
С Т А Н О В И Щ Е

на проф. д-р Йорданка Вълчева Зидарова,
член на научното жури,

за дисертационния труд на проф. д-р Екатерина Илиева Матеева
на тема „Германското наследствено право като приложимо право към

наследяването на вещни права върху недвижими имоти
в Република България",

представен за публична защита за присъждане на научната степен
„доктор на юридическите науки"

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ,

1.1. Дисертационният труд на проф. д-р Екатерина Матеева е първото
научно съчинение в българската правна литература, в което се изследва
цялостно чуждо право (в случая германското наследствено право),
определено като приложимо от стьлкновителна норма на българското
международно частно право. Значимостта на изследването и неговата
самобитност се подсилват и от факта, че обектът - наследяването на вещни
права върху недвижими имоти в Република България, се осъществява чрез

новия за нашата правна система способ за определяне на приложимото
право в материята - автономия на волята, избор на приложимо право,

въведен от законодателя в чл. 89, ал. З на Кодекса на международното
частно право (КМЧП, 2005 г.). Това определя неговия значим и

оригинален принос в науката.
Трудът впечатлява с широкообхватен и задълбочен анализ на

присъщите на германското наследствено право институти (и техните
особености), някои от които са непознати на българското право, като напр.

договора за наследство; института на предходното и последващо

наследяване; съвместното и взаимно завещание и други. Този анализ и
богатото сравнителноправно проучване са надеждната основа, върху
която са направени убедителни изводи не само от теоретично естество.

2. Те имат и подчертано научноприложно значение при решаването

на важни практически въпроси относно приложимото чуждо право
(установяване на неговото съдържание, тълкуване, ограничаване или
изключване на приложението му поради намеса на особените
повелителни норми или поради несъвместимост с обществения ред и др.).

Трудът е ценен източник на знания, тъй необходими сега на

българския съд, на правоприлагащите ни органи, предвид увеличаването



на наследствените правоотношения с международен елемент, които
засяга нашата държава и нейния правен ред. Ползата от изследването на
въпросите/ предмет на труда, е още по-голяма и с оглед предстоящото
прилагане на Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на
Съвета от 4. юли 2012 г. относно компетентността, приложимото право,
признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението
на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването

на европейско удостоверение за наследство (ОВ ЕС I 201/107 от 27. 07.
2012), който ще се прилага от 17. август 2015 г. за наследствата, открити от
тази дата нататък, с изключение на членове 77 и 78, които се прилагат от
16. януари 2014 г., и членове 79, 80 и 81, които се прилагат от 5. юли 2012 г.
Този основополагащ акт на международното частно наследствено правоI/-
на ЕС (разпоредби от чиито проект са разгледани в труда) също предоставя
ограничена автономия на волята, като в чл. 22, § 1, подобно на чл. 89, ал. З
КМЧП, допуска наследодателят да подчини на отечественото си право към
момента на избора, наследяването на неговото имущество в цялост. Но

Регламентът разшири възможността за избор чрез алтернативно
привързване и към отечественото право на наследодателя към момента на

неговата смърт.
Следователно, има всички основания да се очаква увеличаване на

случаите на избор на приложимо чуждо право, което съдържа същите или
сходни на германското наследствено право институти, непознати като
тръста, или дори изключени в нашата правна система като договорите
относно неоткрито наследство и др.

Трудът съдейства на подготовката за решаването и на новите

практически проблеми и това още повече откроява неговия
научноприложен принос.

3. Обектът и предметът на дисертационния труд са неразривно
свързани с институти и въпроси на българското международно частно

право. Германското наследствено право е приложимо въз основа на
българската международночастноправна норма (чл. 89, ал. З КМЧП) и
същностните въпроси относно неговото включване и действие в процеса
на уредбата на съответното правоотношение ще се решават по
българското международно частно право. Такива са въпросите за:
квалификацията, допустимостта, границите на избора и неговата форма;

изключването на препращането при автономия на волята; установяване

съдържанието и тълкуването на приложимото право; намесата на
особените повелителни норми; ненакърняване на запазената част по

българското право като обективно приложимо право (чл. 89, ал. 5 във



връзка с ал. 1 и 2; чл. 91, ал. 1, т. 8 КМЧП) от избраното право; отказът да се
приложи избраното право поради явна несъвместимост с обществения
ред и др.

Това е много добре отразено в труда. В такава насока е напр.

изложението относно: избора на приложимо право по чл. 89, ал. 3-4 КМЧП
и ограничаването му чрез повелителните норми на чл. 28-29 ЗН за
запазената част (Глава първа, § 2); квалификацията на избора като
непритезателно, преобразуващо субективно гражданско право, чрез което

„наследодателят може едностранно да предизвика промяна в реда на
наследяването по закон, в размера на наследствените квоти на
законните наследници или да облагодетелства с имуществото си
то/1/5 саива други лица, които не се явяват негови наследници по закон
от гледна точка на обективно приложимото право по чл. 89, ал. 1,2

КМЧП" (с. 305); границата на упражняването на това право; приоритетната
правна закрила на наследниците със запазена част (Глава първа, § 1.2, с,
304-331); случаите на явна несъвместимост с българския обществен ред
(Глава първа, § 1.2, с. 349-358; Глава трета, § 3, с. 602-610) и др.

4. Специално би трябвало да се подчертае и научноприложното
значение на изследването в Глава IV на труда относно удостоверението
за наследници по германското право предвид: неговата важна
доказателствена сила за определяне на лицата наследници и при

наследяванията с международен елемент; различията в уредбата му в
сравнение с тази по българското право; съпоставянето с уредбата на така
нареченото „Европейско удостоверение за наследство" по Проекта за
регламент от 2009 г., въведено и утвърдено сега в Регламент (ЕС) № 650,
Глава VI; съотношението на този институт с националните удостоверения

за наследство по вътрешното право на държавите-членки на ЕС.

II. С оглед бъдещата работа в изследваната материя позволявам си

да отправя някои препоръки, които в никакъв случай не засягат оценката
ми за дисертационния труд. Би могло да се обмисли широкото
сравнителноправно позоваване да се сведе до и представи чрез основните

правни семейства (системи) като се подчертаят особеностите и различията
в правната уредба на съответните институти и отношения. Така ползата от
изводите на съпоставителното проучване би се увеличила и би била по-
достъпна за читателя.

Предлагам да се внесат някои уточнения, напр. в названието на § 1.2.

от Глава първа, тъй като 1ех ге! хйае е също 1_ех $иссе55ют$. Би могло да се

отбележи също така (с. 673, бел. № 964), че Договорът за правна помощ с



несъществуващата ГДР е продължил да се прилага и след обединяването
на Германия за отношенията, възникнали, когато той е бил в сила (в случая
за открити тогава наследства).

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Въз основа на изложеното приемам, че представеният за защита
дисертационен труд на проф. д-р Екатерина Илиева Матеева отговаря

напълно на изискванията на чл. 12, ал. З от Закона за развитието на
академичния състав в Република България и Правилника за неговото
приложение за придобиване на научната степен „доктор на науките" и с
убеденост заявявам своята положителна оценка.

София, 10. септември 2012 г. Член на научното жури:

(Проф. д-р Йорданка Зидаро


