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Проект!

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИ
ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

 (Обн., Изв., бр.12 ОТ 8.02.52 г., изм. и доп. бр.92 от 7.11.52 г., бр.89 от 6.11.53 г.. бр.90
(ОТ 8. 11.55 г., бр.90 от 9.11.56 г., бр.90 от 11.11.58 г.. бр.50 от 23.06.61 г.. бр.90 от
10.11.61 г., попр.,бр.99 от 12.12.61 г., изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 4.01.63 г., бр.23 от 22.03.68
г., бр.27 от 3.04.73 г., бр.89 от 9.11.76 г, бр.36 от 8.05.79 г., бр.28 от 8.04.83 г., в сила от
1.09.83 г., бр.41 от 28.05.85 г., бр.27 от 4.04.86 г., бр.55 от 17.07.87 г., бр.60 от 5.08.88 г.,
бр.31от 21.04.89 г., бр.38 от 19.05.89 г., бр.31 от 17.04.90 г., доп., бр.62 от 2.08.91 г., изм.
и доп., бр.55 от 7.07.92 г., бр.61 от 16.07.93 г., бр.93 от 2.11.93 г.. доп., бр.87 от 29.09.95
г., изм., бр.12 от 9.02.96 г., бр.26 от 26.03.96 г., доп., бр.37 от 30.04.96 г., изм.. бр.44 от
21.05.96 г., в сила от 1.06.96 г.. изм. и доп., бр.104 от 6.12.96 г., в сила от 7.01.97 г., бр.43
от 30.05.97 г., доп., бр.55 от 11.07.97 г., в сила от 11.07.97 г., изм. и доп.. бр. 124 от
23.12.97 г., в сила от 1.04.98 г., бр.21 от 20.02.98 г., изм.. бр.59 от 26.05.98 г., доп., бр.70
от 19.06.98 г., бр.73 от 26.06.98 г.. изм. и доп., бр.64 от 16.07.99 г.. доп., бр.103 от
30.11.99 г., в сила от 30.11.99 г., изм., бр.36 от 2.05.2000 г., в сила от 2.05.2000 г., доп.,
бр.85 от 17.10.2000 г., изм., бр.92 от 10.11.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., доп., бр.25 от
16.03.2001 г., в сила от 31.03.2001 г.)

§ 1. В чл.237 да се създаде нова буква "к" със следното съдържание:

"к) Документите и извлеченията от счетоводните книги, с които се установяват
задълженията на работодателите за парични вземания на работници и служители,
произтичащи от трудови правоотношения."

§ 2. В чл.238. ал. 1 след думата "издръжка", съюзът "или" отпада, поставя се
запетая и след думата "възнаграждение" се добавя " и обезщетения". В алинея 1 се
добавя второ изречение със следното съдържание: Възивната жалба не спира
предварителното изпълнение на решението."

§ 3. В чл.239, алинея 2 се отменя.
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МОТИВИ

КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

Предлаганите изменения и допълнения на Гражданския процесуален кодекс
(ГПК) са продиктувани от практиката и изменените икономически условия. В случаите
на неплащане на вземанията на работниците или служителите, произтичащи от трудови
правоотношения, същите съдебно не се оспорват от работодателите, тъй като причините
за неплащането им по-скоро се свежда до липса на финансови средства, а не до
оспорване на основателността на претенцията. Неоснователно в чл.238, ал.1 е
пропуснато обезщетението, което по силата на чл.228 от Кодекса на труда (КТ) се
измерва винаги с размера на брутното трудово възнаграждение. Да се прави
разграничение между двете плащания означава да се въвежда преднамерено
диференциране на паричните вземания, които на практика имат общ произход -
полагането на труд по трудово правоотношение. Постановката на чл.239, ал.2
противоречи на чл.17 от Конституцията на Република България, въвеждащ
равнопоставеност на различните видове собственост, и е анахронизъм от
законодателството преди 1989 г.

Настоящите предложения по дял III от ГПК, глава 22 "Подлежащи на изпълнение
актове", са изготвени с експертното съдействие на специалисти от КНСБ и имат за цел
облекчаване на процедурата при принудителното изплащане на работническите
вземания.
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ВНОСИТЕЛ: Йордан Нихризов


