
Wykonywanie orzeczeń polskich sądów w krajach Europy 

Zachodniej na przykładzie Niemiec 

 
Dr Wolfgang Schirp 
 

Ekonomiczne relacje pomiędzy Polską a jej zachodnimi sąsiadami były w przeszłości często 

hamowane przez rozmaite niedociągnięcia systemu prawnego. Do najważniejszych 

problemów należały trudności w wykonywaniu orzeczeń sądowych w państwach ościennych. 

Do roku 1999 praktycznie niemożliwe było wykonanie orzeczenia polskiego sądu w 

Niemczech (taka sama sytuacja miała miejsce w stosunku do orzeczeń niemieckich sądów w 

Polsce). 

 

1) Podstawy prawne od roku 2000 

 

W roku 2000 nastąpił w tej dziedzinie przełom. Do pierwszej istotnej zmiany przyczyniło się 

podpisanie przez Polskę Konwencji z Lugano. Konwencja w Lugano, zainicjowana w roku 

1988 pośród Wspólnoty Europejskiej i państw EFTA (do których należały wówczas 

Finlandia, Islandia, Norwegia, Austria, Szwecja oraz Szwajcaria), ogromnie udogodniła 

egzekucję tytułów wykonawczych. Polska przystąpiła do wspomnianej Konwencji 1 lutego 

2000 r. W dniu tym pojawiła się pierwsza realna możliwość wykonywania polskich orzeczeń 

w pozostałych państwach-sygnatariuszach Konwencji. Drugi przełomowy moment nastąpił 

naturalnie z chwilą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wcześniej obowiązującą 

konwencję wspólnotową, której przedmiotem była egzekucja tytułów prawnych, zastąpiono 

unijną regulacją 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 roku, która weszła w życie we wszystkich 

państwach członkowskich w dniu 1 marca 2002 r. Przedmiotowa regulacja obowiązuje 

obecnie również Polskę. 

Reguły ustanowione w Konwencji z Lugano oraz w rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej 

nr 44/2001 są niemalże w 100% identyczne. Treść ich zostanie omówiona na dalszych 

stronach. 

 

2) Złoty środek: uznawanie orzeczeń pochodzących z jednego państwa członkowskiego 

we wszystkich krajach wspólnoty 
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Założenie jest proste: wszystkie orzeczenia wydane we właściwym trybie przez sądy jednego 

z państw członkowskich, są uznawane we wszystkich pozostałych państwach Wspólnoty. Nie 

dochodzi do merytorycznego badania sprawy i kwestionowania prawidłowości orzeczenia. 

Orzeczenie polskiego sądu w Niemczech - i, mam nadzieję, również niemieckie orzeczenie w 

Polsce - akceptowane są w każdym przypadku, takimi, jakimi są, i co do zasady nie podlegają 

badaniu, z wyjątkiem sprawdzenia w poszukiwaniu oczywistych błędów. 

 

3) Art. 38 rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 44/2001 i Konwencja z Lugano: 

wymóg nadania klauzuli wykonalności przez sąd tego Państwa, w którym wykonanie 

orzeczenia powinno nastąpić 

 

Jeżeli chcemy przeprowadzić egzekucję polskiego orzeczenia w Niemczech, nie ma 

konieczności wszczynania nowego postępowania przeciwko pozwanemu. Jedynym 

niezbędnym warunkiem jest nadanie klauzuli wykonalności polskiemu tytułowi 

egzekucyjnemu. 

Aby otrzymać taką klauzulę, należy skierować oficjalny wniosek do Landgericht 

(odpowiednik niemieckiego Sądu Okręgowego) właściwego dla obszaru, w którym pozwany 

ma miejsce zamieszkania bądź gdzie egzekucja winna nastąpić. Właściwy dla takich spraw 

jest prezes wydziału Landgericht, wytypowany do prowadzenia tego typu spraw na podstawie 

wewnętrznego planu podziału spraw. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

- oryginał orzeczenia, które ma być wykonane wraz z tłumaczeniem powyższego 

orzeczenia dokonane przez tłumacza przysięgłego, 

- jeśli nie jest to oficjalne orzeczenie polskiego sądu, ale inny rodzaj tytułu 

egzekucyjnego, należy załączyć dokumentację potwierdzającą, że do wydania takiej 

decyzji upoważniona została stosowna instytucja. 

Prezes Wydziału Landgericht bada następnie, czy spełniono stosowne formalności. Jeśli tak, 

nadaje wyrokowi klauzulę wykonalności. Nie dokonuje wglądu w meritum sprawy, nie bada 

również zgodności orzeczenia z porządkiem prawnym na tym etapie sprawy - o czym będzie 

mowa dalej.Prezes Wydziału nie wysłuchuje dłużnika przed podjęciem stosownej decyzji. 

Wynika to bezpośrednio art. 41 obu aktów: Konwencji w Lugano  i rozporządzenia nr 

44/2001.  

Jak tylko nadana zostanie tytułowi egzekucyjnemu klauzula wykonalności, można podjąć 

wszelkiego rodzaju środki egzekucyjne przeciwko dłużnikowi, począwszy od wysłania 
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komornika sądowego w celu zajęcia ruchomości, do zajęcia kont bankowych, nieruchomości i 

wszelkich innych dóbr, jakie dłużnik może posiadać. 

 

Postępowanie odbywa się szybko - w przypadkach znanych autorowi od 2 do 4 tygodni, i 

przy tym jest o wiele tańsze od zwykłego postępowania sądowego; koszty wahają się zwykle, 

zależnie od charakteru sprawy pomiędzy 500 a 2000 euro. 

 

4) Jakie środki obrony przysługują dłużnikowi ? 

  

Jak tylko zostanie nadana tytułowi egzekucyjnemu klauzula wykonalności, tytuł wraz z 

klauzulą doręcza się dłużnikowi. Jest to moment, w którym dłużnik uświadamia sobie, iż 

wierzyciel dosięgnął go w jego własnym kraju. Dłużnik jest od tego momentu uprawniony na 

mocy art. 43 obu aktów: Konwencji w Lugano oraz rozporządzenia nr 44/2001 do odwołania 

się do wyższej instancji (w Niemczech jest nią Oberlandesgericht). Może próbować 

przekonać Sąd, że nie powinno mieć miejsca nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności. 

Termin do odwołania się do wyższej instancji wynosi jeden miesiąc od doręczenia dłużnikowi 

tytułu wraz z klauzulą. Jeśli dłużnik nie mieszka w kraju, w którym egzekucja ma zostać 

wykonana (np. polskie orzeczenie, które ma być wykonane w Niemczech w stosunku do 

składników majątkowych tam się znajdujących, a należących do osoby mieszkającej we 

Francji), termin powyższy wynosi dwa miesiące. 

Sąd wyższej instancji („Oberlandesgericht”), podobnie jak  wcześniej Landgericht nie bada 

polskiego orzeczenia w szczegółach. Kontroluje jedynie, czy procedury uregulowane w 

Konwencji z Lugano i rozporządzeniu zostały właściwie przeprowadzone i czy istnieje 

jakakolwiek sprzeczność z porządkiem publicznym, która  stoi na przeszkodzie egzekucji 

tego orzeczenia na terenie Niemiec. 

Zakres przeszkód, mających charakter naruszenia porządku publicznego jest bardzo 

ograniczony. Dotyczy on pewnych nadzwyczajnych sytuacji, które wyznaczają granicę, poza 

którą niemieckie sądy czują, iż nie mogą pomóc w egzekucji tytułów pochodzących z innych 

krajów: 

- bardzo doniosłe odstępstwo od niemieckiego pojmowania, czym jest właściwe 

zastosowanie prawa, na przykład, w odniesieniu nie tyle do Polski, a do USA: 

amerykańskie orzeczenia przewidujące zbyt wygórowane odszkodowania. Nie są one 

wykonywane w Niemczech, ponieważ konstytuują rzekomo takie poważne 
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odchylenia. W odniesieniu do Polski, nie znany mi jest przypadek, który by 

kiedykolwiek takie odstępstwa wykazywał, 

- brak stosownego formalnego powiadomienia dłużnika o rozstrzygnięciu polskiego 

sądu. Jeśli, na przykład, niemiecki dłużnik stwierdzi, iż nie jest mu wiadome ażeby 

toczyło się przeciwko niemu w Polsce postępowanie, a strona polska nie jest w stanie 

udowodnić, że jest inaczej, egzekucja takiego tytułu nie będzie możliwa i 

Oberlandesgericht ją wstrzyma. To może mieć i ma doniosłe skutki w praktyce. Strona 

polska, wszczynając postępowanie, powinna zwrócić szczególną uwagę na wszystkie 

aspekty formalne związane ze skutecznym doręczeniem, 

- konflikt z polskim orzeczeniem, które ma być wykonane, i innym orzeczeniem 

zapadłym pomiędzy tymi samymi stronami przed niemieckim sądem. Na przykład: 

strona polska wszczyna postępowanie przeciwko niemieckiemu partnerowi przed 

niemieckim sądem i przegrywa, a potem wszczyna postępowanie o to samo przed 

polskim sądem i wygrywa. Egzekucja tego drugiego tytułu w Niemczech nie będzie 

możliwa z powodu konfliktu wynikającego z pierwszeństwa niemieckiego orzeczenia. 

Przypadki, w których występują przeszkody mające charakter sprzeczności z porządkiem 

publicznym, uniemożliwiające wykonanie polskiego orzeczenia w Niemczech są jednakże 

wyjątkowo rzadkie. 

 

5) Podsumowanie i konsekwencje praktyczne 

 

Orzeczenia polskich sądów są wykonywane w Niemczech (jak również i w pozostałych 

państwach Unii Europejskiej). To sama praktyka odbywa się także w drugą stronę. Powyższe 

oznacza, że nie należy martwić się zbytnio o egzekucje, jak również o wpływ, jaki ma na nią 

wybór sądu - tak jak to bywało w przeszłości. Procedura uzyskania klauzuli wykonawczej jest 

o wiele mniej skomplikowana niż poprzednio. Jedyne, co należy zrobić, to złożyć wniosek do 

Landgericht. W praktyce, decyzja w tym przedmiocie zapada w ciągu 2, najpóźniej 4 tygodni. 

Możliwości dłużnika, zmierzające do wstrzymania egzekucji są bardzo ograniczone. 

Po pierwsze, nie zostaje on wysłuchany. W sytuacji, gdy zostaje wysłuchany, może on 

kwestionować jedynie właściwość przeprowadzonych procedur wynikających z regulacji 

konwencji z Lugano oraz rozporządzenia 44/2001 lub, co stanowi przypadek bardzo rzadki, 

gdy wykonaniu egzekucji w Niemczech sprzeciwia się okoliczność związana z naruszeniem 

porządku publicznego. 
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