Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
гр. София, 10.11.2015 г.
В проведени заседания на 04.12.2014 г., 15.12.2014 г. и 22.10.2015 г. е
приет докладът на комисията, определена за изготвяне на тълкувателното
решение по т. д. № 4/2014 г. на ОСГК, с изключение на частта му по
въпросите как се определя цената на иска и дължимата държавна
такса по искове с правна квалификация чл. 109 ЗС и подлежат ли на
вписване исковите молби по чл. 109 ЗС. В последното заседание Общото
събрание на Гражданската колегия е взело решение, с оглед обезпечаване
на приключването на тълкувателната процедура в останалата й част,
произнасянето по тези въпроси да бъде предмет на отделно тълкувателно
дело. Същевременно, доколкото в предмета на т. д. № 4/2014 г. е включен
и още един въпрос, който се отнася до негаторните искове – необходимо
ли е ищецът по чл. 109 ЗС във всички случаи да доказва, че
неоснователното действие на ответника му пречи да упражнява своето
право, целесъобразно е тези три въпроса, посветени на един и същ правен
институт, да бъдат съединени за общо разглеждане и решаване в нарочна
тълкувателна процедура, като по предложение на комисията в следващото
заседание се предложи за обсъждане и гласуване доклад по първите два
въпроса или проект на тълкувателно решение, а тълкувателно дело №
4/2014 г. бъде насрочено за окончателно приемане на проекта на решение.
С оглед на горното

РАЗПОРЕЖДАМ:
ДА СЕ ОБРАЗУВА т. д. № 4/2015 г. по описа на ГК на ВКС по
следните въпроси:
1.
2.
3.

Как се определя цената на иска и дължимата държавна
такса по искове с правна квалификация чл. 109 ЗС?
Подлежат ли на вписване исковите молби по чл. 109 ЗС?
Необходимо ли е ищецът по чл. 109 ЗС във всички
случаи да доказва, че неоснователното действие на
ответника му пречи да упражнява своето право?

НАСРОЧВАМ т. д. № 4/2014 г. на ОСГК за обсъждане и гласуване
на проекта на тълкувателно решение в закрито заседание на 10.12.2015 г.
от 14.00 ч. в зала № 15 на Съдебната палата, за когато да бъдат уведомени
всички съдии от Гражданската колегия на Върховния касационен съд.

Разпореждането да се публикува на външния и на вътрешния сайт на
съда, секция „Тълкувателни дела”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД:
СЪДИЯ ЛОЗАН ПАНОВ

