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Проект

Закон за изменение и допълнение на 
Закон за международния търговски арбитраж 

/обн. ДВ, бр. 60 от 1988г., изм. и доп. ДВ, бр. 93 от 1993 г., изм. ДВ, бр. 59 от 1998г., изм. и доп. ДВ, бр. 38 от 2001 г.
Параграф 1. Член 47, ал. 1 се изменя по следния начин:            
 "(I) Арбитражното решение може да бъде отменено от Върховния касационен съд на Република България, ако страната, която иска отмяната докаже някое от следните основания:
Параграф 2. Създава се нова ал. 4 на член 51 със следното съдържание:
"(4) "Спиране на изпълнението на арбитражно решение като обезпечителна мярка по искове по член 47 от този закон може да се допуска само от Върховния касационен съд, срещу представяне на гаранция в размер на интереса по арбитражното дело, върху който интерес е определена таксата за арбитражното производство."
Параграф 3. Създава се нова ал. 5 на член 51 със следното съдържание:
"(5) Размерът на държавната такса за разглеждане на искове по реда на член 47 от този закон се определя в съответствие с член 54 и член 55, ал. 1, точка "а" от Гражданско процесуалния кодекс."
Параграф 4. Създава се алинея 2 на параграф 4 от ПЗР със следното съдържание:
"(2) Член 47, ал. 1, ал. З, чл. 48, ал.2 и чл. 51, ал. 4 и 5 от този закон се прилагат и за заварените производства по отмяна на арбитражни решения. В тези случаи Софийски градски съд в двуседмичен срок от влизането на настоящия закон в сила прекратява производствата пред него, отменя наложените обезпечителни мерки и изпраща делото за разглеждане от Върховния касационен съд."
Параграф 5. Създава се нова алинея 3 на параграф 4 от ПЗР със следното съдържание:
"(З) Когато по заварени производства по реда на член 47 от този закон има постановено съдебно решение на първоинстанциония или второинстанция съд, производство се разглежда по досегашния ред."



МОТИВИ

към законопроекта за изменения и допълнения на ЗМТА
1. С оглед законодателно унифициране на режима на спиране на изпълнението на влязал в сила съдебен акт на държавен съд и този на акт, постановен от арбитражен съд, следва да бъде приета нова разпоредба в ЗМТА, уреждаща по еднакъв начин условията и реда за допускането му. Това се налага от обстоятелството, че правните последици на влязлото в сила съдебно решение и арбитражното решение са идентични. По този начин ще се пресече предявяването на неоснователни и шиканьозни искове против арбитражните решения.
2. С оглед обстоятелството, че арбитражното решение е влязъл в сила съдебен акт е целесъобразно производството по отмяната му да бъде едноинстанционно. Целта да не се "подменя" волята на страните в процеса от това да получат бързо и едноинстанционно съдопроизводство.   При   досегашния   режим   наред   с едноинстанциония арбитражен процес, съществува възможност и за атакуване на решението в рамките на три инстанции, което на практика вместо до обслужва бързия търговски оборот и бързото уреждане на правоотношенията между страните по делото, водеше до процесуална възможност арбитражния процес да се развие на практика пред четири инстанции. Последното очевидно е в противоречие с духа на ЗМТА.
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