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ZARYS WYKŁADU 

• Początek stosowania  

• Przedmiot i zakres, relacja z innymi aktami

• Rodzaje środków ochrony, zasada dostosowywania

• Mechanizm uznawanie i wykonywania 

Projekt zmian do kpc i uksc

• Novum „generalny” środek obrony dłużnika odmowa 
wykonania – aktywny pozwany

• Zasada dostosowywania (adjustment środka / 
adaptation orzeczenia)



Rozporządzenie 606/2013
zakres czasowy – ważne daty

 wejście w życie: art. 22

 stosowanie: art. 22 ust. 2: 11/1/15

 do środków ochrony wydanych w dniu
11/1/15 lub po tym dniu

 niezależnie od daty wszczęcia
postępowania !
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Rozporządzenie 606/2013

 Przedmiot: uznawanie środków ochrony w 
sprawach cywilnych – proste, szybkie (motyw 
15), „kontynuacja” dyrektywy 2011/99 „karny” 
nakaz ochrony

 Sprawy transgraniczne

 Relacje z Brukselą II bis (art.2 motyw 11) 

 Bruksela I ? Organ wydający – wyklucza policję 
(motyw 13)

 Zakres: pczł (także UK i IR) oprócz Danii

 Definicja środka, rodzaje środków 

 Zasada dostosowywania art. 11, motyw 19,20 
(adjustment)4



Rozporządzenie 606/2013

 Mechanizm uznawania i wykonywania- zniesienie 
exequatur

 Novum: ograniczenie skutków uznania (art. 4 ust. 4)

 Wykonywanie: prawo krajowe

 Warunki formalne (art.4)

 Zaświadczenie (art. 5 i 7)

 Formularz

 Wyłączona możliwość zaskarżenia! (art. 5 ust.2)

 Minimalne standardy (art. 6)= prawo do obrony

 Powiadamianie pozwanego (art.8) – uwaga na 
ochronę danych ofiary ! (art. 8 ust.3)

 Wyłączona kontrola merytoryczna (art. 12)

 Odmowa uznania i wykonania (art.13) wyjątkowo5



Projekt zmian do kpc c.d.
Zniesienie exequatur

 art. 4 rozporządzenia 606/2012 :  środek 
uznawany i wykonalny bez potrzeby stwierdzenia 
wykonalności 

 Odpis środka

 Zaświadczenie 

Art.5 zaświadczenie wydawane na wniosek osoby 
objętej ochroną 

- nie ma środka zaskarżania!
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Projekt zmian do kpc c.d.
Zniesienie exequatur

 DZIAŁ IIF Zaświadczenia dotyczące
orzeczeń obejmujących środki ochrony
w sprawach cywilnych

 Art. 79516 (…)sąd, który wydał to orzeczenie,
wydaje na wniosek osoby objętej ochroną
określone w rozporządzeniu zaświadczenie na
potrzeby uznania lub wykonania tego orzeczenia
w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej.

 Art. 79517. Na postanowienie o odmowie wydania
zaświadczenia wnioskodawcy przysługuje
zażalenie. Odpisu zażalenia nie doręcza się
przeciwnikowi.7



Projekt zmian do kpc c.d.

KSIĘGA CZWARTA

UZNANIE I WYKONANIE ORZECZEŃ SĄDÓW

PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII

EUROPEJSKIEJ ORAZ POCHODZĄCYCH

Z TYCH PAŃSTW UGÓD I DOKUMENTÓW

URZĘDOWYCH OBJĘTYCH ZAKRESEM

ZASTOSOWANIA ROZPORZĄDZENIA

NR 1215/2012, ROZPORZĄDZENIA NR 805/2004,

ROZPORZĄDZENIA NR 1896/2006,

ROZPORZĄDZENIA NR 861/2007,

ROZPORZĄDZENIA NR 4/2009 LUB

ROZPORZĄDZENIA NR 606/2013
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Projekt zmian do kpc c.d.

 Art. 115313. § 1. Tytułami wykonawczymi

w Rzeczypospolitej Polskiej są: …..

 orzeczenia wydane w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej obejmujące 

środki ochrony wchodzące w zakres 

zastosowania rozporządzenia nr 606/2013, 

jeżeli nadają się do wykonania w drodze 

egzekucji.

 § 2. Przepis art. 115313 pkt 6 stosuje się 

odpowiednio do orzeczeń obejmujących 

środki ochrony wchodzące w zakres 

zastosowania rozporządzenia nr 606/2013, 

które podlegają wykonaniu w inny sposób niż 

w drodze egzekucji.
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Projekt zmian do kpc c.d.

 Art. 115314. § 1. Jeżeli tytuły wykonawcze,
o których mowa w art. 115313 pkt 1 albo w
art. 115313 pkt 6, wymagają dostosowania
zgodnie z przepisami, odpowiednio,
rozporządzenia nr 1215/2012 albo rozporządzenia
nr 606/2013, organ egzekucyjny wydaje stosowne
postanowienie. W razie potrzeby komornik może
zwrócić się do sądu o wydanie postanowienia,
o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 § 2. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
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Projekt zmian do kpc c.d.

TYTUŁ III Odmowa uznania lub wykonania

 Art. 115321. § 1. Wniosek o odmowę 

wykonania, przewidziany w przepisach 

rozporządzenia nr 1215/2012, rozporządzenia 

nr 805/2004, rozporządzenia nr 1896/2006, 

rozporządzenia nr 861/2007, rozporządzenia 

nr 4/2009 lub rozporządzenia 

nr 606/2013 wnosi się do sądu okręgowego 

miejsca zamieszkania albo siedziby dłużnika,

a w braku takiego sądu – do sądu 

okręgowego, w którego okręgu ma być lub 

jest prowadzona egzekucja.

 § 2. W terminie wyznaczonym przez sąd 

wierzyciel może przedstawić swoje stanowisko 

w sprawie.
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Dziękuję za uwagę !
Pytania i komentarze mile widziane

Kontakt:

srokowska@ms.gov.pl
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