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Abstract: The current legislation in art. 116 of the Obligations and Contracts Act (CPA) in connection with art. 
84 of the Property Act (SA) explicitly refers to the grounds for interruption of the limitation acquiring period, with the 
onset of which a new statute of limitation period begins. The purpose of this article is to determine, on the basis of the 

theoretical views and the case-law approach, in which cases the defendant will have the status of "possessor" after the 
entry into force of the judgment on the respected claim in property law (restitution or declaratory) and in which cases 
"holder." 
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1. Общи бележки 

Действащото вещноправно законодателство, както и редица чужди правни системи 
урежда института на владението като факт в чл. 68, ал. 1 от Закона за собствеността (ЗС), 
където субектът упражняващ фактическата власт върху чужда движима или недвижима вещ, 
с намерението да я свои, създава „отражение“ на субективното вещно право (пълно или 

ограничено) без да е негов титуляр. Независимо от това, че господството не се третира като 
юридически скрепена възможност да се въздейства върху вещта, possessio е юридически факт 
с редица гражданскоправни последици. Едната от тях се свежда до възможността владеещият 
да се трансформира в собственик или носител на ограниченото вещно право по силата на 

закона, при наличие на задължителните елементи на сложния фактическия състав на 
придобивната давност. 

 Неправомерният владелец, нарушавайки всеобщата забрана да не  се накърняват 
субективните вещни права, лишава техния носител да упражнява водещото правомощие 

„владение“ включено в състава на пълното или ограниченото вещно право. По такъв начин 
претенцията на титуляра от латентно състояние преминава в активен режим, като последният, 
използвайки правнозащитните механизми, разполага с възможността да заведе 
ревандикационен иск (rei vindicatio) срещу конкретния нарушител (неправомерния 

владелец).176 
 През давностния период от време, владелецът, осъществявайки постоянно, 

непрекъснато, явно, спокойно и несъмненно господство върху чуждата вещ, създавайки 
„видимост“ на правото на собственост (или ограниченото вещно право), „убеждава“ 

останалите членове на гражданското общество, че той е титулярът, въпреки, че в обективната 
действителност това не е така.  

 2. Изложение 

Изследването на дадената проблематика налага разглеждането на две отделни хипотези: 

2.1. Първата е свързана със собственическата претенция, насочена към връщането на 
вещта, тоест наличие на предявен rei vindicatio (ревандикационния иск). Пораждат се редица 
юридически последици, които се свеждат до следното:  

 
176 В правната доктрина се приема, че това е претенцията в материалноправен смисъл: вж. например Боянов, Г., 

Вещно право, стр. 109, Сталев, Ж., Българско гражданско процесуално право, Нова редакция, авторски колектив:  
А. Мингова, О. Стамболиев, В. Попова, Р. Иванова, С., 2012 г.. Таджер, В., Гражданско право – обща част, дял I, 
1972 г., Павлова, М., Гражданско право – обща част, стр. 177, С.,2002г.;  
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а) Придобивната давност преустановява своето течение (спира да тече), съгласно чл. 115, 
б „ж“ от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) във връзка с чл. 84 от ЗС; 

б) Ако владелецът е бил добросъвестен по смисъла на чл. 70, ал. 1 от ЗС, той се 

трансформира в недобросъвестен и на основание чл. 71 от ЗС дължи на собственика връщането 
на добивите, които продължава да извлича от чуждата вещ; 

в) Между собственика (ищец) и владелеца (ответник) се пораждат извъндоговорни 
правоотношения, базиращи се на забраната за неоснователно обогатяване, прокарана в 

гражданското законодателство. Последният разполага с възможността да претендира от 
собственика сумата за разноските (необходими или полезни) в чуждата вещ, направени през 
давностния период от време; 

Настъпването на горепосочените последици се обяснява с факта, че възникването на 

гражданскоправния спор по повод владяната вещ, внася съмнения или разколебава  
увереността на владелеца (ответник), че правото на собственост му принадлежи. По силата на 
постановения държавновластническия правораздавателен акт, с който се уважава 
ревандикационния иск, той (владелецът) ще бъде осъден да върне вещта на собственика.  

Анализирайки разпоредбата на чл. 116, б „б“ от ЗЗД във връзка с чл. 84 от ЗС, следва да 
се направи извода, че юридическият факт, водещ до прекъсването на придобивната давност се 
свежда до уважаването на претенцията на ищеца (собственика), в резултат на което започва да 
тече нова давност, както се приема единодушно в правната доктрина177.  

 Излиза, че, ако съдът в рамките на гражданското съдопроизводство уважи предявения 
ревандикационен иск, за владелеца (ответник), който продължава да упражнява господство 
върху чуждата вещ, би следвало да започне да тече нова придобивна давност.  

Съдебната практика178 в някои решения приема, че уважаването на собственическия 

(ревандикационния) иск трансформира ответника (владелец) в държател на имота. Ако му се 
признае правото на задържане (ius retentiontis), той упражнява фактическа власт без намерение 
да свои вещта (чл. 69, ал. 2 ЗС), поради което продължава да дължи обезщетение за ползването 
и връщане на плодовете. По такъв начин, подобрителят, упражнявайки това право, разполага 

с възможността да „парализира“ възможността  на собственика да получи вещта обратно, 
докато последният не изплати присъденото обезщетение.  

Във връзка с гореизложената позиция на съдилищата възниква следният въпрос: винаги 
ли владелецът се превръща в държател в случаите, когато вещноправният иск 

(ревандикационния) е бил уважен и решението е влязло в сила? 
Според българската правна система, институтът на владението (possessio) представлява 

сложен фактически състав, включващ два водещи компонента – упражняване на фактическата 
власт (corpus), придружено с вътрешния психологичен момент да се свои вещта (animus) като 

доказването на субективния елемент се облекчава с помощта на презумпцията на чл. 69 от ЗС. 
Безусловно, както се приема в българската правна литература,179 липсата на animus, означава 
или че това вече не е possessio.  

След като собственикът е завел rei vindicatio за връщането на владението върху вещта, в 

рамките съдебното производство ответникът не изгубва качеството си „владелец“.180  
Но какви последици настъпват, ако претенцията на ищеца е била уважена от съда и 

решението по ревандикационния иск е влязло в сила? Мисля, че отговорът на този въпрос 
налага разграничение между два отделни случая: 

 
177 Таджер, В., Владение, стр. 123; Венедиков, Ново вещно право, стр. 195, Боянов, Г., Вещно право, стр.  324, 
Василев, Л., Българско вещно право, …. 
178 Р. № 654/70г., I г. о.; Решение № 829 от 21.V.1984 г. по гр. д. № 227/84 г., I г. о.: Р. № 222 от 07.03. 2000г. по 
гр. д. № 579/2001г. IV г. о.; 
Същата позиция се наблюдава и в българската правна доктрина: вж. например Таджер, В., цит. съч., стр. 148, 

Боянов, Г., цит. съч., стр. 100; Петкова, Ц., Придобиване по давност на недвижими имоти, стр. 141, С., 2015г.;  
179 Таджер, В., цит. съч. стр. 12, Венедиков, цит., съч, стр. 42, Боянов, Г., цит., съч., стр. 49;  

180 Р. № 1177/57г., II г.о. ; Р. № 223/02г., IV г.о. на ВКС; Р. № 222 от 07.03. 2000г. по гр. д. № 579/2001г. IV г.о.; 
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а) На първо място - ако ответникът в качеството си на добросъвестен владелец или 
недобросъвестен, но приравнен към някои права на добросъвестния181 упражнява право на 
задържане докато собственикът му изплати присъдената парична сума, логично е да се 

съгласим с позицията на съдебната практика, че той има качество „държател“. След като съдът 
е уважил искането на собственика за връщането на вещта и претенцията на подобрителя, 
възникват две насрещни притезания. Посредством упражняването на ius retentiontis се създава 
гаранция за кредитора (подобрител), че вземането ще му бъде удовлетворено.  

Както се приема в съдебната практика182 – въвод във владение не може да се осъществи 
преди правораздавателният орган да се е произнесъл по заявеното в процеса за ревандикация 
право на ответника да задържи имота, което подчертава защитния белег на това субективното 
облигационно право. Самият факт, че кредиторът (подобрител) претендира дължимата 

парична сума, противопоставяйки ius retentiontis, той преследва съвсем друга цел, а именно – 
собственикът да удовлетвори неговата претенция.  

Следователно, налице е само упражняване на фактическа власт, без намерение вещта да 
се свои (animus),183 което би могло да се приравни към случаите, когато владелецът се е 

трансформирал в държател (constitutum possessorium). 
Ето защо, придобивната давност не би следвала да тече в полза на подобрителя, който за 

да получи дължимото обезщетение, упражнява правото на задържане. Независимо от факта, 
че собственикът все още не е получил фактическата власт, той я упражнява чрез другиго, а 

именно чрез държателя.  
б) На второ място са случаите, когато владелецът (ответникът) не противопоставя ius 

retentiontis било то поради факта, че той е недобросъвестен и не би могъл да се приравни към 
някои права на добросъвестния184 или, че въобще не е поискал от съда да осъди ищеца  

(собственика) да му изплати дължимата парична сума за направените разноски.  
Поставя се следният въпрос: ако след влизането в сила на съдебното решение по 

уважения ревандикационен иск, ответникът продължава да се намира в имота, при условие, че 
срещу него не са били предприети действията по принудително изпълнение - какво качество 

той ще притежава – „владелец“ или „държател“ и необходимо ли да се манифестира 
намерението за своене спрямо собственика?  

Единодушно се приема в съдебната практика (и в правната доктрина)185, че в повечето 
случаи държателят придобива от владелеца фактическа власт върху вещта  по силата на 

възникналото между тях облигационно правоотношение (например договор за наем, заем, влог 
и пр.). Респективно, в тази хипотеза автоматично се оборва презумпцията по чл. 69 от ЗС, 
отричайки субективния елемент (animus). В отношенията между сънаследниците цитираната 
разпоредба (чл. 69 от ЗС) също не се прилага на общо основание, което задължава 

сънаследника, позоваващ се на придобивна давност, да докаже субективния елемент 
(намерението за своене).186  

Връщайки се към въпроса относно качеството на ответника, осъден да върне вещта на 
собственика, при условие, че не му противопоставя правото на задържане и не претендира 

 
181 Става дума не само за добросъвестния владелец по смисъла на чл. 70, ал. 1 от ЗС, но и за владелците по 
предварителния договор, сключен със собственика – чл. 70, ал. 3 от ЗС, както и владелци, направили подобрения 
със знание и без противопоставяне на собственика – чл. 74, ал. 2 от ЗС; 
182 Решение № 52 от 23.07.2018 г. по гр. д. № 1455 / 2017 г. на Върховен касационен съд, 1-во 
гр. отделение; Решение № 393 от 24.07.2014 г. на ВКС по гр. д. № 86/2013 г., IV г. о.;  Решение № 2307 от 
4.X.1971 г. по гр. д. № 1452/71 г., I г. о.; 
183 Така Таджер, В., цит. съч. стр. 147; 
184 При което съдът не може да му признае правото на задържане; 
185 Р. № 18/1971г. ОСГК; Р. № 270/ 20.05.2010г., на ВКС по гр. д. № 1162/2009 г., ГК II г. о.;  Р. № 291/09.08. 

2010г., по гр. д. № 859/2009г. на ВКС, II г. о.; Р. № 12/19. 02.2014г., по гр. д. № 1840/ 2013г., на ВКС, I  г. о.; Р. № 
136/ 17.08.2011г. на ВКС по гр. д. № 774/2010г., II  г. о.; О. № 327/18.06.2018г., по гр. д. № 4988/2017г.,  на ВКС, 
I г. о.;  
186 В този смисъл ТР № 1/ 2012 г. ОСГК на ВКС;  Р. І 484/4.02.2013 г., по гр. д. № 740/2011г., I г .о.; Р. № 
9/27.01.2015г., на ВКС по гр. д. № 4050/2014г., I г. о.; Р. № 45/15.04.2014 г., на ВКС по гр. д. № 6619/2013г., II г 
.о.;  
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разноски, мисля, че в тази хипотеза осъдителното съдебно решение по уважения rei vindicatio 
не може да отрече субективния елемент на владелеца, който продължава да упражнява 
господство върху чуждия имот. Следователно, презумпцията по чл. 69 от ЗС би следвала да се 

приложи на общо основание и не е необходимо да се доказва вътрешния психологичния 
момент (animus).   

В противен случай как да се обясни тогава изричната разпоредба на чл. 116 б „б“ от ЗЗД 
във връзка с чл. 84 от ЗС, която въздига като основание за прекъсване на придобивната давност 

влязло в сила съдебно решение? А с настъпване на горепосоченото обстоятелство започва да 
тече нова давност. Тя не разпростира своето действие спрямо лицата, които нямат намерение 
да своят вещта, предвид наличие на задължителните двата компонента на владението  като 
факт по смисъла на чл. 68, ал. 1 от ЗС.187  

2.2. Втората хипотеза обхваща случаите, когато собственикът в рамките на съдебното 
производство твърди, че е титуляр на правото, като съдебното решение по уважения иск има 
само установителен характер – тоест налице е предявен положителен установителен иск за 
собственост. В това отношение уместно е да се припомни разширяването на приложното поле 

на тези искове, отразено в т. 2 от Тълкувателното Решение № 8/2013 г. Според ВКС, 
собственикът може да се възползва от този вид защита на субективните вещни права, дори 
когато разполага с възможността да предяви осъдителен иск за собственост, тоест независимо 
от факта, че субективното вещно право вече е нарушено. 188 

Според правната доктрина189 и съдебната практика190, тези искове водят до спиране, а с 
тяхното уважаване и до прекъсване на придобивната давност. Следователно, ако правото на 
собственост на ищеца бъде потвърдено с влязло в сила решение по предявения положителен 
установителен иск за собственост срещу неправомерния владелец, последният, който 

продължава да упражнява господството върху чуждия имот,  не следва да се трансформира в 
държател. За него ще започне да тече нова придобивна давност на основание чл. 116, б. „б“ 
във връзка с чл. 84 от ЗС. 

В заключение: във връзка с направения анализ, следва изводът, че при наличие на 

уважен ревандикационен иск, за да се установи качеството на лицето („владелец“ или 
„държател“), основният разграничителен знак се свежда до това, дали то противопоставя на 
собственика субективното облигационното право на задържане до изплащането на дължимата 
парична сума за направените разноски в чужд имот. А в случаите, когато съдебното решение 

има само установителен характер и лицето (ответникът) продължава да се намира в имота, то 
би следвало да се приеме, че в полза на последното ще започне да тече нова давност.  
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че установителният иск е недопустим, ако правото на собственост вече е нарушено: Сталев, Ж., Българско 

гражданско процесуално право, стр. 183, С., 2012 г., Василев, Л., цит. съч., стр. 355, Р. № 2428/55г., IV  г. о., Р. № 
61/1957г., IV г. о., Р. № 1019/1996г., IV г. о. на ВКС;  
189 Василев, Л., цит. съч, стр. 321;  
190 ВКС в цитираното ТР № 8/ 2013г.,  изрично приема, че предявяването на установителния иск за собственост 
срещу лице, което владее чужд имот би довело до спиране, а с уважаването на иска до прекъсване на течаща в 
негова полза придобивната давност. 
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