РАЗПОРЕЖДАНЕ
гр. София, 12.10.2016 г.
С Определение № 399 от 07.08.2016 г. по ч. гр. д. № 2932/16 г. състав
на IV-то г. о. на ВКС на основание чл. 292 ГПК е спрял производството по
делото, като е предложил на Общото събрание на Гражданската колегия на
ВКС да постанови тълкувателно решение по следния въпрос:
„Съставлява
ли
абсолютна
процесуална
пречка
за
съществуването и надлежното упражняване правото на иск за
отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата
прекратяването на наказателното производство за престъпление,
посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ, извън случаите по
чл. 22, ал. 2 ЗОПДНПИ?”
Предвид горното и на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ, следва да бъде
образувано тълкувателно дело на Гражданската колегия на ВКС.
С оглед на изложеното
Р А З П О Р Е Ж Д А М:

І. Да се образува т. д. № 4/2016 г. по описа на ВКС, Гражданска
колегия, за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос:
„Съставлява
ли
абсолютна
процесуална
пречка
за
съществуването и надлежното упражняване правото на иск за
отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата
прекратяването на наказателното производство за престъпление,
посочено в разпоредбата на чл. 22, ал. 1 ЗОПДНПИ, извън случаите по
чл. 22, ал. 2 ЗОПДНПИ?”
ІІ. Определям комисия за изготвяне на проекта за тълкувателно
решение в състав:
- съдия Борислав Белазелков,
- съдия Светлана Калинова,
- съдия Марио Първанов,
- съдия Жива Декова – докладчик.

ІІІ. Копия от настоящото разпореждане и от искането на
председателя на ВКС да се изпратят на главния прокурор, министъра на
правосъдието, омбудсмана на Република България, председателя на
Висшия адвокатски съвет, директора на Института за държавата и правото

при Българската академия на науките, ръководителите на катедрите по
гражданскоправни науки в юридическите факултети на Софийския
университет „Св. Климент Охридски” и Пловдивския университет
„Паисий Хилендарски”, ръководителите на катедрите „Частноправни
науки” при Университета за национално и световно стопанство – гр.
София, и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”,
ръководителя на Департамент „Право” на Нов Български Университет – гр.
София, Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, които
могат да изразят становище в срок до 30.12.2016 г.
ІV. Копия от настоящото разпореждане и от искането на
председателя на ВКС да се изпратят и на председателите на апелативните
съдилища, на окръжните съдилища и на Софийския градски съд – за
изразяване на становище в гореуказания срок.
V. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и
външния сайт на ВКС – секция „Тълкувателни дела”, заедно с
Определение № 399 от 07.08.2016 г. по ч. гр. д. № 2932/16 г. на състав на
IV-то г. о. на ВКС.

ЛОЗАН ПАНОВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

