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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och 
ärenden av civil eller kommersiell natur
(2008/2180(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens rapport om tillämpningen av rådets förordning 
(EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar 
i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur 
(KOM(2007)0769),

– med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1206/20011,

– med beaktande av det pågående arbetet inom Haagkonferensen om den praktiska 
funktionen för Haagkonventionen av den 18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet 
i mål och ärenden av civil och kommersiell natur,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
(A6-.../2008), och av följande skäl:

A. Bevisrätten är ett känsligt område för medlemsstaterna och kan på sina håll till och med 
väcka frågor av konstitutionell natur.

B. Syftet med förordning (EG) nr 1206/2001 var att förbättra, förenkla och påskynda 
samarbetet mellan domstolar om bevisupptagning i ärenden av civil och kommersiell 
natur.

C. I stort sett har målet med förordningen uppnåtts: samarbetet har förenklats genom direkt 
kommunikation mellan domstolar och med hjälp av standardformulär.

D. Kommissionen har vidtagit åtgärder för att göra förordningen mer känd bland 
rättstillämpare och lät dela ut 50 000 exemplar av handledningen i slutet av 2006 och 
början av 2007.

E. Kommissionen finner emellertid att den frist på 90 dagar för att verkställa framställningar 
om bevisupptagning som fastställts i artikel 10.1 i förordningen överskridits i ett ”stort 
antal fall” och att det i ”vissa fall till och med krävts över sex månader”.

F. Utrustning för videokonferenser är ännu inte tillgänglig i betydligt fler än hälften av 
medlemsstaterna, och kommissionen konstaterar att moderna kommunikationsmedel 
”fortfarande används ganska sällan”.

                                               
1 EGT L 174, 27.6.2001, s. 1.
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1. Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att inga ändringar av förordningen är 
nödvändiga i nuläget mot bakgrund av kommissionens rapport.

2. Europaparlamentet instämmer i kommissionens uppfattning om att medlemsstaterna bör 
arbeta mer för att göra domare och jurister i medlemsstaterna tillräckligt uppmärksamma 
på förordningen och uppmuntra direkta kontakter mellan domstolarna, eftersom direkt 
bevisupptagning enligt artikel 17 i förordningen har visat sig ha potential att förenkla och
påskynda bevisupptagningen utan att vålla några särskilda problem.

3. Det är viktigt att komma ihåg att de centrala organ som anges i förordningen fortfarande 
har en betydelsefull roll att spela för att övervaka arbetet i de domstolar som ansvarar för 
framställningar enligt förordningen och för att lösa problem som uppkommer. Det 
europeiska rättsliga nätverket kan hjälpa till med att lösa problem som de centrala organen 
inte lyckats lösa. Om de ansökande domstolarna gjordes mer medvetna om förordningen 
skulle dessa organ kunna anlitas i mindre utsträckning. Europaparlamentet anser att 
bistånd från de centrala organen kan vara avgörande för små, lokala domstolar som för 
första gången står inför ett problem som rör gränsöverskridande bevisupptagning.

4. Europaparlamentet förordar att man använder informationsteknik och videokonferenser 
i stor skala, kombinerat med ett säkert system för att skicka och ta emot e-post, vilket så 
småningom bör bli det ordinarie sättet för att översända framställningar om 
bevisupptagning. I sina svar på ett frågeformulär som skickades ut av Haagkonferensen 
nämner vissa medlemsstater problem med kompatibiliteten för videolänkar. Detta bör tas 
upp inom ramen för den europeiska strategin för e-juridik.

5. I betydligt fler än hälften av medlemsstaterna är utrustning för videokonferenser ännu inte 
tillgänglig, och kommissionen finner att moderna kommunikationsmedel ”fortfarande 
används ganska sällan”. Detta bekräftar det befogade i de planer på en europeisk strategi 
för e-juridik som parlamentets utskott för rättsliga frågor nyligen rekommenderat. 
Europaparlamentet vädjar till medlemsstaterna att lägga mer resurser på att installera 
modern kommunikationsutrustning i domstolarna och att lära domarna att använda den.

6. Europaparlamentet anser att det behövs satsningar inom ramen för strategin för e-juridik 
för att hjälpa domstolarna att klara de krav på översättning och tolkning som uppstår i och 
med bevisupptagning över gränserna i ett större EU.

7. Europaparlamentet konstaterar med stor oro att kommissionen funnit att den frist på 
90 dagar för att verkställa framställningar om bevisupptagning som fastställts i artikel 10.1 
i förordningen överskridits i ett ”stort antal fall” och att det i ”vissa fall [...] till och med 
krävts över sex månader”. Det är dock tillfredsställande att de nytillkomna 
medlemsstaterna i allmänhet respekterar 90-dagarsfristen för att verkställa framställningar, 
och det bästa sättet att se till att fristen iakttas är att de nationella justitieministerierna 
understödjer en distribution av handledningen utöver de 50 000 exemplar som delades ut i 
slutet av 2006 och början av 2007. Ministerierna bör även organisera upplärning i och 
förevisning av ny teknik och noga övervaka hur förordningen tillämpas inom deras 
jurisdiktionsområden samt se till att de domstolar som så behöver får stöd.

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge praktiskt stöd, bland annat inom ramen 
för strategin för e-juridik, till de insatser som den själv medger är nödvändiga för att 
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förverkliga förordningens hela potential att få civilrätten att fungera bättre för 
medborgare, företag, rättstillämpare och domare.

9. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Det framgår av kommissionens rapport om tillämpningen av förordning (EG) nr 1206/2001 
att målet med förordningen i stort sett har uppnåtts och att bevisupptagning i ärenden av civil 
och kommersiell natur har förenklats. Med tanke på att bevisrätten är ett känsligt område och 
att det råder betydande skillnader i lagstiftningen mellan de olika medlemsstaterna har man 
kommit en lång bit på väg.

För att förbättra effektiviteten och undvika onödig tidsspillan och slöseri med pengar bör man 
gynna direkta kontakter och ett fullödigt samarbete mellan domstolarna. Det måste dock 
understrykas att de centrala organen fortfarande har en viktig roll att spela, samtidigt som det 
europeiska rättsliga nätverket också kan bidra.

Kommissionens arbete för att öka medvetenheten om förordningen är värdefullt. 
Medlemsstaterna behöver dock fortfarande göra mer för att hjälpa de nationella domstolarna 
att hålla 90-dagarsfristen enligt artikel 10.1 i förordningen. En del av svaret kan vara mer 
utbildning för domarna.

Föredraganden är starkt övertygad om att man bör ta mer hjälp av informationsteknik, i 
synnerhet säker e-post och videokonferenser. Kommissionens rapport visar att domstolarna 
godtar framställningar per e-post endast i tretton medlemsstater och att man i två 
medlemsstater inte ens godtar fax. Utrustning för videokonferenser i domstolarna finns bara i 
elva medlemsstater. Föredraganden välkomnar det arbete som görs i frågan inom ramen för 
e-juridikprogrammet och vill uppmärksamma betänkandet om e-juridik som nyligen lagts 
fram av utskottet för rättsliga frågor.

I nuläget ser föredraganden inga behov att ändra förordning (EG) nr 1206/2001.
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