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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З А К О Н

за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс


(Обн., Изв., бр. 12 от 1952 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1952 г., бр. 89 от 1953 г., 
бр. 90 от 1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 50 и 90 от 1961 г.; попр., бр. 99 от 1961 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 1 от 1963 г., бр. 23 от 1968 г., бр. 27 от 
1973 г., бр. 89 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28 от 1983 г.; бр. 41 от 1985 г., 
бр. 27 от 1986 г., бр. 55 от 1987 г., бр. 60 от 1988 г., бр. 31  и 38 от 1989 г., 
бр. 31 от 1990 г., бр. 62 от 1991 г., бр. 55 от 1992 г., бр. 61 и 93 от 1993 г., 
бр. 87 от 1995 г., бр. 12, 26, 37, 44 и 104 от 1996 г., бр. 43, 55 и 124 от 1997 г., 
бр. 21, 59, 70 и 73 от 1998 г., бр. 64 и 103 от 1999 г., бр. 36, 85 и 92 от 2000 г., 
бр. 25 от 2001 г., бр. 105 и 113 от 2002 г., бр. 58 и 84 от 2003 г. и 
бр. 28 и 36 от 2004 г.)




§ 1. Â ÷ë. 34 àë. 2 ñå èçìåíÿ òàêà:
“(2) Ñðîêúò íå ñå ñìÿòà çà ïðîïóñíàò, êîãàòî ìîëáàòà å èçïðàòåíà ïî ïîùàòà êàòî åëåêòðîííî èçÿâëåíèå ïîä ôîðìàòà íà åëåêòðîíåí äîêóìåíò èëè êîãàòî òÿ å ïîäàäåíà â äðóã ñúä, â ïðîêóðàòóðàòà èëè â äðóãà þðèñäèêöèÿ â ñðîêà.”
§ 2. Â ÷ë. 101 ñå ñúçäàâàò àë. 2 è 3:
"(2) Åëåêòðîííèÿò äîêóìåíò ìîæå äà áúäå ïðåäñòàâåí âúçïðîèçâåäåí íà õàðòèåí íîñèòåë êàòî ïðåïèñ, çàâåðåí îò ñòðàíàòà. Ïðè ïîèñêâàíå ñòðàíàòà å äëúæíà äà ïðåäñòàâè äîêóìåíòà íà åëåêòðîíåí íîñèòåë.
(3) Àêî ñúäúò íå ðàçïîëàãà ñ òåõíè÷åñêè ñðåäñòâà è ïåðñîíàë, äàâàùè âúçìîæíîñò âúçïðîèçâåæäàíåòî íà åëåêòðîííèÿ äîêóìåíò è íàäëåæíàòà ïðîâåðêà íà åëåêòðîííèÿ ïîäïèñ äà áúäàò èçâúðøåíè â ñúäåáíàòà çàëà â ïðèñúñòâèåòî íà ÿâèëèòå ñå ñòðàíè, åëåêòðîííè êîïèÿ íà äîêóìåíòà ñå ïðåäîñòàâÿò è çà âñÿêà îò ñòðàíèòå ïî äåëîòî.  Â òîçè ñëó÷àé èñòèííîñòòà íà åëåêòðîííèÿ äîêóìåíò ìîæå äà áúäå îñïîðåíà â ñëåäâàùîòî ñúäåáíî çàñåäàíèå."

Çàêîíúò å ïðèåò îò ÕÕÕIÕ Íàðîäíî ñúáðàíèå íà …………………………….. è å ïîäïå÷àòàí ñ îôèöèàëíèÿ ïå÷àò íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå.


ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ:

(Îãíÿí Ãåðäæèêîâ)


Ì  Î  Ò  È  Â  È

êúì ïðîåêòà íà Çàêîí çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Ãðàæäàíñêèÿ ïðîöåñóàëåí êîäåêñ


Ïðàâíà óðåäáà íà åëåêòðîííèòå äîêóìåíòè è åëåêòðîííèòå ïîäïèñè ñúùåñòâóâà â ïî÷òè âñè÷êè åâðîïåéñêè äúðæàâè. 
Ïðè ðåãëàìåíòèðàíåòî íà ïðèëàãàíåòî íà åëåêòðîííèÿ ïîäïèñ â ïóáëè÷íàòà ñôåðà ðàçëè÷íèòå äúðæàâè èçïîëçâàò ðàçëè÷íè ïîäõîäè: â íÿêîè ñòðàíè òàêàâà óðåäáà ñå ñúäúðæà â ñïåöèàëíèÿ çàêîí çà åëåêòðîííèòå ïîäïèñè, â äðóãè òÿ ñå ñúçäàâà ÷ðåç ïðèåìàíå íà ïðîìåíè â ñúîòâåòíèòå ìàòåðèàëíè è ïðîöåñóàëíè çàêîíè.
Българският Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), в сила от 7 октомври 2001 г., е съобразен с основните положения на Директива 1999/93/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 13 декември 1999 г. относно рамката на Общността върху електронните подписи, в сила от 20 януари 2000 г., както и с редица от успешно прилаганите вече законодателни решения в други страни. С влизането в сила на ЗЕДЕП електронните документи са признати за равностойни на документите на хартия и може да бъдат подписани с обикновен, усъвършенстван или универсален електронен подпис, който има правното значение на саморъчен подпис. 
Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗЕДЕП приемането и издаването на електронни документи, подписани с универсален електронен подпис, в съдебната система се урежда със закон. Предвид това изискване прилагането на електронния документ и електронния подпис в системата на съдебната власт налага приемането на предложените промени в съответните материални и процесуални закони, които да уредят както проблемите на зачитането на електронния документ и електронния подпис от съда, прокуратурата и следствието, така и прилагането на електронния документ, подписан с универсален електронен подпис.
Ãðàæäàíñêèÿò ïðîöåñóàëåí êîäåêñ (ÃÏÊ) ñúäúðæà ïðàâèëà, óðåæäàùè çà÷èòàíåòî íà ïèñìåíèòå äîêóìåíòè è íà ñàìîðú÷íèÿ ïîäïèñ. Òåçè ïðàâèëà íàìèðàò ñúîòâåòíî ïðèëîæåíèå ïðè ïðåäñòàâÿíåòî, ïðèåìàíåòî è ñúõðàíÿâàíåòî íà åëåêòðîííèòå äîêóìåíòè è ïðè ïðîâåðêàòà íà åëåêòðîííèÿ ïîäïèñ. Âúâ âñåêè îòäåëåí ñëó÷àé îáà÷å ñúäúò å èçïðàâåí ïðåä íåîáõîäèìîñòòà äà íàìåðè íà÷èíà, ïî êîéòî òðÿáâà äà ñå ïðèëîæàò ñúùåñòâóâàùèòå ïðàâèëà ñïîðåä ñïåöèôèêàòà íà åëåêòðîííèÿ äîêóìåíò è åëåêòðîííèÿ ïîäïèñ. Ñúñ çàêîíîïðîåêòà ñå ïðåäëàãà ñúçäàâàíåòî íà èçðè÷íà óðåäáà, êîÿòî îò÷èòà îñîáåíîñòèòå íà åëåêòðîííèÿ äîêóìåíò è íà åëåêòðîííèÿ ïîäïèñ è öåëè óñòàíîâÿâàíåòî íà íåïðîòèâîðå÷èâà ïðàêòèêà.
Ïðàâèëàòà çà èçâúðøâàíå è èçïðàùàíå íà åëåêòðîííè èçÿâëåíèÿ ñà îáùè çà ñúäà, ïðîêóðàòóðàòà è ñëåäñòâèåòî, ïîðàäè êîåòî ñå ïðåäëàãà òå äà áúäàò ïîìåñòåíè â îòäåëíà ãëàâà íà Çàêîíà çà ñúäåáíàòà âëàñò. Ïîñëåäèöèòå îò ïîäàâàíåòî íà ìîëáà ïðåä íåíàäëåæåí îðãàí îáà÷å ñà óðåäåíè â ïðîöåñóàëíèòå çàêîíè. 
Çàêîíúò çà åëåêòðîííèÿ äîêóìåíò è åëåêòðîííèÿ ïîäïèñ íå ñúäúðæà ñïåöèàëíè ïðàâèëà, ðàçëè÷íè îò îáùî óñòàíîâåíèòå ïðèíöèïè, çàëåãíàëè â ÃÏÊ, îòíîñíî ñïàçâàíåòî íà ñðîêîâåòå. 
Çà ÿñíîòà â òîçè ñìèñúë  ñëåäâà äà ñå äîïúëíè ÷ë. 34, àë. 2 îò ÃÏÊ.
Íîâàòà óðåäáà â ÃÏÊ äîïúëâà ÷ë. 101 ñ èçðè÷íè ïðàâèëà çà ïðåäñòàâÿíåòî íà åëåêòðîííè äîêóìåíòè, êàòî âòîðîòî èçðå÷åíèå íà íîâàòà àë. 3 íà ÷ë. 101 âúâåæäà îòêëîíåíèå îò ïðàâèëîòî íà ÷ë. 154, àë. 1. Ðàçïîëàãàíåòî íà òîçè òåêñò êàòî àëèíåÿ íà ÷ë. 101 èìà çà öåë äà óëåñíè ðàçáèðàíåòî íà ñìèñúëà íà íîâîòî ïðàâèëî.
Âúç îñíîâà íà èçëîæåíîòî Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò ïðåäëàãà íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå äà ðàçãëåäà è ïðèåìå âíåñåíèÿ çàêîíîïðîåêò.



ÌÈÍÈÑÒÚÐ-ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË:

					        (Ñèìåîí Ñàêñêîáóðããîòñêè)




