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УВОД 

В чл. 56 от Закона за наследството е уредена възможността на кредиторите на 

наследника да атакуват извършения от него отказ от наследство. Това е един интересен 

и своеобразен институт на наследственото право, който поражда редица теоретични и 

практически проблеми и е недостатъчно изследван в българската правна литература. 

Липсва монографично изследване или студия, което да разглежда в цялост посоченото 

явление. На него са посветени само няколко статии1. В учебните курсове по 

наследствено право2, в коментарите на действащия3 и на отменения4 закони за 

наследството и в някои монографични изследвания на наследственоправна тематика 

въпросът е разгледан съвсем накратко. В някои от курсовете по гражданско право – 

обща част и по облигационно право също са отделени по няколко реда на тази 

възможност на кредиторите, обикновено при материята на относителната 

недействителност или на нейната най-типична хипотеза – Павловия иск. По същата 

причина явлението е споменато и в някои изследвания, посветени на други институти 

на отделните гражданскоправни отрасли. В повечето от посочените източници само са 

посочени някои от неговите белези, без да то да е изследвано детайлно. В старата 

наследственоправна литература също липсва цялостно изследване на института на 

отмяната на отказа от наследство. Проф. Петко Венедиков5 и Димитър Тончев6 му 

посвещават малко повече внимание в своите забележителни трудове, но правната 

уредба на този институт, както и въобще на приемането и отказа от наследство тогава е 

била доста различна. Това налага преосмисляне на изложените при нейното действие 

виждания. 

Необходимостта от едно самостоятелно изследване на предвидената в чл. 56 от 

Закона за наследството възможност на кредиторите на наследника е продиктувана от 

множеството проблеми, които въпросният институт поражда. Те са свързани на първо 

място с правната същност на явлението и с приликата му с други близки правни 

фигури. На следващо място, налице са теоретични и практически проблеми във 

връзка с реда и производството по упражняването на разглежданото право – 

началният момент на сроковете за упражняване, пасивната легитимация по иска, 
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възможността за обективно и субективно съединяване в процеса и т.н. Нееднозначно 

се разглеждат в теорията и практиката правните последици от упражняването на 

субективното право на кредиторите в отношенията между тях и длъжника, т.е. 

наследника, чийто отказ е атакуван. Проблеми възникват и във връзка с правните 

последици от упражняването на правото в правната сфера на трети лица – другите 

наследници, които са приели наследството; приобретателите, придобили права от тези 

други наследници и т.н. Не са изяснени и възможностите за съчетаване на правната 

защита на кредиторите, установена в чл. 56 от Закона за наследството, с други правни 

средства. Всички тези специфики обуславят актуалността на изследвания проблем. 

Настоящият труд прави скромен опит да разгледа всестранно посочения институт и 

да даде отговор на тези и други въпроси във връзка с него. Предмет на изследването е 

отмяната на отказа от наследство от кредиторите на наследника в тяхна полза като 

институт на наследственото право и като едно от средствата за защита на кредиторите в 

гражданското право въобще. Цел на изследването е пълен и всестранен анализ на това 

правно средство и на неговата уредба в българското и в някои чужди законодателства. 

Настоящият труд възприема за теза същността на отмяната на отказа от наследство 

по чл. 56 ЗН като едно от средствата за защита на кредиторите в гражданските 

правоотношения. По-конкретно, то заема своето място в системата на защитни 

средства, дадени в полза на кредиторите, срещу увреждащи ги правни действия на 

техния длъжник. Като такова, то до голяма степен е сходно с Павловия иск, но бележи 

и редица различия с него по отношение на правопораждащия го фактически състав, 

сроковете за упражняване, правните последици и т.н. Поради това на него следва да му 

се признае самостоятелно съществуване. В резултат на упражняването на правото по 

чл. 56 ЗН отказът от наследство става непротивопоставим на упражнилия правото 

кредитор, но запазва действието си спрямо всички други правни субекти. Правната 

уредба на отмяната на отказа от наследство е твърде лаконична и страда от 

недостатъци, поради което се нуждае от усъвършенстване.  

В изследването е използван правно-догматичният метод, посредством който е 

анализирана действащата законова уредба. Използването на историческия метод 

позволява да се проследи генезиса и развитието на института и да се открият 

историческите и обществените закономерности, довели до неговото сегашно състояние. 

Чрез сравнителния метод е показана правната уредба на института в някои чужди 

законодателства, като това не е правено самоцелно, а с цел да се разкрият и обобщят 

различните възгледи на законодателите към разглежданото правно явление. Изследвана 

е съдебната практика по приложението на чл. 56 ЗН, а на места – и на близки правни 

институти, като е взето отношение по различията в тълкуването на съдилищата. 

Критичен анализ е направен на становищата в българската цивилистична литература, 

както и на трудове на чуждестранни автори. Направени са предложения de lege ferenda 

с цел усъвършенстване на съществуващата нормативна уредба, както и предложения за 

тълкуване и прилагане на института в съдебната практика. 

Структурата на изследването обхваща увод, четири глави и заключение. Първата 

глава е посветена на общата характеристика на института на отмяната на отказа от 

наследство. Проследено е неговото историческо развитие, разгледана е уредбата му в 

българското и в други законодателства, обърнато е внимание на използваната 

терминология и на обществено-икономическата обусловеност на института, направена 

е съпоставка с близки правни институти. По този начин са очертани общите параметри 



на института на отмяната, за да може след това да се премине към неговото по-

задълбочено изследване. Във втората глава са изследвани отделните елементи от 

фактическия състав, пораждащ правото на кредиторите на наследника да отменят в 

своя полза отказа от наследство. Третата глава е посветена на упражняването на това 

субективно право: реда, по който се извършва; активната и пасивната легитимация по 

иска; сроковете, в които може да бъде упражнено; възможността му за съчетаване с 

други правни средства. В нея е обърнато внимание и на проблемите, породени от 

наличието на международен елемент в разглежданото правоотношение. В четвърта 

глава са изследвани правните последици от упражняването на правото на кредиторите. 

Разгледани са резултатите от отмяната в правната сфера на длъжника – наследник, на 

кредиторите, на трети лица с правен интерес. На базата на изложеното в предходните 

глави са направени изводи за правната същност на института. В заключението са 

обобщени предложенията de lege ferenda, направени в рамките на изследването. 


