РАЗПОРЕЖДАНЕ
гр. София, 22.03.2017 г.
С разпореждане от 17.02.2017 г. на председателя на Върховния
касационен съд е образувано т.д. № 1/2017 г. на Общо събрание на
Гражданска колегия, по предложение на състав на 3-то г.о. на ВКС по гр.
д. № 2099/16 г., по правния въпрос:
„Може ли при предявен иск с правно основание чл. 2, ал. 1, т. 3
ЗОДОВ за присъждане на обезщетение за имуществени вреди, които се
състоят в заплащане на адвокатски хонорар, да се намали поради
прекомерност адвокатското възнаграждение в наказателния процес?”
С Определение № 64 от 16.02.2017 г. по гр. д. № 3502/2016 г. на 4-то
г.о. на ВКС съставът е спрял производството по делото и е предложил на
Общото събрание на Гражданска колегия на ВКС да постанови
тълкувателно решение по въпроса:
„Може ли съдът в производството по иск с правно основание
чл. 2, ал. 1 ЗОДОВ по възражение на насрещната страна да намали
обезщетението за имуществени вреди, съставляващи разходи за
адвокатско възнаграждение в наказателното производство.”
Предвид наличието на връзка между въпросите, е необходимо гр. д.
№ 3502/2016 г. на 4-то г.о. на ВКС да се присъедини към т.д. № 1/2017 г.
на ОСГК и докладва на комисията за произнасяне по реда на т. 7 от
Правилата за приемане на тълкувателни решения от ОСГК, ОСТК и
ОСГТК на ВКС.
С оглед на изложеното
Р А З П О Р Е Ж Д А М:
І. Гр. д. № 3502/2016 г. на 4-то г.а. на ВКС да се присъедини
към
т. д. № 1/2017 г. на ОСГК по въпроса:
„Може ли съдът в производството по иск с правно основание чл.
2, ал. 1 ЗОДОВ по възражение на насрещната страна да намали
обезщетението за имуществени вреди, съставляващи разходи за
адвокатско възнаграждение в наказателното производство.”
II. Делото да се докладва на комисията за предприемане на действия
по т. 7 от Правилата за приемане на тълкувателни решения от ОСГК,
ОСТК и ОСГТК на ВКС.

III. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и
външния сайт на ВКС – секция „Тълкувателни дела”, заедно с
Определение № 64 от 16.02.2017 г. по гр. д. № 3502/2016 г. на 4-то г.о. на
ВКС.
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