
Przedmowa

Opracowanie niniejsze przedstawia panoramę źródeł prawnych w spra-
wach transgranicznych w stosunkach między Polską a państwami spoza Unii
Europejskiej oraz regulacje dotyczące postępowania w sprawach transgra-
nicznych w stosunkach między Polską jako państwem członkowskim UE
a pozostałymi państwami członkowskimi UE.

Są to przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
(art. 1096–115312 KPC) wraz z odpowiednimi konwencjami międzynaro-
dowymi, przepisami o sądzie polubownym (arbitrażowym) (art. 1154–1217
KPC).

W tym zakresie uwzględnione zostały zmiany dokonane ustawą
z 5.12.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 234, poz. 1571), która wprowadziła
wiele bardzo istotnych zmian w regulacji międzynarodowego postępowania
cywilnego. Dotychczasowe unormowanie międzynarodowego postępowania
cywilnego pochodziło z okresu uchwalenia Kodeksu postępowania cywil-
nego i od tego czasu nie było poddawane poważniejszym zmianom.

Podstawowym założeniem przyjętym w ustawie z 5.12.2008 r. jest dąże-
nie do daleko idącego zbliżenia przepisów Kodeksu postępowania cywilnego
zawartych w Części czwartej do regulacji prawa UE, w tym w szczególności
rozporządzeń: Rady (WE) Nr 44/2001 z 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji
i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywil-
nych i handlowych (Dz.Urz. UE L Nr 12, s. 1); Rady (WE) Nr 2201/2003
z 27.11.2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania
orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowie-
dzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) Nr 1347/2000
(Dz.Urz. UE L Nr 338, s. 1), rozporządzenie Nr 1393/2007 Parlamentu
Europejskiego i Rady z 13.11.2007 r. dotyczące doręczania w państwach
członkowskich dokumentów sądowych i poza sądowych w sprawach cywil-
nych i handlowych (doręczanie dokumentów) oraz uchylające rozporządzenie
Rady (WE) Nr 1348/2000 (Dz.Urz. UE L Nr 324, s. 79). Chodzi także
o rozporządzenie (WE) Nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady
z 21.4.2004 r. w sprawie utworzenia europejskiego tytułu egzekucyjnego dla
roszczeń bezspornych (Dz.Urz. UE L Nr 143, s. 15; por. ustawę z 17.2.2006 r.
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. Nr 66, poz. 466)
oraz o dyrektywę Rady 2003/8/WE z 27.1.2003 r. przyjętą w celu uspraw-
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nienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach transgranicznych
poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do
pomocy prawnej w sporach o tym charakterze (Dz.Urz. UE L Nr 26, s. 41),
która wdrożona została w przepisach ustawy z 17.12.2004 r. o prawie po-
mocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach
członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego
załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania (Dz.U. z 2005 r.
Nr 10, poz. 67 ze zm.).

Zmiany wprowadzone do postępowania międzynarodowego według Ko-
deksu postępowania cywilnego dotyczą przede wszystkim uznawania wyko-
nalności orzeczeń zagranicznych.

Na źródła prawne UE składają się następujące akty prawne: rozporzą-
dzenie Rady (WE) Nr 44/2001, Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz
wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych spo-
rządzona w Lugano 30.10.2007 r. (Dz.Urz. UE L Nr 339, s. 3), rozporzą-
dzenie Rady (WE) Nr 2201/2003, rozporządzenie Rady (WE) Nr 1346/2000
z 29.5.2001 r. o postępowaniu w sprawach niewypłacalności (upadłości)
(Dz.Urz. UE L Nr 160, s. 1); rozporządzenie Rady (WE) Nr 1348/2000;
rozporządzenie Rady (WE) Nr 1206/2001 z 28.5.2001 r. w sprawie współ-
pracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowo-
dów w sprawach cywilnych lub handlowych (Dz.Urz. UE L Nr 174, s. 1);
ustawa o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzo-
nym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy
w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępo-
wania; dyrektywa 2003/8/WE oraz rozporządzenie Nr 805/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady.

Późniejsze akty prawne UE to: rozporządzenie Rady (WE) Nr 4/2009
z 18.12.2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wyko-
nywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych
(Dz.Urz. UE L Nr 7 z 10.1.2009 r., s. 1). Rozporządzenie ma charakter
kompleksowy.

W tej materii należy mieć na uwadze decyzję Rady z 30.11.2009 r.
w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Protokołu haskiego
z 23.11.2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych
(2009/941/WE) (Dz.Urz. UE L Nr 331, s. 17).

Należy podkreślić, że w celu zapewnienia przejrzystości źródeł prawnych
w niniejszym tomie, podobnie jak w poprzednim t. III, została przyjęta
koncepcja panoramy źródeł prawnych, według ich klasyfikacji w postaci
dwóch układów, a mianowicie krajowego (Kodeks postępowania cywilnego)
oraz UE.

Niniejszy tom nie obejmuje materiałów dotyczących sądów własnych UE
(Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu powszechnego – Ge-
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neral Court ani Sądu do spraw Służby Cywilnej). W tej materii odsyłam do
mojego opracowania: K. Piasecki, Zarys sądowego prawa procesowego Unii
Europejskiej, Warszawa 2009.

* * *

Przed ówczesnym Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Warszawskiego, profesorem dr. J. Jodłowskim, zdawałem egzamin
z postępowania cywilnego. Przez kilka lat uczestniczyłem w seminarium
doktoranckim z postępowania cywilnego i międzynarodowego postępowania
cywilnego prowadzonym przez prof. dr. J. Jodłowskiego. Pod jego patrona-
tem uzyskałem stopień magistra, doktora i doktora habilitowanego.

W 1989 r. ukazał się trzytomowy Kodeks postępowania cywilnego z ko-
mentarzem pod redakcją prof. dr. Jerzego Jodłowskiego i sędziego SN
dr. hab. Kazimierza Piaseckiego z udziałem T. Erecińskiego, M. Jędrzejew-
skiej, J. Jodłowskiego, J. Krajewskiego, Z. Krzemińskiego, K. Piaseckiego,
J. Pietrzykowskiego, E. Wengerka, A. Zielińskiego.

Związki naukowe z prof. dr. Jerzym Jodłowskim ośmielają mnie do na-
stępującej dedykacji niniejszego tomu: „Znakomitemu prawnikowi, Wiel-
kiemu Mistrzowi w dziedzinie międzynarodowego postępowania cywilnego
poświęcam to opracowanie z zakresu międzynarodowego postępowania cy-
wilnego, będące ciągle pod wpływem Jego koncepcji”.

prof. dr hab. Kazimierz Piasecki
Warszawa, 15 lutego 2013 r.
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