
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
 

Гр.София, 07.02.2013 г. 
  
 С разпореждане от 09.11.2012 г. на председателя на ВКС е 
образувано тълкувателно дело № 8/2012 г. на Гражданска и Търговска 
колегия на ВКС за постановяване на тълкувателно решение по следните 
въпроси: 
 
1. При какви предпоставки е допустимо предявяване на отрицателен 
установителен иск. 
2. Налице ли е правен интерес от предявяване на установителен иск, когато 
ищецът разполага с възможността да предяви осъдителен иск за същото 
право. 
 
 На 07.02.2013 г. е постъпило предложение от заместниците на 
председателя и ръководители на Гражданска и Търговска колегия, 
основано на предложение на членовете на комисията за изготвяне на 
тълкувателното решение, въпросите, предмет на тълкувателното дело, да 
придобият по-тясна формулировка, доколкото е констатирана 
противоречива съдебна практика по тях само във връзка с правния интерес 
от установителни искове за собственост и ограничени вещни права, а не 
изобщо. 
 С оглед изложеното и предвид предмета на установената 
противоречива практика по тълкуване и прилагане на закона 
 
 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М  : 
 
 

ИЗМЕНЯМ разпореждане от 09.11.2012 г. за образуване 
тълкувателно дело № 8/2012 г. по описа на ОСГТК на ВКС, като 
въпросите, предмет на тълкувателното дело, придобият следната редакция: 

 
1. При какви предпоставки е допустимо предявяване на отрицателен 
установителен иск за собственост и други вещни права. 
2. Налице ли е правен интерес от предявяване на установителен иск за 
собственост и други вещни права, когато ищецът разполага с 
възможността да предяви осъдителен иск за същото право. 

 
 Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и външния 
сайт на ВКС- секция „Тълкувателни дела” заедно с предложението на 
заместник- председателите и ръководители на Гражданска и Търговска 



колегия на ВКС, както и да се доведе до знанието на членовете на 
комисията по т.д.№ 8/12 г. на ОСГТК на ВКС. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ 
КАСАЦИОНЕН СЪД: 

      
 

/проф.Лазар Груев/ 
 


