РАЗПОРЕЖДАНЕ
гр. София, 20.11.2017 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. След образуване на тълкувателното дело постъпи 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.
С разпореждане от 13.12.2016 г. на
председателя на ВКС делото е преобразувано под № 1/2016 г. на ОСГТНК
на ВКС. Комисията, определена за изготвяне на проект за тълкувателно
решение по делото депозира предложение, с което намира, че ОСГТНК на
ВКС е необходимо да се произнесе по поставения въпрос, като предлага на
основание т. 4.4 от Правилата за приемане на съвместни тълкувателни
решения от ОСГТНК на ВКС нова редакция на поставения за разглеждане
пред трите колегии въпрос.
С разпореждане от 09.06.2017 г. на председателя на ВКС
разпореждането от 13.12.2016 г. за образуване на тълкувателно дело
№ 1/2016 г. на ОСГТНК е изменено като материалноправният въпрос,
предмет на тълкувателното дело придоби следното съдържание:
„Кои лица са материално легитимирани да получат обезщетение
за неимуществени вреди при причинена смърт на техен близък?”
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 Наказателна
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, на основание т. 7 Правилата за приемане на съвместни ТР от ОС на
Гражданската, Търговската и Наказателната колегии на Върховния
касационен съд
РАЗПОРЕЖДАМ Е:

НАСРОЧВАМЕ ДЕЛОТО за 22.02.2018 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 Наказателна колегия, 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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