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Peticijų komitetas
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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0277/2010 dėl galimybių perduoti teisminius ir neteisminius 
dokumentus paštu arba elektroninėmis priemonėmis nebuvimo Lenkijoje, 
kurią pateikė Lenkijos pilietis A. K.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas nurodo susijusias Lenkijos civilinio proceso kodekso nuostatas, taikomas 
įteikiant dokumentus, įskaitant šaukimus atvykti į teismą, ekspertų nuomones ir teismo 
sprendimų ar nutarčių kopijas. Peticijos pateikėjas teigia, kad tuo atveju, kai viena iš bylos 
šalių gyvena už Lenkijos ribų, Lenkijos teismai reikalauja, jog būtų nurodytas proceso 
atstovas Lenkijoje; kitu atveju bylos dokumentai pažymimi kaip pristatyti. Peticijos pateikėjas 
pažymi, kad tai žmonių, gyvenančių už Lenkijos ribų, diskriminacija, nes, kitaip nei kitose 
valstybėse narėse, nėra numatytos nuostatos, pagal kurias dokumentus galima būtų įteikti 
paštu arba elektroniniu būdu. Dėl to jis siūlo iš dalies pakeisti Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba 
komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) ir panaikinantį Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1348/2000, kad būtų sudarytos sąlygos visoje ES įteikti dokumentus 
paštu arba elektroninėmis priemonėmis.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. birželio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. kovo 3 d.

„a) Komisija teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse ir komercinėse bylose perdavimo 
iš vienos valstybės narės į kitą gerinimą laiko svarbiu klausimu. Per pastaruosius dešimt metų 
dokumentų įteikimas Europos Sąjungoje labai pagerėjo. 2000 m. Europos Sąjunga patvirtino 
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reglamentą (2000 m. gegužės 29 d. Nr. 1348/2000), kuriame nustatomos procedūrinės 
taisyklės, siekiant palengvinti dokumentų siuntimą iš vienos valstybės narės į kitą. Šis 
reglamentas buvo pakeistas 2007 m. lapkričio 13 d. patvirtintu Reglamentu (EB) 
Nr. 1393/2007.

Patvirtinus naują reglamentą, buvo patvirtinta Reglamento (EB) Nr. 1348/2000 dėl teisminių 
ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse 
taikymo ataskaita.

b) Reglamente numatyti įvairūs dokumentų perdavimo ir įteikimo būdai: perdavimas per 
perduodančiąsias ir gaunančiąsias agentūras, perdavimas konsuliniais arba diplomatiniais 
kanalais, dokumento įteikimas paštu arba tiesiogiai.

Kiekvienas šių perdavimo būdų yra teisiškai veiksmingas dokumentų įteikimas ES valstybėse 
narėse. Vis dėlto perdavimas elektroninėmis priemonėmis šiame reglamente nenumatytas.

c) Lenkijos civilinio proceso kodekso 1135 straipsnyje civilinių ir komercinių bylų šalys, 
gyvenančios kitose valstybėse narėse (ir kitose šalyse), įpareigojamos nurodyti proceso 
atstovą arba įgaliotinį dokumentams Lenkijoje įteikti. Jei nė vienas nėra nurodytas, šaliai 
adresuoti dokumentai saugomi teisme ir laikoma, kad jie šaliai įteikti.

Šis įpareigojimas gali būti nesuderinamas su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
18 straipsnio nuostatomis, nes tai gali būti netiesioginė diskriminacija dėl pilietybės.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 18 straipsnyje draudžiama bet kokia diskriminacija 
dėl pilietybės tos sutarties taikymo srityje. Tai apima ne tik akivaizdžius diskriminacijos dėl 
pilietybės atvejus, bet ir diskriminaciją, grindžiamą kitais kriterijais, kuriuos taikant gaunamas 
tas pats rezultatas1. Remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, akivaizdu, kad 
dėl nacionalinės teisės akto, kuriame pagal gyvenamąją vietą daromas skirtumas, nes šalyje 
nuolat negyvenantys asmenys negauna tam tikrų lengvatų, kurios suteikiamos nacionalinėje 
teritorijoje gyvenantiems asmenims, grėsmė atsidurti blogesnėje padėtyje pirmiausia kyla kitų 
valstybių narių piliečiams ir taip vyksta netiesioginė diskriminacija dėl pilietybės2.

Nagrinėjama nuostata apskritai daro poveikį kitų valstybių narių piliečiams, kurie daugeliu 
atvejų negyvena ir (arba) nėra įsikūrę Lenkijoje (ir todėl jiems reikia nurodyti proceso atstovą 
arba įgaliotinį dokumentams įteikti), bet tik retais atvejais tai aktualu Lenkijos piliečiams 
(neturintiems oficialios arba įprastinės gyvenamosios vietos Lenkijoje). Taigi taikant 
nagrinėjamas taisykles gaunamas tas pats faktinis rezultatas kaip ir tiesiogiai diskriminuojant 
dėl pilietybės, todėl šios taisyklės gali būti netiesioginė diskriminacija dėl pilietybės.

Vis dėlto svarbu pažymėti, kad norint padaryti išvadą, jog nuostata nesuderinama su Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 18 straipsniu, pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 

                                               
1 Be kita ko, byla Sotgiu prieš Deutsche Bundespost, [1974] 152/73, Rink. p. 153, 11 punktas.
2 Be kita ko: byla Factortame, C-221/89,[1991] Rink. p. I–3905, 32 punktas; byla Komisija prieš Ispaniją, 
C-114/97, [1998] Rink. p. I-6717, 44 punktas; byla Finanzamt Köln prieš Schumacker, C-279/93, [1995] Rink. 
p. I-225, 28 ir 29 punktai.
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praktiką nepakanka nustatyti, kad reikalavimas yra netiesioginė diskriminacija dėl pilietybės. 
Taip pat reikia ištirti, ar atitinkama nuostata pagrįsta ir proporcinga1.

Be to, minėtame 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose 
įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) ir panaikinančiame Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 1348 siekiama užtikrinti, kad teisminiai ir neteisminiai dokumentai civilinėse ir 
komercinėse bylose būtų greitai ir veiksmingai įteikti skirtingose valstybėse narėse 
gyvenančioms šalims. Šiame reglamente patvirtinama galimybė dokumentus į kitas valstybes 
nares pristatyti paštu. Pagal šio reglamento 14 straipsnį valstybės narės teisminius 
dokumentus kitoje valstybėje narėje gyvenantiems asmenims gali įteikti tiesiogiai paštu 
registruotu laišku su gavimo patvirtinimu arba lygiaverčiu būdu, be to, jos gali taikyti kitą 
šiame reglamente nustatytą tvarką, siekdamos dar geriau užtikrinti, kad įteikti dokumentai 
būtų tinkamai gauti.

Pagaliau vertinant pirmiau minėtą įpareigojimą taip pat bus atsižvelgiama į Lenkijos civilinio 
proceso kodekso 165 straipsnio 2 dalies nuostatas, pagal kurias dokumento įteikimo data yra 
laikoma diena, kai jis pristatomas teismui arba Lenkijos valstybiniam pašto operatoriui.

Išvados

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Komisija ketina iškelti c punkte nurodytus klausimus 
Lenkijos valdžios institucijoms.

Kartu Komisija labai atidžiai tikrina esamų Europos teisinių priemonių veiksmingumą. Kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1393/2007 24 straipsnyje, Komisija ne vėliau kaip 2011 m. 
birželio 1 d. pateiks ataskaitą dėl šio reglamento taikymo. Šioje ataskaitoje Komisija ketina 
nagrinėti galimybę naudoti šiuolaikines elektroninio ryšio priemones, kad būtų užtikrintas 
korespondencijos saugumas. Ataskaitoje ir, galbūt, šio reglamento peržiūroje reikėtų taip pat 
įvertinti poreikį nustatyti dokumentų įteikimo civilinės procedūros bendrus būtiniausius 
standartus arba standartines taisykles.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2011 m. rugsėjo 6 d.

„Lenkijos valdžios institucijos atsakė į Komisijos paklausimą 2011 m. birželio 7 d. Lenkijos 
Teisingumo ministerijos atsakyme pabrėžiama, jog Lenkija pasirengusi pradėti 
parengiamuosius darbus, kad išspręstų Komisijos iškeltus klausimus. Vis dėlto atsakyme 
nepateikta jokio užtikrinimo, kada bus pradėti darbai dėl būtinų Lenkijos kodekso civilinių 
procedūrų pakeitimo ir kokie bus jų rezultatai. Todėl Komisija, kaip Sutarties sergėtoja, stebi 
esamų ES teisinių priemonių veiksmingumą ir imsis atitinkamų veiksmų. 2012 m. pirmame 
ketvirtyje Komisija pateiks ataskaitą dėl Reglamento Nr. 1393/2007 taikymo. Šioje 
ataskaitoje Komisija ketina nagrinėti galimybę naudoti šiuolaikines elektroninio ryšio 
priemones, kad būtų užtikrintas korespondencijos saugumas. Ataskaitoje ir, galbūt, 
reglamento peržiūroje reikėtų taip pat įvertinti poreikį nustatyti dokumentų įteikimo civilinės 

                                               
1 Be kita ko: byla Mund & Fester prieš Hatrex Internationaal Transport , C-398/92, [1994] Rink. p. I-467, 16 ir 
17 punktai; byla Pastoors, C-29/95, [1997] Rink. p. I-285, 24 punktas; byla Hayes prieš Kronenberger, C-
323/95, [1997] Rink. p. I-1711, 24 punktas.
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procedūros bendrus būtiniausius standartus arba standartines taisykles.“


