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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych 
a obchodných veciach
(2008/2180(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na správu Komisie o uplatňovaní nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 
z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov 
v občianskych a obchodných veciach (KOM(2007)0769),

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1206/20011,

– so zreteľom na prebiehajúce aktivity v rámci haagskej konferencie týkajúce 
sa praktického uplatňovania Haagskeho dohovoru o vykonávaní dôkazov v cudzine 
v občianskych a obchodných veciach z 18. marca 1970,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0000/2008),

A. keďže právne predpisy týkajúce sa vykonávania dôkazov sú pre členské štáty citlivou 
oblasťou a v určitých prípadoch môžu dokonca vyvolať otázky ústavnosti,

B. keďže cieľom nariadenia (ES) č. 1206/2001 je zlepšenie, zjednodušenie a urýchlenie 
spolupráce medzi súdmi pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach,

C. keďže nariadenie vo všeobecnosti dosiahlo svoje ciele zjednodušenia spolupráce priamou 
komunikáciou medzi súdmi a používaním štandardných formulárov,

D. keďže Komisia prijala opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa právnici lepšie oboznámili 
s nariadením, a to tak, že koncom roka 2006 a začiatkom roka 2007 dala distribuovať 
50 000 výtlačkov praktickej príručky,

E. keďže sa však podľa zistení Komisie lehota 90 dní, v ktorej sa podľa článku 10 ods. 1 
nariadenia má vykonať dožiadanie o vykonanie dôkazu, nedodržiava v „značnom počte 
prípadov“ a „v niektorých prípadoch je potrebných viac ako 6 mesiacov“,

F. keďže zariadenie na videokonferencie má k dispozícii oveľa menej ako polovica
členských štátov a keďže Komisia konštatuje, že moderné komunikačné prostriedky sa 
využívajú zriedka,

1. pripája sa k názoru Komisie, že vzhľadom na jej správu nie je v súčasnosti potrebné 

                                               
1 Ú. v. ES L 174, 27.6.2001, s. 1.
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nariadenie zmeniť ani doplniť;

2. súhlasí s Komisiou, že členské štáty by mali vyvinúť väčšie úsilie, aby sa sudcovia 
a právnici v členských štátoch v dostatočnej miere oboznámili s týmto nariadením 
s cieľom podporiť priamy styk medzi súdmi, pretože priamy výkon dôkazu v zmysle 
článku 17 nariadenia ukázal, že touto cestou možno zjednodušiť a urýchliť vykonávanie 
dôkazov bez toho, aby vznikali akékoľvek problémy;

3. domnieva sa, že je nutné mať na pamäti, že ústredné orgány podľa daného nariadenia 
stále zohrávajú dôležitú úlohu pri dohľade nad činnosťou súdov, ktoré zodpovedajú 
za vybavovanie dožiadaní podaných na základe tohto nariadenia a za riešenie prípadných 
problémov; upozorňuje, že Európska justičná sieť môže byť nápomocná pri riešení 
problémov, ktoré ústredné orgány nevyriešili, a že potreba obracať sa na tieto orgány by 
sa dala znížiť lepšou informovanosťou dožadujúcich súdov o tomto nariadení; zastáva 
názor, že pomoc ústredných orgánov môže byť nevyhnutná v prípade malých miestnych 
súdov, ktoré sa po prvýkrát stretávajú s problémom týkajúcim sa vykonávania dôkazov 
v cezhraničnom kontexte;

4. podporuje široké využívanie informačných technológií a videokonferencií spolu 
s bezpečným systémom zasielania a prijímania elektronickej pošty, ktorá by mala byť 
v dohľadnom čase bežným spôsobom zasielania dožiadaní o vykonanie dôkazov; 
konštatuje, že niektoré členské štáty sa vo svojich odpovediach na dotazník, ktorý 
rozoslala Haagska konferencia, zmienili o problémoch s kompatibilitou audiovizuálnych 
prostriedkov, a domnieva sa, že tejto otázke by sa mala venovať európska stratégia 
v oblasti elektronickej justície;

5. domnieva sa, že skutočnosť, že zariadenie na videokonferencie má k dispozícii oveľa 
menej ako polovica členských štátov, spolu so zistením Komisie, že moderné 
komunikačné prostriedky sa využívajú zriedka, potvrdzuje opodstatnenosť plánov 
na vypracovanie európskej stratégie v oblasti elektronickej justície, čo nedávno odporučil 
parlamentný Výbor pre právne veci, a nalieha na členské štáty, aby vyčlenili viac 
prostriedkov na inštaláciu moderných komunikačných zariadení na súdoch a vyškolenie 
sudcov na ich používanie;

6. zastáva názor, že v rámci stratégie v oblasti elektronickej justície by sa malo vynaložiť 
úsilie na pomoc súdom pri riešení požiadaviek na preklad a tlmočenie, ktoré súvisia 
s cezhraničným vykonávaním dôkazov v rozšírenej Európskej únii;

7. s veľkým znepokojením berie na vedomie zistenie Komisie, že lehota 90 dní, v ktorej sa 
podľa článku 10 ods. 1 nariadenia má vykonať dožiadanie o vykonanie dôkazu, sa 
nedržiava v „značnom počte prípadov“ a že „v niektorých prípadoch je potrebných viac 
ako 6 mesiacov“; blahoželá novým členským štátom k tomu, že sa im darí túto 
požiadavku plniť, a domnieva sa, že najlepším spôsobom ako zabezpečiť dodržiavanie 
90 dňovej časovej lehoty na vykonanie dožiadaní je, aby ministerstvá spravodlivosti 
v jednotlivých členských štátoch podporovali distribúciu praktickej príručky vo väčšom 
rozsahu než 50 000 výtlačkov rozdelených koncom roka 2006 a začiatkom roka 2007 
a aby organizovali odborné vzdelávanie a predvádzanie novej technológie, pričom by 
zároveň pozorne sledovali uplatňovanie nariadenia vo svojom súdnictve a zabezpečili, 
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aby sa v prípade potreby poskytla súdom pomoc;

8. vyzýva Komisiu, aby aj v rámci stratégie v oblasti elektronickej justície zabezpečila 
praktickú podporu úsiliu, ktoré, ako sama pripúšťa, treba vyvinúť s cieľom plne využiť 
skutočné možnosti, ktoré nariadenie ponúka, na zlepšenie fungovania občianskeho 
súdnictva v prospech občanov, podnikov, právnikov a sudcov;

9. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Zo správy Komisie o uplatňovaní nariadenia č. 1206/2001 vyplýva, že nariadenie 
vo všeobecnosti dosiahlo svoje ciele zjednodušenia vykonávania dôkazov v občianskych 
a obchodných veciach. Ide o nemalý úspech vzhľadom na citlivú povahu právnych predpisov 
týkajúcich sa vykonávania dôkazov a na značné rozdiely medzi právnymi predpismi 
jednotlivých členských štátov.

Spravodajca sa domnieva, že treba presadzovať priamy styk a plnú mieru spolupráce 
medzi súdmi s cieľom podporiť účinnosť a vyhnúť sa zbytočným stratám času a zvyšovaniu 
nákladov. Chcel by však zdôrazniť dôležitú úlohu, ktorú stále musia zohrávať ústredné 
orgány, a poukazuje na pomoc, ktorú môže poskytnúť Európska justičná sieť.

Oceňuje úsilie Komisie o zvyšovanie informovanosti o nariadení a domnieva sa, že členské 
štáty musia urobiť ešte viac, aby pomohli vnútroštátnym súdom dodržiavať lehotu 90 dní 
lehotu stanovenú v článku 10 ods. 1 nariadenia. Podľa neho čiastočným riešením tohto 
problému by mohlo byť odborné vzdelávanie sudcov vo väčšom rozsahu.

Spravodajca je pevne presvedčený, že by sa mali viac využívať informačné technológie, 
predovšetkým bezpečná komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty 
a videokonferencie. V správe Komisie sa uvádza, že len súdy v 13 členských štátoch 
akceptujú dožiadania zaslané elektronickou poštou a v dvoch členských štátoch neprijímajú 
ani dožiadania zaslané faxom. Len v 11 členských štátoch majú súdy k dispozícii zariadenia 
na videokonferencie. Spravodajca víta prácu, ktorá v tomto smere prebieha v rámci programu 
pre elektronickú justíciu, a upriamuje pozornosť na nedávnu správu o elektronickej justícii, 
ktorú vypracoval Výbor pre právne veci.

Spravodajca sa domnieva, že v súčasnosti nie je potrebné nariadenie č. 1206/2001 zmeniť ani 
doplniť.
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