ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД

РАЗПОРЕЖДАНЕ №1
гр. София, 22.03.2019 г.
С Определение № 71 от 11.03.2019 год. по т.д.№ 978/2018 год.
състав на Второ търговско отделение на ВКС, като е счел, че са
налице предпоставките на чл. 292 ГПК е предложил на Общото
събрание на Търговска колегия на Върховния касационен съд да се
произнесе с тълкувателно решение по следния правен въпрос:
„Кои са надлежните страни в производството по предявен иск
по чл. 59 ал. 3 и чл. 59 ал. 5 от Закона за банковата несъстоятелност и
по-конкретно – следва ли обявената в несъстоятелност банка да
участва като страна (ответник) в производството по тези искове?”.
Предпоставките по чл. 292 ГПК са налице предвид
произнасянето с Решение № 239 от 15.05.2018 год. по т.д.№ 986/2017
год. на състав на Първо търговско отделение на ВКС, който е приел,
че надлежни страни в производството по чл. 59 ал. 3 и ал. 5 ЗБН са
синдиците на обявената в несъстоятелност банка и извършилият
прихващането кредитор, но не и банката като самостоятелен правен
субект.
Различно становище е застъпил състав на Второ търговско
отделение с Решение № 172 от 26.07.2018 год. по т.д.№ 1917/2017
год., приемайки, че обявената в несъстоятелност банка следва да бъде
конституирана и да участва като страна (ответник) по исковете с
правно основание чл. 59 ал. 3 и ал. 5 ЗБН.
Предвид изложеното и на основание чл.128 ал.1 ЗСВ
РАЗПОРЕЖДАМ:
І. Да се образува т.д. № 1/2019 год. по описа на ВКС - Търговска
колегия, за приемане на тълкувателно решение по следния въпрос:
Кои са надлежните страни в производството по предявен иск
по чл. 59 ал. 3 и чл. 59 ал. 5 от Закона за банковата

несъстоятелност и по-конкретно – следва ли обявената в
несъстоятелност банка да участва като страна (ответник) в
производството по тези искове?
ІІ. Определям комисия за изготвяне на проекта за тълкувателно
решение в състав:
съдия Боян Балевски - докладчик
съдия Емил Марков - член
съдия Кристияна Генковска -член
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 да се публикува на вътрешния и
външния сайт на ВКС - секция „Тълкувателни дела” заедно с
предложението на заместник председателя и ръководител на Търговска
колегии на Върховния касационен съд и Определение № 71 от 11.03.2019
год. на състав на ІІ т.о. на ВКС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД:
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