ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД
ПРОФ.ЛАЗАР ГРУЕВ

П Р Е Д ЛО Ж Е Н И Е
от Таня Райковска- заместник на председателя и ръководител на Търговска
колегия
и Красимир Влахов- заместник на председателя и ръководител на
Гражданска колегия на Върховния касационен съд
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
С Ваше разпореждане от 31.07.2012 г., допълнено на 04.09.2012 г., е
образувано тълкувателно дело № 6/2012 г. на Гражданска и Търговска
колегия на ВКС за постановяване на тълкувателно решение по някои
въпроси, свързани с определянето и присъждането на таксите и разноските
в гражданския процес. След образуване на тълкувателното дело постъпи
сигнал рег.№ 926/ 14.01.2013 г. на директора на ОДМВР- гр.Шумен за
наличието на противоречива практика, вкл. на състави на ВКС, по въпроса:
Освободени ли са държавните служители в МВР от заплащане на
държавни такси по граждански дела, свързани с тяхното служебно
правоотношение. Според Определение № 345/ 06.03.2012 г. по гр.д.№
1165/11 г. на ІІІ г.о. посочените служители дължат такава такса, а според
Определение № 647/ 04.05.2011 г. по гр.д.№ 1579/10 г. на ІV г.о. те са
освободени от такса на основание чл.5, б.”в” ЗДТ.
Констатира се наличие на противоречива практика на състави на
ВКС и по друг въпрос, свързан с разноските в гражданския процес, а
именно: По кой ред се обжалва определение на въззивен съд за допълване
или изменяне на въззивно решение в частта за разноските- по реда на
чл.274, ал.2 ГПК или по реда на чл.274, ал.3, т.2 ГПК. Според част от
съдебната практика, обжалването на това определение на въззивния съд е
по реда на чл.274, ал.2 ГПК, т.е. ВКС се произнася като втора, а не като
касационна инстанция /Определение № 288 от 05.07.2012 г. по ч.гр.д.№
181/12 г. на ІІ г.о., Определение № 804 от 28.11.2011 г. по ч.т.д.№ 797/11 г.
на І т.о./. Според другото становище, обжалването е по реда на чл.274, ал.3,
т.2 ГПК /Определение № 536 от 21.06.2012 г. по ч.т.д.№ 435/12 г. на ІІ т.о./.
Предвид наличието на противоречива съдебна практика по
посочените въпроси, и с оглед образуваното тълкувателно дело по други

въпроси, свързани с разноските в гражданския процес, Ви предлагаме
т.д.№ 6/2012 г. на ГТК на ВКС да бъде допълнено, като ОСГТК е
произнесе и по следните въпроси:
1. Освободени ли са държавните служители в МВР от заплащане
на държавни такси по граждански дела, свързани с тяхното
служебно правоотношение.
2. По кой ред се обжалва определение на въззивен съд за допълване
или изменяне на въззивно решение в частта за разноските- по реда
на чл.274, ал.2 ГПК или по реда на чл.274, ал.3, т.2 ГПК.
ЗАМЕСТНИК НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
И РЪКОВОДИТЕЛ НА ТЪРГОВСКА
КОЛЕГИЯ
НА
ВЪРХОВНИЯ
КАСАЦИОНЕН СЪД:
/ТАНЯ РАЙКОВСКА/
ЗАМЕСТНИК НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
И
РЪКОВОДИТЕЛ
НА
ГРАЖДАНСКА
КОЛЕГИЯ
НА
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД:
/КРАСИМИР ВЛАХОВ/

