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EUROPEJSKIE POSTĘPOWANIA TRANSGRANICZNE  
 
Pragniemy poinformowa ć, iŜ 5 grudnia 2008 roku została uchwalona ustawa o zmi anie 
ustawy – Kodeks post ępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dal ej: Ustawa).  
W wyniku jej uchwalenia, wprowadzone zostały szczeg ółowe regulacje istniej ących oraz 
wchodz ących w Ŝycie w najbli Ŝszym czasie transgranicznych post ępowań cywilnych, 
rozpoznawanych przez s ądy polskie, pomi ędzy podmiotami maj ącymi swoje siedziby lub 
miejsca zamieszkania na terytorium krajów członkows kich Unii Europejskiej .  
 
Dotychczas podmioty prowadzące transgraniczne spory sądowe na terytorium Unii Europejskiej, 
miały moŜliwość uzyskania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego w sprawach 
bezspornych (np. w przypadku wydania nakazu zapłaty lub wyroku, gdy pozwany uznał rosz-
czenie lub w Ŝaden sposób nie zaprzeczył istnieniu roszczenia). Zaświadczenie to, wprowadzo-
ne Rozporządzeniem (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady, umoŜliwiało szybsze 
i mniej kosztowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego w kraju Unii Europejskiej innym niŜ 
siedziba wierzyciela. W pozostałych przypadkach konieczne było uzyskiwanie uznania orzecze-
nia sądu państwa obcego w państwie wykonania.  
 
Ustawa w tym zakresie wprowadza tylko jedną zmianę w postaci konieczności uiszczenia opłaty 
sądowej w kwocie 50 złotych, zamiast dotychczasowych 6 złotych za kaŜdą stronę zaświadcze-
nia.  
 
W nawiązaniu do Legal Alert nr 7/2008 przypominamy, iŜ w dniu 12 grudnia 2008 roku weszło 
w Ŝycie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1896/2006 z dnia 12 grudnia 
2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty. Jest to kolejna 
procedura uzyskania tytułu wykonawczego w transgranicznych sprawach bezspornych. Ustawa 
określa procedurę w takim zakresie, w jakim nie jest to uregulowane powyŜszym rozporządze-
niem, w szczególności procedurę w przypadku złoŜenia sprzeciwu od europejskiego nakazu za-
płaty. Po wpłynięciu sprzeciwu, sąd zakreśli powodowi termin do złoŜenia wszystkich wniosków, 
twierdzeń i dowodów w sprawie, pod rygorem utraty ich powoływania na dalszym etapie postę-
powania. Po otrzymaniu pisma powoda lub po upływie terminu, sąd wezwie pozwanego do 
przedstawienia jego wniosków, twierdzeń i dowodów. Do tej fazy postępowania, zastosowanie 
znajdą przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniach odrębnych. 
 
Z Ustawy wynika, iŜ postępowanie o wydanie europejskiego nakazu zapłaty będzie podlegać 
opłacie sądowej jak w postępowaniu upominawczym. Oznacza to, iŜ w przypadku uprawomoc-
nienia się nakazu zapłaty, sąd zwróci powodowi ¾ wniesionej opłaty sądowej.  
 
 



 
 
 

 

 
 
Kolejne zmiany wprowadzane przez Ustawę dotyczą europejskiego postępowania w sprawach 
drobnych roszczeń. Rozporządzenie (WE) 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
11 lipca 2007 roku w tej sprawie wejdzie w Ŝycie 1 stycznia 2009 roku. Będzie to kolejne cywilne 
postępowanie transgraniczne uregulowane wprost przepisami wydawanymi przez instytucje UE. 
Co istotne, będzie to postępowanie dotyczące spraw spornych. Oznacza to, iŜ po przeprowa-
dzeniu postępowania dowodowego, które co do zasady będzie pisemne, łącznie ze złoŜeniem 
zeznań przez świadków, juŜ wyrok sądu pierwszej instancji będzie wykonalny na terytorium całej 
Unii Europejskiej, z wyjątkiem Danii. 
 
Co istotne, postępowanie to znajdzie zastosowanie w sprawach, w których wartość przedmiotu 
sporu obliczona na dzień wpływu pozwu, nie będzie przekraczać równowartości 2.000,00 EUR. 
Ustawa wprowadza stosunkowo niską stałą opłatę od takiego pozwu w wysokości 100 złotych. 
 
Na koniec zwracamy uwagę, Ŝe europejskie postępowania transgraniczne obejmują swoim za-
sięgiem terytorium wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii. W po-
stępowaniach o wydanie europejskiego nakazu zapłaty i w sprawach drobnych roszczeń, stosu-
je się obowiązkowo formularze stanowiące załączniki do odpowiednich rozporządzeń wskaza-
nych powyŜej. 
 

* * * 
 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji, w przypadku gdyby zdecydowali się Państwo dochodzić swoich wierzy-
telności rozpoczynając procedurę jednego z europejskich postępowań transgranicznych lub w przypadku 
zajścia konieczności reprezentowania państwa interesów w takich postępowaniach wszczętych przez inne 
podmioty. 
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