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Прехвърляне на наследствен имот или на дял от наследствен имот (чл. 76 ЗН)
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 Анотация: „В статията проф. Венедиков разглежда един класически 

институт на българското наследствено право, зает от романското континентално 

правно семейство у нас. Авторът сочи, че разпоредбата на чл. 76 ЗН, според която 

актовете на разпореждане на сънаследник с отделни наследствени предмети са 

недействителни, ако тези предмети не се поставят в негов дял при делбата, е опит 

да се изрази по-сполучливо фикцията за декларативния характер на делбата на чл. 292 

от стария Закон за наследството. Оправданието за съществуването на чл. 76 ЗН е, 

че с него се целяло да се осигури възможността на всеки наследник да получи дял в 

натура при делбата: тази възможност се накърнявала, ако се включи едно външно 

лице в съсобствеността на един от наследствените имоти, защото с него трябвало 

да се прави отделна делба и имотът щял да изчезне от делбата на цялото 

наследство. Според проф. Венедиков това оправдание е изкуствено и не съобразява, че 

у нас делбата е уредена различно от делбата във Франция. Авторът предлага при една 

реформа на нашето наследствено право чл. 76 ЗН да отпадне.“ 
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За сделките, с които един от наследниците прехвърля един наследствен имот или 

своя дял в един наследствен имот, Законът за наследството съдържа особена 

разпоредба, чл. 76: „Актовете на разпореждане на сънаследник с отделни наследствени 

предмети са недействителни, ако тези предмети не се поставят в негов дял при 

делбата.“ Този член е опит на съставителите на закона да изразят по-сполучливо 

разпоредбата на чл. 292 от стария Закон за наследството. Чл. 292 създаваше една 

фикция: „Всеки наследник се брои, като да е наследил самичък и непосредствено 
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всичките имоти, които съставят неговия дял или му са се паднали чрез разпродажбата, 

и като да не е имал никога правото на собственост върху другите имоти на 

наследството.“ А този член е превод на чл. 883 от Френския граждански кодекс. От тази 

фикция следваше, че извършените от един наследник прехвърляния на наследствени 

имоти преди делбата са в зависимост от това дали имотите ще се поставят в негов дял 

при делбата. Това чл. 76 ЗН изразява, без да прибягва до помощта на фикция. 

Чл. 76 ЗН, малко известен на обикновените граждани, а понякога пренебрегван и 

от юристи, даде повод за едно тълкувателно решение № 72/85 г. ОСГК, което остави 

неразрешени някои въпроси и дава повод за някои съмнения за това как трябва да се 

разбира то. От друга страна, мисля, че не е безинтересно да се постави и въпросът 

доколко всичко онова, което е прието в тълкувателното решение, е вън от критика. 

1. Както е формулиран чл. 76 ЗН, той има предвид само случая, когато един 

сънаследник прехвърли един цял наследствен имот, като не държи сметка за това, че 

той е собственик само на дял от него. Текстът говори за разпореждания на сънаследник 

„с отделни наследствени предмети“. Но приема се общо, че той важи и за случаите, в 

които сънаследникът се разпорежда само със своя дял в един наследствен имот. Това 

разширително тълкувание се оправдава всъщност с това, че текстът се разбира като 

пренасяне на разпоредбата на стария чл. 292 в действащия закон: чл. 292 е формулиран 

много по-общо, фикцията, която той създава, важи без съмнение и за двата случая на 

разпореждане. Тълкувателното решение № 72/85 г. изрично сочи, че чл. 76 ЗН обхваща 

случая, когато разпореждането се отнася само до дела на сънаследника. 

Освен в това отношение тълкувателното решение изяснява обсега на чл. 76 ЗН в 

два случая.  

Първият се отнася до въпроса дали този член се прилага при всеки случай на 

съсобственост, независимо от това от какво тя е възникнала. Решението приема, че той 

важи само за случаите на съсобственост, която е възникнала поради сънаследяване, а не 

и в други случаи – когато е възникнала чрез правна сделка или когато е възникнала при 

прекратяване на съпружеската имуществена общност. Съмненията по тези въпроси 

бяха предизвикани от обстоятелството, че чл. 34, ал. 2 ЗС препраща за случаите на 

делба на съсобствен имот към разпоредбите на ЗН, една от които е и чл. 76. Общото 

събрание на Върховния съд приема, че чл. 76 ЗН е специален закон по отношение на чл. 

34, ал. 2 ЗС, без да дава повече пояснения. Това становище може да се подкрепи обаче с 

историята на текста. Той е, както казах, нова редакция на правилото на чл. 292 на 

стария закон, а за чл. 292 не може да има съмнение, че се отнася само до сънаследяване: 
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той обявява, че „сънаследниците“ се смята, че получават дяловете си в делбата направо 

„от наследодателя“. 

По-мъчно е да се обоснове становището на Върховния съд във втория случай: 

когато сънаследникът е продал цялото си наследство. Върховният съд го мотивира само 

с думите: „понеже чл. 76 ЗН не се отнася до продажба на наследство“, които не са 

никакво обосноваване. Продажбата на наследството на един наследник, както е 

известно, не прави купувача наследник, а е равно на продажба на всяко отделно 

имущество от това наследство (с което се поема от купувача и задължението да изплати 

задълженията на наследството). Ако е така, то няма и основание продажбата на 

наследствените права да се изключи от обсега на чл. 76 ЗН. Съдът би могъл да 

мотивира това решение по друг начин. Според тълкувателното решение чл. 76 ЗН се 

обяснява в нашето право с желанието на законодателя да осигури на наследниците при 

делбата на наследството възможността всеки да получи дял в натура: тази възможност 

се изключвала, когато наследник прехвърли своя дял от наследствен имот на трето 

лице. Щом общото събрание стои на това обяснение на чл. 76 ЗН, то би могло да 

обоснове с него изключването от обсега на чл. 76 ЗН на случая, когато в наследството 

има само един имот: в този случай изобщо е изключена възможността всеки 

сънаследник да получи дял в натура. Но, разбира се, тогава трябва да се приеме, че чл. 

76 ЗН няма да се прилага във всички случаи, когато броят на недвижимите имоти в 

наследството е по-малък от броя на наследниците. (Колкото за основанието, поради 

което е приет чл. 76 ЗН, аз ще се спра на този въпрос по-нататък.) 

2. Какво е положението на сделката, която единият наследник е сключил, в 

случаите на чл. 76 ЗН? Наследникът продава като свой един наследствен имот или 

продава само своя наследствен дял в него? Аз мисля, че по този въпрос не би трябвало 

да има съмнение. Достатъчно е да прочетем текста на чл. 76 ЗН, който е много ясен, и 

ще видим, че според него такива сделки „са недействителни, ако тези предмети 

(прехвърлените от наследника предмети) не се паднат в негов дял при делбата“. 

Недействителността настъпва, ако при делбата имотът не бъде поставен в дял на 

наследника прехвърлител: това значи, че вън от този случай сделката си остава 

действителна. 

Това е разрешението, което се даваше за такива сделки по стария чл. 292: 

недействителност настъпваше, ако при делбата имотът не се постави в дял на 

наследника, който го е отчуждил. Така се решава въпросът и във Франция по чл. 883 на 
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кодекса. Там има и още един текст, чл. 841, който се отнася до случая и който е 

изрично в този смисъл: „Всеки, даже роднина на покойния, още не е наследник.“ 

Обаче тълкувателното решение е формулирано по един начин, който оставя 

място за съмнения. Там се чете, че чл. 76 ЗН установява за разпореждането, което е 

извършено от наследника, „абсолютна недействителност“, „нищожност“, с тази 

особеност, че ако при делбата имотът се възложи на наследника отчуждител, „настъпва 

валидно придобиване на правото на собственост от приобретателя“, „сделката се 

заздравява с обратна сила“. 

Не значи ли това, че преди делбата прехвърлителната сделка е напълно нищожна 

и не произвежда последици, а такива възникват само когато при делбата имотът се 

постави в дял на наследника отчуждител? Такова разбиране на тълкувателното решение 

не е несъвместимо с редакцията на решението, колкото и да е несъвместимо според 

мене с редакцията на чл. 76 и с данните от историята на този текст. Но то води, мисля, 

до крайно неприемливи резултати. Ако приемем, че това е искало да каже Общото 

събрание на Гражданската колегия, това би значило, на първо място, че наследникът, 

който е продал дела си, може още на другия ден да се позове на това, че продажбата е 

нищожна, и да отнеме продаденото на приобретателя владение. На второ място, то би 

значело, че съдът би трябвало и служебно да прогласи нищожността на прехвърлянето, 

макар и никой от наследниците да не се позовава на нея, и дори ако те заявяват, че са 

съгласни със сделката, тя не би се потвърдила, защото нищожна сделка не може да се 

потвърди. Следва също така, че ако имотът бъде отнет от приобретателя, било преди 

делбата, било въз основа на делбата, той не би могъл да води договорен иск за 

обезщетение срещу наследника отчуждител, защото от нищожен договор не може да 

възникне право на обезщетение за неизпълнение: ще може само да се иска обратно 

това, което е платено по сделката – иск за неоснователно обогатяване. Нещо повече: 

ако имотът при делбата не се постави в дял на отчуждителя, от приобретателя ще може 

да се иска обезщетение за използването на чужд имот. 

Аз не мисля, че горните положения са желаните от Общото събрание, когато то е 

приемало тълкувателното решение. Мисля прочее, че когато тълкувателното решение 

говори и за „абсолютна недействителност“ и за „нищожност“, думите му се отнасят 

само до вещното действие на сделката, сключена от единия наследник, до 

прехвърлянето на собствеността, но не и до облигационното действие: то се поражда 

между наследника прехвърлител и приобретателя веднага и задължава първия да не 

отнема владението на дела от приобретателя. Но кога се прехвърля собствеността? От 
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думите на решението, че когато имотът се постави в дял на прехвърлителя, „настъпва 

валидното прехвърляне на собствеността“ не се ли налага да приемем, че според 

Общото събрание през времето между сключването на сделката и извършването на 

делбата собственик остава прехвърлителят? Такова разбиране е възможно. Аз обаче, 

като имам предвид самия текст на чл. 76 ЗН и историята му, бих предпочел да приема, 

че Общото събрание е употребило един не много точен израз и че цитираните по-горе 

думи, че настъпва „валидност на прехвърлянето“, трябва да се разбират в смисъл, че 

щом имотът при делбата се възложи на прехвърлителя, ако е продаден целият имот, 

дяловете на другите наследници преминават в собственост върху приобретателя, а 

делът на самия прехвърлител, който преминава в собственост още със сключването на 

сделката, остава окончателно у приобретателя; прехвърлянето става неотменимо. Това 

становище, мисля, че трябва да се предпочете, понеже помирява тълкувателното 

решение с текста на чл. 76 ЗН и с историята му; а практически разликата между двете 

разрешения не е съществена. 

Чл. 76 ЗН, каквото и тълкуване да приемем за него, няма съмнение, че е създаден 

в интереса на наследниците, които не са участвали в прехвърлянето. Щом е така, трябва 

да приемем, че те могат да се откажат от възможността, която им предоставя този член. 

Това би могло да стане както преди да се сключи от техния сънаследник сделката, така 

и след това. Тълкувателното решение се е спряло само на въпроса за случая на чл. 33 

ЗС и приема, че наследниците могат да се позоват на чл. 76 ЗН и когато са били 

поканени да изкупят дела на сънаследника си, но не са упражнили правото на 

изкупуване. Това е обаче нещо различно от случая, когато те са дали направо 

съгласието си сънаследникът им да прехвърли дела си. Аз мисля, че при такова 

съгласие, дори и да няма изричен отказ от правото, трябва да се приеме, че чл. 76 ЗН 

няма приложение. 

Най-после нека се спра на един случай, който може да се срещне в практиката. 

От двамата наследници в едно наследство единият прехвърля дела си на трето лице. 

Другият наследник, разбира се, може да се позове на чл. 76 ЗН и да извърши делба със 

своя сънаследник, а не с приобретателя. Но наследникът, който е прехвърлил дела си, 

умира и негов единствен наследник е неговият сънаследник в първото наследство. 

Какво става с неговото право по чл. 76 ЗН? Аз мисля, че в този случай без колебание 

трябва да приемем, че то изгасва. Щом преживелият наследник наследява своя 

сънаследник, личностите на двамата се сливат и положението е както, ако живият 

наследник беше сам прехвърлил дела на приобретателя. Разбира се, същото ще 
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приемем и в обратния случай: когато наследникът, който е прехвърлил дела си, наследи 

сънаследника си, който е могъл да се възползва от чл. 76 ЗН. 

Остава ми да кажа няколко думи и за какво е оправданието за включването на 

чл. 76 в Закона за наследството. Единственото оправдание за това, че този член 

съществува, което се дава, е, че с него се целяло да се осигури възможността на всеки 

наследник да получи дял в натура при делбата: тази възможност се накърнявала, ако се 

включи едно външно лице в съсобствеността на един от наследствените имоти, защото 

с него трябвало да се прави отделна делба и имотът щял да изчезне от делбата на 

цялото наследство. Това оправдание според мене е твърде изкуствено. Нищо в 

редакцията на текста не го подкрепя, историята на текста – това че той произтича от чл. 

292 ЗН (отм.), от фикцията за обратно действие на делбата – и фактът, че то би имало 

смисъл само в някои случаи на наследства, го прави мъчно приемливо. 

Всъщност аз мисля, че този текст е вмъкнат в ЗН по недоразумение. Ако се 

вгледаме в произхода му, ще видим, че правилото на чл. 883 на френския кодекс, 

превод на който е чл. 292 на стария наш закон, е свързано с особености на делбата на 

наследство във френското право, които то е наследило от феодалното право. Във 

Френския граждански кодекс делбата на наследството е уредена, като се е изхождало от 

разбирането, че тя е една чисто семейна работа и трябва да бъде извършена между 

сънаследниците, без участието на външно лице, за да се уредят напълно между тях 

отношенията. При това френското право полага особена грижа, за да осигури 

равенството между сънаследниците. С оглед на това то изисква при делбата всеки 

сънаследник да привнесе в наследството всичко, което е получил безвъзмездно от 

наследодателя – разпоредба, която е независима от правилата за запазената част: 

дяловете на наследниците се определят, като се изхожда от образуваната по този начин 

наследствена маса. На второ място, според френското право при делба всеки 

сънаследник трябва да привнесе в наследството и това, което е държал на 

наследодателя, и всичко, което дължи на сънаследниците си, ако те имат право да 

получат нещо за подобрения на наследствените имоти, плащания на наследствени 

задължения и др. Всичко това трябва да се уреди при делбата, за извършването на която 

съдът делегира един съдия, който пък назначава един нотариус, за да извърши 

операциите, които се налагат. 

Очевидно е, че щом законът предвижда такова уреждане на отношенията, 

делбата трябва да се извърши между наследниците и ако някой от тях е прехвърлил 

правата си на външно лице, тя се извършва без участието на това лице. 
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Старият наш Закон за наследството възприема от френския и стария италиански 

кодекс привнасянето на даренията, но само между сънаследници, които са низходящи 

на наследодателя. Той въвежда и привнасяне на задълженията (чл. 243), което 

практиката е свела само до задължения във връзка с наследствените имоти. В същото 

време старият ЗН е възприел и принципа за обратното действие на делбата – принципа, 

че тя се извършва между наследниците без участието на този, комуто някой от тях е 

прехвърлил правата си, и от резултата й зависи дали приобретателят на тези права ги 

запазва или изгубва. 

Действащият ЗН изоставя привнасянето на даренията, направени от 

наследодателя на сънаследниците, и привнасянето на това, което те са дължали на 

наследодателя. От сложната френска система е останало само уреждането на сметките 

между сънаследниците във връзка с наследствените имоти. При това положение не се 

вижда ни най-малкото основание делбата да се извършва като във френското право или 

по стария ЗН, между първоначалните наследници, без участието на този, на когото 

някой от тях е прехвърлил правото си. Обаче силата на традицията и недостатъчното 

вникване в разликите между положението по но-вия закон и това по стария или по 

френския граждански кодекс са предизвикали появата на чл. 76 ЗН. Мисля, че при една 

реформа на нашето наследствено право, която е неизбежна, чл. 76 ЗН ще трябва да 

отпадне.  


