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Rozdział I. Zagadnienia ogólne

1. Wprowadzenie
Przedmiotem niniejszej części opracowania jest omówienie 

europejskiego postępowania nakazowego uregulowanego w rozpo-
rządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1896/2006 
z 12.12.2006 r. ustanawiającym postępowanie w sprawie europej-
skiego nakazu zapłaty (ENZ) (Dz.Urz. UE L Nr 399, s. 1 ze zm.).

Uzupełnieniem regulacji zawartej w rozp. 1896/2006 są prze-
pisy 50515–50520 KPC. Pierwsza zasadnicza nowelizacja tych przepi-
sów została wprowadzona ustawą z 5.12.2014 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2), która weszła w życie 
10.1.2015 r.

W rozporządzeniu przyjęto dwa podstawowe cele, które ma 
spełniać regulacja europejskiego postępowania nakazowego. Pierw-
szym z nich jest uproszczenie, przyspieszenie i ograniczenie kosztów 
postępowania sądowego w sprawach transgranicznych dotyczących 
bezspornych roszczeń pieniężnych (art. 1 ust. 1 lit. a rozp. 1896/2006). 
Dla umotywowania tego celu rozporządzenia wskazano, iż szybkie 
i skuteczne odzyskiwanie zaległych długów, co do których nie ma 
sporów prawnych, ma dla podmiotów gospodarczych w Unii Euro-
pejskiej szczególne znaczenie, gdyż opóźnienia w płatnościach sta-
nowią jeden z głównych powodów niewypłacalności, zagrażającej 
istnieniu zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, i prowadzą do 
utraty dużej liczby miejsc pracy (pkt 6 motywów rozp. 1896/2006). 
Utrudnienia w dostępie do skutecznego wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach transgranicznych oraz zakłócenia na rynku wewnętrznym 
spowodowane brakiem równowagi w funkcjonowaniu instrumentów 

Podstawa prawna

Cele ENZ
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procesowych dostępnych wierzycielom w różnych państwach człon-
kowskich sprawiają, że zdaniem twórców rozporządzenia konieczne 
jest przyjęcie przepisów wspólnotowych gwarantujących równe za-
sady traktowania wierzycieli i dłużników w całej Unii Europejskiej 
(pkt 8 motywów rozp. 1896/2006). Drugim celem rozporządzenia 
jest umożliwienie swobodnego przepływu ENZ we wszystkich pań-
stwach członkowskich przez określenie minimalnych standardów, 
których spełnienie uchyla konieczność przeprowadzenia w państwie 
członkowskim wykonania jakiegokolwiek dodatkowego postępowa-
nia pośredniego poprzedzającego uznanie i wykonanie ENZ (art. 1 
ust. 1 lit. b rozp. 1896/2006). Realizacja drugiego założenia obja-
wia się tym, iż ENZ w państwie wykonania w zasadzie nie podlega 
kontroli z punktu widzenia spełnienia przesłanek uznania i udziele-
nia exequatur. Na podstawie ENZ co do zasady bez ograniczeń może 
być prowadzone postępowanie egzekucyjne w pozostałych państwach 
członkowskich.

Rozporządzenie 1896/2006 utworzono przy uwzględnieniu 
art. 61 pkt c w zw. z art. 67 TWE. Na podstawie 61 pkt c w zw. z art. 65 
TWE (obecnie art. 81 TFUE) można podejmować działania na are-
nie międzynarodowej w zakresie współpracy sądowej w sprawach 
cywilnych, jeżeli są one konieczne do sprawnego funkcjonowania 
rynku wewnętrznego. W tym zawarte są również metody działania 
zgodnie z art. 65 pkt c TWE, które przewidują środki mające na celu 
usuwanie przeszkód w prawidłowym funkcjonowaniu postępowań 
cywilnych, przez propagowanie zgodności przepisów postępowania 
cywilnego, które mają zastosowanie w państwach członkowskich. 
Podejmowane środki dotyczące sądowej współpracy w sprawach 
cywilnych i handlowych w zakresie roszczeń bezspornych mają na 
celu usprawnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Euro-
pejskiej (pkt 2 motywów rozp. 1896/2006).

2. Charakterystyka ogólna postępowania
W  poszczególnych krajach Unii Europejskiej opracowano różne 

modele sądowego postępowania w sprawie wydawania nakazu za-
płaty. Zasadniczym celem tych procedur, bez względu na ich treść, 

Modele postępowania  
w sprawie  

wydawania nakazu 
zapłaty
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jest, z jednej strony, szybkie, łatwe oraz tanie doprowadzenie do 
uzyskania tytułu wykonawczego, a z drugiej zaś – odciążenie sądu, 
co wpływa na efektywność pracy sędziów (B. Sujecki, Europäisches, 
s. 125; B. Sujecki, Pierwsze kroki, MoP, s. 23; A. Harast, Europejski, 
cz. I, s. 847–848). Jednak mimo różnic wszystkie modele bazują na 
zasadniczej strukturze postępowania w sprawie wydania nakazu 
zapłaty, którą można przedstawić w następujący sposób. 

Postępowanie w sprawie nakazu zapłaty to postępowanie, w któ-
rym sąd lub inny właściwy organ wydaje orzeczenie w przedmiocie 
dochodzonego roszczenia pieniężnego bez konieczności przesłu-
chania dłużnika (postępowanie ex parte). Na mocy tego orzeczenia 
dłużnik jest wezwany do uregulowania lub zakwestionowania rosz-
czenia w określonym terminie. W sytuacji braku reakcji dłużnika 
nakaz zapłaty osiąga status sądowego tytułu egzekucyjnego. W przy-
padku zaskarżenia nakaz zapłaty traci swoją moc, a sprawa, co do 
zasady, przekazywana jest do zwykłego postępowania. Możliwość 
sprzeciwienia się nakazowi, zanim stanie się on wykonalny, oraz 
przekazanie sprawy do zwykłego kontradyktoryjnego postępowania 
w przypadku zaskarżenia nakazu stanowią główne cechy postępo-
wania w sprawie nakazu zapłaty (B. Sujecki, Europäisches, s. 126–127; 
A. Harast, Europejski, cz. I, s. 848).

Rozporządzenie  1896/2006 jest pierwszym dokumentem 
w prawie unijnym, który reguluje również zagadnienie dotyczące 
postępowania rozpoznawczego, a zatem zmierzającego do wydania 
orzeczenia merytorycznego w sprawie, w przeciwieństwie do dotych-
czasowych regulacji dotyczących m.in. Europejskiego Tytułu Egze-
kucyjnego, doręczania dokumentów czy uznawania i stwierdzania 
wykonalności orzeczeń wydanych w innych państwach członkowskich.

Europejskie postępowanie nakazowe ustanowione na mocy 
rozp. 1896/2006 stanowi dodatkowy i fakultatywny środek dla po-
woda, który zachowuje możliwość skorzystania z postępowania istnie-
jącego w prawie krajowym. W myśl pkt 10 motywów rozp. 1896/2006 
w związku z tym rozporządzenie nie zastępuje ani nie harmonizuje 
istniejących mechanizmów dochodzenia roszczeń bezspornych na 
mocy prawa krajowego. Zgodnie z art. 1 ust. 2 rozp. 1896/2006 nie 
pozbawia zatem powoda możliwości dochodzenia roszczenia w ro-

Postępowanie  
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Dodatkowy  
i fakultatywny 
środek



C z ę ś ć  I .  E u r o p e j s k i e  p o s t ę p o w a n i e  n a k a z o w e

6

zumieniu art. 4 na podstawie innego postępowania dostępnego 
zgodnie z przepisami prawa krajowego lub prawa wspólnotowego.

Za wprowadzeniem europejskiego postępowania nakazowego 
jako postępowania alternatywnego przemawia okoliczność, że w więk-
szości państw członkowskich istnieją krajowe postępowania w sprawie 
nakazów zapłaty. Wprowadzenie takich postępowań udowodniło, 
że jest ono szczególnie wartościowym narzędziem zapewniającym 
szybkie i efektywne ekonomicznie załatwianie spraw. Jak wskazane 
zostało uprzednio, obecnie w wielu państwach członkowskich ist-
nieje postępowanie w sprawie nakazów zapłaty, należą do nich 
m.in.: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, 
Luksemburg, Portugalia, Hiszpania i Szwecja oraz Polska, gdzie sta-
nowią one integralną części postępowań cywilnych w tych państwach. 
Do najbardziej znanych przykładów należy francuskie injonction 
de payer oraz niemieckie Mahnverfahren. Wprowadzanie w kolej-
nych państwach postępowania w sprawie nakazu zapłaty świadczy 
o rosnącym uznaniu dla tego typu procedur w UE (Commission of 
the European Union, Proposal, s. 5–6; A. Harast, Europejski Nakaz, 
cz. I, s. 849).

Europejskie postępowanie nakazowe jest postępowaniem jed-
noinstancyjnym, gdyż w myśl art. 11 ust. 2 rozp. 1896/2006 od 
odrzucenia pozwu nie przysługuje odwołanie. Zgodnie natomiast 
z art. 11 ust. 3 rozp. 1896/2006 odrzucenie pozwu nie zamyka 
powodowi możliwości dochodzenia roszczenia w nowym pozwie 
o wydanie ENZ lub przy zastosowaniu dowolnej innej procedury prze-
widzianej prawem państwa członkowskiego. Rozwiązanie to łagodzi 
skutki braku jakichkolwiek środków zaskarżenia w razie odrzucenia 
pozwu (por. uwagi do art. 11 rozp. 1896/2006) (por. o zgodności 
tego rozwiązania z Konstytucją – A. Harast, Zasada pierwszeństwa, 
s. 15).

Cechą charakterystyczną europejskiego postępowania nakazo-
wego jest również standaryzacja tego postępowania. Jednym z celów 
prawodawcy unijnego było stworzenie postępowania, które powinno 
opierać się w możliwie największym stopniu na wykorzystaniu stan-
dardowych formularzy w korespondencji pomiędzy sądem i stronami 
(pkt 11 motywów rozp. 1896/2006). Taka regulacja odpowiada 

Postępowanie 
jednoinstancyjne

Standaryzacja 
postępowania
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tendencjom uwidaczniającym się w polskim prawie. Zgodnie z uch. SN 
z 30.5.2001 r. (III CZP 19/01, OSNC 2001, Nr 12, poz. 170) w pań-
stwach demokratycznych, celem uproszczenia i przyspieszenia 
postępowania, coraz częściej stosuje się metodę formalizowania po-
stępowania cywilnego oraz zwiększenia obowiązków nakładanych 
na uczestników procesu (S. Cieślak, Formalizm, s. 213).

Formularze załączone do rozp. 1896/2006 dostępne są we 
wszystkich językach państw członkowskich objętych zakresem za-
stosowania rozporządzenia.

Rozporządzenie zawiera siedem załączników, które obejmują 
następujące formularze:

1) A – pozew o wydanie ENZ;
2) B – wezwanie powoda do uzupełnienia lub poprawienia 

pozwu o wydanie ENZ;
3) C – propozycja zmiany pozwu o wydanie ENZ do powoda;
4) D – postanowienie o odrzuceniu pozwu o wydanie ENZ;
5) E – ENZ;
6) F – sprzeciw od ENZ;
7) G – stwierdzenie wykonalności.
Zawarte w rozporządzeniu formularze dotyczą podstawowych 

pism procesowych oraz orzeczeń wydawanych w tym postępowa-
niu, nie wyczerpują jednak wszystkich sytuacji, w których na tle 
tego postępowania konieczne jest wniesienie dodatkowych pism 
procesowych czy w szczególności wydawanie innych orzeczeń niż 
orzeczenie o odrzuceniu pozwu oraz ENZ. W tych przypadkach za-
stosowanie powinny mieć przepisy krajowe poszczególnych państw 
członkowskich w myśl art. 26 rozp. 1896/2006.

W rozporządzeniu po raz pierwszy w tak szerokim zakresie 
wprowadzono możliwość stosowania technik informatycznych. 
Zgodnie z pkt 11 motywów rozp. 1896/2006 europejskie postępo-
wanie nakazowe powinno opierać się w możliwie największym 
stopniu na wykorzystaniu standardowych formularzy w korespon-
dencji pomiędzy sądem i stronami w celu ułatwienia prowadzenia 
postępowania i umożliwienia wykorzystania automatycznego prze-
twarzania danych. Ponadto w samym rozporządzeniu przewidziano 
możliwość elektronicznej komunikacji, która dopuszczalna jest przy 

Formularze
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wnoszeniu pozwu (art. 7 ust. 5 i 6 rozp. 1896/2006), w trakcie 
badania pozwu (art. 8 rozp. 1896/2006) oraz przy wnoszeniu 
sprzeciwu od ENZ (art. 16 ust. 4 rozp. 1896/2006) (B. Sujecki, Das 
elektronische, s. 273; B. Sujecki, Mahnverfahren, s. 183, Nb 493; 
A.K. Fabian, Die Europäische, s. 211).

3. Zakres zastosowania rozporządzenia
Rozporządzenie Nr 1896/2006 ma zastosowanie do transgra-

nicznych spraw cywilnych i handlowych, bez względu na rodzaj 
sądu lub trybunału (art. 2 ust. 1 rozp. 1896/2006). 

Rozporządzenie Nr 1896/2006 nie ma zastosowania w szcze-
gólności do spraw skarbowych, celnych lub administracyjnych ani 
dotyczących odpowiedzialności państwa za działania i zaniechania 
przy wykonywaniu władzy publicznej (acta iure imperii). Ponadto 
nie ma zastosowania do spraw dotyczących:

1) praw majątkowych wynikających ze stosunków małżeń-
skich, testamentów i dziedziczenia;

2) upadłości, postępowania związanego z likwidacją niewy-
płacalnych spółek lub innych osób prawnych, postępowań 
pojednawczych, układów oraz innych analogicznych po-
stępowań;

3) zabezpieczenia społecznego;
4) roszczeń wynikających z zobowiązań pozaumownych, 

chyba że:
a) są one przedmiotem umowy między stronami lub na-

stąpiło uznanie długu, lub
b) dotyczą długów oznaczonych wynikających ze współ-

własności mienia.
Mając na uwadze podobieństwo zakresu zastosowania omawia-

nego rozporządzenia do wcześniejszych regulacji unijnych, należy 
uznać, że interpretacja przepisów dotyczących zakresu zastosowa-
nia rozp. 1896/2006 powinna być zbliżona do wykładni zapre-
zentowanej na podstawie art. 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady (WE) 
Nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orze-

Transgraniczne 
sprawy cywilne  

i handlowe
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czeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i han-
dlowych (Dz.Urz. UE z 2001 r. L Nr 12, s. 1 ze zm.), a także art. 2 
ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) Nr 805/2004 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z 21.4.2004 r. w sprawie utworzenia europejskiego 
tytułu egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz.Urz. UE L Nr 143, 
s. 15 ze zm.) (J. Pisuliński, Europejski, s. 6; A.K. Fabian, Die Euro-
päische, s. 134).

Podobnie jak na gruncie poprzednich regulacji należy wyod-
rębnić dwa różne, lecz ściśle związane ze sobą kryteria służące okreś-
leniu zakresu rzeczowego rozporządzenia. Pierwsze kryterium ma 
charakter pozytywny, gdyż wymaga, aby sprawa była sprawą cy-
wilną i handlową, drugie zaś ma charakter negatywny i prowadzi 
do wyłączenia niektórych kategorii spraw cywilnych i handlowych 
z zakresu zastosowania rozporządzenia. Jedynie łączne zastoso-
wanie obu wspomnianych kryteriów pozwala ustalić zakres przed-
miotowy rozporządzenia (A. Włosińska, Odmowa uznania, s. 141).

W rozp. 1896/2006 podobnie jak w rozp. 44/2001 (rozporzą-
dzenie Rady (WE) Nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji 
i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach 
cywilnych i handlowych, Dz.Urz. UE L z 2001 r. Nr 12, s. 1) oraz 
rozp. 805/2004 (rozporządzenie (WE) Nr 805/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 21.4.2004 r. w sprawie utworzenia Europej-
skiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych, Dz.Urz. UE L 
Nr 143, s. 15) nie przewidziano definicji pojęcia „sprawa cywilna 
i handlowa” ani nie określono, jakie przepisy mają stanowić pod-
stawę jego kwalifikacji (A. Włosińska, Odmowa uznania, s. 140–141; 
K. Weitz, Europejskie prawo, s. 489; K. Weitz, Przedmiotowy zakres, 
s. 434; M. Arciszewski, Europejski, s. 8). W doktrynie oraz judykaturze 
zgodnie przyjmuje się, że wykładnia pojęcia „sprawa cywilna i han-
dlowa” powinna być autonomiczna, dokonywana z uwzględnieniem 
po pierwsze celów i systemu konwencji (obecnie rozporządzenia) 
oraz po drugie ogólnych zasad, które wynikają z całokształtu krajo-
wych systemów prawnych (wyr. ETS z 10.10.1976 r., 29/76, Luft-
transportunternehmen GmbH & Co. KG v. Eurocontrol, (1976) E.C.R., 
s. 1541; K. Weitz, Przedmiotowy zakres, s. 436; K. Jasińska, A Lejko, 
Komentarz, art. 50515 KPC, Nb 11; P. Telenga, w: Komentarz do KPC, 
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art. 50515 KPC, Nb 4; J. Zatorska, Komentarz do rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1896/2006 z 12.12.2006 r. 
ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu za-
płaty, LEX/el. 2009, art. 2, Nb 4).

Pojęcie spraw cywilnych i handlowych musi być odnoszone do 
spraw wynikających ze stosunków prawnych regulowanych pra-
wem prywatnym rozumianym jako gałąź prawa przeciwstawna 
w systemach Europy kontynentalnej prawu publicznemu (por. też 
wyr. ETS z 15.2.2007 r., C-292/05, Eirini Lechouritou i in. przeciwko 
Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias, Legalis; J. Za-
torska, Komentarz do rozp. 1896/2006, art. 2, Nb 7). Uzasadnie-
niem powyższej tezy jest okoliczność, iż z zakresu zastosowania 
rozp. 1896/2006 wyłączone zostały sprawy skarbowe, celne i admini-
stracyjne, które niewątpliwie należą do spraw publicznych (K. Weitz, 
Przedmiotowy zakres, s. 434; J. Zatorska, Komentarz, art. 2, Nb 6).

O rozgraniczeniu spraw cywilnych i handlowych, wynikają-
cych z prawa prywatnego, od spraw dotyczących prawa publicznego 
i zakwalifikowaniu konkretnej sprawy do jednej z tych kategorii, 
nie decydują kryteria formalnoprawne, lecz wyłącznie kryteria ma-
terialnoprawne. Kryterium kwalifikacyjne stanowi materialnoprawny 
charakter przedmiotu lub stosunku prawnego, którego to postępo-
wanie dotyczy (K. Weitz, Przedmiotowy zakres, s. 445; K. Weitz, 
Europejskie prawo, s. 489, 719; K. Weitz, Europejski tytuł egzeku-
cyjny, Warszawa 2009, s. 61; A. Włosińska, Odmowa uznania, s. 149; 
J. Zatorska, Komentarz, art. 2, Nb 5).

W kwestii rozróżnienia spraw cywilnych i handlowych oraz 
spraw prawa publicznego, w szczególności, gdy organ publiczny 
podejmuje działania stanowiące czynności z zakresu prawa prywat-
nego, wypowiedział się ETS. Na gruncie sprawy LTU v. Eurocontrol 
Trybunał podkreślił, iż orzeczenia wydane między organami admi-
nistracyjnymi a osobami prywatnymi mogą być objęte zakresem 
zastosowania konwencji, chyba że dotyczą sporów prowadzonych 
przez te organy z związku z wykonywaniem ich uprawnień władczych. 
Z tą sytuacją mamy do czynienia w przypadku sprawy, w której 
przedmiotem jest zwrot należności od osoby prywatnej z tytułu 
usług wykonywanych przez organ administracji, nawet jeśli opłaty 
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