
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 
 

Гр.София, 09.11.2012 г. 
  
 Постъпило е предложение от заместник-председателите и 
ръководители на Гражданска и Търговска колегия на Върховния 
касационен съд за приемане на тълкувателно решение от Общото събрание 
на Гражданска и Търговска колегия на ВКС по някои въпроси, свързани с 
преценката за наличие на правен интерес от предявяване на положителни и 
отрицателни установителни искове. Към предложението е приложена 
цитираната в същото противоречива съдебна практика на състави на ВКС, 
постановена по реда на чл.290 ГПК. 

Предвид горното и на основание чл.128, ал.1 ЗСВ, следва да бъде 
образувано тълкувателно дело на Гражданска и Търговска колегия на ВКС, 
по което да се предостави възможност за заявяване на становища на 
посочените в чл.129 ЗСВ лица. 
 С оглед изложеното 
 

Р  А  З  П  О  Р  Е  Ж  Д  А  М  : 
 

І. Да се образува т.д.№ 8/ 2012 г. по описа на ВКС, Гражданска и 
Търговска колегия, за приемане 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. 
 
ІІ. Копия от настоящото разпореждане и от предложението на заместник-
председателите и ръководители на Гражданска и Търговска колегии да се 
изпратят на Главния прокурор, Министъра на правосъдието, Председателя 
на Висшия адвокатски съвет, Директора на Института по правни наука към 
Българска академия на науките, ръководителите на катедрите по 
гражданскоправни науки в юридическите факултети на Софийски 
университет „Климент Охридски” и Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски”, ръководителите на катедрите „Частноправни науки” при 
Университета за национално и световно стопанство- гр.София и 
Великотърновския университет „Св.Св.Кирил и Методий” и ръководителя 
на Департамент „Право” на Нов Български Университет- гр.София,  които 
могат да изразят становище, в срок до 18.01.2013 г. 



 5. Копия от настоящото разпореждане и  от предложението на 
заместник-председателите и ръководители на Гражданска и Търговска 
колегии да се изпратят и на председателите на апелативните съдилища, на 
окръжните съдилища и на Софийски градски съд- за изразяване на 
становище в гореуказания срок. 
 6. 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 колегии. 

 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН 
СЪД: 
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