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4.2. Правната рамка по граждански и търговски дела
74. Регламент (ЕО) № 1206/2001 относно сътрудничеството между съдилищата на държавите-членки при събирането на доказателства по
граждански или търговски дела е приложимата правна рамка за снемане на показания чрез видеоконферентни връзки по граждански и търговски
дела. Съгласно този регламент видеоконферентните връзки могат да се използват при трансгранично снемане на показания в две възможни
ситуации. Това включва снемането на показания от замоления съд съгласно членове 10—12 и прякото снемане на показания в съответствие с
член 17.
75. Съгласно членове 10—12 страните и техните представители имат право да присъстват при снемането на показания от замоления съд, ако
такава възможност е предвидена от правото на държавата-членка на молещия съд. Замоленият съд определя условията, при които страните и
техните представители могат да участват в съответствие с член 10. Замоленият съд ги уведомява относно времето и мястото на производството.
Съгласно член 11 замоленият съд може да поиска страните и техните представители да присъстват или да участват при снемането на показания,
ако такава възможност е предвидена от правото на държавата-членка. Представители на молещия съд могат също да пожелаят да присъстват
при снемането на показания от замоления съд, ако такава възможност е предвидена от правото на държавата-членка на молещия съд. Ако е
отправено искане за участие на представителите на молещия съд при снемането на показания, замоленият съд определя условията за участие в
съответствие с член 10.
76. За да се улесни присъствието или участието на страните или на молещия съд, молещият съд може да поиска замоленият съд да използва
комуникационни технологии (като видеоконферентни връзки) при снемането на показания. Замоленият съд трябва да изпълни това искане освен
ако то е несъвместимо с неговото право или ако поражда значителни практически трудности. В случай на несъвместимост с националното право,
замоленият съд трябва да уведоми молещия съд.
Ако не съществува достъп до технически средства, тези средства могат да бъдат осигурени на съдилищата по силата на споразумение между тях.
77. Освен ако не е отправено искане за специална процедура от молещия съд, замоленият съд изпълнява искането в съответствие с правото на
своята държава-членка. Той председателства разпита, като обикновено той се провежда на официалния език на замоления съд. Замоленият съд
отговаря също за организацията на изслушването и призоваването на свидетелите. Ако е необходимо, се предприемат принудителни мерки в
съответствие с правото на замоления съд. Свидетелят може да се възползва от правото си да откаже да дава показания в съответствие с правото
на държавата-членка на молещия или на замоления съд.
78. Съгласно член 17 молещият съд може да поиска да снеме пряко показанията в друга държава-членка и подава искане до централния орган
или компетентния орган в другата държава-членка. Прякото снемане на показания трябва да бъде на доброволна основа, без използването на
принудителни мерки. Молещият съд трябва да уведоми разпитваните лица, че прякото снемане на показания е доброволно.
След получаване на искането централният орган или компетентният орган на замолената държава-членка уведомява молещия съд дали искането
се приема, както и относно съответните условия съгласно правото на неговата държава-членка (напр. може да се определи съд на замолената
държава-членка, който да участва при снемането на показания). Молещият съд изпълнява искането в съответствие с правото на своята държавачленка, въпреки че трябва да се спазват условия, определени съгласно правото на замолената държава-членка. Както и в член 10, в член 17 се
насърчава използването на видеоконферентни връзки. Искането може да бъде отхвърлено от централния орган или компетентния орган, ако
искането не попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 1206/2001, ако се съдържа цялата необходима информация или ако прякото снемане на
показания противоречи на основни принципи от правото на неговата държава-членка.
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