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Polen for fremsendelse af retslige og udenretslige dokumenter til forkyndelse 
pr. post eller ad elektronisk vej

1. Sammendrag

Andrageren påpeger, at hvis en af parterne i en retssag opholder sig uden for Polen, kræver de 
polske domstole, at der udpeges en bemyndiget person til forkyndelse i Polen. Hvis 
dokumenterne ikke forkyndes, bliver de alligevel betragtet som forkyndte og opbevaret i den 
pågældende sagsmappe.Andrageren understreger, at dette forhold indebærer en 
forskelsbehandling af personer, der opholder sig uden for Polen, da der ikke findes 
bestemmelser, der muliggør, at meddelelser, således som det sker i andre medlemsstater, kan 
forkyndes per post eller gennem elektroniske midler. Han slår derfor til lyd for, at Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af 
retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af 
dokumenter) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 bliver tilpasset 
således, at det bliver muligt at foretage forkyndelse per post eller ad elektronisk vej i hele EU.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. juni 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 3. marts 2011.

a) Kommissionen lægger stor vægt på at forbedre fremsendelsen af retslige og udenretslige 
dokumenter i civile og kommercielle sager til forkyndelse mellem medlemsstaterne.
Procedurerne for forkyndelse af dokumenter i EU er blevet væsentlig forbedret i de sidste 10 
år. EU vedtog i 2000 en forordning (nr. 1348/2000 af 29. maj 2000) om fastlæggelse af 
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procedureregler for at gøre det nemmere at sende dokumenter fra én medlemsstat til en anden.
Denne forordning er i mellemtiden blevet erstattet af forordning (EF) nr. 1393/2007, som 
vedtoges den 13. november 2007.

Vedtagelsen af den nye forordning fulgte i kølvandet på vedtagelsen af en rapport om 
anvendelsen af Rådets forordning (EF) 1348/2000 om forkyndelse i medlemsstaterne af 
retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager.

b) I forordningen er fastsat forskellige måder, hvorpå fremsendelse og forkyndelse af 
dokumenter kan foregå: fremsendelse via fremsendende og modtagende instanser, 
fremsendelse ved konsulære eller diplomatiske repræsentanter, postforkyndelse eller direkte 
forkyndelse.

Hver af disse fremsendelsesmåder udgør en retligt gyldig forkyndelse af dokumenter i EU's 
medlemsstater. Fremsendelse ad elektronisk vej er imidlertid ikke hjemlet i forordningen.

c) Ifølge artikel 1135 i den polske retsplejelov har parterne i civile og kommercielle sager, der 
er bosat i andre medlemsstater (og andre lande), pligt til enten at udpege en retlig 
repræsentant eller en stedfortræder med henblik på forkyndelse af dokumenter i Polen.
Såfremt der ikke udpeges en sådan, henlægges de dokumenter, der er bestemt for denne part, i 
domstolens arkiv og anses for forkyndt for denne.

Denne forpligtelse kan muligvis være uforenelig med artikel 18 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, da den kunne tænkes at udgøre en indirekte 
forskelsbehandling på grundlag af nationalitet.  

Enhver forskelsbehandling på grundlag af nationalitet inden for traktaternes 
anvendelsesområde er forbudt i henhold til artikel 18 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. Dette omfatter ikke kun åbenlys forskelsbehandling begrundet i nationalitet, 
men desuden forskelsbehandling, som ved anvendelse af andre kriterier reelt fører til det 
samme resultat1. Det fremgår klart af EU-Domstolens retspraksis, at en national regel, ifølge 
hvilken der foretages en sondring på grundlag af bopæl, ved at ikkebosiddende nægtes 
bestemte goder, der omvendt ydes personer, som er bosat på det nationale område, må 
formodes hovedsagelig at virke til skade for andre medlemsstaters statsborgere, hvorved 
reglen udgør en indirekte forskelsbehandling på grundlag af nationalitet2.

Den omhandlede bestemmelse berører generelt statsborgere fra andre medlemsstater, som i 
mange tilfælde ikke er bosat/etableret i Polen (og derfor nødvendigvis må udpege en 
repræsentant eller en stedfortræder i forbindelse med forkyndelsen af dokumenterne), men er 
kun i sjældne tilfælde relevant for polske statsborgere (som ikke har et officielt eller 
sædvanligt opholdssted i Polen). Det fremgår således, at de omhandlede regler har samme 
praktiske resultat som en direkte forskelsbehandling på grundlag af nationalitet og derfor 
kunne udgøre en indirekte forskelsbehandling på grundlag af nationalitet.
                                               
1 Bl.a. sag 152/73, Sotgiu/Deutsche Bundespost, [1974] ECR 153 præmis 11
2 Bl.a. sag C-221/89, Factortame [1991] Saml. I-3905, præmis 32; sag C-114/97, 
Kommissionen mod  Spanien [1998] Saml. I-6717, præmis 44; sag C-279/93 Finanzamt Köln 
mod Schumacker [1995] Saml. I-225, præmis 28 og 29.
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Det er imidlertid vigtigt at notere, at det for at konkludere, at en bestemmelse er uforenelig 
med artikel 18 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, ifølge EU-Domstolens 
retspraksis ikke er tilstrækkeligt at fastslå, at et krav udgør en indirekte forskelsbehandling på 
grundlag af nationalitet. Det skal også undersøges, om den pågældende bestemmelse er 
berettiget og forholdsmæssigt afpasset.1.

Hertil kommer, at Europa-Parlamentets og Rådets ovennævnte forordning (EF) nr. 1393/2007 
af 13. november 2007 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige 
dokumenter i civile eller kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) og om ophævelse 
af Rådets forordning (EF) nr. 1348/2000 tager sigte på at sikre hurtig og effektiv forkyndelse 
af retslige og udenretslige dokumenter i civile eller kommercielle sager mellem parter bosat 
eller etableret i forskellige medlemsstater. Denne forordning bekræfter muligheden for at 
forkynde dokumenter i andre medlemsstater pr. post. Selv om medlemsstaterne i henhold til 
denne forordnings artikel 14 har adgang til at lade retslige dokumenter forkynde for personer, 
der er bosat i en anden medlemsstat, direkte med posten ved anbefalet brev med 
modtagelsesbevis eller tilsvarende, kan de også vælge at anvende andre procedurer, som er 
foreskrevet i forordningen, med henblik på at tilvejebringe endnu højere garanti for, at de 
forkyndte dokumenter modtages korrekt.

Endelig vil der ved vurderingen af ovennævnte forpligtelse også blive taget hensyn til 
bestemmelserne i artikel 165, stk. 2, i den polske civile retsplejelov, ifølge hvilke datoen for et 
dokuments forkyndelse er datoen for dets indlevering til domstolen eller til en polsk offentlig 
posttjenesteoperatør.

Konklusioner

Kommissionen agter på baggrund af ovenstående at tage de i punkt c) omhandlede spørgsmål 
op med de polske myndigheder.

Kommissionen kontrollerer samtidig effektiviteten af de eksisterende europæiske retlige 
instrumenter meget omhyggeligt. Kommissionen vil i overensstemmelse med artikel 24 i 
forordning (EF) nr. 1393/2007 senest den 1. juni 2011 forelægge en rapport om forordningens 
anvendelse. Kommissionen agter i denne rapport at overveje muligheden af at anvende 
moderne elektroniske kommunikationsmidler med henblik på at garantere en sikker 
korrespondance. I rapporten og eventuelt i forbindelse med gennemgangen af forordningen 
bør der desuden foretages en vurdering af behovet for at fastlægge fælles 
minimumsstandarder eller regler inden for den civile retspleje med hensyn til forkyndelse af 
dokumenter.

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 6. september 2011.

De polske myndigheder besvarede Kommissionens forespørgsel den 7. juni 2011. Det polske 
justitsministerium erklærede sig i besvarelsen rede til at påbegynde det forberedende arbejde 
                                               
1 Bl.a. sag C-398/92, Mund & Fester mod Hatrex Internationaal Transport, [1994] Saml. I-
467, præmis 16 og 17;  sag C-29/95, Pastoors, [1997] Saml. I-285, præmis 24;  sag 323/95, 
Hayes mod Kronenberger, [1997] Saml. I-1711, præmis 24.
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for at tage fat på de spørgsmål, Kommissionen havde gjort opmærksom på.  Svaret gav 
imidlertid ikke noget løfte med hensyn til tidsplanen for og resultatet af det arbejde, der skal 
føre til den nødvendige ændring af den polske civile retsplejelov. Kommissionen overvåger 
som traktatens vogter derfor effektiviteten af EU's eksisterende retlige instrumenter og vil 
træffe passende foranstaltninger.  Kommissionen forelægger en rapport om anvendelsen af 
forordning nr. 1393/2007 inden udgangen af første kvartal 2012. I rapporten agter 
Kommissionen at overveje muligheden af at anvende moderne kommunikationsmetoder med 
henblik på at muliggøre sikker korrespondance. I rapporten og eventuelt i forbindelse med 
gennemgangen bør der desuden foretages en vurdering af behovet for at fastlægge fælles 
minimumsstandarder eller regler inden for den civile retspleje med hensyn til forkyndelse af 
dokumenter.


