Граждански процесуален кодекс

2 09 С01

(актуализационно приложение към 17 ноември 2020 г.)

Със Закона за изменение и допълнение на Гражданския
процесуален кодекс (ДВ, бр. 98 от 17 ноември 2020 г.) са приети
следните изменения и допълнения в ГПК:
1. Създадена е ал. 4 на чл. 4 (вж. с. 16):
(4) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Устният превод и тълкуването
може да се извършат и чрез видеоконференция, като преводачът или
тьлковникът присъстват в съдебната зала на съда, в който се
провежда съдебното заседание, освен ако конкретните обстоятелства
не налагат тяхното присъствие при изслушваното лице.

2. Създаден е чл. 135а (вж. с. 60):
Участие на страните чрез видеоконференция
Чл. 135а. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2020 г.) (1) Всяка страна може да
поиска да участва в съдебно заседание чрез видеоконференция,
когато тя не е в състояние да се яви непосредствено пред съда.
(2) При видеоконференцията страната присъства в специално
оборудвано за видеоконференции помещение в районен съд,
определен по реда на чл. 156а, ал. 2—4, място за лишаване от
свобода или ареста.
(3) Съдът уведомява страните за условията за провеждане на
видеоконференция.

3. Създадена е ал. 3 на чл. 136 (вж. с. 60):
(3) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2020 г.) В случаите по ал. 1 не се допуска
разглеждане на делото чрез видеоконференция, освен при съгласие
на страната.

4. Създадена е ал. 4 на чл. 143 (вж. с. 62):
(4) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2020 г.) При провеждане на заседание чрез
видеоконференция съдът следи:
1. за спазването на техническите изисквания за извършване на процесуални действия в електронна форма и начините на извършването
им, предвидени в глава осемнадесета „а“ от Закона за съдебната
власт;
2. използваната комуникационна връзка да позволява едновременното предаване и приемане на образ и звук;
3. процесуалните действия да се възприемат от всички участници в
заседанието, намиращи се на различни места;
4. за извършването на запис от видеоконференцията.

5. В чл. 150 са създадени нови ал. 3 и 6, а досегашните ал. 3 и 4
стават съответно ал. 4 и 5 (вж. с. 64):
(3) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2020 г.) При провеждане на
видеоконференция в протокола се вписват името и длъжността на
съдебния служител от районния съд или на началника на затвора
или началника на ареста или определен от тях служител,
присъстващ на видеоконференцията.

…
(6) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2020 г.) За извършената видеоконференция,
след уведомяване на участниците в нея, се изготвя видеозапис върху
електронен носител. Видеозаписът се прилага към делото.

6. В чл. 151, ал. 4 е създадено изр. второ (вж. с. 64): „Когато в
заседанието е използвана и видеоконференция, съдът се
произнася по искането за допълване или поправяне и след
възпроизвеждане на записа от нея.“.
7. Създадена е нова ал. 6 на чл. 151 (вж. с. 64):
(6) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2020 г.) Записът на видеоконференцията се
пази до изтичането на срока за съхранение на делото.

8. В чл. 156, ал. 1 накрая е поставена запетая и са добавени
думите „както и необходимостта от видеоконференция за
тяхното събиране“ (вж. с. 65).
9. Създаден е чл. 156а (вж. с. 65):
Събиране на доказателства чрез видеоконференция
Чл. 156а. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2020 г.) (1) Събиране на доказателства
чрез видеоконференция може да стане по искане на страна, а при
изслушване на вещо лице – и служебно от съда.
(2) Разпит на свидетел и обяснения на страна чрез видеоконференция са допустими, когато не са в състояние да се явят непосредствено пред съда по делото и се намират извън съдебния район на районния съд, чието седалище съвпада със седалището на съда по делото.
(3) Изслушване на вещо лице чрез видеоконференция е допустимо,
когато поради служебна ангажираност или други обективни
обстоятелства вещото лице не може да се яви пред съда по делото и
се намира извън съдебния район на районния съд, чието седалище
съвпада със седалището на съда по делото.
(4) Съдът определя датата и часа на провеждане на заседанието, в
което ще се използва видеоконференция, след проверка на възможността за провеждането й с най-близкия районен съд по мястото на
пребиваване на страната, свидетеля или вещото лице, съответно в
мястото за лишаване от свобода или ареста, където се намира
лицето.
(5) Свидетелите, страните и вещите лица, чиито изявления ще бъдат
изслушани чрез видеоконференцията, се призовават за датата и часа
на съдебното заседание, като им се указва съдът, в който следва да
се явят, съответно мястото за лишаване от свобода или ареста,
където ще се използва видеоконференцията.
(6) Самоличността на лицето, което участва чрез видеоконференция,
се проверява от служителя по чл. 150, ал. 3, който присъства на
видеоконференцията.
(7) Преводачът или тълковникът присъстват в съдебната зала на
съда, в който се провежда съдебното заседание, освен ако конкретните обстоятелства не налагат тяхното присъствие при изслушваното лице.

10. Досегашният текст на чл. 157 става ал. 1 и се създава ал. 2
(вж. с. 65) :
(2) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2020 г.) За допускане на събиране на
доказателства чрез видеоконференция съдът се произнася с
мотивирано определение, в което се обосновава необходимостта от
провеждане на видеоконференция.

11. В чл. 176, ал. 4 накрая са добавени думите „или чрез
видеоконференция“ (вж. с. 70).

12. След чл. 639 е създадено подразделение „Допълнителна
разпоредба“ с нов § 1 и досегашният § 1 става §1а (вж. с. 248):
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. (Нов – ДВ, бр. 98 от 2020 г.) „Видеоконференция“ по смисъла
на този кодекс е комуникационна връзка чрез техническо средство
за едновременно предаване и приемане на образ и звук между
участници в процеса, намиращи се на различни места, позволяваща
записване и съхраняване на информацията на електронен носител.

