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Terminy przedawnienia odnoszące się do
wypadków drogowych
Komisja Prawna pragnie, by Parlament Europejski wezwał Komisję do przedstawienia wniosku w
sprawie dyrektywy, aby określić wspólne przepisy dotyczące terminów przedawnienia w
odniesieniu do cywilnoprawnych roszczeń odszkodowawczych powstałych w następstwie
transgranicznych wypadków drogowych. W sprawozdaniu podkreślono różnice pomiędzy
przepisami w państwach członkowskich, a także trudności, jakie napotykają ofiary transgranicznych
wypadków drogowych.

Kontekst
Jeżeli kierowca podróżujący po UE uczestniczy w wypadku drogowym w innym państwie UE, może musieć
zażądać odszkodowania za poniesione szkody od osoby w innym państwie członkowskim. Jednak
poszczególne państwa UE mają odmienne przepisy dotyczące ubiegania się o odszkodowanie nie tylko jeżeli
chodzi o koncepcję odpowiedzialności za szkody materialne i obrażenia powstałe w wyniku wypadku, ale
również jeżeli chodzi o okresy, w których należy ubiegać się o roszczenia. Różnice w odniesieniu do tych
ostatnich mogą mieć niepożądane konsekwencje dla ofiar wypadków z innych państw UE, ponieważ osoby te
mogą nie wiedzieć, jak dużo czasu mają na wniesienie roszczenia lub co powinny zrobić, aby przedłużyć lub
zawiesić bieg przedawnienia. Komisja zainicjowała konsultacje publiczne w tej sprawie już w 2012 r. Choć
respondenci zasadniczo zgodzili się, że należy udostępnić więcej informacji na temat terminów
przedawnienia, mieli jednak różne opinie na temat konieczności ich harmonizacji.

Analizy przeprowadzone przez Parlament Europejski
Komisja JURI zwróciła się do Biura Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) o przygotowanie oceny
europejskiej wartości dodanej. Analizę tę opublikowano w lipcu 2016 r. Stwierdzono w niej, że obowiązujące
w państwach członkowskich terminy przedawnienia w odniesieniu do roszczeń wynikających z
transgranicznych wypadków drogowych wynoszą od 3 do 30 lat. Terminy przedawnienia różnią się nie tylko
pod względem długości, lecz również pod względem początku biegu terminu przedawnienia, wymogów
proceduralnych dotyczących wstrzymania biegu terminu przedawnienia oraz stosowania ich do osób
małoletnich i niepełnosprawnych. W analizie wskazano ewentualne działania legislacyjne, które mogą zostać
podjęte na poziomie UE, aby wyeliminować brak pewności prawa w odniesieniu do terminów przedawnienia
w przypadku transgranicznych wypadków drogowych.

Sprawozdanie Komisji Prawnej
W dniu 1 czerwca 2017 r. Komisja Prawna (JURI) przyjęła sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w
sprawie terminów przedawnienia odnoszących się do wypadków drogowych. Podkreślono w nim różne
podejścia do terminów przedawnienia w UE i zwrócono uwagę, że nie ma dwóch państw członkowskich, w
których obowiązywałyby te same podstawowe zasady. Ponadto przepisy dotyczące przedawnienia są bardzo
złożone i trudne do zrozumienia. W związku z tym ofiary transgranicznych wypadków drogowych mogą
stracić prawo do skądinąd słusznego roszczenia. W sprawozdaniu stwierdzono, że zasady dotyczące
przedawnienia roszczeń powstałych w wyniku transgranicznych wypadków drogowych są częścią współpracy
sądowej w sprawach cywilnych (art. 67 i 81 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), w związku z czym
należą do zakresu kompetencji UE. Ponadto bardzo krótkie terminy przedawnienia w niektórych państwach
członkowskich mógłby zostać uznane za przeszkodę w dostępie do wymiaru sprawiedliwości (art. 47 Karty
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praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka). W sprawozdaniu
wezwano Komisję do zapewnienia, że informacje na temat przepisów dotyczących przedawnienia w
państwach członkowskich będą dostępne na portalu e-Justice oraz do przeprowadzenia badania na temat
ochrony, jaką państwa członkowskie zapewniają nieletnim oraz osobom niepełnosprawnym, jeżeli chodzi o
obliczanie terminów przedawnienia. Ponadto w sprawozdaniu wezwano Komisję do przedstawienia wniosku
ustawodawczego w sprawie dyrektywy harmonizującej przepisy dotyczące terminów przedawnienia.
Załącznik do sprawozdania zawiera projekt pełnego wniosku, w którym określono minimalny termin
przedawnienia na cztery lata od momentu, w którym skarżący dowiedział się lub powinien był się dowiedzieć
o zakresie obrażenia, straty lub szkody i o tożsamości osoby winnej spowodowania wypadku drogowego.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy w kwestiach ustawodawczych : 2015/2087(INL); Komisja przedmiotowo
właściwa: JURI; Sprawozdawca: Pavel Svoboda (PPE, Czechy).
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