РАЗПОРЕЖДАНЕ
гр. София, 10.01.2018 г.
С разпореждане от 02.11.2017 г. на председателя на ВКС е
образувано т. д. № 4/2017 г. на ОСГК, а с разпореждане от 16.11.2017 г. е
образувано тълкувателно дело № 5/2017 г. на ОСГК. Комисиите,
определена за изготвяне на проект за тълкувателно решение по двете
тълкувателни дела, при анализ на съдебната практика на ВКС са
констатирали, че проблематиката в тълкувателно дело № 4/2017 г.,
свързано с тълкуване на правното норма в чл. 328, ал.1, т. 6 КТ е същата,
каквато е поставена с мателиалноправните въпроси в тълкувателно дело №
5/2017 г., като са изразили становище, че е налице противоречива практика
на ВКС по поставените по двете тълкувателни дела въпроси, депозирали
са общо предложение, с което предлагат да се съедини производството
по тълкувателно дело № 5/2017 г. на ОСГК по произнасянето на ообщото
събрание по материалноправните въпроси в тълкувателно дело № 4/2017 г.
на ОСГК, като
мателиалноправните въпроси се преформулират и
придобият следната редакция :
1. „Налице ли е основанието по чл.328, ал.1, т.6 КТ за прекратяване
на трудовия договор, ако работникът или служителят не притежава
необходимото образование или професионална квалификация за
изпълнение на длъжността:
А/. Когато при сключването на трудовия договор, изискванията за
образование или професионална квалификация са били въведени от
работодателя;
Б/. Когато при сключването на трудовия договор, изискванията за
образование или професионална квалификация са били нормативно
установени;"
2. „Промяната на кои изисквания за заемане на длъжността след
сключване на трудовия договор са основание за прекратяването му, на
основание чл.328, ал.1, т.11 КТ - всички изисквания или не се включват
тези за промяна на образованието и професионалната квалификация?"

Предвид предложението на комисиите, е необходимо насрочване на
съвместно закрито заседание по т.д. № 4/2017 г. на ОСГК и т.д. №5/2017
г. на ОСГК за обсъждане и приемане на предложението на комисиите,
определени за изготвяне на тълкувателни решения по двете тълкувателни
дела и на основание т. 7.3 от Правилата за приемане на тълкувателни
решения от ОСГК, ОСТК и ОСГТК на ВКС

РАЗПОРЕЖДАМ :
НАСРОЧВАМ т.д. № 4/2017 г. на ОСГК и т.д. № 5/2017 г. на
ОСГК за 18.01.2018 г. от 14.30 ч. в зала № 15 на ІІ етаж от Съдебната
палата, за когато да бъдат уведомени всички съдии от Гражданска колегия
на Върховния касационен съд.
Разпореждането да се публикува на външния и на вътрешния сайт на
съда, секция „Тълкувателни дела”.

