РАЗПОРЕЖДАНЕ
гр. София, 17.06.2019 г.
Постъпило е искане от председателя на Върховния касационен съд, с
което, въз основа на предложение на заместник-председателя на ВКС и
ръководител на Гражданската колегия, е сезирано Общото събрание на
Гражданската колегия за приемане на тълкувателно решение по следния
процесуалноправен въпрос:
„Допустима ли е молба по реда на ЗЗДН за съдебна защита срещу
нов акт на домашно насилие, следващ по време издадена в полза на
същото пострадало лице заповед за защита по чл. 15, ал. 2 ЗЗДН, с
която спрямо същия ответник/извършител е наложена мярка по чл. 5
ЗЗДН, чийто срок не е изтекъл?“
Към искането е приложена цитираната в същото противоречива
съдебна практика на състави на СГС.
Предвид горното и на основание чл. 125 ЗСВ и чл. 128, ал. 1 ЗСВ се
налага да се образува 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. № 2/2019 г. по описа на ВКС, Гражданска
колегия, за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос:
Допустима ли е молба по реда на ЗЗДН за съдебна защита срещу
нов акт на домашно насилие, следващ по време издадена в полза на
същото пострадало лице заповед за защита по чл. 15, ал. 2 ЗЗДН, с
която спрямо същия ответник/извършител е наложена мярка по чл. 5
ЗЗДН, чийто срок не е изтекъл?
ІI. Определям комисия за изготвяне на проект за тълкувателно
решение по т. д. № 2/2019 г. на ОСГК в състав:
- съдия Мими Фурнаджиева, докладчик,
- съдия Боян Цонев,
- съдия Ваня Атанасова.
III. 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.
IV. Настоящото разпореждане, заедно с искането на председателя на
ВКС и предложението на заместник-председателя на ВКС и ръководител

на Гражданската колегия, да се публикуват на вътрешния и външния сайт
на ВКС – секция „Тълкувателни дела“.
ЛОЗАН ПАНОВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

