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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0827/2011, którą złożyli Gerhard Pollheide i Anita Brandt (Niemcy) z 
2 podpisami, w sprawie domniemanego naruszenia rozporządzenia (WE) nr 
44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich 
wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję mają jedną firmę w Niemczech i drugą w Hiszpanii. Celem ich 
działalności jest rozwój kolonii artystycznych w Hiszpanii. Przedsiębiorstwo hiszpańskie 
posiada działkę w Hiszpanii. Z uwagi na spór sąsiedzki przedsiębiorstwo niemieckie zostało 
pozwane do sądu w związku z tą własnością, choć nie jest ono prawnym właścicielem owej 
działki. W rozporządzeniu (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń 
sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych ustanawia się zasadę, 
zgodnie z którą uprawnienia do rozstrzygania sporów mają sądy właściwe dla miejsca 
zamieszkania obywateli lub dla siedziby spółki. W tym przypadku byłyby to sądy 
w Niemczech. Składający petycję twierdzą, że wyroki sądów hiszpańskich – oprócz tego, że 
zostały wydane przez skorumpowanego sędziego – są nieważne. Wnieśli oni do sądu 
w Hiszpanii sprawę przeciwko sędziemu oraz sąsiadowi. Sprawa toczy się też przed 
Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 listopada 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Wydaje się, że skarga składających petycję dotyczy naruszenia rozporządzenia (WE) nr 
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44/20011 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w 
sprawach cywilnych i handlowych, a także jego błędnego zastosowania. 

Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. weszło w życia dnia 1 marca 
2002 r. i ma bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich (w 
odniesieniu do Danii opracowano szczególne ustalenia). Rozporządzenie reguluje między 
innymi kwestię jurysdykcji sądów. Zgodnie z art. 2 przedmiotowego rozporządzenia osoby 
mające miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego mogą być pozywane 
przed sądy tego państwa członkowskiego. Rozporządzenie ma zastosowanie zarówno do osób 
fizycznych, jak i osób prawnych (np. spółek). Spółki i osoby prawne mają swoje miejsce 
zamieszkania tam, gdzie znajduje się ich siedziba statutowa, ich główny organ zarządzający 
lub ich główne przedsiębiorstwo (art. 60 przedmiotowego rozporządzenia). Regulacje 
dotyczące jurysdykcji szczególnej znajdują się w art. 5–7 przedmiotowego rozporządzenia i 
dotyczą innych metod ustalania jurysdykcji, np. w odniesieniu do miejsca zamieszkania 
pozwanego. Jurysdykcję wyłączną reguluje art. 22 rozporządzenia. Zgodnie z tym artykułem 
w sprawach, których przedmiotem są prawa rzeczowe na nieruchomościach oraz najem lub 
dzierżawa nieruchomości, jurysdykcję wyłączną mają sądy państwa członkowskiego, w 
którym nieruchomość jest położona. Postępowania, których przedmiotem są prawa rzeczowe, 
obejmują sprawy dotyczące określenia granic lub składu nieruchomości, własności lub 
posiadania nieruchomości i ochrony wspomnianych praw. 

Z informacji przytoczonych w petycji wynika, że sprawa, do której odnoszą się składający 
petycję, dotyczyła prawa własności do działki w Hiszpanii. W związku z tym zgodnie z art. 
22 rozporządzenia wydaje się, że jurysdykcję wyłączną w tej sprawie mają sądy w Hiszpanii. 
Wynika z tego, że hiszpańskie sądy właściwie zastosowały przepisy rozporządzenia 
dotyczące jurysdykcji. 

Wniosek

W świetle wyżej podanych informacji Komisja nie może podjąć interwencji na rzecz 
składających petycję.
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