Уважаеми читатели,
Пред вас е поредният трети брой от четвъртата година на списанието ни "Право,
политика, администрация". В него публикуваме статии, доклади и материали от проведената
на 26.04.2017 г. научна сесия за студенти и докторанти на тема „ДОКАЗВАНЕТО В
ПРАВОТО - НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИНОВАЦИИ”. Участието на студентите и
докторантите определяме като изключително успешно и ползотворно, от гледна точка на
реализиране на задачата ни за създаване на добри практики за участие на студенти и
докторанти в научно-изследователски дейности.
В настоящия брой предоставяме на вниманието ви част от изнесените доклади, които
представят най-общо и тематиката на докладите и научните съобщения. Особен интерес у
участниците в сесията предизвика темата за доказването на електронната комуникация на
гражданите с публичната администрация и доказването й в гражданския и
административния процес. Установи се, че много често страните в процеса представят
разпечатки от електронната поща, за да докажат определени твърдени от тях факти (във
връзка с водене на преговори с ответната страна, сключване /изпълнение/ прекратяване на
договор, подадени заявления или искания за издаване на документ от публичната
администрация и др.). Съдебната практика е категорична, че представените в процеса на
оптичен носител електронни писма представляват електронни документи по смисъла на чл. 3
от Закона за електронния документ и електронния подпис. Същите могат да бъдат
възпроизведени и на хартиен носител по реда на чл. 184 от Гражданския процесуален кодекс.
Налице е и нова нормативна уредба на въпросите, касаещи е-комуникацията. Законът за
електронния документ и електронния подпис урежда правните последици от електронните
изявления, а тяхното пренасяне като електронни съобщения, в разновидността им
"електронна поща", се урежда в Закона за електронните съобщения. Законът за
електронното управление уреди дейността на административните органи при работа с
електронни документи, предоставянето на административни услуги по електронен път и
обмена на електронни документи между административните органи. Новата уредба поражда
и много нови въпроси, свързани с практиката по прилагането й, част от които бяха обект на
докладите и съобщенията на участниците в научната сесия.
Модератори и организатори на научната сесия бяха доц. д-р Валентина Александрова и
доц. д-р Рая Илиева. Участие в научната сесия взеха 28 студенти и докторанти, а изнесените
доклади бяха 18 на брой.
Вярваме, че публикуваните материали ще ви бъдат интересни и полезни. Приятно
четене!
Доц. д-р Валентина Александрова,
член на Редакционната колегия
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