
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 

 

гр. София, 10.03.2021 г. 

  

С Определение № 133 от 09.11.2020 г. по гр. д. № 3326/2020 г. на 

състав на Второ гражданско отделение на ВКС, на основание чл. 292 ГПК, 

е спрял производството по делото и е предложил на Общото събрание на 

Гражданска колегия да постанови тълкувателно решение по въпроса: 

„Допустимо ли е ненавършило пълнолетие дете да направи отказ 
от наследство и представлява ли той отказ от права по смисъла на чл. 
130, ал. 4 СК?“  

Съдебният състав на Второ гражданско отделение на ВКС намира, че 

по въпроса е налице формирана противоречива практика на тричленни 

състави на Гражданска колегия на ВКС.  

В Определение № 180/30.10.2019 г. по ч. гр. д. № 3644/2019 г. на 

ВКС, I г. о. е прието, че отказът от наследство не представлява отказ от 

права по смисъла на чл. 130, ал. 4 СК, тъй като не е изявление за отказ от 

конкретни права, а отказ от предоставена възможност за придобиване на 

такива, като в тази връзка е визирано, че разпоредбата на чл. 130, ал. 4 СК 

не следва да се тълкува разширително. Съдебен състав на ВКС е приел и че 

не съществува пречка по реда на чл. 130, ал. 3 СК съдът по настоящия 

адрес на детето да извърши преценка дали отказът от наследство е в негов 

интерес, макар отказът от наследство да не представлява действие по 

разпореждане с конкретно имущество. 

В постановеното от състава на Второ гражданско отделение, 

постановил настоящото определение по чл. 292 ГПК, Определение № 

160/5.10.2020 г. по ч. гр. д. № 2612/2020 г. е прието, че по отношение на 

отказа от наследство, извършен от недееспособни лица, не намира 

приложение чл. 130, ал. 3 СК, тъй като не се съдържа в изчерпателно 

изброените правни действия, за извършването на които е необходимо 

разрешение на съда. Същият е в приложното поле на чл. 130, ал. 4 СК, 

съгласно която разпоредба дарение, отказ от права, даване на заем и 

обезпечаване на чужди задължения са нищожни. Отказът от наследство е 

едностранен еднократен формален писмен акт, с който се погасява правото 

на лицето да приеме наследството, т.е. по естеството си той е отказ от 

правото да се придобие наследството, оставено от съответния 

наследодател. Ето защо, отказът от наследство се включва в понятието 

„отказ от права“ по смисъла на чл. 130, ал. 4 СК.  

 
 
 



Предвид горното и на основание чл. 124, ал. 1, т. 1 ЗСВ и чл. 128,     

ал. 1 ЗСВ се налага да се образува тълкувателно дело на Гражданска 

колегия на ВКС.  

С оглед на изложеното  

  

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М: 

 

І. Да се образува т. д. № 1/2021 г. по описа на ВКС, Гражданска 

колегия, за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос:  

Допустимо ли е ненавършило пълнолетие дете да направи отказ 

от наследство и представлява ли той отказ от права по смисъла на чл. 

130, ал. 4 СК? 

 

ІI. Определям комисия за изготвяне на проект за тълкувателно 

решение по т. д. № 1/2021 г. на ОСГК в състав: 

- съдия Дияна Ценева,  

- съдия Камелия Маринова, 

- съдия Емилия Донкова, докладчик. 

 

III. Делото да се докладва на комисията за предприемане на действия 

по т. 7 от Правилата за приемане на тълкувателни решения от ОСГК, 

ОСТК и ОСГТК на ВКС. 

 

IV. Настоящото разпореждане заедно с Определение № 133 от 

09.11.2020 г. по гр. д. № 3326/2020 г. на Второ гражданско отделение на  

ВКС да се публикуват на вътрешния и външния сайт на ВКС – секция 

„Тълкувателни дела“.     

     

    ЛОЗАН ПАНОВ – 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ  

    НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД 


