Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
гр. София, 16.11.2017 г.
С разпореждане от 31.07.2017 г. на председателя на ВКС е
образувано т. д. № 3/2017 г. по описа на ОСГК на ВКС, по предложение на
състава на 1-во г.о. с определение по реда на чл. 292 ГПК, за приемане на
тълкувателно решение по следния въпрос:
„Дали с разпоредбата на §1 от ЗР на ЗД на ЗС/ДВ бр.46/2006г./ е
постановено спиране на давностния срок по чл.79,ал.1 ЗС за
придобиване на имоти частна държавна или общинска собственост,
който е започнал да тече на 01.06.1996 г., когато влиза в сила
изменението на чл.86 ЗС /ДВ, бр.33/1996г./, преди този срок да
изтече.?”
Направеното с определение по чл.292 ГПК от състав на І г.о. на ВКС
предложение за тълкувателно решение е заради противоречиво
разрешаване на посочения въпрос в следните решения на ВКС: решение
№ 251/27.12.2012г. по гр.д.№429/2012г., ІІ г.о., решение №253/07.01.2014г.
по гр.д.№1181/2013г., І г.о., решение №558/07.01.2011 г. по гр. дело
№269/2010 г., ІІ г.о. и решение №127/25.11.2014г. по гр.д.№3190/2014г., ІІ
г.о.
В подготвително заседание комисията по тълкувателното дело е
приела становище, според което няма противоречиви разрешения по
идентични въпроси в тълкувателните части на посочените решения на ВКС
и искането за приемане на тълкувателно решение по поставения по реда на
чл. 292 ГПК въпрос следва да се отклони, като при условията на
евентуалност се предлага прередактиране на въпроса. Предвид
разпоредбите на т. 7.2 от Правилата за приемане на тълкувателни решения
от ОСГК, ОСТК и ОСГТК на ВКС е необходимо тълкувателното дело да
бъде насрочено за проверка на допустимостта на искането.
С оглед на гореизложеното,
РАЗПОРЕЖДАМ:
НАСРОЧВАМ ДЕЛОТО за 18.01.2018 г. от 14.00 ч. в зала № 15 на
ІІ етаж от Съдебната палата, за когато да бъдат уведомени всички съдии от
Гражданската колегия на Върховния касационен съд.
Разпореждането да се публикува на външния и на вътрешния сайт на
съда, секция „Тълкувателни дела”.
КРАСИМИР ВЛАХОВЗАМЕСТНИК НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД И
РЪКОВОДИТЕЛ НА ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ:

