СУША

Публикуван
Публикуван номер
номер
Номер
Номер на
на доказателството
Регистрационен
Регистрационен номер
Дата на подаване
подаване
Дата на вписване
вписване в регистъра
Вид
Вид на доказателството

Номер
Номер на
на подаване чрез eеCuria
Сипа
Номер
Номер на
на файл
Подател
Подател

:
:
:
:
:
:

C-208/20
С-208/20
4
1153149
1153149
04/06/2020
05/06/2020
Приложение
Приложение >
> Уточнение на страните по
делото - Преюдициално
Преюдициално запитване

:
::

Доказателство
DC128380
РС128380

:
:

11
Andrey
Апс1геу Georgiev
Сеогдюу (J357453)
0357453)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 110216; 110217; 110219
София, 04.06.2020 г.
СОФИЙСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение, 165. СЪСТАВ, в закрито
заседание на четвърти юни две хиляди и двадесета година в състав:
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ
като разгледа гражданско дело № 48597 по описа за 2018 година и частни
граждански дела 75258 по описа за 2018 година и 3505 по описа за 2019 година, като
взе предвид следното:
1.

Производството е по реда на чл. 267, пар. 1 ДФЕС във връзка с чл. 97, пар. 1 от
Процедурания правилнвик на Съда на Европейския съюз.

2.

Настоящият състав констатира, че с писмо от секретариата на Съда на
Европейския съюз, получено на 26.05.2020 г. е посочено, че следва да се посочат
всички страни в националното производство, по което е образувано дело C-208/20
Топлофикация София.

3.

Настоящият съдебен уточнява, че съгласно цитираните му в определението му
от 28.05.2020 г. актове на Върховния касационен съд страните, които не са получили
първо съобщение по делото не се считат конституирани в процеса пред националния
съд и поради това нямат качеството на страни по висящите пред настоящия съд дела, а
съответно – и в производството по преюдициално запитване.
Така мотивиран, Софийският районен съд, 165. състав,

ОПРЕДЕЛИ:
УТОЧНЯВА, че посочените в предходните му определения длъжници и
ответници нямат качеството на страни в процеса преди получаване на първия
процесуален документ по делото съгласно константната национална съдебна практика.
Определението не подлежи на обжалване.
РАЙОНЕН СЪДИЯ:
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