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Закон за изменение и допълнение на
Гражданския процесуален кодекс







§1. В чл.27, ал.1 след думата “закон” се добавят думите “или в защита на държавен интерес”.
§2. В чл.27, ал. 2 след думата “закон” се добавят думите “или в защита на държавен интерес”.
§3. В чл.41, ал. 4, изречение първо, след думата “факса” се добавя думата “интернет”. В изречение второ, след думата “телекса” се добавят думите “и интернет”.
§4. В чл.98, ал. 1, б. “б”, след думата “факс” де добавя думата “имейл”.
§5. В чл.218а, ал. 2, б. “б” – се отменя.
§6. В чл. 218б, ал. 2,3,4,5 и 6 – се отменят.
§7. В чл.231,ал. 1 се добавя нова б. “и”, със следното  съдържание: “Когато решението е недопустимо”.






Вносител: Любен Корнезов











Мотиви към законопроекта за изменение и
допълнение на Гражданския процесуален кодекс



Законопроектът цели по-бързо и ефективно гражданско правораздаване в областта на исковото производство. Един от проблемите е призоваването на страните и другите участници в процеса. Предлагаме, наред с познатите до сега начини на призоваване да се използва за тази цел и интернет (§3). В момента 1,200,000 граждани и фирми имат Е-mail. Ищецът в исковата си молба е длъжен да посочи своя Е-mail ако има такъв (§4).
Практиката показа, че с предварителното възникване  на изпълнителната сила на въззивното решение не се постига бързината, а се създават редица проблеми които de facto забавят правораздаването или водят до злоупотреби. Затова предлагаме ал.2,3,4,5 и 6 на чл. 218б да отпаднат. Принципът е изпълнителната сила на решението да възниква заедно със силата на пресъденото нещо. Днешната българска трета инстанция е един “хибрид” – нито ПРН, нито класическа касация.
Също така предлагаме допълнение в чл. 27 ГПК(§1 и 2) относно участието на прокурора в гражданския процес. Като процесуален субституент той може да предявява  искове и да участва в процеса в защита на държавния интерес. Така правата и интересите на държавата, а оттук и на обществото като цяло ще бъдат по-ефективно защитени.
Предлагаме да се облекчи ВКС в областта на трудовото правораздаване(§6).
С § 7 предлагаме правна възможност за отмяна на влезли в сила недопустими решения.
Предлаганите изменения на ГПК не изискват допълнителни финансови средства.
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