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Prawo Unii Europejskiej w praktyce



PRAWO UE – PRAWO PIERWOTNE

• Traktat o Unii Europejskiej

• Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej

• Karta Praw Podstawowych



TRAKTAT O UE

• Art. 5 ust. 2. Zgodnie z zasadą przyznania Unia działa wyłącznie w granicach 

kompetencji przyznanych jej przez Państwa Członkowskie w Traktatach do 

osiągnięcia określonych w nich celów. Wszelkie kompetencje nieprzyznane 

Unii w Traktatach należą do Państw Członkowskich.



Zasady praworządności i skuteczności - effet utile

• Art. 2 TUE Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby
ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również
poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.
Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym
na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz
na równości kobiet i mężczyzn.

• Art. 19 TUE Państwa Członkowskie ustanawiają środki zaskarżenia
niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej w dziedzinach
objętych prawem Unii.



WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W UE

• Art. 3 ust. 2 TUE Unia zapewnia swoim obywatelom przestrzeń wolności,

bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych, w której

zagwarantowana jest swoboda przepływu osób, w powiązaniu z właściwymi

środkami w odniesieniu do kontroli granic zewnętrznych, azylu, imigracji, jak

również zapobiegania i zwalczania przestępczości.

• Art. 81 ust. 1 TFUE Unia rozwija współpracę sądową w sprawach cywilnych

mających skutki transgraniczne, w oparciu o zasadę wzajemnego

uznawania orzeczeń sądowych i pozasądowych.



Karta praw podstawowych 

• Każdy, kogo prawa i wolności zagwarantowane przez prawo Unii zostały

naruszone, ma prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem,

zgodnie z warunkami przewidzianymi w niniejszym artykule.

• Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy w

rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony

uprzednio na mocy ustawy.



Kazus

• TSUE jako element praworządności wskazał rozdział władzy wykonawczej i sądowniczej
(DEB C-279/09, Kovalkovas C-477/16, Poltorak C-452/16).

• W sprawie DEB podmiot indywidualny domagał się udzielenia pomocy prawnej z
powołaniem na zasadę skutecznej ochrony sądowej (art. 47 KPP). W trakcie postępowania
podniesiono, że państwo członkowskie występuje w tej sprawie w podwójnej roli:
pozwanego (za spowodowaną szkodę) oraz gwaranta skutecznej ochrony sądowej mającego
udzielić powodowi pomocy prawnej.

• Trybunał uznał jednak, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie temu, by państwo
członkowskie pełniło jednocześnie rolę prawodawcy, administratora i sędziego, o ile
wszystkie te funkcje wykonuje z poszanowaniem „zasady rozdzielności władz,
charakteryzującej funkcjonowanie państwa prawa”



Kazus

• W sprawach Kovalkovas i Poltorak Trybunał zastosował wymóg „zasady rozdzielczości
władz” i ich niezależności w odniesieniu do organów, które wystawiły ENA.

• W orzeczeniu Kovalkovas stwierdził, że pojęcie organu sądowego na podstawie art. 6 ust. 1
decyzji ramowej w sprawie ENA nie obejmuje służby policji państwa członkowskiego. Jest
tak dlatego, że władzę sądową „należy odróżnić, zgodnie z zasadą podziału władz
charakteryzującą funkcjonowanie państwa prawa, od władzy wykonawczej”, do której należy
zaliczyć organy administracyjne lub służby policji.

• W wyroku Kovalkovas Trybunał orzekł, na tym samym tle, że zasada podziału władz – jako
charakteryzująca funkcjonowanie państwa prawa – nie pozwala uznać za organ sądowy
ministerstwa lub innych organów rządowych, które należą do władzy wykonawczej.



Prawo UE – prawo wtórne

• Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane 
we wszystkich Państwach Członkowskich. 

• Dyrektywa wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest kierowana, w 
odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom 
krajowym swobodę wyboru formy i środków.

• Decyzja wiąże w całości. Decyzja, która wskazuje adresatów, wiąże tylko tych 
adresatów. 

• Zalecenia i opinie nie mają mocy wiążącej. 



Podstawa obowiązywania prawa UE w Polsce

• art. 2 aktu dotyczącego warunków przystąpienia RP do UE (dotyczy również prawa przyjętego
przez UE przed przystąpieniem Polski) oraz art. 91 Konstytucji RP

• Art. 91. Konstytucji RP

• 1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że
jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.

• 2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma
pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.

• 3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej organizację
międzynarodową, prawo przez nią stanowione (prawo wtórne) jest stosowane bezpośrednio,
mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.



Zasada pierwszeństwa

• Wynika z Konstytucji RP, a w prawie unijnym z orzecznictwa 

• TSUE ustanowił zasadę pierwszeństwa w sprawie Costa przeciwko Enel 6/64 - prawa
wydane przez instytucje europejskie włączają się do systemu prawnego państw
członkowskich, które zobowiązane są do ich przestrzegania. Prawo UE jest więc nadrzędne
w stosunku do prawa krajowego. W ten sposób jeśli norma krajowa jest sprzeczna z
przepisem wspólnotowym, władze państw członkowskich muszą stosować przepis
wspólnotowy. Prawo krajowe nie jest zniesione czy uchylone, jedynie jego moc wiążąca jest
zawieszona.

• Reguła Simenthal orzeczenie TSUE C-106/77 odmowa zastosowania prawa krajowego
sprzecznego z prawem unijnym jest konieczna dla zapewnienia efektywności prawa unijnego



Kazus - obniżenie alimentów

• Pozew o obniżenie alimentów zasądzonych wyrokiem SR w Koszalinie przeciwko małoletniej córce
zamieszkałej obecnie w Hiszpanii powód złożył w SR w Koszalinie.

• Sąd odrzucił pozew stwierdzając brak jurysdykcji sądów polskich w oparciu o przepis art. 3 Rozporządzenia
4/2009, zgodnie z którym Sądami, które mają jurysdykcję do rozpoznania spraw dotyczących zobowiązań
alimentacyjnych w państwach członkowskich są: a) sąd zwykłego miejsca pobytu pozwanego; lub b) sąd
zwykłego miejsca pobytu wierzyciela (…).

• W zażaleniu na powyższe orzeczenie powód zarzucił, że rozporządzenie 4/2009 nie wyłącza możliwości
zastosowania prawa krajowego, stwierdził także, że wszystkie strony niniejszego postępowania są
obywatelami polskimi, a ich ostatnie wspólne miejsce zamieszkania było w Polsce. Ponadto skarżący
powołując się na przepis art. 43 § 1 k.p.c. podniósł, że w przypadku właściwości kilku sądów wybór
pomiędzy nimi należy do powoda. Wreszcie zarzucił, że jeśli miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce nie
można ustalić, to na podstawie art. 42 k.p.c. powództwo wytacza się sądem zamieszkania powoda.



Kazus – orzeczenie II instancji 

• Sprawa „frankowicza” przeciwko bankowi o zapłatę, uwzględniona w I instancji, w
oparciu o sprawę Dziubak, zaskarżona przez bank, w II instancji sąd uchyla wyrok
do ponownego rozpoznania powołując w uzasadnieniu konieczność zastąpienia
klauzuli abuzywnej średnim kursem NBP.

• Orzeczenie II instancji jest jaskrawo sprzeczne z dyrektywą konsumencką i
orzecznictwem TSUE w tym zakresie

• Czy sąd I instancji jest związany stanowiskiem II in.?

• art. 386§6 k.p.c. Ocena prawna wyrażona w uzasadnieniu wyroku sądu drugiej instancji wiąże
zarówno sąd, któremu sprawa została przekazana, jak i sąd drugiej instancji, przy ponownym
rozpoznaniu sprawy



Kazus karty pojazdu/BTE

• § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu - nakłada opłatę 500 zł za 
kartę pojazdu sprowadzanego z zagranicy  

• Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie U 6/04 Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż powyższy przepis jest niezgodny z art. 217 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż nakłada daninę publiczną w drodze rozporządzenia a nie ustawy. Natomiast odroczył utratę mocy 
obowiązującej zakwestionowanego przepisu.

• Odroczenie utraty mocy przepisu nakłada obowiązek jego stosowania przez sądy do upływu terminu. 

• Jednocześnie w wyniku pytania prejudycjalnego TSUE w postanowieniu C-134/07  stwierdził, iż "art. 90 akapit pierwszy traktatu WE należy 
interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on opłacie, takiej jak ta przewidziana w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu, która to opłata w praktyce jest nakładana w związku z pierwszą rejestracją 
używanego pojazdu samochodowego przywiezionego z innego państwa członkowskiego, lecz nie jest nakładana w związku z nabyciem w 
Polsce używanego pojazdu samochodowego, jeśli jest on tam już zarejestrowany". 

• Czy można żądać zwrotu zapłaconej kwoty z tytułu karty pojazdu jako nienależnego świadczenia?

• Orzeczenie SR Koszalin  I C 672/08 (jest w lex)



Zasada bezpośredniej skuteczności  

Zasadę tę należy odnosić zawsze do konkretnego przepisu, a nie rodzaju aktu prawnego. 

Warunki bezpośredniej skuteczności: 

1.  przepis musi być jasny i precyzyjny, 

2.  bezwarunkowy - nie być uzależniony od spełnienia dodatkowych warunków, kompletny 
(nie wymaga implementacji, podjęcia działań celem jego wprowadzenia do porządku prawnego) 

Kwestia bezpośredniej skuteczności często przedmiotem rozważań TSUE. 

Głównie zasada ta będzie dotyczyć rozporządzeń - przepisy rozporządzeń stanowić mogą
bezpośrednią podstawę prawną roszczeń i orzeczeń i generalnie nie dotyczyć dyrektyw.



Problem bezpośredniego stosowania dyrektyw: 
wyroki TSUE C-378/07, C-282/10

zasady: 

1. jeżeli dyrektywa nie została implementowana pomimo upływu terminu na implementacje bądź 
została implementowana wadliwie

2. podejmujemy próbę prounijnej wykładni, szukamy przepisu krajowego, który da się zastosować, 

3. nie można odmówić zastosowania przepisu sprzecznego z dyrektywą jeżeli odmowa mogłaby 
pozbawić stronę prawa przysługującego jej na podstawie ustawy albo odmowa prowadziłaby do 
nabycia przez druga stronę prawa nieprzewidzianego w prawie krajowym (dotyczy skutku 
horyzontalnego – między jednostkami),

4. można się powoływać na dyrektywę w stosunkach wertykalnych (państwo – obywatel, przy czym 
państwo rozumiemy szeroko) 

Trzeba mieć na uwadze, że występuje na tym tle wiele sprzecznych rozstrzygnięć TSUE 



Zasada pierwszeństwa a Konstytucja 

Czy zasada pierwszeństwa obowiązuje w stosunku do Konstytucji?



Zasada pierwszeństwa a Konstytucja 

• Czy zasada pierwszeństwa obowiązuje w stosunku do Konstytucji?

• Pozorna sprzeczność



Zasada pierwszeństwa a Konstytucja 

• Czy zasada pierwszeństwa obowiązuje w stosunku do Konstytucji?

• Pozorna sprzeczność

• Ale TK innych państw też stwierdzały sprzeczność



Zasada pierwszeństwa a Konstytucja 

• Czy zasada pierwszeństwa obowiązuje w stosunku do Konstytucji?

• Pozorna sprzeczność

• Ale TK innych państw też stwierdzały sprzeczność

• Ale polski TK już wcześniej stwierdzał tę sprzeczność (K18/04, K 32/09, 

SK 45/09)



K 3/21

• Art. 1 i art. 4 ust. 3 TUE w zakresie, w jakim:

• a) organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych 
przez Rzeczpospolitą Polską w traktatach,

• b) Konstytucja nie jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, mającym 
pierwszeństwo obowiązywania i stosowania,

• c) Rzeczpospolita Polska nie może funkcjonować jako państwo suwerenne i 
demokratyczne

• – jest niezgodny z art. 2, art. 8 i art. 90 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.



K 3/21

• Art. 19 ust. 1 TUE w zakresie, w jakim przyznaje sądom krajowym
kompetencje do:

• a) pomijania w procesie orzekania przepisów Konstytucji,

• b) orzekania na podstawie przepisów nieobowiązujących, uchylonych przez
Sejm lub uznanych przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z
Konstytucją,

• jest niezgodny z art. 2, art. 7 i art. 8 ust. 1, art. 90 ust. 1, art. 178 ust. 1 i art. 
190 ust. 1 Konstytucji.



K 3/21

• Art. 19 i art. 2 TUE w zakresie, w jakim przyznają sądom krajowym kompetencje 
do:

• a) kontroli legalności procedury powołania sędziego, 

• b) kontroli legalności uchwały Krajowej Rady Sądownictwa,

• c) stwierdzania przez sąd krajowy wadliwości procesu nominacji sędziego i w jego 
efekcie odmowy uznania za sędziego osoby powołanej na urząd sędziowski 

• są niezgodne z art. 2, art. 8 ust. 1, art. 90 ust. 1 i art. 179 w związku z art. 144 ust. 3 
pkt 17 Konstytucji.



Ocena sprawy K 3/21

• To stanowisko jest poza kompetencją TK, niezgodne z Konstytucją

• Opiera się na fałszywych twierdzeniach, iż orzecznictwo TSUE narusza 

polską Konstytucję, że orzeczenia TSUE zapadły z przekroczeniem 

kompetencji (ultra vires) oraz że inne krajowe TK wydały również podobne 

orzeczenia

• Służy wywieraniu kolejnych nacisków i wpływu na polskich sędziów (też 

przez postępowania dyscyplinarne)



Sprawa K 6/21

Art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w zakresie:

- w jakim pojęciem „sądu” obejmuje Trybunał Konstytucyjny 

- w jakim przyznaje ETPCz kompetencję do oceny legalności wyboru sędziów TK

jest niezgodny z Konstytucją RP

Art. 6 EKPCz Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego 

sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą 



INSTRUMENTY TRANSGRANICZNEGO 

DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

• JURYSDYKCJA

• UZNAWANIE I WYKONYWANIE ORZECZEŃ

• PRAWO WŁAŚCIWE

• POSTĘPOWANIA EUROPEJSKIE (ETE, ENZ, drobne roszczenia, ENZRB)

• DZIEDZICZENIE W UE

• UPADŁOŚĆ W UE

• ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICIELSKA I ALIMENTY W UE

• POMOC PRAWNA W UE



INSTRUMENTY TRANSGRANICZNEGO 

DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 

• szczególna pozycja Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii

• Brexit:

https://forumfws.eu/obrot-zagraniczny/brexit-wspolpraca-miedzynarodowa/



Brexit a sprawy cywilne

• Przepisy unijne mają zastosowanie do spraw wszczętych przed 1.01.2021 (wpływ pisma 
wszczynającego do sądu, ale rozporządzenia specjalistyczne mogą inaczej)

• Odpowiedzialność rodzicielska – stosujemy Konwencję haską z 1996 r. Konwencja o 
jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie 
odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci. 

• Alimenty  - stosujemy Konwencję haską z 2007 r. o międzynarodowym 
dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny (odsyła do k.p.c.), 
stosujemy protokół haski o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych (jest 
konwencją jednostronną i wystarczy, że polska do niej przystąpiła i wtedy ma zastosowanie 
w stosunkach z wszystkimi państwami (gdzie nie jest to wyłączone) czyli nie ma znaczenia że 
UK nie przystąpiła do protokołu haskiego)



Brexit a sprawy cywilne

• Rozwody – brak regulacji międzynarodowej – jurysdykcja z k.p.c., prawo 

właściwe z p.p.m., alimenty z haskiej, władza rodzicielska z haskiej 

(rozdzielamy)

• Uznanie i wykonanie orzeczeń cywilnych – brak regulacji = pełna procedura 

exequatur

• Doręczenia – konwencja haska z 1965 roku 

• Przeprowadzanie dowodów – konwencja haska z 1970 roku 



Pomocne strony

• podstawowa strona, szereg informacji, formularze, przewodniki: e-justice.europa.eu

• teksty przepisów prawa unijnego eur-lex.europa.eu

• teksty przepisów krajowych państw europejskich eur-lex.europa.eu/n-lex

• orzecznictwo TSUE curia.europa.eu

• orzecznictwo ETPCz www.echr.coe.int

• rejestry gruntów https://www.elra.eu/european-land-registry-network/

• konwencje haskie hcch.net

• podręcznik do europejskiego prawa cywilnego - https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/803b3b93-f280-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-pl

https://www.elra.eu/european-land-registry-network/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/803b3b93-f280-11e6-8a35-01aa75ed71a1/language-pl


Pomocne strony

• Rejestr spółek w UE https://e-
justice.europa.eu/489/PL/business_registers__search_for_a_company_in_t
he_eu

• Krajowe rejestry działalności gospodarczej https://e-
justice.europa.eu/106/PL/business_registers_in_eu_countries

• Rejestry upadłości/dłużników niewypłacalnych https://e-
justice.europa.eu/246/PL/bankruptcy_amp_insolvency_registers__search_f
or_insolvent_debtors_in_the_eu

https://e-justice.europa.eu/489/PL/business_registers__search_for_a_company_in_the_eu
https://e-justice.europa.eu/106/PL/business_registers_in_eu_countries
https://e-justice.europa.eu/246/PL/bankruptcy_amp_insolvency_registers__search_for_insolvent_debtors_in_the_eu


JURYSDYKCJA, UZNAWANIE, 

WYKONAYWANIE  ORZECZEŃ W UE

• Rozporządzenie Rady nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i
uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych,
zwane „Bruksela I”

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia
2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w
sprawach cywilnych i handlowych (zwane „Bruksela I” wersja przekształcona)

• - obowiązuje od 10.01.2015 r. do spraw wszczętych, do formalnie sporządzonych lub
zarejestrowanych dokumentów urzędowych oraz do ugód sądowych zatwierdzonych lub
zawartych w dniu 10 stycznia 2015 r. lub po tej dacie.



JURYSDYKCJA W UE - OGÓLNA

• Rozporządzenie nr 1215/2012 („Bruksela I” wersja przekształcona )

• - interpretacja celowościowa i preambuła

• - definicje autonomiczne

• - zakres zastosowania

• - jurysdykcja ogólna, szczególna, w sprawach dot. ubezpieczenia, dot. konsumentów,

dot. umów o pracę, jurysdykcja wyłączna, jurysdykcja z wdania się w spór

• - badanie jurysdykcji



JURYSDYKCJA W UE - OGÓLNA

• Art. 1-28, 62 rozporządzenia 1215/2012 „Bruksela I” wersja przekształcona 

• Kazus numer 1

• Jan Kowalski spłacił w ramach pomocy rodzinnej dług swojego brata Tomasza 
Kowalskiego w wysokości 10.000 zł, gdyż Tomasz był w bardzo trudnej sytuacji 
finansowej. Tomasz Kowalski wyjechał do Niemiec, gdzie obecnie mieszka wraz z 
żoną, jego dzieci chodzą tam do szkoły, a mieszkanie w Koszalinie wynajął i 
przyjeżdża do Polski raz w miesiącu odwiedzać rodziców. Tomasz obecnie zarabia o 
wiele więcej od swojego brata, lecz nie oddał mu kwoty 10.000 zł. 

• Jan Kowalski pozwał brata o zapłatę do SR w Szczecinie, gdzie obecnie mieszka. 
Czy w tej sprawie sąd ma jurysdykcję? Czy sąd powinien odrzucić pozew?



JURYSDYKCJA W UE - OGÓLNA

• Art. 1-28, 62 rozporządzenia 1215/2012 „Bruksela I” wersja przekształcona 

• Kazus numer 2

• Anna Janicka zobaczyła w internecie sukienkę ślubną (strona prowadzona była w języku 
polskim i przyjmowała płatności w PLN). Sukienka wygląda jednak dużo gorzej niż na 
zdjęciach i Anna postanowiła ją zwrócić. Wówczas okazało się, że siedziba sklepu mieści się 
w Hiszpanii. Sklep nie zwrócił jej pieniędzy. 

• Anna za namową rzecznika konsumentów pozwała sklep do SR w Koszalinie o zapłatę. 
Pełnomocnik sklepu nie wdał się w spór, zarzucił jedynie brak jurysdykcji sądu polskiego. 

• Czy zarzut jest zasadny?



JURYSDYKCJA W UE - OGÓLNA

• Art. 1-28, 62 rozporządzenia 1215/2012 „Bruksela I” wersja przekształcona 

• Kazus numer 3

• Anna Janicka zobaczyła w internecie sukienkę ślubną (strona prowadzona była w języku 
polskim i przyjmowała płatności w PLN) i pojechała do Włoch by ją kupić. Do ślubu jednak  
nie doszło i Anna postanowiła sukienkę zwrócić. Sklep nie zwrócił jej pieniędzy. 

• Anna za namową rzecznika konsumentów pozwała sklep do SR w Koszalinie o zapłatę. 
Pełnomocnik sklepu nie wdał się w spór, zarzucił jedynie brak jurysdykcji sądu polskiego. 

• Czy zarzut jest zasadny?



JURYSDYKCJA W UE - OGÓLNA

• Kazus numer 4

• Anna Janicka zobaczyła w internecie sukienkę ślubną (strona prowadzona była w 
języku włoskim i przyjmowała płatności w EUR) i pojechała do Włoch by ją kupić. 
Do ślubu jednak  nie doszło i Anna postanowiła sukienkę zwrócić. Sklep nie 
zwrócił jej pieniędzy. 

• Anna za namową rzecznika konsumentów pozwała sklep do SR w Koszalinie o 
zapłatę. Pełnomocnik sklepu nie wdał się w spór, zarzucił jedynie brak jurysdykcji 
sądu polskiego. 

• Czy zarzut jest zasadny?



JURYSDYKCJA W UE - OGÓLNA

• Art. 1-28, 62 rozporządzenia 1215/2012 „Bruksela I” wersja przekształcona 

• Kazus numer 5

• Polska spółka X prowadzi zakład produkcyjny w Niemczech i tam zakupiła w 

spółce Y komponenty do produkcji. Spór spółek dotyczy jakości produktów i 

wymaga rozstrzygnięcia przez sąd. 

• Obie spółki chcą prowadzić spór w Polsce (z uwagi na niższe koszty procesu). 

• Czy jest to możliwe?



JURYSDYKCJA, UZNAWANIE I 

WYKONYWANIE ORZECZEŃ W UE

Szczególne zasady dotyczą:

• alimentów

• rozwodów i separacji

• odpowiedzialności rodzicielskiej

• upadłości

• spadków



Uznawanie i wykonywanie orzeczeń

• EXEQUATUR – procedura zezwalająca na wykonanie/uznanie w kraju 

zagranicznego orzeczenia 

• Do zagranicznych (pozaunijnych) orzeczeń w Polsce – zastosowanie mają 

art. 1145-1152 k.p.c.



Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w UE

• Rozporządzenie „Bruksela I” wersja przekształcona 1215/2012 – zniesienie procedury exequatur.

• Orzeczenia są uznawane i wykonywane automatycznie. 

• Strona, która chce powołać się w państwie członkowskim na orzeczenie wydane w innym państwie 
członkowskim, przedstawia:

• a)    odpis orzeczenia spełniający warunki niezbędne do stwierdzenia jego autentyczności; 

• b)    zaświadczenie wydane zgodnie z art. 53. 

• Przepisy KPC art. 79510 - 79511 k.p.c. - dot. Bruksela I wersja przekształcona 

• Formularz zaświadczenia:

• http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/files/sipdata/dane/unia/2015/1391666/1.pdf

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/files/sipdata/dane/unia/2015/1391666/1.pdf


Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w UE

• Aby wykonać polskie orzeczenie w UE:

1. sprawdzamy czy orzeczenie pozostaje w zakresie zastosowania rozp. 1215/2012 –
czas i przedmiot/ ewentualnie inne rozp. 

2. występujemy do sądu, który wydał orzeczenie o wydanie orzeczenia z  
zaświadczeniem na podstawie art. 53 rozp. 1215/2012 (art. 75910 k.p.c.)

3. tłumaczymy wszystko na język danego kraju

4. przedkładamy orzeczenie z zaświadczeniem i tłumaczeniem w kraju, w którym 
chcemy wykonać orzeczenie, np. komornikowi/sądowi egzekucyjnemu



Uznawanie i wykonywanie orzeczeń w UE

• Aby wykonać unijne orzeczenie w Polsce:

1. sprawdzamy czy orzeczenie pozostaje w zakresie zastosowania rozp. 1215/2012 –
czas i przedmiot/ ewentualnie inne rozp. 

2. występujemy do sądu, który wydał orzeczenie o wydanie orzeczenia z  
zaświadczeniem na podstawie art. 53 rozp. 1215/2012 

3. tłumaczymy wszystko na język polski

4. przedkładamy orzeczenie z zaświadczeniem i tłumaczeniem polskiemu 
komornikowi 



Uznawanie i wykonywanie orzeczeń

• Obrona przed uznaniem i wykonaniem orzeczenia

• można domagać się w państwie w którym orzeczenie ma być wykonane –

odmowy jego uznania lub wykonania tylko w oparciu o przesłanki wskazane

w art. 45 rozporządzenia



Obrona przed uznaniem i wykonaniem 

orzeczenia

• Artykuł 45 1. Na wniosek każdej zainteresowanej strony ODMAWIA SIĘ UZNANIA ORZECZENIA, jeżeli:

• a) uznanie byłoby oczywiście sprzeczne z porządkiem publicznym (ordre public) wezwanego państwa członkowskiego;

• b) pozwanemu, który nie wdał się w spór nie doręczono dokumentu wszczynającego postępowanie lub dokumentu 
mu równorzędnego w czasie i w sposób umożliwiający mu przygotowanie obrony, chyba że pozwany nie złożył przeciwko 
orzeczeniu środka zaskarżenia, chociaż miał taką możliwość;

• c) orzeczenia nie da się pogodzić z orzeczeniem wydanym między tymi samymi stronami w wezwanym państwie 
członkowskim;

• d) orzeczenia nie da się pogodzić z wcześniejszym orzeczeniem wydanym w innym państwie członkowskim lub w państwie 
trzecim w sporze o to samo roszczenie między tymi samymi stronami, o ile to wcześniejsze orzeczenie spełnia warunki 
konieczne do jego uznania w wezwanym państwie członkowskim; lub

• e) orzeczenie jest sprzeczne z:(i) rozdziałem II sekcje 3, 4 lub 5, w przypadku gdy ubezpieczający, ubezpieczony, uposażony 
z tytułu ubezpieczenia, poszkodowany, konsument lub pracownik był stroną pozwaną; lub (ii) rozdziałem II sekcja 6. 
(jurysdykcja szczególna i wyłączna)



PRAWO WŁAŚCIWE

zobowiązania umowne 

Rozporządzenie nr 593/2008 w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych 
(Rzym I) 

w stosunkach z Danią obowiązuje: Konwencja rzymska z 1980 r. o prawie właściwym 
dla zobowiązań umownych 

zobowiązania pozaumowne 

Rozporządzenie nr 864/2007 dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań
pozaumownych (Rzym II)



Rozwiązania szczególne

• DZIEDZICZENIE 

• Rozporządzenie nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego,

uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania

dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie

ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego



Rozwiązania szczególne

• UPADŁOŚCI

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 

maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja 

przekształcona) 



Rozwiązania szczególne

ROZWODY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICIELSKA

 Rozporządzenie Rady nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i 
wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności 
rodzicielskiej

 Rozporządzenie Rady 2019/1111 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania
orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie
uprowadzenia dziecka za granicę (wersja przekształcona) – wejdzie w życie 1.08.2022 roku

 Dania i państwa pozaunijne – Konwencja z 1996 roku o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu,
wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci

• Rozporządzenie nr 1259/2010 w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie
prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej (Rzym III) - ! Polska nie przyjęła tego instrumentu



Rozwiązania szczególne

• ALIMENTY 

• Rozporządzenie nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego,

uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań

alimentacyjnych



Rozwiązania szczególne

• SPRAWY DOTYCZĄCE MAŁŻEŃSKICH USTROJÓW MAJĄTKOWYCH I 
ZWIĄZKÓW PARTNERSKICH

• Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1103 z dnia 24 czerwca 2016 r. wdrażające wzmocnioną 
współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń 
w sprawach dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych

• Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1104 z dnia 24 czerwca 2016 r. wdrażające wzmocnioną 
współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń 
w sprawach dotyczących skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich

• Polska nie przystąpiła i nie stosuje tych rozporządzeń



Terminy w prawie europejskim

• rozporządzenie nr 1182/71 określające zasady mające zastosowanie do 

okresów, dat i terminów 



Postępowania europejskie

• ETE – EUROPEJSKI TYTUŁ EGZEKUCYJNY

• ENZ – EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY 

• DROBNE ROSZCZENIA 

• EUROPEJSKI NAKAZ ZABEZPIECZENIA NA RACHUNKU BANKOWYM

• EUROPEJSKIE POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA 

•



ENZ – EUROPEJSKI NAKAZ ZAPŁATY 

• Rozporządzenie nr 1896/2006 ustanawiające postępowanie w sprawie

europejskiego nakazu zapłaty



DROBNE ROSZCZENIA 

Rozporządzenie nr 861/2007 ustanawiające europejskie postępowanie w

sprawie drobnych roszczeń



ETE - EUROPEJSKI TYTUŁ 

EGZEKUCYJNY 

Rozporządzenie nr 805/2004 w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu

Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych



EUROPEJSKI NAKAZ ZABEZPIECZENIA 

NA RACHUNKU BANKOWYM 

• Zabezpieczanie roszczeń w prawie państw UE:

• https://e-

justice.europa.eu/78/PL/securing_assets_during_a_claim_in_eu_countries

• ENZRB:

• https://e-justice.europa.eu/379/PL/european_account_preservation_order

https://e-justice.europa.eu/78/PL/securing_assets_during_a_claim_in_eu_countries
https://e-justice.europa.eu/379/PL/european_account_preservation_order


EUROPEJSKI NAKAZ ZABEZPIECZENIA 

NA RACHUNKU BANKOWYM 

• Rozporządzenie nr 655/2014 ustanawiające procedurę europejskiego nakazu

zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego

dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych

• Rozporządzenie wykonawcze Komisji 2016/1823 ustanawiające formularze

• Nie ma zastosowania do Danii



EUROPEJSKI NAKAZ ZABEZPIECZENIA 

NA RACHUNKU BANKOWYM 

• Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym umożliwia sądowi jednego

z państw członkowskich UE zamrożenie środków na rachunku bankowym

dłużnika w innym państwie członkowskim UE (wierzyciel musi znajdować się w

innym państwie niż miejsce prowadzenia rachunku lub sprawa toczy się w innym

państwie niż miejsce prowadzenia rachunku)

• Ma zastosowanie we wszystkich sprawach cywilnych (też alimentacyjnych, za

wyjątkiem spraw małżeńskich, spadkowych, upadłościowych i ubezpieczeń społ.)

• Postępowanie bez udziału dłużnika



EUROPEJSKI NAKAZ ZABEZPIECZENIA 

NA RACHUNKU BANKOWYM 

• Jurysdykcja – sąd, posiadający jurysdykcję do rozpoznania sprawy (żądania 

głównego), gdy dłużnikiem jest konsument – sąd jego miejsca zamieszkania



EUROPEJSKI NAKAZ ZABEZPIECZENIA 

NA RACHUNKU BANKOWYM 

• Wierzyciel ma możliwość uzyskania nakazu zabezpieczenia w następujących 
sytuacjach:

• a) przed wszczęciem przez wierzyciela postępowania w państwie członkowskim w
sprawie głównej przeciwko dłużnikowi lub na którymkolwiek etapie takiego 
postępowania do momentu wydania orzeczenia albo zatwierdzenia lub zawarcia 
ugody sądowej;

• b) po uzyskaniu przez wierzyciela w państwie członkowskim orzeczenia, ugody 
sądowej lub dokumentu urzędowego, na mocy których wymaga się od dłużnika 
zapłaty roszczenia wierzyciela.



EUROPEJSKI NAKAZ ZABEZPIECZENIA 

NA RACHUNKU BANKOWYM 

• Sąd wydaje nakaz zabezpieczenia, gdy wierzyciel przedłożył wystarczające dowody, by 
przekonać sąd, że istnieje pilna potrzeba zastosowania środka zabezpieczającego w formie 
nakazu zabezpieczenia, ponieważ istnieje realne ryzyko, że bez takiego środka późniejsze 
dochodzenie roszczenia wierzyciela wobec dłużnika będzie niemożliwe lub znacząco 
utrudnione.

• W przypadku gdy wierzyciel nie uzyskał jeszcze w państwie członkowskim orzeczenia, 
ugody sądowej lub dokumentu urzędowego zobowiązujących dłużnika do zapłacenia 
roszczenia wierzyciela, wierzyciel przedkłada również wystarczające dowody, by przekonać 
sąd, że może wygrać w sprawie głównej przeciwko dłużnikowi.



EUROPEJSKI NAKAZ ZABEZPIECZENIA 

NA RACHUNKU BANKOWYM 

• Sąd podejmuje decyzję w drodze procedury pisemnej na podstawie informacji i
dowodów dostarczonych przez wierzyciela w jego wniosku lub wraz z tym
wnioskiem. Jeśli sąd uzna, że dostarczone dowody są niewystarczające, może, o ile
zezwala na to prawo krajowe, zwrócić się do wierzyciela, by dostarczył dodatkową
dokumentację dowodową.

• Niezależnie od ust. 1 i z zastrzeżeniem art. 11 sąd może, pod warunkiem że nie
opóźni to nadmiernie postępowania, skorzystać z innych właściwych metod
zbierania dowodów dostępnych na mocy jego prawa krajowego, takich jak
przesłuchanie wierzyciela lub jego świadka, także za pośrednictwem
wideokonferencji lub przy wykorzystaniu innego rozwiązania z zakresu technologii
komunikacyjnej.



EUROPEJSKI NAKAZ ZABEZPIECZENIA 

NA RACHUNKU BANKOWYM 

• Przed wydaniem nakazu zabezpieczenia w przypadku gdy wierzyciel nie uzyskał

jeszcze orzeczenia, ugody sądowej lub dokumentu urzędowego, sąd nakłada na

wierzyciela wymóg złożenia kaucji na kwotę wystarczającą, by zapobiec nadużyciu

procedury przewidzianej w niniejszym rozporządzeniu i by zapewnić rekompensatę

za ewentualne szkody poniesione przez dłużnika w związku z nakazem, w zakresie,

w jakim wierzyciel ponosi odpowiedzialność za takie szkody zgodnie z art. 13.

• W drodze wyjątku sąd może odstąpić od wymogu określonego w akapicie

pierwszym, jeśli uważa, że złożenie kaucji, o której mowa w tym akapicie, nie jest

uzasadnione okolicznościami danej sprawy.



EUROPEJSKI NAKAZ ZABEZPIECZENIA 

NA RACHUNKU BANKOWYM 

Wierzyciel może zwrócić się do sądu, do którego składany jest wniosek o wydanie
nakazu zabezpieczenia, by sąd ten zażądał od organu ds. informacji państwa
członkowskiego wykonania uzyskania informacji niezbędnych do zidentyfikowania
banku oraz rachunku dłużnika. Wierzyciel może złożyć wniosek, w przypadku gdy
orzeczenie, ugoda sądowa lub dokument urzędowy uzyskany przez wierzyciela nie są
jeszcze wykonalne, a kwota podlegająca zabezpieczeniu, uwzględniając okoliczności,
jest znaczna, i wierzyciel przedstawił dostateczne dowody, by przekonać sąd o istnieniu
pilnej potrzeby uzyskania informacji o rachunku, ponieważ istnieje ryzyko, że bez
takich informacji późniejsze dochodzenie roszczenia wierzyciela wobec dłużnika może
być zagrożone, co może następnie spowodować istotne pogorszenie sytuacji
finansowej wierzyciela.



EUROPEJSKI NAKAZ ZABEZPIECZENIA 

NA RACHUNKU BANKOWYM 

• Terminy krótkie – wszelkie organy i sądy są zobowiązane do pilnego 

podejmowania czynności

• Termin na orzeczenie w przedmiocie wydania nakazu – 5/10 dni roboczych



EUROPEJSKI NAKAZ ZABEZPIECZENIA 

NA RACHUNKU BANKOWYM 

Wniosek o nakaz z wnioskiem o ustalenie rachunku bankowego kierujemy do sądu

Sąd występuje do organu państwa, gdzie znajduje się rachunek o jego ustalenie 

Sąd wydaje nakaz na formularzu w języku państwa wykonania, ustala bank i kieruje 
nakaz do właściwego organu (wskazanego w atlasie e-justice) lub do wierzyciela 
zgodnie z prawem krajowym

Bank składa oświadczenie o wykonaniu/niewykonaniu nakazu do komornika

Po wpływie oświadczenia o wykonaniu sąd doręcza wszystkie dokumenty 
dłużnikowi, któremu przysługuje zażalenie



EUROPEJSKI NAKAZ ZABEZPIECZENIA 

NA RACHUNKU BANKOWYM 

• Strona z informacjami:

• https://e-justice.europa.eu/379/PL/european_account_preservation_order

https://e-justice.europa.eu/379/PL/european_account_preservation_order


EUROPEJSKI NAKAZ ZABEZPIECZENIA 

NA RACHUNKU BANKOWYM 

• Przepisy KPC art. 11443-13 (prawidłowo skonstruowane)

• Opłaty:

• 100 zł – za wydanie, zmianę, uchylenie, stwierdzenie wygaśnięcia, zmianę

wykonania, ograniczenie wykonania lub zakończenie wykonania

europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym

• 100 zł – za uzyskanie informacji o rachunku bankowym 



PRAWO SPADKOWE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa
właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów
urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia
spadkowego

- ma zastosowanie do dziedziczenia po osobach, które zmarły w dniu lub po dniu 17 sierpnia 2015
r., nie ma zastosowania do Danii i Irlandii.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji nr 1329/2014 ustanawiające formularze

Zakres zastosowania: art. 1

Jurysdykcja – art. 4 

Sądy państwa członkowskiego, w którym zmarły miał swoje miejsce zwykłego pobytu w chwili 
śmierci, mają jurysdykcję do orzekania co do ogółu spraw dotyczących spadku.



PRAWO SPADKOWE

Zawisłość sprawy

Art. 17.1. W przypadku gdy do sądów różnych państw członkowskich wniesiono sprawy o to 
samo roszczenie między tymi samymi stronami, sąd, do którego wniesiono sprawę później, z 
urzędu zawiesza postępowanie do czasu stwierdzenia jurysdykcji sądu, do którego najpierw 
wniesiono sprawę.

2. Jeżeli stwierdzona zostanie jurysdykcja sądu, do którego najpierw wniesiono sprawę, sąd, do 
którego wniesiono sprawę później, stwierdza brak swej jurysdykcji na rzecz tego sądu.



PRAWO SPADKOWE

• Prawo właściwe – prawo miejsca zwykłego pobytu



PRAWO SPADKOWE

• Ważność pod względem formy oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

• Artykuł 28

• Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, zapisu lub udziału obowiązkowego lub 
oświadczenie zmierzające do ograniczenia odpowiedzialności osoby składającej to 
oświadczenie jest ważne pod względem formy, w przypadku gdy odpowiada ono wymogom:

• a) prawa właściwego dla dziedziczenia zgodnie z art. 21 lub 22; lub

• b) prawa państwa, w którym osoba składająca oświadczenie ma miejsce zwykłego pobytu.



PRAWO SPADKOWE

• Uznanie i wykonanie orzeczenia spadkowego – art. 39-58 rozp.



Europejskie poświadczenie spadkowe

• Szczególne zasady dziedziczenia:

• https://e-

justice.europa.eu/487/PL/restrictions_on_successions__special_rules

https://e-justice.europa.eu/487/PL/restrictions_on_successions__special_rules


Europejskie poświadczenie spadkowe

• Dokument wydawany przez organ prowadzący postępowanie w sprawie spadkowej
na potrzeby spadkobierców, zapisobierców, wykonawców testamentu lub zarządców
majątku spadkowego celem udowodnienia ich praw i uprawnień w innych państwach
członkowskich.

• Z chwilą jego wydania europejskie poświadczenie spadkowe jest uznawane we
wszystkich państwach członkowskich bez konieczności przeprowadzania specjalnej
procedury.



Europejskie poświadczenie spadkowe

• Europejskie poświadczenie spadkowe

• Jurysdykcja – ogólna z rozporządzenia (przede wszystkim miejsce zwykłego

pobytu)

• EPS jest ważne 6 miesięcy (ważność może być wydłużona)



Europejskie poświadczenie spadkowe

Ważne informacje, formularze:

https://e-justice.europa.eu/166/PL/succession

https://e-justice.europa.eu/166/PL/succession


Przeprowadzanie dowodów w UE

• Rozporządzenie nr 1206/2001 w sprawie współpracy między sądami Państw 

Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub 

handlowych 

• Od 1.07.2022 nowe rozporządzenie 2020/1783

• Wideorozprawy transgraniczne 



Doręczenia w sprawach transgranicznych

• Rozporządzenie nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 
2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i 
pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (doręczanie dokumentów) oraz 
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 

• Od 1.07.2022 nowe rozporządzenie 2020/1784  - ułatwi ustalanie adresów, również 
stronom

• Atlas sądowniczy: https://e-
justice.europa.eu/371/PL/service_of_documents_official_transmission_of_legal_d
ocuments?POLAND&member=1

https://e-justice.europa.eu/371/PL/service_of_documents_official_transmission_of_legal_documents?POLAND&member=1


Doręczenia w sprawach transgranicznych

• Standardy ochrony praw związane z doręczeniami

• Artykuł 19 rozp. 1393/2007

• W przypadku gdy konieczne było przekazanie do doręczenia w innym państwie członkowskim, zgodnie z przepisami niniejszego 
rozporządzenia, pozwu lub równoważnego dokumentu, a pozwany nie wdał się w spór, orzeczenia nie wydaje się do czasu 
ustalenia: a) że dokument został doręczony w sposób przewidziany przez prawo państwa członkowskiego, do którego był 
adresowany, względem dokumentów wystawionych w postępowaniach krajowych w odniesieniu do osób znajdujących się na terytorium 
tego państwa; lub  b) że dokument został wręczony osobiście pozwanemu lub oddany w miejscu jego zamieszkania w inny sposób 
przewidziany w niniejszym rozporządzeniu; oraz że w każdym z wyżej wymienionych wypadków został doręczony w czasie 
pozwalającym pozwanemu na obronę.

• W przypadku gdy konieczne było przekazanie do doręczenia w innym państwie członkowskim, zgodnie z przepisami niniejszego 
rozporządzenia, pozwu lub równoważnego dokumentu, a przeciw pozwanemu, który nie wdał się w spór, wydano orzeczenie, sędzia 
może zwolnić pozwanego od skutku upływu terminu odwołania, jeżeli spełnione zostały następujące warunki: a) pozwany nie z własnej 
winy nie zapoznał się z dokumentem w czasie umożliwiającym mu podjęcie obrony lub nie dowiedział się o orzeczeniu w czasie 
umożliwiającym mu złożenie odwołania; oraz b) środki pozwanego nie wydają się bezpodstawne.

• Wniosek o takie zwolnienie należy złożyć w rozsądnym terminie od chwili zapoznania się przez pozwanego z treścią orzeczenia.



Doręczenia w sprawach transgranicznych

• Tłumaczenia i prawo odmowy odbioru

• Art. 8 rozp. 1393/2007 Adresat może odmówić przyjęcia przesyłki jeżeli nie jest ona sporządzona w języku, który adresat 
rozumie i nie jest sporządzona w języku urzędowym państwa członkowskiego, do którego adresowany jest dokument. Może 
też zwrócić tę przesyłkę w ciągu tygodnia od doręczenia. 

• Sąd zawsze powinien pouczyć o prawie odmowy odbioru (C-519/13), ale ma prawo zbadać czy odmowa odbioru z uwagi 
na język jest uzasadniona. (C-14/07, C-384/14). W razie uznania odmowy za nieuzasadnioną sąd powinien poinformować o 
tym adresata. 

• Nie wszystko podlega tłumaczeniu (C-14/07) brak wymogu tłumaczenia załączników które pełnią jedynie funkcję dowodową i nie 
są niezbędne dla zrozumienia przedmiotu i podstawy powództwa.

• Skutki braku pouczenia – nie powoduje nieważności, ale nie wywołuje negatywnych skutków dla strony, np. nakaz się nie 
uprawomocni, dopóki nie zostanie prawidłowo doręczony (C-21/17).

• Sądy polskie wykonują wnioski o doręczenia kierowane z innych państw – w tym celu wzywają na posiedzenie adresata, 
pouczają o prawie odmowy odbioru albo wysyłają pisma pocztą. 



Doręczenia w sprawach transgranicznych

• Koszty tłumaczeń 

• art. 5 rozp. 1393/2007 wszystkie koszty ponosi wnioskodawca (strona 

inicjująca doręczenie za granicą), koszty te podlegają rozliczeniu w 

orzeczeniu kończącym 



Doręczenia dokumentów pozasądowych 

• Art. 16 rozp. 1393/2007 - dokumenty pozasądowe mogą być przekazywane 

do doręczenia w innym państwie członkowskim zgodnie z przepisami 

niniejszego rozporządzenia TSUE C-223/14, C-14/08

• Na wniosek strony lub komornika sąd doręcza za granice w UE dokumenty 

mające znaczenie prawne w sprawach spornych 



Doręczenia w UE

• Ustalenie prawidłowego adresu

• konieczność sprawdzenia formatu adresu na stronach internetowych poczt poszczególnych 
państw

• np. UK https://www.royalmail.com/find-a-postcode

• Irlandia Półn. https://correctaddress.anpost.ie/pages/Search.aspx

• Sprawdzanie adresów spółek w UE: 

• https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-pl.do

• Jak ustalić adres za granicą: https://forumfws.eu/obrot-zagraniczny/jak-ustalic-adres-za-
granica/

https://www.royalmail.com/find-a-postcode
https://correctaddress.anpost.ie/pages/Search.aspx
https://e-justice.europa.eu/content_find_a_company-489-pl.do
https://forumfws.eu/obrot-zagraniczny/jak-ustalic-adres-za-granica/


Doręczenia w UE

• orzeczenie TSUE C-354/15 Niemniej jednak, jak wynika z samego brzmienia art. 14 
rozporządzenia nr 1393/2007, doręczenie za pośrednictwem poczty nie musi koniecznie być 
dokonywane w formie przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru. Wskazany przepis stanowi 
bowiem, że można także przeprowadzić doręczenie za pomocą przesyłki 'równoważnej' listowi 
poleconemu za potwierdzeniem odbioru. W celu określenia znaczenia i zakresu wyrażenia 
'przesyłka równoważna' w rozumieniu tegoż art. 14 należy zaznaczyć, że z celu omawianego 
przepisu wynika - jak wskazano w pkt 75-77 niniejszego wyroku - że za 'przesyłkę 
równoważną' można uznać wszelkie środki doręczania dokumentów sądowych wraz z dowodami 
tego doręczenia, które zapewniają podobną gwarancję do gwarancji udzielanej przez wysłany 
pocztą list polecony za potwierdzeniem odbioru.



Moc prawna dokumentów zagranicznych

• Jaką moc prawną mają zagraniczne dokumenty w Polsce? 

• Czy wymagają legalizacji?

• Dokumenty prywatne



Zagraniczne dokumenty

• Jaką moc prawną mają zagraniczne dokumenty w Polsce? 

• Czy wymagają legalizacji?

• Dokumenty urzędowe - generalnie nie ma u nas obowiązku legalizacji 

dokumentów z zagranicy, ale jeżeli dokument dotyczy nieruchomości w 

Polsce albo druga strona kwestionuje ważność dokumentu – wymagana 

legalizacja



Legalizacja

• Skomplikowany proces zależny od rodzaju dokumentu (informacja na stronie MSZ)

• Np. polski akt notarialny potwierdzany jest przez prezesa SO, następnie przez MSZ, 
następnie przez konsula państwa, w którym ma być wykorzystany

• Uproszczona legalizacja – apostille

• Ma zastosowanie w państwach stronach Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu
legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych

• Zmniejsza ilość poświadczeń (pomija przedstawicielstwa dyplomatyczne)



Apostille



legalizacja



Apostille

• Jak sprawdzić czy w danym kraju wystarczy apostille zamiast legalizacji:

• https://www.hcch.net/

https://www.hcch.net/


Legalizacja

• OSN – legalizacja/apostille nie poświadcza zachowania wymaganej formy



Dokumenty urzędowe w UE

• Rozporządzenie 1191/2016 w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez
uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w
Unii Europejskiej

 Znosi obowiązek apostille wobec niektórych dokumentów - muszą być akceptowane jako
autentyczne przez organy innego państwa UE bez wymogu pieczęci autentyczności (apostille)

 Jeżeli dane państwo UE zezwala na przedstawienie kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem zamiast oryginału dokumentu urzędowego, organy tego państwa muszą przyjąć taką
kopię wydaną w państwie UE, w którym wydano dokument urzędowy

 Znosi obowiązek dostarczenia tłumaczenia dokumentu urzędowego - obywatel może poprosić
organ o wielojęzyczny standardowy formularz dostępny we wszystkich językach urzędowych UE



Pozyskiwanie dokumentów z zagranicy:

 1) możliwość wystąpienia samodzielnie nawet elektronicznie (ASC) 

 2) Konsul – na podstawie art. 27 Prawa konsularnego

• Art. 27. Na wniosek obywatela polskiego, organu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej, sądu lub prokuratora konsul:

• 1) występuje do sądów i innych organów państwa przyjmującego w sprawie uzyskania odpisów orzeczeń sądowych, dokumentów 
stanu cywilnego, świadectw pracy i innych dokumentów;

• 2) wskazuje organ w kraju właściwy w danej sprawie;

• 3) udziela informacji o podmiotach świadczących pomoc prawną w państwie przyjmującym, w szczególności pomoc prawną 
świadczoną bezpłatnie lub przez osoby posługujące się językiem polskim.



Dokumenty urzędowe w UE

• Informacje szczegółowe:

• https://e-justice.europa.eu/561/PL/public_documents?clang=pl

https://e-justice.europa.eu/561/PL/public_documents?clang=pl


Prawo pomocy

Dyrektywa Rady 2003/8/WE w celu usprawnienia dostępu do wymiaru

sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie

minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy prawnej w sporach

o tym charakterze

Ustawa o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych

prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie

pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego

postępowania (Dz. U. z dnia 17 stycznia 2005 r.



KOMPENSATA DLA OFIAR 

PRZESTĘPSTW 

• Dyrektywa Rady 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. odnosząca się do 
kompensaty dla ofiar przestępstw Dz.U.2005.169.1415 

• USTAWA z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom 
niektórych przestępstw (Dz. U. z dnia 6 września 2005 r.) 

• Sądy okręgowe przyjmują i przekazują do innych państw UE wnioski o 
rekompensatę zdarzeń jakie miały miejsce na ich terenie. 



Zagraniczny pełnomocnik 

• Dyrektywa 98/5 mająca na celu ułatwienie stałego wykonywania zawodu

prawnika w Państwie Członkowskim innym niż państwo uzyskania

kwalifikacji zawodowych

• Ustawa o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w

Rzeczypospolitej Polskiej



Język urzędowy

• USP

• Art. 5. § 1. Językiem urzędowym przed sądami jest język polski.

• § 2. Osoba niewładająca w wystarczającym stopniu językiem polskim ma prawo do 

występowania przed sądem w znanym przez nią języku i bezpłatnego korzystania z 

pomocy tłumacza.

• § 3. O przyznaniu tłumacza osobie, o której mowa w § 2, orzeka sąd właściwy do 

rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. Wniosek o przyznanie tłumacza 

zgłoszony w toku sprawy rozpoznaje sąd tej instancji, w której sprawa się toczy. 


