
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
 

 

гр. София, ............2016 г. 

  

 С разпореждане от 01.06.2016 г. на председателя на ВКС е 

образувано Тълкувателно дело № 3/2016 г. на ОСГК за приемане на 

тълкувателно решение по следния въпрос: „Какво е другарството на 

съпрузите по предявени от или срещу тях искове за собственост на 

вещи или имоти, придобити в режим на съпружеска имуществена 

общност?” Тълкувателното дело е образувано въз основа на решение на 

ОСГК от проведеното на 26.05.2016 г. заседание по Тълкувателно дело № 

5/2014 г. за отделяне на посочения въпрос в отделна тълкувателна 

процедура с цел да не се препятства приемане на тълкувателното решение 

по останалите въпроси, предмет на делото. В разпореждането за 

образуване обаче не е посочена изрично втората част от същия въпрос, по 

която ОСГК ще следва да се произнесе, в случай че се възприеме тезата за 

задължително необходимо другарство на съпрузите по делата за 

собственост, а именно: „Как следва да процедира съдът, когато искът за 

собственост е предявен само срещу единия съпруг – да конституира 

служебно другия съпруг или да даде съответни указания на ищеца за 

насочване на иска срещу него по реда на отстраняване нередовностите 

на исковата молба (в случай че се възприеме тезата за задължителност 

на другарството на съпрузите по делата за собственост на вещи или 

имоти, придобити в режим на съпружеска имуществена общност)”.  

 На това основание разпореждането за образуване на тълкувателното 

дело следва да се допълни, като в предмета му се включи и посоченият 

обусловен въпрос. 

 С оглед изложеното 

  

 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М: 

 

 

І. Допълвам разпореждане от 01.06.2016 г. за образуване на 

Тълкувателно дело № 3/2016 г. на ОСГК, като Общото събрание на 

Гражданската колегия на ВКС се произнесе и по следния въпрос: „Как 

следва да процедира съдът, когато искът за собственост е предявен 

само срещу единия съпруг – да конституира служебно другия съпруг 

или да даде съответни указания на ищеца за насочване на иска срещу 

него по реда на отстраняване нередовностите на исковата молба (в 

случай че се възприеме тезата за задължителност на другарството на 



съпрузите по делата за собственост на вещи или имоти, придобити в 

режим на съпружеска имуществена общност)”.  

ІІ. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и 

външния сайт на ВКС – секция „Тълкувателни дела”.  
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