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Èâàéëî Ìàëèíîâ*

Настоящата ста тия из след ва пробле ми те, въз ник ва щи при 
ед но от спе ци фич ни те проявле ния на об щия иск за неос но ва тел-
но обо га тя ва не по чл. 59 от Закона за задълженията и договорите 
(ЗЗД). В преобла да ва ща та част от прак ти ка та съ ди ли ща та не из-
след ват под роб но въпро са да ли обед не ли те ли ца ищ ци изоб що са 
има ли на ме ре нието да по лу чат и да ли обек тив но са ще ли да по-
лу чат прис воени те от не регла мен ти ра но из пол з ва що то вещ та ли-
це иму щест ве ни обла ги. По то зи на чин при на ли чие на пол з ва не 
на чуж да вещ без ос но ва ние и уста но ве но пра во на соб ст ве ност 
на ище ца на прак ти ка се съз да ва ед но „обек тив но“ неос но ва тел но 
обо га тя ва не – за що то съ дът не из след ва да ли у ище ца ре ал но е 
настъ пи ло обед ня ва не въпре ки експли цит но то изиск ва не на нор-
ма та на чл. 59, ал. 1 ЗЗД за на ли чието на та ко ва ка то еле мент на 
фак ти ческия състав на нор ма та. Този проблем ще бъ де пред мет 
на ана лиз в след ва що то из ло же ние.

1. В прак ти ка та най-често в хи по те зи те на чл. 59, ал. 1 ЗЗД 
по па дат слу чаите, в които се осъ щест вя ват фак ти ческа власт и 
пол з ва не от стра на на ли це не соб ст ве ник, чието ос но ва ние за 

* Адвокат от Пловдив, док тор по пра во, асистент по тър гов ско пра во в Нов 
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пол з ва не и слу же не с чуж до бла го или не е въз ник на ло ва лид но, 
или е от пад на ло с обрат на си ла.7 Искът за су ми те, пре тен ди ра ни 
ка то не ре али зи ра на пол за, от която соб ст ве ни кът е бил ли шен от 
ли це, упраж ня ва що фак ти ческа власт вър ху не го ва вещ, из вън 
хи по те зи те на вла де ние, е то зи по чл. 59 ЗЗД – т.е. об ща та хи по-
те за на неос но ва тел но то обо га тя ва не. Мотивите, с които съ дът 
ува жа ва та ки ва пре тен ции, се ос но ва ват глав но на твър де нието, 
че пол з ва не то на чужд нед ви жим имот е без прав но ос но ва ние и 
то ва пре пятст ва соб ст ве ни ка да го пол з ва съ образ но не го во то 
функ ционал но пред наз на че ние в обе ма на пра ва та, които при те-
жа ва, тъй ка то се от не ма въз мож ност та му лич но да го пол з ва или 
да ре али зи ра от не го иму щест ве на обла га по друг на чин.8 В съ-
деб на та прак ти ка се до пъл ва още, че ако се уста но ви, че от вет ни-

7 Вж. Митев, Кр. Неоснователно обо га тя ва не по чл. 55–58 ЗЗД. С.: Сиби, 
2014, с. 24. 

8 В ня кои ре ше ния на ВКС, с които са ува же ни иско ве по чл. 59 ЗЗД, спестя-
ва не то на раз хо ди под фор ма та на пол з ва не на чужд нед ви жим имот ка то фор ма 
на обо га тя ва не е на ре че но от съ деб ни те съста ви не ре али зи ра на пол за по от но-
ше ние на обед ни лия се – вж. напри мер р. № 587/01.11.2010 г. по гр. д. 
№ 941/2009 г. на ВКС, IV г. о. В мо ти ви те на р. № 719/27.12.2010 г. по гр. д. 
№ 532/2010 г. на ВКС е по со че но, че „про пус на та та пол за, из ра зя ва ща се в ре-
али зи ра на та от дру го то ли це иму щест ве на обла га, след ва да бъ де при съ де на на 
соб ст ве ни ка на вещ та“. Използваната от ВКС фор му ли ров ка мо же оба че да до-
ве де до смес ва не на не ре али зи ра ни те пол зи ка то фор ма на обед ня ва не по сми-
съ ла на чл. 59 ЗЗД и про пус на ти те пол зи ка то фор ма на настъ пи ла вре да в ин-
сти ту та на не поз во ле но то увреж да не. Смятам, че сход ст во то меж ду не ре али зи-
ра ни те пол зи и про пус на ти те пол зи е са мо тер ми но ло гич но. В ин сти ту та на 
неос но ва тел но то обо га тя ва не из вле че ни те пол зи не би след ва ло да се раз глеж-
дат ка то про пус на ти пол зи по сми съ ла на чл. 82 ЗЗД, тъй ка то спо ред прав на та 
теория тряб ва да е си гур но, че про пус на ти те пол зи би ха се осъ щест ви ли. Така в 
ТР № 3/12.12.2012 г. по т. д. № 3/2012 г. на ОСГТК на ВКС се приема, че на ли-
чието на про пус на ти пол зи се пред поста вя от съ щест ву ва не то на си гур ност за 
уве ли че ние на иму щест во то на кре ди то ра, която си гур ност не се пред по ла га. В 
опи са на та по-го ре хи по те за из вле че ни те от заема те ля пол зи са тези, които той е 
ре али зи рал, но те са за смет ка на соб ст ве ни ка на вещ та, за що то произ ти чат от 
нейно то пол з ва не (от един и съ щ факт). Това оз на ча ва, че не ре али зи ра ни пол-
зи са ре ал ни те до хо ди, които заемо да те лят е про пус нал, но и които заема те лят е 
прис воил, без да му се след ват, а съ щевре мен но те са по лу че ни неос но ва тел но 
и за то ва той се е обо га тил с тях за смет ка на заемо да те ля. Тъкмо та зи хи по те за 
след ва да бъ де раз гле да на ка то фор ма на обед ня ва не, из ра зя ва ща се в не ре али-
зи ра на пол за, а не ка то фор ма на вре да, из ра зя ва ща се в про пус на та пол за. 
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кът пол з ва имо та без прав но ос но ва ние, то от го вор ност та му да 
обез ще ти соб ст ве ни ка се из ра зя ва в спестен от не го наем, кой то 
би пла щал за пол з ва не на съ щия имот, ка то обед ня ва не то на соб-
ст ве ни ка е в съ щия раз мер – па зар ния наем за про цес ния имот, 
кой то собственикът би по лу чил за спор ния пе риод.9

2. Внимателното из след ва не на съ деб на та прак ти ка по каз ва, 
че в по ве че то съ деб ни ре ше ния съ дът бук вал но кон стру ира ед но 
обек тив но неос но ва тел но обо га тя ва не, тъй ка то в мо ти ви те не се 
из след ва въпро сът да ли при съ де но то въз награж де ние, рав ня ва що 
се на пред по ла гаема та наем на це на, изоб що е щя ло да бъ де събра-
но и да ли изоб що соб ст ве ни кът на имо та е имал на ме ре ние да го 
от да ва под наем10, т.е. не се из след ва под роб но да ли ре ал но е 
настъ пи ло обед ня ва не. Традиционно в прак ти ка та се приема 
само, че ко га то да ден соб ст ве ник на имот е ли шен от не го во то 
пол з ва не, до кол ко то имо тът се дър жи и пол з ва от дру го ли це не-
соб ст ве ник, обед ня ва не то на соб ст ве ни ка се из ра зя ва в про пус на-
ти те от не го наемо по доб ни до хо ди11, които би по лу ча вал при от-
да ва не то под наем на имо та, а неос но ва тел но то обо га тя ва не на 
ли це то, което дър жи имо та, се из ра зя ва в обла го де тел ст ва не то му 
със спесте ния от не го наем, кой то би пла щал за пол з ва не на имо-

9 Вж. напри мер р. № 587/01.11.2010 г. по гр. д. № 941/2009 г. на ВКС, IV г. о.; 
р. № 267/20.01.2014 г. по гр. д. № 13/2013 г. на ВКС, III г. о.; 
р. № 251/24.03.2010 г. по гр. д. № 366/2009 г. на ВКС, III г. о. 

10 Вж. р. № 398/06.08.2014 г. по гр. д. № 1933/2013 г. на ВКС, IV г. о. 
11 В р. № 476/26.06.2013 г. по гр. д. № 1515/2011 г. на ВКС, IV г. о., се приема, 

че „искът, чрез кой то се тър си обез ще те ние, ко га то соб ст ве ни кът е ли шен от 
пол з ва не то на имо та си, а дру го ли це го пол з ва без ос но ва ние, е по чл. 59, ал. 1 
ЗЗД (из вън иска за граж дан ски пло до ве, дру ги до би ви от вещ та или обез ще те-
ние за при чи не ни вре ди). Претенцията по чл. 59 ЗЗД не е за пе риодич но за дъл-
же ние и е раз лич на по ха рак тер от иска за граж дан ски пло до ве. […] 
Претенцията за по лу ча ва не на наеми те от вещ та, соб ст ве ност на ище ца, от да ва-
на под наем от от вет ни ка, кой то по то зи на чин я дър жи без ос но ва ние, е за 
граж дан ски те до би ви от нея и е по чл. 93 ЗС“. Съгласно чл. 93 ЗС до би вът от 
вещ та, ка то пло до ве, при раст от до би тък, наем и дру ги та ки ва, при над ле жи на 
соб ст ве ни ка ѝ. С пре тен цията по чл. 93 ЗС соб ст ве ни кът на вещ та мо же да иска 
по лу ча ва не на граж дан ски те пло до ве (наема) от нея – ко га то ли це е по лу чи ло 
те зи до хо ди, от да вай ки под наем вещ та на тре то ли це, а не обез ще те ние за про-
пус на ти те пол зи по ра ди из пол з ва не то на вещ та. Вж. и р. № 234/27.12.2013 г. по 
т. д. № 1181/2013 г. на ВКС, II т. о. 
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та през то зи пе риод.12 Съдът мо ти ви ра гор но то пре дим но с 
бланкет ния ар гу мент, че „об стоятел ст во то, че от вет ни кът не е 
раз ви вал дейност и не е ре али зи рал при хо ди съглас но не го во то 
сче то вод ст во, е прав но ире ле ван тен, до кол ко то е уста но ве но, че 
от вет ни кът е вла дял и пол з вал без прав но ос но ва ние це лия про це-
сен имот“13. Освен то ва съста ви те на ВКС приемат, че при на ли-
чието на оста на ли те пред постав ки на иска по чл. 59 ЗЗД при те жа-
ва не то на пра во то на соб ст ве ност от су бек та, пре тен ди ращ обез-
ще те нието, се явя ва обоб ща ва щият пре тен цията юри ди чески 
факт.14 Това на прак ти ка во ди до пре небрег ва не на изиск ва не то за 
из след ва не на на ли чието на обед ня ва не (вж. чл. 59, ал. 1 ЗЗД) в 
сфе ра та на ли це то, което пре тен ди ра обез ще те ние. В прав на та ни 
ли те ра ту ра та зи по зи ция на съ да е би ла пред мет на диску сия и 
кри ти ка.15

На прак ти ка съ дът при на ли чието на до ка за но пра во на соб-
ст ве ност и лип са та на прав но ос но ва ние за пол з ва не то на вещ та 
от дру го ли це при съж да на соб ст ве ни ка на вещ та це на та на не го-
во то обед ня ва не, без да из след ва въпро са да ли та зи це на е щя ла 
да бъ де ре ал но по лу че на ина че.16 Приема се още, че „пра во то на 
соб ст ве ни ка да по лу чи обез ще те ние за пол зи те, от които е бил 
ли шен, не мо же да бъ де поста ве но в за ви си мост от во ля та на 
ползващото ли це да ли да ре али зи ра, или не до хо ди от дър жа на та 
без ос но ва ние чуж да вещ“17, как то и че „е без зна че ние да ли имо-
тът ре ал но е пол з ван от от вет ни ка по иска и как ви при хо ди са ре-
али зи ра ни от не го, след ка то е на ли це по тен циал на въз мож ност 

12 Вж. р. № 267/20.01.2014 г. по гр. д. № 13/2013 г. на ВКС, III г. о.; 
р. № 262/22.02.2013 г. по гр. д. № 1480/2011 г. на ВКС, III г. о.; 
р. № 398/06.08.2014 г. по гр. д. № 1933/2013 г. на ВКС, IV г. о.; 
р. № 248/29.07.2013 г. по гр. д. № 1062/2012 г. на ВКС, IV г. о. 

13 Вж. р. № 42/10.07.2009 г. по т. д. № 587/2008 г. на ВКС, I г. о. 
14 Вж. р. № 130 от 11.02.2011 г. по т. д. № 776/2009 г. на ВКС, I т. о. 
15 Вж. Митев, Кр. Неоснователно обо га тя ва не без обед ня ва не? (Случаят с 

из пол з ва не на чуж ди бла га без ос но ва ние). – Правна ми съл, 2009, № 4, с. 5; 
Богданова, И. Критичен преглед вър ху при ло жи мост та на иска по чл. 59 ЗЗД 
при пол з ва не на чуж ди иму щест ве ни бла га без ос но ва ние. – Търговско пра во, 
2016, № 3, 78–84. 

16 Вж. р. № 587/01.11.2010 г. по гр. д. № 941/2009 г. на ВКС, IV г. о. 
17 Опр. № 181/12.03.2021 г. по гр. д. № 3774/2020 г. на ВКС, III г. о. 



84 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 9-10/2022

за то ва“18. Още по-ка те го рич ни са мо ти ви те на р. № 42/10.07.2009 г. 
по т. д. № 587/2008 г. на ВКС, I т. о., спо ред които „ли це то, което 
дър жи без прав но ос но ва ние чуж да вещ, по си ла та на чл. 59, ал. 1 
ЗЗД вся ко га дъл жи на соб ст ве ни ка ѝ обез ще те ние за пол зи те, от 
които го е ли шил, ка то прав но ире ле вант но за по раж да не на из-
вън до го вор но то му за дъл же ние е об стоятел ст во то да ли вещ та ре-
ал но е би ла пол з ва на и по лу че ни ли са от то ва при хо ди“. Това оз-
на ча ва, че после до ва тел но прак ти ка та е склон на да санк циони ра 
упраж ня ва не то на непра во мер но пол з ва не на чуж да вещ без ос-
но ва ние без оглед на фак та да ли соб ст ве ни кът ѝ обек тив но е щял 
да из вле че конкрет но пол зи те, които пол з ва те лят си е прис воил.

Смятам, че то ва раз ре ше ние след ва да бъ де под кре пе но, тъй 
ка то стъп ва на плоскост та на добро съ вест но то упраж ня ва не на 
граж дан ски те пра ва и пред ставля ва кос ве на за щи та на упраж ня-
ва не то на пра во то на соб ст ве ност. На прак ти ка вме ша тел ст во то 
в чуж да прав на сфе ра стои на гра ни ца та с де лик та и в то зи сми-
съл пре тен цията за обез ще те ние за не регла мен ти ра но пол з ва не 
на чуж да вещ за щи та ва ли ца та сре щу непра во мер но по се га тел ст-
во върху бла га та им, които са обект на закри ла от аб со лют ни су-
бек тив ни пра ва. В ка те го рията на не регла мен ти ра но пол з ва не на 
чуж ди ве щи по сми съ ла на чл. 59 ЗЗД ос нов на та ка те го рия су бек-
ти – вме ша те ли в чуж да прав на сфе ра, са имен но непра во мер но 
пол з ва щи те.19 Тяхното непра во мер но по ве де ние не тряб ва да бъ-
де то ле ри ра но, а напро тив – след ва да бъ де санк циони ра но от за-
ко на.

В хи по те зи те на непра во мер но пол з ва не тра ди цион но раз-
ме рът на при съж да но то въз награж де ние би ва при съж дан ка то 
сред носроч ния па за рен наем най-ве че с мо ти ва, че „ка то е 
упраж ня вал фак ти ческа власт вър ху имо та, без да има ос но ва ние 
за то ва, с което е спестил свои раз хо ди за запла ща не на ре ал на та 
сред на це на, на която та къв имот се от да ва под наем, от вет ни кът 
се е обо га тил до раз ме ра на та зи су ма, от по лу ча ва не то на която 
ище цът – соб ст ве ник на вещ та, е обед нял, би дей ки ли шен от то зи 

18 Опр. № 155/09.03.2021 г. по гр. д. № 3973/2020 г. на ВКС, IV г. о. 
19 По въпро са за по ня тието непра во мер но пол з ва щи вж. Малинов, И. 

Владение, дър жа не, тър пи ми дейст вия и непра во мер но пол з ва не. – Адвокатски 
преглед, 2022, № 8, 24–34. 
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до ход“20. Допълва се още и че раз по ред ба та на чл. 59 ЗЗД да ва 
пра во на соб ст ве ни ка да пре тен ди ра обез ще те ние за пол з ва не то 
на опре де ле на вещ, от което е бил ли шен, по при чи на че е на ли це 
неос но ва тел но обо га тя ва не на пол з ва що то вещ та ли це за смет ка 
на нейния соб ст ве ник, кой то би мо гъл, ако вещ та се на ми ра ше в 
не го во дър жа не, да из вли ча пол зи от нея би ло лич но, би ло ка то я 
от да ва под наем.21 Според съ деб ни те съста ви на ВКС в по со че-
ни те хи по те зи от ед ни и съ щи фак ти – от пол з ва не то без прав но 
ос но ва ние от от вет ни ка, не соб ст ве ник на имо та или вещ та, произ-
ти ча обед ня ва не то на ище ца, което се из ра зя ва в ли ша ва не то му 
от въз мож ност та да пол з ва сам соб ст ве ния си нед ви жим имот или 
вещ или да го от да ва под наем на дру ги го за про цес ния пе риод от 
вре ме, как то и от обо га тя ва не то на от вет ни ка, из ра зя ва що се в 
спестя ва не то на раз хо ди за наем за пол з ва не на нед ви жи мия имот 
или вещ та за про цес ния пе риод.22 Тук след ва да се уточ ни, че ко-
га то меж ду соб ст ве ни ка на вещ та и пол з ва що то съ ща та вещ ли це 
има склю чен ва ли ден до го вор, пол з ва не то на имо та не е без ос но-
ва ние по сми съ ла на чл. 59 ЗЗД.23 В то зи слу чай пол з ва не то на 
имо та и не го во то въз мез дя ва не са уста но ве ни от постиг на ти те от 
стра ни те уго вор ки и се ре гу ли рат от тях.

2.1. Устойчивата прак ти ка в по со че ни те хи по те зи да се при-
съж да ка то обез ще те ние за неос но ва тел но то пол з ва не на имо та 
сред ният па за рен наем за съ щия или по до бен имот раз кри ва ин те-
рес на тен ден ция. В те зи слу чаи съ дът не са мо не из след ва по тен-
циал на та въз мож ност за ре ал но то из вли ча не на обла ги те, но и не 
из вър ш ва съ постав ка на раз ме ра на обо га тя ва не то с раз ме ра на 
обед ня ва не то, за що то из пол з ва един обек ти вен кри те рий – при-
съж да се су ма та, която обик но ве но се пла ща за имот с по доб ни 
ха рак те ристи ки. Според раз ре ше нията в прак ти ка та кри те риите, 
от зна че ние за опре де ля не на дъл жи мо то обез ще те ние по чл. 59 
ЗЗД в раз мер на сред ния па за рен наем, произ ти чат от ин ди ви-
дуал ни те осо бе ности на конкрет ния имот и са: пред наз на че нието 
на имо та (за тър гов ска дейност, за об щест ве ни нуж ди или др.); 

20 Вж. напри мер р. № 18/04.02.2016 г. по т. д. № 32/2015 г. на ВКС, II т. о. 
21 Вж. р. № 251/24.03.2010 г. по гр. д. № 366/2009 г. на ВКС, III г. о. 
22 Вж. р. № 55/03.04.2014 г. по гр. д. № 5712/2013 г. на ВКС, III г. о. 
23 Вж. р. № 51/28.03.2013 г. по гр. д. № 365/2012 г. на ВКС, IV г. о. 
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место по ло же нието му; ре гу ла цион ният му ста тут; уста но ве ният 
на чин на пол з ва не как то до сеж но ви да на пол з ва не то за съ от вет-
на дейност, та ка и до сеж но об стоятел ст во то да ли пол з ва не то об-
хва ща це лия имот, или част от не го.24 Това оз на ча ва, че в те зи 
хи по те зи съ дът се от кло ня ва от бук ва та на за ко на и не из след ва 
да ли е си гур но, че ще се ре али зи ра не ре али зи ра на та пол за; не се 
из вър ш ва и ре дук ция до по-мал ка та су ма на раз ме ра на рести-
туцион но то обез ще те ние. Смятам, че то ва е ед но важ но проявле-
ние на бли зост та на неос но ва тел но то обо га тя ва не за чуж да 
смет ка, из вър ше но чрез непра во мер но дейст вие, до граж дан-
ска та от го вор ност за вре ди, т.е. до хи по те зи те на не поз во ле но то 
увреж да не.

2.2. Посочената трай на съ деб на прак ти ка е кри ти ку ва на и 
оспор ва на в прав на та ни ли те ра ту ра.25 Стриктно поглед на то, при 
дейст ва ща та ре дак ция на текста на чл. 59 ЗЗД та зи кри ти ка е 
оправ да на, тъй ка то бук ва та на за ко на из рич но пред поста вя на ли-
чието на обед ня ва не.26 Основно въз ра же нията на ав то ри те са 
свър за ни с необ хо ди мост та съ дът да из след ва да ли спесте ни те 
раз хо ди са ще ли да бъ дат из вър ше ни и да ли не ре али зи ра ни те 
пол зи са ще ли ина че да бъ дат ре али зи ра ни. Отчитайки оба че ду ха 
на за ко на и ед но от пред наз на че нията на чл. 59 ЗЗД да бра ни 
пра во то на соб ст ве ност от по се га тел ст ва чрез непра во мер но-
то из вли ча не на пол зи от чуж ди бла га, смя та м, че по со че но то 
раз ре ше ние е в син х рон със за ло же ния в раз по ред ба та сми съл. Не 
от кри ва м прав на и жи тейска ло ги ка в то ва – пра ва та на непра во-
мер но из вли ча щия обла ги те да бъ дат пред по че те ни пред те зи на 
обед ня ло то ли це са мо за що то то не е има ло на ме ре ние непре мен-
но да при до бие съ щи те обла ги. От две те ка те го рии ли ца – те зи, 
които из вли чат неслед ва щи им се обла ги, и те зи, които за губ ват и 
про пускат обла ги, които произ ти чат от тях но су бек тив но ма те-
риал но пра во, не съм не но вто ра та ка те го рия ли ца заслу жа ва за си-
ле на прав на закри ла.

24 Вж. р. № 185/04.01.2018 г. по гр. д. № 937/2017 г. на ВКС, III г. о. 
25 Вж. Богданова, И. Бележки вър ху „си гур ния про пуск за уве ли ча ва не на 

ак ти ва“ и „спесте ния раз ход“ ка то ре ле вант ни фор ми на обед ня ва не и обо га тя-
ва не при иска по чл. 59 ЗЗД – http://gramada.org. 

26 Вж. Богданова, И. Критичен преглед вър ху при ло жи мост та..., 78–85. 
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Като до пъл ни те лен ар гу мент в под кре па на по со че на та тен-
ден ция мо же да бъ дат по со че ни раз ре ше нията в прак ти ка та от-
нос но из вли ча не то на обла ги чрез пол з ва не то са мо от един съ соб-
ст ве ник на съ соб ст вен имот в усло вията на т.нар. лич но пол з ва не. 
Тази хи по те за е уре де на в чл. 31, ал. 2 ЗС.27 Проблемът въз ник ва 
от мо мен та, в кой то един или ня кол ко от съ соб ст ве ни ци те за поч-
нат да из пол з ват лич но ця ла та вещ за се бе си, ка то по то зи на чин 
из клю чат за оста на ли те съ соб ст ве ни ци въз мож ност та да си слу-
жат с об ща та вещ съ образ но пра ва та си вър ху нея. В пол за на съ-
соб ст ве ни ци те, ли ше ни от въз мож ност та да из пол з ват об ща та 
вещ, за ко нът е пред ви дил в чл. 31, ал. 2 ЗС су бек тив но то пра во да 
пре тен ди рат обез ще те ние за пол за та, от която са ли ше ни, смя та-
но от де ня на пис ме но то поиск ва не. Фактическият състав на 
чл. 31, ал. 2 ЗС включ ва ня кол ко еле мен та:

27 В съ деб на та прак ти ка после до ва тел но се про веж да раз гра ни че ние меж ду 
иска за обез ще те ние при лич но пол з ва не на об ща та вещ са мо от един от съ соб-
ст ве ни ци те по чл. 31, ал. 2 ЗС и иска за по лу ча ва не на дял от пол зи те от об ща та 
вещ по чл. 30, ал. 3, предл. пър во ЗС. Практическото зна че ние на то ва раз гра ни-
че ние е в то ва, че по си ла та на чл. 31, ал. 2 ЗС съ соб ст ве ни кът дъл жи обез ще те-
ние за пол за та, от която е ли шил оста на ли те съ соб ст ве ни ци, ед ва от мо мен та на 
пис ме но то поиск ва не за напред, до ка то пол зи те по чл. 30, ал. 3 ЗС се дъл жат от 
мо мен та на ге не ри ра не то им (арг. от чл. 93 ЗС). Иначе ка за но, с иска по чл. 31, 
ал. 2 ЗС се пре тен ди ра обез ще те ние не за це лия пе риод на ед но лич но пол з ва не 
на об ща та вещ, а са мо за пе риода от пре дя вя ва не на пис ме на та по ка на, а по 
чл. 30, ал. 3 ЗС се пре тен ди ра обез ще те ние в раз мер на до хо ди те от об ща та вещ, 
които се след ват на ище ца по чл. 93 ЗС от мо мен та на са мо то им ге не ри ра не. 
Приложното по ле на хи по те за та на чл. 31, ал. 2 ЗС се от на ся до слу чаите, в 
които съ соб ст ве ни кът лич но си слу жи с вещ та за за до во ля ва не на соб ст ве ни 
нуж ди или нуж ди на се мейст во то си, а не ко га то е по лу ча вал пло до ве от нея, 
ка то я е от да вал под наем или си е слу жил с нея ка то сред ст во за произ вод ст во 
или сто ка – в та ки ва слу чаи оста на ли те съ соб ст ве ни ци мо гат да тър сят по ла га-
щи те им се дя ло ве от пло до ве те по ре да на чл. 30, ал. 3 ЗС, смя та но от мо мен та 
на  съ  би  ра  не  то  им ,  без  да  е  необ  хо  ди  мо  пис  ме  но  поиск  ва  не 
(р. № 3114/23.12.1964 г. на ВС, I г. о.; р. № 1369/18.04.1983 г. на ВС, I г. о.; 
р. № 512/15.09.1987 г. на ВС, I г. о.; опр. № 333/25.03.2004 г. на ВКС, IV г. о.). 
Когато съ соб ст ве ник е по лу ча вал до би ви от об ща та зе ме дел ска зе мя или об щи-
те жи вот ни, от но ше нията му с оста на ли те съ соб ст ве ни ци на об що ос но ва ние се 
уреж дат съ образ но пра ви ло то на чл. 30, ал. 3 ЗС, а не на чл. 31, ал. 2 ЗС, не за ви-
си мо че съ соб ст ве ни кът е кон су ми рал събра ни те пло до ве, а не ги е ре али зи рал 
на па за ра (р. № 512/15.09.1987 г. на ВС, I г. о.). Вж. Таргов, Тр. Искове меж ду 
съ соб ст ве ни ци те – https://www.challengingthelaw.com/.
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1) са мо ня кой от съ соб ст ве ни ци те да си слу жи с вещ та;
2) съ соб ст ве ни кът или съ соб ст ве ни ци те, които не си слу жат 

с вещ та, да са от пра ви ли пис ме на по ка на до то зи, кой то я пол з ва, 
в която да са поиска ли да им бъ де запла те но обез ще те ние за то ва, 
че са ли ше ни от въз мож ност та за лич но слу же не;

3) съ соб ст ве ни кът, до ко го то е ад ре си ра на по ка на та, да не 
пре доста вя въз мож ност за лич но слу же не с вещ та.28

Лично пол з ва не по сми съ ла на та зи раз по ред ба се осъ щест вя-
ва от пол з ва щия съ соб ст ве ник чрез не посред ст ве ни не го ви дейст-
вия, чрез дейст вия, осъ щест ве ни от член на не го во то се мейст во, 
или чрез тре то ли це, на което той без въз мез д но е пре доста вил об-
ща та вещ29, т.е. осъ щест вя ва се пол з ва не по на чин, кой то над-
хвър ля участието на съ соб ст ве ни ка в рам ки те на съ соб ст ве ност-
та. От дру га стра на, забра на та да се пре чи на дру ги те съ соб ст ве-
ни ци съ що как то чл. 59 ЗЗД е из раз на об що то пра ви ло за добро-
съ вест но упраж ня ва не на при те жа ва но то пра во на соб ст ве ност. С 
ТР № 7/02.11.2012 г. по тълк. д. № 7/2012 г. на ОСГК на ВКС е 
прието, че „[...] за дъл же нието за запла ща не на обез ще те ние от 
стра на на пол з ва щия съ соб ст ве ник въз ник ва с по лу ча ва не на пис-
ме но поиск ва не от съ соб ст ве ни ка, ли шен от въз мож ност та да 
пол з ва об ща та вещ. Писменото поиск ва не по чл. 31, ал. 2 ЗС е ед-
ностран но во ле изявле ние за запла ща не на обез ще те ние, на което 
за ко но да те лят е регла мен ти рал един ст ве но фор ма та, но не и съ-
дър жа нието. Равнозначно е на по ка на та по чл. 84, ал. 2 ЗЗД и след 
по лу ча ва не то му съ соб ст ве ни кът из па да в за ба ва. От то зи мо мент 
той дъл жи обез ще те ние и от то зи мо мент за поч ва да те че сро кът 
на об ща та пет го диш на по га си тел на дав ност. Веднъж от пра ве но, 
пис ме но то поиск ва не се раз прости ра неогра ни че но във вре ме то, 
до ка то трае съ соб ст ве ност та или се прекра ти пол з ва не то от съ-
соб ст ве ни ка“. В по ка на та по чл. 31, ал. 2 ЗС из рич но тряб ва да 
бъ де напра ве но иска не за запла ща не на обез ще те ние, без да е 
необ хо ди мо да се по соч ва раз ме рът на то ва обез ще те ние.30

28 Вж. Ставру, Ст. Съсобственост. Правни аспек ти. С.: Сиби, 2010, с. 78. 
29 Вж. р. № 179/23.07.2015 г. по гр. д. № 3104/2013 г. на ВКС, IV г. о. 
30 Вж. Ставру, Ст. Цит. съч., с. 84. 
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2.3. За пъл но та след ва да се по со чи, че спо ред съ деб на та 
прак ти ка пис ме но иска не за запла ща не на обез ще те ние по чл. 31, 
ал. 2 ЗС след ва да бъ де напра ве но са мо ко га то съ соб ст ве на та вещ 
се пол з ва пря ко и лич но от ня кой от съ соб ст ве ни ци те. Ако тре то 
ли це, вклю чи тел но род ни ни по пра ва и съ ребре на ли ния и съпруг, 
пол з ват об ща та вещ, под пре текст че им е отстъ пе но пол з ва не то 
от опре де лен съ соб ст ве ник, не е нуж но ли ше ният от пол з ва не то 
съ соб ст ве ник да от пра вя към тях по ка на за из пла ща не на обез ще-
те ние, тъй ка то те ще от го ва рят спря мо не го не по ре да на чл. 31, 
ал. 2 ЗС, а по пра ви ла та на неос но ва тел но то обо га тя ва не.31 В слу-
чая е съ щест ве но, че при съж да не то на обез ще те ние за из вли ча-
не на обла ги от пол з ва не то на съ соб ст ве на вещ са мо от един 
съ соб ст ве ник съ що не е пред поста ве но от до каз ва не то на ре-
ал но настъ пи ло обед ня ва не, ни то до ри на осъ щест ве но обо га-
тя ва не – по то зи иск е без прав но зна че ние да ли из пол з ва щият 
съ соб ст ве ник, кой то не е пре доста вил достъп, след по ка на та е из-
вля къл ня как ва пол за. Той дъл жи обез ще те ние за про пус на ти те 
пол зи, до ри да не се е обо га тил ни как от об ща та вещ.32 
Фактическият състав на обез ще те нието по чл. 31, ал. 2 ЗС съ що 
не изиск ва ище цът да е за явил на ме ре ние за ре ал но пол з ва не на 
об ща та вещ (раз ре ше ние, което е в син х рон и със съ деб на та прак-
ти ка от нос но пол з ва не то на чуж да вещ от не соб ст ве ник по сми-
съ ла на чл. 59 ЗЗД). Достатъчно е ище цът да е от пра вил над леж на 
пис ме на по ка на за обез ще те ние. Така из рич но поста но вя ва точ ка 
2 от Тълкувателно ре ше ние № 5 от 25.06.2016 г. по т. д. 
№ 5/2014 г. на ОСГК на ВКС. Самото пол з ва не на вещ та, из ра зя-
ва що се във фак ти ческо господ ст во, което пре пятст ва дру ги те 
съ соб ст ве ни ци да пол з ват, след от пра вя не то на по ка на та обос-
но ва ва ipso facto при съж да не то на обез ще те ние. Аналогично, тен-
ден цията в прак ти ка та по каз ва, че само пол з ва не то на чуж да та 
вещ без ос но ва ние обос но ва ва при съж да не то на рести ту ция и по 
сми съ ла на чл. 59 ЗЗД. Наред с то ва спо ред тъл ку ва тел на та прак-
ти ка на ВС про пус на та та пол за по сми съ ла чл. 31, ал. 2 ЗС пред-

31 Вж. р. № 344/17.05.1976 г. на ВС, III г. о.; р. № 405/29.06.1977 г. на ВС, 
III г. о. 

32 Вж. р. № 212/10.09.2012 г. по гр. д. № 338/2011 г. на ВКС, IV г. о. 
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ставля ва не ре али зи ран до ход, кой то об хва ща пря ко то слу же не с 
вещ та чрез не посред ст ве но то из пол з ва не на нейни те ка чест ва за 
за до во ля ва не на опре де ле ни потреб ности.33 Смятам, че ана ло-
гията с направения по-го ре из вод за същ ност та на не ре али зи ра на-
та пол за при из вли ча не на обла ги от чуж да вещ по сми съ ла на 
чл. 59 ЗЗД се явя ва за до во ли тел на (вж. по-го ре бе леж ка под ли-
ния № 2).

2.4. Тук мо же да се въз ра зи, че прав но то по ло же ние на съ-
соб ст ве ни ка е раз лич но от то ва на непра во мер но пол з ва щия, 
кой то в об щия слу чай ще бъ де от вет ник по иска по чл. 59 ЗЗД, 
за що то съ соб ст ве ни кът при те жа ва ти тул за соб ст ве ност и осъ-
щест вя ва пол з ва не то имен но на то ва прав но ос но ва ние, съ от вет-
но по ар гу мент от чл. 31, ал. 1 ЗС има пра во сам да си слу жи с 
об ща та вещ за раз ли ка от непра во мер но пол з ва щия, кой то из-
вли ча обла ги от пол з ва не то без на ли чие на ва лид но ос но ва ние и 
ня ма пра во да пол з ва вещ та – арг. от чл. 59, ал. 1 ЗЗД. Но след 
из пра ща не на пис ме на та по ка на съ соб ст ве ни кът, кой то осъ щест-
вя ва лич но пол з ва не на ця ла та вещ, съ що се превръ ща в непра во-
мер но пол з ващ спря мо оста на ла та част от об ща та вещ, а за-
ко но да те лят санк циони ра то ва непра во мер но по ве де ние, ка то да-
ва въз мож ност за при съж да не на обез ще те ние, за мест ва що ре ал-
но то из пъл не ние на пра во то на лич но слу же не (чл. 31, ал. 2 ЗС), 
без да на ла га изиск ва не то за из след ва не на фак та да ли ре ал но са 
из вле че ни неслед ва щи те се пол зи.34 Разпоредбата на чл. 31, ал. 2 

33 Вж. т. 1 и 2 от ТР № 129/1986 г. на ОСГК на ВС. 
34 В прав на та ни ли те ра ту ра се въз ра зя ва сре щу раз глеж да не то на чл. 31, 

ал. 2 ЗС ка то слу чай на неос но ва тел но обо га тя ва не. Посочва се, че взе ма не то по 
чл. 31, ал. 2 ЗС има за свое ос но ва ние спе ци фич ни те вътреш ни от но ше ния меж-
ду съ соб ст ве ни ци те, тъй ка то не е необ хо ди мо на ли чието на неос но ва тел но 
обо га тя ва не в пол за на слу же щия си с об ща та вещ съ соб ст ве ник, съ от вет но 
обед ня ва не на оста на ли те съ соб ст ве ни ци – вж. Ставру, Ст. Цит. съч., 90–91. 
Обратно, в прак ти ка та на ВКС се приема, че нор ма та на чл. 31, ал. 2 ЗС е частен 
слу чай на об ща та забра на (чл. 59 ЗЗД) ед но ли це да се обла го де тел ст ва за смет-
ка на дру го ли це, ка то пре пятст ва – ма кар и по си ла та на ед но пра во мер но от 
глед на точ ка на за ко на по ве де ние – въз мож ност та да се упраж ня ва ед но су бек-
тив но ма те риал но пра во – пра во то на съ соб ст ве ни ка да пол з ва своята част от 
имо та (вж. р. № 516 от 11.01.2011 г. по гр. д. № 1385/2009 г. на ВКС, III г. о.; 
р. № 116/08.10.2015 г. по гр. д. № 2677/2015 г. на ВКС, II г. о.). Това е та ка, за-
що то обез ще те нието по чл. 31, ал. 2 ЗС на прак ти ка пред ставля ва пол за та, от 
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ЗС е сред ст во за за щи та на ли ше ни те от въз мож ност пря ко да си 
слу жат с об ща та вещ съ образ но при те жа ва ния дял съ соб ст ве ни ци 
и е ком пен са ция сре щу непра во мер но то пол з ва не от един от съ-
соб ст ве ни ци те.35 Не съ щест ву ва изиск ва не то ва пол з ва не да е до-
ве ло до при раст в иму щест во то на пол з ва щия вещ та, т.е. до из-
вли ча не на ре ален до ход или до спестя ва не на раз хо ди, които 
пол з ва щият вещ та съ соб ст ве ник би напра вил, ако пол з ва ше дру га 
вещ от съ щия вид. Правото на обез ще те ние на не пол з ва щия вещ-
та съ соб ст ве ник е пря ко свър за но с не посред ст ве но то ѝ из пол з ва-
не от дру гия съ соб ст ве ник за за до во ля ва не на опре де ле ни потреб-
ности. Това оз на ча ва, че пря ко то пол з ва не на ця ла та вещ от еди-
ния съ соб ст ве ник са мо по се бе си пред ставля ва из вли ча не на пол-
за и до кол ко то имен но от та зи пол за дру гият съ соб ст ве ник е бил 
ли шен, той раз по ла га с въз мож ност та да пре тен ди ра запла ща не 
на съ от вет но то обез ще те ние.36 Обезщетението по чл. 31, ал. 2 ЗС 
на прак ти ка пред ставля ва пол за та, от която е ли шен соб ст ве ни-
кът на съ соб ст ве на та вещ по ра ди из пол з ва не то ѝ от стра на на съ-
соб ст ве ни ка от вет ник в обем, по-го лям от при те жа ва ния от не го 
дял в съ соб ст ве ност та. Основание за при съж да не на обез ще те ние 
по чл. 31, ал. 2 ЗС (в чиято прав на обос нов ка тра ди цион но се 
приема, че стои прин цип на та забра на за неос но ва тел но обо га тя-
ва не по чл. 59 ЗЗД) е не обо га тя ва не то на един от соб ст ве ни ци-
те чрез из вли ча не на по лез ни те ѝ свойст ва, а осъ щест вя ва не 
на са мо то фак ти ческо господ ст во по на чин, пре пятст ващ 
дру ги те соб ст ве ни ци да пол з ват вещ та. Затова в съ деб на та 

която е ли шен соб ст ве ни кът на съ соб ст ве на та вещ по ра ди това, че съ соб ст ве ни-
кът от вет ник я из пол з ва в обем, по-го лям от при те жа ва ния от не го дял в съ соб-
ст ве ност та. Липсата на изиск ва не за на ли чие на обо га тя ва не, респ. на обед ня ва-
не се обяс ня ва с про ти воправ ния ха рак тер на пол з ва не то на вещ та след от пра-
вя не то на пис ме на та по ка на. Противоправността в по ве де нието на съ соб ст ве ни-
ка, кой то про дъл жа ва да си слу жи със съ соб ст ве на та вещ лич но след по лу ча ва-
не на пис ме на та по ка на, се из чер п ва с ак та на не за чи та не на чуж ди те (на оста-
на ли те съ соб ст ве ни ци) пра ва – вж. р. № 187/04.11.2016 г. по гр. д. 
№ 1562/2016 г. на ВКС, I г. о. 

35 Така и Богданова, И. Съставлява ли осъ щест вя ва но то вла де ние ре ле вант-
на фор ма на неос но ва тел но обо га тя ва не при action de in rem verso. – Търговско 
пра во, 2016, № 2, с. 53. 

36 Вж. р. № 119/11.03.2010 г. по гр. д. № 3204/2008 г. на ВКС, II г. о. 
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прак ти ка често се по соч ва, че нор ма та на чл. 31, ал. 2 ЗС се явя ва 
частен слу чай на об ща та забра на по чл. 59 ЗЗД ед но ли це да се 
обла го де тел ст ва за смет ка на дру го.37 В ня кои ре ше ния до ри се 
сти га до още по-крайно то мне ние, че лип са та на изиск ва не за на-
ли чие на обо га тя ва не, респ. на обед ня ва не се обяс ня ва с про ти-
воправ ния ха рак тер на пол з ва не то на вещ та след от пра вя не на 
пис ме на та по ка на. Сочи се, че про ти воправ ност та в по ве де-
нието на съ соб ст ве ни ка, кой то про дъл жа ва да си слу жи със съ-
соб ст ве на та вещ лич но след по лу ча ва не на пис ме на та по ка на, се 
из чер п ва с ак та на не за чи та не на чуж ди те (на оста на ли те съ соб-
стве ни ци) пра ва – вж. р. № 187/04.11.2016 г. по гр. д. 
№ 1562/2016 г. на ВКС, I г. о. В то зи сми съл мо же да се по со чи и 
то ва, че не регла мен ти ра но то пол з ва не на ця ла та об ща вещ са мо 
от един съ соб ст ве ник след от пра вя не то на пис ме на та по ка на по 
чл. 31, ал. 2 ЗС съ що се раз глеж да ка то де лик то по доб но деяние в 
част от съ деб на та прак ти ка на ВКС.

Смятам, че меж ду го реопи са ни те прав ни ка чест ва непра во-
мер но пол з ващ и непра во мер но пол з ващ съ соб ст ве ник има 
доста тъч но сход ст ва, за да се оправ дае и по доб ният пра вен ре-
жим спря мо изиск ва нията за при съж да не на обез ще те ние за пол з-
ва не то на чуж да та, респ. на съ соб ст ве на та вещ. И при две те гру пи 
хи по те зи из точ ник на взе ма не то е ед но фак ти ческо по ло же ние – 
ре ал но то пол з ва не на чуж да та вещ или чуж ди те кво ти на об-
ща та вещ, което са мо по се бе си обусла вя неос но ва тел но раз-
мест ва не на иму щест ве ни бла га меж ду прав ни те су бек ти. Като 
до пъл ни те лен ар гу мент мо же да се по со чи, че при непра во мер но-
то лич но пол з ва не от съ соб ст ве ник раз ме рът на обез ще те нието 
по чл. 31, ал. 2 ЗС съ що се из числя ва въз ос но ва на сред ния па за-
рен наем за пол з ва не то на съ от вет ния вид вещ съ раз мер но с при-
те жа ва на та иде ал на част на ище ца.38 Това ще ре че, че спо ред съ-
деб на та прак ти ка и в две те опи са ни хи по те зи на непра во мер но 
слу же не с вещ или с чуж ди иде ал ни части от съ соб ст ве на вещ 

37 Вж. р. № 116/08.10.2015 г. по гр. д. № 2677/2015 г. на ВКС, II г. о.; 
р. № 516/11.01.2011 г. по гр. д. № 1385/2009 г. на ВКС, III г. о. 

38 Вж. Ставру, Ст. Цит. съч., с. 92. Подробно за на чи на на из числя ва не на 
раз ме ра на обез ще те нието по чл. 31, ал. 2 ЗС вж. ТР № 129/1986 г. на ОСГК на 
ВС. 
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раз ме рът на обез ще те нието се опре де ля по един и съ щ на чин, раз-
би ра се, при от чи та не на спе ци фи ка та, че пол з ва щият съ соб ст ве-
ник при те жа ва иде ал на част от вещ та и тази част след ва да се 
приспад не при из числя ва не на су ма та, която след ва да се при съ ди 
ка то обез ще те ние по чл. 31, ал. 2 ЗС.

3. За пъл но та след ва да се по со чи, че в ня кои слу чаи в прак-
ти ка та от нос но при ло же нието на раз по ред ба та на чл. 59 ЗЗД, във 
фак ти ческия състав на която из рич но се изиск ва на ли чието на 
обед ня ва не у ище ца, съ дът из след ва по ве де нието на стра ни те в 
слу чаите, в които обед не лият е за явил же ла нието си сам да пол з-
ва имо та и да из вли ча до хо ди от не го. Така в ня кои по-ста ри ре-
ше ния се приема, че „с неос но ва тел ния от каз на от вет ни ка да 
запла ща наем за пол з ва не то на про цес но то съ оръ же ние ище цът е 
ли шен от по лу ча ва не то на ед на си гур на иму щест ве на обла га, т.е. 
на ли це е обед ня ва не на съ щия по сми съ ла на чл. 59 ЗЗД, което е 
до ве ло до съ от вет но обо га тя ва не на от вет ни ка, из ра зя ва що се в 
спестя ва не на необ хо ди ми те раз хо ди“39. С ци ти ра но то ре ше ние 
съста вът на ВКС се при дър жа към бук ва та на за ко на, тъй ка то 
раз по ред ба та на чл. 59 ЗЗД нед вус мисле но изиск ва на ли чието на 
обед ня ва не у ище ца, което в конкрет ния слу чай се из ра зя ва в 
пред по ла гаемия наем, кой то соб ст ве ни кът на вещ та е имал на ме-
ре ние и же ла ние сам да из вле че и съ би ра. Същото раз би ра не е 
застъ пе но в р. № 1820/1995 г. на ВКС, IV г. о. – „за да се ан га жи ра 
от го вор ност та на от вет ни ка по чл. 59 ЗЗД за пол з ва не на чужд 
имот без за кон но ос но ва ние, ищ ци те са длъж ни да до ка жат, че 
ако не бя ха въз пре пятст ва ни да пол з ват имо та, би ха ре али зи ра ли 
конкре тен до ход“. Това ще ре че, че в по-ста ра та прак ти ка на ВКС 
съ дът заема прин цип на та по зи ция, че за ува жа ва не на иска по 
чл. 59 ЗЗД в хи по те зи те на неос но ва тел но пол з ва не на чуж да вещ 
е необ хо ди мо да бъ де до ка за но на ли чието на обед ня ва не, а не са-
мо да бъ де кон ста ти ра на ла тент на та въз мож ност за про пуска не то 
на опре де ле на пол за.

Може оба че да се заклю чи, че та зи прак ти ка е изоста ве на, 
тъй ка то ма со во в по-но ви те ре ше ния се приема имен но обрат но-
то раз ре ше ние – не се из след ва по тен циал на та въз мож ност соб ст-

39 р. № 131/12.07.2010 г. по т. д. № 798/2009 г. на ВКС, II т. о. 
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ве ни кът на неос но ва тел но пол з ва на та вещ да из вли ча обла ги от 
нея, а ди рек т но се ува жа ва пре тен цията при кон ста ти ра но пол з ва-
не на чуж да та вещ и уста но вя ва не на соб ст ве ност та вър ху нея. В 
преобла да ва щия брой слу чаи в съ деб ни те ре ше ния, които раз-
глеж дат по доб ни хи по те зи, е устойчи ва тен ден цията да се по соч-
ва са мо, че ко га то ли це не соб ст ве ник пол з ва нед ви жим имот 
(вещ) без прав но ос но ва ние, то пре пятст ва соб ст ве ни ка да го пол-
з ва съ образ но не го во то функ ционал но пред наз на че ние в обе ма на 
пра ва та, които има, и да ре али зи ра иму щест ве на обла га.40 Затова 
до ри при пол з ва не то на обект в сгра да, която не е въ ве де на в 
експлоата ция съглас но изиск ва нията на ЗУТ и в то зи сми съл се 
явя ва не за вър шен строеж и ре ал но не мо же да бъ де из пол з ва на по 
пред наз на че ние, се наблю да ва хи по те за на неос но ва тел но обо га-
тя ва не за чуж да смет ка.41

В обоб ще ние мо же да се ка же, че се очер та ва тен ден цията за 
ши ро ка въз мож ност за обез ще тя ва не на вре ди те на по тър пев ши те 
но си те ли на пра во то на соб ст ве ност от вме ша тел ст во в прав на та 
им сфе ра чрез не регла мен ти ра но пол з ва не на тях на вещ от стра на 
на тре ти ли ца. Щом пол з ва не то на чуж да та вещ е ли ше но от прав-
но ос но ва ние, рести ту цията по сми съ ла на чл. 59, ал. 1 ЗЗД е до-
пусти ма и ос но ва тел на в раз мер на сред ния па за рен наем за съ от-
вет на та вещ. Смятам, че то ва раз ре ше ние след ва да бъ де под кре-
пе но, тъй ка то в те зи хи по те зи по-ско ро се сти га до на ру ша ва не 
на прин ци па на добро съ вест но то упраж ня ва не на су бек тив ни 
пра ва и изоб що ста ва дума за добро съ вест ност та в по ве де нието 
на су бек ти те на част но то пра во. Защитавайки пра во мо щието пол-
з ва не на но си те ли те на вещ но то пра во на соб ст ве ност, искът по 
чл. 59 ЗЗД се превръ ща в га ран ция сре щу не добро съ вест но то 
вме ша тел ст во на тре ти ли ца в тях на та прав на сфе ра. Въпреки то-
ва раз ре ше нието, по со че но по-го ре, трябва да се при ла га стрик т-
но и не след ва да пре раст ва до ге не ра лен из вод за от па да не на 
обед ня ва не то ка то еле мент от фак ти ческия състав на пре тен цията 
по чл. 59 ЗЗД. Смятам, че вме ша тел ст во то в чуж да прав на сфе ра 
чрез из пол з ва не на чуж да вещ е са мо ед но от проявле нията на 

40 Вж. р. № 398/06.08.2014 г. по гр. д. № 1933/2013 г. на ВКС, IV г. о. 
41 Вж. р. № 349/16.11.2012 г. по гр. д. № 307/2012 г. на ВКС, IV г. о. 
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неос но ва тел но то обо га тя ва не чрез непра во мер но дейст вие. 
Друга по доб на хи по те за е напри мер из вър ш ва не то на по добре ния 
в чужд имот при лип са на одобре ние или до ри при на ли чието на 
про ти во поста вя не от стра на на соб ст ве ни ка на вещ та. Направената 
ди фе рен циация се на ла га по ра ди очер та ва щия се де лик то по до бен 
ха рак тер на по со че ни те хи по те зи, което во ди и до въз мож ност та 
за преос мисля не на ре ду ци ра не то на су ма та, която се при съж да 
при те зи хи по те зи, съглас но изиск ва не то за при съж да не на по-
мал ка та из меж ду су ми те на обо га тя ва не то и обед ня ва не то – 
чл. 59, ал. 1 in fi ne ЗЗД.


