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Наръчник
2.3. Необходимата подготовка
22. След приемане на искането може да започне практическата подготовка.
23. В трансгранични граждански и търговски производства, когато има отправено искане до съд в друга държава-членка, замоленият съд
уведомява молещия съд и/или страните по делото за датата, часа и условията на участие. Уместно е да се направи предварителна консултация с
молещия съд относно датата и часа на разпита. Замоленият съд призовава свидетелите и предприема необходимите принудителни мерки, ако се
налага. Искането трябва да бъде изпълнено в срок от 90 дни след получаването му.
24. В случай на пряко снемане на показания, молещият съд е отговорен за организирането на разпита и за уведомяването на свидетелите относно
датата, часа и мястото на разпита, както и относно факта, че даването на показания е доброволно.
Централният орган или компетентният орган на замолената държава-членка следва да оказват съдействие на молещия съд, тъй като
насърчаването на видеоконферентните връзки попада в рамките на техните задължения. Молещият съд трябва да спазва изискванията,
установени от централния орган или от компетентния орган, като те от своя страна могат да посочат национален съд, който да осигури спазването
на тези изисквания.
25. По наказателноправни въпроси съдебният орган на замолената държава-членка връчва на съответното лице призовка съгласно приложимото
право. Начинът, по който лицето се призовава да се яви в съда, се урежда от националното законодателство.
26. Освен това, молещият съд и органът на замолената държава-членка, който разполага с видеоконферентно оборудване (и може да бъде съд),
трябва да направят резервация за съдебни зали или зали за свидетелите. Ако при разпита ще се използва устен превод, по граждански дела в
случай на пряко снемане на показания молещият съд се свързва с преводачите и договаря с тях условията (относно хонорарите, евентуалните
пътни разходи и други разноски).
27. Техническата годност на видеоконферентното оборудване е от съществено значение за практическата подготовка.
Необходимо е контактите между техническите експерти от съответните съдилища, затвори или други места, с които се провежда
видеоконферентна връзка, винаги да се осъществяват достатъчно рано преди видеоконференцията, за да се гарантира, че видеоконферентното
оборудване функционира както трябва (камери, микрофони, екрани, ISDN линии и др.).
Препоръчва се оборудването и връзките да се изпробват най-малко един ден преди видеоконференцията. Освен това може да се окаже полезно
номерата на ISDN телефонни линии и номерата на факсовете да се изпратят на техническия персонал и служителите в съответните съдилища.
Последна актуализация: 18/01/2019
Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на
Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са
споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната
информация.

