С цел да опрости и ускори арбитражното производство, както и да намали
разноските на страните свързани с неговото провеждане УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ
НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА МИКРОПРЕДПРИЯТИЯТА утвърди
настоящите
ПРАВИЛА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННИ ЗАСЕДАНИЯ
НА АРБИТРАЖНИЯТ СЪД КЪМ БАМ
1. Целта на дистанционното провеждане на заседания на Арбитражния съд е да
бъдат спестени време и разноски за арбитражния съд и страните.
2. В случаите, в които ищецът или ответникът имат седалище или адрес в
различни населени места от седалището на Арбитражния съд, по искане на една от
страните заседанията на арбитражният съд могат да се проведат дистанционно.
3. При постъпило искане за провеждане на дистанционно заседание решаващият
състав уведомява другата страна и дава 7 дневен срок за становище. В случай че
другата страна изрази писмено съгласие, решаващият състав насрочва ден и час за
провеждане на дистанционно заседание.
4.Дистанционните заседания се провеждат чрез видеоконферентна връзка
базирана на интернет технология.
5. Секретариатът на Арбитражния съд осигурява на решаващия състав
техническата обезпеченост на условията за провеждане на видеоконферентна връзка.
Дистанционното заседание се открива след като председателят на състава се увери че е
налице техническа връзка (чрез видео и звук) между всички участници във
видеоконференцията.
6.Пълно дистанционното заседание се провежда в случаите когато и двете
страни не присъствуват в седалището на арбитража. При пълно дистанционно
заседание страните са длъжни сами да си осигурят техническата възможност за участие
във видеоконферентна връзка.
7. Непълно дистанционно заседание се провежда в случаите когато една от
страните присъствува в седалището на арбитража, а другата е извън седалището му.
При непълно дистанционно заседание секретариатът на АС към БАМ осигурява и на
присъствуващата страна техническа възможност да участвува във видеоконферентната
връзка.
8. При провеждане на дистанционни заседания страните могат да извършват
всички процесуални действия, без представяне на писмени доказателства.
9. Когато страните имат седалище или адрес в други държави, дистанционното
заседание се провежда на избрания от страните език съобразно чл.20 от Правилника на
АС към БАМ.
10. За проведеното дистанционно заседание се съставя протокол от секретаря на
арбитражния съд съобразно чл.33 от Правилника на АС към БАМ.
Настоящите правила са приемат въз основа на чл.18, ал. 3 от Правилника на АС
към БАМ.

