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ВЪВЕДЕНИЕ 

Според римските юристи придобиването по давност на правото на собственост 

е въведено заради „общественото, публичното благо” (bono publico), за да не се съз-

дава за значителни периоди от време несигурност и неопределеност в собствени-

ческите отношения. Приема се, че постановките не нарушават интересите на собст-

веника, тъй като се установява достатъчно продължителен срок, за да предприеме 

той действия за връщането на своите вещи. [1] 

В класическото римско право съществуват два вида придобивна давност: 

usucapio и longi temporis praescrpitio. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Usucapio е най-старият способ за първично придобиване на правото на собст-

веност. Уреден е в Закона за Дванадесетте таблици (Lex XII tabularum) [2] и на това 

основание трябва да се приеме, че възниква и се прилага по силата на обичайно 

право. Установеният от закона срок за придобиване по давност на земя (fundus) е 

две години, през които едно лице трябва да упражнява usus, а за останалите вещи 

(ceterae res) – една година [3]. При този начин собственикът има два начина на за-

щита на своето право – да докаже, че е придобил вещта по един от деривативните 

способи или да установи, че е владял вещта в определен срок. С течение на време-

то влизат в действие допълнителни условия – добросъвестност (bona fidae) и правно 

основание (iustus titulus). С Lex Iulia dе vi от 46 г. пр. Хр. е въведена забрана за при-

добиване по давност на имоти, отнети с насилие. [4] 

Praescriptio longi temporis като вид придобивна давност възниква значително по-

късно. Като причина за приемането й се сочи неприложимостта на usucapio по отно-

шение на перегрините [5] и невъзможността те да придобиват по давност земи, които 

владеят. Срокът на този вид давност е десет години inter praesentes (когато собстве-

никът и владелецът живеят в една провинция) и двадесет години inter absentes (ко-

гато собственикът и владелецът живеят в различни провинции). [6] Трябва да се от-

бележи, че първоначално новата давност има погасителен характер (оттам и терми-

на paescriptio), понеже дава право на владелеца на защита срещу иск от собствени-

ка на вещта. По-късно на лицето, владяло в законоустановения срок, се дава право 

да иска връщане на отнетото владение и по този начин давността се превръща с 

придобивна.[7] 

По-късно, през 531 г. Юстиниян провежда реформа и слива usucapio и longi 

temporis praescrpitio. Установява се тригодишен срок за придобиване на движими 

вещи, а срокът на longi temporis praescriptio се запазва. 

Стар хекзаметър определя условията за придобиване по давност по следния 

начин: res habilis (годна за придобиване вещ), (iustus) titulus (правно основание), 

(bona) fides (добросъвестност), possession (владение), tempus (срок).[8] Те са в сила 

по отношение на придобивната давност по Юстинияновото право.  

 

Владението (possessio) е фактическата власт върху вещта и трябва да е нали-
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це, за да възникне придобивна давност. Още римските юристи определят, че владе-

нието има два елемента – обективен (corpus) и субективен (animus). Първият се 

свързва с определени външно обективирани действия, от които може да се направи 

извода, че вещта е във фактическата власт на лицето. Вторият е намерението на 

лицето да владее вещта като своя.[9] 

Само добросъвестното владение (possessio bonae fidei) води до придобиване 

по давност. Напротив, недобросъвестното владение (possessio malae fidei) не може 

да има за резултат смяна на собствеността по силата на разглеждания оригинерен 

способ. След въвеждането на добросъвестността като положително условие за въз-

никване на придобивната давност, владелците се отграничават на добросъвестни и 

недобросъвестни. 

Най-общо, добросъвестността представлява убедеността на приобретателя, че 

е станал собственик на определена вещ и че я е придобил от нейния собственик.[10] 

Този извод може да бъде подкрепен от кодификациите, създадени по времето на 

Юстиниян. Например, според Дигестите, si ex decem servis, quos emerim, aliquos 

putem alienos et qui sint sciam, reliquos usucapiam: quod si ignorem, qui sint alieni, 

neminem usucapere possum [11], т. е. „ако мисля, че сред десетте роби, купени от 

мен, някои са чужди и зная точно кои, то мога да придобия по давност останалите; 

ако не зная кои точно са чуждите, не мога да придобия по давност нито един.” Текс-

тът подчертава важността на липсата на каквото и да било съмнение относно нас-

тъпването на прехвърлителния ефект на съответния придобивен способ. Друг при-

мер в тази връзка е следния текст на Paulus, включен в Дигестите: „Si existimans 

debere tibi tradam, ita demum usucapio sequitur, si et tu putes debitum esse. aliud, si 

putem me ex causa venditi teneri et ideo tradam: hic enim nisi emptio praecedat, pro 

emptore usucapio locum non habet.” [12] Преводът му разкрива, че ако някой предаде 

вещ другиму с убеждението, че трябва да му я върне, то придобивна давност ще е 

налице само и ако приобретателят е убеден в съществуването на това задължение, 

по силата на което се предава вещта. Следователно, погасяването на несъществу-

ващ дълг чрез предаването на вещ не може да обоснове придобивна давност върху 

вещта в полза на мнимия кредитор. Въвежда се презумпция за добросъвестност.[13] 

Годна за придобиване вещ (res habilis) е тази, която отговаря на определени 

условия. Не могат да бъдат придобити по давност вещи, които принадлежат на дър-

жавата, императора, църквата, и пр.; крадени вещи (res furtivae), отнети по насилст-

вен начин (res vi possessae) или придобити от недобросъвестен владелец; спорни 

граници; вещи на лица под 25 годишна възраст. Може да се приеме, че от влизането 

в сила на Закона за Дванадесетте таблици до кодификациите на Юстиниян, в римс-

кото право съществува ясно изразена тенденция да не се допуска давност, когато 

владението върху вещта е придобито директно или посредствено чрез неправомер-

ното й присвояване.[14] 

Правно основание (iustus titulus) е придобивен способ, който отговаря на усло-

вията за своята действителност. Въпреки това, поради някаква причина, купувачът 

не става собственик.[15] Пример за iustus titulus черпим от Дигестите на Юстини-

ян.[16] Paulus разглежда случая, когато едно лице купува вещ от невменяем, когото 

мисли за дееспособен. Макар продажбата да е нищожна, купувачът придобива по 

давност. Пълният текст гласи: Si a furioso, quem putem sanae mentis, emero, constitit 

usucapere utilitatis causa me posse, quamvis nulla esset emptio et ideo neque de 

evictione actio nascitur mihi nec Publiciana competit nec accessio possessionis.[17] 

Срокът на владението трябва да е продължил определен период от време, за 

да доведе до придобиване по давност. Както бе посочено по-горе, при Юстиниян 

срокът е три години за движимости, а за недвижимости – десет години inter 

praesentes и двадесет години inter absentes (praescriptio longi temporis). 

За пълнота на изложението следва да се отбележи, че през 528 г. Юстиниян 

създава нов вид придобивна давност – longissimi temporis praescriptio. Нейна особе-
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ност е това, че владелецът става собственик, без да е необходимо да владее на 

правно основание (iustus titulos). За сметка на това, сроковете на владение са триде-

сетгодишни, а в някои случаи – четиридесетгодишни.[18] От прегледа на съвремен-

ното чуждестранно законодателство става очевидно, че този вид давност се е запа-

зила в днешни дни – напр. пар. 1468 АГК определя, че ако владелецът не е вписан 

като собственик в поземлените регистри, той може да придобие вещта след триде-

сетгодишно владение. Без съмнение могат да бъдат посочени много други примери 

на приемственост, които разкриват гениалността на римските юристи, доказана от 

непреходността на техните правила. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Може да се направи извода, че придобиването по давност е възникнал преди 

векове правен институт, получил своето утвърждаване и подробна кодификация в 

Древен Рим. Той се налага поради необходимостта правото да се съобрази с факти-

ческото положение и да зачете правата на лицето, което упражнява фактическата 

власт върху определена вещ с намерението да я свои. 
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