ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1405 ОТ 23.09.2010 Г. ПО Ч. ГР. Д. № 1269/2010 Г., ГО, VІІІ С-В НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - СОФИЯ



СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД, гражданско отделение, 8 с-в, в закрито заседание на двадесет и трети септември, две хиляди и десета година, в състав:

Председател: Иванка Ангелова
Членове: Людмила Цолова
Любка Андонова

като изслуша докладваното от съдията Ангелова ч. гр. д. № 1269 по описа за 2010 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 1, т. 1 от ГПК.
Подадена е от ищцовото дружество Б. К. М. ІІІ Б. В. частна жалба срещу определение от 31.05.2010 г., постановено по гр. д. № 2410/09 г. по описа на Софийски градски съд, VІ-11 състав, с което на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК е спряно производството по делото до приключване на производството по т. д. № 401/2009 г. на СГС, VІ-6 състав с влязъл в сила съдебен акт. Изложени са съображения за недопустимост и неправилност на съдебния акт.
Ответниците не са взели становище.
Софийски апелативен съд, като взе предвид съображенията на ищеца - частен жалбоподател и данните по делото, намира следното:
Частната жалба е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК срещу подлежащ на обжалване съдебен акт от легитимирано лице, поради което е процесуално допустима.
Същата е основателна по следните съображения:
За да спре производството по делото първоинстанционният съд е приел, че преценката дали производството по несъстоятелност е открито своевременно и дали ищците са претърпели вреди от несвоевременни действия във връзка със същото, може да се прави едва след приключването му и установяването какви вземания на ищеца са били удовлетворени. Изложени са и съображения за евентуално неоснователно обогатяване на ищеца в случай на двукратно удовлетворяване от вземания макар и на различно основание от различни длъжници, ако не се спре делото.
Първо по оплакването за недопустимост на съдебния акт, поради произнасяне по преклудирано възражение, тъй като искането за спиране на делото не било направено с отговора по чл. 131 от ГПК: Възражението е неоснователно. Искането за спиране на производството по делото не е сред правата, които се преклудират с изтичането на срока по чл. 131 от ГПК. Тълкуването на разпоредбата на чл. 229 от ГПК обуславя извод за служебно вменено на съда правомощие във всеки момента да преценява дали са налице предпоставки за спиране на производството, дори и да няма искане в този смисъл.
По същество на частната жалба:
Съгласно чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК производството по делото може да бъде спряно, когато в същия или друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на предявения иск. Волята на законодателя, изведена при тълкуване на нормата е, че само връзката на преюдициалност, в случаите, когато по предявения иск съдът би могъл да зачете силата на пресъдено нещо на решението по делото, до решаването на което се спира производството по иска, може да бъде основание за спиране на производството по смисъла на разглежданата хипотеза. По посочените от състава на СГС въпроси дали производството по несъстоятелност е открито своевременно и дали ищците са претърпели вреди от несвоевременни действия във връзка със същото не се формира сила на пресъдено нещо с който и да е акт на съда по несъстоятелност за да е предпоставка за правилното решаване на спора по чл. 627 от ТЗ. Елементите от фактическия състав на спряното производство са: - установяване качеството на кредитор на ищеца, за което към настоящия момент има категорични доказателства, доколкото е кредитор с приети вземания; - неизпълнение на задължението за заявяване по чл. 626, ал. 2 от ТЗ; - реално настъпване на вреди, които да са в причинно-следствена връзка с неизпълнението, т.е. все въпроси, които са извън предмета на производството по несъстоятелност. Последното съображението на първоинстанционния съд за спиране на производството, а именно да се изчака какви вземания на ищеца ще се удовлетворят в производството по несъстоятелност, е също ирелевантно, с оглед различието в основанието и длъжника на претендираните вземания.
Мотивиран по гореизложения начин, Софийски апелативен съд

ОПРЕДЕЛИ:

ОТМЕНЯ определение от 31.05.2010 г., постановено по гр. д. № 2410/09 г. по описа на Софийски градски съд, VІ-11 състав, с което на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК е спряно производството по делото до приключване на производството по т. д. № 401/2009 г. на СГС, VІ-6 състав с влязъл в сила съдебен акт.
ВРЪЩА делото на състава за продължаване на съдопроизводствените действия.
Определението не подлежи на обжалване.



