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Доц. д-р Анна Станева
на дисертационния труд на Проф. д-р Екатерина Илиева Матеева
„Германското наследствено право
като приложимо право към наследяването на вещни права върху
недвижими имоти в Република България"
за придобиване на научната степен
„доктор на юридическите науки"
1. Разглежданият труд е първото у нас изследване на приложението на
предоставената на наследодателя от чл. 89, ал. З КМЧП възможност да
избере подчиняване на наследяването на неговото имущество в цялост на
правото на държавата, чийто гражданин е бил той към момента на избора,
като авторът е разгледал случаите, когато наследодателят е избрал
приложимостта на германското право. Изследването е интердисциплинарно,
като обхваща едновременно анализ на нормите на международното частно
право и на наследственото право. Трудът, наред с горното, представлява
първото сравнително-правно изследване в областта на наследственото
право, което обстоятелство само по себе си е важен принос в правната
теория и практика.
2. Заглавието на труда, вероятно поради началната идея на автора и
подтикът да започне работа по въпроса (подробно изложен в глава първа), е
останало много по-тясно от действителното съдържание на дисертационния
труд. Анализът на германското наследствено право наистина е основната и
най-подробно разработена част на труда, при това съвсем не само в частта,
отнасяща се до него, като приложимо право при наследяване на вещни
права върху недвижими имоти в България. Същевременно в дисертацията се
съдържа и много богат сравнително-правен анализ на наследственото право
в множество други държави •• почти всички европейски и немалко извън
Европа. Всъщност, с ненужно подробното заглавие авторката е създала
привидност за много по-скромен обхват и значение на представения труд от
този, който той действително има.

3. Трудът се състои от две основни части: първата, не особено удачно
наречена „Въведение", която съдържа широкия сравнително-правен анализ,
за който стана дума горе, и втората, включваща четири глави, посветена на
германското наследствено право.
Сравнително-правният анализ може да бъде направен общо казано по два
основни начина. Първият, и по-лесен, се състои в последователно описване
на разрешенията по даден въпрос в отделните държави, обхванати от
сравнението. Този подход е предимно разказен, а сравнението в повечето
случаи се оставя на читателя. Вторият подход, който е избрала авторката, се
състои

в

последователно

разглеждане

на

основните

институти

на

наследственото право, като за всеки от тях се посочват характерните
особености на различните правни уредби; търси се общото и различното
между тях и най-вече спрямо българското право. Този подход е по-труден и
значително по-ценен. Само при него е налице същински сравнително-правен
анализ, който се поднася на читателя в готов за ползване вид. При това,
авторката не се задоволява само с констатирането на различните правни
разрешения, но търси тяхното историческо и правно логическо обяснение.
Нещо повече, отново за разлика от повечето сравнително-правни трудове,
тук виждаме не само сравнение на базата на законовите формулировки в
различни страни, но авторови съждения, подкрепени с богат научен апарат.
При анализа, освен типичните за наследственото право институти, са
разгледани и такива, които засега у нас, а и в ред други страни са спорни такъв

например е въпросът

за

наследствено правното

положение на

фактическия съпружески партньор.
4. Глави първа до пета са посветени на германското наследствено право.
Материята

е разработена изчерпателно,

в дълбочина

и с разбиране,

нетипични при анализ на чуждестранна правна уредба. И тук изложението е
сравнително-правно, но в тази част на труда съпоставката се прави главно с
българското наследствено право. Това помага за по-доброто разбиране на
българската уредба, както и за извличане на идеи за евентуалното й
усъвършенстване.
Анализът на начина на прилагане на чл. 93, ал. З КМЧП поставя въпроса
дали

при

избор на

германското право от

страна

на

наследодателя

българският съд следва да го приложи изцяло и по всички въпроси или
следва частично да се прилага българското право. Според авторката,
доколкото

германското

право

позволява

по

волята

на

наследодателя

наследниците да бъдат напълно лишени от наследство в определени случаи
(вкл. наследниците с право на запазена част), по този въпрос следва да се
прилагат нормите на българското право. Изводът би могъл да се постави под
съмнение,

като

авторката

сама

констатира

това

в

светлината

на

разпоредбите на Регламент (ЕС) №650/2012 на Европейския парламент и на
Съвета, публикуван в Официалния вестник на ЕС от 27.7.2012 г.1
Важна е частта, в която са разгледани двата основни типа наследствени
системи

градуална (степенна) и парентелна. Изтъква се, че у нас е

възприета първата, а в Германия преимуществено втората. Макар да е
задълбочено анализирана разпоредбата на чл. 8, ал. 4 от ЗН, авторката не е
посочила, че всъщност цитираният текст урежда парентелно наследяване в
четвърти ред и по нашето наследствено право (макар и не в чист вид поради
това че в парентелата не се включва родоначалникът).
Интересно и полезно е изложението относно наследствено правното
положение на преживелия съпруг, както и на фактическия съпружески
партньор на наследодателя.
Заслужава отбелязване уредбата на правното положение на германската
държава, която се разглежда като наследник по закон. Тук от съществено
практическо значение е анализът на хипотезата, при която приложимо се
оказва германското право по отношение на имот, намиращ се на територията
на България, и разрешаването на „конфликта" между различното
възприемане на правното положение на държавата в Германия и България.
Задълбочено е анализиран непознатият за българското право договор за
наследство.

Авторката

е

разгледала

това

явление

в

съпоставка

с

едностранното разпореждане в случай на смърт (завещание), както и с
договора за дарение с оглед на смърт. У нас според авторката практическото
значение на разграничението между договора за наследство и договора за
дарение с оглед на смърт е главно с във връзка с правната квалификация на
всеки от договорите като институт на облигационното или на наследственото
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В труда регламентът е обсъден като проект.

право и на тази плоскост с оглед определяне на приложимото право по
Кодекса за международно частно право. Разгледано е и допустимото по
немското право съвместно завещание. Тези специфични правни фигури са
анализирани

в

сравнително-правен

аспект

и

особено

във

връзка

с

българското наследствено право, където те са пряко забранени (съвместните
или

взаимни завещания) или

нищожността

им произтича

от по-обща

формулировка (нищожност на договори върху неоткрито наследство).
5. В цялото изложение, прави впечатление езикът на автора - юридически
прецизен и същевременно много разбираем. Целият труд е лесно четим и
увлекателен.
6. Авторката, наред с множеството чуждестранни нормативни актове, е
ползвала внушителен по обем научен апарат на няколко езика - български,
немски, английски, френски и руски.
7. Научните приноси в труда са множество и безспорни. Част от тях бяха
посочени тук накратко. Коректно са изложени от автора в автореферата.
Освен обстоятелството, че трудът е сериозно научно постижение, следва да
се отчете не по-малко важното му значение на правоприлагането. Както сама
авторката сочи, първоначалната й идея е възникнала от нуждите на
съдебната практика. Така, авторката е успяла в целия труд, успоредно със
задълбочения теоретически анализ, да запази мисълта за практическата
насоченост и полезност на написаното, която е постигнала.
С оглед на изложеното, считам, че трудът „Германското наследствено право
като приложимо право към наследяването на вещни права върху недвижими
имоти в Република България" отговаря и надхвърля изискванията на чл. 12,
ал. З и 4 от Закона за развитието на академичния състав в Република
България, поради което на автора проф. д-р Екатерина Илиева Матеева
следва да бъде дадена научната степен „доктор на науките".

Доц. д-р Анна Станева

