
PR\758141BG.doc PE415.047v03-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по правни въпроси

2008/2180(INI)

9.12.2008

ПРОЕКТОДОКЛАД
относно сътрудничеството между съдилища на държавите-членки при 
събирането на доказателства по граждански или търговски дела
(2008/2180(INI))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Manuel Medina Ortega



PE415.047v03-00 2/6 PR\758141BG.doc

BG

PR_INI

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.......................3

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ ..........................................................................................6



PR\758141BG.doc 3/6 PE415.047v03-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно сътрудничеството между съдилища на държавите-членки при събирането 
на доказателства по граждански или търговски дела
(2008/2180(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Доклада на Комисията относно прилагането на Регламент (ЕО) № 
1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища 
на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или 
търговски дела (COM(2007)0769),

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета1,

– като взе предвид текущата работа на Хагската конференция относно практическото 
прилагане на Хагската конвенция от 18 март 1970 г. относно събирането на 
доказателства в чужбина по граждански или търговски дела,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A6-0000/2008),

А. като има предвид, че нормативната уредба относно средствата за доказване е 
чувствителна област за държавите-членки и понякога може дори да породи 
конституционни въпроси,

Б. като има предвид, че Регламент (ЕО) № 1206/2001 има за цел подобряване, 
опростяване и ускоряване на сътрудничеството между съдилищата при събирането 
на доказателства по граждански и търговски дела,

В. като има предвид, че целите на регламента за опростяване на сътрудничеството 
чрез осъществяване на преки контакти между съдилищата и използване на 
стандартни образци са в общи линии постигнати,

Г. като има предвид, че Комисията е предприела стъпки, за да гарантира по-добро 
познаване на регламента от практикуващите юристи чрез разпространението на 50 
000 екземпляра от практическото ръководство в края на 2006 г. и началото на 2007 
г.,

Д. като има предвид, че независимо от това Комисията счита, че 90-дневният срок за 
изпълнение на исканията за събиране на доказателства, определен в член 10, 
параграф 1 от регламента, се надвишава в "значителен брой случаи" и че "в някои 
случаи са необходими дори повече от 6 месеца",

                                               
1 OВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 1.
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Е. като има предвид, че в значително повече от половината държави-членки все още 
няма оборудване за видео-конферентна връзка и че Комисията констатира, че 
съвременните средства за комуникация "все още се използват твърде рядко",

1. потвърждава становището на Комисията, че въз основа на нейния доклад 
понастоящем не са необходими изменения на регламента;

2. споделя мнението на Комисията, че са необходими повече усилия от страна на 
държавите-членки за достатъчно запознаване на съдиите и практикуващите юристи 
в държавите-членки с регламента, за да се насърчават преките контакти между 
съдилищата, тъй като прякото събиране на доказателства, предвидено в член 17 от 
регламента, е показало своя потенциал за опростяване и ускоряване на събирането 
на доказателства, без да се създават особени проблеми;

3. счита, че е важно да се има предвид, че предвидените в регламента централни 
органи все пак трябва да изпълняват важна роля при контролиране на работата на 
съдилищата, които са компетентни да разглеждат исканията съгласно регламента, и 
при решаването на проблеми, когато възникнат такива; посочва, че Европейската 
съдебна мрежа може да помогне за решаването на нерешени от централните органи 
проблеми и че сезирането на тези органи е можело да се ограничи, ако молещите 
съдилища са били по-запознати с регламента; счита, че предоставяното от 
централните органи съдействие може да бъде от решаващо значение за малките 
местни съдилища, изправени пред проблем, свързан със събиране за първи път на 
доказателства в хода на трансграничен спор;

4. застъпва идеята за широко използване на информационните технологии и видео-
конферентните връзки, в съчетание със сигурна система за изпращане и получаване 
на електронни съобщения, които своевременно следва да се превърнат в обичайно 
средство за предаване на искания за доказателства; отбелязва, че в отговорите си на 
изпратения от Хагската конференция въпросник някои държави-членки споменават 
проблеми, свързани със съвместимостта на видео връзките, и счита, че този въпрос 
следва да бъде разгледан в рамките на европейската стратегия за електронно 
правосъдие;

5. счита, че фактът, че в много повече от половината държави-членки все още няма 
оборудване за видео-конферентна връзка, заедно с констатацията на Комисията, че 
съвременните средства за комуникация "все още се използват твърде рядко", 
потвърждават разумността на препоръчаните неотдавна от комисията по правни 
въпроси на Парламента планове за европейска стратегия за електронно правосъдие 
и настоятелно призовава държавите-членки да вложат повече средства в 
инсталирането на съвременно комуникационно оборудване в съдилищата и да 
обучат съдиите да го използват;

6. счита, че следва да се положат усилия в контекста на стратегията за електронно 
правосъдие за оказване на съдействие на съдилищата по повод на необходимостта 
от писмени и устни преводи, наложена от трансграничното събиране на 
доказателства в един разширен Европейски съюз;
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7. с голяма загриженост отбелязва констатацията на Комисията, че 90-дневният срок 
за изпълнение на исканията за събиране на доказателства, определен в член 10, 
параграф 1 от регламента, се надвишава в "значителен брой случаи" и че "в някои 
случаи са необходими дори повече от 6 месеца"; поздравява новоприсъединилите 
се държави-членки за проявяваната от тях тенденция към спазване на това 
изискване и счита, че най-добрият начин да се гарантира спазването на 90-дневния 
срок за изпълнение на искания е националните министерства на правосъдието да 
насърчат разпространението на практическото ръководство в тираж, многократно 
надвишаващ разпространените 50 000 екземпляра в края на 2006 г. и началото на 
2007 г., заедно с организиране на обучения и демонстрации на нови технологии, 
като същевременно следят отблизо прилагането на регламента на тяхната 
територия на правораздавателна компетентност и гарантират оказването на 
съдействие на съдилищата, при необходимост;

8. призовава Комисията да предоставя практическа помощ, наред с другото в 
контекста на стратегията за електронно правосъдие, за усилията, които тя счита за 
необходими за осъществяване на истинския потенциал на регламента за 
подобряване на функционирането на гражданското правосъдие за гражданите, 
стопанските субекти, практикуващите юристи и съдиите;

9. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

От доклада на Комисията относно прилагането на Регламент № 1206/2001 изглежда, че 
целите на регламента за опростяване на събирането на доказателства по граждански и 
търговски дела са в общи линии постигнати.  Това не е малко постижение, като се има 
предвид чувствителния характер на нормативната уредба относно средствата за 
доказване и съществените различия между законодателствата на различните държави-
членки. 

Докладчикът счита, че за да се насърчи ефикасността, а оттам и да се избегне всякаква 
ненужна загуба на време и пари, следва да се насърчат преките контакти между 
съдилищата и пълното сътрудничество между тях. Независимо от това, той желае да 
подчертае важната роля, която все пак трябва да изпълняват централните органи, като 
същевременно изтъква съдействието, което може да окаже Европейската съдебна 
мрежа.

Докладчикът оценява усилията на Комисията за повишаване на осведомеността за 
регламента и счита, държавите-членки трябва да положат повече усилия за оказване на 
съдействие на националните съдилища за спазване на 90-дневния срок, определен в 
член 10, параграф 1 от регламента. Той счита, че осигуряването на обучение за съдии 
може да се окаже част от отговора на проблема.

Докладчикът изразява твърдо убеждение, че следва повече да се използват 
информационни технологии, по-конкретно обезопасени системи за електронни 
съобщения и видео-конферентни връзки.  Докладът на Комисията показва, че 
съдилищата в само 13 държави-членки приемат искания по електронна поща, а 
съдилищата в две държави-членки не приемат искания дори по факс. Съдилищата в 
само 11 държави-членки разполагат с оборудване за видео-конферентна връзка. 
Докладчикът приветства работата, която се извършва в това отношение в рамките на 
програмата за електронно правосъдие, и обръща внимание на неотдавнашния доклад на 
комисията по правни въпроси относно електронното правосъдие.

Докладчикът счита, че понастоящем няма необходимост от внасяне на изменения в 
Регламент № 1206/2001.
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