
 
Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е 

гр. София, 01.03.2016 г. 
 
 

 С разпореждане от 27.11.2015 г. на председателите на Върховния 
касационен съд и Върховния административен съд, по предложение на 
председателя на Висшия адвокатски съвет, е образувано т. д. № 2/2015 г. 
по описа на ВКС, на Общото събрание на съдиите от Гражданската 
колегия и Търговската колегия на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС по 
следните въпроси:  
  1.  Кой е компетентният съд, който следва да разгледа искова 
молба с правно основание чл. 4, пар. 3 от Договора за Европейския 
съюз ( ДЕС), с която се търси реализиране отговорността на държавата 
за нарушение на правото на Европейския съюз (ЕС)?          
                 2. Кой  е приложимият процесуален ред за  разглеждане на 
искова претенция с правно основание чл. 4, пар. 3 ДЕС? 
 Със същото разпореждане е определена комисия за изготвяне на 
тълкувателно постановление и й е възложено да изготви становище за 
допустимостта на предложението и съответствието му с изискванията на т. 
5.1 и т. 5.2 от Правилата за приемане на съвместни тълкувателни 
постановления от колегиите на съдиите от  ВКС и ВАС. 
 Изготвено е становище от комисията, с което се предлага двата 
въпроса, предмет на тълкувателното дело, да бъдат обединени в един без 
да се променя по същество съдържанието им, като въпросът следва да бъде 
формулиран по следния начин: 
 По кой процесуален ред и от кой съд следва да се разгледа искът за 
отговорността на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото 
на Европейския съюз? 
 Комисията предлага съгласно т. 8.2 от Правилата предложението за 
съвместно тълкувателно постановление да бъде внесено в закрито 
заседание на Общото събрание на съдиите от ОСГТК на ВКС и Първа и 
Втора колегия на ВАС за преформулиране на въпросите в посочения 
смисъл и евентуално за произнасяне по допустимостта на искането. 
  С оглед изложеното,  
     

Р А З П О Р Е Ж Д А М Е: 
 
 І. Насрочваме тълкувателно дело № 2/2015 г. на ОСГТК на ВКС и 
Първа и Втора колегия на ВАС за разглеждане в закрито заседание на 
24.03.2016 г. от 14,30 ч. в зала № 15 на Съдебната палата в гр. София, 
бул.”Витоша” № 2, за когато да бъдат уведомени съдиите от Гражданската 



колегия и Търговската колегия на ВКС и съдиите от Първа и Втора 
колегия на ВАС. 
 
 ІІ. Настоящото разпореждане да се публикува на вътрешните и 
външните сайтове на ВКС и ВАС.  
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД:                                  

          ГЕОРГИ КОЛЕВ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД: 

         ЛОЗАН ПАНОВ 

 

 
 


