Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
гр. София, 8.12.2017 г.
С разпореждане от 01.06.2017 г. на председателя на ВКС е
образувано Тълкувателно дело № 2/2017 г. на Гражданската и Търговската
колегии на ВКС за постановяване на тълкувателно решение по следните
въпроси:
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?
С разпореждане от 26.10.2017 г. на председателя на ВКС
тълкувателното дело е допълнено и с въпроса:
3. Какъв е редът за защита на кредитора при последваща
разпоредителна сделка, извършена от третото лице, в чиято полза
длъжникът му се е разпоредил с имуществото си?
С оглед изпратените покани от председателя на ВКС до лицата по чл.
129 ЗСВ, да представят становища в указания срок и предвид изтичането
на срока за депозиране на становищата по делото, следва да бъде
насрочено открито заседание на Общото събрание на Гражданска и
Търговска колегии на ВКС, на което да се изслушат становищата на
гостите по въпросите на тълкувателното дело, и закрито заседание, на
което да се обсъди и гласува докладът на комисията по делото, определена
с разпореждането за образуване на тълкувателното дело.
С оглед на горното,
РАЗПОРЕЖДАМ Е:
НАСРОЧВАМЕ ДЕЛОТО за 01.03.2018 г. от 14.00 ч. в зала № 15
на ІІ етаж от Съдебната палата, за когато да бъдат уведомени всички лица
по чл. 129 ЗСВ и съдиите от Гражданска колегия и Търговска колегия на
Върховния касационен съд.
Разпореждането да се публикува на външния и на вътрешния сайт на
съда, секция „Тълкувателни дела”.
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