ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД

РАЗПОРЕЖДАНЕ

гр. София, 25.06.2019 г.

С Определение № 328 от 21.06.2019 год. по т. д. №
2771/2018 год. състав на Първо търговско отделение на ВКС, като е
счел, че са налице предпоставките на чл. 292 ГПК, е предложил на
Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на
Върховния касационен съд да се произнесе с тълкувателно решение
по следния правен въпрос:
„Цесионерът притежава ли активна материалноправна
легитимация за предявяване на иск по чл. 135, ал. 1 ЗЗД, ако
увреждащата сделка или действие са извършени след като е
възникнало вземането на първоначалния кредитор – цедент, но преди
сключването на договора за прехвърляне на вземането?“
Предпоставките по чл. 292 ГПК са налице предвид
произнасянето по реда на чл. 290 ГПК с Решение № 199 от
13.11.2012 год. по т.д. № 191/2012 год. на състав на Второ търговско
отделение на ВКС, който е приел, че цесионерът, който е придобил
вземането срещу длъжника, не е активно материално легитимиран да
води иск за прогласяване за недействителна спрямо него на сделка,
предхожда договора за цесия.
Различно становище е застъпил състав на Четвърто гражданско
отделение. С постановеното по реда на чл. 290 ГПК Решение № 99 от
17.09.2018 год. по гр.д. № 1010/2017 год. е приел, че ако увреждащата
сделка или действие е извършено, след като е възникнало вземането,
но преди сключването на договора за цесия, то вземането е преминало
върху новия кредитор и той е активно легитимиран да проведе иска
по чл. 135, ал. 1 ЗЗД.
Предвид изложеното и на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ,

Р А З П О Р Е Ж Д А М:
І. Да се образува т. д. № 2/2019 год. по описа на ВКС –
Гражданска и Търговска колегии (ОСГТК), за приемане на
тълкувателно решение по следния въпрос:
Цесионерът притежава ли активна материалноправна
легитимация за предявяване на иск по чл. 135, ал. 1 ЗЗД, ако
увреждащата сделка или действие са извършени след като е
възникнало вземането на първоначалния кредитор – цедент, но
преди сключването на договора за прехвърляне на вземането?
ІІ. Определям докладчици за изготвяне на проекта за тълкувателно
решение:
- съдия Бойка Стоилова;
- съдия Росица Божилова.
III. Делото да се докладва на посочените докладчици за
предприемане на действия по т. 7 от Правилата за приемане на
тълкувателни решения от ОСГК, ОСТК и ОСГТК на ВКС.
IV. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и
външния сайт на ВКС – секция „Тълкувателни дела“, заедно с Решение №

199 от 13.11.2012 год. по т. д. № 191/2012 год. на ІІ т. о. и Решение №
99 от 17.09.2018 год. по гр. д. № 1010/2017 год. на ІV г. о.
ЛОЗАН ПАНОВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

