
РАЗПОРЕЖДАНЕ 

гр. София, 07.04.2017 г. 

Депозирано е становище от заместниците на председателя и 

ръководители на Гражданската и Търговската колегии на Върховния 

касационен съд, изготвено по повод молба вх. № 12285/08.12.2016 г. от 

Иво Иванов Димов за приемане на тълкувателно решение от Общото 

събрание на Гражданската и Търговската колегии на ВКС по следния 

процесуалноправен въпрос: Какъв е порокът на въззивно решение, 

постановено при наличие на основание за спиране на производството по 

чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК? Според становището по въпроса е налице 

противоречива съдебна практика на състави на ВКС, постановена по реда 

на чл. 290 ГПК, като основание за образуване на тълкувателно дело по 

смисъла на чл. 124, ал. 1, т. 2 ЗСВ. 

Същевременно с Определение № 55/31.03.2016 г. по ч.гр.д. № 

628/2017 г. състав на II г.о. на основание чл. 292 ГПК е спрял 

производството по делото, като е предложил на ОСГТК да се произнесе с 

тълкувателно решение по следния процесуалноправен въпрос, по който е 

установена противоречива практика на съставите на ВКС, а именно: 

Допустимо ли е исково производство в хипотезата, при която посоченият в 

исковата молба ответник е починал преди предявяването на иска? 

Предвид горното и като взех предвид, че и двата посочени 

процесуалноправни въпроса се отнасят до предпоставките за съществуване 

и надлежно упражняване правото на иск, на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ по 

тях следва да бъде общо образувано тълкувателно дело на Гражданската и 

Търговската колегии на ВКС. 

С оглед изложеното 

Р А З П О Р Е Ж Д А М :  

I. Да се образува т. д. № 1/2017 г. по описа на ВКС, Гражданска и 

Търговска колегии, за приемане на тълкувателно решение по следните 

въпроси: 

1. Какъв е порокът на въззивно решение, постановено при наличие на 

основание за спиране на производството по чл. 229, ал. 1, т. 4 ГПК? 

2. Допустимо ли е исково производство в хипотезата, при която 

посоченият в исковата молба ответник е починал преди 

предявяването на иска? 



II. Определям комисия за изготвяне на проекта за тълкувателно решение в 

състав: 

- съдия Красимир Влахов, 

- съдия Емил Марков, 

- съдия Маргарита Георгиева – докладчик. 

III. Делото да се докладва на комисията за предприемане на действия по т. 7 
от Правилата за приемане на тълкувателни решения от ОСГК, ОСТК и 
ОСГТК на ВКС. 

IV. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешния и външния 
сайт на ВКС – секция „Тълкувателни дела”, заедно със становището на 
заместниците на председателя и ръководители на Гражданската и 
Търговската колегия на Върховния касационен съд по повод молба вх. № 
12285/08.12.2016 г. от Иво Иванов Димов и Определение № 
55/31.03.2016 г. по ч.гр.д. № 628/2017 г. на II г.о. 

 

ЛОЗАН ПАНОВ – 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД 


