1. Законосъобразно и незаконосъобразно развитие на гражданските правоотношения. Форми на незаконосъобразното развитие.

насрещните субекти на правоотношението са в съгласие
помежду си относно неговото възникване, съдържание и
съществуване
да имат взаимно съвпадащи представи относно меродавните
за ПВО факти и взаимно съвпадащи разбирания за правните
последици, които законът прикрепва

когато те действат съобразно с правата и задълженията,
включени в правоотношението
носителят на правото трябва да го упражнява в неговите
предели, а носителят на задължението да го изпълни
добросъвестно и точно

неоснователно отричане на право, което съществува
= отричане на корелативното задължение ; оправдава се
неизпълнение на задължението
неоснователно претендиране на несъществуващо право
създава впечатление, че правната сфера на лицето,
спрямо което се предявява, е обременена с тежест

законосъобразно развитие
нормално и здраво състояние на
правоотношенията

правен спор
превръща го в спорно
външно проявено противоречие на правните
убеждения на насрещните субекти на ПВО
неизпълнение на изискуеми задължения
превръща го в неудовлетворено
липсва съвпадение между дължимо и фактическо
поведение, вследствие на което правоимащият се

предприемането на действия, целящи да осуетят
защитата на правото
превръща го в застрашено
завършек на систематично и упорито
правонарушение, насочено не само срещу
субективното гражданско право, но и срещу
способите за неговата правна защита
неизправен длъжник укриващ || прехвърлящ вещи

форми

незаконосъобразно развитие
нормално и здраво състояние
на правоотношенията

2. Гражданският процес като защита и санкция.

сила на пресъдено нещо
действа, като защита в полза на страната, чието правно
твърдение съдът е потвърдил ; брани правото, което е
неоснователно оспорено или правото, засегнато от
неоснователната правна претенция, като придава на
спорното правно положение качество на безспорност ;
погасява правото на иск

исков процес
влиза в действие по повод правен спор и цели да го
разреши, като издири действителното правно
положение между спорещите и го потвърди със сила
на пресъдено нещо ; при осъдителен иск се брани
неудовлетвореното право, като открива пред него
вратите на изпълнителният процес ; при
конститутивен иск процесът осъществява
принудително потестативно право, като предизвиква
правната промяна

самостоятелни способи за
защита
всеки от тях може да влезе в
действие поотделно и без
другите способи ; не може да
бъдат окачествени като фази
на едно и също производство

граждански процес
организиран е като защита-санкция
защита в полза на правоимащия
санкция спрямо правонарушителя
те са неразривно свързани, защото защитата се
състои в санкцията и санкцията в защитата

способи

изпълнителен процес
влиза в действие при неудовлетворени притезания ;
цели да достави принудително на правоимащия
дължимото ( парична сума, вещ или действие )

оказват въздействие върху
материалните граждански отношения
имат извънпроцесуален ефект –
държавноправно || гражданскоправно
; ГП е форма на проява на държавната
принуда, защото се постановява с
властнически акт

защита-санкция срещу защитния
орган
обжалване на незаконни откази на
съда, частни жалби, обжалване на
съдебни решения, отмяна на влезли в
сила порочни решения

обезпечителен процес
при опасност от такова поведение, което заплашва
осъществяването на правото, защото ще осуети
защитата, която то предстои да получи чрез исковия и
изпълнителния процес ; цели се да се запази
непроменено фактическото и правното положение,
докато трае исковият процес относно спорното право
; брани оправомощения срещу увреждащи го
промени и е същевременно санкция спрямо другата
страна, защото ограничава в една или в друга насока
нейната правна сфера

сурогат на липсващото дължимо поведение
сила на пресъдено нещо – липсващата и дължима
безспорност на действителното правно положение ;
принудително удовлетворяване – липсващото и
дължимо доброволно изпълнение ;
обезпечителна мярка – дължимото въздържане от
действия, осуетяващи осъществяването на правото

правозащитният орган не
участва
откъснат е и обособен от
неговите субекти, като стои
на равно разстояние от тях –
трето незаинтересовано
лице

не се поставят в
ход служебно
ГП е дължима
защита-санкция,
която се поставя в
ход по искане на
лицето

3. Гражданският процес като производство и като правоотношение.
динамичен фактически състав
всяко производство е ДФС ; динамичен означава
последователно осъществяващ се фактически състав,
чието развитие до крайния, завършващ го акт е правно
обезпечено чрез специфични процесуални права и
задължения ; тези права и задължения се пораждат от
предното процесуално действие и са насочени към
предприемане на следващото

1.
2.

многоличен фактически състав
трябва да участват поне 2 лица ; правото и
корелативното му задължение не могат да имат един и
същ носител
процесуалните права и задължения могат да имат за
предмет само процесуални действия
гради се от юридически действия, а не от юридически
събития
всяко действие в производството притежава
самостоятелна, вътрешнопроцесуална релевантност
отделните елементи на статичния фактически състав не
притежават такава релевантност
минимален / максимален състав на производството
законно необходимият минимален състав включва
искова молба, връчване, първо – последно заседание,
необжалване на решението ; неизпълнението им води
до неизгодни процесуални последици, защото са
необходими ( процесуални тежести ) ; законно
възможният максимален състав включва при
обжалване пред въззивен съд и пред ВКС общо пет
производства
динамичност на ПВО-тата
ПВО-тата не остават едни и същи, а се променят и
преобразуват ; правото на защита в началото е право да се
образува производство, после се поражда ново – право да се
иска препис на исковата молба да се даде на длъжника

особености

специфични само за ГП
особен предмет на защита – накърнени ГП
особените защитни и санкционни
последици, чрез които той възстановява
накърнените ГП – СНП, принудително
удовлетворяване, обезпечаването

ГП като производство
правният акт, чрез който ГП дава защита и
налага санкция не може да бъде поставен
отведнъж, непосредствено след като бъде
поискан ; трябва да е подготвен ; съвкупността
от подготвителни действия за издаване на акта,
заедно със самия акт, който ги завършва
образуват ГП, като производство / фактически
състав, който трябва да се осъществи /

значение на процесуалните
действия за крайния акт
те обуславят валидността на
крайния акт, но са лишени от
пряко въздействие върху него ; те
не могат да направят крайния акт
нищожен, но могат да го направят
недопустим или неправилен

страни в ПВО-тата
отношения между страните няма ; ПВО-тата са
между страните и съда ; страните са носители на
П и З но не могат да ги принудят ; също и
свидетели, вещи лица, трети лица

държавноправни ПВО-та
отношенията между орган, носител на
държавната правозащитна власт и
страните ( освен при арбитраж )

принципи

ако няма краен акт
подготвящите действия стават
безпредметни и с обратна сила
изгубват правното си значение (
защото са средство за постигане на
крайния акт )

характер
истика
цел на ПВО – постигане на краен
резултат
ако по някаква причина не се постигне,
те се заличават с обратна сила

диспозитивно начало
правната защита не се
натрапва на лицето, а
зависи от неговата воля
състезателно начало
със свои сили страните се
борят да спечелят процесасъстезание
служебно начало
задължава съда служебно
да извърши едни или други
процесуални действия, без
да бъдат искани от
страните - проверка на
исковата молба

ГП като правоотношения ( система от ПВО )
имат за цел даване на защита-санкция и от
предвидените в закона условия защитният
орган дължи защита на лицето, което се
нуждае от нея и има право да я получи ;
същевременно този орган е овластен да
предприеме санкция спрямо
правонарушителя, който е длъжен да я
понесе

4. Гражданско процесуално право
метод на равнопоставеност
взаимно тяхно съгласие е
договорът, който е основен
източник на техните права и
задължения

нямат обратна сила
съдията решава казуса, спрямо
материалноправните норми по времето
на възникване на задължението, като са
възможни изключения

материално правна норма
има за свои адресати граждани или
юридически лица и урежда техните
взаимоотношения, като равнопоставени
един спрямо друг субекти

процесуално правна норма
има за свои адресати орган, облечен с
държавна власт да даде защита и да
наложи санкция, и лица, заинтересувани
от защитата и санкцията, като урежда
техните действия и правоотношения в
производството, подготвящо защитата,
както и самата защита

метод на власт и подчинение
действията на защитния орган и страните
са едностранни ; единствен вариант за
договорно правосъдие е арбитражния
съд, а договорки са валидни само
относно арбитраж и местна подсъдност

самостоятелен клон
има свой предмет – защита на
накърнените граждански права
процесуалните действия,
образуващи гражданския процес
като производство
процесуалните права и
задължения, образуващи ГП като
правоотношение

норми,
уреждащи

защитните и санкционните правни
последици, в които ГП като
защита-санкция се състои

обратна сила
новата уредба следва да влезе и за
висящите процеси, при възникнали вече
права и задължения и при бъдещи
такива, като са възможни изключения

гражданско процесуално право
урежда регулираните от него отношения чрез
метода на държавна власт и подчинение ; това
са норми, относно нормите – те са обусловени
от материалноправните норми, но и въздействат
върху тях

исковия процес
обезпечителния процес

според
вида
защита

изпълнителния процес

уреждат предпоставките за
допустимост на търсената защита
предпоставки за допустимост на
исковия/обезпечителния/изпълнителния процес
уреждат развитието на допустимото
производство за защита
уреждащи процесуалните действия
на защитния орган и на страните
уреждащи предпоставките и
съдържанието на защитните и
санкционни последици, както и
способите за тяхната отмяна

видове
норми

според
вида
въпроси

5. Материално гражданско право и граждански процес.
изпълнителен процес
ако няма субективно, притезателно право процесът е недопустим ; ако
при висящността на процеса МП се погаси и изпълнението спира
обезпечителен процес
нуждаещото се от обезпечение МП е спорно, то трябва да съществува
вероятно

конкретна
МП норма

отделната
ГП норма

исков процес
няма сигурност, че спорното право съществува, но трябва да има едно
твърдяно право – не се прекратява ако правото не съществува
конкретния граждански процес се явява спрямо накърненото МП
необходима форма на неговия живот

зависимост на МП от ГП
нормативна зависимост
зависимост на правото от
държавната принуда ; ГП
придава гарантиран
характер на защитаваните от
него материалноправни
норми, тъй като обезпечава
тяхното прилагане чрез
организираната от него
санкция ; това е най-ярката
проява на единство между
МП и ГП

зависимост на ГП от МП

социологическа зависимост
състои се в зависимостта на
ефикасността на гражданския
правен ред от ефикасността на
ГП ; като обезпечава и
заплашва със санкция при
накърняване на граждански
права, ГП е задръжка срещу
съблазънта на
правонарушението и чрез това
стимулира доброволно
зачитане на граждански права

материално
право

ГПП трябва да се приспособи
към определените форми на
накърняване на гражданските
права и към нуждата от
възстановяването на
нормалното функциониране
на гражданските ПВО

разнообразието в съдържанието на
гражданските права и на техния
правен режим налага ГП да
приспособи и защитните си способи
към особеностите в съдържанието и
правния режим на защитаваните
права

ГП степенува силата на
защитата / санкцията на
отделните материални права
пр. право на издръжка

ГП се приспособява към
усложненията на гражданските ПВО
зависими ПВО -> другарство
и др.

двояко функционално единство
имат самостоятелно битие, като
отделни клонове ; МП обуславя ГП,
но ГП въздейства чрез защита върху
МП

граждански
процес

обусловеност
на разпределението на
тежестта на
доказване и на
доказателствените средства
от материалноправния
ефект на
различните
юр. факти

6. Принципи на гражданския процес – същност на принципите и тяхното взаимодействие в новия ГПК.

значение за страните и съда
ако не се спазва чл. 5 действията на
страните са ирелевантни, а ако съдът
не го спази неговите действия са
порочни и обжалваеми

гаранции за спазването му
независимост и безпристрастност на
органите ; участие на прокурор ;
спиране на производството от ВКС ;
процесуални тежести ; чл. 3

принцип за законност ( чл. 5 )
всяко процесуално действие, както на органите
на процеса, така и на страните трябва да бъде
съобразено с изискването на процесуалния
закон, а когато постановява решението си,
правораздавателният орган трябва да приложи
точно материалния закон

принципи на гражданския процес
основни ръководни правни норми и са уредени в глава 2 на ГПК – „Основни начала” ; за
да бъде една ПН - правен принцип, тя трябва да бъде основна, на нейна база да са
изградени цели комплекси от ПН и ръководна, когато съдът прилага някоя ПН и има
съмнение, ще се обърне именно към тази ръководна ПН
видове : общи – чл. 5, междуотраслови – чл. 10, отраслови – концентрационно начало

достъпна защита
не формален достъп до процеса, чрез
процесуални права, като право на иск, а
фактическа възможност за осъществяването на
тези права – брой съдилища, безплатна правна
защита, кратки срокове и др.

хуманна санкция
не е справедливо имуществените права на
длъжника, които са опора на достойното му
съществуване да бъдат обект на принудително
изпълнение

принцип за социална справедливост
изисква защитата, която ГП
предоставя да е достъпна, а
санкцията, която налага да е
хуманна

диалектическо единство
промяна на 1 променя всички

7. Диспозитивно и служебно начало.

забрана за самосезиране
съдът дава защита само, когато му е поискана ; без
иск не може да се образува дело

страните се определят от търсещия защита
само търсещият защита може да измени
основанието, предмета или страните по делото

отражение на разпоредителната
гражданскоправна власт
когато един собственик може да се разпорежда с
имота, то означава, че има право на иск за защита

принцип за диспозитивно начало ( чл. 6 )
съдът дава защитата ако е поискана, докато се
иска и само за това, което е поискано ; това е
гаранция за съдийското безпристрастие

десезиране на съда
оттегляне или отказ на иска от ищеца, съдебна
спогодба или арбитражен съд, оттегляне или отказ
от жалба, бездействие на търсещия защита

противопоставяне между двата
молбата за защита е искане да се развие
цялото производство – така както искането
за защита е заявено ; защитният орган е
длъжен да предприема действията си по
свой почин незабавно, след като
възникнат условията за съответното
действие

правна квалификация на фактите
съдът не е обвързан с квалификацията на страните, а е
длъжен по свой почин да издири приложимия
материален закон

при въззивното и касационното производство
служебно проверяват дали съдебното решение е
процесуално допустимо или не ; дали то е нищожно и
т.н.

размер на защитата
в такъв размер, какъвто е поискан – не може да се
присъди 10 000 обезщетение при искани 9 000 ;
определят се в петитума на иска

гаранция
действията на защитния орган, нарушаващи
диспозитивното начало са атакуеми

ако съдът се самосезира или
присъжда повече
в позитивен план
решението е недопустимо и
подлежи на обезсилване

ако е сезиран но не образува
дело
в негативен план
определението подлежи на
обжалване с частна жалба

бърза, икономична и по-достъпна защита
ако основанието за спирането на делото е
отпаднало, то съдът го възобновява служебно
принцип за служебното начало ( чл. 7 )
съдът е длъжен служебно да извършва
необходимите процесуални действия по
производството от момента, в който е сезиран
до момента на обявяване на съдебното
решение

молба за бавност
ако съдът неизвърши своевременно определено
процесуално действие, страната може да подаде
молба за определяне на подходящ срок до погорестоящия съд чрез този, който се бави

8. Състезателно начало и равенство на страните в производството.

страните са тези и само те са тези,
които посочват фактите
съдът няма право да се позовава на
факти, непосочени от страните, но е
длъжен да и укаже съдействие при
посочване на фактите, но тя не е
длъжна да се съобрази

страните са тези и само те са тези,
които посочват доказ. средства
съдът е длъжен да съдейства на
страната при посочване на
доказателствените средства, в
смисъл да ги насочи, че за един или
друг факт не са посочили такива

право на всяка страна да бъде
уведомена за исканията и възраженията
на противната страна

гаранции
призоваване за заседанието най-малко 1
седмица преди него ; отмяна на вляло в сила
решение, когато страната е била лишена от
възможност да участва в делото

принцип за състезателното начало ( чл. 8 )
всяка страна има право да участва в производството, като
може и чрез свои представители и да въздейства чрез
своите процесуални действия върху неговото развитие и
върху съдържанието на акта, с който то ще приключи

право на всяка страна да подкрепи
своите искания и възражения чрез
факти и доказателства, които защитният
орган е длъжен да обсъди

включва

право на всяка страна да бъде
призована за съдебните заседания и да
бъде уведомена за актовете на съда,
постановени вън от съд. заседание
право на всяка страна да участва в
събиране на доказателствата и в
разискване на фактическата и правната
страна на делото - устни състезания
право на всяка страна да атакува
порочните действия на защитния орган,
за да наложи законосъобразно развитие
и приключване на процеса

гаранции
законност на правната помощ – ако
страната няма средства може да си
издейства служебен адвокат в процеса ;
съдът оказва съдействие на страните

принцип за равенство на страните ( чл. 9 )
страните имат еднакви процесуални права за да защитят в
процеса материалните си права съобразно с
процесуалните роли, които заемат ( не може да имат
еднакво процесуално положение, защото само ищецът
има право да оттегля иска или да се отказва от него )

право на всяка страна да участва в
делото с представител
пример

право на всяка страна да иска да бъде
отстранен от участие в делото
заинтересуван член от състава на
решаващия орган

9. Принцип за дирене на истината в гражданския процес.

истина
нещо, което съществува вън и независимо от нашето съзнание
формална истина
съдът изгражда своите
констатации само въз
основа на фактическия и
доказателствен материал,
представен от страните
английски процес

обективна истина
онези факти, които са се
осъществили в
действителността преди
делото ; това е истината,
която се стреми да установи
съда

принцип за дирене на истината ( чл. 10 )
изисква всяка страна да посочи факти и доказателства в
подкрепа на своето твърдение и задължава съда да им
съдейства за това - съдът изяснява пред страните
правното естество на спорното право, съобразно с
основанието и петитума и ги напътва към
релевантните факти

гаранции
задължение да се говори истината – за всички
фактически твърдения ; ако доказателствата са
недостоверни, това заплашва сериозно истината в
процеса ; безпристраност на съда
всяко нарушаване на принципа е съществено
процесуално нарушение и е основание за отмяна на
съдебното решение чрез обжалване или ако е влязло
в сила – по реда за отмяна на влезли в сила решения

10. Подведомственост. Гражданско дело.

подведомственост
от гледна точка на органа
дали е компетентен да се
произнесе по конкретен
въпрос ( да издаде
определен държавен акт )

от гледна точка на въпроса
това са делата, които органът
е овластен да решава ;
правото и задължението да
издаде акт

обща подведомственост – чл. 124, ал. 1 и ал. 2
обхваща осъдителни и установителни искове,
относно граждански права без други условия и без
да е необходима допълнителна уредба

законова подведомственост – чл. 124, ал. 3-5
обхваща установителни искове за факти с правно
значение и конститутивните искове – те са
допустими само в предвидените от закона случаи

значение
преценява се компетентния орган и
правораздавателния ред, по който ще
се гледа делото

естество на гражданското делото
произлиза от естеството на правото, чиято защита
се търси – а какво е то се определя в петитума
гражданско е дело за незаконен строеж, за
разваляне на договор за наем при страна
държавата и др.

гражданско дело ( чл. 14 )
всяко искане да се разреши спор относно
гражданско право ( т.е. такова ГПО при което
страните са равнопоставени ) е гражданско дело
по смисъла на чл. 14

спор за подведомственост
поради грешка съдът е
приел за разглеждане дело,
което е подведомствено на
несъдебен орган (
арбитраж ) или обратното

съдебният и несъдебният
орган са отказали да
разгледат делото

съдът сам решава
дали разглежданото дело му е подведомствено
или не е ( дори несъдебен орган да е преценил,
че е компетентен, това необвързва съда ) ; ако
някой съд прецени, че дело, което друг съд
разглежда му е подведомствено, трябва да
повдигне спор за подведомственост

11. Подсъдност. Понятие и видове. Родова подсъдност

окръжен съд чл. 104
всички дела относно
гражданско състояние, без
бракоразводните
искове за установяване или
оспорване на произход, за
прекратяване на
осиновяване, за поставяне
под запрещение или за
отменянето му

искове с цена на иска > 25 000
лв. без искове за издръжка,
трудови спорове и вземания
по актове за начет
искове, които по други
закони подлежат на
разглеждане от окръжен съд
може да се стигне и поради
връзка между делата, когато
новият иск е подсъден на ОС

искове за собственост и други
вещни права върху имот с
цена на иска над 50 000 лв.
искове за установяване на
недопустимост или
нищожност на вписване,
както и за несъществуване на
вписано обстоятелство, когато
това е предвидено в закон

районен съд чл. 103
подсъдни са всички граждански дела, освен тези,
които са подсъдни на окръжен съд

родова подсъдност
определя кой съд е първа инстанция

подсъдност
правила за разпределение на делата, които са
подведомствени на гражданското правораздаване
от гледна точка на съда
компетентността да
разглежда така
определената група дела
да се произнесе по тях

от гледна точка на въпроса
това са делата, които съдът е
утвърден да разрешава –
подчинеността на тези дела
на конкретния съд

местна подсъдност
разпределя делата между многото районни
и окръжни съдилища съобразно връзката на
делото с района на съответния съд
при необходимост от действия в друг район се
прави искане, което овластява другия съд

функционална подсъдност
разпределя правосъдните функции по едно и
също дело между различните съдебни
инстанции – първа, въззивна и касационна

договорна подсъдност
може да се учреди от страните и от съда

12. Местна подсъдност. Договорна подсъдност.

изисквания за валидност
общи изисквания на ЗЗД и особените
изисквания на чл. 117, ал. 2 – писмена
форма, имуществен спор, оценимо
право в пари, конкретно определен
спор и конкретно посочен местно
компетентен съд
изключение
не може да се дерогира подсъдност по
местонахождение на имот, а за
подсъдност по потребителски и трудови
спорове съгласувана между страните
договорна подсъдност е възможна след
възникване на спора

особена подсъдност

местна подсъдност
разпределя делата между многото районни
и окръжни съдилища съобразно връзката на
делото с района на съответния съд
при необходимост от действия в друг район се
прави искане, което овластява другия съд

подсъдност по местооткриване на наследство чл. 110
последно местожителство на наследодателя, защото
това е според ЗН и местооткриването на наследството
и съдът в този район ще бъде компетентен
важи за искове за наследство, установяване на
недействителност или истинност/неистинност на
завещание, неговото унищожаване или намаляване ;
искове за делба и унищожаване на доброволна делба
на наследствен имот

обща подсъдност чл. 105, чл.
106 и чл. 108
делото трябва да се води пред
най-удобния за ответника съд –
това е съдът по неговия
постоянен адрес или седалище

алтернативна подсъдност

договорна подсъдност
местната подсъдност може да се измени при
съгласие между страните, като договора за
изменението и е процесуален договор, който
важи само за страните ( без 3-и лица ) ; може
да бъде включен и в материален договор

подсъдност по местонахождение на имот чл. 109
съдът, където се намира имотът, а ако е в две
съдилища, по избор на ищеца - важи за всички искове
относно вещни права върху недвижими имоти

по искове за непозволено увреждане чл. 115
по местоизвършване на деянието, където се е
осъществил който и да е елемент от ФС на деликта, но
не и мястото, където е настъпил вредоносния резултат,
ако е различно
по искове за издръжка чл. 112
по постоянен адрес на ищеца
срещу Ю.Л., имащи за предмет спорове, възникнали от
преки отношения на ищеца с техни поделения или
клонове чл. 108, ал. 1, изр. 2
по местонахождението на клона, като важи и за ЕТ
за парични вземания на договорно основание чл. 111
по настоящия адрес на ответника
по трудови дела чл. 114
по мястото, където ищецът обичайно полага труд
по иск на потребител чл. 113
по постоянен или настоящ адрес на ищеца
при ответник с неизвестен/чуждестранен адрес чл. 107
съд по постоянен адрес на пълномощника или
представителя, а ако няма такъв пред съда по
постоянен адрес на ищеца ; ако и ищецът няма
постоянен адрес – компетентен е надлежния съд в Сф

15. Процесуална правоспособност и дееспособност ( ПП и ПД )
физически лица
имат от момента на
раждането и я
загубват със смъртта, а
заченатият има само
по отношение на
наследствени права

юридически лица
от момента на
учредяването,
независимо дали са
местни или
чуждестранни

държавни учреждения
и държавата
само тези, които са
разпоредители с
бюджетни средства ;
ако не са процесът
води по-горното учр.

нямат ПП
неперсонифицирани
организации – етажни
собственици, клонове
на ТД, авторски
колективи и др.

абстрактна възможност за лице да бъде носител на
процесуални права и задължения
отнася се не само за страните по делото, но и за
вещите лица, за съда и др.

процесуална правоспособност
обикновено се разглежда във връзка със
страните по делото, но има значение и за
другите субекти на процеса

абсолютни процесуални
предпоставки
за тях съдът следи служебно и
разглежда делото само ако те са
налице ; въпросът за липсата на
ПП или ПД може да бъде
повдигнат по всяко време на
делото

абстрактна възможност за лице да бъде носител на
процесуални права и задължения като страна
процесуално правоспособен е този, който е и
материално правоспособен – чл. 27, ал. 1

условия за валидност на извършените от
и срещу страната процесуални действия
ако липсва действията са недействителни
и съдът не може да ги вземе предвид и
да основе на тях решението си, ако те не
бъдат потвърдени ; водят до порочно
решение, ако такова бъде взето ; могат
да бъдат валидизирани
пълна
всички пълнолетни и незапретени

нямат ПД
малолетните, пълно запретените и
Ю.Л. ( защото нямат лични действия )
и в процеса участват, чрез законните
си представители - управители

процесуална дееспособност
призната и уредена от закона възможност едно
лице с лични свои действия да упражнява свои
процесуални права и да изпълнява свои
процесуални задължения

ограничена
непълнолетните и ограничено запретените
относно всички дела вън от тези, по които
имат специална ПД ; за да са им валидни
действията, трябва да са одобрени от
родител / попечител
специална
равна е на пълната и с нея се ползват
непълнолетните ( не и ограничено
запретените ) без да се изисква
разрешение

по трудови спорове
спорове за сделки за
задоволяване на
лични нужди
в други зак. случаи

13. Правно значение на подведомствеността и подсъдността

правно значение на
подведомствеността

преюдициални или обуславящи
отношения чл. 17
спорът може да е свързан с друг тип
отношения, при което съдът може да
извърши преценка и на тях

процесуална предпоставка за
образуване и развитие на
производството

съдът следи служебно
подведомствеността, родовата и
функционалната подсъдност ;
това са положителни, абсолютни
процесуални предпоставки

правно значение на
подсъдността

въпрос за престъпление чл. 17, ал. 1
не може да се произнесе и
препраща към НПК
валидност на АА чл. 17, ал. 2
съдът се произнася инцидентно, без
значение дали акта подлежи на
съдебен контрол или не, стига да не
се противопостави срещу страната
издала акта

преюдициални или обуславящи отношения
съдът може да вземе становище по въпроси, които
сами по себе си не са му подсъдни без СПН
местната подсъдност
съдът не следи за нея служебно, с изключение за
подсъдността по местонахождение на недвижим
имот – чл. 109
окончателно обусловена подсъдност
настъпилите промени във фактическите
обстоятелства след подаване на исковата молба не
променят местната подсъдност
ако имаме служебно следена подсъдност
фактът който я обуславя трябва да бъде доказан от
ищеца, а при подсъдност, която съдът проверява по
отвод на ответника ( местна ), ответникът трябва да
докаже
спорове за подсъдност - допустими са отрицателните
съдът на който делото се изпраща не е обвързан от
определението и може да повдигне спор, който се
решава от общия им по-горен съд

инцидентен установителен иск
получават СПН по преюдициални
или обуславящи отношения

последици от неподсъдността
сезираният съд няма право да реши делото
при местната подсъдност ( освен чл. 109 )
тази последица настъпва ако ответникът в
срока за отговор на исковата молба е
направил своето възражение за липса на
местна подсъдност ; решението е
недопустимо и се обжалва
ако съдът констатира че не е подсъдно
прекратява го пред себе си и го препраща
на компетентния съд без да е нужно искане
за това от заинтересуваната страна ; съдът
на който е изпратено делото го
продължава ( не го започва отначало ) ;
определението подлежи на обжалване с
частна жалба
ако е сезиран ОС, а делото е за РС
решението не може да бъде обезсилено,
защото по-горестоящият съд увеличава
гаранциите за правилност на решението

14. Страни в исковия процес. Понятие и видове страни.

страни - чл. 26, ал. 1
лицата, от чието име и срещу, които се
води делото
съд

субекти на исковия
процес

формален белег
от чие име участва

функционален
търси защита ищецът срещу
ответника, а
ответникът срещу
ищеца

главни
без тях процесът не може да
възникне и да се развива ;
необходими участници в процеса ;
той е двустранен и затова трябва да
има две срещуположни страни

ищец-ответник ; въззивниквъззиваем ; касатор-ответник по
касационна жалба
според това, кой е поел
инициативата, той определя и
ответната страна

типични / нетипични – правни
субституенти
типични са тези, които търсят
защита на свои материални права, а
нетипичните имат право да търсят
защита на чуждо материално право
по силата на изрична законова
разпоредба

формални
нямат право на правосъдие, но имат процесуални
права – имат право да участват в процеса относно
процеса – началото на един граждански процес ; ако
страна е подала иск, който не е уважен, тя е формална

надлежни
имат право на правосъдие

допълнителни
те са възможни, но не и
задължителни участници в процеса

подпомагащи страни
те не упражняват свое право на иск,
а встъпват в делото като търсят
непосредствена защита на свое
материално право
отговорност за евикция и
подпомагане при ревандикационен
иск

контролиращи страни
нямат свое право на иск, но встъпват
в делото за да контролират как
упражнява правото си на иск тази
страна, за чиито интереси те
служебно трябва да бдят
иск срещу държавно учреждение –
МРРБ е контролираща страна

16. Процесуална легитимация.

важи само за типичните процесуални страни, без процесуалните субституенти
право на иск от страна на ищеца
има всеки, който е носител на
материалното право, накърнено от
правния спор
право на иск от страна на ответника
различава се от това на ищеца по
материалното право, което се
брани с него

процесуална легитимация / надлежна страна /
процесуална легитимация има този, който има
право на иск за разрешаване на спора, предмет
на исковия процес
легитимирани страни
тези, които претендират, че са притежатели на
материални права, засегнати от правния спор,
предмет на процеса ; всяка от тях може да стане
ищец като упражни първа правото си на иск

материалноправна легитимация
принадлежност на правото и задължението в
материалното правоотношение, като активно
легитимиран е този, който носи правото, а
пасивно легитимиран е този със задължението

значение
абсолютна процесуална
предпоставка и за нея съдът следи
служебно, защото ако тя липсва
разглеждането на делото е
безсмислено

значение
липсата и ще доведе до отхвърляне
на иска като неоснователен, защото
ищецът не е носител на
претендираното право

17. Законно процесуално представителство на ФЛ, ЮЛ и държавата ( част 1 )

гражданскоправно представителство
има наличие и на косвено
представителство

редовно процесуално представителство
представителните действия на
представителя са за сметка на
представлявания

процесуално представителство
когато едно лице извършва вместо страната и от
нейно име (активно) или приема извършени
спрямо страната процесуални действия (пасивно)
съдът трябва да бъде уведомен, че лицето,
което извършва действията участва в процеса
от чуждо име

представителна власт
последиците от действията на представителя обвързват представлявания ;
доказват наличието на представителна власт пред съда с документ
не обуславя факта на
представителството
представителството не може да
породи действие без наличието
представителна власт ; без нея
решението може да се обжалва

процесуални субституенти, нито
подпомагащите и контролиращите страни
не са представители, защото бранят
чуждите права от свое име

непотвърдена представителна власт
няма дадено потвърждение пред
съда в срок

абсолютна процесуална
предпоставка и съдът я следи
тя е и условие за валидност на
извършените от и спрямо
представителя действия
ако липсата е изначална
делото се прекратява

ако е отпаднала
впоследствие
действията са си валидни за
съда, но се приема, че не са
били извършени
оттегляне на пълномощно,
без да е съобщено на съда

започнат е исков процес от
лице без представителна
власт, обаче съдът е
разгледал делото и изпраща
решението си на страните
ищецът може да обжалва
решението, защото е
процесуално недопустимо
или да не го обжалва с
което ще потвърди (
конклудентно ) извършените
от негово име действия

17. Законно процесуално представителство на ФЛ, ЮЛ и държавата ( част 2 )

родителите на непълнолетните и
попечителите на ограничено запретените
не са законни представители, а само
одобряват техните действия

недееспособни граждани
родители за малолетните и настойници за
пълно запретените ; имат еднакъв обем права
– може без разрешение на съда да предявява
от името на недееспособния всички искове и
да отговаря по всички искове срещу него

процесуално
представителство

законен представител
лице, чиято представителна власт не
зависи от волята на представлявания, а
произтича от закона

дееспособни, когато са безвестно изчезнали
или отсъстващи
те се представляват от представители или
наследници
юридически лица
кооперациите – от техния председател ; СД –
всеки съдружник ; КД – всеки неограничено
отговорен съдружник ; ООД, ЕООД –
управителя ; АД – колективно от СД ; ЮЛНЦ –
колективно от управителния си орган
държавата и общините
държавата - представлява се по граждански
дела от МФ, а по дела за недвижими имоти
от МРРБ ; персонифицираните държавни
учреждения - от техния ръководител ;
общината - от кмета

18. Представителство по пълномощие
оттегляне на упълномощаването,
като се уведоми съда
упълномощителят почине или
бъде поставен под пълно
запрещение
пълномощникът почине, поставен
е под запрещение или се откаже
от ПВ с уведомление на съда

прекратяване
погасява се представителната
власт на пълномощника, преди
да е била изчерпана

на Ю.Л.
пълномощници могат да бъдат
ако не са такъв вид лица,
упълномощаването е
недействително

областни управители и други лица
упълномощени ( само за държавата )
юрисконсулти или др. юристи служители
адвокати

на Ф.Л.

родителите, децата или съпругът

генерално
с него едно лице се упълномощава да
представлява друго лице по всички
граждански, административни и други
проблеми, които могат да възникнат
общо
едно лице е упълномощено да
представлява друго по конкретно
гражданско дело или по граждански дела
изобщо, като няма ограничение в
процесуалните действия, които може да
извършва
изрично
посочени са изрично процесуалните
действия, които пълномощникът може да
извършва

упълномощаване
едностранна, формална ( писмено, с
изчерпателно посочено съдържание или
устно в съдебна зала ) правна сделка

представителство по пълномощие
източник на представителната власт е
волята на представлявания, който
определя нейния обем, създава я и я
прекратява

процесуално
представителство

при противоречие между интересите на представлявания и
неговия представител
за всички процесуални действия, без тези на разпореждане с
материалното право и правото на иск, за които се иска
одобрение от съда
когато трябва да се извършат неотложни действия ( иск с
погасителна давност ) и страната няма назначен настойник /
попечител, то заинтересувана страна може да поиска от съда
да му назначи особен представител
властта е само за конкретното действие
лице без постоянен или настоящ адрес
правна помощ – безплатен адвокат нов ГПК
страната трябва да докаже, че не може да си го позволи ; за
всички процесуални действия

особено представителство
това са случаи, в които по разпореждане на
съда в определени хипотези се назначават
особени представители

19. Иск. Право на иск.
поставя началото на исковия процес и по този начин поражда
процес. ПВО

иск
материалноправен
притезателно право
иск за връщане на
веща от владелеца
на собственика

процесуалноправен
искане, отправено
до съда да бъде
разрешен правен
спор

определя спорния предмет и надлежните страни по делото
значение

искът сочи търсената защита : СПН (УИ) или СПН + ИС (ОИ) или
СПН + КД (КИ)
определя предмета на решението, което е отговор на иска

основателен иск
вярно изявление
неоснователен иск
невярно изявление

изявление за знание
относно действителното
правно и фактическо
положение през погледа на
ищеца, т.е. така както той го
е възприел

възникване
в момента на възникване на
правния спор ; в този
момент имаме право да
подадем искова молба

едновременно и двете
за да бъде учреден валиден процес е
достатъчно да е допустим, за което съдът
следи служебно, а дали е основателен е от
значение за съдебното решение

потестативно право
настъпва промяна и в
отношенията между съдищец и между съд-ответник

динамично право
в рамките на упражняването,
то получава все по-богата
характеристика

принадлежи на 2-те страни
ищеца подава иска, но ако
реши да го оттегли
ответникът може да каже не

субективно публично потестативно динамично п-во

допустим иск
възможно искане
недопустим иск
невъзможно искане

погасяване
в момента на постановяване
на съдебно решение ( не на
влизането му в сила ) ;
правото на въззив е ново
материалноправна теория
правото на иск е материално право в бойно състояние ; когато
материалното право бъде нарушено, то се превръща в право на
иск, а ищец става титуляра на нарушеното материално право

право на иск
публично право
кореспондира задължението
на държавата чрез съда да
постанови съдебно решение

волеизявление
насочено е да породи
определени, искани от
ищеца правни последици – в
петитума ищецът го посочва

теории

дуалистична теория
правото на иск е правомощието, чрез иск да се задължи съда да
разреши конкретен граждански спор, посочен в иска ; това
правомощие има този, който твърди, че негово материално право
е засегнато от правния спор
процесуалноправна теория
самостоятелно, независимо от материалното право субективно
публично право да се иска от съда да се произнесе по молбата, с
която е сезиран

20. Процесуални предпоставки – понятие, видове и правно значение.

процес относно процеса
съдът установява дали са налице или
липсват процесуалните предпоставки
; има за предмет правото на иска и
съдът се произнася спрямо него с
определение ; ако се прекрати всички
процесуални действия се обезсилват

обуславят самия исков процес
обуславят съществуването и
надлежното упражняване на правото
на иск ; ако са не съществува и не е
надлежно упражнено процесът е
недопустим, а искът е опорочен,
затова е недействителен

значение

при установяване на липса на + предпоставка или
е налице процесуална пречка
съдът може да вземе мерки, за да се поправи
порока ; да препрати делото на компетентен съд ;
да спре делото ; да прекрати делото, като
обезсили всички извършени по него процесуални
действия, вкл. и съдебното решение

процесуални предпоставки
условията за възникване и надлежно
упражняване на правото на иск
положителни предпоставки

исковата молба да отговаря на формата
посочена е в чл. 127-129

да е налице правен спор
поражда нуждата и интереса от защита

правоспособност
само правоспособно лице може да
притежава право на иск
отрицателни предпоставки
да не е решен спора със СПН
повторен иск по спор е недопустим
да не е изтекла давност
отхвърля се като неоснователен

родова подсъдност

групи

процесуална легитимация
подведомственост
ако не е насочено спрямо съд правото
на иск не съществува

положителни предпоставки

местна подсъдност
за нея съдът не следи служебно, т.е. тя е
относителна предпоставка
за възникване и съществуване
на правото на иск
за да възникне спрямо съда в
полза на определено лице
правото на иск трябва

за надлежно упражняване на
правото на иск
за да може правото на иск да
бъде надлежно (правилно)
упражнено

процесуална дееспособност
или представителна власт за която се
следи служебно
отрицателни предпоставки
наличие на договор за отнасяне на
спора до арбитраж или межд. съд
наличие на висящо дело между
страните за същия спор
наличие на наказателно дело, относно
престъпление, от значение за спора
наличие на висящ спор по
преюдициален въпрос

21. Установителен иск.
истинност или неистинност на документ
преди да се стигне, до съдебен процес, в който документът може да
бъде използван, да се разчисти спорът дали той е истински или не
иск за установяване на престъпно обстоятелство
трябва да е от значение за гражданско правоотношение или за
отмяна на влязло в сила решение ; ответници са лицето, за което се
претендира, че е извършило престъплението ( наследниците му ) и
лицето, на което ще бъде противопоставено престъпното
обстоятелство, като основание за права или отмяна на изгодно за
него решение – т.е. ако не е открит извършител, то е само за него

установителен иск за факти чл. 124, ал. 4-5
допуска се само по изключение в изрично
предвидени от закона случаи, като сочи,
кои факти могат да се установят с УИ

искове за произход
по чл. 31-41 СК

установителен иск
този иск, чиито петитум се ограничава с искането да се
разреши граждански спор със СПН, с която се изчерпва и
търсената защита

положителен
когато се цели да се установи
дали съществува право
отрицателен
когато се цели да се установи
че несъществува право
инцидентен УИ
особен вид иск, относно
преюдициално ПВО

видове

цели да внесе яснота, определеност, безспорност в гражданските
отношения ; явява се като превенция, спрямо гражданските
отношения, преди да се е стигнало до по-остри форми на
правонарушение ; стигнало ли се е до тях преди той да бъде
предявен, той става безпредметен, защото влиза в действие поинтензивен способ за защита – осъдителен иск ( редки са )

давност
предявяването на тези искове е безсрочно, но за
някои законът може да предвиди нарочни срокове
( бащинство, трудова злополука )
може да прекъснат погасителна давност, относно
материално право, за което е предявен

надлежна страна
заинтересован е този, чието право се засяга от
правния спор, като това не е само носителят на
спорното право, който го предявява с
положителен УИ, а и този, чието право се засяга от
правото, претендирано от другото лице – длъжник
по изпълнението, срещу когото взискателят е
насочил едно несъществуващо притезание

допустимост
за всички граждански права или
правоотношения, като е без значение
естеството на правоотношението – вещно,
облигационно, наследствено, семейноправно и
др. ; правоотношението, което е предмет трябва
да се твърди или отрича, като едно конкретно,
вече възникнало отношение

интерес за установяването
предпоставка за допустимост ( както за всички
искове ), като е достатъчно да се оспорва
претендирано от ищеца право или да се
претендира отричано от ищеца право, но няма
интерес, относно размера на наследствен дял,
определен от закона и неоспорван от
наследниците, и не е нужно да се доказва
интерес при предвидени в закона УИ – искове за
дирене и оспорване на произход ; липсва
интерес, когато спорното право може да бъде
предявено чрез осъдителен или конститутивен
иск

22. Осъдителен иск.
повтарящи се задължения
първото трябва да бъде изискуемо, а изискуемостта на следващите плащания да зависи
само от настъпването на срок
издръжка, застрахователна премия и др., но без наем, заплата
за изоставяне занапред действия, с които ответникът нарушава правото на ищеца
да се осъди ответника да не преминава през имота на ищеца ; да не се употребява
неговото име и др.

изключения

относно притезание, което не само не е изискуемо, но не е даже още възникнало
стига се при съединяване на ОИ с друг иск, чието унищожаване ще породи и ще
направи изискуемо притезанието, предмет на ОИ – унищожаване договор и връщане

осъдителен иск
ищецът иска от съда да установи със СПН, че в полза на
ищеца срещу ответника съществува едно неудовлетворено
гражданско притезание и да допусне принудително
удовлетворяване на притезанието срещу ответника
допускането на принудително удовлетворяване е равнозначно на
осъждане, затова при този иск винаги има искане за осъждане ;
защитата е както при установителен иск, но и изпълнителна сила (
само за решението, което потвърждава, ако се отхвърля имаме
само СПН ) ; решението е изпълнително основание

надлежна страна
само носителят на неудовлетвореното притезание
; процесуалният субституент също може да
предяви ОИ, но в полза на носителя на
притезанието ; ответник е само лице срещу, което
се търси принудителното изпълнение

допустимост
за всяко предентирано от ищеца изискуемо
притезание за определена престация от страна
на ответника или претендирана от ищеца
отговорност на ответника със своя вещ за чужд
дълг ( иск за цената на продадена вещ, за
наема на жилище, трудово възнаграждение,
издръжка, ревандикационен, владелчески )
интерес за установяването
предпоставка за допустимост и той е налице,
когато ищецът твърди, че притежава изискуемо
притезание срещу ответника, което последният
не удовлетворява ; дали то съществува и дали е
изискуемо е въпрос не на допустимост, а на
основателност на иска ( отговаря се в
решението ) ; има интерес дори само да
нарушава правото на ищеца ( без да оспорва
дали то съществува или не ) – не оспорва дълга,
но не плаща
няма интерес, когато се търси осъждане за
такива притезания, за осъществяването на които
не е допустимо ПИ – работна сила

изискуемо притезание
осъдителен иск, относно неизискуемо
притезание е преждевременно предявен
и е неоснователен – този, който няма
право да иска доброволно изпълнение
очевидно няма право да иска и
принудително изпълнение, но ако настъпи
изискуемостта на притезанието в течение
на исковия процес ОИ трябва да бъде
уважен

23. Конститутивен иск.

потестативно право
субективно право, което овластява
притежателят му да предизвика с
едностранно свое волеизявление промяна
в правната сфера на другия субект на
правоотношението, която е независима от
неговата воля ; право да се развали
двустранен договор, брак и др.

които се упражняват само съдебно
иск за обявяване на предварителния договор за
окончателен ; разваляне на договор, относно
вещни права върху недвижими имоти ; отмяна
на дарение ; други от СК

разграничаване с решение при спорове на
кого от съпрузите да се предостави семейно
жилище, мерки в интерес на децата
правната промяна, която при тези спорове се
постановява е акт на спорна администрация на
гражданските отношения, а не на защита на
правата ; нито една от двете страни няма право
да иска спрямо другата определена уредба на
бъдещите им отношения, докато промяната
при КИ е дължима

разграничаване с конститутивни охранителни актове
при конститутивното решение имаме принудително
осъществяване на потестативното право и е ( поради
това ) защита спрямо носителя му и санкция спрямо
противната страна, то конститутивният охранителен акт (
назначаване на представител, решаване на сделки от
името на непълнолетен ) създава изгодна за молителя
правна промяна, без да посяга върху правната сфера на
друго лице ; това е акт на администрация на
гражданските ПВО

конститутивен иск
иск, с който се предявява потестативно право, което може да
се упражни само чрез съд, като се иска от съда да го
потвърди със СПН и да постанови следващата от него
промяна на гражданските ПВО между спорещите страни
защитата, която се търси е разрешаване на спора със СПН и да се
предизвика промяна в гражданските правоотношения между
страните ( да се създаде ново правно положение ) ; решението
дава на правоимащия дължимата материалноправна промяна

надлежна страна
лицето, което претендира, че е носител на
потестативното право и лицето, в чиято правна
сфера ищецът цели да предизвика правна
промяна ; то е легитимирано да се брани срещу
нея, ако счита че тя за него е неизгодна ; ако не е
строго лично, може да бъде предявено и от
процесуален субституент

допустимост
само потестативни права, които не могат да се
упражняват извънсъдебно, а само съдебно (
конститутивния иск е допустим само в случаи
предвидени от закона )

интерес
винаги, когато ищецът твърди, че в негова полза
съществува потестативно право, подлежащо на
съдебно осъществяване е налице интерес,
защото ищецът не разполага с друг път да се
постигне дължимата правна промяна ; няма
интерес, когато целената с него промяна е
настъпила по силата на други факти или може
да бъде постигната чрез извънсъдебно
изявление на ищеца

26. Предявяване на иска. Правни последици от предявяване на иска.
да бъде написана на български език

правна квалификация на правото
не е необходима и задължителна за да бъде молбата
валидна, но е един добър старт на исковото производство

посочване на съда
за да може да се прецени дали делото е подсъдно на
посочения съд

индивидуализиране на
спорния предмет

името и адреса на ищеца и ответника
на техните законни представители или пълномощници,
ако има такива ( да се индивидуализират страните )

условия

основание на иска
обстоятелствата на които се основава искът обхващат
фактите, от които произтича претендираното право

цена на иска
паричната стойност на оценимото в пари спорно право ; тя
е от значение и в зависимост от нея се определя
държавната такса и обуславя родовата подсъдност

петитум на иска
за да се индивидуализира конкретното спорно право,
трябва да се посочи неговото съдържание

доказателства и конкретни обстоятелства
обстоятелства, които ищецът възнамерява да доказва и
всички писмени доказателства

подпис на ищеца

пълномощно, когато молбата се
подава от пълномощник
удостоверява упълномощаването
и обсега на представителната
власт на пълномощника

приложе
ния

документ за внесена ДТ и
разноски, ако се дължат

предявяване на иска
редовното предявяване на иска става писмено, във
формата на искова молба и се счита за предявен с
постъпването на молбата в съда
освен първоначално предявяване на иска имаме и
последващо предявяване на насрещен, обратен, инцидентен,
установителен иск, а също и при изменение на иска

предизвиква състояние на висящо дело между страните пред
сезирания съд
започнато и още неприключено исково производство, което
може да се развие до нормалния си край-влязло в сила решение
по съществото на спора ; връчването на преписа е част от
развитието на вече висящо дело
състоянието на висящо дело е пречка да бъде упражнено
повторно право на иск за същия спор
целта на забраната е да се избегнат противоречиви решения
стабилизиране на подсъдността
след като стигне препис до насрещната страна има нови
възможности за иск – насрещен, инцидентен и др.

правни
последици

проверка на редовността
прави се еднолично от районния съдия или от
съдия от ОС, като всяко отклонение от
изискванията прави молбата нередовна, без
значение в съдържанието ли е нередовна или в
приложенията ; на ищеца се съобщава да отстрани
в едноседмичен срок допуснатите нередовности и
ако не ги отстрани тя се връща, но ако ги отстрани,
се счита за предявена с обратна сила

правозапазващи
прекъсване на погасителната и на придобивната давност, както и
спиране на течението на давността, докато делото е висящо ; ако
искът е частичен, давността се прекъсва само за предявената
част от вземането
правоувеличаващи
правото на лихви поради забава, в която ответникът изпада от
деня на предявяване на иска, ако преди това не е бил вече в
забава, както и правото за получаване на плодовете, което
ищецът добива даже срещу добросъвестния владелец на вещта

материалноправни последици

процесуалноправни последици

вида на търсената защита с иска
сочи се от петитума и в нея ищецът трябва да заяви дали
търси само установяване на правото или осъждане и
правна промяна

24. Процесуални действия на страните – обща характеристика. Процесуални бездействия ( част 1 )
през време на заседанията
време през, което се предприемат съчетаните ПД на съда и страните,
насочени към разглеждане на делото
насрочват се от РС или от председателя на ОС и се състои само ако
страните са редовно призовани ; може да е отсрочено и отложено (
ако не е редовно призована или е болна )

български език
устна форма, когато са в рамките на съдебно заседание
решаващият орган трябва лично да възприеме
процесуалните действия – съдът изслушва страните
време

през време на сроковете
периоди от време, в течение на които трябва да бъде извършено ПД
на страните под страх, че правото ще бъде погасено
продължителността на срока е предвидена в закона или от съда ;
определя се по дни, седмици или месеци и изтича в последния ден,
като денят на събитието, от което срокът започва да тече не се брои

на съда

процесуални действия
действия, насочени към учредяване, развиване и
завършване на исковия процес и чийто фактически състав
и правни последици се уреждат от процесуалното право ;
отграничават се от юридическите събития, които имат
значение в процеса ( смърт на страна ) и от действията
на свидетели, вещи лица, които не пораждат право и
задължение, насочено към следващото процесуално
действие

да изхождат от процесуално правоспособна и
дееспособна страна или страна с представителна власт
да са в предписаната от закона форма и във времето
определено за тях
да са насочени към съда, не пряко към другата страна
да бъдат предприети като безусловни и безсрочни
изявления ( може да има и евентуални ПД )
чрез ПД да се упражнява съществуващо процесуално
право ( ако липсва такова действието е опорочено )
ПД да не са предприети недобросъвестно или при
злоупотреба с процесуално право

валидност

форма

трябва да бъдат извършени публично, освен ако няма
обществен интерес от противното
всички процесуални действия се удостоверяват в съдебен
протокол, който е официален доказващ документ

процесуални действия на страните
( главни и допълнителни )
действия, при които процесуалното право
регулира както фактическия състав, така и
правните последици на действието на страната
ако материалноправните волеизявления (
прихващане, спогодба ) бъдат извършени валидно
пред съда, той ще извърши тяхната правна оценка
въз основата на материалното право

процесуални бездействия на страните
неизпълняване на процесуални права (
процесуален пропуск ) или неизпълнение на
процесуални задължения
процесуален пропуск – погасява се
правомощието да се извърши валидно ПД ;
непораждане на изгодни за страната
последици ; развитието на делото е
обезпечено, независимо от пропуска ; може да
подаде молба за възстановяване на срока ( при
непредвидени обстоятелства ) ;
неизпълнение на задължения – страната се
подчинява на неизгодно за нея положение

искания – по същество и процесуални
насочени са да предизвикат желаното
процесуално действие на съда
твърдения – правни и фактически
изявления за знание на страната
относно (не)съществуване на факти
доказвания
сочат, представят доказателства или
участват в тяхното събиране

оттегляемост
ПД, без тези след извършването на които
другата страна е придобила права са
оттегляеми до приключване на устните
състезания и е безпредметно да се допуска
атакуването им поради порок на волята ( както
при гражданските сделки - грешка, насилие ) ;
в случай, че има порок се атакува направо
решението по реда на отмяната на влезли в
сила решения

25. Съдебни постановления – решения, определения и разпореждания.

които прекратяват производството поради недопустимостта му
съдържат отказ от съда да продължи процеса ; не могат да
бъдат изменяни или отменяни от съда, който ги е постановил и
обжалването им става отделно ( като при решенията )

дава ход на делото
движе
ние

препраща делото на компетентен съд
спира делото

групи
по движението на делото
с тях съдът администрира движението на производството ;
целта им е да подсигурят развитието на делото до нормалния
му завършек с решение ; може сам да го отмени / измени

определения
постановления на съда, с които той се произнася по процедурни
въпроси – дали и как да процедира по съществото на делото (
допустимост и развитие на производството ) ; те винаги са
процесуални
решение
актовете, към които са насочени и с които завършват различни
самостоятелни производства
произнасяне по същество на делото ; взема становище по предмета
на исковия процес ; решението завършва исковото производство
разпореждания
решават се само процедурни въпроси, които законът допуска да се
разрешават от едноличен орган ( ръководи се заседанието на съда,
насрочване на заседание, връчване на препис от искова молба и др. )

процесуални бездействия на съда
винаги действията на съда са дължими, затова
процесуалните бездействия са винаги
неизпълнение на негови процесуални
задължения ; неизпълнението им не е
основание за тяхното погасяване

обезпечават
бързото,
икономичното и
законосъобразн
ото развитие

процесуални действия на съда
не само тези, извършени от съдебния орган, но
и действията на другите органи ( секретар,
призовкар и др. )

отстраняване на съдии
участие на 3-и лица
съединяване на искове

процесуални
действия

на страните

призовавания и съобщения
имат за цел да уведомят страната за процесуалните действия, които
са или предстоят да бъдат извършени от другата страна или от съда,
за да може да вземе участие в тях ; обезпечават правото на
страните да подготвят и осъществят правото си на защита

лица с известен адрес
чрез призовка, която трябва задължително
да има предписаното съдържание – съд,
призоваван, кое дело, в какво качество,
време и място на заседанието, последици
от неявяване ; най-малко 7 дни преди
заседанието
връчване на призовката ; служител на
общината ако няма съд ; препоръчано
писмо

лица с неизвестен адрес
става чрез обнародване / публично
обявление, като е необходимо съдът да се
увери, че е обективно невъзможно лицето
да се издири ; става, чрез справка в
съответната адресна регистрация ; след
като не даде резултат се прави публикация
в неофициалния раздел на ДВ поне един
месец преди заседанието ; прави се само
веднъж

27. Възможно поведение на ответника след получаването на препис от исковата молба.

защита по същество
ответникът на един допустим иск
оспорва неговата основателност ;
ответникът противопоставя на
правното твърдение на ищеца своето
правно твърдение, като иска от съда
да отрече твърдението на ищеца и да
потвърди със СПН това положение

защита на ответника
срещу иска

процесуална защита
когато ответникът оспорва
правото на иск на ищеца или
неговото надлежно
упражняване

защита срещу претендирано от ищеца право
необходима е при положителен установителен,
осъдителен, конститутивен иск и се състои в отричане
на съществуването на претендираното право или на
неговата изискуемост ( при осъдителен иск ) ; за да
съществува правото трябва да е породено и да не е
погасено, затова то не съществува когато
правопораждащият го факт не е възникнал, както и
когато са налице факти, които изключват възникването
на правото или унищожават или погасяват
възникналото право – това са твърдения на факти,
заради това, ответникът носи тежестта да ги докаже
защита при отричано от ищеца право
необходима е срещу отрицателен установителен иск ;
тогава ответникът всъщност е претендентът на
спорното право и затова той трябва да разкрие
съществуването на правото ; с оглед на тази цел той
трябва да изтъкне фактите, които пораждат това право,
както и да обори възраженията на ищеца срещу
правото

получаване на препис от исковата молба
ответникът вече е страна в исковия процес и е
подчинен на неговия ефект, независимо от своята
воля ; от нея обаче зависи поведението, което той
ще възприеме по повод на предявения иск

ответникът предявява отвод
искане да се прекрати или
спре делото, поради липсата
на положителна или
наличността на отрицателна
процесуална предпоставка
пр. подведомственост,
подсъдност

малък резултат
препращане делото на друг
съд или арбитраж
максимален резултат
прекратяване на делото, но
без сила на пресъдено нещо

отричане на правопораждащия факт
ответникът твърди, че твърденият от ищеца факт не е възникнал, което налага
ищеца да докаже твърдения от него факт
отрича правнорелевантността на факта
от правопораждащия факт не следва претендираното от ищеца право ; ответникът
се брани с правни доводи, като признава фактическите твърдения на ищеца
предявява възражения срещу съществуването на претендираното право
правоизключващи
ответникът твърди
факти, осуетяващи
възникването на
правото –
нищожност,
относителна
недействителност

правоунищожаващи
опорочаващи
правопораждащия
факт и водещи до
унищожаване на
правото, извеждано
от този факт
грешка, измама

правопогасяващи
факти, които погасяват или
правото или отговорността
на ответника
прихващане и др.
правоотлагащи
твърди условие, срок

пасивно поведение
най-неразумното и губещо поведение, тъй като в този
случай може да се стигне до неприсъствено решение
не представя отговор в
срок, не се яви на
първото заседание, без
да е направил искане за
разглеждането му в
негово отсъствие
неприсъствено решение

защита срещу
неприсъствено решение
в едномесечен срок от
връчването на
неприсъственото
решение ответникът
може да поиска отмяна

признаване на иска чл. 237
това е поведение, с което ответникът заявява, че искът е
основателен и не е еквивалентно на признаване на факти
постановяване на
решение против него
стига се до
освобождаване от
разноски по делото, като
по искане на ищеца се
постановява решение

не може да има
решение против него
правото противоречи на
закона / добрите нрави
или е признато право, с
което страната не може
да се разпорежда

28. Общи правила за разглеждане на делото.

общественият интерес налага това
защитата на личния живот на страните,
на семейството или на лицата под
попечителство налага това
делото е свързано с търговска,
производствена, изобретателска или
данъчна тайна, чието публично
огласяване би накърнило защитими
интереси
други основателни причини

публично открити заседания
гарантира възможността на обществеността
да осъществява определен контрол върху
дейността на съда

изключване на публичността
съдът служебно или по молба на страните
може да постанови разглеждането на
делото или извършването само на някои
действия да стане при закрити врата

закрити (разпоредителни)
провеждат се в предвидените от
закона случаи без участието на
страните

видове

заседания при закрити врата
разгласяването на неговото съдържание се
забранява, но може да присъства 3-то лице (
със съгласие на съдията )

разглеждане на делото
обхваща съвкупността от процесуалните действия
на съда и страните, състоящи се в подготовка на
делото, събиране на доказателства и устни
състезания, които се извършват публично в
открити съдебни заседания, освен ако законът
предвижда да са в закрито

предоставяне на страните
в тридневен срок от заседанието се
предоставя на страните, но не им се
изпраща ; страната трябва да провери дали
е съставен протокол и какво е неговото
съдържание ; в едномесечен срок от
предоставянето на протокола на
разположение на страните всеки участник
в процеса може да иска неговото
допълване или поправяне ; искането се
разглежда в открито съдебно заседание

открити
основен принцип в гражданския
процес

съдебен протокол
съставя се при разглеждането на делото и е доказателство
за извършените в съдебното заседание
съдопроизводствени действия, като неудостоверените в
протокола действия се смятат за неизвършени ;
протоколът се съставя под диктовката на съдебния състав,
като той съзнателно редактира това, което се казва ;
подписва се от председателя и от секретаря

съдебни
заседания

председател на съдебния състав
ръководи заседанието и следи за реда в съдебната зала,
като може да налага глоби за нарушаването му и да
отстранява всеки, който не спазва реда ; когато отстранява
( за определено време ) страна или представител след
като се завърне в съдебната зала председателят го
уведомява за действията, които са били извършени в
негово отсъствие чрез прочитане на съдебния протокол.

30. Открито съдебно заседание по делото – функции и съдържание. Доклад по делото.
неявяване на страни
ако е редовно призована не е пречка за
разглеждане на делото, но съдът пристъпва към
разглеждането му след като разгледа делата, по
които страните са се явили ; при второто
повикване съдът извършва проверка дали
страната, която не се е явила е редовно
призована – ако не е била редовно призована
делото се отлага

събиране на доказателства ( втора фаза )
съдът събира всички допуснати доказателства с участието на
страните ; ако е необходимо насрочва ново заседание за
събиране на доказателства, които не са събрани по независещи
от страните причини
до приключване на съдебното дирене
страните могат да твърдят нови обстоятелства и да представят
нови доказателства, само ако не са могли да ги узнаят, посочат и
представят своевременно ; да твърдят нововъзникнали
обстоятелства, които са от значение за делото и да посочат и
представят доказателства за тях

устни състезания
съдът приканва страните към спогодба
дава се ход на устните състезания и всяка страна представя пред
съда един модел за съдебно решение
ищецът пледира първи

след него ответника

при фактическа и правна сложност на делото по искане на някоя
от страните съдът може да определи срок за писмена защита
съдът обявява състезанията за приключили и посочва деня в
който ще обяви решението

предварителни въпроси по допустимост на процеса

открито
заседание по
делото

липсва ли право на иск и
ненадлежно ли е упражнено

страните се произнасят да се
даде ли ход на делото

не се дава ход на делото
съдът дава срок за отстраняване на нарушенията и след
изтичането му ще се насрочи ново заседание

изясняване на фактическата страна на спора ( първа фаза )
пред съда са представени субективните твърдения на страните за това, че са се осъществили определени факти
съдът се произнася с определение
по доказателствените искания на
страните, като допуска
доказателствата, които са
относими, допустими и
необходими

ищецът може да поясни и
допълни исковата молба,
както и да посочи и
представи доказателства
във връзка с направените
оспорвания от ответника

ответникът да посочи и
представи нови
доказателства, които не е
могъл да посочи и
представи с отговора на
исковата молба

съдът предоставя възможност на
страните да изложат становището
си във връзка с указанията

страните са длъжни да направят и обосноват всичките си
искания и възражения и да вземат становище по твърдените
от насрещната страна обстоятелства

съдът прави доклад по делото
- обстоятелствта, от които
произтичат претендираните права
и възражения - да се ограничат
твърденията на страните;
- правна квалификация на правата,
претендирани от ищеца, на
насрещните права и възражения
на ответника ;
- кои права и кои обстоятелства се
признават ;
- как се разпределя
доказателствената тежест за
подлежащите на доказване факти
- съдът указва на страните за кои
от твърдените факти не сочат
доказателства

съдът задава въпроси по твърдените от страните факти,
които имат за цел да се отдели спорното от безспорното
ответникът може да поиска
допълнителен срок за да вземе
становище по направените в това
заседание доказателствени искания от
ищеца и да посочи допълнителни
доказателства във връзка с направените
оспорвания

съдът се
произнася
по
направените
оспорвания /
искания в
закрито СЗ

съдът указва на страните да допълнят и конкретизират
твърденията си и да отстранят противоречията в тях
съдът приканва страните към
спогодба и посочва последиците

потвърждава с
определение

видове

косвено
цели да удостовери факт, от който
може да се направи
доказателствен извод ( пр.
преговорите относно сделка ) ;
обикновено е непълно (
преговорите правят вероятно, че
възоснова на тях се е стигнало до
сключване на договор, но е
възможно преговорите да са
завършили безрезултатно )

според това правнорелевантен ли е
фактът

пряко
цели да удостовери пряко
правнорелевантен факт ( пр.
доказването на самата сделка ) ;
обикновено е пълно ( договорът
се доказва с документа, който го
материализира )

обсъждането

за да потвърди или отрече със СПН съществуването на спорно
право, съдът трябва да бъде убеден, че съответният
правопораждащ, правоизключващ или правопогасяващ факт е
възникнал ; издирването на истината става чрез доказването
събирането

пълно
цели да създаде сигурно
убеждение на съда в
(не)истинността на съответното
фактическо твърдение, а за всички
такива, които обуславят спорното
право, законът изисква такова
доказване

доказване
съвкупност от процесуалните действия на съда и страните,
насочени да се разкрие с помощта на доказателствените
средства истината относно фактите, релевантни за
спорното право

представяне

непълно
цели да създаде вероятност - не
напълно сигурно убеждение на
съда в (не)истинността на
съответните фактически
твърдения, а за всички такива, от
които не зависи спорното право,
законът допуска такова доказване

посочването

съобразно целения резултат

31. Същност, предмет и обсег на доказването

според
доказателствената
тежест

фактически твърдения
фактите, които се доказват принадлежат на миналото и се
изнасят пред съда чрез твърдения, който трябва да
установи съответствието между твърденията и
действителното фактическо положение ( истината )

значение
споровете са по-често относно фактите, а не относно
тяхното правно значение, доказването или недоказването
на фактите предопределя изводите на съда ; доказаните
пред съда факти имат значение за констатацията на съда,
която може да е правилна или не ( не поради неправилно
прилагане на материалния закон, а поради неистинността
на фактическите констатации )

главно
има за предмет факти, за които доказващият носи доказателствена тежест ( пр. ищецът,
претендиращ спорното право ) ; главното доказателство трябва винаги да пълно

насрещно
има за предмет факт, с което противната страна цели да обезсили главното доказване ( пр.
ответникът, отричащ спорното право ) ; може да си позволи да бъде непълно

предмет на доказване
фактите и връзките между фактите,
но не и субективните права,
източниците на право или правните
норми
субективните права не се доказват, а се
извеждат от доказаните факти въз
основа на правната норма, извлечена от
съответния източник на правото ; нея
съдът трябва да извлече от източника на
право, който е длъжен да знае

факти
конкретни явления или състояния, определени във времето и пространството,
независимо от това дали спадат към външния свят, или към човешката психика ( пр.
сключване на договор, знанието на друг факт ) ; фактите също могат да са преки и
косвени ; подлежат на доказване фактите от значение за делото

връзки между фактите
те представляват явления на действителността, които се разкриват с помощта на т.нар.
опитни правила ; това са правила на общия житейски опит, а също така и на отделните
професии ( пр. дали дадена стока дава фира, документ е подправен или не )

общоизвестни факти
познати са на неопределен
кръг от лица ( пр. населено
място ), където е
седалището на съда

съдебно известните
съдът служебно знае,
защото се състоят в
извършени от него действия
( поставяне под запрещ. )

презумпции
факти от законни
оборими презумпции
( пр. бащинство,
вина при увреждане )

32. Тежест на доказване. Доказателствени средства
доказателствена тежест
правно задължение на съда да приеме за ненастъпила
тази правна последица, чийто ЮФ не е доказан ( щом не се е
осъществил, не могат да възникнат и неговите правни последици ) ;
обикновено се състои в правото и задължението на съда
да обяви за ненастъпила тази правна последица, чийто ЮФ
не е доказан ( решението ще бъде санкция спрямо тази страна )

всяка страна носи доказателствена тежест относно
тези факти, от които извлича изгодни за себе си
правни последици, които именно затова претендира
като настъпили

разлика с доказателствен
факт
средствата може
непосредствено да бъдат
използвани за целите на
доказването, а фактът трябва
преди това да бъде винаги

изключение
ако основанието на иска
е доказано, а няма данни
за неговия размер, съдът
може да го определи по
своя преценка или въз
основа на заключението
на вещо лице

доказателствени средства
уредени и предвидени от закона източници на сведения
за подлежащите на доказване факти ( правно и
доказателствено релевантни факти )
обясненията на страните, свидетелски показания, документите,
веществените доказателства и заключенията на вещите лица
не са средства, а способи – оглед

лични / веществени
носителят им е лице (свидетел) / вещ (документ)

първични / вторични
стои ли в непосредствена връзка с подлежащия на
доказване факт : свидетел-очевидец - свидетелразказвач, официален документ - препис

достоверност
състои се в съответствието между
действителността и сведението,
което ДС доставя, т.е. в истинността
на това сведение – условие за
доказателствената сила

деление

достоверни
истински документи
недостоверни
неистински документи

допустими
предвидените в закона
допустимост
дали съдът има право да ги използва
за да изгради своето убеждение

относимост
дали имат доказателствено
значение за делото

гласни / писмени
доставя ли сведението устно или писмено
преки / косвени
отнасят ли се непосредствено до главния факт или
доказва доказателствен факт

доказателствена сила
въздействието на средството, което
по правило зависи от преценката на
съда, а не го обвързва
задължително ( без официалните
документи )

недопустими
непредвидените в закона
и тези, които са
предвидени, но законът е
забранил при доказване
на посочени от него факти

относими
неотносими ( ненужни )

33. Обясненията на страните като доказателствено средство

обяснения на страните като доказателство
за доказани са обстоятелствата, за изясняването на
които страната не се е явила или е отказала да
отговори без основателна причина, както и когато
е дала неясни или уклончиви отговори

свидетелски показания
свидетелите са трети незаинтересувани лица и за
показанията си носят наказателна отговорност ;
страните не носят отговорност ; затова
свидетелските показания са доказателствено
средство, а обяснението на страните не са

едностранно явление за знание
отправено е до съда ; може да бъде устно в
съдебно заседание или да се съдържа в отправено
до съда писмено заявление

обяснения на страните
психологически не се различават от свидетелските
показания и се градят върху възприятие и запаметяване и
представляват тяхното възпроизвеждане, но тъй като
обикновено участват в осъществяването на факта, а не
само го възприемат, страните могат да бъдат източник на
показания, по-пълни и по-точни от тия на свидетелите

признанието
явление на страната, че са се осъществили
неизгодни за нея факти или че не са се
осъществили изгодни за нея факти ; те имат
доказателствена сила, която се крепи върху
неизгодността

обвързаност на съда
съдът не е задължен да приеме за доказано
признатото, а го овластява да преценява
признанието с оглед всички доказателства по
делото, поради което другата страна не е
освободена от тежест на доказване
факти, които се признават
релевантни за спорното право ( също и
преюдициални правоотношения ) ; но това, че са
признати отделни факти не означава, че и искът е
признат ( отказ на ответника от защита срещу
иска )

34. Писмени доказателства ( част 1 )

според естеството
на изявлението

свидетелстващи
материализира удостоверително изявление на своя
издател, с което издателят свидетелства за
(не)съществуването на определени факти, обективно
съществуващи и възприети от него, като резултат на
познавателен процес – МДС
нотар. удостоверения, счетоводни книги

писмен документ
вещ, върху която с писмени знаци
е материализирано изявление ;
вещта трябва да съществува за
относително продължителен
период от време ; възниква с
фактическото си създаване и
автор е лицето, на което се
приписва изявлението ( подпис ) ;
неподписано изявление може да
бъде документ

диспозитивни / разпореждащи /
материализира други, неудостоверителни изявления
; граждански и държавноправни волеизявления –
правни актове ; доказват, че волеизявлението е
направено, не се преценява достоверността на
отправянето му ; може да е валиден или не, но не
може да бъде верен или неверен – нямат МДС

официален документ
документ, издаден от длъжностно лице, в това му
качество, в рамките на компетентността му, в
установената форма и по установения от закона ред
частен документ
всеки документ, който не притежава всички белези
на официален, е частен ; той материализира или
правноирелевантни изявления или граждански - ФДС

според естеството
на изявлението

писмени доказателства

според качеството,
в което издателят
на документа
прави изявлението

подписани документи
има същата ФДС, както официален документ –
задължава съда да смята, че лицето, подписало
документа, е и негов автор ( но трябва да отговаря на
изискванията за редовност от външна страна ) ;
подписът е начин по който лицето идентифицира
себе си писмено

видове

с оглед интереса
на издателя съдържанието

с оглед интереса
на издателя съдържанието

електронен документ
изявление обективирано върху
материален носител ; електронно
изявление, запазено върху
магнитен, оптичен или друг
носител, който дава възможност
да бъде възпроизведено ;
електронният документ може да
бъде възпроизведен в съда върху
електронен или хартиен носител,
като копие на ел. документ

изгодни
подкрепят твърденията на определената
страна ; имат ФДС
неизгодни
оборват твърденията на определена страна
; имат ФДС и по-висока стойност

истински
материализира изявлението на лице, което
се сочи като негов автор
неистински
подправен подпис или съдържание, чиито
автор всъщност е авторът на подправката

неподписани документи
документ, който няма ФДС

според целта на
съставяне на
документа

нарочни документи
създадени с цел да бъде доказан фактът, съдържащ
се в документа ; доказателствената им стойност е повисока
случайни
доказателствената им стойност е по-ниска

с оглед интереса
на издателя съдържанието

верни
съответствие на документа с
удостовереното от него факт. положение
неверни
може да се дължи на интелектуална
подправка или грешка

34. Писмени доказателства ( част 2 )
диспозитивни
цели се да се докаже, че са
неавтентични / неистински, т.е.
подправени
свидетелстващи
твърди се че или са неверни (
отрича се ФДС ) / неистински (
отрича се МДС )

становище на съда
съдът или отхвърля оспорването или го
уважава, ако е доказано безсъмнено ; в
този случай документът се изключва от
доказателствата и при данни за
подправка се изпраща на прокурора

частни
защитата не е подчинена на
изискванията за оспорване
на истинността на
документи

цел на оспорването
стреми се да преодолее
доказателствената сила на документа

отпадане на ФДС
накърнява се от наличието на
видими външни недостатъци –
както и нечетливи и повредени
документи

оспорване на документи
в съда се представят оригинали или
заверени от страните копия на документи
ако прецени съдът може да задължи
страната да представи оригинал

ред на оспорването
след представянето на един документ,
другата страна следва да заяви
недвусмислено, дали го оспорва в
същото съдебно заседание ; може да
стане най-късно в следващото

писмени доказателства

формална доказателствена сила
всеки автентичен документ удостоверява, че
материализираното в него изявление е било направено –
той е създаден именно като резултат от това ; наличието
на подпис доказва и авторството на подписалия се с МДС
; ФДС имат само частните документи, с нея обаче се
ползват и официалните ; отнася се както за
свидетелстващите, така и за диспозитивните

официални документи
обхваща дата и място на
издаване, посочени в
него от длъжностното
лице

частни документи
допуска се възможността
за антидатиране и
посочване на различно
място

тежест на доказването
при офоциалните документи
оспорващият следва да докаже
неистиността ; тежестта е върху този,
който желае да се ползва от документа

материална доказателствена сила
състои в доказателственото значение на свидетелстващия
документ за този стоящ вън от него факт, който се
удостоверява от материализираното в документа
удостоверително изявление ; само свидетелстващите
документи разполагат с МДС

доказателствена сила
отграничава се от
доказателствената
стойност, като тя е
характерна само за
документите

официални свидетелстващи документи
създават за всички ( съд, държавни органи и др. )
задължение да приемат, че засвидетелстваните факти
са се случили както са описани в документа –
длъжностно лице, което го издава ; че е издаден в
кръга на компетентността на издателя му ; спазени са
реда и формата за издаване

35. Свидетелски показания.
юридически актове, за чиято действителност законът изисква да
бъдат извършени в писмена форма
ако не е спазена писмената форма договорът е нищожен, но ако
документът е унищожен или изгубен се допускат

доказване на писмени съглашения, в които страната, искаща
свидетели е участвала, както и тяхното изменение или отменяне
законът има предвид самото писмено съглашение

установяване на обстоятелства, за които законът изисква писмен акт
става въпрос за форма на доказване – не обуславя действителността
на акта

забрани

опровергаване на съдържанието на официален документ и на
изходящ от страната частен документ
трябва да бъдат нарочни документи и подписани от страната

установяване на договори на стойност над 5000 лв
стойност към момента на сключване на договора ; няма значение
стойността на търсеното по съдебен ред ; то може да е < 5 000 лв
за погасяване на парични задължения, установени с писмен акт
актът може да бъде не само договор, а и писмено признаване,
съдебно решение и други
значение за конкретното дело
свидетелските показания имат значение само за
делото, по което са събрани ; не могат да се
използват след оттегляне на иска при повторното му
предявяване, освен ако за това има
труднопреодолима пречка
несъвместимост
с качеството страна, съдия или процесуален
представител по същото дело ; свидетел може да
бъде недееспособно лице, като показанията се
преценяват с оглед недееспособността му ;
законният представител на ф.л. също може да бъде
разпитан, като свидетел

отпадат

допустимост
свидетелските показания са допустими за
доказването на всякакви юридически и
доказателствени факти, освен ако не е
предвидено друго в закона ; в случаите на
забрана, допустими са всички други
доказателствени средства, не само документи

свидетел
лице, което се призовава да даде
показания, относно своите възприятия за
юридически или доказателствени факти
качеството свидетел и съответните задължения се
пораждат от конституирането – получаване на
призовка ; свидетелят не е доказателствено
средство, а показанията са ; писмените показания
са частен документ ; никой не може да откаже

да откаже да даде показания
пълномощници по делото, медиатори по спора, близки и
роднини, като причината се излага пред съда писмено
да иска от съда възнаграждение и разноски
те се изплащат от внесения депозит
да откаже да отговори на конкретен въпрос
лица, които с отговорите биха причинили на себе си или
близки по ал. 1 непосредствена вреда, опозоряване или
наказателно преследване

права

задълж
ения

съгласие на страните
спри изрично съгласие на страната, която не е
заинтересована от допускане на доказателствата
допустими са, когато изискваният от закона
документ е изгубен или унищожен не по вина на
страната

доказателствена стойност
необходимо е да съответстват на действителността ;
убеждаващото въздействие, което свидетелските
показания имат върху познаващия субект ( съдията )
не е отнапред определено ; съдът се води от
възможната заинтересованост на свидетеля

да се яви по делото
поради важни причини е възможен разпит преди
заседанието или извън съдебната зала
да даде нужните данни при снемането на личността му
да обещае, че ще говори истината
при недаване на обещание отговорността за
лъжесвидетелстване не отпада, а се поражда и отговорност
за неизпълнение на указанията на съда
да отговаря на поставените въпроси ( дори и с „не знам” )
при неизпълнение съдът може да наложи глоба
да каже истината
в противен случай има наказателна отговорност

38. Заседание за събиране на доказателствата, приключване на съдебното дирене и устни състезания.

страните могат да сочат новооткрити и
нововъзникнали обстоятелства и да сочат
доказателства по тях ; в процедурата преди да
приключи диренето съдът ще пита лицата ще сочат
ли такива

съдебно дирене
след като съдът се е произнесъл с
определение по въпроса за допустимостта
на ДС, се преминава към тяхното събиране ;
този етап се нарича съдебно дирене

трето лице със самостоятелни права върху предмета
може да встъпи в делото с иск против двете страни

започва с разпит на свидетели, следват вещи лица ( за
да могат да имат предвид техните показания ),
огледът на веществените доказателства в съдебна
зала и оглед на останалите веществени доказателства

ищецът може да измени размера на предявения иск,
както и да премине от установителен към осъдителен
и обратно

приключване на съдебното дирене
съдът издава определение, че ще се гледа
делото по същество, като приканва страните за
втори път да сключат спогодба

може да се прави възражение за неподсъдност на
делото по местонахождение на недвижим имот

приключване на устните състезания
когато прецени, че делото е изяснено с
определение съдът обявява устните състезания
за приключили и посочва деня, в който ще
излезе с решение ; в новия ГПК законът посочва
деня на решението ; ако в този срок не е в
състояние да обяви решението си, постановява
ново определение, в което да посочи дата на
която ще е готово решението

дава се думата на ищеца, след това на ответника,
като всеки има право на реплика и дуплика
в практиката се среща и представяне на писмени
защити ( за бързина )
пренията са израз на правото на защита, опит да бъде
убеден съда в правото на страната и източник на
съвети за него

устни състезания
последното устно излагане на фактическите
и правните доводи на страните ;
фактическите доводи включват преценка на
ДС и изводи от тях ; правните доводи са
подвеждане на фактически констатации под
норми ; третата част е заключение – изводи
за правата
пристъпва се само ако няма спогодба

36. Веществени доказателства. Вещи лица.

веществени доказателства
всеки предмет, който възпроизвежда факт от
значение за делото или от който могат да се
направят доказателствени изводи за този факт

включително лице, обект на освидетелстване при спорове за
реди от телесни повреди ; кръгът е неограничен ; близки са до
доказателствените факти, обаче, за разлика от тях, са пряко
доказателствено средство за непосредствено възприемане от
съда ( може да съвпада с подлежащия на доказване факт )

заключение
вещото лице го представя 1 седмица преди съдебното
заседание, ако не го спази и заседанието не се отложи,
налице е нарушено право на защита/принцип на
равенство, освен ако страните изрично не са се
съгласили след получаване на заключението ;
непризоваването на вещо лице е съществено
процесуално нарушение
правен режим
има сходство със свидетелските показания ; даването на
заключение е обществен дълг и основанията за
освобождаване са като при свидетелите +
некомпетентност и възпрепятствано, поради болест ; ВЛ
има право да проучи цялото дело и дължи
безпристрастност ; може да бъде отведено на
основанията предвидени за съдиите

възпри
емане

вещи лица
носител на специални знания по въпроси на
делото от областта на науката, изкуството,
занаятите и др., с които съдът не разполага, което
е призовано от съда, за да му даде своето
становище ( заключение ) по тези въпроси

необходими са, поради невъзможността съдът да бъде
всезнаещ ; ВЛ дава на съда информация за съответствието на
един обект с общите изисквания, степента на отклонение и
причините, под формата на извод, наречен заключение

оглед
за движими и недвижими вещи
освидетелстване
за лица

характер на експертизата
заключението се преценява с оглед всички данни по
делото, режимът му е като на останалите
доказателствени средства ; за разлика от тях обаче
вещото лице не показва само фактите, а предлага и
изводи за тях, с което наподобява дейност, характерна
за съда, като форма на помощ за него
назначаване
с определение от съда по искане на страна или по
негова инициатива, в което се включват предметът и
задачата на експертизата, материалите, които се
предоставят на вещото лице, както и данни за неговата
самоличност и специалност, както и срок

37. Посочване, представяне, допускане и събиране на доказателства. Обезпечаване на доказзателствата.
представяне
физическо предоставяне на средствата в
държание на съда ; възможно е относно
веществените ДС и документите

посочване
твърдение, че е налице определено
доказателствено средство, което следва да
бъде събрано

за да може да представи вещ или документ страната
трябва да го държи ; ако са държани от противната
страна съдът може мотивирано да бъде поискано да
задължи тази страна да представи ДС, под страх от
приемане на фактите за доказани ; ако са в трети лица
страната може с писмена молба да поиска от съда да
задължи третото лице да представи ДС – отговаря с
глоба, а ако са в държавни учреждения издава
удостоверение за да се снабди с тях

допускане
съдът има задължение да събере всяко
посочено и представено от страните ДС, ако
то е допустимо, относимо и необходимо ;
допускане е действие на преценка по тези
критерии

посочват се от страните – видът и обстоятелствата, за
които се отнася, къде се намира

къде се посочват
в исковата молба, отговора и, първото
заседание
срок
до края на съдебното дирене е възможно
да бъдат посочени ноооткрити –
неизвестни по обективни причини и
нововъзникнали доказателства

събиране
извличане, възприемане и удостоверяване на
съдържащите се в тях факти по делото
доказателствени
средства

необходимост е налице, когато по делото не са
събрани ДС за съответния факт или чрез събраните ДС
той не е установен
ред за допускане
съдът допуска ДС с определение, което е необжалваемо
при закрито съдебно заседание ; в доклада по делото
съдът се произнася по допускането на ДС, посочени и
представени в отговора в съдебното заседание

обезпечаване
предварително тяхно събиране, предхождащо самия процес или
етапа на събиране ; необходимо е да съществува опасност, че
ДС ще се загуби или събирането му ще се затрудни
подлежат всички ДС ; съдът, който гледа или ще гледа делото ; преди
събирането съдът проверява дали са налице основанията за това ; на другата
страна се връчва препис от молбата, а ако името и адресатът и са неизвестни,
съдът назначава представител на неизвестна страна, защото производството
по чл. 48 е твърде бавно за целта

събират се от съда с участието на страните, а лишаването на
страна от възможност да участва в събирането на ДС е тежко
процесуално нарушение ; събирането се извършва в ОСЗ след
допускането им, ако това не стане по независещи от страните
причини – съдът може да насрочи друго заседание за това ;
съдът е длъжен да събере всички допуснати ДС, като устните се
отбелязват в протокола, а писмените се прилагат към делото ;
ако са необходими разноски, съдът определя срок за
плащането им и ДС се събират след плащането, ако се налага да
се съберат доказателства извън района на съда, той може да
делегира събирането на местния районен съд

свидетелски показания
събират се чрез разпит на свидетел,
като се призовават на посочения от
страната адрес ; разпитът се
провежда в присъствието на
явилите се страни и отсъствието на
недалите показания свидетели ;
снема се самоличността и напомня
се отговорността, която носи ;
въпроси се задават от съда и
страните и не трябва да бъдат
подсказващи и влияещи ; може да
има и очна ставка

вещи лица
при явяването им пред
съда се следва
процедура, сходна с тази
при свидетелите ; ако
заключението е
представено в писмена
форма, ВЛ може да заяви
само, че го поддържа ;
длъжно е да отговаря на
поставените въпроси,
подобно на свидетел

веществени доказателства
могат да се събират с оглед
и освидетелстване, от
делегиран съд и с помощта
на вещо лице ; след като
бъдат събрани се подлагат
на обсъждане чрез устните
състезания между страните
и на преценка от съда при
постановяване на
решението

39. Постановяване на определения. Определяне на срок при бавност.
последиците им не надхвърлят рамките
на производството
не подлежат на отделно обжалване или
се обжалват с частна жалба
не могат да се атакуват с извънредните
средства за отмяна
поначало могат да бъдат отменяни или
изменяни от съда, който ги е постановил

особено
сти

определение
главният въпрос, за който съдът е сезиран,
обикновено е материалноправен ; той е по
същество на делото и следва да се
разграничава от процесуалните въпроси ; по
отношение на процесуалните въпроси съдът
се произнася с определения

не са подчинени на общ режим – има
отделни видове

прекратяват недопустимо производство
отричат допустимостта на процеса и осуетяват завършването му с
решение, като го прекратяват ; тези определеният имат действие,
близко до това на решението, затова имат и сходства в режима –
издалият ги съд не може да ги отмени ; характер на определение
има и решението, с което искът се отхвърля като недопустим

определяне на срок при бавност
целта е да се постигне бързина на
дължимите от съда процесуални действия,
чрез определяне на подходящ срок и да
обезпечи служебното движение на делото
основания
неизвършване от съда на определени
процесуални действия своевременно
молба
може да се подаде във всяко
положение на делото чрез съда,
срещу чиято бавност е насочена
горестоящ съд или го извършва
съдът я изпраща на по-горния съд
заедно със свое становище

разглеждане на молбата
горестоящият съд разглежда молбата
в едноседмичен срок или определя
срок за изпълнение на действието при
основателна молба или я отхвърля с
необжалваемо определение

видове

при противоречащи искания на страните и когато се
отхвърля искане
определенията се мотивират и се посочват исканията на
страните и обстоятелствата във връзка с тях

определение, постановено в закрито заседание съдържа
дата, място, съд, имена на състава, страни, номер на
дело, какво се постановява, в тежест на кого се възлагат
разноските, обжалваемо ли е - съда, срок, подпис

определения по движение на делото
средства за администриране на движението на
делото и не преграждат пътя му до решението
могат да бъдат оттегляни от съда, който ги е
издал

определения по допустимостта,
които не са преграждащи
обжалват се с частна жалба, защото
преграждат, макар и временно
развитието на производството
за даване ход на делото,
препращане на компетентен орган
при неподведомственост и
неподсъдност, спиране, отказ от
възобновяване

определения, които целят да
организират бързото, икономично и
законосъобразно развитие
не подлежат на обжалване –
правилността им се проверява
заедно с решението по делото
отстраняване на съдии, участие на
трети лица, съединяване на искове,
допускане и събиране на ДС

40. Обжалване на определенията.

производство по обжалване
частна жалба
срокът е едноседмичен и преклузивен и тече от съобщаване на
определението ; прилагат се разпоредбите за въззивна жалба

обжалва
лицето, чийто процесуални
права са засегнати от него

обжалване на определения
средство за правна защита срещу, актовете с
процесуален характер, имащи специфичен режим
за оспорване при порочност ( определения и
разпореждания ) ; представлява санкция срещу
незаконното процедиране на съда
подлежат на обжалване само тези, които законът изрично
предвижда и тези, които преграждат по-нататъшния ход на
делото ; другите се контролират по повод обжалването на
решението

преграждащи определения
такива с които делото се спира, с които се отказва
възобновяване на спряно дело или с които то се
прекратява

компетентен съд
чрез съда, който издава определението ; първо чака едноседмичен
срок за отговор на другата страна и заедно с отговора и приложенията
се изпраща на горестоящия съд
спиране на производството
частната жалба не спира производството, нито изпълнението на
обжалваното определение, освен ако в закон е предвидено друго ;
съдът може да спре изпълнението ако сметне за необходимо
разглеждане на частната жалба
в закрито заседание, но ако съдът прецени, може и в открито ; има
форма на въззивно производство и е допустимо да бъдат събирани и
доказателства ; съдът проверява допустимостта и основателността и

нямащи отношение към правилността на решението
такива с които се оставя без последствие отвод за
подведомственост ; допуска се възобновяване на
срок ; отказва се обезпечаване на доказателства ; не
се допуска участието на подпомагаща страна ; с
които съдът си присвоява власт, каквато няма по
закон ( обезсилва собствено решение )

41. Постановяване на съдебното решение. Особености на решението при признаване на иска. Неприсъствено решение.

постановяване на съдебно решение
след като съдът обяви устните състезания
за приключили се пристъпва към
постановяване на решението, чрез тайно
съвещание
решението се постановява от този състав, който е
приключил разглеждането на делото ( който е
приключил съдебното дирене и е провел устните
състезания )

решение, с което се признава иска
съдът без да разглежда и другите доказателства, дължи
уважение на иска, но само ако ищецът поиска съдът да
постанови решение въз основа на признанието ( няма
автоматизъм ) ; може да откаже ако признатото право
противоречи на закона / добрите нрави или спорното право е
такова, с което страните не могат да се разпореждат

неприсъствено решение
може да се поиска от ищеца / ответника, но само на първа
инстанция, защото основанието е първоначално поведение
на 1 от страните
съдът трябва да е дал указания на страните какво се иска от
тях и че неизвършването на действията би могло да доведе до
неприсъствено решение и съдът следва да прецени
вероятната основателност или неоснователност на иска ; ако
няма данни за подобно предположение - няма решение

изяснява се предметът на делото
какво е спорното субективно право и какъв вид защита се търси спрямо него
може ли да се произнесе по този предмет
дали ищецът има право на иск и надлежно ли го е упражнил
умозрителна дейност
правна квалификация, издирване на
приложимото право, изясняване на
фактическата страна на спора и
изводите, които следват от това
когато е първоинстанционен това става от
1 съдия, когато е въззив или касация
става от съдебен състав от 3-ма съдии в
тайно съвещание на което първи излага
становището си най-младшия –
мнозинството е 2 на 1

редовно ли са извършени от него и от страните процесуалните действия по
разглеждане на делото
призовавания, подготовка на делото, доказателства и др.
установяване на приложимия закон
съответният материален закон, който регулира спорното правоотношение –
кой е нормативния акт
преценява се основателността на иска
на базата на фактическите твърдения, така както са ги направили
преценява се дали претенциите са доказани
съдът преценява доказателствата и по вътрешно убеждение дали един факт
се е осъществил или не
съдът подвежда факта под съответната МП норма
и така достига до заключение за съществуването на спорното право

признание на иска
процесуално действие на ответника, с което той
признава иска за основателен ( принцип за
формалната истина )
разпоредително право на ответника с правото му на
защита – едностранно процесуално действие, с което
той се отказва да получи изгодно за него решение
да не е представил в срок отговор на исковата молба
да не се е явил на 1-вото заседание по делото
липса на желание да се гледа делото в негово
отсъствие
да не се е явил на 1-вото заседание по делото
да не е възразил писмено на отговора на иск. молба
липса на желание да се гледа делото в негово
отсъствие
обявяване на решението
срокът е едномесечен от заседанието, в което е
завършено разглеждането на делото ; срокът е
инструктивен и пропускането му не погасява
задължението на съда да обяви решението ; има
изискване за публичен регистър

форма за действителност на мотивите
писмена форма
всички правни и фактически изводи, достигнати въз
основа на умозрителната дейност ; писмените
съображения на съда, обосноваващи решението ;
мотивите не са същинска част от решението
форма за действителност на решението
писмена форма, със специфично съдържание
дата, място, съд, съдии, секретар, прокурор ( ако
има ), номера на делото, страни, постановяване на
съда по същество на спора, за кого са разноските,
подлежи ли на обжалване – съд и срок

42. Видове решения с оглед на последиците им. Стабилитет на съдебното решение.
уважаващи иска
с които се потвърждава съществуването на
спорното право – в зависимост от това какво се иска
и вида на предявения иск те могат да бъдат
установителни, осъдителни или конститутивни

първоинстанционни
възивни

установителни ( СПН )
съдържанието им се изчерпва с констатацията, че
спорното право (не)съществува
осъдителни ( СПН + изпълнителна сила )
освен потвърждаване на спорното право, те
допускат и принудителното му осъществяване

отхвърлящи иска
отрича се съществуването на спорното право – те
могат да бъдат само установителни

касационни

конститутивни ( СПН + конститутивно действие )
освен потвърждаване на спорното потестативно
право, те постановяват и търсената промяна

видове

съдебно решение
едностранно властническо изявление на съда, което разрешава
правния спор, като установява какво е действителното правно
положение между спорещите и ги задължава да се съобразяват
с него
установява
има правоустановяваща (
декларативна ) страна – за да
може да защити правото,
накърнено от правния спор, съдът
трябва да издири действителното
правно положение

забрана решението да се изменя от органа, който
го е постановил
влиза в сила от деня на обявяването, защото ако не
е още обявено, не е завършен ФС от
постановяването му, но съдът може да обезсили
решението, ако в срокът за обжалване страните са
се споразумели и молят съда да прекрати делото

задължава
има правосъздаваща (
императивна ) страна – с
решението съдът дава защита на
правото, засегнато от правния
спор – заповядва да се
преустанови правният спор

необжалваемост
невъзможност за отмяна на решението от
въззивния или касационния съд – в момента в
който същинският ефект на решението се поражда
; кога настъпва това, зависи според различните
решения

стабилитет на решението

неотменимост
невъзможност вече необжалваемото и влязло в
сила решение да бъде отменено по реда на
предвидените извънинстанционни способи ;
редовните, валидни, допустими и правилни
решения станат ли необжалваеми стават и
неотменими

43. Поправка на явна фактическа грешка. Тълкуване и допълване на решенията
липсва формирана
воля на съда

относно част от
спорното право
поправка
по своя инициатива или по молба на страните може
да поправи допуснатите в решението грешки ; ако е
по искане на една от страните, съдът съобщава на
другата и указва да представи отговор в 1-седмичен
срок ; съдът призовава страните в открито заседание,
проверява се налице ли е и се прави решение

явна фактическа грешка
всяко несъответствие между формираната
истинска воля на съда и нейното външно
изразяване в писмения текст на решението
погрешно посочване в решението имената на
страните, на границите на спорния имот,
размера на присъдената сума ( грешно смятане )

пороци на съдебното решение при
отразяване на волята
има способи за отстраняване на тези
пороци и съдът, който ги отстранява е
съдът постановил решението – тук няма
промяна на решението ( волята не е
опорочена )

допълнителни
искания, свързани с
главния спорен
предмет, каквито са
исканията за плодове
или лихви, както и за
присъждане на
съдебни разноски

допълване на решение
непълно е решението, което не обхваща целия
спорен предмет ; съдът е бил сезиран, но не се е
произнесъл по част от това, с което е сезиран ;
страната може в срок от един месец да поиска
допълване
става дума за такава непълнота, която може да се
отстрани, без да се променя постановеното
решение ; не може да се иска пререшаване на
спора по същество

грешки при формиране на волята на съда
не са явни фактически грешки и не могат да бъдат
поправени

тълкуване на неясно решение
възниква във всички случаи, когато трябва да
бъдат приложени правните последици на
решението ; да бъде зачетена неговата СПН ; да
бъде проведено принудително изпълнение ; да се
приложат конститутивните правни последици
формата е официално – авторитетно тълкуване,
което има всеобща важимост и става по реда на
предписаното производство

относно един от
съединените искове

липса на мотиви
не е непълно решение

ако решението е
изпълнено ( осъдително )
не може да се иска
тълкуване

44. Сила на пресъдено нещо. Зачитане на силата на пресъдено нещо.
доказателствена сила
решението доказва именно правосъдния акт и мотивите
към него ; като официален документ пък доказва датата
и мястото на издаване на решението
СПН важи само за спорното право и не може да се
оборва инцидентно, а доказателствената сила важи
относно фактите, потвърдени или отречени с мотивите,
противопоставима е на трети лица и може да се оборва
инцидентно
разлики
легитимиращ ефект на решението
произтича от човешката презумпция за правилност ;
състои се в това, че 3-тите лица се доверяват, че
материалноправното положение е такова, каквото е
декларирано от решението ; ако решението е
неправилно, 3-тото лице може да встъпи главно в
процеса и така да се защити ; ако пък е пропуснало да
стори това в срок, може да се защити по исков ред и
легитимиращият ефект на новото, правилно решение ще
разруши този на старото, неправилно решение
монистични
отричат, че вън от процеса и преди него съществуват
материални субективни права ; те въздигат решението в техен
източник и така СПН излиза, че има правосъздаваща сила ;
противоречат на принципа за законност, съгласно който СПН е
сила, произтичаща от закона и подчинена нему, а не такава,
която може да го преодолява
материалноправна
СПН преобразява действителното правно положение съобразно
съдържанието на решението ; противоречи на принципа на
търсене на истината, налагащ декларативен характер на
решението – т.е. да установи какво е действителното положение
процесуални теории
1) състои се в задължението на следващия съд, ако бъде сезиран
със същия спор, да постанови същото, което е постановил
предходния – зачитане на СПН ;
2) изразява се в забрана за следващия съд да разглежда и
решава същия спор по същество

същност на силата на пресъдено нещо
изразява се чрез 3-те последици на
СПН, които не са правна връзка между
страните, а налагат задължения на
страните спрямо съда ; СПН е
процесуална, а не материалноправна
последица ; СПН действа, като защита
спрямо страната, чието правно
твърдение съдът потвърждава и като
санкция спрямо страната, чието правно
твърдение се отрича

теории

страните са длъжни да не оспорват веднъж
постановеното от съда по спора
имат задължение спрямо държавата да преустановят
спора и никоя от тях не може да оспорва правилността на
съдебно установеното, освен по реда на отмяната ;
създава се определеност и безспорност и се нарича
установително действие на решението
страните са длъжни не само да не повдигат отново
същия спор, но и да следват предписаното от решението
поведение в извънпроцесуалните им отношения
регулиращо действие на СПН ; така съдът овластява
страната, чието право е потвърдено да действа съобразно
с постановеното от съда ( да упражнява право на
собственост ), като същевременно задължава
насрещната страна да се съобразява с това
непререшимост на разрешения спор
понеже страните са длъжни да не оспорват „пресъденото
нещо”, те изгубват правото си на иск относно правото,
предмет на СПН ; тъй като съдът следи служебно за това
дали спорът е вече решен със СПН, това се явява
абсолютна отрицателна предпоставка, т.е. като
непреодолима пречка за образуване на повторен процес
между същите страни за същото спорно право

сила на пресъдено нещо
последица на всяко необжалваемо
решение, независимо от вида на иска и
изхода на делото
пресъждам = решавам окончателно

зачитане
задължение на всеки държавен орган ( съд или друг орган )
да възприеме скрепеното със СПН съдебно установяване и
да изхожда от него в своята служебна дейност спрямо
лицата, обвързани от СПН, като откаже всякакво
преразглеждане и пререшаване на въпроса, разрешен със
СПН, когато той обуславя отговора на въпрос, с който
държавният орган е сезиран

съдът
длъжен да зачете СПН по всяко от
производствата, които могат да му се
възложат
административен орган
при сключване на брак длъжностното лице
трябва да зачете СПН и да откаже, когато с
нея е установено, че 1 от лицата е с брак

45. Обективни предели на силата на пресъдено нещо.
обхваща ли СПН едно право
правото се включва в обективните граници на СПН ; ако имам
вземане за 10 000 лв., но съм предявил иск за 5 000 и не съм го
посочил като частичен, размерът се обхваща от СПН, такъв какъвто
съм поискал, т.е. 5 000 лв. и не мога да искам останалото ; ако обаче
изрично съм посочил иска, като частичен – мога да предявя нов иск и
за останалите 5 000 лв. ; частичен иск е иск за частта от 1 неделимо
право

обективни предели на СПН
предметът, за който важи СПН, т.е. това, което е
установено по окончателен и безспорен начин от съда ;
което ще регулира отношението между страните и което
не може да се пререшава ; обективните граници са
именно материалното спорно право – предмет на
делото, основанието, петитума

преклудиращо действие на СПН
непредявените възражения, относно фактите на предявените
основания се преклудират до приключване на съдебното дирене със
СПН
ако съдебното дирене е приключило всички факти се преклудират
и въз основа на тях не може да се предяви нов иск, но
нововъзникналите или новоузнати, които не са могли по обективна
причина да се релевират в срок, могат да послужат като основание
за отмяна на влязлото в сила решение

обхващат ли се всички основания или само предявените
ищецът не е длъжен да изчерпи във висящия процес всички факти, с
което може да обоснове претенцията си, а може да предяви
следващи самостоятелни искове на други основания ( отхвърлят
иск за придобиване на вещ на основание правна сделка и ищецът
подава иск за собственост на същата вещ на основание изтекла
придобивна давност )
СПН обхваща само това основание и петитум, които са очертани в
предмета на делото

в нормалния случай предметът на делото, съвпада с
предметът на решението – съществуването или не на
твърдяното спорно материално право и белезите, които го
индивидуализират

най-ранният възможен момент
моментът, в който правото се е породило, т.е.
в решението, признавайки съществуването му
съдът го признава откакто е възникнало
последният момент
приключването на съдебното дирене на
инстанцията по същество, след което съдът
дължи окончателно необжалваемо решение

времеви граници
кой период от
(не)съществуването на спорното
право се обхваща от СПН

СПН за мотивите ( констатации, изводи на съда )
констатациите за релевантните факти сами по себе
си не са установени безспорно при нов, друг иск,
по който биха били релевантни, могат отново да
подлежат на изясняване
мотивите нямат СПН

ако решението се
отклонява от
очертания предмет
на делото

съдът се е произнесъл по част от това, което
се иска
при съединени искове, а съдът се е
произнесъл по 1-ния, то СПН има тази част, по
която се е произнесъл ; така страната има
възможност или да и бъде допълнено
решението или да предяви нов иск
съдът се е произнесъл в повече от това, което
се иска
правните последици следват решението, но
ако е за нещо, за което не е сезиран,
решението е процесуално недопустимо и
подлежи на обжалване и обезсилване

46. Субективни предели на силата на пресъдено нещо.
наследниците на страните и техните правоприемници
както универсалните, така и частните правоприемници ; за да важи, обаче
СПН трябва да е настъпило след като е възникнала за праводателя по
делото, по което е бил легитимиран, а за наследника – след като е приел
наследството – изцяло или по опис
искове за гражданско състояние и брачни искове важи за всички
никой не може да предяви иск, за да установи обратното на това, което
вече е било установено със СПН

субективни предели на СПН
показват за кого тя важи – в отношенията между кои
лица важи съдебно установеното и регулиращото
действие на СПН или иначе казано – кои лица не могат
повече ад предявяват за същото правоотношение иск
пред съда
основната хипотеза е между същите страни – т.е. между
ищеца и ответника, но и както главният така и
подпомагащия, така и процесуалните субституенти, но не
действа между съищците и съответниците, не важи между
другарите, между субституент и лицето, чието право той е
предявил

при другарство ( СИО )
ако едно лице наложи изпълнението към СИО, делото трябва да се води
срещу двамата съпрузи – необходими другари ; ако обаче е водено само
срещу единия, решението обвързва и другия, но другия има право на
отмяна по реда на чл. 304 / ГПК, ако обаче не го направи СПН ще го
обвърже

3-и
лица

приобретателят на спорно право
едно право е спорно, не лишава носителя му от правото да се разпорежда
с него ; но ако го прехвърли, приобретателят не става страна по делото ;
делото продължава със стария собственик, но решението ще обвърже
приобретателя, тъй като правоприемството настъпва преди да се е
формирала СПН
акцесорен длъжник ( поръчителство, ипотека )
той ще бъде обвързан от решението в процес между кредитора и главния
длъжник се извлича от чл. 142 / ЗЗД
ако процес се води между кредитора и главния длъжник и в този процес
главният дълг бъде отречен, на това може да се позове и акцесорният
длъжник ; ако обаче дългът бъде установен СПН не го обвързва, защото
освен тези на главния длъжник, той може да използва и личните си
възражнения
кредитора
с оглед принудителното изпълнение и принципа, че имуществото на
длъжника служи за обезщетяване на кредитора, като обект на
изпълнението ; кредиторът може да посочи само имущество на длъжника,
освен когато има залог, ипотека и поръчителство ; ако до започването на
принудителното изпълнение СПН е формирана, тя обвързва кредитора (
ако се установи, че длъжникът не е собственик ) ; като единствения
начин длъжника да се освободи е по реда на Павловия иск

47. Изпълнителна сила и конститутивно действие.

изпълнителна сила
годността на едно съдебно решение да обоснове
принудително изпълнение
възниква след приключване на исковия процес ( или
заповедно производство ), като правна връзка между страна и
органа по принудително изпълнение ; едновременно е и
защита и санкция, но тук защита-санкция е само в една посока
– спрямо носителя на притезанието и спрямо носителя на
задължението или отговорността ; имат само осъдителните
решения ( с някои изключения )

заповедно производство
основанията са посочени в чл. 417

връзка със сила на пресъдено нещо
когато се потвърждава съществуването на спорното право,
изпълнителната сила се обосновава и стабилизира, но когато
обаче със СПН се отрича съществуването на спорно право
изпълнителна сила не възниква ; изпълнителната сила
обезпечава регулиращото действие на СПН и с нейна помощ се
осъществява принудителното поведение, което страната е длъжна
да възприеме въз основа на решението и неговата СПН
осъдителни решения на въззивни инстанции
въпреки, че още не са породили СПН, възниква ИС

възникване на изпълнителна сила
когато решението е станало
необжалваемо, т.е. едновременно със
СПН, но има и изключения

предварително изпълнение
имаме невлязло в сила, т.е. обжалваемо
първоинстанционно решение със съдържание годно за
изпълнение ( отново ИС преди СПН ) - допуска се с
нарочен акт на първоинстанционния съд
издръжка, заплата, вземане на официален документ
отлагане на изпълнителната сила
отсрочване ( отлага се цялото изпълнение до
изтичането на определен от съда срок ) или
разсрочване ( определя срокове за частични плащания
) на принудителното изпълнение на осъдителните
решения

конститутивно действие
материалноправните последици, които настъпват от
съдебното установяване на едно потестативно право
не е публичноправна последица, а е гражданскоправна ; КД
може да се състои в създаване на нови граждански
правоотношения ( предварителен договор, спор между
съсобственици ), било в изменение на такива ( намаляване
на цената при недостатъци ), прекратява или унищожава ;
може действието да важи за напред или ex tunc

възникване
винаги със силата на пресъдено нещо, не може
да е предварително, нито да се отсрочва

адресати
важи само между носителя на потестативното право и
насрещната страна ; не важи по отношение на 3-ти лица,
които обаче зачитат действието

ако липсва основното правоотношение, от което се
извежда притезателното право
не може да се разведе нежененият
нищож
ни са

ако процесът е воден между нелегитимирани страни
съпрузите не могат да бъдат разведени по дело,
водено от други лица, относно техния брак

50. Производство пред въззивна инстанция и решение на въззивния съд.
производство пред въззивна
инстанция

характер

подготвително заседание
извършва се проверка на допустимостта на жалбите и се произнася по допускане
на посочените от страните нови доказателства ; насрочва делото за разглеждане в
открито заседание ; разрешаването на въпросите по допустимостта на жалбите и
доказателствените искания може да стане и в първото заседание по делото, ако
съдът прецени, че е необходимо да се изслушат и устните обяснения на страните

другари
всеки другар може да се
присъедини не по-късно от 1вото заседание във въззивната
инстанция

открито заседание на въззивния съд
жалбите се разглеждат
с призоваване и
участие на страните

докладват се
жалбите и
отговорите

доказателствата се
събират по общите
правила

дава се ход на устните
състезания ( страните
излагат виждания )

оттегляне и отказ от
въззивна жалба
може жалбата да бъде
оттеглена или страната да
се откаже от нея

решение на въззивния съд
зависи според вида на пороците на
първоинстанционното решение

пълен въззив

ограничен въззив
във въззивната фаза страната може да
посочва до приключване на съдебното
дирене всички нововъзникнали факти и
доказателства, които са относими по
спора и съобразно с концентрационното
начало страната трябва да посочи факта
или доказателството в първия възможен
момент ; може да посочи и други факти,
но заедно с тях и защо не ги е посочила
по-рано

ако е нищожно
въззивният съд прогласява нищожността и ако делото не подлежи
на прекратяване, го връща на първоинстанционния съд за
постановяване на ново решение

ако е недопустимо
въззивният съд го обезсилва, като прекратява делото,
а когато основанието за недопустимост е неподсъдност на спора,
делото се изпраща на компетентния съд – тогава съдът ще образува
делото пред себе си

ако е неправилно
въззивният съд решава спора по същество, като отменя изцяло или
отчасти първоинстанционното решение ; съдът отменя и по
отношение на необжалвалите и необходими другари
ако е правилно
въззивният съд потвърждава решението, което означава, че е
стигнал до същите изводи, като пъвроинстанционния съд – трябва
да мотивира сам как е стигнал до тези правни изводи

48. Видове порочни решения – нищожни, недопустими и неправилни.
решение, което няма писмена форма
граничи с липсващо решение

нищожни решения
съдебното решение, като акт на правораздавателна
воля не отговаря на условията за валидност ; не
отговаря на изискванията за валидно решение

решение, постановено на чужд език
не е постановено от съд или при изискване за заседатели такива не са участвали

не са регламентирани законово, а идват от теоретичен анализ

атакуване ( безсрочно или във възражението )
въззивно и касационно обжалване – ако 1воинстанционното решение е нищожно, ВС прогласява
нищожност и го връща на 1-воинстанционния съд

иск за обявяване на
нищожно решение
/ - установителен /

постановено от съдия, който е бил дисциплинарно уволнен
хипотези

с което страна се осъжда да престира нещо невъзможно или оронващо достойнство
няма подпис на съдията
съдът навлиза в чужда изключителна компетентност

възражение в хода на друго
висящо дело

правни последици
поражда всички присъщи правни последици ( СПН, ИС, КД ), но
наподобява унищожаемите сделки ; порокът е в това, че
недостатъците в правото на иск опорочават акта на съда ; те са
валидни

недопустими решения
решение, което не отговаря на изискванията при които
делото може да се реши по същество
постановено е при липсващо или ненадлежно упражнено право на
защита, както и ако съдът е бил десезиран ; липсата на положителна
или наличието на отрицателна процесуална предпоставка прави
решението недопустимо ; порокът е в процесуалните предпоставки

неправилни решения
решение, което противоречи на действителното правно
положение
не е верен изводът на съда относно предмета на спора – не отразява
действителното състояние на материалното правоотношение ;
несъответствието трябва да е обективно с извънпроцесуално
материалноправно положение, а не с данните по делото

постановено е еднолично от съдията, вместо от съдебен състав

решение от лице, което не е овластено да издава актове

способи за атакуване
въззивно или касационно обжалване ; изтекат ли преклузивните
срокове за обжалване, решението се стабилизира и няма способ
; ако обжалването се уважи имаме обезсилване

страната няма правен интерес или не е процесуално легитимирана
спорът е бил решен вече със СПН
хипотези

искът е предявен пред ненадлежен съд ( подсъдност )
направен е отвод за арбитраж

неправилно приложение на материалния закон ( невярна квалификация )

хипотези

грешки на съда при изясняване на фактите
нарушено е правило, свързано със събиране и изследване на фактически и
доказателствен материал
необоснованост на решението ( грешни логически разсъждения )
делото е останало непопълнено с фактически и доказателствен материал

49. Въззивно обжалване. Право на въззивна жалба. Насрещна въззивна жалба.
указание в какво се състои порочността
новооткритите и новонастъпили факти
новите доказателства, които жалбоподателят иска да се съберат при разглеждане на
делото във въззивната инстанция, и излагане на причините, които са му попречили да
ги посочи или представи
името и адреса на страната, която я подава
жалбата е нередовна ( ако липсват )
дава се едноседмичен срок да се
отстранят нередовностите

преписи, според броя на лицата
съдържа
ние

означение на обжалваното решение

приложе
ния

пълномощно ( ако е от пълномощник )
новите писмени доказателства
документ за внесена такса

в какво се състои искането
подпис на жалбоподателя

предмет
всички първоинстанционни решения ( срещу
цялото решение или отделни негови части –
диспозитивно начало )
могат да обжалват
лице с правен интерес, което е легитимирано да
обжалва ; правото възниква с обявяването на 1воинстанцинония съдебен акт и връчването му
на съответната страна и е с двуседмичен
преклузивен срок
типичните и нетипичните главни страни,
разполагалите с право на иск в 1-ва инстанция
( трябвало е да бъдат конституирани )

въззивно обжалване
способ за атакуване на порочно решение, което
позволява правният спор да бъде разгледан още
веднъж по същество
в предметът стои материалноправният спор, затова се казва, че ВО е
едно продължение на дейността на първоинстанционния съд ( втора
първа инстанция ) ; дейността и се наслага върху
първоинстанционната

отговор на въззивна жалба
прилагат се разпоредбите на чл. 259, ал. 2-4, като страната
взема отношение по жалбата, представя своето становище и
дали е порочно решението, посочва и защитни средства ;
отговорът има защитно предназначение
ако насрещната въззивна жалба е
редовна
изпраща се препис на другата страна
и се чака отговор в 1-седмичен срок

насрещна въззивна жалба
формално отговаря на изискванията на въззивната жалба, като
насрещната жалба дава възможност на страната пропуснала
срока да се защити ( при положение, че другата страна
обжалва, ще обжалвам и аз )

въззивна жалба
писмена жалба с точно предвидено
съдържание и форма ; подава се
чрез първоинстанционния съд,
който е длъжен да обслужи
проверката за редовност на жалбата

ако жалбата е редовна
първоинстанционния съд изпраща препис на
насрещната страна и в 2-седмичен срок тя трябва
да избере своя начин на действие

51. Касационно обжалване. Обща характеристика и предпоставки за допустимост.

право на касационно обжалване и на
насрещна касационна жалба
съвпада с правото на въззивно
обжалване и правото на въззивна
насрещна жалба

касационно обжалване
попада в групата на контролно-отменителното обжалване ;
задачата на КС е да провери порочността на обжалваното
решение и ако констатира порок да го отстрани като
заличи съответното решение

касационно обжалване
има ограничени основания за отмяна и
липса на възможност КИ да се отклони от
съдържанието на жалбата ; КС винаги
връща делото на съда по същество за
ново разглеждане
модели

предмет на касационното обжалване
не подлежат дела с обжалваем интерес (
различно е с цена на иска ) до 1000 лв.
въпросът на обжалваното решение :

решен в противоречие с
практиката на ВКС

решаван противоречиво
от съдилищата

от значение за точното
прилагане на закона,
както и за развитието на
правото

ревизионно обжалване
среща се в Германия и Австрия ; възниква
като по-гъвкаво и е насочено към страните
; ревизионният съд може да излезе извън
рамките на основанията в жалбата

52. Касационни основания и разглеждане на касационната жалба по същество.
касационни основания
целта е контрол и проверка на обжалваните
решения ( контролно-отменителен тип ) при точно
посочените в закона основания
решението е нищожно

недопустими решения
трябва да се отграничават тези
предпоставки, които не са
абсолютни ; тук действа, както
при въззивния съд – връща
делото на първа инстанция

противоречие със закона (
материалния закон )
неправилното прилагане на закона
трябва да е обусловило решението,
т.е. да опорочава правните изводи,
на които то се основава ; проверката
става въз основа на фактическите
констатации на въззивната
инстанция

разглеждане на касационната жалба
подава се в 1-месечен преклузивен срок от
връчване на решението на страната чрез съда,
който е постановил въззивното решение ; по
съдържание трябва да отговаря на посоченото в
чл. 248, но тъй като касационното обжалване като
контролно-отменително ангажира в по-малка
степен служебните функции на ВКС, неспазването
на тези изисквания я правят недопустима ; трябва
да бъде приподписана от адвокат / юрисконсулт,
освен ако самия жалбоподател или
представителят му имат юридическа
правоспособност

неправилно решение
не е основание, ако е непълен
фактическия и доказателствения
материал ( и за новонастъпили и
новооткрити )

нарушаване на съществени
процесуални правила
допуснато от съда нарушение на
процесуална норма, а не от
страната ( основание само за
страната в чиято права са били
нарушение )

отговор на ответника
след, като я приеме се изпраща препис на
ответника и му се дава 1-месечен срок за
отговор ; той може да подаде и насрещна
касационна жалба

изпълнение
въпреки, че се обжалва въззивното решение
получава изпълнителна сила и е основание за
изпълнително производство ; касационната
жалба не спира изпълнението, но може да
бъде поискано от ВКС от жалбоподателя при
надлежно обезпечение

необоснованост на решението
въззивният съд е допуснал грешка
при формиране на вътрешното си
убеждение, които грешки водят
неизбено до неверни фактически
констатации, а оттам и до грешни
правни изводи

подготвително заседание за допустимост
произнася се с определение, което е
преграждащо, защото лишава страната от
правото и на касационно производство и
затова подлежи на обжалване с частна жалба

открито заседание със страните
ако жалбата се допусне, ВКС призовава
страните, като съдът следи служебно за
основанията, свързани с нищожност или
недопустимост на решението

53. Касационно решение. Връщане на делото на въззивния съд и правомощия на ВКС при повторно обжалване.

при нищожно и недопустимо решение
ако е нищожно делото ще бъде прекратено, ако
не подлежи на прекратяване го връща за ново
разглеждане, а ако е недопустимо го обезсилва и
прекратява делото или го изпраща на
компетентния съд ако е недопустимо поради
сгрешена подсъдност

касационно решение

ако е неправилно
връща делото на въззивния съд за разглеждане от
друг състав, само ако се налага да бъдат
повторени определени съдопроизводствени
действия или да бъдат извършени нови

новото решение на въззивния съд също подлежи на обжалване
ако и при второто касационно обжалване се установи, че решението е
нищожно или недопустимо, го връща за ново разглеждане
ако се установи, че е неправилно каквито и съдопроизводствени действия
да са нужни те се извършват от ВКС и делото не се връща на въззивната
инстанция, тогава ВКС го решава по същество

54. Отмяна на влезли в сила решения – същност, основания, производство.

допустимост
ВКС се произнася по допустимостта на
молбата в закрито заседание
по същество
в открито заседание или отхвърля или
уважава искането ( не спира
изпълнението )

производство
компетентен е ВКС с 3-членен състав и
сезирането става с молба от
заинтересуваната страна, чрез
първоинстанционния съд, която
отговаря на изискванията, важащи за
въззивната молба

решението е основано на постановление на съд или на акт на
друго държавно учреждение, което впоследствие е отменено
отмяната на тези актове и то с обратна сила събаря основата на
решението и следователно то трябва да бъде отменено

срок
3-месечен преклузивен срок, течащ от
различен момент ( според основанието )
подлежат на отмяна
необжалваеми решения, ползващи се със
СПН
лигитимирана страна
заинтересуваната ( такава, която е
обвързана от неизгодно за нея решение
и то е неправилно поради порок по чл.
303, ал. 1, който порок засяга това лице )
ответници
лицата, за които решението поражда
благоприятни правни последици –
страната, в чиято полза е постановено
решението – необходими другари и др.

неистинност на показанията на свидетел, на заключение на
вещо лице или престъпно деяние на страната
източник е престъпление, което трябва да бъде установено по
надлежен ред като такова и решението трябва да е повлияно
на лъжливите показания или заключение на вещото лице или
да е повлияно от другите престъпления

отмяна на влезли в сила решения ( чл. 303 )
самостоятелно съдебно производство за
извънинстанционен контрол и отмяна на
влезли в сила решения, когато те са
основания
неправилни ( несъответствие между
решението и действителното правно
положение ), поради някоя от причините,
посочени изчерпателно в чл. 303, ал. 1

страната не е участвала поради нарушаване на правилата
обезпечаващи участието на страните
на ответника не е връчен препис от исковата молба и не е бил
призован на делото
страната не е била надлежно представлявана
страната е била недееспосособна, а в делото не е взел участие
законния и представител
не е могла да се яви поради обективна невъзможност
причината трябва да е внезапна и непреодолима или
преодоляването и да е свързано с риск - бедствие

когато се открият нови
обстоятелства или нови писмени
доказателства
непълнота на фактическия и
доказателствен материал, която се
дължи на обективна невъзможност
страната не е могла да вземе
лично или чрез надлежен
представител участие в делото

когато между страните за същото искане и на същото
основание са постановени две влезли в сила решения, които си
противоречат
решенията изхождат от еднакво компетентни
правораздавателни органи и противоречието е в техния
диспозитив ( не в мотивите )
страната е била представлявана от особен представител по
смисъла на чл. 29, когато не са били налице предпоставките
или не е била, когато са били налице предпоставките

нови обстоятелства или писмени доказателства
обстоятелства – юридически или доказателствени факти, които са
нови, когато не са били включени в доказателствения материал
по делото ; открити са след като са могли да бъдат отнесени по
делото
обстоятелствата или доказателствата да са от съществено
значение за делото
да доведат до промяна в решението, ако бъдат взети предвид
страната да не е знаела за тях или дори да е знаела да не е
могла да се снабди с тях
втората хипотеза ще е налице за нуждите на института на
отмяната само ако страната е положила нормално дължимата
грижа да се добере до тях

55. Отмяна на влязло в сила решение по молба на 3-то лице. чл. 304 / ГПК.

производство
сезирането става с молба, която засяга 2те страни, които са заедно насрещна
страна при условията на задължително
другарство

срок
3-месечен преклузивен срок, течащ от узнаването на
3-тото лице за решението
правно основание
неучастие в делото
легитимирана страна
имали са право на иск в производството, защото
спорното право е било неделимо ; имали са
качеството на необходими другари и затова и право
на иск, но не са били конституирани в процеса и не са
упражнили това си право + задължителни другари
съпруг за разваляне на договор за имот

отмяна от 3-то лице ( чл. 304 )
отмяна на влезли в сила решения от ВКС по
реда на самостоятелно, извънинстанционно,
контролно-отменително производство
защитата е за 3-ти лица, които не са взели участие в
делото, защото не са били конститутирани като главна,
подпомагаща или контролираща страна ; въпреки това
решението е неправилно, защото неоправдано
накърнява тяхната правна сфера

възобновява се разглеждането на делото, но вече с участието на 3-тото
лице и решението се отменя не само спрямо 3-тите лица, но спрямо
страните по първоначалното дело
последици

стимулират се ищците по дела относно неделими права да насочат иска
си срещу всички легитимирани лица, за да прекъснат възможността за
бъдеща отмяна

56. Другарство – понятие и видове другарство.

значение
важен е защото чрез него се избягват
противоречиви съдебни решения по
отношение на тъждествени
правоотношения и се постига
процесуална икономия

другарство
налице е, когато в исковия процес на страната на ищеца
или ответника участват повече от 1 лице, т.е. субективно
съединяване на исковете на няколко ищци или срещу
няколко ответници за общо разглеждане и решаването
им в 1 производство, когато те имат за предмет
тъждествени по предмет или основание
правоотношения

допустимост
необходимо е да има
общност в предмета на
делата им – нещо общо
в основанието или
петитума спрямо
насрещната страна

всеки от другарите седи спрямо съда в отделни процесуални
правоотношения, които се развиват в едно и също производство

активно
множество ищци

видове
според вида на другарите

пасивно
множество ответници
начално
обща искова молба
фазата в която възниква
последващо
в хода на висящ процес

степен на общност в
предмета на делата

по инициатива на
страните
според инициатора
по инициатива на съда
само последващо
факултативно
зависи от лицата
според наложителността
задължително
условие за иска

необходимо другарство
има пълно покриване в предмета на делата на отделните
другари – еднакво е и основанието и петитума ; отнасят се до
едно и също материално правоотношение, в което всички
другари са участници или имат спрямо него едно и също
правно положение
условие за допустимост – ако е задължително НД

обикновено другарство
делата не са идентични, т..е липсва идентичност в предмета
на делото ; всеки другар само води своя процес в рамките на
общото производство ; законните и съдебните срокове текат
по отделно и всяко разпореждане с правото на иск поражда
последици само за отделния другар ( не както при НД )
възможно е еднакво решение, но не е задължително

общи права и задължения
когато другарите имат общ
обект - съсобственост
едно и също основание
правата и задълженията
произтичат от 1 ЮФ

ред за разглеждане
необходимо е да бъде един и
същ редът за разглеждане

примери за задължително НД
делба, иск на трети лица срещу
съпрузи по отношение на вещи – СИО
примери за факултативно НД
иск от прокурор за разваляне на брак
поради бигамия
процесуално поведение
всеки другар действа самостоятелно
и действието на един не може да се
отрази в правното положение на
другите ( спрямо всеки от тях съдът
преценява допустим ли е иска )

59. Обективно съединяване на искове – понятие и видове.
обективно съединяване на исковете
свързване на няколко иска с различен предмет
между същите страни за общо разглеждане и
решаване в рамките на едно производство
законодателното основание е процесуална икономия и
избягване на противоречиви решения ; винаги, когато има
два или повече петитума или две или повече основания
имаме обективно съединяване ; винаги е само възможно –
не е наложително

условия
еднаква подведомственост, еднаква подсъдност,
еднакъв съдопроизводствен ред ; определението
на съда за допускане на ОСИ не подлежи на
обжалване ( ОСИ е само възможност )

няколко иска от ищеца с обща
искова молба или чрез
разширяване на първоначалния иск

видове

според способа, чрез който се предизвиква ОСИ

насрещен иск от ответника
инцидентен установителен иск
обратен иск от подпомаганата
страна

първоначални ОСИ ( искова молба )
предприемащото време
последващи ОСИ

кумулативно
няма никаква връзка с предметите,
има малка връзка между
материалните правоотношения, но
не е на обусловеност

по почин на ищеца
по почин на ответника ( насрещен )
по почин било на ищеца /
ответника ( ИУИ, ОИ )
по почин на съда ( трябва делата да
са на една и съща фаза )

от кого изхожда починът

според съотношението помежду си на исковете

алтернативно
на ищеца му е безразлично по кой
иск ще получи защита и затова
трябва да посочи поредността на
исканията
евентуално
има обусловеност на
правоотношенията, която е или
положителна или отрицателна

57. Участие на трети лица – встъпване и привличане
встъпване на трето лице
чуждо на висящия процес лице отправя до
съда волеизявление, че желае да помага на
една от главните страни и настоява да бъде
конституиран от съда като помагач

произнасяне на съда по
встъпването
чрез определение, което подлежи
на обжалване с частна жалба (
защото се преграждат
възможностите на третото лице или
главната страна )

процесуално условие
наличие на висящ исков процес между други главни страни и
отправено до съда волеизявление, като срокът е до
приключване на съдебното дирене
материалноправни условия / интерес /
желанието му да помага трябва да бъде обусловено от интерес
– решението да бъде в полза на страната, която подпомага

заместване на главната страна
при общо съгласие на ищеца и
ответника подпомагащата
може да замести главната
страна, като процесуален
субституент

привличане на подпомагащи страни
инициативата е на една от двете главни страни
и интерес ще има тази страна, на която
привлечената подпомагаща страна ще помага

право на жалба
подпомагащата страна може да
предяви жалба, т.е. да движи
делото до влизане на
решението в сила, но само
главните страни имат ИС

кога има интерес
положение, при което за третата страна при
решение в полза на подпомаганата страна ще има
благоприятна промяна в правната и сфера –
изходът на делото не се обвързва пряко с
последиците а косвено

статут на третото лице
няма статут на главна страна, а на
допълнителна – не може да извършва
разпоредителни действия с иска –
спогодба, оттегляне, признание ; при
противоречие между поведенията съдът

процесуално условие
срокът е до края на първото заседание за
разглеждане на делото, за ищеца ; и в
отговора на исковата молба за ответника ;
искането е писмено и да бъде изпратено и
на привлеченото лице

привличане на лице със самостоятелни права
когато ответникът признава задължението си,
но не е сигурно на кое лице принадлежи
правото ( на ищеца или друг )

заместване на ответника
вместо себе си може да привлече другия
претендент за правото след като е заявил
че иска да бъде освободен от процеса,
защото признава дълга си
третото лице се включва
процесът вече има две конкурентни
претенции – едната изключва другата ;
трансформира се в 2 насрещни
положителни установителни иска

58. Приемство в процеса и прехвърляне на спорното право

приемство в процеса
когато в хода на висящ исков процес бъде
заменена някоя от главните страни с друго лице
; резултат е от материалното правоприемство,
което се случва по време на висящ процес
тогава то се включва в процеса със свое собствено право
на иск, не приема правото на предишната страна, но и не
обезсмисля извършените до момента действия ; те са
валидни, а новата страна продължава процеса –
повторението им е недопустимо

законово приемство
при настъпване на универсално материално правоприемство
във висящ процес
когато почине ищец, съдът трябва да издири наследниците,
но ако почине ответникът то търсенето на наследниците
става от него – иначе се прекратява

доброволно приемство
замяна на първоначална главна страна чрез паралелни,
идентични по съдържание волеизявления до съда на 3 лица –
на 2-те главни страни и на новото лице
тогава, когато ищецът иска да земни ответника с друг и се
отказва от иска си срещу него са необходими 2 волеизявление
– на ищеца и новия ответник

прехвърляне на спорното право
в течение на висящ процес материалното право,
предмет на делото, променя своя носител ;
прехвърлителят става процесуален субституент и за
новия носител съществува възможност да участва като
подпомагаща страна, тъй като не може като главна
спорните права са в разпоредителната власт на приносителя им и
това, че води дело не означава, че трябва да вади предмета от
гражданския оборот

60. Инцидентен установителен иск. Обратен иск.

време на предявяване
ищецът може да поиска от съда в първото
заседание, а ответника с отговора на
исковата молба

срокове
предявява се за съвместно разглеждане
едновременно с искането за привличане –
първото заседание / отговор на искова молба

произнасяне на съда
петитумът винаги се формулира условно – да
бъде осъден ответникът по ОИ да плати,
след като ищецът по ОИ изпълни
постановеното срещу него осъдително
решение по първоначалния иск. съдът не
може да прескача ответника по
първоначалния иск и да осъди направо
подпомагащата страна ( ответник по ОИ )

инцидентен установителен иск
предявява се допълнително по висящия процес
от ищеца или ответника за да се установи
(не)съществуването на правоотношение, което е
преюдициално спрямо спорното право,
предмет на първоначалния или насрещния иск
способ за последващо, кумулативно обективно
съединяване на искове, която цел е да се разреши със СПН
спорът относно преюдициалното правоотношение наред
със спора относно обусловеното правоотношение ;
страната, която го подава трябва да има интерес

обратен иск
с първоначалния иск се съединява искът на
една от страните срещу подпомагащата страна
винаги се предявява, като евентуален иск ; може да се
предяви както от ищеца, чиито иск е отхвърлен (
купувачът чийто иск за собственост е отхвърлен ), така
и осъдения ответник, изпълнил осъдително решение

предмет
правоотношение, което е обуславящо (
преюдициално ) спрямо спорното право
не могат да бъдат правоотношения, настъпили след
правоотношението, предмет на спора

произнасяне на съда
във висящия процес се въвежда нов спорен
предмет, по който съдът трябва да се произнесе с
решението ; съдът взема своето становище в
мотивите към решението, което се ползва със СПН (
ако няма ИУИ съдът отново взема становище за
обуславящото правоотношение, но то няма СПН )

предмет
регресно притезание – притезание, спрямо което
правото предмет на първоначалния иск, е
преюдициално ; ОИ е зависим от първоначалния
иск

ответник
длъжникът по регресното притезание, който
същевременно е подпомагаща страна по
първоначалния иск ; ОИ се съчетава с привличане
на страна и се предявява срещу нея

61. Оттегляне и отказ от иска.
предмет на разпоредителното волеизявление
неговото право на защита и съдът не дължи
разглеждане и решаване на спора, а следва да
се десезира, защото вече не се дължи решение
от съда
начин на заявяване
устно в съдебно заседание или писмено преди
или след съдебно заседание, като трябва да
бъде доведено до знанието на съда

съгласие на ответника
ако се предприема след края на първото
заседание е необходимо безусловно съгласие на
ответника – писмено или устно

оттегляне на иска
процесуално действие на ищеца, с което той
заявява, че се отказва да получи по висящия
процес търсената с иска защита, но запазва
правното си твърдение и възможността да го
заяви с нов иск
десезиране на съда ; обикновено се прибягва до това,
когато ищецът се опасява, че поради недостатъчна
подготовка искът може да бъде отхвърлен или когато е
постигнал или се надява, че ще постигне извънсъдебно
уреждане на спора с ответника

последици

отказ от иска
процесуално действие - изявление на ищеца,
отправено до съда, че не поддържа занапред
иска си, тъй като е неоснователен
ищецът окончателно се отказва от търсената защита на
иска, защото признава че искът му е неоснователен ; съдът
отново се десезира ; стои по-близо до признаването на
иска

субект
вид разпоредително действие с правото на
защита и субект може да бъде само и
единствено ищецът ( типична / нетипична )
адресат
само и единствено съда, като в никакъв
случай другата страна в процеса

отпадат материалноправните последици
давността се смята като да не е била прекъсвана, но
извършваните в хода на делото материалноправни
действия ( прихващане ) запазват своята сила

съдът се десезира с делото
неговото задължение и право да реши делото се
погасяват, защото оттеглянето от иска погасява
самото процесуално отношение
заличават се всички процесуални действия
с обратна сила, включително и постановеното
решение, което съдът следва да обезсили като
недопустимо

видове
цялостно, частично, за определен иск от
субективно съединени и др.

ищецът може отново да предяви същи иск
и по него трябва да бъдат повторени процесуалните
действия, които са били обезсилени поради
оттеглянето, като изключение е въведено за
доказателствата, за които има труднопреодолима
пречка да бъдат събрани

субекти
същите, като при оттеглянето на иска, а адресат е
единствено съда ; отново става дума за волеизявление с
разпоредителен характер
предмет на разпоредителното волеизявление
правото на искова защита, но съгласие на ответника не се
иска
специфична СПН
прикрепва се към отказа от иска, а не към решението ;
важи само между страните и техните правоприемници

63. Спиране и прекратяване на делото.
смърт на страната по делото /
прекратяване на ЮЛ
по разпореждане на закона

запазват се валидността и
последиците на извършените до
спирането процесуални действия

необходимо е да се учреди
настойничество или
попечителство на страна
имаме висящо гражданско или
административно дело, което е
от значение за това дело
спирането настъпва след данни
за извършено престъпление и
сигнал до прокурор
конституционния съд е сезиран
по отношение на закон, който е
за приложимия закон
спиране по волята на страните –
чрез две паралелни
волеизявления

условия

спиране на делото
временно преустановяване на извършването на
процесуални действия от страните и от съда
спирането винаги е дължимо при точно определени
условия, защото процесът е формален и строго
регламентиран ; съдът дължи определение за спиране

съществува само временна
забрана за извършване на
действия
последици

ако в този период на спряно дело
бъдат предприети процесуални
действия те са невалидни
при отпадане на пречките
производството се възобновява ;
означава действия занапред

възобновяване
става чрез определение,
когато отпадне пречката за
движение, като и страните и
съдът следят за нея

определение за спиране
прегражда процеса, но временно, може
да бъде изменяно служебно от съда
определение за възобновяване
по движение на делото ; не подлежи на
обжалване с частна жалба
определение за прекратяване
типично преграждащо определени и
съдът не може сам да го отменя

когато процесът е недопустим
не е било налице или не е било надлежно
упражнено правото на иск / няма държавна такса
условия
след спиране по взаимно съгласие и изтичането на
6 месечен срок без възобновяване
или 6-месеца от смъртта на ответника без друг

прекратяване на делото
окончателно и трайно се преустановява
движението на процеса и той не може да
бъде възобновен
след прекратяването всички процесуални
действия са недопустими, а всички извършени
загубват силата си

определения

64. Съдебна спогодба

съдебна спогодба
потвърден от съда договор между страните по
висящо дело, с който те чрез взаимни отстъпки
уреждат със СПН изцяло или отчасти правния
спор, като десезират съда и слагат край на
делото в рамките на постигнатата спогодба
законът насърчава съдебната спогодба, като задължава
съда да прикани страните към спогодба

гражданскоправно регулиране
включва в себе си фактически състав и правните последици на
извънсъдебната спогодба ( чл. 365 / ЗЗД ), като двустранен
възмезден договор с отстъпки – частичен отказ от
първоначалното правно твърдение на страните ; включва в себе
си воля за частичен отказ
регулира
се от

определение за одобряване
процесуалноправно регулиране ( охранително производство )
за да е налице, трябва да бъде сключена пред съда, който
разглежда делото и да бъде удостоверена в съдебния протокол
( средство за валидност ) ; съдът дължи определение, с което да
одобри (или не) спогодбата ; трябва изрично или мълчаливо да
се иска прекратяване на делото

сила на пресъдено нещо
произтича от целта на спогодбата – да се
разреши правния спор, поради което
спогодбата придава сила на пресъдено нещо

извънсъдебна спогодба
при такава делото може и да продължи, като в
такъв случай има значение на юридически факт,
релевантен за спорното право и ако намери, че е
валидна съдът трябва да реши делото съобразно с
нея, като зачете нейния материалноправен ефект,
а срещу нея насрещната страна може да се брани с
възражение за нищожност или унищожаемост на
спогодбата

договор за спогодба

определение за прекратяване

да насърчи спорещите да приключат
делото със спогодба, чрез която
получават същото, което биха получили и
с решението
да укрепи договорното ( облигационно )
действие на спогодбата, като прибави и
държавноправната обвързаност
да стабилизира съдебната спогодба като
акт, който слага край на делото

последици

изпълнителна сила
не се ползва всяка съдебна спогодба, а само
тази, която има за предмет изискуемо
притезание, защото само тя е годен обект на
принудително изпълнение

65. Бързо производство

трудово възнаграждение и прекратяване
на трудово правоотношение
за установяване ( установителен иск ) и
преустановяване ( осъдителен иск ) на
нарушения на права на интелектуалната
собственост / права по закона за защита
на потребителя
за упражняване на родителски права при
разногласия между родителите

проверка на редовността и допустимостта
на исковата молба
дава възможност за допълване и
коригиране на ищеца в срок до 1 седмица

в закрито заседание се предприемат действията
на съда по насрочване
страните получават препис от разпореждането на
съда и доклада по делото и имат 1 седмица да
вземат становище по него ; ако има допълнителни
искания съдът се произнася веднага ( в деня на
постъпването им )

други искове, чието разглеждане е по
закон

бързо производство
специален ред за гледане на дела с
определен предмет на спора

съединяване на искове
не могат да се използват всички налични форми ;
изключени са насрещни искове и привличане на
трети лица, както и всички искове, освен тези,
които попадат в полето на бързото производство

уредени са в закона и не подлежи на преценка
устни състезания
след като съдът изслуша устните състезания
посочва деня, в който ще обяви решението си –
като срокът е двуседмичен и сроковете за
обжалване текат от датата на произнасянето ( не от
връчването на преписа )

66. Производство по брачни дела.
доброволно уреждане на спора
в първото дело за развод страните трябва да се
явят лично и при неявяване на ищеца без
уважителни причини производството се
прекратява, ако страните постигнат съгласие за
медиация спорът се прекратява
привременни мерки за развод/прекратяване
става чрез молба до съда и се отнася до
издръжката, семейното жилище, ползването на
придобитото през време на брака имущество,
грижа за децата и тяхната издръжка

подсъдност
важат общите правила
процесуална дееспособно
дори непълнолетни или ограничено запретени,
ако обаче е напълно запретен отговаря законния
му представител
особен
ости

решение по делото
не се постановява неприсъствено и решение при
признаване на иска ( не е длъжен да присъди
вина, когато има виновно поведение и на
двамата съпрузи или те поискат това )

сила на пресъдено нещо
важи спрямо всички ; при отхвърлен иск за развод
СПН осуетява нов иск, основан на същите факти ; не
се допуска отмяна по чл. 303 ; решението за развод
влиза в сила, дори да е обжалвано за вината

процесуална легитимация
само съпруг може да бъде ищец, а ответник само
съпруга му ; когато ищец е прокурора ( разваляне
на брак ) ответници са двамата съпрузи
разноски по делото
върху виновния / недобросъвестния или се делят

исков брачен процес
особено съдебно исково
производство, по реда, на което се
разглеждат брачните искове
за развод, унищожаване, установяване на брак

при смърт на съпруга преди иска
ако е преди предявяване на брачния иск,
изключва по-късното му предявяване
забранено е правоприемството
както доброволното, така и законното,
понеже са несъвместими с личния характер
смърт на съпруг-ищец
съдът дава двуседмичен срок на призованите
към наследяване низходящи / възходящи да
заявят дали желаят да продължат делото

иск за развод и за унищожаване на брак
целят да се прекрати занапред брачното правоотношение и затова са
конститутивни ; предпоставят съществуването на брака и са
недопустими ако брак не съществува
иск за установяване на брак ( + / - )
ако страните по тях са субектите на спорното брачно правоотношение (
двамата претендирани съпрузи )

при иск за развод
ищецът трябва да предяви всички основания за дълбокото и
непоправимо разстройство на брака

развод по взаимно съгласие
охранително производство, родово подсъдно на
районните съдилища
започва с писмена молба и се явяват лично на първото
заседание и след проверка на споразумението може да се
издаде решение за допускане на разводът, което е
конститутивен акт

съединяване
на искове

всички брачни искове могат да се съединяват
с тях задължително се предявяват искове за упражняване на
родителски права, лични отношения и издръжка на децата, семейно
жилище, издръжка между съпрузите
погасяване на исковете
според принципа за изчерпателност на брачния процес, исковете за
развод или за унищожаване на брака, които са могли да бъдат
предявени по висящ брачен процес се погасяват

67. Съдебна делба.

право на делба
съделителят, поискал делбата слага край на
всички правоотношения между съсобствениците (
всеки упражнява това право ) ; поражда се от
всяко дялово имуществено отношение ( пр. без
СИО, защото е бездялова )

спорно право на собственост
в този случай се съединяват с ИУИ или
конститутивни, относно правоотношения,
преюдициални спрямо правото на делба,
осъдителни и др.
страни
всички участници в имущественото отношение,
без значение дали участват в съдебната делба,
като ищци или ответници ; другарството е
задължително ; поделят си и разноските

ако не отричат правото си на делба
имат едновременно статут на ищци ( относно
своето ПД ) и на ответници ( относно ПД на другите
съделители )

съдебна делба
особено исково конститутивно производство, по реда на
което се установява и принудително осъществява
потестативно право за делба
замества непостигната доброволна делба и чрез нея по волята на
един и независимо от волята на другите участници тя се прекратява ;
правото на делба изисква нарочно производство, чрез което се
определят и оценяват бъдещите обекти на разделена собственост, а
ако е неделим се осъществява осребряване

допускане на делбата
започва с подаване на писмена молба до районния съд от
сънаследник, който иска делба ; към нея се прилагат и приложения ;
всеки може да поиска да се включат и други имоти в делбата и да
възрази на правото на делбата на някои от участниците ; първата фаза
завършва с решение по допускане на делбата, което подлежи на
обжалване и влиза в сила съобразно с правилата на общия исков
процес ; самото решение има СПН, с което се установява ПД на
съделителите

извършване на делбата
с решението за допускане започва втората фаза, целяща да извърши
допуснатата съдебна делба, като се осъществи съдебно признатото
право на делба ; може да се съединят и исковете на ищците за другите
спорове между тях, по отношение на притезания, по повод
имущественото правоотношение ( сметки и др. ) ; съдът пристъпва
към създаване на проект за разделителен протокол ( ако не е продан
), съобразно оценката и размера на квотата ; след което представя
протокола на съделителите, които могат да възразяват ; след това се
тегли жребии в съдебно заседание, кой съделител кой дял получава

осъществяване на правото на делба
или чрез образуване на дялове от общите
имоти и предоставяне на всеки дял в обект на
изключителна собственост на съответен
съделител, или чрез публична продан на
общия имот и разпределяне на получената
сума

70. Доброволен арбитраж – понятие и видове.
положителни страни
недостатъци
едноинстанционното производство крие риск от
постановяване на необжалваеми и задължителни
неправилни решения

таксата е по-ниска при искове с висока цена

арбитражът не разполага с власт да наложи явяването
на свидетели или вещи лица пред него

субсидиарно ГПК
за неуредените от ЗМТА, в
останалите ГПК също се прилага
субсидиарно ( по начин, който
намери за добре )
правна
уредба

място на арбитража
всички арбитражи са национални с
оглед държавния правопорядък, с
който е свързан ; мястото на
арбитража не трябва да се бърка с
мястото на разглеждане на делото ;
мястото на арбитража се определя
по изрично съгласие между
страните

по-бърз, защото е едноинстанционен и няма обжалване

страните избират арбитрите, което е гаранция, че делото
ще бъде решено от специалисти в тази област
международна конвенция обезпечава в много поголяма степен изпълнението на решенията в чужбина

арбитраж
способ за извънсъдебно решаване на спорове, при който
страните по определен имуществен спор се договарят
спорът да бъде решен от 3-то независимо лице

ЗМТА, УНИСТРАЛ
Ню-Йоркската Конвенция за
признаване и допускане
изпълнението на арбитражни
решения 1958, ЕК за търг. арб.

ad hoc
учредява се само за решаване на спора,
посочен в арбитражното споразумение ;
след него престава да съществува
постоянни арбитражи
учредява се с оглед решаването на
неограничен брой спорове ; постоянно
действаща е и има органи, правилник

предхожда държавното правосъдие, а след възникването на
последното става негова алтернатива ; в основата му е
разпоредителната власт на страните относно техните частноправни
имуществени отношения
договорна същност
начина му на конституиране
и правораздавателно
правомощие

процесуални последици
юрисдикционни правни
последици, които заместват
държавните

медиация
страните се отнасят към медиатор, който няма никаква
възможност да реши конфликта вместо тях, той просто
им сътрудничи да постигнат спогодба ( не решение ) и
всяка страна може да се откаже във всеки един момент
от медиацията
сходни
институти

междудържавен арбитраж
арбитраж, различен от международния
процесуални договори
дерогират било международната подведомственост,
било местната подсъдност по граждански дела ; с тях
спорът не се изключва от подсъдността на държавните
съдилища, а се пренася от един държавен съд в друг

видове
според устройството

според предмета

според седалището на страните

правни спорове
гражданскоправен е, когато има за предмет едно твърдяно или
отричано от ищеца гражданско или търговско правоотношение
неправни
спорове относно попълване на празнини в догвороа или
приспособяването му към нови обстоятелства

международен
местожителството /
седалището на поне една от
страните не е в РБ
вътрешен
и двете страни са с
местожителство / седалище в
България
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арбитраж
способ за извънсъдебно решаване на спорове, при който
страните по определен имуществен спор се договарят
спорът да бъде решен от 3-то независимо лице
предхожда държавното правосъдие, а след възникването на
последното става негова алтернатива ; в основата му е
разпоредителната власт на страните относно техните частноправни
имуществени отношения
договорна същност
начина му на конституиране
и правораздавателно
правомощие

процесуални последици
юрисдикционни правни
последици, които заместват
държавните

място на арбитража
всички арбитражи са национални с оглед държавния
правопорядък, с който е свързан ; мястото на арбитража
не трябва да се бърка с мястото на разглеждане на
делото ; мястото на арбитража се определя по изрично
съгласие между страните

медиация
страните се отнасят към медиатор, който няма никаква
възможност да реши конфликта вместо тях, той просто
им сътрудничи да постигнат спогодба ( не решение ) и
всяка страна може да се откаже във всеки един момент
от медиацията
сходни
институти

междудържавен арбитраж
арбитраж, различен от международния
процесуални договори
дерогират било международната подведомственост,
било местната подсъдност по граждански дела ; с тях
спорът не се изключва от подсъдността на държавните
съдилища, а се пренася от един държавен съд в друг

68. Производство по търговски спорове.

производство по търговски спорове
приложното поле е „търговски спор” , като подсъден е
окръжен съд, като първа инстанция при искове над 25
хил. лева
характерно е господство на писменото пред устното начало ; най-ярък
израз има тройната размяна на книжа, доколкото в общия ред има
единична размяна

допустимост и редовност
няма особености, преценява се от съда
изпраща се на ответника за отговор
срокът е съкратен на 2 седмици, който може
да привлече 3-ти лица, да подаде насрещен
иск, но не може инцидентен установителен иск

при отговор се изпраща на ищеца
който в 2-седмичен срок може да подаде
допълнителна искова молба, в която се
съсредоточват тези възможности, които в
общия исков процес ищецът има право в
първото съдебно заседание
възможност на отговор на ответника
дава му се възможност и за инцидентен
установителен иск

закрито заседание относно всички въпроси
свързани с фактическите доказателствени
искания, като е възможно да остави
окончателното произнасяне в открито
заседание

възможност за разглеждане на делото в закрито заседание
по преценка на съда, ако всички доказателства са писмени и
са представени съдът прецени, че няма нужда да изслуша
страните или по искане на страните и съдът прецени, че
няма нужда да се изслушват страните

69. Производство по колективни искове.

подсъдност
окръжният съд е винаги компетентен

производство по колективни искове
от наличието на Ю.Ф., които представляват нарушение на права
и водят до увреждане на правните субекти и характерът на
нарушението е такъв, че не може да бъде точно определен
кръгът на увредените лице, но са определяеми
това е защита на дифузни права - ЗЗПотребителите

съдържание на исковата молба
изисква се да са посочени обстоятелствата, които определят
кръга на увредените лица и начинът за разгласяване на
предявяването на иска ( медийно активни способи ) ;
изисква се ищецът да представи и доказателства, че е в
състояние „сериозно и добросъвестно” да защити
утвърдения интерес, както и да понесе тежестите по делото (
разноските )

ищец
може да бъде ФЛ или ЮЛ, които са претърпели вреди от
нарушението или организация, създадена специално за
защита на увредените лица или срещу такъв тип нарушения
ответник
субектът извършил увреждащото действие/бездействие

71. Арбитражно споразумение – съдържание и правни последици.
пречка да се предяви пред държавен съд иск относно спора, предмет на АС
въпреки това спорът продължава да е подведомствен на съответния съд и ако бъде
заведен пред него ще го разгледа, освен ако ответникът не се позове своевременно на
арбитражното споразумение ; действа като отрицателна процесуална предпоставка ; тя е
и относителна, защото може да се позове на нея само до края на първото заседание
поражда правомощие на арбитражния съд да разгледа и реши спора
висящо дело пред държавен съд не пречи да бъде започнато и продължено производство
пред арбитражен съд за същия спор ( целта е да се прескочат опит да се осуети арбитража
) ; ако държавният съд постанови решение то се ползва със СПН за арбитражния

правни
последици

арбитражният съд може да се произнесе относно собствената си компетентност
неговото становище не е задължително за държавния съд
правните последици важат само за страните по него
за 3-то лице е необходимо съгласието му ( няма универсално правоприемство )

арбитражно споразумение
договор за арбитраж, с който страните по него възлагат
на арбитража решаването на всички или част от
споровете по определено частноправно имуществено
правоотношение ( договорно или извъндоговорно )
централният институт на арбитража, то е условие за неговата
валидност ; може да включва определяне на мястото на арбитража,
дали той ще бъде институционален или ад хок, едноличен или
колегиален и др. ; процесуален договор с процесуални последици

само граждански–частноправни имуществени спорове ( без публичноправни )
изключват се спорове относно вещни права и владение върху имоти,
издръжка, както и правата, произтичащи от ТПРО

допустимост

допустими са търговски и нетърговски спорове
страни могат да бъдат Ф.Л., Ю.Л. и държавата
арбитрируемостта на спора е условие за валидност на споразумението
задължителна писмена форма

минимално необходимо съдържание
изчерпва се със съгласието на страните определен спор да
бъде решен от арбитраж ; може да е договорно или
извъндоговорно, но не е валидно ако споровете по всички
договори се възлагат на арбитраж
арбитражна институция
ако няма посочена винаги е ад хок, а ако е посочена,
трябва да бъде индивидуализиран коректно
предмет на арбитражното споразумение
може да е както един възникнал спор така и един бъдещ (
като в последния случай е арбитражна клауза ) ; в случай
на арбитражна клауза тя е независима от
материалноправния договор
договорна същност
като договор, той отговаря на правилата на ЗЗД за
валидност, както и начина по който се прекратява

72. Арбитражно производство – основни принципи и разлики със съдебния исков процес.
арбитражно производство
равенство на страните и
състезателно начало
действат като предел на договора

образуване
институционен
искова молба до съда –
според правилника ;
подписана от ищеца и да
съдържа страните,
обстоятелствата, искането
и арбитражното
споразумение

насрещен иск
само ако искът има за предмет спор,
възложен със споразумение между
страните по първоначалния иск ;
може да бъде предявен най-късно с
отговора на исковата молба

ад хок
започва в деня, когато
ответникът получи
искането на ищеца, което
играе ролята на покана за
назначаване на арбитър
или за започване на
преговори

представителство
не важат разпоредбите на ГПК,
изборът на страните е неограничен

устност и непосредственост
воденето на протокол обаче не е
задължително и необходимо

публичността е недопустима
несъвместима е с
конфиденциалността на търговците

изменение на иска
допустимо е едновременно
изменение и на основанията и на
петитума на иска, но с изменението
спорът също трябва да бъде
обхванат от арб. споразумение

развитие
съобразно уговорената между страните процедура, като
договорната свобода се движи в пределите на
повелителните норми на ЗМТА и преценката на съда, в
случаите когато даден въпрос не е уреден от закона
място на разглеждане
определят го страните
или от арбитража

принципи

диспозитивно начало
важи в по-голяма сила, защото
страните определят компетентност,
отвод и заместването на арбитри

език на водене
на български, или ако
страните са избрали друг

доказване
сходно с това в съдебния исков процес, но са
допустими и доказателствени договори (
страните могат да изключат примерно
свидетелските показания )
съдействие от районен съд
възможно е да бъде потърсено държавно
съдействие при събиране на някои
доказателства ( поради фактът, че
арбитражния съд няма принудителна власт )

разглеждане на делото
става в заседание, насрочено от арбитражния съд, освен
ако страните счетат, че няма нужда от заседание ; страните
трябва да бъдат уведомени за деня и часа на заседанието и
ако не бъдат намерени, влиза в сила презумпция, че
съобщението е пратено на последния известен адрес и е
редовно получено

прекратяване
прекратява се с определение, което е окончателно и
неподлежи на обжалване
десезиране на съда
ищецът оттегли иска си и
ответникът не възрази ;
взаимно съгласие ;
сключена е спогодба
между страните, но не
искат съдът да я
възпроизведе в решение

искът е недопустим
най-важна е
компетентността на
арбитражния съд, която
проверява служебно ; при
унищожаеми АС,
проверката е само по
молба на ответника

73. Арбитражно решение – същност и правни последици. Защита срещу арбитражното решение.

поправка и тълкуване
по искане на всяка от страните или по почин на съда ( само за
поправка ) ; страната трябва да направи искането в 60 дневен срок,
след като получи решението и да уведоми другата страна за
искането си ; съдът изслушва страните в заседание и се произнася в
1-месечен срок ; решението се ползва със същите права
защита
допълнително решение
постановява се, когато АС е пропуснал да се произнесе по някое от
исканията, с които е бил сезиран ; подава се молба в 1-месечен срок
от получаване на непълното решение и се уведомява другата страна
; това всъщност е възобновяване на производството, като за разлика
от поправянето и тълкуването няма обратна сила

приложими източници
подредени са : повелителни норми,
уговорки на договора, търговски обичай,
диспозитивни норми на приложимия закон
решение при уговорени условия
страните сключват спогодба и искат от съда
да я възпроизведе в арбитражно решение ;
такова решение е неатакуемо

отмяна ( до 3-месеца след
получаването на АР )
средство за защита срещу порочни
решения ; уредбата има повелителен
характер и понеже решението има
частен характер, отмяната става по
исков ред ; решенията могат да бъдат
атакувани само по същество

ВКС
подсъден на иска за отмяна ; при разглеждането му
трябва държи сметка за особения предмет на
производството, което има редица общи черти с
извънредните способи за отмяна на влезли в сила
решения ; ВКС не може да отменя АР на чужд съд ;
може да върне решението след като го отмени
основания за отмяна ( само процесуални )
недееспособност на ищеца, при сключване на
споразумението ; липса на споразумение или неговата
недействителност ; предметът на спора не подлежи на
арбитраж или споразумението противоречи на
обществения ред ; решението решава спор,
непредвиден в арбитражното споразумение или е
изцяло извън предмета на спора ; при образуването на
арбитражния съд не е съобразено споразумението
между страните или разпоредбите на ЗМТА

арбитражно решение
постановява се с мнозинство или единодушие и
трябва да бъде писмено и мотивирано ( освен ако
страните са се уговорили да няма мотиви или се
касае за решение при уговорени условия ) ; трябва
да съдържа дата и място на арбитража, подпис на
арбитрите и особените им мнения

изпълнителна сила
същата, като тази на съдебните решения, но се подава молба
до СГС, придружена от арбитражното решение и
доказателства, че е връчено на длъжника по изпълнение
сила на пресъдено нещо ( имат само българските решения )
същата, като тази на съдебните решения, с изключение че
важи само за страните, а не и за 3-и лица

правни
последици

едностранно волеизявление с частноправен характер
не е държавен акт и поражда подобно на арбитражното
споразумение процесуални последици ; ползват се със СПН и
с ИС и произтичат от правораздавателната функция на
арбитража, който е сурогат на държавното правосъдие

74. Цел и същност на обезпечаването на иска. Обезпечителни мерки.

по трайност
тя е привременна, т.е. важи
докато е висящ исковия
процес, чийто изход се очаква
исков процес
предпоставя предстоящ или висящ исков
процес – тя обезпечава осъществяването
на бъдещото решение, а не неговата
правилност ; зависи от изхода на исковия
процес

изпълнителен процес
обезпечаването на иска служи за да
запази целостта и принадлежността на
обектите на бъдещото изпълнение ; може
да се яви средство за защита срещу
незаконен изпълнителен процес

по съдържание
тя не навлиза така дълбоко в правната сфера на
ответника, а цели само да подготви, да осигури,
но не и да осъществи търсената с иска защита
интензитет

обезпечително производство
формата на нарушение е застрашаване вбъдеще на
реализацията на едно субективно гражданско право
; съдът използва едностранни, властнически актове
– обезпечителни мерки, чрез които навлиза в
правната сфера на ответника и или му отнема
правни възможности или му възлага задължения

да осигури, че докато спорът е висящ неоснователно
отричаното право ще бъде осъществено
цели

да осигури, че ще се попречи да се осъществи
неоснователно претендираното право

осигуряващи бъдещото осъществяване на
неоснователно отричано право
осъдителни, положителни установителни и
конститутивни
осуетяващи настоящото осъществяване на
неоснователно претендирано право
отрицателни установителни и конститутивни
запор и възбрана
лишават ответника от разпоредителна власт,
задължават го да пази вещта и не могат да се
налагат върху несеквестируеми имуществени права
връчва се съобщение до ответника

обезпечителни мерки
защитата и санкцията, в които се
състои обезпечаването на иска
прилагат се за защита на всички видове искове
( УИ, ОИ, КИ ) и са изчерпателно посочени

видове

предписани от закона
запор, възбрана
уговорени от страните
по преценка на съда
в защита на парични притезания
в защита на вещни права
в защита на потестативни и всякакъв друг вид

82. Същност и общи правила на охранителните производства.

охранителни производства
уредени са в ГПК и други закони, като орган, който
постановява охранителния акт е съда или нотариуса
правните последици се отнасят до гражданските
правоотношения и от тази гледна точка представляват
гражданско дело в широк смисъл ; актът, който се издава е
охранителен, а не защитен на накърнено право и целта е да
породи изходни за молителя правни последици, без те да
съставляват същевременно посягане върху чужда правна сфера

молба на заинтересуваното лице пред РС на молителя
важи диспозитивното начало – желан, а не наложен акт ; трябва да е
писмена и да сочи охранителния акт, който се иска да бъде издаден
закрито заседание
с оглед издирване на истината ( при нужда от разпит ) може да стане и
в открито заседание ; съдът търси истината служебно ( събира
доказателства ), като са допустими всички доказателствени средства
решение
след като изясни фактите, съдът се произнася с решение, което не се
ползва със СПН, но съдът не може да отмени самоволно акта

отхвърля молбата
обжалва се в 1-седмичен срок от
съобщаването на отказа

уважава молбата и издава акта
необжалваемо, поради липса на
правен интерес

порочност на издадения охранителен акт
прокурорът и 3-ти лица могат да атакуват охранителния акт,
ако е постановен в противоречие със закона ; става с иск
срещу лицата, за които актът е породил изгодни последици

едностранни
отнасят се само до правната сфера на молителя
характер

безспорни
молбата не е в състояние да предизвика спор
превантивни
цели да предотврати правонарушение

спиране
налице е спор относно
издаването на охранителния акт

след образуването на охранителното
производство е започнат исков процес,
относно правоотношението, което е
условие за издаването на акта или, което
е предмет на установяване с този акт
издаване на КНА при висящо дело
3-то лице се противопоставя на
издаването на охранителния акт ;
молителят има 1-месечен срок да
представи иск срещу лицето
не е предявил иск при противопоставяне
на 3-то лице

прекратяване
развитието се преустановява
окончателно

когато бъде оттеглена молбата за
издаване на охранителния акт
когато молителят не бъде намерен на
посочения от него адрес

75. Производство по обезпечаване на иска.

обезпечителен процес
обхваща две производства
възникван
е на нужда

преди да е предявен
иск за спорното
право

нужда от
обезпечение по вече
висящ исков процес

допускане

налагане

когато
производството по
иска е спряло

молба на ищеца ( до първото съд. заседание )
писмена и да сочи обезпечителната мярка и цената
на иска ; препис от молбата не се връчва на
ответника, като идеята е бързина и изненада
предявеният иск да бъде допустим
основания

искът да бъде вероятно основателен
да има интерес от обезпечаването

издаване на определение за обезпечаване на иска
ако има право на обезпечение на иска се произнася с определение,
което подлежи на обжалване в 1-седмичен срок, като препис се
връчва и на насрещната страна ( не е нужна изненада )
право на ответника да обжалва
обезпечителния процес се развива едностранно, но има двустранен
характер – ответникът може да обжалва, а по молбата съдът се
произнася в деня на постъпването и в закрито заседание

налице са убедителни писмени доказателства
ищецът представи гаранция в определен размер

основание

обезпечителна заповед
въз основа на определението се издава
обезпечителна заповед, въз основа на която се
налага обезпечението от съдия-изпълнител

83. Производство за установяване на факти.

предвиденият от закона документ за факта
не е съставен и не може да бъде съставен
съставеният документ е бил унищожен или
изгубен, без да може да бъде възстановен
да няма друг ред ( исков ред )
за установяване на съответния факт

предмет
факти, чието правно значение не е само
гражданско и за тяхното удостоверяване по
принцип е предвиден официален документ, чието
издаване трябва да е задължително и който трябва
да е свидетелстващ спрямо съответния факт

предпоставки

производство по установяване на факти
целта е да се замести един несъставен или
унищожен официален документ със съответното
съдебно установяване на фактите, които е съдържал
или е трябвало да съдържа
става дума за документи за образование, брак, смърт

молба на лицето, черпещо права от установявания факт
има специфично съдържание в ГПК и се подава пред РС по постоянния
адрес на молителя
открито заседание
призовават се освен молителя и лицата, които са заинтересувани от
факта и прокурор ; съдът си служи с всички доказателства по ГПК
решение
подлежи на обжалване по реда за обжалване на решения, постановени
по общия исков ред ; няма СПН и замества липсващия документ

