз мож ност та, „мъж ки те наслед-
ни ци да по лу ча ват ед но, а жен ски те – по ло ви на“. Петко Каравелов 
съ що настоява ко ми сията „да ви ди, да ли наслед ст во то на жен-
ския пол при зем ле на та раз дя ла си има място в на ша та стра на“6. 
Като ця ло оба че де пу та ти те не поста вят на ши ро ко и за дъл бо че но 
об съж да не съ дър жа нието на чл. 21 от за ко на и го ле мия въпрос за 
място то на оби чайно то пра во в насле дя ва не то.

Въпреки нагла си те в пол за на на род ни те оби чаи и тра ди ции 
и напра ве ни те пред ло же ния в та зи на со ка ко ми сията не вна ся ни-
как ви из ме не ния или до пъл не ния в за ко нопроек та. Тя се съ обра-
зя ва на пъл но с мо ти ви те и огра ни че ни те це ли на пра ви тел ст во то.

Изказването на д-р К. Стоилов и по ве де нието на юри ди-
ческа та ко ми сия са ясен сиг нал за на род ни те пред ста ви те ли, 
които по вре ме на вто ро то че те не на за ко нопроек та гла су ват ед-
на-един ст ве на поправ ка. Приемат, че с цел по-ефек тив но то обра-
бот ва не на ни ви те те не може да се де лят на части, по-мал ки от 3 
де ка ра, ли ва ди те – на части, по-мал ки от два де ка ра, а гю ло ве те и 
ло зя та – от един де кар.

Безспорно е раз ми на ва не то меж ду ха рак те ра на об съж да не то 
в пле нар на та за ла, же ла нието да се от го во ри на не до вол ст во то и 
потреб ности те на сел ско то на се ле ние и съ дър жа нието на приетия 
за кон.

5 Пак там, 569–572. 
6 Пак там, 569–571. 
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Със за ко на се пости гат две це ли – от ед на стра на, се огра ни-
ча ва въз мож ност та за раз д ро бя ва не на зе мя та, а от дру га, се га-
ран ти ра пре ми на ва не то на имо та в соб ст ве ност на си но ве те на 
насле до да те ля. Според Петко Венедиков с тек ста на чл. 242, ал. 2 
се тър си по-ско ро обла го де тел ст ва нето на мъж ки те наслед ни ци, 
„от кол ко то за паз ва не то на го ле ми те сто пан ст ва чрез пре ми на ва-
не то им в ръ це те, на кой то и да е наслед ник“. В труд но то раз ре-
ша ва не на то зи проблем той виж да при чи на та „за не мно го яс но 
опре де ле ни те пред постав ки, при които мо же да се упраж ни то ва 
пра во“7. На то зи мо мент обръ ща вни ма ние и Димитър Тончев. 
Бившият ми нистър на пра во съ дието от бе ляз ва, че уси лията да се 
за щи ти ра вен ст во то меж ду наслед ни ци те и ед новре мен но с то ва 
да се из бег не „кол ко то се мо же дро бе не то на це ли те участъ ци зе-
мя в ущърб на ра бо те не то им“ по съ щест во пра вят труд но осъ-
щест ви мо или не въз мож но във все ки дял да има „съ що то ко ли-
чест во дви жи ми и нед ви жи ми имо ти, да ва ния или взе ма ния от 
ед нак во естест во и стойност“8. За да въз ста но ви спра вед ли вост та, 
за ко но да те лят пред виж да не ра вен ст вото на дя ло ве те в на ту ра 
(не за ви си мо дали дви жи ми, или недвижими) да се въз мез дя ва с 
па ри.

Първата поправ ка на Закона за наслед ст во то ста ва въз мож на 
бла го да ре ние на настойчи вост та и убе ди тел на та ар гу мен та ция на 
про ме ни те от стра на на д-р К. Стоилов. При то ва тряб ва да се от-
бе ле жи, че в чисто ли чен план ка то дър жав ник и ка то юрист той 
се поста вя в твър де слож на и де ли кат на си ту ация. От ви со та та на 
своето евро пейско обра зо ва ние, за ко но да те лен опит и по ли ти-
чески нюх министър-председателят осъз на ва не са мо не об хо ди-
мост та от про мя на, но и нейни те огра ни че ни рам ки. Д-р К. 
Стоилов не поста вя под съм не ние ос нов ни те идеи, за лег на ли в 
Закона за наслед ст во то – прин ци па за ра вен ст во меж ду низ хо дя-
щи те наслед ни ци от два та по ла и раз би ра не то на наслед ст во то 
ка то съв куп ност от иму щест ве ни пра ва и за дъл же ния. Тези прин-
ци пи са ос но во по ла га щи и в не го вия за ко нопроект от 1888 го ди-
на. В то зи сми съл кри ти ка та му на за ко на от съ дър жа тел на стра на 

7 Венедиков, П. Система на бъл гар ско то наслед ст ве но пра во. С.: Книпеграф, 
1939, с. 37, 38. 

8 Тончев, Д. Коментар вър ху За ко на за наслед ст во то. Т. 2. С.: Либерален 
клуб, 1914, с. 68. 
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има за цел да оправ дае мал ко то и не съ щест ве ни про ме ни, които 
се пред ла гат. В съ що то вре ме д-р К. Стоилов е убе ден, че изу ча-
ва не то и ко ди фи ци ра не то на бъл гар ско то оби чай но пра во е труд-
но осъ щест ви мо и до ри из лиш но пред вид възприетия мо дел на 
ре цеп ция на за пад ноевро пейско то за ко но да тел ст во. Тази двойст-
ве ност и про ти во ре чи вост му поз во ля ват, от ед на стра на, да кри-
ти ку ва за ко на и да го во ри с ези ка на за щит ни ци те на оби чайно то 
пра во, а от дру га – да мо ти ви ра и да обяс ня ва своето ре ше ние и 
под ход и до ри в из вестен сми съл да оправ да ва дейст вията си със 
съ щест ву ва щи те усло вия и об стоятел ст ва. В слу чая юристът К. 
Стоилов опре де ля по ве де нието на по ли ти ка К. Стоилов.

Законът за из ме не ние и до пъл не ние на за ко на за наслед ст во-
то е об на род ван в „Държавен вест ник“, № 29 от 6 февру ари 
1896 г., и вли за в си ла от де ня на публи ку ва не то му. С не го се 
пра ви пър ва та, ма кар и мал ка, стъп ка към съ обра зя ва не с нор ми те 
на оби чайно то пра во. Можем с ос но ва ние да от бе ле жим, че по 
вре ме на об съж да не то на за ко нопроек та се за гат ват и фор му ли рат 
идеи и це ли, които на ми рат място във вто ра та поправ ка на за ко на 
от 1906 го ди на.

През след ва що то де се ти ле тие про фе сионал ният, по ли ти-
ческият и об щест веният де бат от нос но ре зул та ти те от при ла га не-
то на Закона за наслед ст во то и не об хо ди мост та от про ме ни в съз-
ву чие с оби чайно то пра во не са мо не стихва, но до ри се изостря.

Йосиф Фаденхехт публи ку ва ня кол ко ста тии, в които под ла-
га на кри ти ка ре ди ца „не съ образ ности и погреш ки“ в за ко на, ре-
зул тат от при бър за ност и не доглеж да не от стра на на юри ди ческа-
та ко ми сия.9

Продължават не до вол ст во то и бро же нията сред сел ско то на-
се ле ние, които приемат раз лич ни, но все по-раз но образ ни и ра ди-
кал ни фор ми и ма ща би. Нараства броят на де ла та, во де ни от же-
ни наслед ни ци. В мно зин ст во то си те са под буж да ни из куст ве но 
от спе циали зи ра ли те се в та зи област ад во ка ти, во дят се по иска-
не и под на тиска на съпру зи те на сестри те и про тив во ля та им.

Едновременно с то ва у съ се ля ни те се фор ми ра не га тив но от-

9 Фаденхехт, Й. Несъобразности и ре дак цион ни погреш ки в за ко на за 
наслед ст во то. – Списание на юри ди ческо то дру жест во в София, 1902, № 1, 25–
41; № 3, с. 1 и сл. 
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но ше ние към сестра та, тръг на ла да тър си за кон но то си наслед ст-
во. Обширни раз ме ри по лу ча ва по роч на та прак ти ка ба щи те да 
прехвър лят насле дя ва ни те имо ти вър ху си но ве те си чрез кре пост-
ни или до маш ни пре да ва тел ни ак то ве, в ре зул тат на което са мо 
1% от от кри ти те де ла са спе че ле ни от сестри и дъ ще ри. Появяват 
се и бра ко ве по смет ка.

Все по-трай но кри ти ки те към за ко на и иска нията за не го ва та 
про мя на навли зат в ре чи те на по ли ти ци те, на ми рат място в пар-
тийни те и пре диз бор ните до ку мен ти и програ ми, зву чат от пар ла-
мен тар на та три бу на. Всичко то ва е свое обра зен ре зо нанс от об-
щест ве ни те настроения и нагла си за за ко но да тел ни про ме ни. От 
три бу на та на пър ва та се сия на X Обикновено Народно събра ние 
(15 ок том ври 1899 – 23 яну ари 1900 г.) Петко Каравелов и под-
пред се да те лят на събра нието Константин Панайодов на ри чат за-
ко на „зло за об щи ни те и зем ле дел ци те“, за що то е до вел до „раз д-
робле нието на по зем ле на та соб ст ве ност“ на пар че та, „распръс на-
ти по раз ни зем ли ща“, които не мо гат да се орат. Според К. Па-
найодов възприети те в за ко на прин ци пи „не от го ва рят на се-
мейния бит“ на бъл га ри на.10

Прогресивнолибералната пар тия се обя вя ва за „за паз ва не на 
тъй на ре че ни те „се мей ни имо ти“11. Учредителният кон грес на 
Българския зе ме дел ски на ро ден съ юз (БЗНС) на 28–30 де кем ври 
1899 г. фор му ли ра ка то ед на от за да чи те на пар тията „съз да ва-
нието на за кон за не от чуж да ваемост на из вест но ко ли чест во дви-
жи ми и нед ви жи ми имо ти, нуж ни за под дър жа нието на ед но сел-
ско се мейст во“12. Година по-къс но БЗНС се из каз ва за из ме не ние 
на Закона за наслед ст во то „съглас но нра ви те и оби чаите на на ро-
да“13. В програ ма та си от април 1902 г. Демократическата пар тия 
се обя вя ва про тив „из куст ве но съз да де ния за кон за наслед ст во то, 
кой то въпре ки оби чайно то ни пра во, да ва на дъ ще ри те ед нак во 
пра во за насле дя ва не със си но ве те“, и настоява „да се из ме ни за-
ко нът за наслед ст во то, ка то се зе ме пред вид на ше то оби чай но 
пра во от но си тел но наслед ва не то на зе ми те от дъ ще ри те и ка то се 

10 Стенографски днев ни ци на X ОНС, I РС, кн. I. С.: ДП, 1900, с. 129, 130. 
11 Николова, В., Д. Саздов. Програми, програм ни до ку мен ти и уста ви на 

бур жоаз ни те пар тии в България 1878–1918. С.: Наука и из куст во, 1992, с. 376. 
12 В. „Земледелска за щи та“, № 3 от 1 яну ари 1900 г. 
13 Пак там, № 6 от 24 ок том ври 1901 г. 
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из ли за не са мо от прав на, но и от со циал но-ико но ми ческа глед на 
точ ка“14.

Предстоящите пар ла мен тар ни из бо ри през 1904 г. да ват нов 
тла сък на то зи про цес. БЗНС пот вър ж да ва на ме ре нието си за ко-
рен ни про ме ни в Закона за наслед ст во то.15 Едно от ре ше нията на 
Третия съ бор на Демократическата пар тия е иска не то „да се от-
ме ни пра во то на ли ца от жен ски пол да по лу ча ват наслед ст во от 
нед ви жи ми зем ле дел чески имо ти“16. Това иска не се обос но ва ва с 
мо ти ва, че омъ же на та дъ ще ря ня ма при нос за уве ли ча ва не на 
имо та на ба ща та, как то и с раз д ро бя ва не то на зе мя та и сгра ди те, 
което на ма ля ва тях на та стойност и затруд ня ва ек сплоати ра не то 
им. Воден от съ щи те съ обра же ния, на род ният пред ста ви тел 
Георги Пасарев вна ся във II ре дов на се сия (15 ок том ври 1904 – 31 
яну ари 1905 г.) на XIII ОНС офи циал но пред ло же ние за из ме не-
ние на чл. 21 от за ко на, което пред виж да наслед ни ци те от жен ски 
пол да по лу ча ват 1/3 от де ла на мъж ки те наслед ни ци, а те да имат 
пра во да из ку пу ват тех ни те дя ло ве.17 Независимо от ком про мис-
ния му ха рак тер и съв местя ва не то на оби чайна та прак ти ка с мо-
дер но то за ко но да тел ст во то ва пред ло же ние по каз ва един от пъ-
ти ща та за про мя на на за ко на.

Изменението на Закона за наслед ст во то посте пен но се 
превръ ща от об щосел ски в на циона лен и по ли ти чески въпрос. 
Стремежът на по ли ти ци те да го во рят на ези ка на на ро да и от кри-
тият по пу ли зъм ста ват при чи на пред ло же нията да бъ дат пре ка ле-
но ра ди кал ни, без ясен ме ха ни зъм за прак ти ческа ре али за ция. С 
ос но ва ние Т. Хинков от бе ляз ва, че „по ве че то от пре по ръ ча ни те 
уред би по тая ма те рия са неспо луч ли ви“18.

В та ка ва об щест ве на и по ли ти ческа об ста нов ка ми нистъ рът 
на пра во съ дието Константин Панайодов (18 ав густ 1905 – 22 ок-
том ври 1906 г.) в пра ви тел ст во то, ръ ко во де но от ген. Рачо 

14 Николова, В., Д. Саздов. Цит. съч., с. 208. 
15 Устав на БЗНС. С при ло же ние на два пра вил ни ка – за съ юз ния вест ник и за 

участие на съ юза в за ко но да тел ни те из бо ри, Ст. Загора, 1904, 3–4. 
16 Програмни ре ше ния на III-ѝ съ бор на Демократическата пар тия в България. 

С.: Св. София, 1904; Основни на ча ла на Демократическата пар тия в България. 
С.: Св. София, 1903; Николова, В., Д. Саздов. Цит. съч., с. 260. 

17 Стенографски днев ни ци на XIII ОНС, II РС, кн. 2. С.: ДП, 1905, с. 623. 
18 Хинков, Т. По наслед ст ве на та част на наслед ни ци те от жен ски пол. – 

Юридически преглед, 1905, № 9, с. 574. 
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Петров, наз на ча ва спе циал на ко ми сия със за да ча да из ра бо ти за-
ко нопроект за из ме не ние и до пъл не ние на ня кои чле но ве от 
Закона за наслед ст во то. В нея вли зат Хр. Павлов, д-р П. Данчев и 
А. Каблешков – пред ста ви те ли на Върховния ка са ционен съд, д-р 
А. Петров – гла вен секре тар на Министерството на пра во съ дието, 
и С. С. Бобчев от ака де мич ни те сре ди. Докладът на К. Панайодов, 
а съ що це ли те и съ дър жа нието на за ко нопроек та по каз ват, че на-
род но ли бе рал ният ми нистър на пра во съ дието след ва под хо да и 
възприема мо ти ви те за не го на на род ня ка д-р К. Стоилов. Както 
през 1896 г., та ка и през 1906 г. цел та е да се отстра нят най-остри-
те про ти во ре чия меж ду за ко на и оби чай ноправ ни те нор ми и тра-
ди ции на на ро да, да се пре мах не съз да де на та от за ко на „пер тур-
ба ция в съ щест ву ва щи те до то га ва взаим ни пра во от но ше ния меж-
ду съ наслед ни ци те“. Въпросът за ко рен но то пре ра бот ва не или за 
съз да ва не то на из ця ло нов за кон ве че не стои на дне вен ред. В 
то зи сми съл са и ду ми те на ми нистър К. Панайодов: „без да се ча-
ка пред приема не то на ед но ко рен но преглеж да не и пре ра бот ва не 
на за ко на за наслед ст во то, на ла га се час по-ско ро отстра не нието 
на най-оче би ющи те не съ образ ности на за ко на с по ня тието на на-
ро да за пра во то и спра вед ли вост та“. Като та ки ва се опре де лят: 
1) ра вен ст во то на низ хо дя щи те наслед ни ци от мъж ки и жен ски 
пол; 2) раз ме рът на наслед ст ве на та част на съпру зи те и 3) оне-
прав да ва не то на оне зи наслед ни ци, които са спо мог на ли за уве-
ли ча ва не на имо та на насле до да те ля.19

Подготовката на за ко нопроек та е съпро во де на от ожи ве на 
про фе сионал на диску сия. Т. Хинков спо де ля мне нието, че до ри и 
да се уза ко ни по ло же нието дъ ще ри те да по лу ча ват 1/2 от де ла на 
бра тя та си, „то ва пак ня ма да прибли жи за ко на към на род ни те 
оби чаи“ по ра ди раз но образ на та оби чай на прак ти ка в стра на та. 
Като се по зо ва ва на опи та на Германия и Австрия, той пред ла га: 
1) да се из ме ни ин сти ту тът на разпо ла гаема та част и тя да бъ де в 
раз мер, ра вен на стойност та на 1/2 от наслед ст ве на та част; 
2) оцен ка та на ра бот на та зе мя да се из числя ва вър ху ос но ва та на 
до би тия чист го ди шен до ход от нея и 3) да се забра ни про даж ба та 
на наслед ст ве ни имо ти от ба ща та в пол за на ня кого от мъж ки те 
наслед ни ци. По то зи на чин, от ед на стра на, се да ва по-го ля ма 

19 Стенографски днев ни ци на ХIII ОНС, 3-та РС, кн. IV. С.: ДП, 1906, с. 226. 
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сво бо да на насле до да те ля да опре де ля сам де ла на наслед ни ци те 
си и да за ве щае разпо ла гаема та си част на мъж ки те наслед ни ци, 
които са участ ва ли в уве ли ча ва не то на имо та му, а от дру га, се 
да ва въз мож ност да се прекра ти не за кон на та прак ти ка да се ли-
ша ват наслед ни ци те от жен ски пол от наслед ст во.20

Необходимостта от за ко но да тел ни про ме ни е в цен тъ ра на 
вни ма нието и на Първия съ бор на прав ни ци те (юли 1905 г.). С. С. 
Бобчев из на ся ре фе рат на те ма „Българската зад ру га и нейният 
юри ди чески ха рак тер“21. Особен ин те рес пре диз вик ва ре фе ра тът 
на Й. Фаденхехт на те ма „Трябва ли да се из ме нят разпо ред би те 
на Закона за наслед ст во то от но си тел но наслед ст ве на та част на 
низ хо дя щи те от жен ски пол“. Този проблем той раз глеж да и в 
дру ги свои из след ва ния.22 Йосиф Фаденхехт спо де ля раз би ра не-
то, че ра вен ст во то меж ду мъж ки те и жен ски те низ хо дя щи в 
наслед ст ве ноправ но от но ше ние е „ед но изиск ва не на най-го ля ма 
спра вед ли вост и се на ми ра във хар мо ния със строя на днеш но то 
се мейст во“. Той об ви ня ва ми нистъ ра на пра во съ дието К. Пана-
йодов, че бя га от об щест ве на та кри ти ка, и на ри ча проек та неспра-
вед лив, непрак ти чен и безпо ле зен от аграр но-сто пан ско гле ди ще. 
Йосиф Фаденхехт сти га до из во да, че по ра ди мно го обра зието на 
оби чайна та прак ти ка е не въз мож но за ко но да те лят да опре де ли 
оби чаите, на които „да да де пред по чи та ние“. По то зи на чин той 
обос но ва ва те за та, че оби чай ноправ ни те нор ми са обек тив но 
оста ре ли, „ан тик вар ни“ не за ви си мо от фак та, че в по ве че то се ли-
ща на България про дъл жа ват да се при ла гат. Затова той ха рак те-

20 Вж. Хинков, Т. По наслед ст ве на та част на наслед ни ци те от жен ски пол. – 
Юридически преглед, 1905, № 9, 580–585. 

21 Бобчев, С. С. Българската зад ру га и нейният юри ди чески ха рак тер. – В: 
Протоколи и ре фе ра ти на Първия кон грес на българските юристи, дър жан през 
мес. юлий 1905 г. С.: Печатница на Бр. Пагалови, 1906, 13–44. 

22 Фаденхехт, Й. Трябва ли да се из ме нят разпо 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. – В: 
Протоколи и ре фе ра ти на Първия кон грес на българските юристи..., 253–283; 
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. – Юридически преглед, 
1905, № 7, с. 454; 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, 23–56; Фаденхехт, Й. По Закона за 
из ме не ние и до пъл не ние на ня кои части от за ко на за наслед ст во то. – Списание 
на юри ди ческо то дру жест во в София, 1905, № 6, 266–273. 



27Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 12/2021

ри зи ра пред ло же нието на де пу та та от Балчик Георги Пасарев ка-
то „край но неспра вед ли во“ и ли ше но от вся как во ос но ва ние.

В заклю че ние Й. Фаденхехт сти га до след ния из вод, кой то 
отра зя ва най-пъл но и яс но не го ва та по зи ция: „Нито един от до во-
ди те, които се да ват у нас, не оправ да ва ни то пъл но то ли ша ва не 
на жен ски те нис хо дя щи от пра во то да наслед ват заед но с мъж ки-
те нисхо дя щи, ни то на ма ля ва не то на наслед ст ве на та част на пър-
ви те, изоб що или са мо по от но ше ние на зем ле дел чески (не покри-
ти имоти), ко га то съ наслед ват заед но със свои бра тя“. Той на ри ча 
уто пия же ла нието да се вър не „злат но то вре ме на зад ру га та“.

Предложенията, които Й. Фаденхехт пра ви, имат за цел за-
паз ва не на прин ци па на ра вен ст во меж ду низ хо дя щи те наслед ни-
ци и по-тяс но то му об вър з ва не със спра вед ли вост та: 1) ро ди те лят 
да мо же със за ве ща тел но разпо реж да не да пред пи ше на низ хо дя-
щи те наслед ни ци „един опре де лен на чин на дел ба и съста вя не на 
дя ло ве те“ под усло вие да се из рав ни не ра вен ст во то на дя ло ве те с 
па ри, ако ня ма про тив на во ля на за ве ща те ля; 2) си но ве те, вло жи-
ли в ба щи но то до ма кин ст во „своя труд или пък свои при хо ди“, да 
имат пра во на обез ще те ние от ма са та на наслед ст во то, ако не са 
се от ка за ли из рич но или мъл ча ли во от то ва пра во; 3) пра во на ро-
ди те ля да оста ви в наслед ст во ця ло то зе ме дел ско име ние или 
про миш ле но за ве де ние, ка то за кон на та част на оста на ли те на-
след ни ци бъ де изпла те на в па ри; 4) оценка та на зе ме дел ска та зе-
мя да ста ва въз ос но ва на сред ния чист го ди шен до ход, ум но жен 
по 25.23

Отношение по ре фе ра та на Й. Фаденхехт взе мат Н. Брънеков 
и Н. Благоев. Н. Брънеков за щи та ва прин ци па на ра вен ст во меж-
ду наслед ни ци те от два та по ла. Анализирайки исто рията на оби-
чайно то пра во, той сти га до из во да, че „ло ши те оби чаи тряб ва да 
се уни що жат“24. За раз ли ка от не го Н. Благоев под кре пя пред ви-
де ни те про ме ни. Той смя та, че из ме не нията в насле дя ва не то, въ-

23 Фаденхехт, Й. По Закона за из ме не ние и до пъл не ние на ня кои части от за-
ко на за наслед ст во то. – Списание на юри ди ческо то дру жест во в София, 1905, 
№ 6, 266–273; № 7, 295–306; № 10, 433–456; 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, 23–56. 

24 Протоколи и ре фе ра ти на Първия кон грес на бъл гар ски те юристи, дър жан 
през м. юлий 1905 г., с. 283. 
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ве де ни със за ко на от 1890 г., са напра ве ни при бър за но и преж-
девре мен но и не са съ обра зе ни с на род ни те оби чаи и тра ди ции. 
Н. Благоев раз глеж да не от чи та не то на при но са на си но ве те за 
уве ли ча ва не на наслед ст во то на ба ща та ка то „най-го ля ма неспра-
вед ли вост, която за ко нът не тряб ва да про те жи ра“. Той на ми ра в 
бра ко ве те по смет ка ос но ва ние да ха рак те ри зи ра на ред би те, до-
пуска щи то ва, ка то „мал ко не мо рал ни“ и опре де ля раз д ро бя ва не-
то на зе мя та в ре зул тат на дел ба та за „вре ди тел но“25.

Законопроектът е об съ ден за два дни (13–14 яну ари 1906 г.) 
в рам ки те на пър во то му че те не. По пред ло же ние на ко ми сията 
сро кът, през кой то съпру га та по лу ча ва 1/3 част от ця ло то наслед-
ст во, е уве ли чен от 5 на 10 го ди ни след смър т та на мъ жа ѝ (чл. 39). 
При вто ро то че те не де пу та ти те от пра ви тел ст ве но то мно зин ст во 
гла су ват за ко нопроек та без вся как ви из ме не ния и до пъл не ния.

Дебатът се во ди по три въпро са, очер та ни от прак ти ка та и 
фор му ли ра ни от ми нистъ ра на пра во съ дието: 1) съв мест но то 
насле дя ва не на низ хо дя щи те от мъж ки и жен ски пол; 2) раз ме ра 
на наслед ст ве на та част на съпру зи те и 3) не за чи та не то на при но-
са на наслед ни ци те, оста на ли при насле до да те ля и ра бо ти ли заед-
но с не го за уве ли ча ва не на ма са та на наслед ст во то.26

Поддръжниците на за ко нопроек та отстояват раз би ра не то, че 
за ко нът от 1890 г. про ти во ре чи на уста но ви лия се от ве ко ве се-
меен бит на на ро да и на не го ви те по ня тия за наслед ст ве но то пра-
во. В то ва те виж дат при чи на та за въз ник на ли те кон ф лик ти и 
сътре се ния в раз ви тието на зе ме де лието и на бъл гар ско то се ло.

От своя стра на опо нен ти те на пра ви тел ст во то из ра зя ват опа-
се нията си, че връ ща не то към на род ни те оби чаи мо же да пре диз-
ви ка но ва пер тур ба ция и въл не ния в об щест во то. Те настояват да 
се от че те фак тът, че за ко нът е в си ла по ве че от 15 го ди ни, и при-
зо ва ват ко ле ги те си да бъ дат мно го вни ма тел ни при фор му ли ра-
не то на вся ка про мя на.

Целта да се приеме та къв ком про ми сен ва риант, кой то да 
съв местя ва евро пейския прин цип на ра вен ст во с оби чайна та нор-
ма, ли ша ва ща дъ ще ря та от наслед ст во, се оказ ва в пря ка за ви си-
мост от на ми ра не то на най-прием ли ва та и прак ти чески при ло жи-

25 Пак там, с. 284. 
26 Стенографски днев ни ци на ΧΙΙΙ ОНС, 3-та РС, кн. VI, с. 2026. 
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ма фор му ла за то ва. Комисията при Министерството на пра во съ-
дието възприема ка то та ка ва де ле нието на имо ти те на покри ти и 
не покри ти. Според ми нистър К. Панайодов то ва де ле ние се ос но-
ва ва „на обек тив на мяр ка“, а те зи две ка те го рии са „съ вър ше но 
по нят ни на на ро да“ от дейст вието на тур ско то за ко но да тел ст во и 
са „яс ни за все ки го“27. В своите кри тич ни бе леж ки Й. Фаденхехт 
на ри ча на ред ба та „чу до вищ на“ по ра ди нейна та „неспра вед ли-
вост“ и „непрак тич ност“ и приема за по-ре алистич но и до пусти-
мо де ле нието на се мейст ва та на град ски и сел ски.28 Н. Благоев, 
кой то от хвър ля из ця ло иде ите и те зи те на Й. Фаденхехт, съ що 
застъп ва та зи по зи ция и пред ла га пред ви де ни те из ме не ния да ва-
жат са мо за жен ски те наслед ни ци от се ло.29

Министърът на пра во съ дието К. Панайодов се про ти во-
поста вя на вся как ви край ни идеи и ре ше ния. Той от чи та фак та, че 
Законът за наслед ст во то ве че е оста вил „сле да“ в прав ния мир, 
по ра ди което не приема пред ло же нията за пъл но то му от хвър ля-
не на вся ка це на. Министърът е твър до убе ден, че ако се оста ви 
пра во раз да ва не то на се ло да се из вър ш ва спо ред оби чая, то ва ще 
„съз да де ед на не опре де ле ност“. Основание за по до бен из вод той 
на ми ра във все още не изу че но то и не ко ди фи ци ра но оби чай но 
пра во.30

С из ме не нието на чл. 21 за ко нопроек тът пред виж да за кон-
ни те де ца или тех ни те низ хо дя щи да „наслед ват покри ти те не-
дви жи ми имо ти и дви жи ми те, които не се счи тат при над леж ност 
на зем ле дел ческо то сто пан ст во, без раз ли ка на пол и по ра вни 
части...“. Що се от на ся до не покри ти те нед ви жи ми имо ти и дви-
жи ми те, които се смя тат за при над леж ност на зе ме дел ско то сто-
пан ст во, „ко га то нис хо дя щи те са от мъж ки и от жен ски пол, то га-
ва част та на нис хо дя щи те от мъж ки пол е два пъ ти по-го ля ма от 
част та на нис хо дя щи те от жен ски пол“. Според ми нистър К. Па-
найодов „рав нопра вие не мо же да има там, де то ня ма рав ни за-

27 Пак там, с. 2027, 2067, 2068. 
28 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? – Демокра-
тически преглед, 1906, № 1, с. 46. 

29 Протоколи и ре фе ра ти на Първия кон грес на бъл гар ски те юристи, дър жан 
през м. юлий 1905 г., с. 284. 

30 Стенографски днев ни ци на XIII ОНС, 3-та РС, кн. VI, с. 2027, 2067. 
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дъл же ния“, за то ва мъ жът тряб ва да има из вест ни пре иму щест ва 
при насле дя ва не то до то га ва, до ко га то „се счи та гла ва на се мейст-
во то и про дъл жи тел на ро да на насле до да те ля, до ко га то вър ху 
не го ще ле жат огром на та част гри жи за из дър жа не на се мейст во-
то и по вин ности за под дър жа не то це лост та и раз ви тието на дър-
жа ва та“. Той просле дя ва връз ка та меж ду прин ци па на насле дя ва-
не и сте пен та на ико но ми ческо раз ви тие в от дел ни те дър жа ви и 
сти га до из во да, че през вре ме то, ко га то ико но ми ческа та си ла на 
евро пейски те на ро ди е в тях но то зе ме де лие, те „са приема ли не-
рав нопра вието меж ду мъ жа и же на та в наслед ва не то“31.

Началото на диску сията поста вя Г. Пасарев, кой то се из каз ва 
в под кре па на за ко нопроек та и опре де ля чл. 21 ка то „ед но зло“. 
Той на ри ча ре ше нието на ми нистър К. Панайодов „похвал на 
постъп ка“, ка то ед новре мен но с то ва го при зо ва ва за по ве че ку-
раж, за още ед на крач ка напред, за пъл но връ ща не към нор ми те и 
тра ди циите на оби чайно то пра во.32

Предложението на Г. Пасарев да не се пра ви раз ли ка меж ду 
покри ти те и не покри ти те имо ти, как то и да се пре мах не опре де-
ля не то на имо ти те на при над ле жа щи и непри над ле жа щи към зе-
ме дел ско то сто пан ст во сре ща под кре па та на Жечо Бакалов, един 
от про тив ни ци те на пра ви тел ст ве ния за ко нопроект.33

За раз ли ка от тях па зар джиш кият де пу тат Яков Матакиев на-
ми ра опре де ле ния от ко ми сията кри те рий за ра зу мен и оправ дан 
пред вид го ле ми те раз ли чия меж ду сел ския и град ския жи вот. Той 
смя та, че ако за гра да ра вен ст во то меж ду мъж ки те и жен ски те 
наслед ни ци е прием ли во, то в се ла та е не до пусти мо, за що то е 
неспра вед ли во, до кол ко то осо бе ности те на сел ския бит не са от-
че те ни в дру ги те за ко ни.34

Д-р Петър Стайков, участ ник в об съж да не то и приема не то 
на Закона за наслед ст во то от 1890 г., съ що одобря ва за ко нопроек-
та. Според не го ос нов ни те при чи ни за до пус на ти те сла бости и не-
доста тъ ци в за ко на се ко ре нят в „систе ма та на ко пи ра не то“ и в 
„бър зи на та“, с която е одобрен. Русенският на ро ден пред ста ви тел 
от хвър ля ка то не ос но ва тел но мне нието на д-р В. Чернев, че 

31 Пак там, с. 2026. 
32 Пак там, 2028–2030. 
33 Пак там, с. 2032. 
34 Пак там, 2051–2052. 



31Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 12/2021

неспра вед ли вост та спря мо сел ско то на се ле ние е ре зул тат от 
дейност та на съ диите или ад во ка ти те, и до каз ва, че тя е за ло же на 
в са мия за кон. От та зи глед на точ ка той за щи та ва идеята по ня-
тието за спра вед ли вост да се съ обра зя ва със схващанията и с тра-
ди циите на на ро да, с не го вия по ли ти чески и сел скосто пан ски бит 
и под ла га на кри ти ка опи ти те да се смес ва спра вед ли вост та със 
съвре мен ни те ли бе рал ни те ории.35

Друг под дръж ник на за ко нопроек та е М. Милев. Съдия и ад-
во кат с над 25-го диш на прак ти ка, той по соч ва, че в Старозагорски 
окръг ни то ед но де ло „не е ре ше но вън от съ да по спо год ба, 
съглас но с за ко на“, а всич ки спо год би и дел би „са ста на ли по ста-
рия оби чай“. Според не го ня ма друг за кон, „кой то да е пре тър пял 
та ки ва из би ка ля ния“, за да се за па зи ба щи ният имот в ръ це те на 
си но ве те. М. Милев на соч ва вни ма нието на ко ле ги те си към не га-
тив но то от но ше ние на съ се ля ни те спря мо сестра та, тръг на ла да 
тър си за кон но то си наслед ст во – от но ше ние, фор ми ра но под 
влияние на сел ския бит и тра ди ции. В заклю че ние той за явя ва, че 
оби ча ят, нор ми ращ насле дя ва не то на же ни те, „е бил мно го спра-
вед лив“36.

Депутатите, които под кре пят за ко нопроек та, виж дат в не го 
ед на стъп ка към въз ста но вя ва не на спра вед ли вост та и връ ща не, 
ма кар и частич но, към нор ми те на оби чайно то пра во.

Естествено, под хо дът и ар гу мен ти те на про тив ни ци те на за-
ко нопроек та – Ж. Бакалов, Т. Влайков, д-р В. Чернев и В. Нейчов, 
са ко рен но про ти во по лож ни. Те декла ри рат от кри то пред по чи та-
нието си към мо дер ни те, во де щи прин ци пи в евро пейско то пра во. 
Според тях пред ви де ни те из ме не ния на чл. 21 на ру ша ват кон сти-
ту цион ни те и естест ве ни те пра ва на же на та. Жечо Бакалов раз-
кри ва го ля мо то раз но обра зие на оби чайно то пра во и при зо ва ва 
ко ле ги те си да об мислят добре пред ви де ни те про ме ни в ин сти ту-
та за наслед ст во то, „за да не съз да дат пер тур ба ции в об щест ве ния 
жи вот“ и да не се стиг не до ре зул та ти, про тив ни на преслед ва ни-
те.37

Д-р В. Чернев опре де ля из ме не нието на чл. 21 ка то не оправ-

35 Пак там, с. 2047, 2049. 
36 Пак там, с. 2055, 2056. 
37 Пак там, с. 2031, 2033. 
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да но и неспра вед ли во и съ що до пуска въз мож ност та то да до ве де 
до пер тур ба ция в насле дя ва не то. Той спо де ля виж да не то, че не 
за ко нът, а не уме ло то му при ла га не от съ диите и ад во ка ти те е до-
ве ло до фор ми ра не то на не га тив ни нагла си в об щест во то. Д-р В. 
Чернев ха рак те ри зи ра ка то „оче би юща неспра вед ли вост“ пра во-
то на наслед ни ци те от жен ски пол в се ла та да не прив на сят в ма-
са та на наслед ст во то своя че из. Той раз глеж да раз де ля не то на же-
ни те на граж данки и се лянки ка то на ру ше ние на чл. 257 от за ко на 
и на тра ди циите на се мейст во то, за що то „и ед ни те, и дру ги те, са 
дъ ще ри на един ба ща; и ед ни те, и дру ги те са сестри на ед ни и съ-
щи бра тя“. В заклю че ние д-р В. Чернев при зо ва ва ми нистър 
К. Па найодов да от тегли за ко нопроек та в име то на ли бе рал ни те 
идеи, които изпо вяд ва.38 Острата и край на по зи ция на Ж. Бакалов 
и на д-р В. Чернев е обяс ни ма, тъй ка то и два ма та са чле но ве на 
но ва та Младолиберална пар тия, ръ ко во де на от Дими тър Тончев.

Тодор Влайков не виж да ни как во ос но ва ние – ни то от глед-
на точ ка на на род ния оби чай, ни то след вай ки прин ци па на спра-
вед ли вост та, ни то от сто пан ско гле ди ще, „да се огра ни чи прин-
ци път на рав нопра вието“. Въпреки то ва пи са те лят де пу тат под-
кре пя идеята да се обез ще тят си но ве те, допри несли със своя труд 
за уве ли ча ва не на имо та на се мейст во то. Той пред ла га още да се 
да де пра во на насле до да те ля чрез за ве ща тел но разпо реж да не „да 
ука же как на ми ра за добре да се разпре де ли имо та по дир смър т та 
му“39.

Вълко Нейчов поста вя ак цент вър ху „мо рал ни те после ди-
ци“, които за ко нопроек тът мо же да произ ве де. Народният пред-
ста ви тел от Панагюрище настоява да не се на ру ша ва прин ци път 
на ра вен ст во то, а да се поста ви же на та на рав но с мъ жа. Той съ що 
от хвър ля раз де ля не то на же ни те на се лянки и граж данки и от да ва 
то зи факт на об стоятел ст во то, че „за ко ни те се пи шат в кан це ла-
риите на бе кя ри те ер ге ни“. В от го вор на сме ха на де пу та ти те 
В. Нейчов съв сем се риоз но за явя ва: „Ако един ден в тая огра да 
вля зат же ни, те щя ха да искат да прив не сат мъ же те всич ко, което 
са изпи ли или изигра ли на ко мар“. Обобщаващата му оценка е ед-
ноз нач на и без ком про мис на – „ед но за ко но да тел ст во, което из ри-

38 Пак там, с. 2041, 2045, 2047. 
39 Пак там, 2035–2037. 
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ча не ра вен ст во, е за ко но да тел ст во, което за на ши те вре ме на е от-
жи вя ло своя век“40.

Опозиционните де пу та ти от хвър лят твър де нията, че за ко нът 
от 1890 г. е до вел до се риоз ни сътре се ния в об щест во то, и из каз-
ват пред по ло же нието, че по-ско ро из ме не нията на чл. 21 мо гат да 
ста нат при чи на за то ва. Много от тех ни те кри ти ки и ар гу мен ти се 
пре покри ват или до пъл ват с те зи на Й. Фаденхехт41 и Т. Хинков42.

Наред с из ме не нието на чл. 21 мъж ки те наслед ни ци по лу ча-
ват пре дим ст во и с про мя на та на ал. 2 на чл. 240, която пред виж-
да: „Нисходящите от мъж ки пол, всич ки или ня кои от тях, мо гат 
да за дър жат за се бе си дя ло ве те на своите съ наслед ни ци от жен-
ски пол, които ве че са омъ же ни, вър ху не покри ти те имо ти, ка то 
запла тят стойност та на тия дя ло ве по оце не ние“. Правото на от-
ку пу ва не е аб со лют но и не за ви си от то ва да ли имо ти те са де ли-
ми или не де ли ми, ни то пък от тех ния раз мер. То има за цел да 
уве ли чи де ла на мъж ки те низ хо дя щи наслед ни ци, да за па зи це-
лост та на фа мил но то зе ме дел ско сто пан ст во и по то зи на чин да 
спре или да за ба ви про це са на раз д ро бя ва не на зе ме дел ска та соб-
ст ве ност. Все пак в тър се не то на спра вед ли вост и рав но ве сие за-
ко но да те лят приема, че мо гат да се из ку пят дя ло ве те на съ наслед-
ни ци те от жен ски пол, „които ве че са омъ же ни“. Изискването е 
омъж ва не то дa е ре ал но и да е ста на ло пре ди от ва ря не то на 
наслед ст во то.

Законът да ва пра во на един или на ня кол ко от мъж ки те 
наслед ни ци да се от ка жат от из ку пу ва не то на жен ски те дя ло ве. 
По съ щия на чин за ко но да те лят под хож да и към омъ же ни те 
сестри, ка то до пуска да бъ дат из ку пе ни дя ло ве те на всич ки или 
са мо на ня кои от тях.

Едно от важ ни те из ме не ния е обез ще тя ва не то на низ хо дя-
щи те наслед ни ци за при но са им за на раст ва не на иму щест во то на 

40 Пак там, 2052–2054. 
41 Фаденхехт, Й. По Закона за из ме не ние и до пъл не ние на ня кои части от за-

ко на за наслед ст во то. – Списание на юри ди ческо то дру жест во в София, 1905, 
№ 6, 266–273; № 7, 295–306; № 10, 433–456; 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, 23–56. 

42 Хинков, Т. По наслед ст ве на та част на наслед ни ци те от жен ски пол. – 
Юридически преглед, 1905, № 9, 574–585. 
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насле до да те ля. Член 242, ал. 2 изиск ва наслед ни кът да е пъл но ле-
тен и да е спо мог нал за уве ли ча ва не на сто пан ст во то „със свои 
сред ст ва или със свой труд“. При из числя ва не на обез ще те нието 
се приспа дат раз хо ди те, напра ве ни от насле до да те ля за не го и за 
из д ръж ка та на се мейст во то му. Обезщетението се из вър ш ва от 
оста на ли те съ наслед ни ци при дел ба та, ако ли це то не е би ло въз-
награ де но от насле до да те ля по друг на чин.

Нарушаването на прин ци па на ра вен ст во то меж ду по ло ве те 
на ла га пре раз глеж да не на на чи на на опре де ля не на де ла на пре-
жи ве лия съпруг и в част ност на майка та. Дискусията е крат ка и 
пот вър ж да ва по зи циите на две те ос нов ни гру пи.

Поддръжниците на пра ви тел ст во то за щи та ват те за та, че с 
но вия проект се да ват по-го лям дял и си гур ност на съпру га та и 
майка та. Министър К. Панайодов отстоява мне нието, че е „по-по-
лез но да бъ де уре гу ли ра но спра вед ли во по ло же нието на же на та, 
ка то съпру га и май ка, от кол ко то ка то дъ ще ря“. Той кон ста ти ра 
мно го мал кия дял, кой то по лу ча ва пре жи ве лият съпруг, ко га то 
ня ма де ца или има по ве че от две де ца. Според не го ед но от 
достойн ст ва та на пра ви тел ст ве но то пред ло же ние е уве ли ча ва не-
то на де ла на без дет на та май ка, как то и по ощ ря ва не то на же ни те 
да раж дат и да от глеж дат по ве че де ца, а съ що и раз ши ря ва не то на 
пра во то на наслед ни ци те да из ку пу ват пра ва та на пре жи ве лия 
съпруг.43 Г. Пасарев смя та, че ре ал но майка та е още те на, за що то 
не се от чи та нейният труд за от глеж да не то на де ца та. С цел да се 
за щи тят ин те ре си те на де ца та при пов то рен брак на жи вия ро ди-
тел ми нистъ рът пред ла га той да по лу ча ва по-мал ка наслед ст ве на 
част, но не я конкре ти зи ра ка то раз мер.44

Опонентите на пра ви тел ст во то виж дат пробле ма в на ру ша-
ва не то на прин ци па на ра вен ст во меж ду два та по ла. Според 
Ж. Бакалов оси гу ря ва не то на майка та е за смет ка на онеправ да ва-
не то на дъ ще ря та чрез ли ша ва не то ѝ от де ла, кой то ѝ да ва Законът 
за наслед ст во то. Д-р В. Чернев не виж да ос но ва тел ни съ обра же-
ния за уве ли ча ва не на част та на майка та и на пом ня на ко ле ги те 
си, че съ щест ву ва що то за ко но да тел ст во ѝ да ва пра во на граж дан-
ски иск за прех ра на, как то и пра во да тър си углав на от го вор ност 

43 Стенографски днев ни ци на XIII ОНС, 3-та РС, кн. VI, с. 2027, 2063. 
44 Пак там, 2028–2030. 
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от си но ве те си за то ва, че не се гри жат за нея. Той не из ключ ва и 
въз мож ност та но ви те тек сто ве да ста нат при чи на за сключ ва не на 
бра ко ве по смет ка на ста ри го ди ни с цел да се уза ко ни ед на 
„зестра на вдо ви ци те“, въпре ки че проек тът изиск ва пет го ди шен 
брак, кой то в окон ча тел ния ва риант на за ко на е уве ли чен на 10 
го ди ни. Д-р П. Стайков не приема обяс не нията на ми нистъ ра на 
пра во съ дието и пред ла га при опре де ля не на де ла на майка та при 
мно го де ца съста ви те ли те на за ко нопроек та да се обър нат към 
дейст ва що то до Освобождението за ко но да тел ст во.45

Независимо от напра ве ни те бе леж ки и пред ло же ния мно зин-
ст во то одобря ва без про ме ни за ко нопроек та на пра ви тел ст во то. 
Законодателят съз да ва по-бла гоприят но по ло же ние за съпру га та, 
ко га то се конку ри ра с две де ца от раз ли чен пол, от кол ко то при 
две де ца от един и същ пол. Петко Венедиков46, Й. Фаденхехт47 и 
Д. Тончев48 опре де лят то ва ре ше ние ка то не це ле съ образ но. Те от-
бе ляз ват съ що, че съ обра же нията да се об вър же раз ме рът на де ла 
на пре жи ве лия съпруг не са мо с броя, но и с по ла на низ хо дя щи те 
наслед ни ци са неяс ни и не мо ти ви ра ни.

В хо да на об ща та диску сия на род ни те из бра ни ци как то от 
еди ния, та ка и от дру гия ла гер за ся гат и въпро са за зад ру га та, за 
нейно то място в исто рията и в сто пан ския жи вот на стра на та, за 
връз ка та ѝ с оби чайно то пра во. Всички те в ед на или дру га сте пен 
са еди но душ ни, че зад ру га та ка то ин сти тут е из жи вя ла своето 
вре ме. Очерталите се раз ли чия са глав но в два пунк та: 1) от нос но 
ро ля та на За ко на за наслед ст во то в уско ря ва не на про це са на 
нейно то разпа да не и 2) от нос но бъ де ще то на зад ру га та и на оби-
чайно то пра во ка то произ ти ча що и свър за но с нея.

Жечо Бакалов, Т. Влайков и д-р Ст. Данев отстояват те за та, 
че при чи ни те за из чез ва не то на зад ру га та ка то фор ма на сто пан-
ска ор га ни за ция са: но ви те со циал ни и ико но ми чески усло вия, 
ин ди ви ду ализ мът, естест ве но то кул тур но и сто пан ско раз ви тие 

45 Пак там, с. 2029, 2030, 2032, 2046, 2049. 
46 Венедиков, П. Система на бъл гар ско то наслед ст ве но пра во..., с. 58, 59. 
47 Фаденхехт, Й. По Закона за из ме не ние и до пъл не ние на ня кои части от за-

ко на за наслед ст во то. – Списание на юри ди ческо то дру жест во в София, 1905, 
№ 10, с. 444. 

48 Тончев, Д. Коментар вър ху за ко на за наслед ст во то, т. 1, с. 303. 
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на об щест во то.49 Гледната точ ка и из во ди те на три ма та де пу та ти 
съв па дат с оценки те на из вест ни уче ни и по ли ти ци ка то Ив. Ев. 
Гешов50, С. С. Бобчев51 и Й. Фаденхехт.52

Министър К. Панайодов и под дръж ни ци те му са на мне ние, 
че „най-си лен удар“ вър ху зад ру га та е на не съл Законът за наслед-
ст во то.53

Законът за из ме не ние и до пъл не ние на ня кои чле но ве от за-
ко на за наслед ст во то съз да ва нов ре жим на насле дя ва не за низ хо-
дя щи те наслед ни ци. Намалява се част та на наслед ни ци те от жен-
ски пол, „без оба че да се въз ста но ви из ця ло ста ро то оби чай но 
пра во и по ло же ние“54, как то от бе ляз ва П. Венедиков. Той опре де-
ля но ва та ре дак ция на чл. 21 ка то ком про мис, ре зул тат от „стъл к-
но ве нието меж ду на род но то схва ща не, което из ключ ва дъ ще ри те 
от наслед ст во, и рим ска та нор ма на чл. 21“55.

Редица из сле до ва те ли под ла гат на кри ти ка уза ко не ния ком-
про мис. Според С. С. Бобчев „всич ки те зи но ви на ред би не удо-
во лет во ри ха доста тъч но нуж ди те, от които бя ха из ви ка ни, ни то 
пък вне со ха ди ре на та спра вед ли вост“. Затова той при зо ва ва „да 
се напра ви не що по-ра зум но и по-це ле съ образ но от съ щест ву-
ещо то“56. Още по-остра е оценка та на Й. Фаденхехт. Той смята, 
че но ва та ре дак ция на чл. 21 мо же да послу жи ка то „обра зец на 
непрак ти ка бил но за ко но по ло же ние“. По ду ми те му но ве ла та от 
1906 г. до каз ва, че „ако сля по то ко пи ра не на чуж ди за ко но да тел-
ст ва е греш ка, още по-го ля ма греш ка е да се ори ги нал ни чи ди ле-
тан т ски в за ко но да тел ст во то“57.

49 Стенографски днев ни ци на XIII ОНС, 3-та РС, кн. VI, с. 2034, 2035, 2038. 
50 Гешов, Ив. Задругата в Западна България. – В: Думи и де ла. Финансови и 

еко но ми чески сту дии. С.: Ив. Г. Говедаров и сие, 1899, с. 91. 
51 Бобчев, С. С. Какво е напра ве но у нас за изу ча ва не на оби чайно то пра во. – 

Юридически преглед, 1893, № 7, с. 301. 
52 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. – 
Юридически преглед, 1905, № 7, с. 454. 

53 Стенографски днев ни ци на XIII ОНС, 3-та РС, кн. VI, с. 2029, 2049, 2062. 
54 Венедиков, П. Бележки вър ху че иза и зестра та по дейст ва що то пра во у 

нас. – Юридически ар хив, 1934, № 6, с. 498. 
55 Венедиков, П. Система на бъл гар ско то наслед ст ве но пра во..., с. 232. 
56 Бобчев, С. С. Нашата за ко но да тел на 1906 го ди на. – Юридически преглед, 

1907, № 1, с. 5. 
57 Фаденхехт, Й. По Закона за из ме не ние и до пъл не ние на ня кои части от за-

ко на за наслед ст во то. – Списание на юри ди ческо то дру жест во в София, 1905, 
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Подобно е от но ше нието към за ко на и на съвре мен ни те ав то-
ри. Михаил Андреев съ що от бе ляз ва, че „из бра ният път за ре ша-
ва не на не съ от ветст вието на ре ци пи ра но то пи са но пра во с осо бе-
ности те на бъл гар ския бит е бил твър де фор ма листи чен и не съ-
вър шен“. Това му да ва пра во да ока чест ви опи та за про ме ни ка то 
„неспо луч лив“58. Мария Манолова под чер та ва, че ком про мис но-
то ре ше ние „не е могло да из бег не всич ки оне зи не съ вър шен ст-
ва“, които за ко нът е по ка зал при при ла га не то му.59 От своя стра на 
Д. Токушев смя та, че с напра ве ния ком про мис, „без да се уста но-
ви аб со лют но то ра вен ст во меж ду наслед ни ци те, не за ви си мо от 
тех ния пол, за ко но да те лят въ веж да от но си тел на спра вед ли-
вост“60.

Действително от глед на точ ка на раз ви тието на евро пейска-
та прав на те ория и прак ти ка из ме не нията и до пъл не нията на 
Закона за наслед ст во то пред ставля ват без спор но ед но връ ща не 
на зад. Оба че от по зи циите на со циал но-ико но ми ческа та ре ал ност 
в стра на та по то ва вре ме те са един опит да се от го во ри на нуж ди-
те на зе ме де лието, на раз би ра нията на на ро да за се меен бит и 
спра вед ли вост.

Приетият ком про ми сен ва риант не са мо не пре одо ля ва не-
доста тъ ци те на ста рия за кон, прояви ли се в го ди ни те на не го во то 
дейст вие, но съв сем естест ве но по раж да но ви пробле ми и труд-
ности. Въпреки то ва след 1906 г. за ко но да те лят не пра ви опи ти да 
из ме ни Закона за наслед ст во то или да из ра бо ти из ця ло нов за кон.

Законът за наслед ст во то оста ва в исто рията на бъл гар ско то 
за ко но да тел ст во след Освобождението ка то за ко на, в кой то най-
сил но се чув ст ва влиянието на оби чайно то пра во. За то ва в най-
го ля ма сте пен допри на сят из ме не нията и до пъл не нията, напра ве-
ни в не го през 1906 го ди на.

№ 7, с. 298; № 10, с. 456; 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, 23–56. 

58 Андреев, М. История на бъл гар ска та буржоазна дър жа ва и пра во 1878–
1917. С.: Софи-Р, 1993, с. 219. 

59 Манолова, М. История на дър жа ва та и пра во то. Трета бъл гар ска дър жа ва 
1878–1944. С.: Ciela Soft and publ., 2001, с. 177. 

60 Токушев, Д. История на но во бъл гар ска та дър жа ва и пра во 1878–1944. С.: 
Сиби, 2001, с. 185. 


