
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ПРАВНИ НАУКИ“

МАРИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА

СПЕЦИАЛНИ СПОСОБИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И
ОСПОРВАНЕ НА ПРОИЗХОДА ОТ БАЩАТА

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна
степен „доктор“ по професионално направление 3.6. „Право“

докторска програма „Гражданско и семейно право“

Варна
2020



2

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
„ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ПРАВНИ НАУКИ“

МАРИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА

СПЕЦИАЛНИ СПОСОБИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ОСПОРВАНЕ
НА ПРОИЗХОДА ОТ БАЩАТА

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна
степен „доктор“ по професионално направление 3.6. „Право“

докторска програма „Гражданско и семейно право“

Научен ръководител:
Проф. д-р Симеон Тасев

Рецензенти:
Проф. д-р Силви Чернев

Доц. Д-р Антон Грозданов

Варна
2020



3

Дисертационният труд „Специални способи за установяване и
оспорване на произхода от бащата“ е обсъден от катедра „Правни
науки“ при Юридическия факултет на Варненски свободен
университет „Черноризец Храбър“ и насочен за защита пред научно
жури, назначено със заповед на ректора на ВСУ „Черноризец
Храбър“ – гр.Варна.

Разработката е с общ обем 342 страници и се състои от увод,
три глави и заключение. Съдържанието на всяка от главите е
разпределено в отделни параграфи.

Библиографията се състои от общо 297 източници на
български и 55 – на чужд език и от 24 – от Интернет.

Изложението е структурирано както следва: Увод, Глава
първа „Обща характеристика на произхода от бащата“, Глава
втора „Специални извънсъдебни способи за установяване на
произхода от бащата“, Глава трета „Специални съдебни способи за
установяване на произхода от бащата“, Заключение,
Библиография и Приложение – таблица.

Авторът на дисертационния труд е дългогодишен
преподавател по гражданскоправни дисциплини и докторант на
самостоятелна подготовка в катедра „Правни науки“ при
Юридическия факултет на Варненския свободен университет
„Черноризец Храбър“, както и адвокат при Адвокатска колегия –
Варна.

Защитата на дисертационния труд пред научно жури ще се
състои на 30.10.2020 г. от 13.00 ч. в заседателната зала на ректората
на ВСУ „Черноризец Храбър“. Материалите по защитата са на
разположение на интересуващите се в канцеларията на катедра
„Правни науки“ към Юридически факултет на ВСУ „Черноризец
Храбър“ – гр. Варна, стая 204 и на интернет адрес: www.vfu.bg,
раздел „Докторантури“.

http://www.vfu.bg/
http://www.vfu.bg/
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I. OБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

УВОД

Как се определя произходът на децата, какви са
правоотношенията, произтичащи от установения или неустановения
им произход, съответно – какви са юридическите права и задължения
на децата и родителите и на редица други свързани с тях лица, както и
правните последици, производни от не/установения или не/оспорения
произход – на повечето от тези въпроси дава отговор действащото ни
българско семейно право.

Но някои правни хипотези налагат осъвременяване и
съобразяване на вътрешното ни законодателство с нормите на
международните актове, както и с актовете и съдебната практика на
Европейския съюз. Това поставя нашия законодател и
правоприложник в непрекъснато будно състояние и изисква особена
бдителност от всеки, който по един или друг начин е ангажиран с
въпросите на произхода, особено на произхода от бащата.

Усъвършенстването на вътрешната ни правна уредба е видима, в
някои насоки тя е далеч по-добра от уредбата на чужди
законодателства и даже правни системи, но все още съдържа
празноти, които предполагат непрекъснато изследване на проблемите
на произхода и своевременното им нормативно разрешаване.

Налага се да се преосмислят и предложат някои идеи за още по-
цялостна правна уредба на произхода, като се отчетат наболелите
проблеми – новият модел на българското семейство, което в много
случаи се създава извън брака, нарушеното репродуктивно здраве на
населението, количеството извънбрачни раждания, трафикът на деца,
продажбата на деца, нелегалното сурогатно майчинство, отвличането
на деца и др.
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1.1. Актуалност и значимост на изследването, обект и предмет
на изследването.

Актуалността на темата на настоящия труд се обуславя
осъвременяване на интерпретацията на един от вечните въпроси на
живота – бащи и деца.

Изследването представлява опит да се обобщи постигнатото от
българското семейно право и въз основа на задълбочен анализ да се
преосмислят и предложат някои идеи за още по-цялостна правна
уредба на произхода, със скромната значимост и за правната теория,
но с едно важно уточнение: че идеите не са самоцелни, а са породени
от самия живот, от неговата динамична променливост, от
преодоляването на някои закостенели предразсъдъци и от други
обективни предпоставки.

Новият модел на българското семейство, което в много случаи
се създава извън брака предполага и увеличение на количеството на
извънбрачните раждания, а оттам – и на увеличаване на броя на децата
с неустановен произход от бащата. Поведението и нагласите особено
на младите хора са променени и варират от устойчива ценностна
система у някои индивиди до хаотичните желания до безразборните и
инцидентните в много случаи полови контакти у други индивиди (не
стигащи даже до по-задълбочени връзки, още по-рядко до отношения
на съжителство на партньорите в брак или извън него).

Паралелно с това продължава съществуването на
специализирани институции за настаняване на деца не само с
неизвестни, но и с известни родители. Не са единични и случаите на
нежелано родителство и на изоставяне на деца, произтичащо не само
от произволните интимни контакти на техните родители, но и от
случаите на престъпно посегателство над половата неприкосновеност
на дадена жена/девойка/момиче, или по икономически причини.
Съществуват и други предпоставки, които имат пряко отношение към
темата за произхода.

С въвеждането на нови медицински технологии и предвид остро
наболелите репродуктивни проблеми на все повече хора във фертилна
възраст широко приложение в медицинската практика придобиха
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донорството на генетичен материал и асистираната репродукция,
благодарение на чиито методи световната статистика сочи, че са
създадени пет милиона деца, хиляди от които в България.

Свободата на физическото лице да се самоосъзнава и
самоопределя с различна от вродената му полова идентичност доведе
до изолирани за България случаи на смяна на пола, което е практика в
други държави по света. Тези и редица други въпроси, в това число и
за регистрацията на фактическото съпружеско съжителство и
произтичащите от него последици с отражение върху института на
произхода  и за сурогатното майчинство – всички те сочат, че
естественият ход на живота и промените в него изпреварват
развитието на правото. Такива хипотези са много дискутирани,
критикувани и на практика отричани. Но това са реални казуси  и
повечето от тях остават извън рамките на закона и затова се налага да
бъдат уредени с ясни и точни правила.

Законодателят трябва да адаптира правните норми съобразно
потребностите на живота и това да се осъществява непрекъснато и
навреме, за да не се стига до прецеденти без правен отговор и за да не
се стига до противоречи правни решения. А в това отношение самата
житейска практика очертава насоките за развитие на
законодателството и правоприлагането, както и на самото право като
наука и научна дисциплина.

В българското семейно право съществуват относително неголям
брой публикации по въпросите, касаещи института на произхода, и в
частност – специалните способи за установяване и оспорване на
произхода от баща. При това по-голямата част от тях са сравнително
отдалечени във времето и вече не толкова съответстващи на
съвременните условия на живот. А по-новите не съставляват цялостно
изследване по поставената дисертационна тема.

За първи път в настоящото изследване е представен един по-
цялостен преглед на уредбата на произхода – от древни времена до
днес. Ретроспективният анализ спомага да се изтъкнат максимално
повече положителни и негативни страни на уредбата на произхода, за
да могат те да бъдат евентуално отчетени при бъдещото
усъвършенстване на материалните и процесуалните закони, както и да
се подобри правоприлагането по избрания правен проблем. А
сравнителният анализ с други законодателства и правни системи дава
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по-широк аспект на анализ и синтез на общозначимите проблеми на
произхода от бащата.

Темата е актуална и предвид промените в уредбата на произхода
със Семейния кодекс от 2009 г., както и с оглед сближаването на
българското законодателство и право с актовете и съдебната практика
на Европейския съюз.

Освен това темата има и широко практическо значение с оглед
променения модел на съществуването на българското семейство, а
именно – без сключването на граждански брак, при условията на
фактическо съжителство или извън него и др. Това налага да се
разрешават не само традиционни, но и нови правни хипотези.

Един от най-неразработените в правната теория въпроси, които
намират своето систематично място в настоящия труд, са тези, които
посочват способите за доказване или опровергаване на произхода, и
по-конкретно – въпросите за съдебните експертизи по делата за
установяването и оспорването на произхода, с подчертано
приоритетния характер на ДНК експертизата.

Именно по тези причини настоящето изследване има актуален
характер. Без да се завишава в повече от необходимото значимостта
му, то допринася за осъвременяване на материята за произхода през
призмата преди всичко на сравнително най-новата законодателна
уредба, след приемането на последния Семеен кодекс от 2009 г., за
хронологично представяне в исторически аспект на уредбата на
произхода в България от най-древни времена до днес, както и за
съпоставянето на действащото българско семейно право със
законодателствата на някои чужди държави, включително на чужди
правни системи и практики.

Изследвани са всички достъпни източници по темата. Трябва да
се подчертае тяхната роля и значимост за написването на всеки
следващ ги труд, независимо, че голяма част от тях са загубили своята
актуалност, само защото са били създадени при предходна и вече
отменена правна уредба.

Не без значение са и постиженията в най-различни области на
науката и обществените нагласи и практики, както и съдебната
практика, които са взети предвид при разработването на труда.

Използвани са и други източници – доклади и дискусии на
конференции, кръгли маси и други форми, лични консултации със
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специалисти по някои въпроси извън сферата на правото.

1.2. Обект на изследването

Непосредствен обект на изследването е българското семейно
законодателство и българската съдебна практика.

Косвен обект на труда са семейните кодекси и закони на някои
чужди държави и на други правни системи.

1.3. Предмет на изследването

Предметът на изследването е произходът на детето от бащата
от материалноправна и процесуалноправна гледна точка според
българското семейно право, през призмата на историята и развитието
на българското семейно право, на съдебната практика, нормативните и
други източници на произхода, научната литература, постиженията на
другите науки, основно място сред които има медицината, и по-
конкретно – репродуктивните технологии и ДНК анализът. Предмет
на изследването са и различните правни уредби на някои чужди
държави/системи по избраната тема, без претенции за цялостност и
изчерпателност.

Извън предмета на разглежданата проблематика остава анализът
на проблемите на произхода от майката, както и общият способ за
установяване на произхода от родителя, а именно – припознаването и
свързаните с него въпроси.

1.4. Цел на изследването

Настоящият труд има за цел да се представи във възможно най-
пълен обем развитието на правната уредба на специалните способи за
установяване и оспорване на произхода от баща според българското
семейно право, като се посочат положителните и негативните им
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страни и на тази основа се обоснове самостоятелна научна теза, като
се изведат изводи и предложения de lege ferenda, с оглед допълване
на правната уредба по разглежданите проблеми.

1.5. Задачи на изследването

За постигането на поставената цел се набелязаха следните
задачи:

1. да се направи историческо-правен преглед на специалните
способи за установяване и оспорване на произхода от бащата от
гледна точка на развитието на института на произхода в исторически
план, през призмата на цялостната му правна уредба;

2. да се изведат и обобщят различните гледища и анализ по
достъпните източници по темата, в това число научните трудове,
законодателството, съдебната практика и други практики, въз основа
на статистически данни от специализирани източници и някои
достоверни източници в Интернет и медиите.

3. да се откроят съвременните специални извънсъдебни и
съдебни способи за установяване и оспорване на произхода, видовете
извънсъдебни и съдебни производства, в които е възможно да се търси
и оборва произходът, както и кои са новите моменти не само в кръга
на оправощените лица, но и по отношение на доказателствените
средства;

4. да се изведат законодателни решения на чужди държави и
правни системи по темата;

5. да се отчетат и особеностите на отношенията с международен
елемент при решаването на въпросите на произхода;

6. да се изведат приоритетите и пропуските в законодателната
ни уредба по темата;

7. да се посочат някои предложения de lege ferenda, с оглед
евентуалното им бъдещо включване при промени в законодателството
ни.



10

1.6. Хипотеза на изследването

Хипотезите на дисертационния труд са, че:

1. произходът от бащата може да бъде установен както
извънсъдебно, така и по съдебен ред;

2. установеният произход от майката предопределя
бащинството на детето, но не винаги; възможно е да се признае
произходът на детето само от бащата (когато майката е неизвестна,
или когато произходът от нея бъде оборен);

3. биологичният баща трябва да има  възможност да установи
бащинството си и тогава, когато детето има презюмиран баща, или е
осиновено;

4. отговорът на въпроса кой е бащата не винаги е еднозначен,
тъй като поставя широк кръг проблеми от правно и житейско естество
с дълбоко морални, психологически, социални и други специфични
характеристики;

5. биологичният и юридически признатият баща не са
еднозначни понятия;

6. детето има право да познава родителите си по произход и по
възможност да живее с тях; това се отнася и до бащата, от когото то
реално произхожда;

7. бащата трябва да бъде равнопоставен по права и задължения
с майката;

8. при установяването и оспорването на произхода приоритет
трябва да има висшият интерес на детето, но като се търси баланс
между интереса на детето и на всеки един от родителите.

1.7. Методология на изследването

Трудът е разработен въз основа на следните научни методи:
историко-съпоставителен; сравнителноправен; сравнителнонаучен;
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морално-етичен; емпиричен изследователски метод (в това число:
наблюдение: събирането и организирането на емпиричните факти,
формиране на хипотеза; индукция: формулиране на хипотеза;
дедукция (синтез): умозаключения относно последствията от
хипотезата под формата на проверяеми прогнози; проверка: тестване
на хипотезата с нов емпиричен материал и оценка: оценяване на
резултатите от проверката и предсказване на резултати по нови
хипотези, по които в България няма правни решения); причинно-
следствен метод и дидактичен метод – по-специално така наречения
„тезаурус на дидактиката”: конструкции на дидактиката
(терминологичен, понятиен и категориален корпус).

За емпиричен материал са използвани българските нормативни
актове, нормативни източници на някои други държави, българската
съдебна практика и казуси от местен и световен мащаб.

Изнесените в публичното пространство новини, както и
публикации, които внасят нови знания за живота и науката, в това
число публикуваните в медиите и в Интернет1 статии и други
материали (включително касаещите статистически данни)
допринесоха за по-цялостната преценка на проблемите по темата.

II. ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Дисертационният труд е с общ обем 342 страници, като
основният текст без библиографията и приложението е с обем 297

1 Доколкото Интернет е международна компютърна система, която в
повечето случаи не се контролира за достоверността на оповестяваните
материали и данни, а всеки който има достъп до тази мрежа би могъл да
публикува и невярна по своето съдържание информация, използвани са
официални сайтове на институции и организации, в които се предполага, че
изнесената информация е достоверна и проверена, както и електронни научни
издания. Друг източник на информация от Интернет, която съставлява
незначителна част от емпиричното изследване са електронните списания и
вестници. Все пак не може да се поеме отговорност за информацията,
съдържаща се във връзките към сайтовете, цитирани и посочени в
препратките под линия (бел. моя).
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страници. Състои се от увод, три глави, заключение и приложение.
Съдържанието на всяка от главите е разпределено в отделни

параграфи. Библиографията се състои от общо 297 източници на
български и 55 – на чужд език и от 24 – от Интернет. В
приложението се съдържа сравнителна таблица на правната уредба
на произхода по Закона за лицата и семейството, Семейния кодекс от
1968 г., Семейния кодекс от 1985 г. и Семейния кодекс от 2009 г.

Основните съкращения, използвани в дисертационния труд са
представени преди Увода, като в настоящото изложение се акцентира
върху три от тях: СК – Семеен кодекс, ГПК – Граждански
процесуален кодекс и ЗГР – Закон за гражданската регистрация.

СЪДЪРЖАНИЕ:

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
УВОД
ГЛАВА 1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОИЗХОДА ОТ
БАЩАТА
§ 1. Понятие, правна същност и принципи на произхода от бащата

1.1. Понятието „произход от бащата“
1.2. Правна същност на произхода от бащата
1.3. Термини и понятия, свързани с произхода от бащата
1.4. Принципи на произхода от бащата

1.4.1. Принципът за истинността на произхода
1.4.2. Принцип за стабилност на произхода
1.4.3. Принцип за равнопоставеност
1.4.4. Други принципи на произхода от бащата

§ 2. Исторически преглед на уредбата на произхода от бащата
2.1. Първи период в развитието на уредбата на произхода – преди

Освобождението на България (от древността до 1878 г.)
2.2. Втори период в развитието на уредбата на произхода – от

Освобождението до 1949 г.
2.3. Трети период в развитието на уредбата на произхода – от 1949

г. до 1968 г.
2.4. Четвърти период в развитието на уредбата на произхода – от

1968 г. до 2009 г.
2.4.1  От 22 май 1968 г. до 1 юли 1985 г.



13

2.4.2. От 1 юли 1985 г. до 1 октомври 2009 г.
2.5. Пети период в развитието на уредбата на произхода – от 1

октомври 2009 г. до днес
ГЛАВА 2. СПЕЦИАЛНИ ИЗВЪНСЪДЕБНИ СПОСОБИ ЗА
УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРОИЗХОДА ОТ БАЩАТА
§ 1. Установяване на произхода от бащата с презумпцията за
бащинство по силата на брака

1.1. Същност на презумпцията за бащинство
1.2. Различните хипотези за прилагане на презумпцията за

бащинство
1.3. Конфликти на интереси
1.4. Презумпцията за бащинство в чужди законодателства

1.4.1. Франция
1.4.2. Германия
1.4.3. Италия
1.4.4. Испания
1.4.5. Австрия
1.4.6. Швейцария
1.4.7. Гърция
1.4.8. Турция
1.4.9. Русия
1.4.10. Украйна
1.4.11. Беларус
1.4.12. Ислямско право

§ 2. Презумпцията за бащинство при обявено безвестно отсъствие
на съпруга на майката
§ 3. Презумпцията за бащинство при обявена смърт на съпруга на
майката
§ 4. Установяване на произхода от бащата при асистирана
репродукция

4.1. Признаването на бащинството на детето, родено при условията
на асистирана репродукция

4.2. Постмортална асистирана репродукция
4.3. Служебната тайна при асистираната репродукция

4.3.1. Проблеми при асистираната репродукция
4.3.2. Правото на установен произход и правото на детето да

познава своите родители
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4.3.3. Правната уредба на асистираната репродукция в чуждите
законодателства

4.3.4. Последиците, които произтичат от анонимното донорство
4.3.5. Последиците, които произтичат от премахване на

служебната тайна при анонимното донорство
§ 5. Ограниченията при установяване на произхода от бащата

5. 1. Конфликти на интереси между презумптивните бащи – първия
и втория съпруг

5.2. Конфликт между  презумптивния и припознаващия баща
5.2.1. Традиции и реалност

5.3. Конфликтът между биологичния и презумптивния или
припознаващия баща

5.3.1. Правната уредба на правното положение на биологичния
баща

5.3.1.1. Външни източници
5.3.1.2. Вътрешни източници

5.3.2. Понятията „семеен живот“ и „личен живот“
5.3.2.1. Понятието „личен живот“
5.3.2.2. Понятието „семеен живот“

5.4. Възможни решения
5.4.1. При сега действащата правна уредба
5.4.2. При евентуалното приемане на законодателни промени
5.4.3. Практиката на Австрия по един правен казус

ГЛАВА 3. СПЕЦИАЛНИ СЪДЕБНИ СПОСОБИ ЗА
УСТАНОВЯВАНЕ И ОСПОРВАНЕ НА ПРОИЗХОДА ОТ
БАЩАТА
§ 1. Установяване на произхода от бащата с иск по чл. 69 от СК

1.1. Произход от родители, които нямат сключен брак
1.2. Установяването на бащинството по съдебен ред в чужди

законодателства
1.2.1. Франция
1.2.2. Германия
1.2.3. Италия
1.2.4. Испания
1.2.5. Австрия
1.2.6. Швейцария
1.2.7. Турция



15

1.2.8. Русия
1.2.9. Украйна
1.2.10. Беларус

1.3. Установяване на извънбрачно бащинство след смъртта на
бащата
§ 2. Оспорване на презумпцията за бащинство по чл. 62 от СК

2.1. Искът по чл. 62 от СК
2.2. Предявяване на иска по чл. 62, ал. 4 от СК от детето
2.3. Оспорване на презумпцията за бащинство в чуждите

законодателства
2.3.1. Франция
2.3.2. Германия
2.3.3. Италия
2.3.4. Испания
2.3.5. Австрия
2.3.6. Швейцария
2.3.7. Турция
2.3.8. Русия
2.3.9. Украйна
2.3.10. Беларус
2.3.11. Ислямско право

§ 3. Произходът от бащата в други производства
3.1. В производство по съдебна делба по реда на чл. 343 от ГПК

3.1.1. Оспорванията на произхода в производството за съдебна
делба

3.1.2. Установяване и оспорване на произхода от бащата в
съдебните производства по СК и в съдебната делба

3.1.3. Особености при установяването и оспорването на
произхода от бащата в производството за съдебна делба

3.1.4. Установяване или оспорване на произхода от бащата при
спогодба между съделителите

3.1.5. Правни последици от решените преюдициални въпроси
относно произхода от бащата в производството за съдебна делба

3.2. Произходът от бащата в производството за поправяне на
допуснати грешки в акта за раждане по реда на чл. 547, вр. чл. 542 от
ГПК, във вр. с чл. 13-15 от ЗГР

3.2.1. Производството за поправяне на грешки в акта за раждане
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– теоретични и практически проблеми
3.2.2. Различията при поправяне на грешки в акта за раждане и

при оспорването на произхода
3.2.2.1. Прилики и разлики в процедурния ред

3.3. Произходът от бащата в производството по установяване на
унищожаването или изгубването на регистъра на актовете за
гражданско състояние по реда на чл. 38, ал. 5 от ЗГР
§ 4. Доказателства при установяване и оспорване на произхода от
бащата
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
§ 1. Изводи
§ 2. Предложения de lege ferenda

2.1. Аргументи „за“ и аргументи „против“
§ 3. Научни и приложни приноси
БИБЛИОГРАФИЯ
На български език
На чужд език
Интернет източници
ПРИЛОЖЕНИЕ

III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

В Глава първа „Обща характеристика на произхода от
бащата“ се съдържат два параграфа. В първия от тях, озаглавен
„Понятие, правна същност и принципи на произхода от бащата“  се
характеризира понятието „произход от бащата“, неговата правна
същност и са изследвани отделни термини и понятия, свързани с него,
както и принципите на произхода от бащата.

Терминът „дете“, заедно с „майка“, „баща“, „родител“ заемат
основно и определящо място сред останалите понятия по темата за
произхода.

Разграничени са съвременните виждания за детето (брачно или
извънбрачно) от възприятията в миналото (за законородени/законни и
незаконородени/незаконни). Обърнато е внимание и на други понятия:
припознати, изоставени, с установен произход, без установен
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произход, дете отпреди брака, дете от предишен брак, дете на
другия/първия/втория съпруг, дете на починалия съпруг и т.н.

Споменати са и такива понятия, които са неотносими към
настоящото изложение, поради което не подлежат на анализ в него –
деца в риск, даровити деца и др.

Съпоставени са понятията доведено или заварено дете, така
както и техните аналози – мащеха и отчим, които поради това, че не
са правни, не намират място сред легалните определения в нашето
законодателство. Вместо тях се използват термините дете на
другия/втория съпруг и съпруг на родителя.

Понятието „родител“ се употребява в различни научни области.
Юридическият аспект на понятието „родител” не може да се отклони
от възприетите от другите науки постулати, но за изследването
значение има семейноправното качество „родител” (носителят на
родителските права и задължения).

Съпоставят се различните определения, като особено внимание
е обърнато на биологичния и презюмптивния/презюмирания родител.

Представени са и други легално употребявани словосъчетания с
думата „родител“.

Направен е извод за необходимостта прецизно да се
разграничава семейноправното качество „родител” при анализа на
нормите на действащото ни законодателство, от гледна точка на
произхода и последиците, които настъпват при установяването и
оборването му.

Произходът от бащата намира своето особено място при
изследването, дефинирането и анализа на родителя-баща в настоящия
труд, доколкото много по-преобладаващи са случаите на проблеми
при установяването и оспорването на бащинството, отколкото на
майчинството.

Важно е също така да се отбележи, че не/установеният и
не/оспореният произход от майката в редица хипотези предопределят
не/установеният и не/оспореният произход от бащата. Но не винаги
произходът от единия родител е обусловен от произхода от другия
родител.

Пряко значение при установяването и оспорването на произхода
както от майката (чл. 60, ал. 2, съответно – чл. 60, ал. 5 от СК), така и
от бащата (чл. 61, ал. 4, съответно – чл. 62, ал. 5 от СК) има понятието
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„асистирана репродукция“, независимо че това не е правен термин.
Значение има и информираното съгласие за провеждането й.

Принципите на произхода от бащата са класифицирани
според различните теоретични критерии: за истинност на произхода,
за стабилност на произхода, за равнопоставеност и др.

В параграф втори от Глава първа, озаглавен „Исторически
преглед на уредбата на произхода от бащата“ е подчинен на
третата задача, свързана с целта на труда: да се направи историческо-
правен преглед.

Тук са систематизирани пет периода в развитието на уредбата на
произхода от бащата: 1) Първи период – преди Освобождението на
България (от древността до 1878 г.); 2) Втори период – от
Освобождението до 1949 г.; 3) Трети период – от 1949 г. до 1968 г.; 4)
Четвърти период – от 1968 г. до 2009 г., който се подразделя на два
подпериода: от 22 май 1968 г. до 1 юли 1985 г. и от 1 юли 1985 г. до 1
октомври 2009 г. и 5) Пети период – от 1 октомври 2009 г. до днес.

Систематизацията по периоди следва хронологията на правната
уредба и значимите промени в законодателството по изследваната
тема.

Изтъкнати са постигнатите във времето положителни
законодателни промени.

В Глава втора „Специални извънсъдебни способи за
установяване на произхода от бащата“, в отделни пет параграфи са
класифицирани извънсъдебните способи за установяване и оспорване
на родителския произход от бащата при презумпцията за бащинство –
по силата на брака (§ 1), при обявено безвестно отсъствие на съпруга
(§ 2), или при обявена от съда негова смърт (§ 3) и при асистирана
репродукция (§ 4), при зачитане на законодателните ограничения за
установяване на произхода от бащата (§ 5).

В параграф първи са изследвани поотделно различните хипотези
на презумпцията за бащинство. Обсъдени са положителните и
отрицателните страни на законодателството и на съдебната практика,
посочени са някои празноти в правото, изведени са конфликтите на
интереси.

Представени са законодателни решения на други държави и по
ислямското право.

В параграф втори е обърнато внимание на празнотата в закона
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по въпроса за прилагане на презумпцията за бащинство в хипотеза,
ако се окаже, че за обявения за отсъстващ има известие. Развити са две
хипотези при отмяна и при изменение на решението, с което
отсъствието е обявено: в първата бащинството се презюмира, освен
ако вече е бил приложен друг способ за установяване на произхода на
детето, а във втората определянето на бащинството се поставя в
зависимост от преизчисляването на срока от триста дни, считано от
променената с решението дата на последното известие за обявения за
отсъстващ съпруг на майката на детето.

Последиците от отмяната или изменението на съдебното
решение за обявеното отсъствие на съпруга на майката обхващат
въпроси, свързани както с установяването на произхода от бащата с
някоя от презумпциите за бащинството, така и с оспорването на
презюмирания произход, при което презумпцията за бащинство е
поставена в зависимост от променената/отменената дата.

От значение са също ограничените срокове за установяване и
оспорване на произхода от бащата и особените случаи на конкуренция
между различните способи за установяване на произход от бащата.

Празнотите в закона трябва да бъдат преодолени чрез ясни и
точни правила, които по законодателен път да уредят произхода на
детето от неговия баща с която и да е от презумпциите за бащинство
тогава, когато е налице обявено отсъствие на съпруга на майката на
детето в случаите на отмяна или изменение на решението на съда за
обявяването на отсъствието.

В параграф трети са развити аналогични с обявеното отсъствие
тези. Изведени са три изключения, при които бащинството не се
презюмира: когато е обявено отсъствие на съпруга на майката на
детето, или когато е обявена смъртта на съпруга на майката и са
изтекли повече от триста дни от датата на последното известие за
съпруга, съответно – от обявената от съда дата на предполагаемата
смърт на съпруга. И тук е поставен проблемът за празнотата в правото,
ако се установи, че обявеният за починал е жив и за него има известие
и се извежда извод за (не)прилагане на презумпцията за бащинство, но
по тълкувателен път. И отново презумпцията за бащинство е
поставена в зависимост от променената/отменената предполагаема
дата на смъртта.

Развита е и хипотезата на установяване на бащинството при
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естествена смърт на бащата.
При всички случаи меродавна е датата на обявеното отсъствие

или на предполагаемата или естествената смърт на съпруга.
В зависимост от това се приема, че установяването на

бащинството може да се извърши по извънсъдебен или по съдебен
път.

В параграф четвърти особено внимание е отделено на
признаването на бащинството на детето, родено при условията на
асистирана репродукция.

Обърнато е внимание на неуредени по законодателен ред до
настоящия момент хипотези, включително при постмортална
асистирана репродукция, както и относно служебната тайна и други
проблеми при асистираната репродукция, произтичащи основно от
анонимното донорство.

Акцентира се върху правото на установен произход и правото на
детето да познава своите родители.

Правото на установен произход цели създаването на
правоотношението „родител-дете” с произтичащите от него права и
задължения за участниците в тази правна връзка – както за
родителите, така и за децата.

Правото на детето да познава своите родители може да се
интерпретира по два начина. От една страна, то може да се разглежда
като част от правомощията на детето във връзка с правото му да има
установен произход. От друга страна, в случаите, когато се касае за
анонимно донорство при асистирана репродукция, правото на детето
да познава своите родители трябва да се отграничи от правото на
установен произход. Тогава то се свежда само до фактическа яснота,
която не води до създаване на правоотношението „родител-дете”, а не
до създаване на общо между донора и рецепиента потомство.

Донорът не трябва да може да претендира родителски права,
нито могат да му се вменят родителски задължения по отношение на
детето, създадено с дарения от него генетичен материал, съответно –
детето не би трябвало да има право да претендира установяване на
произхода си от донора, с чийто генетичен материал е създадено.

При анонимно донорство не може въобще да става въпрос за
установяване на произход от анонимния донор, съответно – за
създаване на правна връзка между него и детето, което е създадено с
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негов генетичен материал.
Отредено е място на начините за доказване на произхода при

установяването и оспорването му по извънсъдебен ред, както и на
правната уредба на асистираната репродукция в някои чужди
законодателства и по ислямското право, както и на правните
последици, произтичащи от анонимното донорство и служебната
тайна за него.

В параграф пети са изследвани ограниченията при установяване
на бащинството при конфликти на интереси между презумптивните
бащи – първия и втория съпруг, между презумптивния и
припознаващия баща, между биологичния и презумптивния или
припознаващия баща, като са отчетени традициите и реалността при
решаване на тези конфликти.

Акцентирано е вниманието върху правното положение на
биологичния баща, като са взети предвид вътрешните и външните
източници, които го уреждат. Развити са понятията „семеен живот“ и
„личен живот“, според чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на
човека и основните свободи и съгласно съдебната практика на
Европейския съд по правата на човека. Предложени са възможните
решения при сега действащата правна уредба, както и при евентуално
приемане на законодателни промени за разширяване на
възможностите за доказване на бащинство и за оспорване на
припознаването, съобразно взето решение на Министерския съвет за
одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на СК,
внесен от министъра на правосъдието (и вече приет на първо четене от
Народното ни събрание). Приемането на законопроекта и
превръщането му в нова правна уредба би било стъпка напред в
осъвременяване на произхода, която неминуемо, рано или късно, ще
представлява промяна и в уредбата на произхода от бащата.

Представен е и обсъден един правен казус от практиката на
австрийски съд, с чието съдебно решение е прието, че „Правото на
иск за установяване на бащинство от страна на биологичния баща на
детето е ограничено от интереса на семейството, в което живее
то“ и че правото на биологичния баща се поставя в зависимост от
„добруването на детето и отношенията между него, майката и
юридически признатия баща“. При това на първо място е поставен
интересът на детето „в аспекта на съществуващото му семейство и
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здравите семейни връзки между детето, майката и юридически
признатия баща“, при неговата „приоритетна позиция спрямо
правото на трето лице, извън семейния кръг, да има контакти с
малолетния и правото на информация“, при липса на установени от
съда обстоятелства, поради които отхвърлянето на исковите
претенции биха довели „до накърняване интереса на детето с оглед
на настоящия живот, който води“. Изтъкнат е изводът, че „дилемата
за конкуриращите се права на двама бащи по отношение носенето на
кръстта и радостта от родителството соломоновски е решена в
полза на този, който, независимо от биологията, е създал и
поддържа  бащинска връзка  с детето“.

В Глава трета, озаглавена „Специални съдебни способи за
установяване и оспорване на произхода от бащата“, е отделено
внимание на исковите способи за защита на произхода от баща, които
се разглеждат диференцирано, в отделни параграфи.

В параграф първи „Установяване на произхода от бащата с иск
по чл. 69 от СК“ се разглежда производството по исковете на майката
и детето, като особено място е отредено на иска на детето и на
решенията в чуждите законодателства. Изследвано е установяването
на бащинството след смъртта на бащата.

В § 2 „Оспорване на презумпцията за бащинство по чл. 62 от
СК“ е отделено внимание на възможните хипотези и решения при
оспорване на презумпцията за бащинство. Акцентирано е върху
проблемите при предявяване на иска по чл. 62, ал. 4 от СК от детето
(от малолетното и непълнолетното дете, както и от еманципирания
непълнолетен).

Представен е критичен прочит на българската тълкувателна
практика, която противоречи на чл. 8 от Конвенцията за защита на
правата на човека и основните свободи, на чл. 15 от Конвенцията на
Съвета на Европа за признаване и изпълнение на решения за
упражняване на родителски права и възстановяване на упражняването
на родителските права, както и на съдебната практика на Европейския
съд по правата на човека, доколкото децата „не бива да бъдат
лишавани от правото да знаят какъв е техният произход и би
трябвало да могат де се възползват от това свое право още преди да
са навършили пълнолетие“.

Поставен е отново проблемът за невъзможността на
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биологичния баща да установи бащинството си при наличие на
презюмиран баща, като е поставен и проблемът за приложното поле на
чл. 62 от СК, когато то е осиновено при пълно осиновяване по реда на
чл. 101 от СК.

Посочени са възможните решения при оспорване на
презумпцията за бащинство в чужди законодателства и по ислямското
право.

В § 3 „Произходът от бащата в други производства“ са
поставени проблемите, свързани с произхода от бащата, както следва:
в производството по съдебна делба по реда на чл. 343 от ГПК; в
производството за поправяне на допуснати грешки в акта за раждане
по реда на чл. 547, вр. чл. 542 от ГПК, във вр. с чл. 13-15 от ЗГР и в
производството по установяване на унищожаването или изгубването
на регистъра на актовете за гражданско състояние по реда на чл. 38,
ал. 5 от ЗГР.

Трябва да се отбележи, че всеки от съделителите може да
установи или оспори произхода в производството по съдебна делба.
Но това не може да се отрази на гражданскоправния статус на
физическото лице,  чийто произход се установява или оспорва, а се
извършва само дотолкова, доколкото се възразява даден сънаследник
да бъде включен или обратното – изключен от кръга на съделителите
при делбата. В тези случаи съдът е длъжен да вземе отношение по
направеното възражение относно установяването или оспорването на
произхода на съделител, само с оглед нуждите на делбата, тъй като
поначало той не е компетентен да решава със силата на пресъдено
нещо въпроси, които са подсъдни на окръжния съд.

Представени са основните прилики и съществените различия
между установяването и оспорването на произхода от бащата по СК и
по производството за съдебна делба по ГПК и особеностите на
последното, както и възможните проблеми и грешни решения,
включително опасността от постановяване на недействителни съдебни
решения или съдебни или извънсъдебни (доброволни) спогодби.
Изведени са правните последици от решените преюдициални въпроси
относно произхода от бащата в производството за съдебна делба.

Отделно внимание е отредено на произхода от бащата в
производството за поправяне на допуснати грешки в акта за раждане
по реда на чл. 547, вр. чл. 542 от ГПК, във вр. с чл. 13-15 от ЗГР. По-
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конкретно – на теоретичните и практическите проблеми в това
производство, с което се цели да се отстранят допуснати грешки,
които касаят отразените в акта за раждане неверни данни, но когато те
не засягат смисъла на акта, нито неговата истинност. Акцентира се
върху грешното тълкуване в практиката на понятията „невярност“ и
„неистинност“, което води и до различна правна квалификация по
редица съдебни спорове.

Съпоставени са производствата, инициирани по искане за
поправяне на грешки в акта за раждане и за оспорване на произхода.
Изтъкнати са приликите и разликите в процедурния ред.

Отделено е внимание и на проблема за произхода от бащата в
производството по установяване на унищожаването или изгубването
на регистъра на актовете за гражданско състояние по реда на чл. 38,
ал. 5 от ЗГР. Направен е извод, че произходът на бащата не може да се
установи или оспори в производството по чл. 542 от ГПК, във вр. с чл.
38, ал. 4, предл. 1, 2 и 3 или ал. 5 от ЗГР. Но се приема, че доказването
на произхода от бащата е пряко обусловено от успешното провеждане
на това охранително производство.

В параграф четвърти „Доказателства при установяване и
оспорване на произхода от бащата“ е отделено внимание на
доказателствата при установяване и оспорване на произхода от бащата
чрез специалните способи за тяхната защита, с акцент върху ДНК
анализа и ДНК експертизата.

Отчетени са недостатъците при неправилното провеждане и
даване на резултати при ДНК експертизата и евентуалните
противоречия между заключението по ДНК експертизата, в резултати
от ДНК анализа и останалите събрани доказателства.

Прието е, че независимо че е възприемана като най-съвременен
и точен способ за доказване, ДНК експертизата не трябва да се
разглежда изолирано от конкретните факти във всеки отделен случай
на установяване и оспорване на родителски произход, и в частност –
на произхода от бащата на конкретно дете. Напротив – трябва да се
извършва проверка във всеки отделен случай дали изводите, до които
е стигнало конкретното вещо лице, кореспондират с останалите
събрани по делото доказателства.

В Заключението са обобщени изводите от дисертационното
изследване, предложени са някои виждания за бъдещи законодателни
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промени, като са изведени предложения de lege ferenda и са очертани
научните и приложните приноси.

След като произходът на детето е установен, за родителите –
майката и бащата се пораждат автоматично правата и задълженията,
които произтичат от нормите на Конституцията, на Семейния кодекс и
на останалите законови и подзаконови нормативни актове,
международните актове и актовете на общностното право, уреждащи
семейноправни отношения.

За детето възниква сигурността от защита на законните му права
и законни интереси не само като индивид, но и като дете на конкретни
родители, които са длъжни да поемат грижата и възпитанието му,
издръжката му. Уредена е и отговорността им при неизпълнение на
задълженията – основно чрез санкциите, предвидени в Семейния
кодекс.

Важно е да се отбележи, че независимо от установения произход
на детето от родителите му, държавата предвижда и гарантира закрила
и в други случаи, които не зависят от създадената правна връзка
родител-дете, в това число при установен произход чрез някой от
способите в разгледаните хипотези, както и при осиновяване.

Въз основа на резултатите от изследването, може да се изтъкнат
следните обобщения:

Институтът на произхода и особено на произхода от бащата
винаги е имал и ще има много широко теоретично и практическо
значение, доколкото правните последици от неговото установяване
или оспорване настъпват в най-различни правоотношения.

Специалните способи за установяването и за оспорването на
произхода от бащата не са равнопоставени със специалните способи за
установяване и оспорване на произхода от майката, но те са
взаимосвързани и от установения или оспорения произход от майката
в много от случаите зависи установяването и оспорването на
произхода от бащата.

Налице са както предимства, така и недостатъци на
законодателството и съдебната практика при прилагането на
изследваните извънсъдебни и съдебни способи за установяване и
оспорване на произхода от бащата.

С оглед на това са набелязани някои разлики в правното
положение на биологичния баща – съпруг на майката и на
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биологичния баща – несъпруг на майката, съответно – на детето,
чийто биологичен баща е съпруг или несъпруг на майката.

Предложени са решения по нетрадиционни правни казуси.
Някои от разгледаните проблеми са резултат от неправилното

прилагане на правилата за произхода, а други – от неправилния
подход при събирането на доказателствата, с положителна тенденция
за преодоляването им през последното десетилетие.

Особено значими са разликите във възможността на
биологичния баща – съпруг на майката, да инициира и участва в
процедурите по оспорването на презумпциите за бащинство, за
разлика от бащата – несъпруг на майката. Налице са ограничения и са
неизбежни тенденциите за развитие на законодателството и съдебната
практика, с цел сближаване на правните възможности на биологичния
баща – несъпруг на майката с правните възможности на бащата –
съпруг на майката на детето, както и на правните възможности на
бащата с тези на майката и детето.

Заключение:

С дисертационния труд се постави цел да се докажат две
взаимосвързани тези:
1. че произходът от бащата налага осъвременяване на правната му
уредба, както и усъвършенстване на съдебната практика и
практиката на административните органи и
2. че трябва да се търси баланс между висшия интерес на детето и
майката и бащата, с акцент върху признаване на правата на
биологичния баща.

За да бъдат доказани тезите, в дисертационния труд са
приложени различни научни методи: историческо-правни,
сравнително-правни, за анализ, синтез, индукция и дедукция и др., с
помощта на които като бяха анализирани проблемите и систематично
разгледани в три глави.

Направени са обобщения и изводи, както и предложения de
lege ferenda.

От изложеното става ясно, че са доказани по безспорен начин и
двете хипотези на дисертационния труд – проблемите на произхода
от бащата са значими и налагат осъвременяване на правната уредба и
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усъвършенстване на съдебната практика и практиката на
административните органи, при спазване на баланса между висшия
интерес на детето и майката и бащата, при признаване на правата и
на биологичния баща.
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IV. НАУЧНИ И ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ В
ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

С настоящия труд за първи път в правната наука е развита
темата за  специалните способи за установяването и оспорването на
произхода от бащата. Резултатите от изследването имат характер на
универсален цялостен модел на решаване на специалните въпроси на
произхода от бащата и могат да бъдат използвани от практикуващите
юристи в различни сфери на правото, но преди всичко от магистрати и
адвокати, а така също от неюристи, които по закон изпълняват
функции, свързани с произхода на децата – длъжностни лица по
гражданското състояние, органи по настойничеството и
попечителството, социални работници и др.

Научните и приложните приноси могат да се обобщят в няколко
насоки.

Първо. За първи път в нашата доктрина се прави цялостно,
задълбочено и систематично изследване на специалните способи за
установяване и оспорване на произхода от бащата.

Второ. Резултатите от изследването имат важно практическо
значение, тъй като изводите и предложенията, формулирани в
дисертацията, могат да бъдат използвани:

1. в научноизследователската сфера – при по-нататъшни
теоретични разработки по темата на произхода от бащата;

2. в правотворческата сфера – за разработка на нови и
подобряване на съществуващите разпоредби на СК и в останалите
законови и подзаконови нормативни актове, уреждащи отношенията
във връзка с произхода от бащата;

3. в образователната и учебно-методическата сфера – при
преподаване на учебните дисциплини „Семейно и наследствено
право“, „Правата на детето“ и др., както и за подобряване на учебните
програми, при подготовката на учебници и учебно-методически
помагала по тези дисциплини; те имат характер на универсален
цялостен модел на решаване на специалните въпроси на произхода от
бащата;

4. в правообразователната сфера – за повишаване на нивото на
правната информираност резултатите от изследването могат да бъдат
използвани от практикуващите юристи в различните сфери на
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правото, но преди всичко от магистрати и адвокати, а така също от
неюристи, които по закон изпълняват функции, свързани с произхода
на децата – длъжностни лица по гражданското състояние, органи по
настойничеството и попечителството, социални работници, както и от
всеки, който проявява интерес към дисертационната тема;

Трето. Личният принос на докторанта се състои в
самостоятелността на проведеното изследване и написването на труда.
Използваните научни разработки на други автори са представени при
спазване на задължителното позоваване.
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