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4.3. Wszystkie inne przypadki, gdy druga strona umowy w państwie członkowskim, na
terytorium

którego

konsument

ma

miejsce

zamieszkania,

prowadzi

działalność

zawodową lub gospodarczą lub taką działalność w jakikolwiek sposób kieruje do
tego państwa członkowskiego lub do kilku państw włącznie z tym państwem
członkowskim, a umowa wchodzi w zakres tej działalności (art. 17 ust. 1 lit. c
rozporządzenia 1215/2012).
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4.3.3. Problem „przyrzeczenia wygranej” - wyroki TSUE w sprawach: Gabriel - C-96/00, Petra
Engler przeciwko Janus Versand GmbH - C-27/02, Renate Ilsinger przeciwko Martin
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środkiem wykorzystanym dla skierowania działalności gospodarczej bądź zawodowej do
państwa członkowskiego miejsca zamieszkania konsumenta (stroną internetową), a
zawarciem umowy z tym konsumentem (sprawa „Wij spreken Nederlands”)
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zawarciem umowy – wyrok TSUE w spr. Lokman Emrek przeciwko Vladowi Sabranovicowi
5. Ograniczenia umów prorogacyjnych - art. 19 rozporządzenia 1215/2012
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6.2. Konieczność pouczenia konsumenta

7. Naruszenie przepisów o jurysdykcji w sprawach konsumenckich jako przesłanka
odmowy uznania lub stwierdzenia wykonalności orzeczenia zagranicznego z
innego państwa członkowskiego UE
8. Porównanie z regulacją szczególną rozporządzenia nr 1896/2006
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Przepisy:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (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 (Dz.Urz.UE.L Nr 351, str. 1)
Sekcja 4. Jurysdykcja w sprawach dotyczących umów konsumenckich.
Artykuł 17
1. Jeżeli przedmiotem postępowania jest umowa lub roszczenia z umowy, którą zawarła osoba,
konsument, w celu, który nie może być uważany za działalność zawodową lub gospodarczą tej
osoby, jurysdykcję określa się na podstawie niniejszej sekcji, nie naruszając przepisów art. 6 i art.
7 pkt 5,
a) jeżeli chodzi o umowę sprzedaży na raty rzeczy ruchomych;
b)

jeżeli chodzi o umowę pożyczki spłacanej ratami lub inną umowę kredytową, która

przeznaczona jest na finansowanie kupna rzeczy tego rodzaju; lub
c) we wszystkich innych przypadkach - gdy druga strona umowy w państwie członkowskim, na
terytorium którego konsument ma miejsce zamieszkania prowadzi działalność zawodową lub
gospodarczą lub taką działalnością w jakikolwiek sposób kieruje do tego państwa
członkowskiego lub do kilku państw włącznie z tym państwem członkowskim, a umowa
wchodzi w zakres tej działalności.
2. Jeżeli konsument zawiera umowę z kontrahentem, który nie ma miejsca zamieszkania na
terytorium danego państwa członkowskiego, ale ma filię, agencję lub inny oddział w państwie
członkowskim, to w sporach dotyczących ich działalności kontrahent taki jest traktowany tak, jak
gdyby miał miejsce zamieszkania w tym państwie członkowskim.
3. Niniejsza sekcja nie ma zastosowania do umów przewozu, z wyjątkiem umów przewidujących w
zamian za cenę ryczałtową połączone świadczenia przewozu i noclegu.
Artykuł 18
1. Konsument może wytoczyć powództwo przeciwko swojemu kontrahentowi przed sądem państwa
członkowskiego, na którego terytorium kontrahent ten ma miejsce zamieszkania, albo bez względu
na miejsce zamieszkania kontrahenta – przed sądem miejsca, w którym konsument ma miejsce
zamieszkania.
2. Kontrahent może wytoczyć powództwo przeciwko konsumentowi tylko przed sądy państwa
członkowskiego, na którego terytorium konsument ma miejsce zamieszkania.
3. Przepisy niniejszego artykułu nie naruszają prawa do wytoczenia powództwa wzajemnego przed
sąd, przed którym zgodnie z niniejszą sekcją zawisło powództwo główne.
Artykuł 19
Od przepisów niniejszej sekcji można odstąpić na podstawie umowy tylko wówczas:
1) jeżeli umowa została zawarta po powstaniu sporu;
2) jeżeli przyznaje ona konsumentowi uprawnienie do wytaczania powództwa przed sądy inne
niż wymienione w niniejszej sekcji; lub
3)

jeżeli została ona zawarta między konsumentem a jego kontrahentem, którzy w chwili

zawarcia umowy mają miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu w tym samym państwie
członkowskim, a umowa ta przewiduje jurysdykcję sądów tego państwa członkowskiego, o ile
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