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Wydarzenia prawne wokó³ integracji
z Uni¹ Europejsk¹

Dorêczanie dokumentów s¹dowych i pozas¹dowych za po-
�rednictwem poczty w Unii Europejskiej

Dnia 17 lipca 1905 r. podpisano w Hadze konwencjê dotycz¹c¹ pro-
cedury cywilnej, która zapocz¹tkowa³a trwaj¹c¹ do dzi� i w dalszym ci¹gu
dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê wspó³pracê pañstw w zakresie wymiaru spra-
wiedliwo�ci w sprawach cywilnych. Wypracowane przez tê konwencjê
rozwi¹zania zosta³y przejête, a nastêpnie rozwiniête w kolejnych aktach
prawa miêdzynarodowego, dotycz¹cych problematyki prowadzenia po-
stêpowañ s¹dowych, w których jedn¹ ze stron by³ cudzoziemiec lub
podmiot maj¹cy miejsce zamieszkania lub siedzibê poza granicami pañ-
stwa, w którym postêpowanie siê toczy³o. Pierwszym z tych aktów by³a
konwencja dotycz¹ca procedury cywilnej, podpisana w Hadze dnia 1 marca
1954 r., a kolejnymi � Konwencja o dorêczaniu za granic¹ dokumentów
s¹dowych i pozas¹dowych w sprawach cywilnych i handlowych, spo-
rz¹dzona w Hadze dnia 15 listopada 1965 r. oraz Konwencja o przepro-
wadzaniu dowodów za granic¹ w sprawach cywilnych i handlowych,
sporz¹dzona w Hadze dnia 18 marca 1970 r. Rzeczpospolita Polska
ratyfikowa³a wszystkie powy¿sze konwencje, ale z chwil¹ akcesji do Unii
Europejskiej ich zakres zastosowania zosta³ znacznie ograniczony.

Odk¹d jednym z wa¿nych zadañ Unii Europejskiej sta³a siê wspó³praca
w zakresie wymiaru sprawiedliwo�ci i spraw wewnêtrznych, rozpoczê³y
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siê prace nad stworzeniem aktów prawnych, które zapewnia³yby mo¿-
liwie naj�ci�lejsz¹ wspó³pracê ju¿ na etapie samego postêpowania s¹do-
wego. Efektem tych dzia³añ by³y w zakresie prawa cywilnego rozporz¹-
dzenia Rady Unii Europejskiej Nr 1348/2000 z dnia 29 maja 2000 r.
o dorêczaniu dokumentów s¹dowych i pozas¹dowych w sprawach cy-
wilnych lub handlowych w Pañstwach Cz³onkowskich (Official Journal
L 160, 30/06/2000) oraz Nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. o wspó³-
pracy miêdzy s¹dami Pañstw Cz³onkowskich w zakresie przeprowadza-
nia dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (Official Journal
L 174, 27/06/2001). Postanowienia tych rozporz¹dzeñ uzyska³y pierw-
szeñstwo przed postanowieniami odpowiednich konwencji w stosunkach
z pañstwami, dla których rozporz¹dzenia te s¹ wi¹¿¹ce. Od dnia 1 maja
2004 r. dotyczy równie¿ Rzeczpospolitej Polskiej.

Ju¿ od samego pocz¹tku kluczowym dla postêpowañ s¹dowych sta³o
siê dorêczanie pism s¹dowych i pozas¹dowych osobom maj¹cym miejsce
zamieszkania lub siedzibê za granic¹.

Sposoby dokonywania dorêczeñ i organy w tym procesie uczestni-
cz¹ce zmienia³y siê na przestrzeni lat w miarê zacie�niania siê na tej
p³aszczy�nie wspó³pracy pomiêdzy poszczególnymi pañstwami.

Konwencje z 1905 r. oraz z 1954 r. przewiduj¹ przekazywanie wniosków
o dorêczenie pism za po�rednictwem placówek dyplomatycznych pañ-
stwa wzywaj¹cego do wyznaczonych organów pañstwa wezwanego,
które w zakresie swoich kompetencji wykonuj¹ wniosek lub przekazuj¹
go do wykonania odpowiedniemu organowi krajowemu (np. s¹dowi). Po
wykonaniu wniosku dokumenty wracaj¹ do organu, który wyst¹pi³ z pro�b¹
o dorêczenie, tak¿e za po�rednictwem w³a�ciwej placówki dyplomatycz-
nej pañstwa wzywaj¹cego. Droga, jak¹ przy zastosowaniu tej procedury
maj¹ do pokonania dokumenty jest, jak widaæ, bardzo skomplikowana
i czasoch³onna.

W zwi¹zku z powy¿szym, Konwencja haska z 1965 r., maj¹c na
uwadze uproszczenie procedury przekazywania wniosku, wprowadzi³a
ograniczon¹ zasadê bezpo�rednio�ci. Polega ona na tym, ¿e organ s¹dowy
pañstwa wzywaj¹cego, wystêpuj¹cy z wnioskiem, kieruje go bezpo�red-
nio do wyznaczonego organu centralnego pañstwa wezwanego, który
wniosek wykonuje lub przekazuje celem wykonania organowi w³a�ciwe-
mu ni¿szego rzêdu. Dodatkowo wprowadzono mo¿liwo�æ zawierania
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pomiêdzy poszczególnymi pañstwami bêd¹cymi stron¹ Konwencji haskiej
odpowiednich porozumieñ, wprowadzaj¹cych dalsze uproszczenia w pro-
cedurze przekazywania wniosków. Jednak¿e tylko nieliczne pañstwa sko-
rzysta³y z tej mo¿liwo�ci i zawar³y bilateralne porozumienia dotycz¹ce
przekazywania pism bezpo�rednio pomiêdzy s¹dami lub innymi organami
ni¿szego szczebla (uk³ad taki obowi¹zywa³ m. in. w stosunkach pomiêdzy
Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹ a Republik¹ Federaln¹ Niemiec).

Ten stopieñ decentralizacji okaza³ siê jednak¿e niewystarczaj¹cy dla
osi¹gniêcia celu, jakim by³o, i w dalszym ci¹gu jest, ograniczenie do
minimum po�rednictwa organów pañstwowych w dorêczaniu dokumen-
tów i maksymalne skrócenie czasu potrzebnego na dorêczenie pism.

Kolejnym i bardzo znacz¹cym krokiem w tym kierunku sta³y siê
postanowienia powo³anego ju¿ Rozporz¹dzenia Rady Unii Europejskiej Nr
1348/2000 z dnia 29 maja 2000 r. o dorêczaniu dokumentów s¹dowych
i pozas¹dowych w sprawach cywilnych lub handlowych w Pañstwach
Cz³onkowskich. Wcze�niej, bo ju¿ w maju 1998 r., Rada Unii Europejskiej
sporz¹dzi³a Konwencjê o dorêczaniu dokumentów s¹dowych i pozas¹-
dowych w sprawach cywilnych lub handlowych w Pañstwach Cz³on-
kowskich Unii Europejskiej, która nie wesz³a jednak¿e w ¿ycie z uwagi
na nieuzyskanie ratyfikacji przez minimaln¹ liczbê pañstw cz³onkowskich,
potrzebn¹ do tego, a¿eby mog³a zacz¹æ obowi¹zywaæ.

Podstawow¹ zasad¹, jaka przy�wieca³a twórcom obu tych aktów
prawnych, by³a decentralizacja oraz przyspieszenie procesu przekazywa-
nia pism s¹dowych pomiêdzy organami pañstw cz³onkowskich. Rozpo-
rz¹dzenie wprowadzi³o wiêc m. in. nieznane wcze�niej w samej Unii ani
nie przewidziane Konwencj¹ hask¹ bezpo�rednie tryby dorêczania doku-
mentów s¹dowych i pozas¹dowych.

Jednak¿e podstawowymi organami wykonuj¹cymi dorêczenia pozo-
sta³y wyznaczane przez pañstwa cz³onkowskie tzw. jednostki przyjmu-
j¹ce. Zgodnie z informacj¹ z³o¿on¹ do rozporz¹dzenia1  przez stronê polsk¹,
jednostkami tymi s¹ na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w³a�ciwe miej-
scowo dla adresata pism s¹dy rejonowe i tylko one (spo�ród polskich
1 Informacja Polski, zgodnie z art. 23 Rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1348/2000

o dorêczaniu dokumentów s¹dowych i pozas¹dowych w sprawach cywilnych lub handlo-
wych w pañstwach cz³onkowskich z dnia 29.05.2000 r. (2001/C 151/04, zm.: 2001/C 202/
07, 2001/C 282/02,2002/C 13/02,2003/C 65/13, 2003/C 136/10).
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organów) mog¹ dokonywaæ na wniosek uprawnionych organów pañ-
stwa wzywaj¹cego dorêczenia pism sadowych i pozas¹dowych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo rozporz¹dzenie wprowadzi³o, pomocnicze w stosunku do
dorêczenia za po�rednictwem organów wyznaczonych przez pañstwa
cz³onkowskie, nastêpuj¹ce sposoby przesy³ania pism:

1) dorêczanie przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne,
2) dorêczanie pism przez pocztê bezpo�rednio adresatowi oraz
3) tzw. dorêczanie bezpo�rednie.
Ponadto dokumenty w wyj¹tkowych wypadkach mog¹ zostaæ prze-

kazane na drodze konsularnej lub dyplomatycznej, co oznacza, ¿e przy
przekazaniu wniosku w³a�ciwej jednostce przyjmuj¹cej pañstwa wezwa-
nego po�redniczy placówka dyplomatyczna lub konsularna pañstwa po-
chodzenia dokumentów, tak jak mia³o to miejsce w przypadku konwencji
z 1905 r. oraz z 1954 r.

Przesy³anie pism g³ównie za po�rednictwem organów przyjmuj¹cych
jest za³o¿eniem teoretycznym, które jednak¿e w praktyce nie jest najbar-
dziej powszechnym sposobem dokonywania dorêczeñ. Organy przesy-
³aj¹ce (g³ównie s¹dy) preferuj¹ sposoby dorêczeñ uznane przez rozpo-
rz¹dzenie za �dodatkowe�. Przede wszystkim chodzi tu o dorêczanie pism
adresatowi za po�rednictwem poczty albo przy pomocy placówek dy-
plomatycznych lub konsularnych. Dzieje siê tak dlatego, ¿e przekazanie
dokumentów organowi przyjmuj¹cemu wyd³u¿a ich drogê do adresata,
a co za tym idzie � czas samego postêpowania. Wi¹¿e siê tak¿e z mniejszymi
formalno�ciami (w przypadku kierowania pism do organu przyjmuj¹cego
nale¿y wype³niæ odpowiedni formularz, najczê�ciej w jêzyku pañstwa, do
organu którego wniosek o dorêczenie jest kierowany lub w innym jêzyku
zaakceptowanym przez to pañstwo) i czêsto znacznie ni¿szymi kosztami
(koszty dorêczeñ za po�rednictwem wyspecjalizowanych urzêdników,
jak komornicy, wyznaczonych jako jednostka przyjmuj¹ca w Belgii, Francji
czy Luksemburgu mog¹ wynosiæ nawet ponad 200 euro za jedno do-
rêczenie).

Jednak¿e to, co wygodniejsze dla organu, niekoniecznie korzystne jest
dla adresata pism.

Pomijaj¹c w tym miejscu sytuacje, w których dorêczenie pism bez-
po�rednio adresatowi (np. je¿eli jest nim wierzyciel lub powód cywilny)
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le¿y w jego interesie, chcia³bym skupiæ siê na omówieniu tych przypad-
ków, kiedy adresat w ogóle nie jest �wiadomy, ¿e jakiekolwiek postêpo-
wanie siê toczy i odebranie lub nawet samo otrzymanie (np. do skrzynki
pocztowej) przez niego pism wywo³aæ mo¿e niekorzystne, a czêsto
nieodwracalne skutki w sferze jego praw i obowi¹zków.

Rozporz¹dzenie do�æ lakonicznie stanowi, ¿e �ka¿demu Pañstwu
Cz³onkowskiemu wolno dokonywaæ dorêczeñ dokumentów s¹dowych
osobom, które maj¹ miejsce zamieszkania w innym Pañstwie Cz³onkow-
skim, bezpo�rednio przez pocztê�. Wobec takiego sformu³owania osoba,
której pisma bêd¹ dorêczane, nie musi byæ obywatelem ¿adnego z pañstw
cz³onkowskich. Wystarczaj¹cym jest, ¿eby mia³a na terenie pañstwa
cz³onkowskiego miejsce zamieszkania, przez co nale¿y równie¿ rozumieæ
miejsce pobytu. Dorêczenie w tym trybie mo¿e zatem zostaæ wykonane,
je¿eli adresatem pism jest obywatel Bia³orusi, który ma w Polsce miejsce
zamieszkania lub pobytu, o ile miejsce pobytu znane jest organowi prze-
sy³aj¹cemu dokumenty.

Dodatkowo rozporz¹dzenie wprowadza obowi¹zek, spoczywaj¹cy
w tym wypadku na organie przekazuj¹cym (wbrew literalnej wyk³adni
artyku³u 8 rozporz¹dzenia), pouczenia adresata o prawie odmowy przy-
jêcia dokumentów. Z prawa tego adresat mo¿e skorzystaæ, je¿eli doku-
menty nie zosta³y sporz¹dzone lub przet³umaczone na jêzyk urzêdowy
pañstwa cz³onkowskiego, na terenie którego dorêczenie ma miejsce, albo
w przypadku gdy w danym pañstwie cz³onkowskim jest kilka jêzyków
urzêdowych, na jeden z tych jêzyków lub na jêzyk pañstwa cz³onkow-
skiego, z którego dokumenty s¹ przesy³ane, je¿eli odbiorca jêzyk ten
rozumie.

Pozosta³e uprawnienia adresata mog¹ byæ ju¿ tylko kszta³towane przez
odpowiednie zastrze¿enia pañstw cz³onkowskich, które mog¹ ograniczyæ
lub nawet w ogóle wy³¹czyæ mo¿liwo�æ korzystania z tego sposobu do-
konywania dorêczenia.

Polska z takiej mo¿liwo�ci skorzysta³a i, podobnie jak to zrobi³a wiêk-
szo�æ pañstw cz³onkowskich, zastrzeg³a, ¿e dorêczane za po�rednictwem
poczty mog¹ byæ jedynie dokumenty, które zosta³y sporz¹dzone lub prze-
t³umaczone na jêzyk polski lub jeden z jêzyków urzêdowych pañstwa
cz³onkowskiego, z którego dokument pochodzi, je¿eli adresat jest oby-
watelem tego pañstwa i dokumenty s¹ dorêczane w formie przesy³ki



175

Micha³ Arciszewski, Dorêczanie dokumentów s¹dowych i pozas¹dowych...

poleconej za zwrotnym po�wiadczeniem odbioru, przy czym oba te warunki
musz¹ zostaæ spe³nione ³¹cznie.

Konsekwencj¹ braku realizacji przez organ przesy³aj¹cy któregokol-
wiek z powy¿szych warunków jest nieskuteczno�æ dorêczenia, a wiêc
niemo¿no�æ wywo³ania przez nie skutków prawnych w stosunku do
adresata pism. Je¿eli zatem dokumenty zosta³y odpowiednio przet³uma-
czone, ale przesy³ka by³a nadana listem poleconym bez zwrotnego po-
�wiadczenia odbioru, nale¿y uznaæ, ¿e dorêczenie takie nie jest sku-
teczne i nie mo¿e w sferze praw i obowi¹zków adresata wywo³aæ ¿¹dnych
konsekwencji prawnych, przewidzianych przez prawo pañstwa przesy-
³aj¹cego. Analogicznie, nie jest dopuszczalne przes³anie osobie maj¹cej
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej listem po-
leconym za zwrotnym po�wiadczeniem odbioru dokumentów nieprzet³u-
maczonych na jêzyk polski, je¿eli osoba ta nie jest obywatelem pañstwa
cz³onkowskiego przesy³aj¹cego (a �ci�lej � adresat mo¿e w takim wy-
padku odmówiæ przyjêcia dokumentów i odes³aæ je do nadawcy).

¯eby jednak pomimo uchybieñ dorêczenie nie zosta³o uznane przez
organ przesy³aj¹cy pisma za skuteczne (co teoretycznie zdarzyæ siê nie
powinno, ale w praktyce mo¿e jednak mieæ i prawdopodobnie ma miej-
sce), nale¿y jak najszybciej odes³aæ pisma do nadawcy z informacj¹, ¿e
odmawia siê ich przyjêcia z uwagi na niedotrzymanie warunków co do
formy dorêczenia lub jêzyka, w którym dokumenty zosta³y sporz¹dzone.

Zatrzymanie pism mo¿e, niestety, skutkowaæ niekorzystnymi dla ad-
resata decyzjami organu przesy³aj¹cego, których pó�niejsze próby uchy-
lenia nie do�æ, ¿e mog¹ byæ skomplikowane (a nawet uniemo¿liwione)
z prawnego punktu widzenia, to dodatkowo bêd¹ wi¹za³y siê z kosztami
oraz niew¹tpliwie poch³on¹ du¿¹ ilo�æ czasu, nie daj¹c pewno�ci co do
ich rezultatu.

Rozporz¹dzenie nie okre�la terminu, w którym pisma mog¹ zostaæ
zwrócone. Generalnie przyjmuje siê, ¿e powinno to nast¹piæ jak najszyb-
ciej od chwili ich otrzymania przez adresata. Nie ma jednak¿e dotychczas
¿adnej ustalonej praktyki w tym zakresie. Wprowadzenie takiego terminu
jest jedn¹ z najbardziej postulowanych i najbardziej potrzebnych zmian
rozporz¹dzenia. Obecny stan prawny nie daje bowiem adresatowi pew-
no�ci, ¿e w przypadku odes³ania pism dorêczenie nie wywo³a ju¿ nie-
korzystnych dla niego skutków prawnych. Zawiadomienie o odebraniu
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pism przez adresata w postaci zwrotnego po�wiadczenie obioru dotrze
bowiem do organu przesy³aj¹cego wcze�niej, ani¿eli o�wiadczenie odbior-
cy pism o odmowie ich przyjêcia. W takim wypadku to organ przesy-
³aj¹cy dokumenty ocenia, czy o�wiadczenie mo¿e byæ wziête pod uwagê,
przy uwzglêdnieniu up³ywu czasu, jaki nast¹pi³ od dokonania dorêczenia.
Aby w jak najwiêkszym stopniu zabezpieczyæ swoje prawa w tym zakresie,
adresat musi niezw³ocznie poinformowaæ nadawcê, najlepiej za pomoc¹
listu poleconego, o skorzystaniu z prawa odmowy przyjêcia pism i odes³aæ
odebrane dokumenty.

Nale¿y w tym miejscu zastanowiæ siê tak¿e, czy w przypadku nade-
s³ania pism przygotowanych zgodnie z warunkami wskazanymi przez
stronê polsk¹ oraz samo rozporz¹dzenie � równie¿ przys³uguje prawo
odmowy przyjêcia dokumentów. Z informacji zawartych w raporcie Komisji
Europejskiej, dotycz¹cym stosowania rozporz¹dzenia w pañstwach cz³on-
kowskich2 wynika, ¿e bardzo czêstym powodem odmowy przyjêcia pism
jest nie tyle nieznajomo�æ jêzyka, w którym pisma zosta³y sporz¹dzone,
co niezrozumienie tre�ci pism z uwagi na u¿yte sformu³owania lub
specjalistyczny jêzyk. Wydaje siê, ¿e je¿eli organ przesy³aj¹cy lub osoba,
na wniosek której pisma zosta³y przes³ane, dope³ni³a obowi¹zku przet³u-
maczenia pism na jêzyk polski lub adresat jest obywatelem pañstwa,
z którego pisma pochodz¹, uprawnienie do odmowy przyjêcia pism nie
przys³uguje. Trudno bowiem oczekiwaæ, a¿eby nadawca najpierw bada³,
w jakim stopniu danym jêzykiem pos³uguje siê adresat i jakie sformu³o-
wania s¹ dla niego zrozumia³e, a nastêpnie redagowa³ pisma, bior¹c to
pod uwagê. Przyjêcie odmiennego stanowiska w tym zakresie skutko-
wa³oby wy³¹czeniem przekazywania ich adresatowi za po�rednictwem
poczty. Wyeliminowa³oby to zatem najszybszy i najtañszy, chocia¿ mo¿e
nie najpewniejszy, sposób ich przesy³ania.

Analogicznie sytuacja przedstawia siê w przypadku dorêczenia pism
obywatelowi spañstwa trzeciego, który na terytorium Polski ma miejsce
zamieszkania.

2 Raport ten zosta³ opublikowany przez Komisjê Europejsk¹ w maju 2004 r. i dotyczy
stosowania rozporz¹dzenia 1348/2000 w pañstwach, które by³y pañstwami cz³onkowski-
mi przed 1 maja 2004 roku. Ca³o�æ raportu dostêpna jest pod adresem: http://europa.eu.int/
comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm
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Dowodem stwierdzaj¹cym fakt dorêczenia pism jest zwrotne po�wiadcze-
nie odbioru, które z za³o¿enia powinno okre�laæ miejsce oraz datê do-
rêczenia pism, zawieraæ wykaz dorêczonych dokumentów, a przede wszyst-
kim podpis adresata lub osoby, która w jego imieniu pisma odebra³a.
Rozporz¹dzenie w odniesieniu do dorêczeñ dokonywanych za po�rednic-
twem poczty nie wprowadza w³asnego druku zwrotnego po�wiadczenia
odbioru. W tym zakresie wykorzystywany jest druk opracowany przez
�wiatow¹ Konwencjê Pocztow¹, podpisan¹ w Pekinie dnia 15 wrze�nia
1999 r. Druk ten nie odpowiada ju¿ w samej formie powy¿szym za³o-
¿eniom. Brak jest na nim bowiem miejsca, w którym mo¿liwe by³oby
wpisanie dokumentów dorêczonych. Ponadto z opracowanego przez
Komisjê Europejsk¹ raportu wynika, ¿e najwiêkszymi uchybieniami, które
zawieraj¹ odes³ane do organu przesy³aj¹cego pisma zwrotne po�wiadcze-
nia odbioru, jest nieczytelno�æ podpisu odbiorcy pism (27% w�ród wska-
zywanych przez przedstawicieli pañstw cz³onkowskich uchybieñ) oraz
niekompletne wype³nienie dowodu dorêczenia (19%). Potwierdzenia nie
zawieraj¹ bowiem daty dorêczenia, podpis widniej¹cy na potwierdzeniu jest
nieczytelny, a ponadto, jak wynika z samego druku, mo¿e byæ on z³o¿ony
równie¿ przez pracownika urzêdu pocztowego dokonuj¹cego dorêczenia,
niekonicznie przez samego adresata lub osobê przez niego upowa¿nion¹.
Dodatkowo w oko³o 19% przypadków potwierdzenie odbioru w ogóle nie
dociera do organu przesy³aj¹cego pisma (tê kwestiê mo¿na jednak wyja�niæ
na drodze z³o¿onej reklamacji do organu pocztowego, co oczywi�cie nie
rozwi¹zuje problemu). Jak wiêc wynika z powy¿szej charakterystyki,
u¿ywane obecnie potwierdzenia odbioru pism nie zapewniaj¹ adresatowi
dostatecznej ochrony i nie s¹ czêsto wystarczaj¹cym dowodem dla organu
przesy³aj¹cego na to, ¿e dorêczenie zosta³o dokonane w prawid³owy sposób,
st¹d powszechny postulat jak najszybszego opracowania zwrotnych po-
�wiadczeñ odbioru pism.

Za ka¿dym razem, kiedy po�wiadczenie odbioru nie spe³nia wszystkich
warunków koniecznych dla uznania dorêczenia za skuteczne i dokonane
prawid³owo, organ prowadz¹cy postêpowanie powinien, a¿eby nie na-
ra¿aæ siê na zarzuty ze strony adresata, raz jeszcze dokonaæ dorêczenia
dokumentów, tym razem, dla pewno�ci, za po�rednictwem jednostki
przyjmuj¹cej pañstwa wezwanego.



178

Wydarzenia prawne wokó³ integracji z Uni¹ Europejsk¹

Dorêczanie dokumentów za po�rednictwem poczty przez organy s¹dowe
pañstw cz³onkowskich wymaga, jak widaæ, od obywateli du¿o wiêkszej
czujno�ci, ni¿ by³o to w przypadku dorêczania za po�rednictwem orga-
nów centralnych, które niejednokrotnie poucza³y adresata korespondencji
o skutkach procesowych przyjêcia pism, a tak¿e o prawie odmowy przy-
jêcia korespondencji w przypadku braku stosownych t³umaczeñ.

Obecnie to my sami musimy, dbaj¹c o w³asny interes, wiedzieæ, do
czego jeste�my uprawnieni kiedy otrzymamy przesy³kê z s¹du na przyk³ad
w Madrycie, Lionie czy Neustrelitz i kiedy taka przesy³ka mo¿e byæ
zwrócona nadawcy bez wywo³ywania dla nas negatywnych skutków
prawnych.

Micha³ Arciszewski


