Europejski atlas sądowy w sprawach cywilnych
Niniejsza sekcja europejskiego portalu „e-Sprawiedliwość” ma się stać punktem kompleksowej obsługi w zakresie praktycznych
informacji dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych.
Można tu znaleźć informacje dotyczące europejskich instrumentów w sprawach cywilnych, w tym informacje i oficjalne
powiadomienia przekazywane przez państwa członkowskie. Znajdują się tu także informacje na temat właściwych sądów lub
organów, do których można się zwrócić w związku z tymi instrumentami.
Wykaz instrumentów dostępnych w niniejszej sekcji będzie stopniowo rozszerzany.
W chwili obecnej obejmuje on:
- przekształcone rozporządzenie Bruksela I – rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji
i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych
- Orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie Bruksela I - Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22
grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych
- wzajemne uznawanie środków ochrony – rozporządzenie (UE) nr 606/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wzajemnego
uznawania środków ochrony w sprawach cywilnych
- prawo właściwe dla rozwodów i separacji prawnej – rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z 20 grudnia 2010 r.
wprowadzające w życie wzmocnioną współpracę w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej (zwane
rozporządzeniem Rzym III)
- mediacja – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów
mediacji w sprawach cywilnych i handlowych.
- drobne roszczenia - rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające
europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń
- Europejski nakaz zapłaty - rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r.
ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty
- Zobowiązania alimentacyjne - Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa
właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych
- Europejski tytuł egzekucyjny - Rozporządzenie (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w
sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych
- Sprawy małżeńskie i sprawy dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej - Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27
listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach
dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000
- Sprawy dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych - Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1103 z dnia 24 czerwca 2016 r.
wdrażające wzmocnioną współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w
sprawach dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych
- Sprawy dotyczące skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich - Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1104 z
dnia 24 czerwca 2016 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i
wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących skutków majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich

- Doręczanie dokumentów - Rozporządzenie nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące
doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych ( doręczanie
dokumentów ) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000
- Pomoc prawna - Dyrektywa Rady 2003/8/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. w celu usprawnienia dostępu do wymiaru
sprawiedliwości w sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy
prawnej w sporach o tym charakterze
- Przeprowadzanie dowodu - Rozporządzenie Rady (WE) NR 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między
sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych
- Prawo spadkowe - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie
jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych
dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego
- Europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014
z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia
transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych
- Kompensata dla ofiar przestępstw - Dyrektywa Rady 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. odnosząca się do kompensaty dla
ofiar przestępstw
- Dokumenty urzędowe - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie
promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych
dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012
Niniejsza sekcja zastępuje dotychczasową stronę internetową europejskiego atlasu sądowego, która jest stopniowo wycofywana z
użycia.
Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji
Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej
informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.
W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Komisja dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści
na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego
Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.
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