Правомощия на съда в заповедното и исковото производство във връзка с
неравноправни клаузи в потребителските договори. Недействителност на
потребителските договори по ЗПК. Правото на ЕС в сферата на защита правата на
потребителите.



13:00 – 14:30 – Тотка Калчев
-

Актуална практика на Съда на ЕС и ВКС по въпросите:
a. кое лице има качеството потребител;
b. следи ли служебно съдът за неравноправни клаузи в договорите и в
заповедното производството, включително при издаден запис на заповед;
c.

може ли съдът да събира служебно доказателства;

d. може ли съдът служебно да замени неравноправна клауза от договора с
действието на диспозитивна разпоредба на закона;
e. възможност за едностранно изменение на лихвите; договори за кредит във
франкове;
f.

изчисляване и посочване на годишния процент на разходите в договора;

g. значение на висящността на производството и постановяване на решението
по колективен иск.


14:30 – 14:45 – почивка



14:45 – 16:15 - Албена Ботева
-

Недействителност на потребителския договор в хипотезата на чл. 19, ал. 4 ЗПК, чл.
22 ЗПК и чл. 33 ЗПК.

-

Последици при преструктуриране на кредита, при капитализация и при обвяване за
нищожни на клаузите за изменение на лихвата.

-

Действие на цесията при потребителски договори и начини на съобщаване,
включително при особен представител.



16:15 – 16:30 – почивка



16:30 – 18:00 – Тотка Калчева и Албена Ботева
-

Проблеми с подсъдността в заповедното и исковото във връзка с чл. 113 ГПК.

-

Нови моменти в предпоставките за даване на указание за предявяване на иск по
чл. 415, ал. 1, т. 2 ГПК.

-

Нови моменти в правомощието на съда да следи за обоснована вероятност за
неравноправни клаузи в заповедното и в исковото – преклузия, доклад,
разпределение

на

доказателствена

тежест,

събиране

на

доказателства

обсъждане в решението.
-

Нови моменти в предпоставките и реда за допускане на спиране по чл. 420 ГПК.

и

