граждански процес


1. ГП-с като защита и санкция 

·	защита - 3 способа
- исков процес - решение на съда което има сила на присъдено нещо.
- обезпечителен процес - защитна ,мярка която да гарантира съответното производство : ВЪЗБРАНА , ЗАПОР .искането за обезпечаването на иска , може да бъде предявен и преди и по време на делото ,ако е преди това то съдията определя едномесечен срок да бъде предявен иска.
- изпълнителен процес - да реализира едно притезание.
! защита не се изпълнява служебно , ищецът сам трябва да се обърне към съда за да предизвика свойта защита.

2. ГП-с като производство редица от процесуални действия /и защитния акт/ т.е. действия едно след друго образуват производството.
- джустранно производство
- водещо диспозитивно начало
- 1-ва инстанция / РС , ОС / 2-ра инстанция / ОС / и ВКС.

3. ГП-с като правоотношение/ има различни становища на учените/.
- правоотнощението се регулира от материалното право
- чрез исковата молба
- всеки участник в ГП-с е носител на известни публични права
- задължение на съда да реши спора
- развиващи се правоотношения 
- централен субект в правоотношенията е съдът. помежду си страните не извършват процесуални действия.

4. ГП-лноПраво / ГПП-о/
·	ГПП-о е съвкупност от правни норми уреждащи гражданкия процес като производтсво, правоотношение и като защитв-санкция.
·	Методът е на власт и подчинение.
·	Предмет на регулиране - защитата на накърнени граждански права ч/з приспособени към нея производства и процесуални пр.отн-я.
·	Императивни норми.
·	Нормите нямат обратно действие/ но има изключения/ .
·	прилагат се всички тълкувателни методи.

5. Обсег и система на гражданкия процес
·	система: общ исков процес, особенни искови производства
·	способи: парични вземания/ в изпълнителният процес/ ; непарични притезания/ дължими вещи, действия или бездействия/
·	в обезпечителния процес мерките са запор, възбрана и способи за реализиране на тези притезания.

6. Материално право и ГП-с
·	материалното право са всички видове правоотношения регулирани с метода на равнопоставеност.Всеки спор е конкретен спор за конкретно материално право.Най-силно зависим от материалното право е изпълнителния процес после е обезпечителния и наи малко зависим е исковия процес.при исковия ищец може да бъде както кредитора така и длъжникът/ в зависимост от това кой е поел инициативата в процеса , то в изпълнителния взискател е само кредиторът а длъжник по изпълнението е длъжникът по материалното правоотношение/ притезанието/.

7. ГП-с и наказателно право
·	прилики: 
- съдебни са и двата
- процесуалните правоотношения са близки/ еднакви/ 
- инстанционноста е еднаква и съдиите също
·	разлики
при НП санкцията е наказание а при ГП-с санкцията е обективно съществуващо право ; при ГП-с има и е водещо диспозитивното начало. при ГП-с се установяват права а при наказателното се установяват факти.
·	взаимодействия

8. Принципи
- принципът се извежда не се прогласява.
·	Законност- при разглеждането на делото да се спазват процесуалните норми, а при постановяването на решението да се спазват материално правните норми:
! - при неспазване на процесуалните норми се стига до отмяна на съдебният акт.
! - при неспазване на материално правните норми се стига до отмяна на решението от по горният съд.
·	социална справедливост; дирене на обективната истина; диспозитивно начало; равенство; състезателност


9. Диспозитивно начало

·	забрана на съда да образува дело по свой начин / почин/ 
·	ако липсва волята на легитимното лице процесът е недопустим и следва делото да бъде прекратено.
·	възможно отегляне или отказ от риск.
·	ГП-с започва от момента в който исковата молба постъпи в съда.
·	страните в ГП-с се определят от ищеца и от съда.
·	само ищеца определя предмета на делото/ спорното право/.
·	правомощие на страните да възложат на избран от тях арбитражен съд разрешаването на граждански спор.
·	Ограниченияпредварителен отказ от защита /съдебен процес/ е недействителен.
·	има случаи / в закона/ да се предяви иска от други лица.

10. Състезателно начало
- страните упражнявайки своите процесуални права движат процеса, водени от своя интерес. участието на страните не е задължително.
- страните са равни; еднакви процесуални права за защита/ на адвокат, да бъдат уведомявани за всички действия на съда и другата страна, да правят отводи на съда, да представят необходимите доказателства, да обжалват, да привличат трети лица като свои помагачи/ .

11. Служебно начало
! - Задължението на защитния орган да чрез активния свой почин, бързото, икономичното и правилно развитие на ГП-с.

12. Обективна и формална истина
·	Формална/ Съдебна/ истина: истината която следва от данните по делото.Решението е правилно ако отговаря на материалите/ данните/ по делото.
·	Обективната истина: изискване на съдебното решение да отговаря на действителното правно положение.Свързват се и двете със служебното начало.

13. Подведомственост. Гражданско дело
! - за подведомственоста съдът следи служебно!
- подведомственоста е АБСОЛЮТНА процесуална предпоставка!само на това основание решението може да е недопустимо.
- делото трябва да е гражданско.
- подведомственост - компетентност.Например при дела с въпрос дали да го разгледа БГ или чужд съд.

14. Подсъдност
! подведомственоста обуславя възникването на право на иск, а подсъдноста обуславя упражняване на правото на иск!
·	Видове:
- родова
- местна
- функционална
- договорна
*ако се наруши подсъдноста то решението следва да бъде недопустимо/ но има изключения от това правило/ .
*според Корнезов 'подсъдноста е властта на съда да разгледа и реши гражданско правен спор: 4 елемента- съд- власт- разгледа и реши-  гражданскоправен спор.

15. Родова подсъдност
! Тя определя на кой съд като първа инстанция е подсъдно делото. А съдилищата са:
- районни
- окръжни
- възивни/апелативни
- ВКС/касационен/
·	определя на кой съд като първа инстанция е подсъдно делото.
·	на РС са подсъдни всички граждански дела с изключение на тези , които са подсъдни на ОС като първа инстанция.
* - на ОС като първа инстанция са подсъдни: 
- искове за установяване и успорване на произход; за прекратяване на осиновяване, за поставяне под запрещение или за отменянето му.
- искове по граждански и търговски дела с цена на иска над 10000лв. с изключение на искове за издръйка, за защита на вещни прававърху недвижими имоти и движими вещи и за трудови спорове по кодекса на труда.
- искове които по други закони подлежат на разглеждане от ОС.
- искове за установяване недупостимост и нищожност на вписаните в регистъра обстоятелства , както и за несъществуване на вписано обстоятелство.
* - окръжният съд може да изземе и реши дело което е подсъдно на РС от неговия район.
·	за родовата подсъдност съдът следи служебно.

16. Местна подсъдност
! - На кой конкретен съд е подсъдно гражданското дело.По принцип е в съда по местожителството или седалището на ответника.
* - Изключения:
- може да бъде преедявен по местожителството на ищеца при иск за издръжка.
- по местожителство на законният представител на малолетни или поставени по пълно запрещение.
- иск за вещни права върху недвижими имоти по местонахождение на имота/ и за наследство/.
- иск за вреди от непозволено увреждане - по местоизвършването на деянието или по местожителство на ответника.
- искове срещу лица които пребивават за по дълго на различно място от местожителството им/ студенти, войници и др./ .
- ако са няколко ответници или имота се намира в различни съдебни райони то се предявява по избор на ищеца в съда на един от тези райони.
- срещу държавни учреждения и юридически лица се предявява в съда в чийто район се намира тяхното учреждение.
с договор скл'чен в писмена форма страните могат да посочат в кой съд да се разглеждат евентуалните спорове.
- ако ищецът няма местожителство в България то се предявява пред надлежният съд в София.
и др.
- Местната подсъдност е относителна!
- ако съдът е местно некомпетентен е длъжен да образува дело и да го разгледа. Ответникът може до приключването на първото заседание да направи възражение/ отвод/ .
- може да има препирня между съдилищата ,тогава по горният съд решава.
съдът не следи служебно.

17. Правно значение на подведомствеността и на подсъдността.
·	Подведомственост - възникването на правото на иск! Ако има дело и решение то решението ще е недопустимо. Делото се прекратява с определение.
·	Подсъдност - упражняване правото на иск! 
·	родовата и функционалната / инстанционна / подсъдност са абсолютни процесуални предпоставки и съдът следи за тях служебно.Ако не е родово подсъден с определение трябва делото да бъде прекратено.
·	местната подсъдност е относителна процесуална предпоставка и за него съдът не следи служебно освен когато страните по делото не се основат на нея.Т.е. сезираният съд независимо че не е местно компетентен е длъвен да образува дело и да го реши.
·	Препирня - може да има само отрицателна препирня.Т.е. когато един РС отказва да гледа делото  и го прехвърля на друг и той отказва с мотив че не е негово подсъден , то делото се решава от ОС ако РС-ща са в неговият район.

18. Страни. Понятие. Видове.
·	Субекти на ГП-с са съдът и страните. Страните са: ищец и ответник.
·	Ищец - лицето от чието име се предявява иска.
·	Ответник - лицето срещу което се предявява иска.
* - Видове страни:
- Главните страни : те биват надлежни/ имат право на иск / и ненадлежни / нямат право на иск/ .Ищец и Ответник.
- Контролиращи страни : например министъра на финансите може да встъпи в процеса  ако страна е бюджетно учреждение.
- Подпомагаща страна : подпомагащата страна встъпва в свой интерес но подпомага една от страните или е привлечена от една от страните.
- Главно встъпване : когато една трета страна встъпи в един висящ процес и претендира свои собствени права върху предмета на делото.
представителите/ и законните/ не са страни в процеса.
При необходимо другарство бъде обвързано с правни последици то може да иска отмяна / обикновенно това е съпруг/ .

19. Процесуална право- и дееспособност.
·	Процесуална Правоспособност - възможност на едно лице да бъде субект на процесуални правоотношения. Винаги е пълна!
·	Процесуална Дееспособност - едно лице да извършва лично валидни процесуални действия и обратното срещу него да може да се извършват валидни процесуални действия.
Тя е Абсолютна!

20. Надлежна страна. Процесуална легитимация.
! - Надлежна страна е тази , която има право на иск!
- процесуалната легитимация на ищеца обуславя процесуалната легитимация на ответника.
- процесуалната легитимация е абсолютна!Съдът следи за нея служебно и ако я няма , с определение прекратява делото.Тежеста на доказване лежи върху ищеца! 
- процесуалната легитимация обуславя допустимостта на иска , а материално-правната легитимация основателността на иска. 

21. Процесуално представителство.
- процесуалното представителство е винаги и само пряко. 
- по пълномощно могат да бъдат упълномощявани само предвидените в ГПК лица - адвокати,юрисконсулти. 
* - Процесуално Представителство е налице когато : вместо страната в ГП-с и от нейно име извършва или приема предприети срещу страната процесуални действия.
- 2 вида проц. представителство : Активно/ процесуалния представител извършва действия/ и Пасивно/ спрямо процесуалния представител се извършват действия.
- процесуалният субституент има право на иск!
- може да възникне т.н. валидиране на процесуални действия без представителна власт само ако е в полза на ищеца/ако е спечелено делото и не са накърнени интересите му.Т.е. решението е относително порочно/само при ошетяване интересите на представлявания/. 

22. Представляване на гражданите от законни представители и пълномощници.
·	Законен представител : това е лицето, чиято представителна власт произтича от закона или друг нормативен акт. 

	родители спрямо малолетните си деца.

Настойниците спрямо поставените под пълно запрещение.
! – законният представител може да предявява всички видове искове и да отговаря по тях без разрешение от съда.
	съдът може да назначи представител ако законният е изчезнал безизвестно, ако е с неизвестно местожителство, ако има противоречие между представител и представляван.
	пълномощни:
	пълномощното трябва да бъде писмено. Устно може да има само в съдебно заседание.

Генерално : по всички граждански дела.
Пълномощно по определено дело.
Само за определена фаза в процеса.
За определени процесуални действия.
Ако се касае за предмета на делото е необходимо изрично пълномощно.
Прекратяване на пълномощното може да стане по всяко време чрез оттегляне/ включително и устно/ .
Ако почине представлявания
Ако представлявания е поставен под запрещение
Ако почине пълномощника
Акоадвокатът бъде лишен от адвокатски права
Може и пълномощникът да се откаже.
След прекратяване на пълномощното извършените действия остават валидни.

23. Представяне на държавата и юридически лица.
	Персонофицираните Д. Учреждения се представляват еднолично от техния ръководител , който от своя страна може да упълномощи например адвокат.По принцип МФ е преставител на Държавата.

На ЮЛ по принцип според устава ,но ;
При СД – всеки съдружник , 
При КД – всеки неограничено отговорен член , 
При ООД – управителя , 
При банките  и при обществените организации с нестопанска цел – колективно от двама членове на ръководството им , 
По изключение ТЗ позволява търговските дружества писменно да упълномощяват прокуристи и търговски пълномощници. Иначе пълномощници на ТД могат да бъдат само : адвокати, юрисконсулти, и други техни служители с юридическо образование.
И при обвени в несъстоятелност – синдикът му, 
А при ЮЛ в ликвидация – ликвидаторът.

24. Същност на иска
! – Предявеното пред съда искане да се реши гражданкоправен спор със силата на присъдено нещо.
	той е едностранно изявление на ищеца.

Той може да бъде основателен и неоснователен/ допутим и недопустим/ .съдът трябва да се произнесе и за двете.
Значение на иска : 
- упражняването му слага началото на процеса.
- определя се спорния предмет.
- определя се и видът ня търсената защита/ вида на иска – УИ, ОИ, КИ/ .
- подържа живота на целия процес.
- определя предмета на решението. 

25. Право на иск
Характеристики - правото на иск е : 
	Диспозитивно – зависи от волята на носителя му.

Конкретно – всеки спор е конкретен.
Публично – иска се правосъдие от държавният орган - съда.
Потестативно –упражняването му поражда граждански процес или изменя правоотношението.
Субективно – от конкретен правен субект.
Процесуално – ражда се преди процеса.
Динамично – развива се в хода на целия процес + право на въсивна и касационна жалба.

26. Процесуални предпоставки
	2 основниу групи : Обуславящи възникването на правото на иск/ да е възникнал между правоспособни лица граждански спор , който да е подведомствен на съда. И Обуславящи упражняването на правото на иск.

Да са налице : подведомственост; интерес; процесуална правоспособност; спор за гражданско право; надлежна страна/процесуална легитимация/ ; подсъдност/ родова и местна/ ; процесуална дееспособност; представителна власт; и исковата молба да отговария на реквизитите на чл.98-99 ГПК.
И да няма отрицателни качества които да попречат на упражняването на правото на иск: Да няма висящ процес между същите страни по същото спорно право; да няма висящ наказателен процес във връзка с търсената защита; да няма договор за арбитражен или чуждестранен съд.
По време на процеса съдът следи служебно за договор за арбитр. Или чуждестр. Съд и за местната подсъдност.
- съдът се произнася само по претендираното към него право.
- определението за прекратяване на делото няма сила на присъдено нещо.
- при обжалване на прекратяване на делото поради липса на процесуални предпоставки делото се разглежда от по горен съд относно процесуалните предпоставки/право/ а спорът за материалното правоостава висящ пред първо-инстанционния съд.

27. Установителен иск /УИ/
	Иск за установяване дали съществува едно правоотношение или едно на едно право.

Защитата се ограничава в СПН.
С него могат да бъдат предявявани всички права и отношения или само част от тяхпри него трябва да се докаже интересът.
Той е допустим ако неможе да се защити правото с други видове искове.
Предявяването му е безсрочно с изключение на исковете за дирене и оспорване на бащинство; за трудови злополуки; 

28. Осъдителен иск /ОИ/
ОИ е един УИ+осъждането.
! - С него се иска от съда да установи със СПН че в негова полза съществува едно неудовлетворено притезание и да се допусне принудителното удовлетворяването на притезанието/ т.е. ищеца иска да осъди ответника/ .
	в исковата молба се пише : ‘моля да осъдите ответника...’ в противен случай искът е нередовен.

Решението с което се отхвърля ОИ има само СПН.
Предмет : 
	изискуеми притезания за определена престация, 

отговорност на ответника със своя вещ за чужд дълг.

29. Конституивен иск /КИ/
С който се предявява едно потестативно право/ само такива предвидени в материалното право/ , което може да бъде упражнено само чрез съд , като се иска от съда да се потвърди със СПН , че то съществува и да постанови последващата от него промяна на гражданскоправните правоотношения.
КИ е един УИ+конститутивно действие.
! – ОСНОВНИ потестативни права
	иск за развод

за разваляне на двустранен договор
за унищожаване на договор
за обявяване на предварителен договор за сключен и окончателен
за делба
Потестативно право /искането на един субек да промени правната сфера на друг субект независимо от волята на последния.
Спорната съдебна администрация не са КИ защото тях съдът решава по целесъобразност/ ползване на семейното жилище; предоставяне на родителските права/ .
Удовлетворявайки потестативното право , конститутивното решение го погасява.

30. Предявяване на иск. Правни последици
Да се подаде писмена искова молба която да отговаря на чл.98-99 ГПК.
	спорния предмет

основание
петитиум/ искането-да се разбере какъв е иска-УИ, КИ, ОИ/ 
носителите на правоотношението, ако са различни от страните по делото.
Преписи – колко са ответниците
Квитанция за платена държавна такса
Ако е от пълномощник – пълномощно
Подпис 
Цена на иска
Правни последици от предявяването на иска : 
	Процесуални

- висящ процес-делото започва от датата
- пречка е за повторно предявяване на иска.
- дава възможност за : предявяване на настрещен иск; за предявяване на инцидентен ъстановителен иск; главно и допълнително встъпване.
Материално правни последици
- правоувеличаващи – лихви/от деня на подаване на молбата, освен ако ответникът преди това не е бил в забава/ ; право за получаване на плодовете
правозасилващи – спира се течението на давноста докато делото е висящо.

32. Защита на ответника срещу иска
	Процесуална – оспорва самото право на иск

Материалноправна – оспорва се основателноста на иска
Отричане на правопораждащ факт – ищеца трябва да доказва
Отрича правната му релевантност – признава ,но се брани с правни доводи
Възражение върху съществуването на правото
- правоизключващи – нищожност, недействителност на акта
- правоунищожаващи – недееспособност, насилие, грешка
- правопогасяващи – погасителни
- правоотлагащи – отлагат изискуемоста на вземането
- възражения за давност 
- право на задържане
- неизпълнение на двустранен договор

31. Предмет на делото
Спорното субективно материално гражданско право.
Претендираното или отричано от ищеца право
Предмета на делото обуславя:
	подведомственост и подсъдност

цена
приложимост на общите искови производства или ред
дали ще има обективно съединяване на исковете
дали ще има изменение на иска
решението на съда трябва да съвпадне изцяло с предмета на делото.

33-35. Процесуални действия на съда; на страните
Процесуалните действия на съда и страните са насочени към учредяване, развитие и завършване на исковия процес.
	Процесуалните действия на съда се изразяват главно в решения, определения, разпореждания

- Решения – актове с които се завършват различни самостоятелни производства. При 1,2,3-та инстанция ; при отмяна на влязла в сила присъда по чл.231 , при издаване на изпълнителен лист , при обжалване действията на съдия изпълнителя.
- Определения – по процесуални въпроси. С които не се решава спорът по същество. С които се слага край на делото поради недопустимост на предявявания иск/ подлежат на обжалване/ .определения с които делото не се прекратява/ допускане-недопускане на доказателства, отводи на съда-състава, отлагане на делото/ .тези определения на съда могат да бъдат отменени или изменени от съда ,но не подлежат на обжалване/ въпреки че след като е постановено решението по делото то е основано иманно на тези действия и може тогава да се обжалва/ .
- Разпореждания – по процесуални въпроси но еднолично! В открито съдебно заседание имаме определение а извън заседание разпореждане. Когато съдебният състав е от трима съдии имаме определение а когато е от един съдия имаме разпореждане. 

36-37. Форми и време на процесуалните действия. Процесуално бездействие
ФОРМИ на процесуалните действия: 
	писмена – може и извън съдебно заседание/ подаване на иск/ .

устна – само в съдебно заседание/ отказ от иск/ , по принцип се извършва публично.
Съдебният протокол се съставя от председателя на съдебния състав и се подписва от него и от секретар-протоколиста.Съставя се в три дневен срок от приключване на заседанието. Страните и другите участници могат да искат неговото допълване или поправка в 7дневен срок.
СРОКОВЕ: 
	Законни – определени в ГПК. Те са преклузивни и не подлежат на обжалване.Но по изключение има и инструктивни които не водят до определени правни последици.

Съдебни -  те са инструктивни / в седем дневен срок ищеца да предостави доказателства и т.н./ .
Ако срокът е пропуснат по обективни причини и страната няма вина за това то може да иска възтановяване на пропуснатия срок с подаване на писменна молба, решава целия състав и ако се допусне възобновяване на срока/ с определение/ или не то може да се обжалва с частна жалба в 7дневен срок. 
ПРОЦЕСУАЛНИ БЕЗДЕЙСТВИЯ:
	неупражняване на процесуалното право/ неподаване на жалба/ .

когато страната неизпълни свое процесуално задължение./ по принцип ГПК съществено е ограничил принципа на служебното начало/ .

34. призоваване и съобщения
- Връчването става от надлежния съдебен служител с удостоверяване датата и начина на връчване с подписа си.
	ако на мястото няма съдебно учреждение то връчването става чрез общината или кметството.

Призоваването може да става и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
В бързи случаи може да става по телефона, телекса, факса или чрез телеграма като трябва разписка или удостоверяване на надлежния служител.
Страната трябва да се призове най късно 7дни преди заседанието. Това не важи за изпълнителния процес.
Първоинстанционният и възивният съд призовават страните само за първото заседание по делото или ако не е била редовно призована или делото е било отсрочено, иначе страните са длъжни сами да следят за развитието на производството.
призованите които са за повече от тридесет дни в чужбина и не са посочили адрес се считат за редовно призовани.
Призовката трябва да съдържа ; съда който я издава, името и адреса на призования, дело и в какво качество се призовава, място и време на заседанието, законни последици от неявяването и задължението по чл.41 ал.6 ГПК. 
Връчва се лично на лицето или на неговия пълномощник или при недеесп. На законния му представител или попечител или на неговия пълномощник по делото.
Ако неможе да бъде открит се връчва на пълнолетно лице от домашните му или съсед койтъо се съгласи да предаде призовката.
Връчването на ЮЛ става в канцелариите им на длъжностно лице като се посочват имената и длъжноста на получателя
Ако откаже някой да приеме призовката то това се отбелязва в присъствието на трима свидетели и лицето се смята за редовно призовано.
Призоваването може да стане и по месторабота на лицето.
Ако неможе да бъде открит и не е известен постояният му адрес и това е установено с подпис на поне един свидетел то се призовава чрез Държавен вестник , но не по малко от един месец преди заседанието.Ако и тогава не дойде то съда му назначава представител.
ПО същия ред се връчват и съобщенията.

38. Същност на доказването и видове доказване
! – Съвкупност от процесуални действия на съда и на страните , насочени към разкриване с помоща на доказателствените средства на истината относно фактите ,които са релевантни за спорното право.
	чрез доказването трябва да се установят факти а не права

да са посочени от ищеца в исковата молба а от ответника в първото заседание.
В първото съдебно заседание ги представят
Събирани от съда / разпит, оглед/ 
Обсъждат се/ първо ищеца и после ответника/ 
При непълнота на доказателствата в мотивите на съда може да се стигне до отмяна на решението/ порок/ 
Пред втора инстанция могат да се представят допълнително доказателства
ВИДОВЕ: 
	Пълно – страната се стреми да докаже абсолютната достоверност на даден факт

Непълно – цели се да се създаде вероятност че даден факт е настъпил
Главно – винаги е пълно – доказващия носи доказателствената тежест
Насрещно – когато насрещната страна цели да обезсили главното доказване, то може да бъде непълно
Обратно – цели се да се опровергаят занно оборимите презумции/ бащинство, при непозволено увреждане – вината се презумира/ 
Пряко – цели се да се докаже пряко релевантния факт / например самата сделка/ 
Косвено – чрез него се прави извод за главния факт/ например се доказват преговорите за сделката а не самата сделка/ , доказват се доказателствени факти/ улики – индиции/ 

39. Предмет и обсег на доказването. Тежест на доказването
ПРЕДМЕТ на доказването са факти и връзки между фактите 
Предмет на доказването са факти и връзки между фактите.
Не трябва да бъдат доказвани :
	общоизвестни факти

съдебноизвестни факти
факти презумирани от законооборими презумции
съдът може да обяви известни факти за ненуждаещи се от доказване само когато страните не оспорват дадения факт.
Тежест на доказване: Всяка страна в процеса е длъжна да докаже обстоятелствата на които се основават нейните искания и възражения.
Съдът е длъжен да посочи на страните кой носи доказателствената тежест за факти които лежат върху него.
Например : следствения експеримент по НПК не може да бъде доказателство по ГП-с; саморъчно завещание – който се ползва от него и е оспорвано трябва да доказва; при иск за оспорване на бащинство – тежеста пада върху мъжа.

40. Доказателствени средства
доказателствените средства са предвидените в закона източници на сведения за подлежащите на доказване факти.Те са:
	Обяснения на страните

Свидетелски показания 
Писмени доказателства
Веществени доказателства
Заключения на вещи лица
Други доказ. Средства Няма.
Огледът не е доказателствено средство а е способ за събиране на доказ. Средства/ основно веществени/ .
Допустими са тези върху които съдът има право да изгражда свое вътрешно убеждение. Недупостими са тези върху които няма право.
Пред ВКС не са допустими свидетелски показания и заключения на вещи лица/ лични/   а само писмени доказателства/ веществени/ .

41. Обяснения на страните
страните не дават показания а обяснения/ това което излагат пред съда в устна форма/ . Страните в процеса не носят наказателна отговорност за обясненията си а свидетелите носят/ до 5год. / .
Признанията може да са на двете страни а признаването на иска само на ответника.съдът може да отхвърли признаването на иска с цел предотвратяването на симулация която може да навреди на трети лица неучастващи в процеса.тя е много трудна за доказване.

42.Писмени доказателства
Писменото доказателство е вещ, върху която с писмени знаци е материализирано изявление.
Писмените доказателства могат да бъдат официални и частни.
	Официални са тези които материализират волеизявление на орган на държавната власт в това му качество.

Частни – са тези, които нямат белезите на официален документ.
Документите могат да се делят още и на : 
	Подписани и неподписани

Автентични и неавтентични
С вярно съдържание и с невярно съдържание.
Силата на писменото доказателство се определя към момента на съставяне на това писмено доказателство от действащия тогава закон. Винаги първо трябва да се квалифицира документа. Ако е частен документа могат да се използват устни показания в процеса. Ако е писмен – немогат. 

43. Свидетелски показания
свидетелят е физическо лице което е призовано към процеса / без да участва в делото като страна/ да даде показания относно своите възприятия за факти по делото.
Няма значение дали физическото лице е дееспособно или не за да бъде свидетел.
Свидетелят носи отговорност по чл.290 НК. 
Свидетелските показания не винаги са допустими. 
	устанивяване на сделка от писмен вид

опровергаване на официален докумен
опровергаване на частен документ изходящ от страната
удостоверяване на обстоятелства за които закона изисква писмен акт и договори на стойност над 500 000лв.
Подпис върху фактура
Ведомоста за получаване на заплата.

44. Веществени доказателства. Вещи лица
- Веществено доказателство е всеки предмет който възпроизвежда факти от значение за делото или от които могат да се направят изводи за тези факти.
Съществен способ за събиране на тези доказателства е огледът. Той става по искане на страните или по инициатива на съда. Винаги при осъществяване на огледа се съставя протокол. 
	Вещи лица – призовават се от съда да дадат своето становище по въпроси при които се изисква специални знания и съдът не разполага с тях. 

Вещото лице дава своите доказателствени изводи за фактите а свидетеля дава само сведения за фактите.
Винаги когато се касае за въпроси извън правната наука се назначава вещо лице. Заключението на вещото лице е задължително в писмен вид и се представя най-късно 5дни преди първото заседание за да могат страните да се запознаят с него и да си изготвят становище. 
Неможе да бъде вещо лице : 
	близък роднина на страните в процеса.

Съпруг на страната. 
Когато вещото лице е заинтересувано от изхода на процеса. 
Страните могат да избират по тяхна преценка вещо лице но когато са две то те решават кое трето да е. 
Ако съдът не възприеме заключението на вещото лице трябва да изложи изрични мотиви.

45. Посочване, представяне, допускане и събиране на доказателствени средства. Обезпечаване на док.средства 
Посочват се още с исковата молба свидетелите и доказателствата с които разполага. Доказателствата се представят на първото заседание а на второто те трябва да бъдат събрани. Съдът се произнася с определение за допускането на доказателтвата. Определението на съда не подлежи на обжалване. 
Обезпечаване – предварително събиране на доказателствата, когато има опасност, че някое от тях може да се изгуби или че неговото събиране може да бъде затруднено. Подава се специална молба до съда пред който ще се разглежда делото а ако няма подаден иск до местоживеене на лицето което ще се разпитва. Съда се произнася с определение ,но ако откаже може да се обжалва с частна жалба но само в часта му. Определението с което се допуска Не подлежи на обжалване – то се мотивира. 
Възможно е молителя който иска предварително обезпечаване да не може да посочи ответник по делото и тогава съда назначава особен предтавител на бъдещия ответник. 

46. Първо заседание 
В ГП-с делото се разглежда само в 2 заседания. Първото е заседание по подготовка за решаване на делото а второто е за решаване на делото. 
Не всяко призоваване на страните се води съдебно заседание. 
ПЪРВО заседание : 
	Да подготви делото за решаване в следващото заседание.

Да провери допустимоста на иска/ и ако е наред да ‘даде ход на делото’ / 
Да се упражняват някои процесуални права които след първото заседание се подготвят: 1. ответникът може да оспори цената на иска; 2. да се направи отвод за местна подсъдност/ ако ответника не направи отвод ще се гледа там където е предявено/ ; 3. да се предяви насрещен иск; 4. някоя от страните може да привлече трета лице – помагач, и да предяви обратен иск срещу него. 
След като даде ход на делото съда прави устен доклад как е разбрал делото за да може да ориентира страните да поискат/възразят за поправяне и уточняване на предмета на иска и делото.
Съдът трябва да изясни фактическата страна на спора – определя спорното от безспорното, кои факти ще се доказват и на кой лежи доказателствената тежест.
Съдът е длъжен да подкани страните да сключат спогодба и ако не се стигне до такава съдът се произнася по искането да се допуснат доказателствата и насрочва делото за второ заседание.

47. Заседание за решаване на делото. Постановяване на решението
След кото са минали подготвителните действия следва да 1. събере доказателствата и 2. да проведе устни състезания/ пледоарии/ .
ВТОРОТО заседание започва със събиране на доказателствата, разпит на свидетели и вещи лица. Вещото лице може да задава въпроси на сводетелите за да оформи заключението си. След събиране на целия доказателствен материал се мминава към пледоарии/ устни състезания/ . 
Първо се дава думата на ищеца/ да даде теза за изхода на делото/ , и после думата се дава на ответника. След това ищеца има право на реплика само по изказването на ответника и само с нови доводи и доказателства и накрая ако иска ответника има право на дуплика. Ответника винаги има право да говори последен. 
Постановяване на решението : след приключване на устните състезания съдът се оттегля на тайно съвещание и в срок от 30дни трябва да се произнесе. 
Решението на съда е писмено и се пидписва. Към него задължително трябва да се изложат мотиви. Ако липсват мотиви то решението е нищожно. Понякога мотивите са привидни. След това трябва да го обяви. От този момент решението подлежи на обжалване. 

48. Същност и видове решения. Стабилитет на решението



