Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
гр. София, 05.12.2017 г.
С разпореждане от 6.10.2017 г. на председателя на ВКС е образувано
т. д. № 5/2017 г. на ОСГТК по въпроса, поставен по реда на чл. 292 ГПК с
Определение № 167 от 25.07.2017 г. по т. д. № 950/2017 г. от състав на
Първо търговско отделение на Върховния касационен съд:
„Кога става изискуемо задължението за връщане на дадено
имуществено благо в хипотеза на чл. 55, ал. 1, пр. 1-во ЗЗД – при начална
липса на основание, и от кой момент се дължи обезщетението за забава?“
В проведеното на 17.11.2017 г. подготвително заседание на
комисията, определена за изготвяне на проект за тълкувателно решение, за
преценка допустимостта на искането по чл. 292 ГПК, предложи на ОСГТК
на ВКС, ако намери, че не са налице основания за изоставяне на
тълкуването, дадено в ПП №1/1979 г. на ВС, да не се произнася отново по
въпроса от кога става изискуемо задължението за връщането на даденото
при начална липса на основание, тъй като по въпроса няма и
противоречиво произнасяне по чл. 290 ГПК. Комисията счете, че
действително е налице противоречива съдебна практика на ВКС по
тълкуването на чл. 86, ал. 1 ЗЗД в хипотезата на чл. 55, ал. 1, предл. 1 ЗЗД,
и предложи на ОСГТК да отговори само на втората част от въпроса,
поставен по реда на чл. 292 ГПК, като го преформулира по следния начин:
„При връщане на дадено при начална липса на основание, от кой
момент се дължи обезщетението за забава?
Комисията изготви предложение и след проведено закрито
заседание на 30.11.2017 г. ОСГТК прие преформулиране на въпроса, с
посоченото от комисията съдържание.
Предвид решението на ОСГТК и на основание т. 8.1 и т. 8.2 от
Правилата за приемане на тълкувателни решения от ОСГК, ОСТК и
ОКГТК на ВКС, е необходимо да бъдат поканени лицата по чл. 129 ЗСВ,
които могат да дадат становища в указания срок.
С оглед на гореизложеното
Р А З П О Р Е Ж Д А М:
І. Да бъдат изпратени покани, като се приложи и копие от
настоящото
разпореждане,
разпореждането
за
образуване
на
тълкувателното дело, Определение № 167 от 25.07.2017 г. по т. д. №
950/2017 г., на 1-во т.о. на ВКС, от предложението на комисията и извадка
от решението на ОСГТК от заседанието на 30.11.2017 г., до Комисията по
правни въпроси при 44-то Народно събрание на Република България,
главния прокурор, министъра на правосъдието, омбудсмана на Република

България, председателя на Висшия адвокатски съвет, директора на
Института за държавата и правото при Българската академия на науките,
ръководителите на катедрите по гражданскоправни науки в юридическите
факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, ръководителите на
катедрите „Частноправни науки“ при Университета за национално и
световно стопанство – гр. София, Великотърновския университет „Св. св.
Кирил и Методий“, ръководителя на Департамент „Право“ на Нов
български университет – гр. София, които могат да дадат писмени
становища в срок до 09.03.2018 г. по въпроса:
При връщане на дадено при начална липса на основание, от кой
момент се дължи обезщетението за забава?
II. Да бъдат изпратени покани, като се приложи и копие от
настоящото
разпореждане,
разпореждането
за
образуване
на
тълкувателното дело, Определение № 167 от 25.07.2017 г. по т. д. №
950/2017 г., на 1-во т.о. на ВКС, от предложението на комисията и извадка
от решението на ОСГТК от заседанието на 30.11.2017 г., и на
председателите на апелативните съдилища, на окръжните съдилища и на
Софийския градски съд – за изразяване на становище в гореуказания срок.
III. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и
външния сайт на ВКС – секция „Тълкувателни дела“.
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