
Един неизвестен проект за закон за имуществените отношения между съпрузите от 

1934 г. 

 

Васил Петров

 

 

 

Наскоро открих една интересна статия от 1937 г. на съдията Васил Митаков, в 

която се представя един неизвестен за мен и непознат на сегашните юристи проект за 

закон за имуществените отношения между съпрузите от 1934 г. Статията е публикувана 

в издаваното и редактирано от проф. Фаденхехт списание „Правна мисъл“, г. III (1937), 

№ 1, с. 34-51. Тя представлява според мен значителен интерес за интересуващите се от 

историята на българското право и на семейното право, като представя един непознат за 

съвременните юристи текст, представящ и обосновават концепция за цялостен, модерен 

за времето си, проет на законодателна уредба за уреждане на имуществените 

отношения между съпрузите. За първи път българският законодател даде такава уредба, 

включително и възможността съпрузите да сключват брачни договори, с които да 

уреждят различни от законовите режими на имуществени отношения, едва през 2009 г. 

‒ седем десетилетия след представения от съдията Васил Митаков, чийто автор е може 

би самият той, проект за закон. Кой е Васил Митаков? 

Васил Николов Митаков (1891-1945) е български юрист и политик. Роден е в с. 

Долно Камарци. Участва в Балканските войни, след което завършва право в Софийския 

университет. По време на Първата световна война е военен съдия и прокурор. След 

войната става съдия във Върховния касационен съд. Член и докладчик в Третия 

държавен съд, постановил присъди срещу министри от кабинетите на Васил Радославов 

по Закона за съдене на виновниците за националната катастрофа. Началник на 

Гражданското отделение (1923-1925) и Кодификационната комисия (1931-1935) към 

Министерството на правосъдието. От 1939 г. до 1942 г. е министър на правосъдието в 

четвъртото правителство на Георги Кьосеиванов и в първото правителство на Богдан 

Филов. След Деветосептемврийския преврат от 1944 г. е сред осъдените на смърт от 

първия състав на Народния съд. Екзекутиран е на 1 февруари 1945 г. . През 1996 г. 

присъдата е отменена с Решение № 172 на Върховния съд. През 2001 г. е издаден 

посмъртно дневникът му ‒ Митаков, В. Дневник на правосъдния министър в 

правителствата на Георги Кьосеиванов и Богдан Филов. С., Труд, 2001. 879 с. 
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Проект за нов закон за имуществените отношения между съпрузите 

 

от В. Н. Митаков 

 

Нуждата от уреждане по законодателен ред на имуществените отношения между 

съпрузите у нас се чувствува отдавна. Вярно е, че съдебната практика, опирайки се на 

чл. 9 от Закона за гражданското съдопроизводство, е успяла да трасира в туй 

                                                           

 Задочен докторант в Юридическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, съдия в Софийския районен 

съд. 
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отношение известен път, по който се уреждат тия отношения. На първо место, обаче, 

тази практика не е изчерпателна, на второ место, тя не се отличава с нужната твърдост 

и на трето место, по съображения от правнополитичен характер, възприетите от нея 

схващания трябва да претърпят известни изменения. 

Предвид на това и с оглед на една бъдеща кодификация на гражданското право, 

Кодификационната комисия при Министерството на Правосъдието през 1934 г. 

изработи настоящия проект, който, обаче, поради неблагоприятното стечение на 

обстоятелствата, не можа да се приеме досега по надлежния ред и да стане закон. 

 

 

*** 

 
Под имуществени отношения между съпрузите, в смисъла на този проект, се 

разбира това, което в други законодателства се нарича „брачен режим“ (regime 

matrimonial), а именно съвкупността от правилата, уреждащи имуществените 

отношения между съпрузите през време на брака, правата на третите лица, които 

договарят с тях или които на друго основание могат да станат техни кредитори и, най-

после, респективните права на всеки съпруг в случай на разторгване на брака. 

Имущественият режим между съпрузите, прочее, е законът, по който подлежат 

да се уреждат всички имуществени въпроси, произтичащи от брака. Тая регламентация 

е толкова необходима, че ако тя не е направена от самите съпрузи, требва да бъде 

направена от законодателя. В действителност, въпросите от имуществен характер, 

които повдига бракът, са толкова многобройни, колкото и важни. В каква пропорция 

тежестите на общия живот ще бъдат носени от всеки един от съпрузите? Имотите им 

ще останат ли разделени или, напротив, ще образуват една общност, която ще бъде 

поделена само в случай на разторгване на брака? Също, ако патримониумът на 

съпрузите остане разделен, мъжът ще бъде ли натоварен да управлява имуществата на 

жената, които трябва да помагат за посрещане на общите разноски? От друга страна, 

всички тия въпроси, не интересуват само съпрузите, те влияят върху правата на техните 

кредитори. И, най-после, ако прибавим, че имуществения режим между съпрузите 

определя в голяма част, заедно със съответните наследствени правила, правата, които 

преживелия съпруг може да упражни спрямо имотите на по-рано починалия, ще се 

разбере големият интерес, който представлява тази материя, една от най-важните и най-

мъчните в правото, въобще. 

Съществуват следните режими на имуществени отношения между съпрузите: 

1. Manus и mundium 

Първият е съществувал в старите законодателства; днес е изоставен. Той почива 

на идеята, че жената, по силата на брака, пада под властта на мъжа и влиза в неговото 

семейство, като децата, които ще се родят в брака. Вследствие на това, всички имоти, 

които тя носи със себе си, като се оженва, или които може да добие впоследствие, 

стават собственост на мъжа. 

Такова е било действието на брака с manus в Рим и на mundium в германските 

племена. Такава беше и системата, следвана в Англия до края на XIX век. 

2. Общност 

Този режим дълго време е бил схващан като най-отговарящ на целите на брака. 

Той допълва съпружеския съюз чрез приобщаването към него и на имуществените им 

интереси. Той се състои в това, че всички имущества или част от тях, на двете страни, 

са турнати в общност, като доходите им отиват за посрещане на семейните разходи. На 

така образуваната маса двамата съпрузи стават съсобственици, а съпругът управител за 

обща сметка. 



Когато всичките имоти влизат в общността, казва се, че тя е универсална. Тази 

общност се практикува още в Германия и Швеция. Тя може да бъде адаптирана и във 

Франция, но на практика се среща твърде рядко. 

Във Франция най-разпространените форми на общност са следните: 

а) Общност на движимостите и на доходите, която разбира всичките 

движимости на съпрузите и недвижимостите, които получават безвъзмездно през 

брака. Относно недвижимостите, които те донасят при оженването сиq и тези, които 

придобиват впоследствие по дарение или наследство, те остават собствени на всеки 

един от тях и само доходите им отиват за посрещане на общите разноски. Това е 

традиционната системата на французкото право, която и сега образува правния режим, 

т.е. режима, който остава задължителен за съпрузите, оженени без брачен договор. 

б) Общност на доходите, която разбира само приходите на сегашните и бъдещи 

имоти на съпрузите и стойностите, които те придобиват от своя личен труд или от 

техните спестявания. Този е режимът, до който най-често се прибягва във Франция от 

съпрузите, които съставят брачен договор. 

3. Режим без общност 

По този режим имотите на съпрузите остават разделени; всеки запазва 

собствеността на тези, които е донесъл или които е придобил през време на брака; но 

всички имоти заедно, през време на брака, са в ръцете на мъжа, на когото е поверено 

управлението и ползването под условие да ги употребява за посрещане общите нужди. 

Този режим е режимът на общото право в Германия, където той носи името режим на 

управление и ползване, и в Швейцария, където той се нарича съединение на 

имуществата. Във Франция Code Civil организира един подобен режим наречен без 

общност, но той е твърде малко практикуван, по причина на неудобството, което 

представлява в смисъл на незаинтересоваността, която жената, при този режим, проя-

вява в доброто управление на общите работи и в спестяванията, които могат да се 

реализират. 

4. Разделение на имуществата 

Това е най-простият режим, който най-много се съгласува с капацитета, все 

повече, и повече признаван от модерните законодателства, на омъжената жена, и зачита 

в най-висока степен равенството между съпрузите. Според тази система бракът не 

изменява в нищо правата на съпрузите върху техният патримониум. Не само всеки един 

от тях си остава собственик на донесените от него имоти и на тези, които през брака 

придобива, но си запазва правото на управление и ползване върху тях. Жената 

участвува в разходите за поддържане на семейството, като дава на мъжа една част от 

своите приходи. При всички други режими, напротив, мъжът става управител и добива 

правото на плодоползване, не само на общите имоти, когато такива има, но още и върху 

собствените на жената имоти, било изцяло, било отчасти. 

Този режим на разделение на имуществата е, който се среща най-много в англо-

американските страни; той образува, също, правния режим в Русия. 

5. Зестрен режим 

При този режим всеки един от съпрузите запазва своите изключителни права на 

собственост върху донесените от него имущества. Имотите на жената са разделени на 

две категории. Едните, образуващи нейната зестра, са предадени на мъжа, с право на 

управление и ползване, с цел доходите от тия имоти да бъдат употребени за посрещане 

на общите нужди. Другите, наречени незестрени или парафернални, остават под 

управлението и ползването на жената. Зестралният режим, следователно, изглежда, на 

пръв поглед, една комбинация на режима на общността (за зестралните имоти) и на 

режима на разделността (за параферналните имоти). Но това съвсем не е неговият 

главен характеристичен белег. Това, което определя неговата истинска физиономия, 



това е съвкупността от гаранции, с които законът го окръжава, за да попречи на 

разпиляването на зестрата от страна на мъжа, главната от които гаранции е 

неотчуждаемостта на зестрените имоти. 

Този режим идва от римското право. 

Материята по имуществените отношения между съпрузите е уредена във всички 

модерни законодателства: Французкото, С.С., art. 1387-1581; Италианското, С.С., art. 

1378-1446; Германското, BGB, чл. чл. 1363-1563; Швейцарското, С.С., art. 178- 251; 

Испанското, С.С, и т.н. Всички тия законодателства стоят на принципа, че съпрузите 

могат да уредят своите послебрачни имуществени отношения по начин какъвто 

намерят за добре, стига уговорените помежду им условия да не са противни на 

обществения ред и добрите нрави и да държат сметка в туй отношение за особените 

предписания на закона. Съпрузите, следователно, са свободни да изберат който и да е 

от съществуващите брачни режими или да си уговорят един друг, каквото те намерят за 

добре, с оглед на особените свои интереси. В това отношение малко по-ограничителен 

се явява Швейцарският закон, според който страните не могат да избират друг режим 

освен един от посочените в закона. 

На второ место, всичките тия законодателства предвиждат, в случай че страните 

не сключат брачен договор за режима, на който техните имуществени отношения ще се 

подчиняват, законния режим, по който тия отношения ще бъдат уреждани. Така, според 

Французкия закон за такъв се приема режима на общността; според Германския ‒ 

режима на съединените имущества; според Шведския и Холандския – режима на 

пълната общност (la communitè universelle), и т.н. (вж. Ambroise Colin et Henrie 

Capitan. Cours élémentaire de droit civil Français, 1929; Louis Jossegand. Cours de droit 

civil positif Français, 1930; Bodry-Lacantinerie. Du centra du marige, 3-e ed. 1909; Planiol 

et Riper. Traité pratique de droit civil, 1927; Guillonard. Traité du contrat de mariage, 3-e 

du.). 

 

 

*** 

Предлаганият проект, както ще се види, почива на същите принципи, възприети 

в другите законодателства, поменати по-горе: 

1. Той признава пълната свобода на съпрузите да уредят своите послебрачни 

имуществени отношения както желаят, разбира се, при условие това тяхно съглашение 

да не противоречи на закона, обществения ред и добрите нрави. 

В това отношение проектът не съдържа ограничението, предвидено в 

Швейцарския закон, за което поменахме по-горе, в смисъл, че страните не могат да 

изберат друг режим, освен един от предвидените в закона. 

2. Определя имуществения режим между съпрузите, в случай че те, при 

встъпването си в брак, не сключват такъв и не си определят друг. 

В съгласие с традициите на българския народ и съдебната практика, проектът е 

възприел като законен режим, в случай че страните не уговарят друг, режима на 

пълната имуществена разделност между съпрузите, при който жената, по своя воля, 

може да повери управлението на своите .имоти или част от тях на мъжа, или не. 

Едно чувствително отклонение от този принцип прави чл. 10 от проекта, който 

предвижда едно важно ограничение на правото на жената на разпореждане със своите 

имоти, в смисъл, че тя не може да отчуждава, нито да обременява своите имоти с 

реални тежести освен с писменото съгласие на мъжа. 

Това ограничение, което повдига твърде големи възражения, се оправдава от 

следните съображения, които смятаме за нужно да подчертаем тук изрично. 

Първо, то отговаря на традициите на нашия народ. На всякъде, в села и градове, 



имотите на жената се управляват от мъжа. Нещо повече, както се знае, в обичаите на 

нашия народ е, мъжът не само да управлява имотите на жената, но и да ги отчуждава 

вместо нея: мъжът се счита един вид мълчалив пълномощник на жената. Случаи на 

такива отчуждения са се представлявали не малко в съдилищата, разбира се, без успех, 

като несъобразни с писаното право. 

Второ, по съображения на справедливост. Съгласно чл. 6 от проекта семейните 

разходи се понасят от мъжа (ал. 1). Жената е длъжна да участвува в семейните разходи, 

само ако има доходи от имуществото си (к. н.), от личен труд или от самостойно 

упражнявано занятие (ал. 2). А съгласно чл. 8 ал. 2, за дълговете, направени от 

съпрузите за посрещане на домакинските нужди, отговаря, преди всичко, мъжът и само 

след неуспешно принудително изпълнение спрямо него, отговаря и жената. 

Справедливо е, следователно, при това положение, мъжът да знае какво става с 

имотите, които жената е донесла при встъпването й в брак и особено, когато се касае до 

отчуждението или ипотекирането на тия имоти. От друга страна, не може да се откаже 

[отрече] и обстоятелството, че при ръководенето на работите на семейното общежитие, 

в повечето случаи, мъжът разчита и на имотите ‒ собственост на жената. 

Най-после това се налага и в интереса на семейството, на неговата здравина, по 

причини, които е лесно да се разберат. 

При това, нищо не пречи, по силата на възприетия от проекта общ принцип, 

според който страните са свободни да си изберат който искат имущественоправен 

режим, да уговорят, че казаните постановления, които нямат императивен характер, в 

техния случай нема да се прилагат. 

Проектът възприема само три режима ‒ най-типичните и най-подходящите за 

нашите битови и правни условия, без това, както се каза вече, да пречи на страните да 

си уговарят какъвто желаят друг режим или да модифицират посочените в проекта 

такива по своя воля. 

 

 

Закон за имуществените отношения между съпрузите 

(Проект) 
 

ОТДЕЛ I 

Законно уреждане на имуществените отношения между съпрузите 

 

Чл. 1. При липса на особен договор, имуществените отношения между съпрузите 

се уреждат въз основа на началото на имуществената разделност, съгласно изложените 

по-долу разпоредби. 

Чл. 2. При встъпването в брак всеки от съпрузите запазва собствеността и 

управлението на имуществото си, а също и ползването от него. 

Чл. 3. Ако жената повери управлението на част или на цялото си имущество на 

мъжа, счита се, че се е отказала да иска сметка за управлението, докато трае бракът, и 

че е отстъпила доходите от това имущество за покриване на семейните разходи. 

Отказът на жената от правото й да вземе отново управлението на имотите си е 

недействителен. 

Чл. 4. Всеки от съпрузите запазва правото си върху доходите от имуществото, 

което е притежавал до сключване на брака и от придобитото след брака от личен труд 

или от самостойно упражняване на доходно занятие. 

Чл. 5. Всеки от съпрузите е лично отговорен за дълговете, които е направил 

преди и след брака. 

Чл. 6. Семейните разходи се понасят от мъжа. 



Жената е длъжна да участва в семейните разходи, само ако има доходи: от 

имуществото си, от личен труд или от самостойно упражнявано доходно занятие. 

Мъжът може да изисква припадащата се на жената част от семейните разходи за 

изтекло време, само ако тя не я е внесла своевременно, въпреки неговата покана. 

Забележка. Семейни разходи са: разходите за домакинството, за издръжката на 

членовете на семейството и за възпитанието и образованието на общите деца. 

Чл. 7. Ако издръжката на жената и на общите деца е застрашена от поведението 

на мъжа, жената може да спре внасянето на своята част за семейни разходи и да я 

употреби за своето и на децата издържане. 

Същото важи и ако мъжът е в отсъствие или под запрещение. 

Чл. 8. Дълговете, направени от съпрузите за домакински нужди, са в тежест и на 

двамата. 

Кредиторите, обаче, могат да искат заплащането им от жената само след 

безуспешно принудително изпълнение спрямо мъжа. 

Чл. 9. Всички вещи, намиращи се в жилището на съпрузите, освен 

предназначените за лично употребление на жената, като: дрехи, украшения, 

инструменти за работа, се считат собственост на мъжа, до доказване на противното. 

Ако обаче жилището е собственост на жената, всички находящи се в него и 

служащи за обзавеждането му вещи се считат собственост на жената, до доказване на 

противното. 

Доказването на противното и в двата преходни случаи не може да става със 

свидетелски показания. 

Чл. 10. Жената не може да отчуждава или да обременява с вещни права 

недвижимите си имоти без писмено съгласие на мъжа. 

Чрез завещание жената може да разпорежда със своето имущество и без 

съгласието на мъжа. 

Чл. 11. Разпоредбите на чл. чл. 8, 9 и 10 имат приложение спрямо жената, която 

се занимава с търговия, доколкото не противоречат на Търговския закон. 

Чл. 12. Ако мъжът, без достатъчно основание, откаже да даде съгласие за 

извършване на един акт по чл. 10, жената може да поиска от окръжния съд по 

местожителството на съпруга да й даде нужното разрешение. 

Препис от молбата на жената се връчва на мъжа. Страните се призовават в 

съдебно заседание и се изслушват, ако се явят. 

Чл. 13. Ако мъжът е в предполагано или обявено отсъствие, или се намира под 

запрещение, окръжният съд по местожителството на мъжа може да разреши на жената 

да извършва актове по чл. 10, без призоваване на мъжа, попечителя или настойника му. 

Чл. 14. Нищожността на акта поради липса на съгласие на мъжа може да се 

предявява само от мъжа или от неговите наследници. 

 

ОТДЕЛ ІІ 

Договорно уреждане на имуществените отношения между съпрузи 

 

Чл. 15. Съпрузите могат чрез договор, сключен преди брака, да уредят 

имуществените си отношения: а) въз основа началото на управлението и ползването на 

мъжа и б) въз основа началото на общност на имуществата. 

Договорът трябва да бъде нотариално заверен. 

Чл. 16. В тия случаи, доколкото страните не са уговорили друго, се прилагат 

следните разпоредби. 

 

А. Управление и ползване на мъжа 



 

Чл. 17. Управлението и ползването на мъжа се простира само върху 

имуществото на жената, определено в сключения преди или след брака договор, за 

донесеното през време на брака имущество. 

Чл. 18. Всеки съпруг може да иска съдържанието на донесеното имущество да 

бъде установено чрез един опис, съставен състезателно с другия съпруг. 

При това, всеки съпруг може на свои разноски да установи, чрез вещи лица, 

състоянието на донесеното от него имущество. 

Чл. 19. От управлението и ползването на мъжа се изключва запазеното по 

договора имущество на жената. 

Чл. 20. Счита се запазено имущество на жената, освен обявеното по договора, 

още и следното: 

а) Предназначените изключително за лично нейно употребление вещи, 

украшения за носене, дрехи и инструменти за работа; 

б) Всичко, което жената придобива чрез личния си труд или чрез самостойно 

упражняване на доходно занятие; 

в) Имуществото, което тя придобива по завещание или дарение, когато волята на 

завещателят или дарителят е била завещаното или дареното имущество да остане 

запазено за жената; 

г) Имуществото, което жената придобива по силата на едно право върху 

запазеното за нея имущество, или като равностойност на един унищожен, повреден или 

отнет предмет от същото имущество, или чрез правна сделка, отнасяща се до това 

имущество. 

Чл. 21. Към запазеното имущество се прилагат съответно разпоредбите, които 

важат за имуществото на жената при имуществената разделност. 

Чл. 22. Донесеното имущество преминава във владение на мъжа. 

Той трябва да управлява това имущество с грижата на добър домакин и да 

уведомява жената, по нейно искане, за работите по управлението. 

Чл. 23. Правото на управление не дава право на мъжа да задължава жената чрез 

правни актове и да разпорежда с донесеното имущество без нейно съгласие. 

Чл. 24. Без съгласието на жената и само в кръга на едно редовно управление 

мъжът може: 

а) Да разпорежда с паричните суми и другите потреби, или вещи на жената; 

б) Да прихваща вземания на жената с вземания против нея, удовлетворението на 

които може да се иска от донесеното имущество; 

г) Да изпълнява задължения на жената, състоящи се в предаване в натура 

предмети, принадлежащи към донесеното имущество. 

Чл. 25. Парите, принадлежащи към донесеното имущество, доколкото не са 

нужни за покриване на текущи разходи по управлението, требва да се влагат 

лихвоносно, за сметка на жената, съгласно правилата за сиротските влогове. 

Другите потреби или вещи мъжът може да отчуждава или да употребява, дори за 

себе си. В такъв случай, той е длъжен да възстанови стойността на тези вещи в края на 

управлението и ползването; възстановяването требва да бъде направено до размер, 

отговарящ на изискването на едно редовно управление. 

Чл. 26. Ако за сключването на една сделка, нужна за редовното управление, 

жената отказва да даде необходимото за действителността на тая сделка съгласие, 

последното, по искане на мъжа, съобщено на жената, може да бъде заместено с 

определение на окръжния съд, постановено след изслушване на страните, ако са се 

явили. Същото важи, ако жената е възпрепятствана да изяви съгласието си, поради 

болест или отсъствие, и ако отлагането на сделката е свързано с опасност. В този 



случай определението на съда се постановява в разпоредително заседание. 

Чл. 27. Мъжът може от свое име да упражнява съдебно правата, принадлежащи 

към донесеното имущество. Съдебното решение има сила за и против жената, ако се 

касае до право, което мъжът може да упражни и без нейно съгласие. 

Чл. 28. Придобитите от мъжа със средства на донесеното имущество 

движимости се считат придобити за жената, до доказване на противното. 

Горното разпореждане се прилага съответно и когато с средствата на донесеното 

имущество мъжът придобива едно право върху определени видове вещи или едно 

друго право, прехвърлянето на което се извършва чрез проста цесия. 

Домакинските предмети, които мъжът е доставил в замяна на несъществуващи 

вече или обезценени такива, донесени от жената, се считат също донесено имущество. 

Чл. 29. За придобиване на доходите от донесеното имущество и за ползването на 

мъжа от тях се прилагат съответно разпоредбите, които важат за плодоползувателя. 

Чл. 30. Мъжът, докато трае управлението и ползването, е задължен: 

а) Да плаща данъците и другите публичноправни тежести върху донесеното 

имущество; 

б) Да урежда частноправните тежести върху донесеното имущество; 

в) Да посреща плащанията за застраховки на принадлежащи къмъ донесеното 

имущество вещи. 

Чл. 31. Мъжът е длъжен, докато трае управлението и ползването, да плаща 

лихвите на онези дългове на жената, изплащането на които може да се иска от 

донесеното имущество, а също и периодичните плащания от друг вид, включително 

плащанията за издръжка.  

Чл. 32. За задълженията на жената по чл. чл. 30 и 31 мъжът отговаря, заедно с 

нея, като солидарен длъжник. 

Чл. 33. Семейните разноски са в тежест на мъжа. 

Жената може да иска, мъжът да употреби чистия доход от донесеното 

имущество за издръжката на семейството, без оглед на останалите му задължения. 

Чл. 34. Ако поведението на мъжа възбужда основателно опасение, че правата на 

жената ще бъдат накърнени по начин, значително застрашаващ донесеното имущество, 

жената може да иска мъжът да представи надлежно обезпечение. 

Чл. 35. Жената може да осъществи вземанията си против мъжа, произхождащи 

от управлението и ползването, само след свършване (прекратяване) на управлението и 

ползването, освен ако са на лице условията, при които може да иска обезпечение 

съгласно чл. 34. 

Чл. 36. За да може да разпорежда със своите донесени имоти, жената требва да 

има съгласието на мъжа. 

Сключените от жената, без съгласието на мъжа, договори, с които тя разпорежда 

със своите донесени имоти, имат сила, само ако бъдат одобрени от мъжа. 

Другата страна може да покани мъжа да обяви своето одобрение. В такъв 

случай, ако мъжът, до изтичане на две недели от получаване поканата, не отговори, 

счита се, че отказва да даде одобрението си. 

Когато мъжът е отказал одобрението на договора, прекратяването на 

управлението и ползуването не е достатъчно, за да може този договор да произведе 

своето действие. 

Чл. 37. До одобрението на договора от мъжа, другата страна има право да се 

откаже от него. 

Другата страна, ако е знаела, че жената е съпруга, може да се откаже от 

договора, само ако жената я е уверявала, противно на истината, че има съгласието на 

мъжа; и в този случай, обаче, тя не може да се откаже от договора, ако все пак при 



сключването му е знаела, че жената няма съгласието на мъжа. 

Чл. 38. Ако жената води дело без съгласието на мъжа, решението по него не 

произвежда действие спрямо мъжа относно донесеното имущество. 

Принадлежащите към донесеното имущество права жената може да осъществява 

по съдебен ред само със съгласието на мъжа. 

Чл. 39. Съгласието на мъжа не е нужно в случаите на чл. 36, ако мъжът е 

възпрепятстван, поради болест или отсъствие, и ако от забавянето би последвало вреда 

за интересите на жената. 

Чл. 40. Ограниченията, на които е подложена жената съгласно чл. чл. 36 до 38, 

произвеждат действие спрямо трети лица и тогава, когато те не са знаели, че жената е 

съпруга. 

Чл. 41. Когато жената има съгласието на мъжа за самостойно упражнение на 

доходно занятие, отделно съгласие на мъжа за извършване на актове, и съдебни дела, 

които се явяват като естествена последица на това занятие, не е нужно. 

Съгласието на мъжа се предполага, ако жената упражнява занятието без 

възражения от негова страна. 

Чл. 42. Жената не се нуждае от съгласието на мъжа: 

а) За продължаване на висящи по време сключването на брака дeла; 

б) За осъществяване по съдебен ред спрямо мъжа на едно право, принадлежащи 

към донесеното имущество; 

в) За осъществяване по съдебен ред спрямо трето лице на едно право, 

принадлежащи към донесеното имущество, с което мъжът е разпоредил без съгласието 

на жената, когато такова съгласие е нужно. 

Чл. 43. Правата, които мъжът има върху донесеното имущество, по силата на 

управлението и ползването, са непрехвърляеми. 

Чл. 44. Кредиторите на мъжа не могат да се удовлетворяват от донесеното 

имущество. 

Чл. 45. Кредиторите на жената могат да се удовлетворяват от донесеното 

имущество, без оглед на управлението и ползването на мъжа. 

Кредиторите на жената при управление на нейните права не са ограничени от 

правилото, предвидено в чл. 35. 

Ако мъжът е отчуждил или употребил употребими вещи (чл. 24), той, е длъжен 

да заплати стойността им на кредиторите. 

Чл. 46. Донесеното имущество може да служи за удовлетворение на задължения 

на жената, произлезли от сключен след брака акт, само тогава, когато мъжът е дал 

съгласието си за акта, или когато актът има действие спрямо него и без неговото 

съгласие. 

Чл. 47. Жената може да иска прекратяването на управлението и ползуването на 

мъжа: 

а) Ако са на лице условията, при които съгласно, чл. 34, може да иска 

представяне на обезпечение; 

б) Ако мъжът не изпълнява задължението си да доставя издръжка на жената и на 

общите им деца и ако има опасност и в бъдеще тая издръжка да бъде значително 

застрашена. Задължението за издръжка се счита неизпълнено, ако на жената и на 

общите деца мъжът не доставя поне издръжката, която би им се следвала при едно 

редовно управление и ползване от донесеното имущество; 

в) Ако мъжът бъде поставен под пълно или ограничено запрещение; 

г) Ако мъжът бъде обявен за отсъстващ. 

Прекратяването на управлението и ползуването се счита от деня на влизане на 

решението в законна сила. 



В случай на обявяване на мъжа в несъстоятелност, управлението и ползуването 

се прекратява по право от деня на влизане в закона сила на решението за обявяване на 

несъстоятелността. 

Чл. 48. След прекратяването на управлението и ползуването мъжът трябва да 

предаде донесеното имущество на жената и да й даде сметка за управлението си. 

Чл. 49. Ако мъжът е дал под наем принадлежащ на донесеното имущество 

недвижим имот, и наемните отношения съществуват при прекратяване на управлението 

и ползването, прилагат се съответно разпоредбите на чл. 169 от ЗИСС. 

Чл. 50. Мъжът има право да продължава управлението и след като то и 

ползуването бъдат прекратени, докато се научи за прекратяването или докогато е 

требвало да се научи за него. 

Третите лица не могат да се позовават на това право на мъжа, ако те, при 

сключване на сделката с него, са знаели, или е требвало да знаят, за прекратяването на 

управлението и ползуването. 

Когато управлението и ползуването се прекрати, поради смъртта на жената, 

мъжът требва да се погрижи за извършване на онези актове на управление, отлагането 

на които би било свързано с опасност, докато наследниците на жената бъдат в 

положение да се погрижат за тях. 

Чл. 51. Ако запрещението, поради което е прекратено управлението и 

ползуването, бъде вдигнато, мъжът може да иска възстановяване на правата си. Същото 

важи и когато обявеният като отсътствуващ мъж се завърне или се окаже че е жив. 

Възстановяването правата на мъжа се счита от влизане на решението в законна 

сила. 

В случай на възстановяване правата на мъжа, запазено имущество остава това, 

което би било такова, ако правата на мъжа не бяха отменени. 

 

Б. Имуществена общност 

 

Чл. 52. При имуществената общност, имуществата на мъжа и жената стават 

общо имущество на двамата съпрузи. Към общото имущество принадлежат доходите и 

всичко, което мъжът или жената придобият докато трае имуществената общност. 

Имуществата на мъжа и жената стават общо имущество по силата на договора за 

установяване на имуществената общност и без да има нужда от отделни 

прехвърлителни актове. 

Ако едно право, което е вписано или може да бъде вписано в ипотечните книги, 

става общо, всеки един от съпрузите може да изисква от другия да участва в извърш-

ването на нужното вписване. 

Чл. 53. От общото имущество се изключват предметите, които не могат да бъдат 

прехвърляни с правни актове. 

Чл. 54. В общото имущество не влиза запазеното имущество на съпрузите. 

Запазено имущество е обявеното с договора между съпрузите за такова на 

никого от тях или придобитото от някой от съпрузите съгласно чл. 20. 

Чл. 55. Относно запазеното имущество на жената имат съответно приложение 

разпоредбите на имуществото на жената при имуществената разделност. При все това, 

жената е длъжна от доходите на запазеното имущество да внася на мъжа една част за 

посрещане на семейните разходи, доколкото доходите от общото имущество не са 

достатъчни за покриване на тия разходи. 

Чл. 56. Съпрузите поотделно не могат да разпореждат със своята част от общото 

имущество, нито с отделни части от него; никой от съпрузите не може да иска делба. 

Срещу едно вземане на общото имущество длъжникът може да иска прихващане 



само на вземане, плащането на което може да бъде изисквано от общото имущество. 

Чл. 57. Общото имущество се намира под управлението на мъжа. Особено 

мъжът има право да вземе във владение общото имущество, да разпорежда с него, 

както и да води от свое име дела, отнасящи се до общото имущество. 

Управителните действия на мъжа не задължават лично жената нито спрямо 

третите лица, нито спрямо мъжа. 

Чл. 58. Съгласието на жената се изисква: 

а) За актове на разпореждане изцяло с общото имущество; 

б) За актове на разпореждане с принадлежащ към общото имущество недвижим 

имот; 

в) За дарение от общото имущество. 

Чл. 59. Ако за редовното управление на общото имущество е нужно да се 

извърши някой от предвидените в чл. 58 актове и ако жената, без достатъчно 

основание, не даде съгласието си, то може да бъде заместено с определение на 

окръжния съд по местожителството на мъжа, постановено след изслушване на 

съпрузите, ако са се явили. 

Чл. 60. Ако мъжът извърши някой от актовете, предвидени в чл. 58, без 

съгласието на жената, прилагат се съответно разпоредбите на чл. чл. 36 и 37. 

Чл. 61. Ако мъжът разпорежда без необходимото съгласие на жената с едно 

право, съставляващи част от общото имущество, жената може, без участие на мъжа, да 

упражни съдебно правата си против третото лице. 

Чл. 62. Ако мъжът е възпрепятстван, поради болест или отсъствие, да извърши 

отнасящ се до общото имущество акт или да води дело, отнасящи се до същото, жената 

може да извърши от свое име или от името на мъжа, акта или да води далото, ако има 

опастност от отлагането да последва вреда. 

Чл. 63. Към самостойно упражняваното от жената доходно занятие се прилагат 

разпоредбите на чл. 39. 

Чл. 64. Жената не се нуждае от съгласието на мъжа за водене на дело, което е 

било висящо по времето на сключване на брака. 

Чл. 65. Ако общото имущество се обогати чрез действие, което един от 

съпрузите е извършил без съгласието на другия, връщането от общото имущество на 

онова, с което то е обогатено, може да се иска съгласно разпоредбите за незаконното 

обогатяване. 

Чл. 66. Мъжът не отговаря пред жената за управлението на общото имущество. 

Обаче, той трябва да възстанови това, с което е намалил общото имущество, ако е 

извършил намалението с цел да ощети жената, или чрез акт, за който не е взел 

съгласието на жената, когато то е било необходимо. 

Чл. 67. Семейните разноски са в тежест на общото имущество. 

Чл. 68. От общото имущество могат да се удовлетворяват кредиторите на мъжа, 

а също и на жената, доколкото от чл. чл. 69 и 70 не следва противното. 

За задължения на жената, които подлежат на удовлетворение от общото 

имущество, мъжът отговаря и лично като солидарен длъжник. Тая отговорност 

престава с прекратяване на имуществената общност, когато по взаимните отношения 

между съпрузите тези задължения не са в тежест на имуществената общност. 

Чл. 69. Общото имущество отговаря за задълженията на жената, произходящи от 

правен акт, след настъпване на имуществената общност, само ако мъжът е дал 

съгласието си за него или ако актът произвежда действие спрямо общото имущество, и 

без съгласието на мъжа. 

Разноските по дела на жената с в тежест на общото имущество и тогава, когато 

съдебното решение не произвежда действие спрямо общото имущество. 



Чл. 70. Общото имущество не отговаря за задълженията на жената, произходящи 

от придобиването на наследство или заветите, когато тя е получила последните като 

запазено имущество след установяване на имуществената общност. 

Чл. 71. Общото имущество не отговаря за задължения на жената, възникнали 

след установяване на общността и произходящи от право или от владение на една вещ, 

съставляваща част от запазеното й имущество, освен ако това право или тази вещ не са 

в свръзка с едно доходно занятие, което жената е упражнявала лично с съгласието на 

мъжа. 

Чл. 72. В отношенията на съпрузите помежду им считат се в тежест на съпруга, в 

чието лице са възникнали: 

а) Задълженията от незаконно действие, извършено преди или след настъпване 

на имуществената общност: 

б) Задълженията от правоотношения, отнасящи се до запазеното имущество, 

макар да са възникнали преди настъпване на имуществената общност или преди 

имуществото да е станало запазено имущество; 

в) Разноските по дело относно някое от задълженията в п. п. 1 и 2. 

Чл. 73. В отношенията на съпрузите помежду им зестрата, която мъжът обещава 

или дава на някое от общите на съпрузите деца, доколкото превишава мярката 

съответстваща на общото имущество, е в тежест на последното. 

Ако мъжът обещава или дава от общото имущество зестра на някое не общо на 

съпрузите дете, тая зестра, в отношенията на съпрузите помежду им, пада в тежест на 

бащата или на майката; за последната, обаче, само дотолкова, доколкото тя е съгласна 

или доколкото зестрата не превишава мярката, съответстваща на общото имущество. 

Чл. 74. Жената може да иска по исков ред прекратяването на имуществената 

общност: 

а) Когато мъжът е извършил някой от посочените в чл. 58 актове без съгласието 

на жената; 

б) Когато мъжът е намалил общото имущество, с намерение да причини щета на 

жената; 

в) Ако мъжът не изпълнява задължението си да доставя издръжка на жената и на 

общите деца и ако има опасност и в бъдеще правото им на издръжка да бъде 

чувствително застрашено; 

г) Когато мъжът е поставен под ограничено запрещение поради разточителство, 

или когато общото имущество се застрашава значително от разточителството му; 

д) Когато вследствие на поетото от мъжа задължение общото имущество е 

дотолкова презадължено, че по-нататъшните придобивки на жената се застрашават 

значително. 

Чл. 75. Това, което съпрузите дължат към общото имущество, трябва да бъде 

заплатено след прекратяване на имуществената общност; ако, обаче запазеното 

имущество на жената е достатъчно за погасяването на някой неин дълг, тя трябва да го 

погаси преди прекратяването на общността. 

Това, което мъжът има да взема от общото имущество, може да го иска само 

след прекратяване на общността. 

Чл. 76. Мъжът може да иска прекратяването на имуществената общност, ако, 

вследствие на задължения на жената, които според отношенията помежду съпрузите не 

са в тежест на общото имущество, това последното е дотолкова презадължено, че по-

нататъшните придобивки на мъжа се застрашават значително. 

Чл. 77. Прекратяването на имуществената общност съгласно чл. чл. 74 и 76 се 

счита от влизането на съдебните решения в законна сила. След прекратяването важи 

режимът на имуществената разделност. 



Чл. 78. Със смъртта на един от съпрузите имуществената общност се прекратява. 

Чл. 79. След прекратяването на имуществената общност се пристъпва към делба 

на общото наследство. Доколкото е нужно за погасяване на задълженията, които са в 

тежест на общото имущество, последното требва да се обърне в пари. 

Чл. 80. До извършване на делбата общото имущество се управлява общо от 

двамата съпрузи. 

Всеки от съпрузите е задължен спрямо другия да съдейства за вземане на 

мерките, които са нужни за редовното управление; всеки от съпрузите може да вземе 

необходимите за запазване на имуществото мерки, без съдействието на другия съпруг. 

 

В. Регистър за брачните договори 

 

Чл. 81. Договорите за уреждане имуществените отношения между съпрузите и 

съдебните решения относно тези отношения произвеждат действие по отношение на 

трети лица, само след вписването им в регистъра за брачните договори, който се води 

при всеки окръжен съд, и след обнародване на вписването. 

Наследниците на съпрузите не се считат за трети лица. 

Чл. 82. Вписването в регистъра се извършва при окръжния съд по 

местожителството на съпрузите. 

Чл. 83. Вписването се извършва по обща писмена молба на съпрузите или по 

молба на един от тях срещу представяне на оригиналния договор или съдебно решение, 

или на нотариално заверени преписи от тях. 

Чл. 84. Вписват се в регистъра само онези договорни условия, които страните 

желаят да бъдат известни и да се противопоставят на трети лица. 

Чл. 85. Ако мъжът премести местожителството си в района на друг окръжен съд, 

трябва да се извърши вписване и в регистъра на този съд в срок от 3 месеца от 

установяването в новою местожителство. 

Ако вписването не се извърши в предвидения в ал. 1 срок, предишното вписване 

не произвежда повече никакво действие. 

Ако вписването по ал. 1 се извърши в срок и мъжът се установи на старото 

местожителство, предишното вписване се счита отново направено. 

Чл. 86. Регистрите за брачните договори са публични, всеки може да ги 

преглежда и да получава извлечение, преписи от тях. 

 

 

 


