Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
гр. София, 6.12.2016 г.
С разпореждане от 16.09.2015 г. на председателя на ВКС е
образувано т. д. № 3/2015 г. по описа на ОСГТК на ВКС, допълнено с
разпореждане от 28.01.2016 г. и с разпореждане от 28.11.2016 г. за
приемане на тълкувателно решение по следните въпроси:
1. Може ли да се извърши въвод във владение от съдебен
изпълнител срещу трето лице, заварено в имота, което заявява,
че владее имота от преди завеждане на делото, по което е
издадено изпълняваното решение? Може ли това трето лице да
иска спиране на изпълнителното производство на основание
чл.524 във връзка с чл.523 ГПК или това е защита, предвидена
само за трето лице, осъществило фактическа власт върху имота
след завеждане на делото, по което е издадено изпълняваното
решение, и което заявява върху имота права, които изключват
правата на взискателя?
2. Подлежи ли на обжалване по реда на чл.435, ал.2 ГПК какъвто и
да е акт на ЧСИ, в който се определя размера на разноски на
длъжника, или на обжалване по този ред подлежи само
постановлението за разноски?
3. Посредством
кой
изпълнителен
способ
се
провежда
принудителното изпълнение на определения от съда режим на
лични отношения между родител и дете?
4. Допустим ли е искът по чл. 440 ГПК (чл. 336 ГПК, отм.) за
третото лице, намиращо се във владение на имота, върху който е
насочено принудително изпълнение, съответно правомощията по
чл. 435, ал. 4 ГПК (чл. 332, ал. 2 ГПК, отм.) изключват ли
правния му интерес от този иск?
5.

Съставлява ли действие по налагане на запор изпращането на
запорно съобщение до банка в хипотезата, при която съдебният
изпълнител е получил на основание чл. 508, ал. 1 ГПК отговор,
че длъжникът няма сметка в съответната банка?

Предвид изтичането на срока за депозиране на становища по делото,
следва да бъде насрочено открито заседание на Общото събрание на
Гражданската 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.
С оглед на горното,
РАЗПОРЕЖДАМ:
НАСРОЧВАМ ДЕЛОТО за 09.02.2017 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 Гражданската 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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