РАЗПОРЕЖДАНЕ
гр. София, 20.02.2020 г.
Постъпило е искане от Ралица Негенцова – председател на Висшия
адвокатски съвет, която на основание чл. 125 ЗСВ е предложила на
Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на ВКС да
постанови тълкувателно решение, поради съществуваща противоречива
съдебна практика по смисъла на чл. 124, ал. 1, предл. първо от ЗСВ по
следния въпрос:
От кой момент поражда действие отмяната на ППВС №
3/18.11.1980 г., извършена с т. 10 от ТР № 2/26.06.2015 г. по тълк. д. №
2/2013 г. на ОСГТК на ВКС, и прилага ли се последното за вземания
по изпълнително дело, което е образувано преди приемането му?
В искането е посочено, че по въпроса е налице противоречива
съдебна практика, постановена по реда на чл. 290 ГПК.
Според част от съдебните състави давността върху вземания,
предмет на изпълнително дело, образувано преди 26.06.2015 г., тече от
момента на последното валидно изпълнително действие, тъй като давност
в изпълнителния процес тече. Изоставя се разбирането, прието в ППВС №
3/1980 г., че давността не тече във висящия изпълнителен процес,
включително по отношение на изпълнителни дела, образувани преди
26.06.2015 г. В този смисъл тези съдебни състави застъпват тезата, че
отмяната на ППВС № 3/1980 г. има обратно действие (така Решение №
45/30.03.2017 г. по т.д. № 61273/2016 г. по описа на ВКС, Четвърто ГО,
Решение № 131/23.06.2016 г. по гр.д. № 5140/2015 г. на ВКС, Четвърто ГО,
Решение № 12/02.06.2016 г. по т.д. № 3788/2014 г. на ВКС, Първо ТО,
Решение № 451/29.03.2016 г. по гр.д. № 2306/2015 г. по описа на ВКС,
Четвърто ГО, Решение № 269/03.02.2016 г. по гр.д. № 795/2012 г. на ВКС,
Трето ГО, Решение № 209/02.02.2016 г. по т.д. № 1248/2013 г. на ВКС,
Първо ТО, и други).
Според друга част от съдебните състави отмяната на ППВС №
3/1980 г., прогласена с ТР № 2/26.06.2015 г. по тълк. д. № 2/2013 г. на
ОСГТК на ВКС, няма обратно действие и в този смисъл давността върху
вземания, предмет на изпълнително дело, образувано преди 26.06.2015 г.,
не тече (така Решение № 170/17.09.2018 г. по гр.д. № 2382/2017 г. на ВКС,
Четвърто ГО, и Решение № 51/21.02.2019 г. по гр.д. № 2917/2018 г. на
ВКС, Четвърто ГО – тези съдебни решения са постановени по дела, по
които обжалваните въззивни решения са били допуснати до касационен
контрол именно по въпроса „От кой момент поражда действие отмяната на
ППВС № 3/1980 г., извършена с т. 10 на ТР № 2/26.06.2015 г. по тълк. д. №
2/2013 г. на ОСГТК на ВКС, и в тази връзка дали даденото с т. 10 от ТР
разрешение се прилага само по отношение на висящите към този момент

изпълнителни производства или и към тези, които са приключили преди
това?“).
С оглед горното и доколкото поставеният въпрос ангажира
компетентността на Гражданската колегия и Търговската колегия на ВКС,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ следва да бъде образувано тълкувателно
дело пред Общото събрание на двете колегии.
Предвид изложеното,
Р А З П О Р Е Ж Д А М:
І. Да се образува т. д. № 3/2020 г. по описа на ВКС, Гражданска и
Търговска колегии, за приемане на тълкувателно решение по въпроса:
От кой момент поражда действие отмяната на ППВС №
3/18.11.1980 г., извършена с т. 10 от ТР № 2/26.06.2015 г. по тълк. д. №
2/2013 г. на ОСГТК на ВКС, и прилага ли се последното за вземания
по изпълнително дело, което е образувано преди приемането му?
ІI. Определям комисия за изготвяне на проект за тълкувателно
решение по т. д. № 3/2020 г. на ОСГТК в състав:
- съдия Марио Първанов,
- съдия Камелия Ефремова,
- съдия Борис Илиев, докладчик.
III. Делото да се докладва на комисията за предприемане на действия
по т. 7 от Правилата за приемане на тълкувателни решения от ОСГК,
ОСТК и ОСГТК на ВКС.
IV. Настоящото разпореждане, заедно с искането на председателя на
Висшия адвокатски съвет, да се публикуват на вътрешния и външния сайт
на ВКС – секция „Тълкувателни дела“.
ЛОЗАН ПАНОВ –
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД

