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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel terén a tagállamok bíróságai 
közötti együttműködésről
(2008/2180(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a 
tagállamok bíróságai közötti együttműködésről szóló, 2001. május 28-i 1206/2001/EK 
tanácsi rendelet alkalmazásáról szóló bizottsági jelentésre (COM(2007)0769),

– tekintettel a 1206/2001/EK tanácsi rendeletre1,

– tekintettel a polgári és kereskedelmi ügyekben külföldön történő bizonyításfelvételről 
szóló, 1970. március 18-i Hágai Egyezmény gyakorlati működésére vonatkozóan a Hágai 
Konferencia folyamatban lévő munkájára,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 
Bizottság véleményére (A6-0000/2008),

A. mivel a bizonyítási jog a tagállamok számára érzékeny terület és esetenként 
alkotmányossági kérdéseket vethet fel,

B. mivel az 1206/2001/EK rendelet célja a polgári és kereskedelmi ügyekben a 
bizonyításfelvétel terén a bíróságok közötti együttműködés javítása, egyszerűsítése és 
meggyorsítása,

C. mivel általánosságban véve a rendelet elérte célját és a bíróságok közötti közvetlen 
kommunikáció, illetve a szabványosított nyomtatványok használata révén egyszerűsödött 
az együttműködés,

D. mivel a Bizottság lépéseket tett annak biztosítására, hogy a gyakorlati útmutató 50 000 
példányának 2006 végén/2007 elején történő kiosztásával a rendelet ismertté váljon a 
szakmabeliek számára,

E. mivel a Bizottság azon megállapítása szerint a rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében a 
bizonyításfelvételre irányuló kérelmek teljesítésére előírt 90 napos határidőt az esetek 
jelentős számában túllépték, illetve „néhány esetben több mint 6 hónapra volt szükség”;

F. mivel a tagállamok jelentősen több, mint felének nem állnak rendelkezésére a 
videokonferencia tartásához szükséges eszközök, és a Bizottság rámutat, hogy a modern 
kommunikációs eszközök „használata még mindig ritka”,

1. egyetért a Bizottsággal abban, hogy jelentése tükrében a rendelet nem szorul 

                                               
1 HL L 174., 2001.6.27., 1. o.
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módosításokra;

2. csatlakozik a Bizottság azon véleményéhez, hogy a tagállamok részéről nagyobb 
erőfeszítésekre van szükség ahhoz, hogy a bírák és a jogi szakemberek kellően 
felfigyeljenek a rendeletre a bíróságok közötti kapcsolatok elősegítése érdekében, mivel a 
rendelet 17. cikkében meghatározott közvetlen bizonyításfelvétel minden különösebb 
gond nélkül egyszerűsítheti és meggyorsíthatja a bizonyításfelvételt;

3. úgy ítéli meg, hogy feltétlenül figyelemmel kell lenni arra, hogy a rendelet által 
meghatározott központi szervek még mindig fontos szerepet játszanak azon bíróságok 
munkájának felügyeletében, amelyek a rendelet hatálya alá tartozó kérelmekkel 
foglalkoznak, valamint az ezekből adódó problémák megoldásában; rámutat arra, hogy az 
Európai Igazságügyi Hálózat segíthet azon problémák megoldásában, amelyekkel a 
központi szervek nem boldogulnak, valamint arra, hogy e szervek leterheltsége 
csökkenthető lenne azáltal, ha a kérelmeket benyújtó bíróságok jobban ismernék a 
rendeletet; véleménye szerint a központi szervek által nyújtott segítség létfontosságú 
lehet a kis, helyi bíróságok számára, amelyek első ízben ütköznek a bizonyításfelvételhez 
kapcsolódó problémákba nemzetközi kontextusban;

4. támogatja az információs technológia és a videokonferencia kiterjedt alkalmazását, 
amelyeknek rövidesen – egy biztonságos e-mail továbbító rendszerrel párosulva –
mindennapos eszközökké kell válniuk a bizonyításfelvételre irányuló kérelmek 
továbbítása tekintetében; megállapítja, hogy a Hágai Konferencia által kiküldött 
kérdőívre adott válaszaikban néhány tagállam megemlíti a videokapcsolatok 
kompatibilitásával kapcsolatos problémákat, és úgy ítéli meg, hogy ezzel az európai e-
igazságügyi stratégia keretében kell foglalkozni;

5. úgy ítéli meg, hogy az a tény, hogy a tagállamok több mint felében nem állnak 
rendelkezésre a videokonferenciákhoz szükséges eszközök, a Bizottság azon 
megállapításával együtt, hogy a modern kommunikációs eszközök használata még 
mindig ritka, alátámasztja a Parlament Jogi Bizottsága által javasolt európai e-
igazságügyi stratégia helyességét, és sürgeti a tagállamokat, hogy biztosítsanak több 
forrást a modern kommunikációs eszközök bíróságokon történő beüzemelésére és a bírák 
ilyen irányú képzésére;

6. nézete szerint az európai e-igazságügyi stratégia keretében erőfeszítéseket kell tenni arra 
nézve, hogy a bíróságok megfelelhessenek a bővített Unióban történő határokon átnyúló 
bizonyításfelvétel támasztotta fordítási és tolmácsolási igényeknek;

7. jelentős aggodalommal veszi tudomásul a Bizottság azon megállapítását, miszerint a 
rendelet 10. cikkének (1) bekezdésében a bizonyításfelvételre irányuló kérelmek 
teljesítésére előírt 90 napos határidőt az esetek jelentős számában túllépték, illetve 
„néhány esetben több mint 6 hónapra volt szükség”; gratulál az újonnan csatlakozott 
tagállamoknak ahhoz, hogy megfelelni látszanak e követelménynek és úgy véli, hogy a 
90 napos határidő biztosításának legjobb módja, ha a nemzeti igazságügy-miniszterek 
elősegítik a 2006 végén/2007 elején már kiosztott 50 000 gyakorlati útmutató további 
terjesztését, az új technológiákkal foglalkozó oktatás és bemutatók szervezésével 
egyetemben, mindemellett szorosan ellenőrzik a rendelet saját joghatóságukon belül 
történő alkalmazását és gondoskodnak arról, hogy szükség esetén a bíróságok megkapják 



PR\758141HU.doc 5/6 PE415.047v03-00

HU

a megfelelő segítséget;

8. felszólítja a Bizottságot, hogy, többek között az európai e-igazságügyi stratégia keretében 
nyújtson gyakorlati segítséget azon erőfeszítésekhez, amelyeket a Bizottság is 
szükségesnek ítél a rendeletben rejlő valódi lehetőségek megvalósításához a polgári 
igazságszolgáltatás polgárok, vállalkozások, jogi szakemberek és bírák érdekében történő 
működésének javítása tekintetében; 

9. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

A Bizottság jelentéséből úgy látszik, hogy az 1206/2001/EK rendelet elérte célját, és 
általánosságban véve egyszerűsödött a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel.  
Ez nem elhanyagolható eredmény, tekintettel a bizonyításjog érzékeny jellegére, valamint 
arra, hogy a különböző tagállamok jogszabályai között igen jelentős eltérések vannak. 

Az előadó úgy véli, hogy a hatékonyság előmozdításához, ezáltal az idő és a pénz 
szükségtelen pazarlásának elkerüléséhez, támogatni kell a bíróságok közötti közvetlen 
kapcsolatokat és teljes együttműködést. Mindazonáltal szeretné kiemelni, hogy a központi 
szerveknek továbbra is jelentős szerepet kell játszaniuk, és emellett hangsúlyozza az Európai 
Igazságügyi Hálózat által nyújtott segítség fontosságát is.

Az előadó nagyra értékeli a Bizottságnak a rendelet megismertetésére tett erőfeszítéseit, és 
úgy véli, hogy annak érdekében, hogy a bíróságok be tudják tartani a rendelet 10. cikkének 
(1) bekezdése által előírt 90 napos határidőt, a tagállamok részéről több erőfeszítésre van 
szükség. Véleménye szerint a megoldás részeként a bírákat továbbképzésben kell részesíteni.

Az előadó határozott meggyőződése, hogy nagyobb mértékben kell alkalmazni az információs 
technológiát, különös tekintettel az e-mailen keresztül történő biztonságos kommunikációra és 
a videokonferencia gyakorlatára.  A Bizottság jelentése szerint csak tizenhárom tagállamban 
fogadják el a bíróságok az e-mailben érkező kérelmeket, két tagállam esetében pedig még a 
faxon érkező kérelmeket sem fogadják el. Csupán tizenegy tagállam rendelkezik 
videokonferencia tartásához szükséges berendezéssel. Az előadó üdvözli az e-Justice program 
keretében e tekintetben történő fejlődést, és felhívja a figyelmet a Jogi Bizottság 
közelmúltban, az e-Justice programról készített jelentésére.

Jelenleg az előadó nem tartja szükségesnek az 1206/2001/EK rendelet bármilyen módosítását.
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