Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
гр. София, 08.12.2020 г.
С разпореждане на председателя на ВКС от 26.06.2020 г. е
образувано т.д. № 3/2020 г. на ОСГК, по предложение на състав на
Първо гражданско отделение на ВКС, на основание чл. 292 ГПК, който с
Определение № 33 от 21.04.2020 г. по гр. д. № 4773/2019 г., е спрял
производството по делото и е предложил на Общото събрание на
Гражданска колегия да постанови тълкувателно решение по въпроса:
„По предявен по реда на чл. 108 ЗС иск от съсобственик на
недвижим имот следва ли съдът да осъди другия съсобственик да предаде
владението върху идеална част от имота?“
Комисията в подготвително заседание по чл.7.1 от Правилата за
приемане на тълкувателни решения от ОСГК, ОСТК и ОСГТК на ВКС е
обсъдила предложението, както и
материалите, постъпили по
тълкувателното дело и е преценила, че действително е налице
противоречие в практиката по чл. 290 ГПК и намира предложението за
допустимо. Същевременно комисията намира, че поставеният въпрос
следва да бъде прецизиран в следния смисъл:
„При иск по чл. 108 ЗС, предявен от съсобственик срещу друг
съсобственик за идеална част от съсобствен недвижим имот, може ли
съдът да уважи искането за предаване владението върху претендираната
идеална част.“
След проведено закрито заседание на 19.11.2020 г. на ОСГК и
обсъждане на предложението за прередактиране на въпроса Общото
събрание на съдиите от Гражданска колегия прие въпросът, предмет на
тълкувателното дело да бъде със следното съдържание:
„При иск по чл. 108 ЗС, предявен от съсобственик срещу друг
съсобственик за идеална част от съсобствен недвижим имот, може ли
и в кои случаи съдът да уважи искането за предаване владението върху
претендираната идеална част.“
Предвид приетото преформулиране на въпроса от Общото събрание
на съдиите от Гражданска колегия и на основание т. 7.3 и т. 8.1 от
Правилата за приемане на тълкувателни решения от ОСГК, ОСТК, ОСГТК
на ВКС е необходимо тълкувателното дело да се насрочи, както и да се
изпратят покани на лицата, посочени в чл. 129 ЗСВ, за депозиране на
становища, като се определи в какъв срок те следва да бъдат представени.
С оглед на горното
Р А З П О Р Е Ж Д А М:
I. НАСРОЧВАМ ДЕЛОТО за 20.05.2021 г. от 14.00 ч. в зала №
15 на Съдебната палата за открито заседание, за когато да бъдат

уведомени всички лица по чл. 129 ЗСВ, съдиите от Гражданската колегия
на Върховния касационен съд, както и закрито заседание за обсъждане и
приемане на доклада на комисията по делото.
ІI. Да бъдат изпратени покани, като се приложат копия от
настоящото разпореждане, от разпореждането
за образуване на
тълкувателното дело, Определение № 33 от 21.04.2020 г. по гр. д. №
4773/2019 г. и от извлечение от протокола от 19.11.2020 г. от заседанието
на ОСГК по делото до главния прокурор, министъра на правосъдието,
председателя на Висшия адвокатски съвет, омбудсмана на Република
България, ръководителите на секциите по публичноправни науки и на
секциите по гражданскоправни науки към Института за държавата и
правото
при Българската академия на науките, ръководителите на
Катедра „Публичноправни науки“, Катедра „Гражданскоправни науки“
при Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“, ръководителите на Катедра „Публичноправни науки“ и
Катедра „Гражданскоправни науки“ при Юридическия факултет на
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, ръководителите на
Катедра „Публичноправни науки“ и Катедра „Гражданскоправни науки“
при Юридическия факултет на Великотърновския университет „Св. св.
Кирил и Методий“, ръководителите на катедрите по гражданскоправни и
публичноправни науки при Юридическия факултет на Университета за
национално и световно стопанство, ръководителите на Катедра
„Публичноправни науки и публичен мениджмънт“ и Катедра
„Гражданскоправни науки“ при Правно-историческия факултет на ЮЗУ
„Неофит Рилски“, ръководителя на Департамент „Право“ в Нов български
университет, програмните координатори по публично право и по частно
право към Центъра по юридически науки при Бургаския свободен
университет, ръководителя на Катедра „Правни науки“ при Юридическия
факултет на Варненския свободен университет, които могат да представят
становища в срок до 19.03.2021г.
III. Да бъдат изпратени покани, като се приложат и копия от
настоящото разпореждане, от разпореждането
за образуване на
тълкувателното дело, от Определение № 33 от 21.04.2020 г. по гр. д. №
4773/2019 г. и извлечение от протокола от 19.11.2020 г. от заседанието на
ОСГК по делото до председателите на окръжните съдилища, председателя
на Софийския градски съд и на председателите на районните съдилища за
изразяване на становище в срок до 19.03.2021 г.
IV. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и
външния сайт на ВКС – секция „Тълкувателни дела“.
ЛОЗАН ПАНОВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

