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Transgraniczne postępowanie dowodowe w ramach Unii Europejskiej
na przykładach dowodu z zeznań świadka oraz dowodu z przesłuchania stron

1. Kwestie wstępne

1.1.

Przyczyny szczególnej regulacji transgranicznego postępowania dowodowego

1.2.

Rozporządzenie Rady nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy

między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach
cywilnych (dalej jako: „Rozporządzenie”) jako instrument europejskiego prawa procesowego
1.3.

Kwalifikacja jako dowodu w rozumieniu Rozporządzenia dowodu z przesłuchania stron

(art. 299 k.p.c.), tzw. informacyjnego słuchania stron (art. 212 § 1 k.p.c.), wysłuchania
małoletniego (art. 2161 § 1 k.p.c.)
2.

Bezpośrednie przeprowadzenie dowodu na podstawie Rozporządzenia (tzw. rekwizycja bierna)

2.1

Prawo właściwe

2.2.

Zasada dobrowolności

2.3.

Wezwanie świadka

2.4.

Wymóg uzyskania zgody państwa; możliwość powołania się na klauzulę porządku

publicznego

3.

Przeprowadzenie dowodu w trybie pomocy sądowej na podstawie Rozporządzenia (tzw.
rekwizycja czynna)

3.1.

Prawo właściwe

3.2.

Udział sędziego sądu wzywającego przy przeprowadzeniu dowodu

3.3.

Zwracanie przez strony uwagi na uchybienia sądu wezwanego przed sądem

orzekającym
3.4.

4.

Kontrola instancyjna

Podsumowanie

4.1.

Bezpośrednie i pośrednie przeprowadzenie dowodu a tzw. ekonomika procesowa

4.2.

Bezpośrednie i pośrednie przeprowadzenie dowodu a suwerenność terytorialna

4.3.

Bezpośrednie i pośrednie przeprowadzenie dowodu a jego ocena
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Akty prawne:
1) Rozporządzenie Rady (WE) NR 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy
między

sądami

Państw Członkowskich

przy

przeprowadzaniu

dowodów w sprawach

cywilnych lub handlowych
2) Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wniosku
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami
państw członkowskich

przy

przeprowadzaniu

dowodów w sprawach

cywilnych

lub

handlowych
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