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Jurysdykcja krajowa w sprawach konsumenckich
wed³ug Konwencji lugañskiej
 zagadnienia podstawowe
I

W dniu 27 wrzenia 1968 r. w Brukseli szeæ pañstw bêd¹cych cz³onkami
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG): Belgia, RFN, Francja,
W³ochy, Luksemburg i Holandia podpisa³o konwencjê o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeñ w sprawach cywilnych i handlowych1, nazwan¹
w skrócie Konwencj¹ brukselsk¹. Wesz³a ona w ¿ycie w dniu 1 lutego
1973 r. W umowie tej nie przewidziano mo¿liwoci przystêpowania do
niej pañstw trzecich, nie bêd¹cych cz³onkami EWG, obecnie Unii Europejskiej (UE). W zwi¹zku z powy¿szym, objêcie pañstw trzecich rozwi¹zaniami w niej sformu³owanymi by³o i jest mo¿liwe tylko w drodze zawarcia
równoleg³ej umowy miêdzynarodowej. Dnia 16 wrzenia 1988 r. w szwajcarskim Lugano pañstwa cz³onkowskie Wspólnot Europejskich (WE)
1
O.J.E.C. 1972, nr L 299, s. 32. Nale¿y dodaæ, ¿e w dniu 22 grudnia 200 r. w Brukseli
Rada Unii Europejskicj przyjê³a Rozporz¹dzenie nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji oraz
uznawania i wykonywania orzeczeñ s¹dowych w sprawach cywilnych i handlowych, O.J.E.C.
2001, nr L 12, s. 1. Na mocy art. 68 pkt 1 wspomnianego rozporz¹dzenia, zastêpuje ono
od dnia wejcia w ¿ycie , tj. od dnia 1 marca 2002 r., w stosunkach miêdzy pañstwami
cz³onkowskimi UE Konwencjê brukselsk¹. Rozporz¹dzenie nie zosta³o przyjête przez
Daniê, w zwi¹zku z czym nie obowi¹zuje na terytorium tego pañstwa i w stosunkach
miêdzy Dani¹ a pozosta³ymi pañstwami cz³onkowskimi UE pozostaje w mocy Konwencja
brukselska.
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i pañstwa cz³onkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
(EFTA) podpisa³y konwencjê o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeñ
w sprawach cywilnych i handlowych2 (znan¹ jako Konwencja lugañska
lub Konwencja z Lugano), umowê miêdzynarodow¹ równoleg³¹ w stosunku do Konwencji brukselskiej. Konwencja ta wesz³a w ¿ycie w dniu
1 stycznia 1992 r. i ma charakter otwarty w tym znaczeniu, ¿e mog¹
do niej przystêpowaæ zaproszone pañstwa trzecie, nie bêd¹ce cz³onkami
EFTA i WE (obecnie UE). W dniu 1 lutego 2000 r. do umowy tej przyst¹pi³a jako zaproszone pañstwo trzecie  Polska3.
W Konwencji lugañskiej, podobnie jak w Konwencji brukselskiej,
zamieszczono postanowienia dotycz¹ce uznawania i wykonywania orzeczeñ s¹dowych, wykonywania dokumentów urzêdowych i ugód s¹dowych oraz postanowienia reguluj¹ce jurysdykcjê krajow¹. Przedmiotem
niniejszego artyku³u s¹ konwencyjne postanowienia reguluj¹ce jurysdykcjê w sprawach konsumenckich, tj. postanowienia sformu³owane w ramach
rozdzia³u 4 tytu³u II konwencji lugañskiej.

II

Jak siê podkrela, [u]mowy ubezpieczenia i umowy z konsumentami
nale¿¹ do grupy umów, w których strona silniejsza gospodarczo  ubezpieczyciel i dostawca  mo¿e, wykorzystuj¹c swoj¹ pozycjê gospodarcz¹,
narzuciæ stronie s³abszej  ubezpieczaj¹cemu, konsumentowi  niekorzystne warunki4. W celu zapewnienia ochrony podmiotom s³abszym
(konsumentom), w rozdziale 4 tytu³u II konwencji lugañskiej (art. 1315) przyjêto odrêbne postanowienia dotycz¹ce jurysdykcji w sprawach
konsumenckich5. W regulacjach tych wprowadzono szereg dalszych
2
O.J.E.C. 1988, nr L 319, s. 9. Na temat celu oraz znaczenia Konwencji lugañskiej
zob. zw³aszcza J. £ o p u s k i, Konwencja lugañska o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeñ
s¹dowych w sprawach cywilnych i handlowych, Bydgoszcz 2001, s. 18-19; J. C i s z e w s k i, Konwencja z Lugano. Komentarz, Warszawa 2001, s. 52-53.
3
Tekst Konwencji lugañskiej w jêzyku polskim opublikowano Dz.U. z 2000 r. Nr 10,
poz. 132, 133.
4
C. S m o r s z c z e w s k i, Jurysdykcja krajowa w sprawach cywilnych i handlowych
wed³ug konwencji brukselskiej i lugañskiej, KPP 1997, z. 4, s. 641.
5
Analogicznie  w celu zapewnienia ochrony podmiotów s³abszych w rozdziale 3
tytu³u II Konwencji lugañskiej zamieszczono odrêbne postanowienia jurysdykcyjne dla
spraw ubezpieczeniowych.

225

Aleksandra W³osiñska

podstaw jurysdykcji, a nadto ograniczono mo¿liwoæ umownego okrelenia jurysdykcji6. Nast¹pi³o równie¿ ograniczenie miejsc, w których
(strona s³absza  przyp. A.W.) mo¿e byæ pozywana, oraz zwiêkszenie
(iloci  przyp. A.W.) miejsc, w których (strona s³absza  przyp. A.W.)
mo¿e pozywaæ7.
Przystêpuj¹c do rozwa¿añ nad poszczególnymi postanowieniami jurysdykcyjnymi w sprawach konsumenckich, nale¿y na wstêpie zauwa¿yæ, ¿e w Konwencji lugañskiej nie sformu³owano definicji umowy
konsumenckiej ani sprawy konsumenckiej, sformu³owano natomiast definicjê konsumenta. Zgodnie z art. 13 ust. 1 konwencji, konsumentem
jest osoba zawieraj¹ca jedn¹ sporód umów wymienionych w tym postanowieniu, w celu, który nie mo¿e byæ uwa¿any za jej dzia³alnoæ
zawodow¹ lub gospodarcz¹. Wspomniane umowy wymienione przez
twórców Konwencji to: umowa sprzeda¿y na raty rzeczy ruchomych,
umowa po¿yczki sp³acanej ratami, przeznaczona do finansowania kupna
rzeczy okrelonego rodzaju, inna umowa kredytowa przeznaczona do
finansowania kupna rzeczy okrelonego rodzaju i inna umowa, której
przedmiotem jest wiadczenie us³ugi lub dostawa rzeczy ruchomych, o ile
zawarcie tej umowy w pañstwie miejsca zamieszkania konsumenta zosta³o
poprzedzone wyran¹ ofert¹ albo reklam¹, a konsument podj¹³ w tym
pañstwie kroki (czynnoci prawne) konieczne do zawarcia umowy. Jak
podkreli³ Trybuna³ Sprawiedliwoci Wspólnot Europejskich (dalej Trybuna³), w kontekcie identycznych rozwi¹zañ równoleg³ej Konwencji
brukselskiej wszystkie pojêcia wystêpuj¹ce w art. 13 powinny byæ interpretowane autonomicznie, z uwzglêdnieniem ca³ego systemu Konwencji oraz jej celów, tak aby zosta³a w pe³ni zapewniona skutecznoæ jej
postanowieñ8. W tym miejscu nale¿y dodaæ, ¿e w odniesieniu do postanowieñ równoleg³ej Konwencji brukselskiej pañstwa ni¹ zwi¹zane przekaza³y kompetencjê do dokonywania wyk³adni wspomnianemu Trybuna³owi. Organ ten nie posiada natomiast kompetencji w zakresie wyk³adni
A. M ¹ c z y ñ s k i, Jednolite europejskie normy o jurysdykcji krajowej i skutecznoci
orzeczeñ zagranicznych, [w:] Ksiêga pami¹tkowa. I Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej
Polskiej, Poznañ-Kluczbork 1993, s. 146.
7
A.E. A n t o n, Civil Jurisdiction in Scotland, Edinburgh 1984, par. 6.01.
8
Sprawa C-96/00, Rudolf Gabriel, orzeczenie z dnia 11.07.2002 r., [2002] E.C.R. s. I6367, http://europa.eu.int/eur-lex/.
6
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Konwencji lugañskiej. Mimo to orzecznictwo Trybuna³u dotycz¹ce Konwencji brukselskiej ma istotne znaczenie tak¿e na gruncie regulacji
Konwencji lugañskiej i powinno byæ uwzglêdniane w celu zapewnienia
jednolitej wyk³adni identycznych rozwi¹zañ przedmiotowych umów. Powy¿sze wynika w szczególnoci z art. 2 Protoko³u nr 2 o jednolitej wyk³adni
Konwencji z Lugano, za³¹czonego do niej i stanowi¹cego, zgodnie z art.
65 konwencji, jej integraln¹ czêæ9. W przepisie tym wprowadzono tzw.
system konsultacji i wymiany informacji miêdzy pañstwami zwi¹zanymi
Konwencj¹ lugañsk¹, obejmuj¹cy okrelone orzeczenia s¹dów krajowych,
wydany na podstawie postanowieñ Konwencji lugañskiej, brukselskiej
oraz orzeczenia Trybuna³u dotycz¹cego Konwencji brukselskiej. Orzeczenia Trybuna³u s¹ publikowane w European Court Reports. Reports of
Cases before the Court of Justice of the European Communities (Zbiory
Orzeczeñ Trybuna³u Sprawiedliwoci Wspólnot Europejskich, w skrócie
E.C.R.), a tak¿e jeli chodzi o pimiennictwo polskie w Kwartalniku
Prawa Prywatnego.
Pojêcie konsumenta niejednokrotnie stanowi³o przedmiot rozwa¿añ
Trybuna³u. W kontekcie sprawy Hutton10 Trybuna³ wyjani³, ¿e jurysdykcja szczególna w sprawach konsumenckich zosta³a wprowadzona
w celu ochrony konsumenta jako strony s³abszej ekonomicznie i mniej
dowiadczonej w zakresie sporów prawnych ni¿ druga strona umowy
konsumenckiej, w zwi¹zku z czym postanowienia dotycz¹ce tej jurysdykcji nie powinny byæ stosowane wobec podmiotów, w przypadku
których wspomniana ochrona nie jest uzasadniona11. Konwencyjne rozwi¹zania jurysdykcyjne w sprawach konsumenckich odnosz¹ siê do
konsumenta rozumianego jako osoba prywatna, nie zajmuj¹ca siê w przedmiotowym zakresie dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ ani zawodow¹, która jest
zwi¹zana jedn¹ z umów wymienionych w art. 13 konwencji oraz która
jest stron¹ postêpowania s¹dowego12. Regulacje te chroni¹ konsumenta
Dz.U. z 2000 r. Nr 10, poz. 132.
Sprawa C-89/91, Shearson Lehman Hutton v. TVB Treuhandgesellschaft für
Vermögensverwaltung und Beteiligungen mbH, orzeczenie z dnia 19.01.1993 r., [1993]
E.C.R. I-139.
11
Sprawa C-89/91, op. cit., s. I-187-I-188.
12
Sprawa C-89/91, op. cit., s. I-188.
9

10
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wy³¹cznie w takim zakresie, w jakim on sam osobicie jest stron¹ w postêpowaniu13. Strona, która wystêpuje w sprawie w zwi¹zku z wykonywaniem swej dzia³alnoci gospodarczej lub zawodowej i która w konsekwencji nie jest konsumentem, nie mo¿e korzystaæ z konwencyjnych
postanowieñ dotycz¹cych jurysdykcji w sprawach konsumenckich14.
Z kolei w sprawie Benincas15 Trybuna³ stwierdzi³, ¿e postanowienie art.
13 konwencji ma zastosowanie tylko w stosunku do umów, które nie
dotycz¹ aktualnie prowadzonej albo przysz³ej dzia³alnoci gospodarczej
b¹d zawodowej, co powoduje, i¿ powód, który zawar³ umowê w zwi¹zku
z wykonywaniem dzia³alnoci gospodarczej lub zawodowej w przysz³oci, nie mo¿e byæ traktowany jako konsument w rozumieniu art. 13 ust.
1 konwencji16.
Uregulowanie art. 13 konwencji lugañskiej umo¿liwia okrelenie zakresu przedmiotowego obowi¹zywania postanowieñ rozdzia³u 4 tytu³u II
konwencji. Stanowi ono lex specialis w stosunku do art. 5 pkt l konwencji, w którym uregulowano m.in. jurysdykcjê szczególn¹ w sprawach
dotycz¹cych umów (ogólnie)17. W tym kontekcie istotne znaczenie ma
kwestia rozró¿nienia wskazanych w art. 13 ust. l rodzajów umów oraz
innych umów, nieobjêtych dzia³aniem postanowieñ rozdzia³u 4, które tak¿e
mog³yby byæ traktowane jako umowy konsumenckie. W sprawozdaniu
Schlossera wyjaniono, ¿e rozdzia³ 3 tytu³u II, dotycz¹cy umów ubezpieczeniowych, zawiera postanowienia szczególne w stosunku do rozdzia³u 4, które powinny w sprawach dotycz¹cych ubezpieczenia korzystaæ z pierwszeñstwa18. Umowa ubezpieczenia nie jest zatem umow¹
Ibidem.
Sprawa C-89/91, op. cit., s. I-189-I-190. Przedmiotowa sprawa dotyczy³a postêpowania o zwrot d³ugu z tytu³u niewykonania umowy, wszczêtego nie przez osobê prywatn¹, która by³a stron¹ umowy zawartej z pozwanym, lecz przez spó³kê bêd¹c¹ cesjonariuszem praw wspomnianej osoby prywatnej.
15
Sprawa C-269/95, Francesco Benincasa v. Dentalkit Srl, orzeczenie z dnia 3.07.1997 r.,
[1997] E.C.R. s. I-3767.
16
Ibidem.
17
Tak Trybuna³ Sprawiedliwoci Wspólnot Europejskich w sprawie C-96/00, op. cit.
18
Sprawozdanie P. Schlossera [Report on the Convention on the Association of the
Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland to the Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and
commercial matters and to the Protocol on its interpretation by the Court of Justice bv
Professor Dr Peter Schlosser], O.J.E.C 1979, nr C 59, 71, s. 118.
13
14
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o wiadczenie us³ug (umow¹ konsumenck¹) w rozumieniu art. 13 ust.
l pkt 3 konwencji. Ponadto na mocy art. 13 ust. 3 konwencji lugañskiej
rozwi¹zania objête omawianym rozdzia³em 4 nie maj¹ zastosowania do
umów przewozu. Wy³¹czenie to zosta³o sformu³owane ze wzglêdu na
fakt, ¿e umowy przewozu s¹ przedmiotem regulacji ró¿nych umów miêdzynarodowych i objêcie ich postanowieniami rozdzia³u 4 doprowadzi³oby do skomplikowania sytuacji prawnej w przedmiotowym zakresie19.
W doktrynie zauwa¿a siê, ¿e przepisy rozdzia³u 4 mog¹ jednak byæ
stosowane w sytuacji, w której przewóz jest tylko jednym z elementów
umowy o wiadczenie us³ug turystycznych20.
Powa¿ne w¹tpliwoci interpretacyjne mog¹ powstaæ na gruncie okrelenia zakresu poszczególnych rodzajów umów wymienionych w art. 13
ust. 1 konwencji. Dotyczy to m.in. rozgraniczenia takich pojêæ, jak umowa
sprzeda¿y na raty rzeczy ruchomych i umowa o wiadczenie us³ug lub
o dostawê rzeczy ruchomych. W sprawie Bertrand21 Trybuna³ stwierdzi³, ¿e pojêcie umowy sprzeda¿y na raty rzeczy ruchomych, wystêpuj¹ce
w art. 13 konwencji, odnosi siê do transakcji, w ramach której zap³ata
ceny nastêpuje w drodze kilku p³atnoci lub która jest zwi¹zana z umow¹
kredytow¹ (o finansowanie)22. Na tle sprawy Mietz23 z kolei Trybuna³
wyjani³, ¿e powy¿sze pojêcie dotyczy wy³¹cznie takiej umowy, w kontekcie której mo¿na stwierdziæ, ¿e sprzedawca przyzna³ kupuj¹cemu
kredyt, tj. umowy, w ramach której sprzedawca przeniós³ posiadanie
przedmiotowych rzeczy na nabywcê jeszcze przed uiszczeniem przez
niego pe³nej ceny24. Rozwa¿ane pojêcie nie odnosi siê do sytuacji, w której
cena musi zostaæ zap³acona w ca³oci przed przeniesieniem posiadania
rzeczy na kupuj¹cego25. W zwi¹zku z powy¿szym, zdaniem Trybuna³u,
19

s. 70.

Sprawozdanie Schlossera, op. cit., s. 119. Na ten temat zob. J. £ o p u s k i, op. cit.,

J. C i s z e w s k i, op. cit., s. 112.
Sprawa 150/77, Société Bertrand v. Paul Ott KG, orzeczenie z dnia 21.06.1978 r.,
[1978] E.C.R. 1431.
22
Sprawa 150/77, op. cit., s. 1446.
23
Sprawa C-99/96, Hans-Hermann Mietz v. Intership Yachting Sneek BV, orzeczenie
z dnia 27.04.1999 r., [1999] E.C.R. I-2277.
24
Sprawa C-99/96, op. cit., s. I-2311.
25
Ibidem.
20

21
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wystêpuj¹ce w art. 13 ust. l pkt l pojêcie umowy sprzeda¿y na raty rzeczy
ruchomych nie obejmuje swym zakresem umowy zawartej miêdzy dwiema
stronami, dotycz¹cej wytwarzania przez jedn¹ ze stron towaru odpowiadaj¹cego wzorcowi standardowemu, w odniesieniu do którego dokonano
kilku zmian, w której to umowie jedna strona zobowi¹za³a siê do przeniesienia w³asnoci wspomnianego towaru na drug¹ stronê, natomiast
druga strona zobowi¹za³a siê do zap³aty ceny towaru w kilku ratach oraz
w której zamieszczono postanowienie, ¿e ostatnia rata ma byæ uiszczona
przed ostatecznym przeniesieniem posiadania towaru na drug¹ stronê
umowy. Bez znaczenia w tym kontekcie pozostaje fakt, ¿e strony umowy
okreli³y j¹ jako umowê sprzeda¿y. Przedstawiona wy¿ej umowa powinna
byæ traktowana jako umowa o wiadczenie us³ug lub o dostawê rzeczy
ruchomych, w rozumieniu art. 13 ust. 1 pkt 3 konwencji26. Wreszcie w sprawie Gabriel27 Trybuna³ orzek³, ¿e postêpowanie s¹dowe, w drodze którego
konsument dochodzi wydania  w pañstwie zwi¹zanym z Konwencj¹,
gdzie ma miejsce zamieszkania, oraz na podstawie ustawodawstwa tego
pañstwa  orzeczenia nakazuj¹cego spó³ce prowadz¹cej sprzeda¿ wysy³kow¹, maj¹cej siedzibê w innym pañstwie zwi¹zanym Konwencj¹, zap³atê
na rzecz konsumenta korzyci finansowej w okolicznociach takich, ¿e
spó³ka ta wys³a³a do konsumenta list, który móg³ wywo³aæ wra¿enie, ¿e
konsumentowi zostanie przyznana nagroda pod warunkiem, ¿e zamówi
towary o okrelonej wartoci, a konsument rzeczywicie z³o¿y³ takie
zamówienie w pañstwie swojego miejsca zamieszkania, lecz nie uzyska³
zap³aty obiecanej korzyci finansowej, ma charakter postêpowania wynikaj¹cego z umowy w rozumieniu art. 13 ust. 1 pkt 3 konwencji28. Na
tle wy¿ej wymienionej sprawy Trybuna³ wyjani³ znaczenie podstawowych pojêæ wystêpuj¹cych w ramach art. 13 ust. 1 pkt 3 konwencji.
W tym zakresie m. in. odwo³a³ siê do sprawozdania Schlossera, w którym,
powo³uj¹c siê na sprawozdanie Giuliano/Lagardea, dotycz¹ce identycznie
sformu³owanych pojêæ u¿ywanych w postanowieniach Konwencji o prawie
w³aciwym dla zobowi¹zañ umownych29, stwierdzono, ¿e omawiane
Sprawa C-99/96, op. cit., s. I-2319-I-2320.
Sprawa C-96/00, op. cit.
28
Ibidem.
29
Konwencja podpisana w Rzymie w dniu 19.06.1980 r., O.J.E.C. 1980, nr L 266,
s. l, zwana w skrócie Konwencj¹ rzymsk¹.
26

27
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uregulowania obejmuj¹ sytuacje, kiedy sprzedawca prowadzi sprzeda¿
wysy³kow¹ lub bezporedni¹30. Zdaniem Trybuna³u, pojêcia reklama oraz
wyrana oferta, wystêpuj¹ce w art. 13 ust. l pkt 3 lit. a konwencji,
obejmuj¹ wszystkie formy reklamy stosowane w pañstwie, w którym
konsument ma miejsce zamieszkania, rozpowszechniane w prasie, radio,
telewizji, kinie lub innych rodkach masowego przekazu, a tak¿e te
kierowane do konsumenta bezporednio, np. przy pomocy przes³anego
katalogu, jak równie¿ oferty handlowe sk³adane konsumentowi osobicie,
w szczególnoci przez przedstawiciela handlowego31, natomiast u¿yte w art.
13 ust. 1 pkt 3 lit. b konwencji wyra¿enie kroki niezbêdne do zawarcia
umowy32 odnosi siê do ka¿dego dokumentu pisemnego oraz jakiegokolwiek innego zachowania podjêtego przez konsumenta w pañstwie jego
miejsca zamieszkania, które wyra¿a jego wolê przyjêcia oferty kontrahenta33. Trybuna³ podkreli³ te¿, ¿e interpretacja art. 13 ust. 1 prowadz¹ca
do wniosku, i¿ niektóre tylko roszczenia wynikaj¹ce z umowy zawartej
przez konsumenta podlegaj¹ postanowieniom (art. 13-15) Konwencji,
podczas gdy inne poddane s¹ dzia³aniu innych regulacji jurysdykcyjnych
Konwencji (np. art. 5 pkt 1), jest nie do zaakceptowania. Zdaniem Trybuna³u, nale¿y unikaæ sytuacji, w których kilka s¹dów ma jurysdykcjê
w odniesieniu do jednej i tej samej umowy. Wieloæ s¹dów maj¹cych
jurysdykcjê w powy¿szych okolicznociach powoduje niebezpieczeñstwo,
¿e strona uwa¿ana za s³absz¹  konsument znajdzie siê w sytuacji szczególnie niekorzystnej. W interesie prawid³owego wymiaru sprawiedliwoci
le¿y, aby konsument móg³ dochodziæ przed jednym i tym samym s¹dem
wszystkich roszczeñ, jakie mog¹ powstaæ na tle umowy zawartej przez
niego34.
Zob. sprawozdanie P. Schlossera, op. cit.
Sprawa C-96/00, op. cit.
32
W t³umaczeniu polskim art. 13 ust. 1 pkt 3 lit. b konwencji lugañskiej wspomniane
wyra¿enie brzmi: czynnoci prawne konieczne do zawarcia umowy.
33
W przedmiotowej sprawie sprzedawca przes³a³ konsumentowi w pañstwie jego miejsca
zamieszkania kilka zaadresowanych do niego osobicie listów, do których by³ za³¹czony
katalog sprzeda¿y oraz formularz zamówienia w celu nak³onienia go do zawarcia umowy
na podstawie warunków okrelonych przez sprzedawcê. Konsument podj¹³ w pañstwie
swojego miejsca zamieszkania czynnoci niezbêdne do zawarcia umowy, wype³niaj¹c
formularz zamówienia na minimaln¹ kwotê okrelon¹ przez sprzedawcê oraz przesy³aj¹c
sprzedawcy ten formularz wraz z kopi¹ potwierdzenia odbioru.
34
Sprawa C-96/00, op. cit.
30
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W art. 14 konwencji lugañskiej zosta³y sformu³owane podstawowe
zasady jurysdykcyjne. W myl art. 14 ust. 1, konsument mo¿e wytoczyæ
powództwo przeciwko kontrahentowi albo przed s¹dem pañstwa zwi¹zanego konwencj¹, w którym kontrahent ma miejsce zamieszkania b¹d
siedzibê, albo przed s¹dem pañstwa zwi¹zanego Konwencj¹, w którym
konsument ma miejsce zamieszkania. Z kolei na podstawie art. 14 ust. 2
konwencji kontrahent mo¿e wytoczyæ powództwo przeciwko konsumentowi wy³¹cznie przed s¹dem pañstwa zwi¹zanego Konwencj¹, na
którego terytorium konsument ma miejsce zamieszkania. Rozwi¹zanie to
s³u¿y zapewnieniu ochrony s³abszej stronie umowy konsumenckiej.
Podobn¹ funkcjê pe³ni uregulowanie art. 14 ust. 1, w ramach którego
konsumentowi wystêpuj¹cemu w charakterze powoda przyznano prawo
wyboru jurysdykcji s¹dów. Zgodnie z art. 14 ust. 3 konwencji, powy¿sze
postanowienia nie naruszaj¹ prawa do wytoczenia powództwa wzajemnego przed s¹dem, przed którym zawis³o powództwo g³ówne w sprawie.
Nale¿y podkreliæ, ¿e w art. 14 zosta³a uregulowana jedynie jurysdykcja
krajowa, a nie w³aciwoæ miejscowa s¹du. W celu ustalenia s¹du w³aciwego miejscowo, w sprawie powinny byæ stosowane regulacje wewnêtrznego prawa krajowego pañstwa, którego s¹dom przys³uguje
jurysdykcja.
W art. 15 pkt 1-3 konwencji lugañskiej przewidziano mo¿liwoæ
odst¹pienia od rozwi¹zañ rozdzia³u 4 tytu³u II na podstawie umowy
jurysdykcyjnej. Wspomniana umowa jurysdykcyjna mo¿e zostaæ zawarta
wówczas, gdy spór ju¿ powsta³ b¹d przed jego powstaniem, ale w tym
ostatnim przypadku, o ile w umowie przyznano konsumentowi uprawnienie do wytaczania powództwa przed s¹dem innym ni¿ s¹dy wymienione w rozdziale 4 lub o ile zosta³a ona zawarta miêdzy konsumentem
a kontrahentem, którzy w chwili jej zawarcia maj¹ miejsce zamieszkania,
siedzibê lub miejsce zwyk³ego pobytu w tym samym pañstwie zwi¹zanym
Konwencj¹, a w przedmiotowej umowie przyznano jurysdykcjê s¹dom
tego pañstwa i umowa ta jest dopuszczalna wed³ug prawa tego pañstwa.

III

Na zakoñczenie nale¿y podkreliæ, ¿e co do zasady, zgodnie z art. 28
ust. 4 konwencji lugañskiej, zachowanie przepisów jurysdykcyjnych, w tym
tych konwencyjnych, przez s¹d pañstwa bêd¹cego stron¹ Konwencji nie
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mo¿e byæ przedmiotem badania organu innego pañstwa konwencyjnego.
Od powy¿szej regu³y przewidziano jednak wyj¹tki, którymi objêto m.in.
sytuacjê niezachowania konwencyjnych postanowieñ jurysdykcyjnych
w sprawach konsumenckich. Wydanie orzeczenia s¹dowego w pañstwie
 stronie Konwencji lugañskiej z naruszeniem wymienionych wy¿ej postanowieñ jurysdykcyjnych uzasadnia, zgodnie z art. 28 ust. 1 konwencji,
odmowê uznania tego orzeczenia, a zgodnie z art. 34 ust. 2 konwencji
 odmowê stwierdzenia wykonalnoci tego orzeczenia w pozosta³ych
pañstwach zwi¹zanych Konwencj¹. S¹d pañstwa, w którym wyst¹piono
o uznanie lub stwierdzenie wykonalnoci orzeczenia, powinien z urzêdu
sprawdziæ, czy zachodzi okolicznoæ objêta dzia³aniem wy¿ej wymienionych regulacji.
Bior¹c pod uwagê dotychczasowe ustalenia, mo¿na stwierdziæ, ¿e
w powy¿szych postanowieniach, dotycz¹cych uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeñ s¹dowych, nie zosta³a w pe³ni uwzglêdniona
przyczyna oraz cel zamieszczenia w omawianej Konwencji odrêbnych
przepisów reguluj¹cych jurysdykcjê w sprawach konsumenckich. Postanowieñ tych nie sformu³owano w sposób umo¿liwiaj¹cy ograniczenie ich
dzia³ania tylko do sytuacji naruszenia podstaw jurysdykcyjnych rozdzia³u
4 tytu³u II konwencji na niekorzyæ strony s³abszej (konsumenta). Zdaniem niektórych autorów, wspomniane regulacje powinny w zwi¹zku
z tym podlegaæ zawê¿aj¹cej wyk³adni celowociowej35. Skoro celem
wprowadzenia odrêbnych konwencyjnych postanowieñ jurysdykcyjnych
w odniesieniu do spraw konsumenckich by³a ochrona konsumenta, zasada
ta powinna byæ uwzglêdniana tak¿e na gruncie uznawania i wykonywania
orzeczeñ. Wed³ug zwolenników powy¿szego pogl¹du, odmowa uznania
oraz stwierdzenia wykonalnoci zagranicznego rozstrzygniêcia s¹dowego
na podstawie wy¿ej wymienionych regulacji nie powinna zatem mieæ
miejsca, je¿eli orzeczenie wprawdzie zosta³o wydane z naruszeniem postanowieñ rozdzia³u 4 tytu³u II, lecz jurysdykcja s¹du pochodzenia orzeczenia by³a bardziej korzystna dla chronionej strony ni¿ jurysdykcja
wynikaj¹ca z postanowieñ konwencyjnych, a orzeczenie wydano na
korzyæ tej strony36.
35
Zob. m.in. R. G e i m e r, Nachprüfung der internationalen Zuständigkeit des Urteilsstaates in Versicherungs- und Verbrauchersachen, RIW 1980, nr 5, s. 305-307.
36
Ibidem.
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