РАЗПОРЕЖДАНЕ
гр. София, 27.07.2018 г.
Със съвместно Разпореждане на председателя на ВКС и председателя
на ВАС от 11.05.2016 г. е образувано т.д. № 1/2016 г. на ОСГК на ВКС и
Първа и Втора колегии на ВАС по въпроса :
„На кой съд са подсъдни делата, образувани по искове с правна
квалификация чл. 71, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за защита от дискриминация,
за установяването на нарушението по този закон, респ. за осъждане на
ответника да преустанови нарушението и да възстанови положението преди
нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от по-нататъшни нарушения?”
В проведеното на 27.10.2016 г. открито и закрито заседание по
тълкувателното дело, тълкувателният форум прие Вариант 1 от доклада на
докладчиците, определени за изготвяне на проекта за тълкувателно
постановление, а именно:
„Исковете с правно основание чл.71 ал.1 т.1 и т.2 от Закона за защита
от дискриминация са родово подсъдни на районен съд”.
Беше гласувано решение, с което Пленумът препоръча на двамата
Председатели, да повдигнат въпроса за правилността на предходното
тълкувателно решение № 2/2015 г. на ВКС и ВАС, в частта за защитата от
дискриминация.
С разпореждане от 15.11.2017 г. на председателя на ВКС и
председателя на ВАС предметът на тълкувателно дело № 1/2016 г. на ОСГК
на ВКС и Първа и Втора колегии на ВАС беше допълнен с въпроса:
„ Ако при постановяване на Тълкувателно постановление по т.д.№
1/2016г. Общото събрание приеме, че исковете по чл.71 ал.1 т.1 и т.2 от
Закона за защита от дискриминация са родово подсъдни на районния съд, да
се произнесе и по въпроса, на кой съд са подсъдни делата, образувани по
искове с правна квалификация чл.71 ал.1 т.3 ЗЗДискр., като обяви за
изгубило актуалност Тълкувателно постановление № 2/2014г.от 19.05.2015г.
по т.д.№ 2/2014г. на ВКС и ВАС в частта му по т.4.”
Извършена е съответната процедура за връчване на искането на
съответните страни, като са постъпили съответно становища.
На 15.11.2017 г. беше проведено открито и закрито заседание по
Тълкувателно дело № 1/2016 г. на ОСГК на ВКС и Първа и Втора колегии на
ВАС. В закритото заседание по тълкувателното дело беше обсъден и
гласуван допълнителния доклад на комисията, като се прие предложения от
комисията Вариант 1 и беше възложено на докладчиците по делото – съдия
Фани Найденова и съдия Светла Бояджиева да изготвят окончателния
вариант на мотивите с включени три диапозитива - този който се прие при
първото гласуване и съответно двата диапозитива от заседанието на
15.11.2017 г.
Предвид необходимостта от насрочване на заседание по тълкувателно
дело № 1/2016 г. на ОСГК на ВКС и Първа и Втора колегии на ВАС за

обсъждане и гласуване на окончателния вариант на мотивите и проекта за
тълкувателното постановление и на основание т. 11.3 от Правилата за
приемане на съвместни тълкувателни постановления от общите събрания на
съдиите от ГК и ТК на ВКС и Първа и Втора колегии на ВАС
РАЗПОРЕЖДАМЕ:
1. Насрочваме Тълкувателно дело № 1/2016 г. на ВКС и ВАС за
разглеждане в закрито заседание на 25.10.2018 г. от 14.30 ч. в зала № 15 на
Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” № 2, за обсъждане и приемане
на мотивите и проекта за тълкувателното постановление, за когато да бъдат
уведомени съдиите от Гражданската колегия на ВКС и съдиите от Първа и
Втора колегии на ВАС.
2. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешните и
външните сайтове на ВКС и ВАС.
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