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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie współpracy pomiędzy sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu 
dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych
(2008/2180(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji na temat stosowania rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy pomiędzy sądami państw 
członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych 
(COM(2007)0769),

– uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/20011,

– uwzględniając trwające prace konferencji haskiej w sprawie praktycznego wdrożenia 
Konwencji haskiej z dnia 18 marca 1970 r. o przeprowadzaniu dowodów za granicą 
w sprawach cywilnych i handlowych,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej i opinię Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6–0000/2008),

A. mając na uwadze, że prawo dowodowe jest dla państw członkowskich delikatną 
dziedziną i może czasem poruszać nawet kwestie konstytucyjne,

B. mając na uwadze, że rozporządzenie (WE) nr 1206/2004 przewiduje ulepszenie, 
uproszczenie i przyspieszenie współpracy między sądami przy przeprowadzaniu 
dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych,

C. mając na uwadze, że zasadniczo rozporządzenie osiągnęło swoje cele uproszczenia 
współpracy poprzez bezpośrednią komunikację pomiędzy sądami i używanie 
standardowych formularzy,

D. mając na uwadze, że Komisja podjęła kroki mające na celu lepsze zaznajomienie 
prawników z rozporządzeniem, organizując dystrybucję 50 tys. egzemplarzy 
praktycznego przewodnika na przełomie lat 2006/2007 r.,

E. mając na uwadze, że Komisja uważa jednak, że ograniczony do 90 dni okres, w którym 
należy wykonać wniosek o przeprowadzenie dowodów, ustalony w art. 10 ust. 1 
rozporządzenia jest przekraczany w „wielu przypadkach” oraz, że „w niektórych 
przypadkach potrzeba nawet ponad pół roku”;

F. mając na uwadze, że większość państw członkowskich nie dysponuje jeszcze środkami 
technicznymi umożliwiającymi wideokonferencje, a Komisja odnotowuje, że 

                                               
1 Dz.U. L 174 z 27.6.2001, s. 1.
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nowoczesne środki przekazu informacji są „wciąż raczej rzadko używane”,

1. zgadza się z opinią Komisji, że w świetle jej sprawozdania nie ma potrzeby 
wprowadzenia poprawek do obecnego rozporządzenia;

2. podziela opinię Komisji, że państwa członkowskie powinny dołożyć większych starań w 
celu dostatecznego zainteresowania sędziów i prawników rozporządzeniem aby zachęcić 
do bezpośrednich kontaktów międzysądowych, jako że metoda bezpośredniego 
przeprowadzania dowodów w trybie art. 17 rozporządzenia potwierdziła, że może 
uprościć i przyspieszyć przeprowadzanie dowodów, nie powodując szczególnych 
problemów; 

3. uważa, że należy pamiętać, iż jednostki centralne przewidziane w rozporządzeniu wciąż 
mają do odegrania ważną rolę polegającą na nadzorowaniu pracy sądów 
odpowiedzialnych za rozpatrywanie wniosków na mocy rozporządzenia oraz na 
rozwiązywaniu pojawiających się problemów; wskazuje, że europejska sieć sądowa może 
pomóc w rozwiązaniu problemów, których nie udało się rozwiązać jednostkom 
centralnym oraz że rzadziej odwoływanoby się do tych jednostek gdyby sądy wzywające 
były lepiej zaznajomione z rozporządzeniem; jest zdania, że pomoc zapewniana przez 
jednostki centralne może być decydująca dla małych lokalnych sądów po raz pierwszy 
stojących przed problemem związanym z przeprowadzeniem dowodów w kontekście 
transgranicznym;

4. opowiada się za szerokim wykorzystaniem technologii informacyjnej i wideokonferencji 
w połączeniu z bezpiecznym systemem wysyłania i odbierania poczty elektronicznej, 
która powinna stać się we właściwym czasie powszechnym środkiem przekazywania 
wniosków dotyczących przeprowadzenia dowodów; zauważa, że niektóre państwa 
członkowskie, odpowiadając na kwestionariusz rozesłany przez konferencję haską, 
wymieniają problemy związane z kompatybilnością łączy wideo oraz uważa, że należy 
się tym zająć w ramach europejskiej strategii w dziedzinie e-sprawiedliwości;

5. uważa, że zarówno fakt, iż większość państw członkowskich nie dysponuje jeszcze 
środkami technicznymi umożliwiającymi wideokonferencje, jak i wniosek Komisji, że 
nowoczesne środki przekazu informacji są „wciąż raczej rzadko używane” potwierdzają 
sensowność planów na rzecz europejskiej strategii w dziedzinie e-sprawiedliwości, 
zalecanych ostatnio przez Komisję Prawną Parlamentu oraz ponagla państwa 
członkowskie do zainwestowania większych środków celem zainstalowania 
nowoczesnych urządzeń komunikacyjnych w sądach i przeszkolenia sędziów w zakresie 
ich używania; 

6. jest zdania, że w ramach strategii w dziedzinie e-sprawiedliwości należy dołożyć starań 
niezbędnych do zaspokojenia potrzeb z zakresu tłumaczeń pisemnych i ustnych 
wynikających z przeprowadzania dowodów w kontekście transgranicznym w poszerzonej 
Unii Europejskiej;

7. odnotowuje z obawą stwierdzenie Komisji dotyczące faktu, że ograniczony do 90 dni 
okres, w którym należy wykonać wniosek o przeprowadzenie dowodów, ustalony w art. 
10 ust. 1 rozporządzenia jest przekraczany w „wielu przypadkach” oraz, że „w niektórych 
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przypadkach potrzeba nawet ponad pół roku”; gratuluje nowym państwom członkowskim 
tego, że na ogół spełniają ten wymóg i uważa, że najlepszym sposobem zapewnienia 
poszanowania 90 dniowego okresu, w którym należy wykonać wniosek, jest promowanie 
przez ministrów spraw zagranicznych dystrybucji kolejnych praktycznych 
przewodników, uzupełniając dystrybucję 50 tys. egzemplarzy na przełomie 2006 i 
2007 r., oraz organizowanie szkoleń i pokazów nowych technologii przy jednoczesnym 
bliskim nadzorowaniu stosowania rozporządzenia w swoich jurysdykcjach i zapewnianiu 
pomocy sądom, które mogłyby jej potrzebować;

8. wzywa Komisję do udzielenia praktycznego wsparcia, między innymi w kontekście 
strategii w dziedzinie e-sprawiedliwości, działaniom, które - jak sama przyznaje - , są 
konieczne do realizacji rzeczywistego potencjału rozporządzenia w zakresie poprawy 
funkcjonowania cywilnego wymiaru sprawiedliwości z punktu widzenia obywateli, 
przedsiębiorstw, prawników i sędziów;

9. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
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UZASADNIENIE

Ze sprawozdania Komisji na temat stosowania rozporządzenia nr 1206/2001 wynika, że 
zasadniczo rozporządzenie osiągnęło swoje cele uproszczenia przeprowadzania dowodów w 
sprawach cywilnych i handlowych. Jest to niemałe osiągnięcie zważywszy na delikatną naturę 
prawa dowodowego i znaczne różnice pomiędzy prawem różnych państw członkowskich. 

Sprawozdawca uważa, że w celu promowania skuteczności, pozwalającej uniknąć 
niepotrzebnej straty czasu i pieniędzy, należy wspierać bezpośrednie kontakty oraz pełną 
współpracę między sądami. Niemniej jednak pragnie podkreślić ważną rolę jaką wciąż mają 
do odegrania jednostki centralne, wskazując jednocześnie pomoc jaką zapewnić może 
europejska sieć sądowa.

Sprawozdawca docenia wysiłki, jakie Komisja wkłada w podnoszenie świadomości na temat 
rozporządzenia, i uważa, że państwa członkowskie powinny w większym zakresie pomóc 
sądom dostosować się do wymogu nieprzekraczania okresu 90 dni, w którym należy wykonać 
wniosek o przeprowadzenie dowodów, ustalonego w art. 10 ust. 1 rozporządzenia. Uważa, że 
częściową odpowiedzią może być częstsze organizowanie szkoleń dla sędziów.

Sprawozdawca jest przekonany, że należy częściej wykorzystywać technologie informacyjne, 
zwłaszcza bezpieczną pocztę elektroniczną i wideokonferencje. Sprawozdanie Komisji 
wskazuje, że sądy tylko 13 państw członkowskich akceptują wnioski przekazywane drogą 
elektroniczną, oraz że sądy dwóch nie przyjmują nawet wniosków przekazywanych faksem. 
Sądy jedynie 11 państw członkowskich dysponują środkami technicznymi umożliwiającymi 
przeprowadzanie wideokonferencji. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje działania 
podejmowane w tym względzie w kontekście programu e-sprawiedliwość i zwraca uwagę na 
ostatnie sprawozdanie na temat e-sprawiedliwości, sporządzone przez Komisję Prawną.

Sprawozdawca nie widzi jak na razie potrzeby wprowadzenia poprawek do rozporządzenia 
nr 1206/2001.
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