РАЗПОРЕЖДАНЕ
гр. София, 13.12.2016 г.
С разпореждане от 28.04.2016 г. на председателя на ВКС е
образувано т. д. № 2/2016 г. на ОСГТК за приемане на тълкувателно
решение по въпроса: Включват ли се в кръга на лицата, легитимирани
да получат обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на техни
близки, братята и сестрите на починалия, както и неговите низходящи
от втора степен? След образуване на тълкувателното дело е постъпило
съвместно предложение от 09.12.2016 г. на заместниците на председателя и
ръководители на Наказателната, Гражданската и Търговската колегии
тълкувателното дело да бъде преобразувано в такова по описа на Общото
събрание на трите колегии. Предложението е мотивирано с това, че
разпоредбата на чл. 124, ал. 1, т. 3 ЗСВ (нова, обн. ДВ, бр. 62 от
09.08.2016 г.) предвижда компетентност за приемане на тълкувателни
решения от Общото събрание на Наказателната, Гражданската и
Търговската колегии, а същевременно въпросът, предмет на образуваното
пред ОСГТК тълкувателно дело, ангажира компетентността и на
Наказателната колегия, предвид възможността наказателният съд да
разглежда граждански иск за обезщетяване на вредите от престъплението
(чл. 84 – 88 НПК).
С оглед на изложеното налице са предпоставките на чл. 124, ал. 1,
т. 3 ЗСВ за образуване на тълкувателно дело пред Общото събрание на
съдиите от трите колегии на ВКС, като образуваното Тълкувателно дело №
2/2016 г. на ОСГТК се преобразува в Тълкувателно дело № 1/2016 г. на
ОСНГТК и в състава на комисията, определена с разпореждането за
образуване на Тълкувателно дело № 2/2016 г. на ОСГТК, се включи
представител на Наказателната колегия. С оглед на изложеното
Р А З П О Р Е Ж Д А М:
І. Преобразувам Тълкувателно дело № 2/2016 г. на ОСГТК в
Тълкувателно дело № 1/2016 г. на Общото събрание на Наказателната,
Гражданската и Търговската колегии на ВКС, като се счита, че с искането
за приемане на тълкувателно решение по посочения по-горе въпрос е
сезирана и Наказателната колегия на ВКС.
ІІ. Включвам в състава на комисията, заедно с членовете, определени
с разпореждането от 28.04.2016 г. за образуване на т. д. № 2/2016 г. на
ОСГТК, и съдия Лада Паунова от Наказателната колегия.

ІІІ. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и
външния сайт на ВКС – секция „Тълкувателни дела”.
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