РАЗПОРЕЖДАНЕ
гр. София, 27.07.2018 г.
В проведеното на 25.01.2018 г. открито и закрито заседание по
Тълкувателно дело № 1/2017 г. на ОС на ГК и ТК на ВКС и Първа и Втора
колегии на ВАС бяха изслушани становища на поканените за участие лица
по чл. 129, ал. 1 и 2 ЗСВ по въпроса, предмет на тълкувателното дело:
„ Изпратената покана за доброволно изпълнение до длъжника прекъсва
ли давността по смисъла на чл. 116, б."в" от Закона за задълженията и
договорите, независимо от изпълнителното производство, в хода на което е
отправена поканата?"
В закритото заседание по тълкувателното дело беше обсъдено и
гласувано становището на комисията, по отношение на допустимостта на
искането на председателя на Висшия адвокатски съвет. След гласуване
тълкувателният форум прие, че искането е допустимо и комисията може да
изготви доклад, съдържащ обобщение на представените становища.
Предвид изтичането на срока, за представяне на становища, е
необходимо насрочване на заседание по тълкувателно дело № 1/2017 г. на
ОС на ГК и ТК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС за обсъждане и
приемане на доклада на комисията, определена за изготвяне на проект за
тълкувателно постановление.
С оглед гореизложеното и на основание т. 9.1 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 № 1/2017 г. на ВКС и ВАС за
разглеждане в закрито заседание на 25.10.2018 г. от 14.00 ч. в зала № 15 на
Съдебната палата в гр. София, бул. „Витоша” № 2, за обсъждане и гласуване
на доклада на комисията по тълкувателното дело, за когато да бъдат
уведомени съдиите от Гражданската и Търговската колегии 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.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
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