РАЗПОРЕЖДАНЕ
гр. София, 04.07.2017 г.
С разпореждане от 01.06.2017 г. на председателя на Върховния
касационен съд е образувано т. д. № 2/2017 г. на ОСГТК по предложение на
заместниците на председателя на ВКС и ръководители на Гражданска колегия и
Търговска колегия на ВКС по въпросите:
„1. Намира ли приложение защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД по
отношение на извършени от поръчителя разпоредителни действия?
2. Налице ли е връзка на преюдициалност по смисъла на чл. 229, ал. 1, т. 4
ГПК между производството по предявен от кредитора иск за вземането му и
предявения иск по чл. 135 ЗЗД за обявяване относителната недействителност
на извършени от длъжника действия, увреждащи кредитора?“
След проведено заседание на комисията, определена за изготвяне на
тълкувателно решение, за преценка допустимостта на искането, на председателя на
Върховния касационен съд е представено предложение, с което комисията приема,
че искането за постановяване на тълкувателно решение от ОСГТК на ВКС по
горепосочените въпроси е допустимо и въпросите не следва да се редактират.
Предвид предложението на комисията и на основание чл. 7.3 от Правилата за
приемане на тълкувателни решения от ОСГК, ОСТК, ОСГТК на ВКС е необходимо
тълкувателното дело да се насрочи и се изпратят писма до лицата по чл. 129 ЗСВ,
които могат да депозират становища.
С оглед на изложеното,
Р А З П О Р Е Ж Д А МЕ:

I. НАСРОЧВАМЕ ДЕЛОТО за 30.11.2017 г. от 14 часа в зала 15 на II етаж
от Съдебната палата, за когато да бъдат уведомени всички съдии от Гражданска
колегия и Търговска колегия на Върховния касационен съд.
ІІ. Копия от настоящото разпореждане, от разпореждането за образуване и
предложението на заместниците на председателя на ВКС и ръководители на
Гражданска колегия и Търговска колегия на ВКС да се изпратят на главния
прокурор, министъра на правосъдието, Комисията по правни въпроси към
народното събрание, омбудсмана на Република България, председателя на Висшия
адвокатски съвет, директора на Института по правни науки към Българската
академия на науките, ръководителите на катедрите по гражданскоправни науки в
юридическите факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски” и
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, ръководителите на катедрите
„Частноправни науки” при Университета за национално и световно стопанство – гр.
София, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, ръководителя

на Департамент „Право” на Нов Български Университет – гр. София, които могат
да изразят становище в срок до 27.10.2017 г.
III. Копия от настоящото разпореждане, от разпореждането за образуване и
предложението на заместниците на председателя на ВКС и ръководители на
Гражданска колегия и Търговска колегия на ВКС да се изпратят и на
председателите на апелативните съдилища, на окръжните съдилища и на
Софийския градски съд – за изразяване на становище в гореуказания срок.
IV. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и външния сайт
на ВКС – секция „Тълкувателни дела”.
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