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ÄÈÑÊÓÑÈÈ

ÂËÀÄÅÍÈÅ, ÄÚÐÆÀÍÅ, ÒÚÐÏÈÌÈ ÄÅÉÑÒÂÈß 
È ÍÅÏÐÀÂÎÌÅÐÍÎ ÏÎËÇÂÀÍÅ

Èâàéëî Ìàëèíîâ*

С ТР № 85/02.12.1968 г. на ОСГК на Върховния съд са ди фе-
рен ци ра ни пра ва та на по добри те ля спо ред прав но то му ка чест-
во – вла де лец, дър жа тел, съ соб ст ве ник и ли це, което не е в до го-
вор ни от но ше ния със соб ст ве ни ка, което не е ни то дър жа тел, ни-
то вла де лец. Очертава се ед на оста тъч на ка те го рия ли ца, които не 
са ни то вла дел ци, ни то дър жа те ли, из вън ли цата, упраж ня ва щи 
тър пи ми дейст вия, за която не е на ли чен пра вен тер мин. Услов но 
мо жем да опре де лим та зи ка те го рия ли ца като непра во мер но 
пол з ва щи.

1. Ïîñòàíîâêà íà âúïðîñà

Съвкупността от прав ни те ста ту си на ли ца та, или ка за но с 
дру ги ду ми, съв куп ност та от всич ки пра ва и за дъл же ния на ли ца-
та спо ред обек тив но то пра во в съвре мен на та прав на теория се оз-
на ча ва ка то пра вен ста тус на ли ца та. Правният ста тус на ли ца-
та ка то су мар но по своето съ дър жа ние по ня тие включ ва всич ки 
прав ни ка чест ва на су бек та. А ка чест ва та на ли ца та са ви на ги 
конкрет ни, за що то произ ти чат от конкрет ни юри ди чески фак ти и 
имат конкрет но съ дър жа ние.1

Правното ка чест во на ли ца та опосре дя ва при до би ва не то на 
пра ва и за дъл же ния и има пря ко отра же ние вър ху въз мож ност та 
за тях но то упраж ня ва не. Конкретното прав но ка чест во на ли ца та 

* Адвокат от Пловдив, док тор по пра во, асистент по тър гов ско пра во в 
Нов бъл гар ски уни вер си тет.

1 Вж. Дачев, И. Правен ре жим на по добре нията в нед ви жи ми имот. С.: 
Сиела, 2013, с. 100. 
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има зна че ние не са мо за въз ник ва не то на пра ва та и тех ния вид, но 
и за ре да и спо со би те за тях но то упраж ня ва не и за щи та. Така 
напри мер за ко но да те лят уреж да раз ли чен пра вен ре жим за добро-
съ вест ния, за при рав не ния на добро съ вестен и за не добро съ вест-
ния вла де лец от нос но после ди ци те от пол з ва не то на вещ та и из-
вър ш ва не то на по добре ния в нея – срв. чл. 71–72 и чл. 73–74 от 
Закона за собствеността (ЗС).

В дейст ва що то обек тив но вещ но пра во са поз на ти ня кол ко 
ка те го рии прав ни ка чест ва на ли ца, които се съ от на сят към 
упраж ня ва не то на фак ти ческа власт вър ху чуж да вещ. С 
оглед на раз по ред би те на чл. 68, ал. 1 и 2 ЗС не съм не но в прав на-
та теория са де фи ни ра ни ос нов ни те прав ни ка чест ва вла де лец и 
дър жа тел. Тези две ка те го рии са без спор ни, тъй ка то за тях съ-
щест ву ва на роч на прав на уред ба. На след ва що място, в теорията 
се раз поз на ват и т.нар. тър пи ми и съ из во ли тел ни дейст вия. De 
lege lata те ня мат из рич на прав на уред ба в бъл гар ско то за ко но да-
тел ст во. Според по-ста ра та съ деб на прак ти ка та ки ва ли ца съ що 
са има ли ка чест во то „дър жа тел“ до ри при на ли чие на уго вор ка за 
послед ва що прехвър ля не на пра во то на соб ст ве ност.2 Това раз ре-
ше ние не мо же да се смя та за пре циз но, а кри ти ка към не го ще 
бъ де напра ве на в т. 4 от настоящо то из ло же ние.

В бъл гар ска та прав на ли те ра ту ра ав то ри те обик но ве но ак-
цен ти рат на раз гра ни че нието меж ду вла де ние и дър жа не, без да 
навли зат в за дъл бо чен ана лиз на оста на ли те ка те го рии прав ни ка-
чест ва.3 Други ав то ри пра вят по со че но то раз гра ни че ние, ка то 
после до ва тел но от гра ни ча ват вла де нието от дър жа не то, как то и 
от тър пи ми те и съ из во ли тел ни те дейст вия.4 Наличието на че ти-
ри те по со че ни прав ни ка чест ва се е на ло жи ло ка то без спор но 
теоре тич но по ло же ние в на ша та прав на теория. Оба че съгласно 

2 Вж. Р. № 159/14.06.2013 г. по гр. д. № 1492/2013 г. на ВКС, II г. о. 
3 Вж. Венедиков, П. Ново вещ но пра во. С.: ИК „Петко Венедиков“, 2008, 

с. 27; Василев, Л. Българско вещ но пра во. 2. пре раб. изд. от ака де мик Чудомир 
Големинов. С.: Нова звез да, 2001, с. 30; Джеров, А. Вещно пра во. 8. пре раб. и 
доп. изд. С.: Сиела, 70–71. 

4 Вж. Таджер, В. Владение. С.: Софи-Р, 1991, 33–36; Петров, Вл. Съизволи-
телни и тър пи ми дейст вия. – Адвокатски преглед, 2000, № 6–7, 5–11. 
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раз ре ше нията, да де ни в ТР № 85/02.12.1968 г., мо же да се напра-
ви пред по ло же нието за съ щест ву ва не то и на ед на от дел на, не-
наиме ну ва на към мо мен та ка те го рия ли ца, които не са в до го-
вор ни от но ше ния със соб ст ве ни ка на вещ та и не са ни то вла-
дел ци, ни то дър жа те ли. В настояща та ста тия ще бъ дат напра-
вени ана лиз и раз гра ни че ние меж ду из вест ни те в теорията ка те-
го рии прав ни ка чест ва, а ка то теоре ти чен из вод ще бъ де из ве де на 
и ед на оста тъч на група – непра во мер но пол з ва щи ли ца.

Както бе ше по со че но, с ТР № 85/02.12.1968 г. са ди фе рен ци-
ра ни пра ва та на по добри те ля спо ред прав но то му ка чест во – вла-
де лец, дър жа тел, съ соб ст ве ник, ли це, което не е в до го вор ни от-
но ше ния със соб ст ве ни ка, което не е ни то дър жа тел, ни то вла де-
лец. Съгласно раз ре ше нията, да де ни с то ва тъл ку ва тел но ре ше-
ние, пра ва та на по добри те ля дър жа тел са поста ве ни в за ви си-
мост от прав ни те му от но ше ния със соб ст ве ни ка, ка то при на-
ли чието на до го вор меж ду дър жа те ля и соб ст ве ни ка от но ше нията 
се уреж дат в съ от ветст вие с до го во ра.5 Обратно, не го ви те от но-
ше ния във връз ка с из вър ше ни те по добре ния при лип са на до го-
вор ще се уреж дат в съ от ветст вие с пра ви ла та за во де не на чуж-
да ра бо та без пъл но мо щие и за неос но ва тел но обо га тя ва не. 
Иначе ка за но, ци ти ра но то тъл ку ва тел но ре ше ние приема прав-
но то ос но ва ние за осъ щест вя ва не на фак ти ческа власт ка то ре-
ша ващ фак тор за при ла га не на пра ви ла та на ЗС за лик ви да ция на 
по добре нията.

Но раз гра ни че нието, което се пра ви в то ва тъл ку ва тел но ре-
ше ние, спи ра до тук и не изяс ня ва за кои ка те го рии прав ни ка-
чест ва (тъй ка то в то зи вре ме ви пе риод тър пи ми те дейст вия са 
би ли при рав ня ва ни на дър жа не, а тъл ку ва тел но то ре ше ние не 
тре ти ра то зи въпрос) след ва да на ме рят при ло же ние пра ви ла та на 
гестията (чл. 60–62 от Закона за задълженията и договорите, 
ЗЗД) и в кои слу чаи ще бъ де при ло жим суб си диар ният иск по 
чл. 59 ЗЗД. Въпросът е раз ре шен от прак ти ка та. ВКС после до ва-
тел но приема, че „до кол ко то стра ни те са уре ди ли от но ше нията 
си във връз ка с из вър ше ни те ре монт ни ра бо ти (по добре ния на 

5 Вж. Р. № 175/13.10.2016 г. по гр. д. № 821/2016 г. на ВКС, III г. о. 
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имо та) с под пи са ния меж ду тях до го вор, раз по ред ба та на чл. 59 
ЗЗД е непри ло жи ма“6. Следователно в от но ше нията меж ду дър-
жа те ля по добри тел и соб ст ве ни ка по по вод на напра ве ни те по-
добре ния пра во то на па рич но взе ма не не е из клю че но, но от го-
вор ност та на пре да лия фак ти ческа власт на да де но прав но ос но-
ва ние по на ча ло е до го вор на. Само ако ре жи мът на по добре нията 
не е бил пред мет на съгла ше нието, от но ше нията ще бъ дат лик ви-
ди ра ни на плоскост та на неос но ва тел но то обо га тя ва не за чуж да 
смет ка съглас но суб си диар ния състав по чл. 59 ЗЗД.

Отделно от то ва с по со че но то тъл ку ва тел но ре ше ние не се 
изяс ня ва прав но то ка чест ва на ли ца та, които не са в до го вор-
ни от но ше ния със соб ст ве ни ка на вещ та, които не са ни то 
дър жа те ли, ни то вла дел ци. Това не съм не но съз да ва опре де ле ни 
прак ти чески труд ности и по раж да неяс но та в прав на та теория. За 
пъл но та мо же да се по со чи, че ци ти ра но то тъл ку ва тел но ре ше ние 
е кри ти ку ва но об стой но и в по-ста ра та правна ли те ра ту ра.7 Обоб-
щено, ре зул та ти те на раз ре ше нията, приети с ци ти ра но то тъл ку-
ва тел но ре ше ние, мо же да се све дат до след но то: из ключ ва се 
връз ка та меж ду до го вор ния ре жим и пра ви ла та за лик ви да ция на 
по добре нията по Закона за соб ст ве ност та; из ключ ва се при ви-
ле ги ро ва на та лик ви да ция на по добре нията за дър жа те ля, ка-
къв то и да е той; при на ли чието на до го вор само той ще уреж да 
от но ше нията, свър за ни с по добре нията.

2. Ëèöà, óïðàæíÿâàùè òúðïèìè äåéñòâèÿ

Вече бе ше по со че но, че в дейст ва що то обек тив но пра во лип-
с ва прав на уред ба на тър пи ми те и съ из во ли тел ни те дейст вия, 
които са са мостояте лен вид юри ди чески фак ти, свър за ни с 
упраж ня ва не то на фак ти ческа власт вър ху чуж да вещ, и които не 
по раж дат после ди ци те на вла де нието и дър жа не то. Според по-
ста ра та прак ти ка на ВКС ли ца та, упраж ня ва щи тър пи ми дейст-
вия, съ що са има ли ка чест во то на дър жа тел до ри при на ли чие на 

6 Р. № 329/09.01.2013 г. по гр. д. № 381/2012 г. на ВКС, III г. о.; 
Р. № 1250/30.12.2008 г. по гр. д. № 4644/2007 г. на ВКС, III г. о. 

7 Вж. Цончев, Кр. Подобренията. С.: Софи-Р, 2001, 38–42. 
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уго вор ка за послед ва що прехвър ля не на пра во то на соб ст ве ност.8 
Това раз ре ше ние не мо же да бъ де спо де ле но. На пър во място, от 
хи по те зи те на дър жа не след ва да бъ дат от гра ни че ни те зи, при 
които да де но ли це е би ло до пус на то в имо та със съгла сието на 
соб ст ве ни ка с уго вор ка за пол з ва не, т.е. при на ли чие на т.нар. 
тър пи ми дейст вия.9 Спо ред прав на та теория търпими са всич ки 
оне зи дейст вия, които пред ставля ват спо ред об стоятел ст ва та нез-
на чи тел но без по койст во за соб ст ве ни ка или вла де ле ца на нед ви-
жим имот, из вър ш ват се с из рич но то или пред по ла гаемо то 
съгла сие на вла де ле ца и за тях мо же да се до пус не, че той би 
тър пял да се из вър ш ват са мо по ра ди обик но ве на лю без ност, 
добро на ме ре ност, гостоприем ст во, по си ла та на лич ни от но-
ше ния – по ра ди то ва те се смя тат за из вър ше ни с не го во то съгла-
сие.10

2.1. Разграничението меж ду дър жа не и тър пи ми дейст вия е 
би ло пред мет на ра зиск ва не и в по-но ва та ни съ деб на прак ти ка. В 
Р. № 122/03.12.2020 г. по гр. д. № 3549/2019 г. на ВКС, I г. о. се 
по соч ва, че „при дър жа не то фак ти ческа та власт се уста но вя ва въз 
ос но ва на прав на сдел ка, по си ла та на която и с оглед на поето по 
нея до го вор но за дъл же ние соб ст ве ни кът или вла де ле цът на вещ-
та пре да ва вре мен но или без сроч но пол з ва не то на вещ та, съ от-
вет но дър жа те лят при до би ва про ти во поста ви мо на съ кон тра ген та 
си обли га цион но пра во да пол з ва вещ та съ образ но усло вията на 
сдел ка та, по която се уреж дат от но ше нията меж ду съ кон тра ген-
ти те. Общото меж ду дър жа не то и тър пи ми те дейст вия е в обек-
тив ния им еле мент – упраж ня ва не на фак ти ческа власт вър ху 
вещ.11 Основната раз ли ка е в су бек тив ния еле мент, из веж дан 
от ос но ва нието, на което е уста но ве на фак ти ческа та власт. При 
тър пи ми те дейст вия фак ти ческа та власт се при до би ва съ що със 

8 Вж. Р. № 159/14.06.2013 г. по гр. д. № 1492/2013 г. на ВКС, II г. о. 
9 В то зи сми съл е и Р. № 483/11.12.2012 г. по гр. д. № 493/2012 г. на ВКС, 

I г. о. 
10 Вж. Таджер, В. Цит. съч., с. 35. 
11 В Р. № 483/11.10.2012 г. по гр. д. № 493/2012 г. на ВКС, I г. о. е прието, че 

„тър пи ми те дейст вия са имен но дейст вия, а не фак ти ческа власт, и по то ва 
тряб ва да се раз ли ча ват от дър жа не то“. Тази фор му ли ров ка из глеж да по-пре-
циз на. 
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съгла сието на соб ст ве ни ка или вла де ле ца, ка то то ва съгла сие мо-
же да бъ де из рич но или пред по ла гаемо, но ос но ва но на добри те 
меж ду лич ност ни (съ сед ски, приятел ски или род нин ски) от но ше-
ния, по ра ди което се тър пи ед но дейст вие вър ху имот – дейст вие, 
за което ли це то, което го из вър ш ва, ня ма ни как во пра во. Това ще 
ре че, че тър пи ми те дейст вия са ли ше ни от прав но ос но ва ние, 
а за тях съ щест ву ва са мо жи тейска та пре зум п ция, че са до-
пусти ми спо ред да де ни те об стоятел ст ва. Изводът, кой то се на ла-
га, е, че дър жа те ли те не мо же да се отъж дест вя ват с ли ца та, 
упраж ня ва щи тър пи ми дейст вия. Държането на прак ти ка се 
осъ щест вя ва на ва лид но прав но ос но ва ние, до ка то тър пи ми те 
дейст вия – на пред по ла гаемо, фин ги ра но. Разграничението е съ-
щест ве но, тъй ка то съглас но съ деб на та прак ти ка със за щи та по 
чл. 76 ЗС се пол з ват вла де нието и дър жа не то, но не и тър пи ми-
те дейст вия.12 Те мо гат да бъ дат прекра те ни с ед ностран но во ле-
изявле ние от соб ст ве ни ка или вла де ле ца.13 С дру ги ду ми, тър пи-
ми те дейст вия не пред ставля ват упраж ня ва не на фак ти ческа 
власт вър ху вещ по сми съ ла на чл. 68 ЗС и не са ни то вла де ние, 
ни то дър жа не. Именно по ра ди то ва те не мо гат да се пол з ват със 
за щи та та на иска за от не та чрез на си лие или по скрит на чин дви-
жи ма или нед ви жи ма вещ. Съгласно раз ре ше нията, да де ни в ТР 
№ 85/02.12.1968 г., от но ше нията на та ки ва ли ца със соб ст ве-
ни ка на вещ та за из вър ше ни те по добре ния се уреж дат съ-
образ но пра ви ла та за во де не на чуж да ра бо та без пъл но мо-
щие. Това раз ре ше ние е в син х рон със сми съ ла на ин сти ту та, 
кой то, как то бе ше опи са но, по чи ва на добри те лич ни взаимо от но-
ше ния меж ду су бек ти те по въз ник на ло то пра во от но ше ние. Тъкмо 
за то ва се пре зу ми ра и че из вър ше ни те от до пус на то то до имо та 
ли це по добре ния са из раз на не го ва та бла го дар ност и приз на тел-
ност към соб ст ве ника на вещ та и съ от вет но са из вър ше ни в не гов 
ин те рес (чл. 61, ал. 1 ЗЗД) или по не са из раз на сме сен ин те рес 
(чл. 61, ал. 2 ЗЗД).

2.2. Възниква и един друг въпрос – след ва ли ли ца та, упраж-

12 В то зи сми съл Р. № 122/03.12.2020 по гр. д. № 3549/2019 г. на ВКС, I г. о. 
13 Р. № 483/11.10.2012 г. по гр. д. № 493/2012 г. на ВКС, I г. о. 
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ня ва щи тър пи ми дейст вия, да но сят от го вор ност за пол з ва не то 
на чуж дия имот. Отговорът оче вид но е по ло жи те лен. На пръв 
поглед ня ма ред или фор ма за до пуска не то или прекра тя ва не то на 
те зи дейст вия – на ли це е фак ти ческо състояние на тър пи мост, без 
то да по чи ва на ня как во прав но ос но ва ние, съ от вет но то ва състоя-
ние ня ма прав на уред ба, не се пол з ва с прав на за щи та и не во ди 
до ни как ви прав ни после ди ци от обли га ционен или ве щен ха рак-
тер. Но щом в опре де ле ни хи по те зи дър жа те лят, кой то пол з ва 
при на ли чието на ва лид но прав но ос но ва ние, мо же да но си от-
го вор ност за рести ту ция по сми съ ла на чл. 59 ЗЗД, то per 
argumentum a fortiori и ли це то, упраж ня ва що тър пи ми дейст вия, 
съ що след ва да но си та ка ва.14 Съществено е, че при из вър ш ва не то 
на тър пи ми дейст вия не е на лич но прав но ос но ва ние за пол з ва не-
то, а са мо съ щест ву ва жи тейска пре зум п ция за до пусти мост та 
им. Освен то ва по ве де нието на упраж ня ва щия тър пи ми дейст вия 
съ що мо же да из ле зе из вън рам ки те на пред по ла гаемо то съгла сие 
за пол з ва не, което мо же да до ве де до настъп ва не на иму щест ве но 
уве ли ча ва не на патри мо ни ума на пол з ва те ля. Правната ло ги ка 
на ла га и ли ца та, упраж ня ва щи тър пи ми дейст вия, които са из-
влекли опре де ле ни обла ги от екс цес но то пол з ва не на чуж дия 
имот, да дъл жат след ва що то се обез ще те ние на соб ст ве ни ка на 
вещ та. Например бли зък род ни на – брат или пър ви бра тов чед, се 
наста ня ва на дол ния етаж на къ ща със съгла сието на ближ ния си, 
а соб ст ве ни кът жи вее на гор ния етаж. Собственикът се съгла ся ва /
при ми ря ва род ни на та му да пол з ва по ме ще нието без въз мез д но, 
до ка то вто рият на ме ри свое соб ст ве но жи ли ще. В опре де лен мо-
мент оба че упраж ня ва щият тър пи ми дейст вия за поч ва да посре-
ща гости, които наста ня ва сре щу запла ща не, а сред ст ва та за дър-
жа за се бе си. Може ли в та къв слу чай соб ст ве ни кът на имо та да 
пре тен ди ра ре али зи ра ни те до хо ди на ос но ва ние чл. 59 ЗЗД? 
Смятам, че от го во рът е по ло жи те лен. Този при мер наглед но по-
каз ва как ли ца та, упраж ня ва щи тър пи ми дейст вия, мо гат да из-
вле кат неслед ва щи им се обла ги, а пра ви ла та на ко рек тив на та 
спра вед ли вост на ла гат отстъп ва не то на неос но ва тел но ре али зи-

14 Вж. Р. № 267/20.01.2014 г. по гр. д. № 13/2013 г. на ВКС, III г. о. 
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ра ни те обла ги в пол з ва на соб ст ве ни ка на вещ та, ко му то съ щи те 
се по ла гат. На прак ти ка ли ца та, упраж ня ва щи тър пи ми дейст вия, 
пол з ват да де на вещ без прав но ос но ва ние, което удовлет во ря ва 
изиск ва не то на чл. 59 ЗЗД за неос но ва тел но обо га тя ва не.

2.3. От ка те го рията ли ца, упраж ня ва щи тър пи ми дейст вия, 
след ва да бъ дат от гра ни че ни ли ца та, из вър ш ва щи съ из во ли тел-
ни дейст вия. Съизволителни дейст вия са те зи, които но си те лят 
на ед но вещ но пра во упраж ня ва по си ла та на съ щест ву ва що 
дру го свое су бек тив но пра во. Извършващият съ из во ли тел ни те 
дейст вия не е длъ жен да ги осъществява – той пре це ня ва да ли и 
ко га да ги из вър ш ва, а ка то прави това, не за ся га пра ва та на дру ги 
ли ца, ни то съз да ва за тях ня как ви обла ги, ка то не ги упраж ня ва. 
Съизволителните дейст вия съ що не во дят до уста но вя ва не на 
вла де ние или дър жа не. От глед на точ ка на пра во то то ва от но во 
са при ме ри за поз во ле ни и пра во мер ни дейст вия.15 Тези дейст-
вия не са не що не из беж но – те произ ти чат от ло ги ка та на конкрет-
на та си ту ация и от на ме ре нията и же ла нията на но си те ля на 
конкрет но су бек тив но пра во, но съ щест ве но то е, че по чи ват на 
ва лид но прав но ос но ва ние. Като при мер за съ из во ли тел ни 
дейст вия мо же да бъ дат по со че ни хи по те зи те на пра во на 
строеж – су пер фи циарят мо же да построи вър ху чуж да зе мя 
построй ка, да при до бие соб ст ве ност та вър ху сгра да та и да пол з ва 
зе мя та в сте пен та, в която то ва е необ хо ди мо за пол з ва не то на 
постройка та; на пъл но въз мож но е оба че в про це са на строител-
ство су пер фи циарят да из пол з ва те ре на с оглед на про ти ча не то на 
са мо то строител ст во – да скла ди ра, да из пол з ва те ре на за други, 
свързани със строителството дейности. Тъкмо те зи дейст вия, 
които може да имат ин ци ден тен или про дъл жи те лен ха рак тер, са 
при мер за съ из во ли тел ни дейст вия. Те не от ме нят вла де нието 
на соб ст ве ни ка на пар це ла, а съ щевре мен но но си те лят на пра во то 
на строеж не мо же да се по зо ва ва на тях, за да твър ди, че е при до-
бил вла де нието вър ху пар це ла. Той просто се пол з ва от приз на ти 
му от за ко на въз мож ности, които произ ти чат от уч ре де но то му 
су бек тив но пра во.

15 Вж. Таджер, В. Цит. съч., с. 35. 
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3. Íåïðàâîìåðíî ïîëçâàùè

Както бе ше по со че но, ТР № 85/02.12.1968 г. ди фе рен ци ра 
пра ва та на по добри те ля спо ред прав но то му ка чест во – вла де лец, 
дър жа тел, съ соб ст ве ник и ли це, което не е в до го вор ни от но ше-
ния със соб ст ве ни ка, което не е ни то дър жа тел, ни то вла де лец. 
Смятам, че ли ца та, из вър ш ва щи тър пи ми дейст вия, след ва да 
се от не сат към ка те го рията ли ца, които не са в до го вор ни от-
но ше ния със соб ст ве ни ка, съглас но мо ти ви те на ре ше нието. 
Какво прав но ка чест во имат то га ва ли ца та, които не са в до го-
вор ни от но ше ния със соб ст ве ни ка на вещ та, не са вла дел ци, 
не са дър жа те ли, ни то ли ца, упраж ня ва щи тър пи ми дей-
ствия? Смятам, че та ки ва ли ца мо гат да бъ дат непра во мер но из-
пол з ва щи имо та, експлоати рай ки го без на ли чието на как во то и 
да е за ко но во или до го вор но ос но ва ние, как то и без на ли чието на 
как ви то и да би ло жи тейски връз ки със соб ст ве ни ка на вещ та, 
обос но ва ва щи ня как во пред по ла гаемо одобре ние за пол з ва не то. 
Към мо мен та пра вен тер мин за те зи ли ца не ми е из вестен. Та зи 
ка те го рия ли ца може да се опре де ли ка то непра во мер но пол з ва-
щи.

За пъл но та след ва да се по со чи, че чл. 34 от Закона за соб-
стве ност та и пол з ва не то на зе ме дел ски те зе ми (ЗСПЗЗ)16 си служи 
с тер ми на „непра во мер но пол з ва не“ за оз на ча ва не на слу чаите, 
в които ли ца пол з ват зе ме дел ски зе ми без прав но ос но ва ние. 
Според съ деб на та прак ти ка по спе циал ния за кон съглас но чл. 34, 
ал. 1 ЗСПЗЗ при пол з ва не на въз ста но ве ни зе ме дел ски имо ти без 
прав но ос но ва ние земи те се из зем ват от ли ца та, които ги пол з ват, 
без да имат прав но ос но ва ние за то ва пол з ва не. Понятието пол з-
ва не по то зи текст от за ко на не се огра ни ча ва са мо с обра бот ва не-
то на зе мя та. Ползване на зе ме дел ски имо ти е на ли це не са мо 
при обра бот ва не то им, но и ко га то напри мер е огра ни чен достъ-
път до тях чрез ра зо ра ва не на пол ски те пъ ти ща. Според мо ти ви те 
на съ да с оглед на пра ви ла та на спра вед ли вост та до ри частич но то 
за ся ва не и обра бот ва не, съ че та ни с огра ни ча ва не на достъ па до 

16 Обн., ДВ, бр. 17 от 1 март 1991 г. 
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не за ся та та и необра бо те на част от имо та, по па да в хи по те за та на 
пъл но пол з ва не на имо та по сми съ ла на чл. 34, ал. 1 ЗСПЗЗ.17 
Терминът непра во мер но пол з ва не по на ча ло не е чужд на съ деб-
на та прак ти ка18, без оба че в съ от вет ни те съ деб ни ре ше ния да е 
из ве де но из рич но по ня тието непра во мер но пол з ващ, още по ве че 
в кон текста на ра зяс не нията, да де ни в ТР № 85/02.12.1968 г.

4. Ïðàâíî ïîëîæåíèå íà íåïðàâîìåðíî ïîëçâàùèòå

Ползването на чужд имот без ос но ва ние, което не удовлет-
во ря ва хи по те за та на не поз во ле но увреж да не, во ди до из вли ча не 
на бла га от чуж да та вещ чрез спестя ва не то на раз хо ди те за 
пол з ва не то ѝ.19 Подобно дейст вие вли за в про ти во ре чие със 
забра на та за неос но ва тел но обо га тя ва не. На об що ос но ва ние та зи 
ка те го рия ли ца дъл жи обез ще те ние за не регла мен ти ра но то 
пол з ва не на чуж дия имот. Липсата на как во то и да е прав но ос-
но ва ние за пол з ва не то или на макар и пред по ла гаемо съгла сие от 
соб ст ве ни ка на вещ та на прак ти ка ха рак те ри зи ра вме ша тел ст во в 
чуж да та прав на сфе ра ка то дейст вие, близ ко до де лик та. Извли-
чането на бла га чрез из вър ш ва не то на та ко ва де лик то по доб но, но 
не во де що до настъп ва не то на конкрет ни вре ди непра во мер но 
дейст вие оправ да ва прав на та въз мож ност за връ ща не на неслед-
ва щи те се обла ги обрат но в патри мо ни ума на пър во на чал ния соб-
ст ве ник на вещ та по сми съ ла на чл. 59 ЗЗД.

Освен то ва ли ца та, осъ щест вя ва щи непра во мер но пол з ва не, 
мо гат да из вър ш ват и по добре ния в чуж дия имот. В прак ти ка та 
се приема, че съглас но прин ци па, не до пускащ неос но ва тел но то 
обо га тя ва не, ли ца та, които пол з ват непра во мер но, съ що след ва 
да бъ дат овъз мез де ни за напра ве ни те раз хо ди, вло же ни в чуж да та 

17 Вж. Р. № 356/29.05.2018 г. на Административния съд – Плевен, по к. а. д. 
№ 332/2018 г. 

18 Вж. Р. № 719/27.12.2010 г. по гр. д. № 532/2010 г. на ВКС, III г. о.; 
Р. № 677/05.11.2010 г. по гр. д. № 1822/2009 г. на ВКС; Р. № 719/27.12.2010 г. 
по гр. д. № 532/2010 г. на ВКС; Р. № 115/13.06.2014 г. по гр. д. № 5642/2013 г. 
на ВКС; Р. № 55/03.04.2014 г. по гр. д. № 5712/2013 г. на ВКС, III г. о.; 
Р. № 158/03.08.2012 г. по гр. д. № 1114/2011 г. на ВКС. 

19 Р. № 476/26.06.2013 г. по гр. д. № 1515/2011 г. на ВКС, IV г. о. 
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соб ст ве ност, или по не за част от тях – въпре ки из вър ше но то 
непра во мер но дейст вие. Показателно е, че из вър ш ва не то на ра бо-
та в чужд патри мо ни ум до ри при на ли чието на из рич но про ти во-
поста вя не от стра на на соб ст ве ни ка на вещ та съ що под ле жи на 
обез ще тя ва не – арг. от чл. 61, ал. 3 ЗЗД. По ана ло гия на пра во то 
по добре нията, из вър ше ни от ли ца, при те жа ва щи осо бе но то ка-
чест во непра во мер но пол з ва щи, съ що след ва да под ле жат на 
обез ще тя ва не. Обаче прието то в да леч на та 1968 г. тъл ку ва тел но 
ре ше ние ра зяс ня ва, че за из вър ш ва не то на по добре ния пра ва та на 
ли ца та, които не са ни то вла дел ци, ни то дър жа те ли и не се на ми-
рат в до го вор ни от но ше ния със соб ст ве ни ка на имо та, тряб ва да 
се уре дят съ образ но раз по ред би те на чл. 60–62 ЗЗД, т.е. раз по ред-
би те, ре гу ли ра щи во де не то на чуж да ра бо та без пъл но мо щие. 
Смятам, че то ва раз ре ше ние е непра вил но. В слу чаите на из вър ш-
ва не на по добре ния от непра во мер но пол з ващ не мо же и да ста ва 
ду ма за во де не на чуж да ра бо та, тъй ка то непра во мер но пол з ва-
щият об служ ва само лич ния си ин те рес. Той пол з ва без ос но ва-
ние, без зна нието и съгла сието на соб ст ве ни ка и е труд но мисли-
мо из вър ше ни те по добре ния да са приз нак на ня как во ал тру-
истич но по ве де ние, це ля що да бъ де под по мог нат до ми ну сът. 
Напротив, непра во мер но пол з ва щият, из вър ш вай ки по добре ния, 
преслед ва само своя ли чен ин те рес. Затова и раз ре ше нието, да де-
но в ТР № 85/02.12.1968 г., е оста ря ло и се нуж дае от преос мисля-
не. Освен то ва смя та м, че рестрик цията по чл. 59, ал. 1 ЗЗД in fi ne 
за при съж да не на по-мал ка та от су ма та на обед ня ва не и обо га тя-
ва не след ва да се при ла га имен но в хи по те зи те на из вър ше ни по-
добре ния от непра во мер но пол з ва щи ли ца. В те зи хи по те зи из-
вър ш ва не то на непра во мер но дейст вие на ла га санк циони ра не на 
дейст вията на непра во мер но пол з ва щия по добри тел чрез огра ни-
ча ва не на раз ме ра на пре тен цията му спря мо соб ст ве ни ка на вещ-
та до по-мал ка та из меж ду су ми те на обед ня ва не и обо га тя ва не. В 
по-общ план пред ло же но то раз ре ше ние на ла га приема не то de 
lege ferenda на ди фе рен ци ран под ход и при опре де ля не на рести-
ту цион на та санк ция по чл. 59, ал. 1 ЗЗД в хи по те зи те на неос но-
ва тел но обо га тя ва не за чуж да смет ка, из вър ше но чрез непра-
во мер но дейст вие.
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