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Други изменения

Съществени изменения в
Гражданския процесуален кодекс

В „Държавен вестник“, брой 86 от 27.10.2017 г. беше обнародван
Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален
кодекс, който влиза в сила на 31 октомври 2017 г. Той въвежда
промени в някои общи правила на гражданското производство и
исковия процес, както и в касационното, заповедното и
изпълнителното производство.

По-долу представяме обобщение на някои по-съществени
изменения.

Промени в касационното производство

Съществено се променят основанията за допускане до
касационно обжалване.

На първо място към основанията за допустимост е включено
противоречието с тълкувателната практика на Върховния съд и
Върховния касационен съд (ВКС). Решенията на ВКС по
касационни жалби срещу въззивни съдебни решения вече няма
да представляват задължителна съдебна практика.
Противоречието с тези решения обаче запазва значението си на
основание за допустимост до касационно обжалване.

Като нови самостоятелни основания за допустимост са
предвидени противоречието с актове на Конституционния съд и
на Съда на Европейския съюз. Включването на тези нови
основания съществено разширява възможностите за допускане
на касационно обжалване.

За сметка на това от досегашните основания отпада
противоречивото решаване на въпроса от съдилищата.

Новост е, че до касация ще се допускат въззивни решения
(решения на втора съдебна инстанция) при вероятна нищожност
или недопустимост, както и при очевидна неправилност. Това на
практика би означавало, че още при преценката за допустимост,
касационната инстанция ще си е създала предварително
становище за вероятната основателност по същество на
касационната жалба.
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Отпада чл. 291 от Гражданския процесуален кодекс, уреждащ
правомощието на ВКС да уеднаквява практиката на съдилищата с
решения по конкретен спор. Така, конституционното правомощие
на ВКС да следи за еднакво прилагане на законите от всички
съдилища занапред ще се осъществява главно чрез
тълкувателни решения.

Изпълнение върху права върху индустриална собственост

Законът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален
кодекс въвежда изцяло нов изпълнителен способ – изпълнение
върху права върху индустриалната собственост. Принудително
изпълнение може да бъде насочено срещу права върху марка,
патент, полезен модел, промишлен дизайн и други обекти на
индустриална собственост. Предвидена е също възможност за
налагане на запор на правото на длъжника върху обект на
индустриална собственост, който се вписва в съответния за
обекта регистър.

Продажбата на права върху обекти на индустриална собственост
ще се извършва по реда на публичната продан на недвижим имот.

По реда на публичната продан ще се извършва и изпълнението
върху обособена част от търговско предприятие, което също е
нов изпълнителен способ, въведен с настоящите изменения.

Промени в изпълнителното производство

Новост в изпълнителното производство представлява уредбата
на електронните публични търгове. Продажбата чрез електронен
публичен търг на недвижими и движими вещи може да бъде
поискана писмено от всяка от страните в изпълнителното
производство или служебно наредена от съдебния изпълнител. В
18-месечен срок от влизане в сила на закона Министерството на
правосъдието следва да създаде онлайн платформа, чрез която
да бъдат провеждани електронните търгове.

При този вид търгове изрично е предвидено, че покупката на
вещи може да бъде финансирана от кредитна институция.
Промяната цели от една страна да увеличи броя на
потенциалните купувачи в този вид търгове, а от друга – да
спомогне за достигане на по-високи продажни цени.

Промените в изпълнителното производство предвиждат повече
права за длъжниците, а именно допълнителни възможности за
обжалване на актовете на съдебните изпълнители, нови правила
за несеквестируемост на доходите, изискване за съразмерност на
обезпечителните мерки и предприетите изпълнителни способи и
др.

В същото време е предвидена нова функция на частните съдебни
изпълнители. Те ще могат да връчват всякакви покани,
съобщения и отговори във връзка с гражданскоправни
отношения, а по разпореждане на съда – съобщения и призовки
по граждански дела. Тази роля на частните съдебни изпълнители
е близка до функциите на нотариусите при размяната на книжа
между частноправни субекти.

Други изменения

Настоящият Закон за изменение и допълнение внася и други
съществени изменения в гражданския процес. Част от тях са
свързани с правилата за призоваване, спиране на процесуалните
срокове, промяна на държавните такси по искови и изпълнителни
производства, промени в заповедното производство, нови
правила при публичната продан и електронния запор на банкови
сметки.
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