Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
гр. София, 01.03.2018 г.
С разпореждане от 05.10.2017 г. на председателя на ВКС е образувано
Тълкувателно дело № 4/2017 г. на Гражданската и Търговската колегии на
ВКС по въпроси, свързани с принудителното изпълнение, по които е
констатирана противоречива практика на съдилищата, както следва:
1. Поражда ли вещнопрехвърлителен ефект постановлението за
възлагане в хипотезата, при която имотът, обект на изпълнението,
е възложен на привиден кредитор?
2. Има ли качеството на длъжник в изпълнителното производство или
е трето за изпълнението лице този, който е дал своя вещ в залог или
ипотека за обезпечаване на чужд дълг в хипотезата, при която
изпълнението е насочено върху това имущество?
3. По какъв процесуален ред може да се релевира недействителността
на публичната продажба по чл. 496, ал. 3 ГПК?
4. Допустим ли е иск за обявяване недействителност на извършено от
длъжника разпореждане със запорирана вещ или взимане, респ.
разпореждане с имот след вписване на възбрана, предявен от
лицето, в чиято полза е наложен запорът или възбраната?
5. Дали има качеството на длъжник в изпълнителното производство
или трето за изпълнението лице платилият трудовото
възнаграждение на длъжника въпреки наложения запор, без да
удържи сумата по запора (чл. 512, ал. 3 ГПК)?
6. Може ли да бъде издаден по реда на чл. 245, ал. 3, изр. второ ГПК
обратен изпълнителен лист за разноските, събрани в
изпълнителното производство в полза на
взискателя от
длъжника, срещу когото е било допуснато предварително
изпълнение?
С разпореждане от 29.11.2017 г. на председателя на ВКС са изпратени
покани до лицата по чл. 129 ЗСВ да представят становища в указания срок.
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 31.05.2018 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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