
Prawo spadkowe w Unii Europejskiej 

  

Europejski Parlament przyjął dn. 13.032012r.  projekt nowych przepisów prawa 

spadkowego. Jeżeli będzie on potwierdzenie Rady Europejskiej to stanie się on 

rozporządzeniem z bezpośrednią mocą wiążącą bez potrzeby przeniesienia do  państwowych 

porządków prawnych  poszczególnych państw Unijnych. Najważniejsze jest, że wydane w 

jednym państwie unijnym zaświadczenie o spadku ( Erbschein) nie musi być uznawane w 

innych państwach. Do spadku ma zastosowanie prawo ostatniego miejsca zamieszkania 

spadkodawcy. Wrócimy do tej sprawy po potwierdzeniu Rady. 
  

Uznanie prawa jazdy z innego państwa unijnego 

  

W najnowszym wyroku z dnia 1.03.2012 r. Trybunał Europejski ( Az.: C-467/10) 

potwierdził, że państwo  nie może odmówić uznania prawa jazdy uzyskanego w innym 

państwie unijnym z tego powodu, że wnioskodawcy odmówiono już wydania prawa jazdy z 

powodu jego niezdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych ( np. nie zdany test 

medyczno- psychologiczny).  Ale  państwo UE może odmówić uznania prawa jazdy 

wydanego przez inne państwo UE z powodu brak miejsca zamieszkania w państwie 

wystawiającym. Fakt braku miejsca zamieszkania musi być pewnie potwierdzone przez 

państwo wystawiające prawo jazdy.    
  

  

Prezes  spółki z o.o. a prawo pracy 

  

§ 14 ust. 1 nr 1 ustawy o ochronie przed wypowiedzeniem ( Kündigungsschutzgesetz) 

przewiduje m. in., że ustawa ta nie ma zastosowania do członków zarządu osoby prawnej, a 

taką jest spółka z o.o., które ustawowo uprawnione są do jej reprezentowania. Powoduje to, 

że sporów prawnych między spółką a członkami zarządu właściwe są nie sądy pracy a sądy 

cywilne. W Niemczech, w szczególności w mniejszych spółkach, zarząd spółki jest z reguły 

jednoosobowy. Spółkę reprezentuje tzw. Geschäftsführer. W braku innego uregulowania w 

umowie spółki prezes (Geschäftsführer) może być odwołany w każdej chwili przez zwykłą 

większość zgromadzenia wspólników. Nie oznacza to automatyczne wygaśnięcie 

cywilnoprawnej umowy zatrudnienia z prezesem. Ta umowa musi być osobno wymówiona. 

Dużą rolę odgrywa przy tym, czy prezes jest też wspólnikiem czy tylko powołany został na 

podstawie cywilnoprawnej  umowy zatrudnienia z poza grona wspólników. W ostatnim 

przypadku  powstaje też problem terminów wypowiedzenia przewidzianych w ustawie dla 

pracowników. Te terminy nie muszą być zachowane w stosunku do 

  

  

wypowiedzenia stosunku zatrudnienia z prezesem. Orzecznictwo sądowe dopuszcza tylko w 

bardzo wyjątkowych przypadkach stosowanie przepisów prawa pracy chroniących 

pracowników w stosunku do członków zarządu spółki. 

Przypominamy , że powyższa ustawa nie ma też zastosowania do pracowników na 

kierowniczych stanowiskach ( tzw. leitende Angestellte), którzy uprawnieni są podobne jak 

prezes spółki z o.o. , i którzy uprawnieni są do samodzielnego zatrudniania i zwalniania 

pracowników danego zakładu pracy. 
 


