ТЕМА 3: РИСКОВЕ ОТ НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ПРИ
РАЗПОРЕДИТЕЛНИ С ИМОТИ, ПРИДОБИТИ ПО НАСЛЕДСТВО
(преглед на съдебната практика)
Доц. д-р Бисерка Маринова
сп. Собственост и право, бр. 7/2019

В практиката могат да възникнат много въпроси във връзка с
възможните рискове за преобретателя по сделки с недвижимо имущество,
придобито от прадовадетля по наследство.
В по-голямата си част те са свързани с правата на сънаследници, като
в

следващото

изложение

няма

да

бъдат

разгледани

рисковете,

произтичащи от правата на други трети лица, които се обуславят от
вторичния характер на придобивния способ на наследяване /доколкото
праводателят не е придобил права върху определено имущество поради
недействителност на сделката, няма как те да са преминали към
наследника и той да може да се разпореди с него, без последната сделка да
е неатакуема/.
I.

ЗАПАЗЕНА

ЧАСТ

ОТ

НАСЛЕДСТВОТО

КАТО

ПРЕДПОСТАВКА ЗА РИСК ЗА ПРАВАТА НА ПРЕОБРЕТАТЕЛ НА
ИМОТ.
I.1.

ИСК

ЗА

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

НА

НАКЪРНЕНА

ЗАПАЗЕНА ЧАСТ.
В чл. 30 от Закона за наследството са определени запазените части на
наследниците по закон и съответно – оставащата разполагаема част от
имуществото, с която наследодателят би могъл приживе да се разпорежда,
без това да води до потенциалното право на наследник със запазена част да
иска нейното възстановяване.
Понякога наследници със запазена част погрешно изчисляват
размера й, като не се съобразяват с правилата за определяне на

наследствената маса съгласно чл. 31 ЗН, или „пропускат” да извършат
намаление с направените приживе в тяхна полза дарения и завети, с
изключение на обичайните такива.1
Искът по чл. 30 ЗН по своята правна същност е субективно
потестативно право с конститутивно действие и се упражнява в хода на
съдебна делба. Както се подчертава в Тълкувателно решение №
3/19.12.2013 г на ОСГК по т.д. № 3/2013 г, успешното упражняване на
правото на възстановяване на запазената част от наследството срещу
заветници или надарени, които не са призовани към наследяване, зависи от
наличието на материална предпоставка – приемане на наследството по
опис, при това в срока по чл. 61, ал. 1 от Закона за наследството, доколкото
това право не се упражнява срещу недееспособните, държавата и
обществените организации.
В Решение № 14 от 24.04.2014 г. на ВКС по гр. д. № 1398/2013 г., II г.
о., ГК се акцентира на изискването за приемане наследството по опис като
предпоставка за реализиране на правото да се иска възстановяване на
запазената част, но само когато наследодателят е извършил дарствени
разпореждания или частни завещателни разпореждания, но не и когато
завещателното му разпореждане е универсално. Съгласно постановките по
т. 1 и т. 2 от ТР № 1 от 19.05.2004 г. по гр.д.№ 1/2004 г. на ВКС, ОСГК,
разпоредбата на чл. 37 ЗН намира приложение само в хипотези на
постановено възстановяване на запазена част чрез намаление на дарение
или завет, не и в хипотези на намаление на универсално завещание. В този
смисъл е и Решение № 176/4.07.2013 г на ВКС по гр.д. № 1805/2013г,
първо го, ГК, в което се казва, че не във всички случаи при уважен иск
Вж.повече за изчисляването на масата на наследството, разполагаемата и запазената част в материала
„Възстановяване на запазена част от наследството по реда на чл. 30 ЗН. Преглед на практиката ва ВКС”
от Кристиян Трендафилов, публикуван на 19.април 2019 г в сайта http://gramada.org
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по чл. 30, ал. 1 ЗН имотът се връща в наследството и може да бъде предмет
на делба. Той изобщо не може да се върне в наследството, ако
отчуждаването му е станало след изтичане на една година от откриване на
наследството и преди вписване на исковата молба за намалението. В този
случай правата на третите лица се стабилизират и не могат да бъдат
отменени по реда на чл. 37 ЗН, а наследниците с накърнена запазена част
получават само парично уравнение на имуществените си права. Ако
отчуждаването е извършено преди да е изтекла една година от откриване
на наследството или след изтичане на една година, но при вписана искова
молба за намалението, имотите могат да бъдат върнати в наследството по
реда на чл. 30, ал. 1 ЗН и да се делят, но само след успешно проведен иск
по чл. 37 ЗН. Преди да има влязло в сила решение по такъв иск, те не
подлежат на делба.
I.2.

РИСК ОТ НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ПРИ РАЗПОРЕЖДАНЕ С

ИМОТ,

ПРИДОБИТ

ЧРЕЗ

ДАРЕНИЕ

ИЛИ

ЗАВЕТ

ОТ

СЪНАСЛЕДНИК ПРИ ПРИ НАСЛЕДНИЦИ СЪС ЗАПАЗЕНА ЧАСТ.
Възможно е придобилият приживе чрез дарение или след откриване
на наследството на починалото лице, да се разпореди с това имущество.
При наличие на други наследници с право се поставя въпросът как
ще се отразят техните права на запазена част върху правата на
преобретателя. Като се базира на правилото, че материалноправни норми
имат обратно действие единствено, ако това е посочено в закона, както
например е предвидено в чл. 88 от Закона за задълженията и договорите,
ВКС в Решение № 582 от 20.07.2004 г. по гр. д. № 168/2004 г., I г. о. е
направил извода, че чл. 30, ал. 1 ЗН не е предвидено, че възстановяването
на запазената част има обратно действие. На разположение на наследника
по закон, успешно провел иска си по чл. 30, ал. 1 ЗН, е отменителният иск
по чл. 37 ЗН. Само и доколкото при условията на цитираната правна норма

е упражнено правото по чл. 37 ЗН (или по чл. 135 ЗЗД) и имотът е върнат в
наследството, би била налице съсобственост, подлежаща на съдебна делба.
В Решение № 203 от 3.06.2009 г. на ВКС по гр. д. № 3642/2007 г., III г. о.,
ГК изрично се посочва, че не може да се иска делба на имот, който
наследодателят е подарил и после надареният е отчуждил на трето лице
преди уважаване на предявен иск по чл. 37 от Закона за наследството.
Наследникът с право на запазена част не може да предяви иска за делба на
завещания имот преди да е поискано възстановяването на запазената част,
но правата на третите лица, придобили имот от наследник по завещание
или надарено лице, не отпадат преди отмяната на разпореждането при
условията на чл. 37 ЗН, т. е. преди връщане на имота в наследството. При
невъзможност да се върне разпореденият в полза на третото лице
недвижим имот в наследството, то наследникът по закон следва да получи
възстановената запазена част в паричната равностойност на имота, оценен
към момента на възстановяване на запазената част. Следва да се има
предвид, че изчисляването на стойността на наследствената маса и
съответно – на запазената и разполагаемата част на наследниците, се
извършва към момента на откриване на наследството, т.е. на смъртта на
наследодателя. Стойността на запазената част следва да се присъди със
законната лихва от датата на влизане в сила на първостепенното решение в
частта, с която е намалено дарението: от този момент насетне настъпва
конститутивното действие на решението в необжалваната му част, а
основна негова последица е възстановяването на запазената част на
необходим наследник. При положение, че това възстановяване става
парично, от датата, на която съдебният акт е породил конститутивното си
действие, вземането за стойността на запазената част става ликвидно и
изискуемо /Решение № 460 от 24.10.2008 г. на ОС - Велико Търново по в.
гр. д. № 484/2008 г./

ІІІ. ИСКЪТ ПО ЧЛ. 76 ОТ ЗАКОНА ЗА НАСЛЕДСТВОТО И
ПРАВАТА НА ПРЕОБРЕТАТЕЛЯ.
Разпоредбата на чл. 76 от ЗН обявява, че са недействителни
разпоредителни действия на наследник, ако обектът на сделката, тн. В
закона „наследствени предмети”, не се падне в неговия дял при делбата.
Този лаконичен текст се нуждае от разяснение с оглед на правния ефект на
тази недействителност. Относителната недействителност по чл. 76 ЗН е
особен вид недействителност. Противоречието на сделка с чл. 76 от ЗН не
попада в приложното поле на чл. 26, ал. 1 от ЗЗД, визиращ абсолютна
нищожност на сделките. Отреденото място на чл. 76 в закон, регулиращ
наследствените правоотношения (ЗН), сочи, че последиците на нормата
имат ограничен обхват и намират приложение само за сделките на
разпореждане със сънаследствено имущество.
Правото да се иска прогласяване на относителната недействителност
по чл. 76 ЗН може да се упражни като инцидентен, преюдициален и
обуславящ, установителен иск или чрез възражение. Както е разяснено с т.
3, б. „б” от ППВС № 7/1973 г., правото да се иска възстановяване на
запазената част може да бъде упражнено освен от прекия наследник, чиято
запазена част е накърнена, още и от неговите наследници. При релевиране
на относителната недействителност на акт на разпореждане като главна
страна в процеса следва да участва сънаследникът-прехвърлител по
заявения иск за делба, както и приобретателят по сделката по заявения иск
по чл. 76 ЗН. Под страх от нищожност на делбата - чл. 75, ал. 2 ЗН, при
релевиране на относителната недействителност на акт на разпореждане
като главна страна в процеса следва да участва сънаследникътпрехвърлител по заявения иск за делба, както и приобретателят по
сделката по заявения иск по чл. 76 ЗН /Тълкувателно решение № 1 от
19.05.2004 г. на ВКС по гр. д. № 1/2004 г., ОСГК/. В делбения процес
сънаследниците, които не са извършили разпоредителна сделка със

сънаследствената вещ, следва да заявят правото си до приключване на
устните състезания в първата фаза. Ако във втората фаза при изършване на
делбата, разпоредената сънаследствена вещ не се падне нему в дял, то ще
следва, че в отношенията между прехвърлител и приобретател актът на
разпореждане, макар и действителен, не може да прехвърли права и
прехвърлителят сънаследник отговаря спрямо приобретателя по реда на чл.
189 и сл. ЗЗД.
Според т. 3 от ТР № 72/1986 г. на ОСГК на ВС, ако наследството се
изчерпва само с прехвърлената вещ, респ.с прехвърлените вещи, обема на
прехвърляне е цялата наследствена квота и акта на разпореждане с
наследствената идеална част от тази вещ/вещи е възмезден, този акт на
разпореждане съставлява продажба на наследство по смисъла на чл. 212 от
ЗЗД, а чл. 76 от ЗН не се прилага, когато разпореждането е с цялото
имущество, като съвкупност от права и задължения. В същия смисъл е и
Решение № 70 от 15.07.2014 г. на ВКС по гр. д. № 7091/2013 г., I г. о.,
според което оттносително недействителни спрямо наследниците на
основание чл.

76

от

ЗН са

всички

актове

на разпореждане

със

сънаследствен имот или със сънаследствен дял от имот, с изключение на
разпореждания, с които се изчерпва наследството и поради това
представляват продажба на наследство по смисъла на чл. 212 от ЗЗД,
разпореждания на всички наследници със сънаследствените им дялове или
разпореждания между самите сънаследниците. За недействителността
по чл. 76 от ЗН без значение е дали разпоредителната сделка е възмездна
/продажба, замяна, цесия и др./ или безвъзмездна /дарение/. Полезно в
мотивите си за съотношението и допустимостта на исковете но чл. 37 и чл.
76 ЗН е Решение № 177/2016 г. от 28.03.2017 г. на ВКС, II г.о

ГК

по

гр.д. № 890/2016 г. по чл. 290 – чл. 293 ГПК. Касационното обжалване на
въззивното решение е допуснато в приложното поле на чл. 280, ал. 1, т. 1
ГПК предвид поддържаното противоречие с Решение № 176 от 04.07.2013

г. по гр.д.№ 1805/2013 г. на ВКС, І г.о. С посочения акт ВКС се е
произнесъл по въпроса при какви условия запазват правата си третите
лица, придобили възмездно недвижим имот, който е бил предмет на
завещание или дарение, намалено по реда на чл. 30, ал. 1 ЗН и може ли без
успешно проведен иск по чл. 37 ЗН този имот да бъде поделен от
наследниците. При условията на чл. 291, т. 3 ГПК ВКС приема, че тази
практика е неприложима към имот, който е предмет на частно завещателно
разпореждане по смисъла на чл. 16, ал. 2 ЗН (в разрешения по гр.д.№
1805/2013 г. казус на ползващото се от завещанието лице са били завещани
всички възстановени на наследодателя земеделски земи, а не цялото му
имущество), т.е. когато е налице собственик на основание универсално
завещание по смисъла на чл. 16, ал. 1 ЗН. Приложима за случая съдебна
практика съставляват разясненията, дадени с т. 1 и т. 2 от ТР № 1 от
19.05.2004

г.

по

гр.д.№

1/2004

г.

на

ВКС,

ОСГК.

II. ВЪПРОСИ НА ДАВНОСТТА.
II.1. СРОКОВЕ ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ ПРАВАТА НА НАСЛЕДНИЦИ
СЪС ЗАПАЗЕНА ЧАСТ.
Давността за предявяване на искпо чл. 30, ал. 1 ЗН е петгодишна и не
се прилага служебно. Съгласно т. 3, б. „г” от ППВС № 7/1973 г. искът за
намаляване на завещания и на дарения за възстановяване на запазената
част се погасява с общата петгодишна давност, която за завещанията
започва да тече от момента, когато заветникът упражни своите права по
завещанието. В постановлението не се сочи кога се счита, че заветникът е
упражнил правата по завещанието. Този въпрос е фактически и се
разрешава въз основа на данните по конкретното дело. Както е разяснено с
т. 3, б. „б” от ППВС № 7/1973 г. правото да се иска възстановяване на
запазената част може да бъде упражнено освен от прекия наследник, чиято
запазена част е накърнена, още и от неговите наследници.

Давностният срок за предявяване на иско по чл. 37, ал. 1 от Закона за
наследството

тече

от

откриване

на

наследството

(смъртта

на

наследодателя). Едногодишният срок по чл. 37, ал. 1 ЗН се отнася само до
сделките, които по време на извършването могат да бъдат атакувани, а не
до самия иск спрямо купувачите, който е общият петгодишен срок.
II.2. ПРИДОБИВНА ДАВНОСТ ПРИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
ЗАПАЗЕНА ЧАСТ.
При отмяна на дарение за възстановяване на запазена част дареното
лице може да обмисли възможността да се позове на придобивна давност.
Такова право обаче му е отказано, ако сделката е извършена при
спазване предписаната от закона форма и прехвърлителят е бил
собственик, то и дареният владее имота като собственик. Той не е
добросъвестен или недобросъвестен владелец. Затова при иск за
намаляване дарението и възстановяване запазената част надареният не
може да се позовава, че е придобил собствеността по давност.
Недопустимо е собственикът да може да придобие правото на собственост
на друго основание, след като вече го е придобил /Решение № 80 от
25.VI.1965 г. по гр. д. № 58/1965 г., ОСГК/.
Що се отнася до правата на трети лица, с които наследник, получил
чрез дарение или завещание имот е сключил сделка, въпросът за
придобивната давност в тяхна полза следва да се разглежда във връзка с
давността за предявяване на исковете за възстановяване на запазена част
по чл. 30 ЗН и чл. 37 ЗН и за относителна недействителност по чл. 76 ЗН.
III.

ОТКАЗ ОТ ПРАВО НА ЗАПАЗЕНА ЧАСТ.
При добри отношения между потенциалните наследници по закон

понякога се поставя въпросът може ли да се гарантират правата на
контрахенти, с които някой от тях желае да сключи разпоредителна сделка,
чрез отказ от правото им в бъдеще да потърсят своята запазена част от
наследството.

Отказът от това право, преди да е открито наследството, т.е. преди
наследодателят да е починал, представлява сделка върху бъдещо
наследство и е нищожен по смисъла на чл. 26, ал. 1 от Закона за
задълженията и договорите: „Нищожни са договорите, които противоречат
на закона или го заобикалят, както и договорите, които накърняват добрите
нрави, включително и договорите върху неоткрити наследства.”
Дори след откриване на наследството следва да се има предвид, че
при бездействие на наследника със запазена част негов кредитор може да
предяви иска за възстановяване на запазената част. В случай, че третото
лице-купувач заплати/отблъсне претенцията на наследника със запазена
част/кредитора, той ще встъпи в правата му спрямо своя продавач.
IV. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКА ОТ ПРАВА
НА НАСЛЕДНИК СЪС ЗАПАЗЕНА ЧАСТ.
Случва се след на дарение на имот страните да узнаят за възможните
рискове от упражняване правото на запазена част от други наследници.
Обмислят се различни варианти - връщане на имота на дарените и
следваща сделка, която е възмездна (прехвърляне срещу задължение за
издръжка и гледане или продажба, при спазване на нормативните
изисквания). Има риск в бъдеще тези сделки да бъдат оспорвани като
недействителни (привидност, заобикаляне на закона) или да се иска от
наследник разваляне на договора за прехвърляне срещу издръжка и
гледане поради неизпълнение.
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