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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 0277/2010, ktorú predložil A. K. (poľský štátny občan), o chýbajúcich 
možnostiach zasielania súdnych a mimosúdnych písomností v Poľsku poštou 
alebo elektronickými prostriedkami

Petícia 1399/2010, ktorú predložila Henryka Glenc (poľská štátna občianka), 
o obmedzení práva doručovať súdne a mimosúdne písomnosti v Poľsku

1. Zhrnutie obsahu petície 0277/2010

Predkladateľ petície v súvislosti s poľským občianskym súdnym poriadkom odkazuje na 
ustanovenia použité na doručovanie písomností vrátane súdnych predvolaní, odborných 
posudkov a kópií rozhodnutí alebo príkazov. Predkladateľ petície poukazuje na to, že ak jeden 
z účastníkov súdneho konania nemá bydlisko v Poľsku, poľské súdy požadujú, aby bol na 
doručovanie písomností v Poľsku menovaný zástupca; inak sú dokumenty v príslušných 
súdnych spisoch označené ako doručené. Predkladateľ petície zdôrazňuje, že je to 
diskriminácia osôb, ktoré nemajú pobyt v Poľsku, keďže neexistujú ustanovenia umožňujúce 
doručovanie dokumentov poštou alebo elektronicky, ako je to v iných členských štátoch. 
Navrhuje, aby sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručovaní 
súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch 
("doručovanie písomností") a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 zmenilo tak, aby 
sa umožňovalo doručovanie poštou alebo elektronickými prostriedkami v rámci celej EÚ.

Zhrnutie obsahu petície 1399/2010

Predkladateľka petície, ktorá býva v Nemecku, tvrdí, že poľské orgány nedodržiavajú 
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručovaní súdnych a 
mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch 
("doručovanie písomností") a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000. V článku 14 
nariadenia č. 1393/2007 sa uvádza: „Každý členský štát môže doručovať súdne písomnosti 
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osobám bývajúcim v inom členskom štáte priamo poštou doporučeným listom s potvrdením 
o doručení alebo iným rovnocenným dokladom“. Predkladateľka petície konštatuje, že ak 
jeden z účastníkov súdneho konania nemá bydlisko v Poľsku, poľské súdy v súlade so 
zákonom č. 1135 občianskeho zákonníka požadujú, aby bola na doručovanie dokumentov v 
Poľsku menovaná oprávnená osoba. Predkladateľka petície preto vyzýva Európsky parlament, 
aby zasiahol s cieľom zabezpečiť, aby sa presadzovali právne predpisy EÚ. Požaduje aj 
informácie o lehotách pre korešpondenciu s poľskými orgánmi.

2. Prípustnosť

Petícia 0277/2010: Petícia bola uznaná ako prípustná 28. júna 2010.
Petícia 1399/2010: Petícia bola uznaná ako prípustná 14. februára 2011.
Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho 
poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 3. marca 2011

Petícia 0277/2010

a) Komisia prikladá veľký význam zlepšeniu odosielania súdnych a mimosúdnych písomností 
v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch. Doručovanie písomností sa v 
Európskej únii za posledných dosať rokov výrazne zlepšilo. V roku 2000 Európska únia 
prijala nariadenie (č. 1348/2000 z 29. mája 2000), ktorým sa ustanovujú procesné pravidlá na 
zjednodušenie zasielania písomností medzi jednotlivými členskými štátmi. Toto nariadenie 
medzitým nahradilo nariadenie (ES) č.1393/2007, ktoré bolo prijaté 13. novembra 2007.

Prijatie nového nariadenia nadväzovalo na prijatie správy o uplatňovaní nariadenia Rady (ES) 
č. 1348/2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných 
veciach v členských štátoch.

b) Nariadením sa stanovujú rôzne spôsoby zasielania a doručovania písomností: odosielanie 
prostredníctvom odosielajúcich a prijímajúcich orgánov, odosielanie konzulárnou alebo 
diplomatickou cestou, doručovanie poštovou službou a priame doručovanie.

Každý z týchto spôsobov odosielania je právne účinné doručovanie písomností v rámci 
členských štátov EÚ. V nariadení sa však neuvádza zasielanie elektronickými prostriedkami.

c) Článkom 1135 poľského občianskeho súdneho poriadku sa ukladá účastníkom 
občianskoprávneho a obchodného konania, ktorí sú osobami s pobytom v iných členských 
štátoch (a iných krajinách), povinnosť menovať buď zákonného zástupcu, alebo 
splnomocneného zástupcu na účely doručovania písomností v Poľsku. Ak nikto nie je 
menovaný, písomnosti adresované tomuto účastníkovi sa uložia na súde a považujú sa za 
doručené účastníkovi.

Táto povinnosť môže byť v rozpore s článkom 18 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, keďže 
môže predstavovať nepriamu diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti.  
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Článkom 18 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa zakazuje v rámci jej pôsobnosti 
akákoľvek diskriminácia na základe štátnej príslušnosti. To sa týka nielen zjavnej 
diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, ale aj diskriminácie založenej na iných 
kritériách, uplatnenie ktorých v skutočnosti vedie k tomu istému výsledku1. Na základe 
judikatúry súdneho dvora Európskej únie je jasné, že vnútroštátny predpis, ktorý rozlišuje na
základe kritéria bydliska v tom, že nerezidentnom upiera niektoré výhody, ktoré, naopak, 
priznáva osobám s trvalým pobytom na území príslušného štátu, môže pôsobiť najmä 
v neprospech štátnych príslušníkov členských štátov, a preto predstavuje nepriamu 
diskrimináciu z dôvodu štátnej príslušnosti2.

Sporné ustanovenie vo všeobecnosti ovplyvňuje štátnych príslušníkov iných členských štátov, 
ktorí v mnohých prípadoch nemajú bydlisko/sídlo v Poľsku (a preto budú musieť menovať 
právneho zástupcu alebo splnomocneného zástupcu na účely doručovania písomností), ale len 
v zriedkavých prípadoch sa týka poľských štátnych príslušníkov (ktorí nemajú bydlisko alebo 
sa zvyčajne nezdržiavajú v Poľsku). Predmetná právna úprava sa zdá, že má rovnaký 
praktický výsledok ako priama diskriminácia na základe štátnej príslušnosti, a preto by mohla 
predstavovať nepriamu diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti.

Je však dôležité si uvedomiť, že aby bolo možné dospieť k záveru, že ustanovenie je 
v rozpore s článkom 18 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa judikatúry Súdneho dvora 
Európskej únie nestačí stanoviť, že požiadavka predstavuje nepriamu diskrimináciu na 
základe štátnej príslušnosti. Je potrebné tiež preskúmať, či je príslušné ustanovenie 
odôvodnené a primerané3.

Cieľom uvedeného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. 
novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a 
obchodných veciach v členských štátoch ("doručovanie písomností") a o zrušení nariadenia 
Rady (ES) č. 1348/2000, je okrem toho zabezpečiť rýchle a účinné doručovanie súdnych a 
mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach medzi účastníkmi, ktorí sa 
nachádzajú v rôznych členských štátoch. Týmto sa potvrdzuje možnosť doručovať písomnosti 
v iných členských štátoch poštou. Kým podľa článku 14 uvedeného nariadenia môžu členské 
štáty doručovať súdne písomnosti osobám bývajúcim inom členskom štáte priamo poštou 
doporučeným listom s potvrdením o doručení alebo iným rovnocenným dokladom, môžu tiež 
používať ďalšie postupy uvedené v nariadení s cieľom poskytnúť ešte vyššiu záruku, že 
písomnosti sa správne doručia. 

Napokon sa v posúdení uvedenej povinnosti zohľadnia aj ustanovenia článku 165 ods. 2 
poľského občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorého je dátumom doručenia písomnosti 
dátum jej doručenia na súd alebo poľskému verejnému poštovému operátorovi.
                                               
1 Napríklad vec C-152/73, Sotgiu/Deutsche Bundespost, Zb. 1974, s. 153, bod 11.
2 Okrem iného: Vec C-221/89, Factortame Zb. 1991, s. I-3905, bod. 32; vec C-114/97, 
Komisia v. Španielsko, Zb. 1998, .s. I-6717, bod 44; Vec C-279/93 Finanzamt Köln v. 
Schumacker, Zb. 1995, s. I-225, body 28 a 29.
3 Okrem iného: vec C-398/92 Mund & Fester v Hatrex Internationaal Transport, Zb. 1994, s. 
I-467, body 16 a 17; vec C-29/95, Pastoors, Zb. 1997, s. I-285, bod 24; vec C-29/95Hayes v 
Kronenberger, Zb 1997, s. I-1711, bod 24.
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Záver

Vzhľadom na uvedené skutočnosti plánuje Komisia s poľskými orgánmi riešiť veci uvedené v 
písm. c) .

Komisia zároveň veľmi pozorne kontroluje účinnosť existujúcich európskych právnych 
nástrojov. Ako sa stanovuje v článku 24 nariadenia (ES) č.1393/2007, Komisia predloží 
správu o uplatňovaní nariadenia najneskôr do 1. júna 2011. Komisia plánuje v tejto správe 
posúdiť možnosť používania moderných prostriedkov elektronickej komunikácie s cieľom 
umožniť bezpečnú korešpondenciu. V správe a prípadne v preskúmaní nariadenia by sa mala 
tiež posúdiť potreba zavedenia spoločných minimálnych noriem alebo štandardných pravidiel 
občianskeho súdneho konania pre doručovanie písomností.

4. Revidovaná odpoveď Komisie doručená 6. septembra 2011.

Petícia 0277/2010

Poľské orgány odpovedali na otázky Komisie 7. júna 2011. Odpoveď poľského ministerstva 
spravodlivosti zdôraznila pripravenosť začať prípravné práce s cieľom riešiť otázky 
predložené Komisiou. Odpoveď však neposkytla žiadne záruky, pokiaľ ide o termín a 
výsledok prác vedúcich k nevyhnutnej zmene poľského občianskeho súdneho poriadku. Z 
tohto dôvodu Komisia ako strážkyňa zmlúv sleduje účinnosť existujúcich právnych nástrojov 
EÚ a bude primerane postupovať. Komisia predloží správu o uplatňovaní nariadenia 
1393/2007 v prvom štvrťroku 2012. Komisia plánuje v tejto správe posúdiť možnosť 
používania moderných prostriedkov elektronickej komunikácie s cieľom umožniť bezpečnú 
korešpondenciu. V správe a prípadnom preskúmaní by sa tiež mala posúdiť potreba zavedenia 
spoločných minimálnych noriem alebo štandardných pravidiel občianskeho súdneho konania 
pre doručovanie písomností.

5. Odpoveď Komisie (2. revízia) doručená 28. júna 2013

Petície 0277/2010 a 1399/2010

Petície sa týkajú posilnenia európskej integrácie v súvislosti s doručovaním písomností 
a konkrétne požadujú možnosť doručovania písomností priamo poštou alebo elektronickou 
poštou.

Komisia prikladá veľký význam zlepšeniu doručovania súdnych a mimosúdnych písomností v 
občianskych a obchodných veciach v členských štátoch. Doručovanie písomností sa v 
Európskej únii za posledných dosať rokov výrazne zlepšilo. V roku 2000 Európska únia 
prijala nariadenie (ES) č. 1348/2000), ktorým sa ustanovujú procesné pravidlá na 
zjednodušenie zasielania písomností medzi jednotlivými členskými štátmi. Toto nariadenie 
medzitým nahradilo nariadenie (ES) č.1393/2007, ktoré bolo prijaté 13. novembra 2008.
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Prijatie nariadenia v roku 2007 nadväzovalo na prijatie správy o uplatňovaní nariadenia Rady 
(ES) č. 1348/2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a 
obchodných veciach v členských štátoch v roku 2004.

V nariadení sa ustanovujú rôzne spôsoby odosielania a doručovania súdnych a mimosúdnych 
písomností: odosielanie prostredníctvom odosielajúcich a prijímajúcich orgánov, odosielanie 
konzulárnou alebo diplomatickou cestou, doručovanie poštovou službou a priame 
doručovanie.

Každý z týchto spôsobov zasielania je právne účinné doručovanie písomností v rámci 
členských štátov EÚ. V nariadení sa však neuvádza zasielanie elektronickými prostriedkami.

Článkom 1135 poľského občianskeho súdneho poriadku ukladá účastníkom 
občianskoprávneho alebo obchodného konania, ktorí sú osobami s pobytom v iných 
členských štátoch (a iných krajinách), povinnosť menovať v občianskoprávnych a 
obchodných veciach buď zákonného zástupcu, alebo splnomocneného zástupcu na účely 
doručovania písomností v Poľsku. Ak nik nie je menovaný, písomnosti adresované tomuto 
účastníkovi sa uložia na súde a považujú sa za doručené účastníkovi.

Zlučiteľnosť tejto povinnosti s právom Únie nedávno riešil súdny prípad C-325/11 (Alder)1, 
ktorý poľský súd postúpil Európskemu súdnemu dvoru. Právnou otázkou je, či by sa vo 
vnútroštátnych právnych predpisoch nemalo stanoviť, v akých situáciách sa písomnosť musí 
v súlade s nariadením zaslať v rámci jednotlivých členských štátov na účely doručenia. V 
tomto prípade dvaja občania žijúci v Nemecku podali žalobu proti dvom občanom žijúcim v 
Poľsku na poľský súd. Uvedeným poľským procesným právom sa požaduje, aby zahraniční 
žalobcovia určili v Poľsku zástupcu oprávneného na doručovanie dokumentov; ak táto 
povinnosť nie je splnená, písomnosť sa založí do spisu, čo sa považuje za doručenie. 
Žalobcovia neurčili zástupcu a ich žaloba bola po skončení vypočutia, na ktorom sa 
nezúčastnili, zamietnutá. 

Európsky súdny dvor dospel k záveru, že ak má adresát písomnosti bydlisko v inom členskom 
štáte, doručenie súdnej písomnosti sa musí nevyhnutne vykonať v súlade s požiadavkami 
nariadenia. V dôsledku toho systém, ktorý požaduje zástupcu vo fóre členských štátov na 
účely doručovania súdnych písomností účastníkom, ktorí majú bydlisko v inom členskom 
štáte, nie je v súlade s nariadením. 

Článok 165 ods. 2 poľského občianskeho súdneho poriadku ustanovuje za dátum doručenia 
písomnosti dátum jej doručenia súdu alebo poľskému verejnému poštovému operátorovi.

Podobne ako analyzované ustanovenie uvedené v bode 3 aj toto ustanovenie sa môže 
považovať za nezlučiteľné s článkom 18 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, keďže sa 
príslušnou právnou úpravou uprednostňujú (vyrovnaním účinku predkladania písomnosti 
poľskému verejnému operátorovi s predkladaním písomnosti súdu) účastníci, ktorí využívajú 
poľského verejného poštového prevádzkovateľa, a môže predstavovať nepriamu 
diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti. Dôsledok takejto možnej nepriamej 
diskriminácie nezbavuje účastníkov povinnosti účasti na súdnom konaní. V záujme posúdenia 
                                               
1 Rozsudok vo veci C-325/11 (Alder) z 19. decembra 2012.
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možnej nezlučiteľnosti príslušného opatrenia s článkom 18 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie by preto bolo potrebné posúdiť odôvodnenie, ktoré poskytla poľská vláda, t. j., že 
zasielanie písomností inými prevádzkovateľmi ako poľským prevádzkovateľom 
nezabezpečuje rovnakú úroveň istoty, pokiaľ ide o dodržanie stanovených termínov, a len na 
tomto základe posúdiť primeranosť opatrenia.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia riešila príslušné veci s poľskými orgánmi 
prostredníctvom listu zo 17. marca 2011. Poľské orgány odpovedali v roku 2011 a ďalšie 
informácie poskytli v roku 2012. Odpoveď poľského ministerstva spravodlivosti zdôraznila 
pripravenosť začať prípravné práce s cieľom riešiť otázky predložené Komisiou. Odpoveď 
však neposkytla žiadne záruky, pokiaľ ide o termín a výsledok prác vedúcich k nevyhnutnej 
zmene poľského občianskeho súdneho poriadku. Z tohto dôvodu Komisia ako strážkyňa 
zmlúv sleduje účinnosť existujúcich právnych nástrojov EÚ a bude primerane postupovať.

Komisia predloží správu o uplatňovaní nariadenia (ES) č. 1393/2007 v roku 2013. Komisia 
plánuje v tejto správe posúdiť možnosť podpory moderných prostriedkov elektronickej 
komunikácie s cieľom umožniť bezpečnú korešpondenciu. V správe a prípadne v preskúmaní 
by potom mala tiež posúdiť potreba zavedenia spoločných minimálnych noriem alebo 
štandardných pravidiel občianskeho súdneho konania pre doručovanie písomností.


