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Wprowadzenie

1. Do ogólnych zagadnień jurysdykcji krajowej (międzynarodowej) na- 1
leży: czas orzekania w jurysdykcji (art. 1097 KPC), zbieg jurysdykcji
(art. 1098 KPC), zawieszenie postępowania (art. 10981 KPC), brak jurys-
dykcji (art. 1099 KPC), jurysdykcja konieczna (art. 10991 KPC).

„W przepisach ogólnych o jurysdykcji krajowej wprowadza się wyraźną
regulację na wypadek powstania podstaw jurysdykcji w toku postępowa-

73



Art. 1097 Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego...

nia (nowy § 2 w art. 1097 KPC) i ustanawia – wzorem obcych systemów
prawnych oraz rozporządzenia Nr 44/2001 i rozporządzenia Nr 2201/2003
– zasadę respektowania przez sąd polski na zarzut strony uprzedniej zawi-
słości sprawy o to samo roszczenie między tymi samymi stronami przed
sądem lub innym organem państwa obcego (zmiana art. 1098 KPC). Usta-
nawia się także możliwość zawieszenia postępowania przez sąd polski, gdy
rozstrzygnięcie sprawy zawisłe przed sądem lub innym organem państwa ob-
cego może mieć znaczenie prejudycjalne dla sprawy rozpoznawanej przez
sąd polski (nowy art. 10981 KPC).

Ze względu na potrzebę unikania negatywnych konfliktów jurysdykcyj-
nych i tym samym zapewnienia możliwości realizacji prawa do sądu propo-
nuje się wprowadzić wyraźną regulację tzw. jurysdykcji krajowej koniecznej
(nowy art. 10991 KPC). Jurysdykcja konieczna istniałaby, gdyby sprawa
wykazywała wystarczający związek z polskim porządkiem prawnym i nie
mogła zostać rozpoznana za granicą albo nie można by rozsądnie wymagać
przeprowadzenia postępowania za granicą. Ponadto, jurysdykcja taka istnia-
łaby w wypadku, gdyby nastąpiła odmowa uznania orzeczenia zagranicznego
w Polsce, a sprawa rozstrzygnięta tym orzeczeniem wykazywałaby wystar-
czający związek z polskim porządkiem prawnym” (uzasadnienie projektu
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektó-
rych innych ustaw, Druk sejmowy Nr 949, Sejm VI kadencji).

Art. 1096.2 (uchylony)

Księga pierwsza. Jurysdykcja krajowa

Tytuł I. Przepisy ogólne

Art. 1097.3 [Czas orzekania o jurysdykcji]

§ 1. Jurysdykcja krajowa istniejąca w chwili wszczęcia postępowania
trwa nadal, choćby jej podstawy odpadły w toku postępowania.

§ 2. Sąd nie może uznać, że brak jest jurysdykcji krajowej, jeżeli jej
podstawy powstały w toku postępowania.

2 Art. 1096 uchylony ustawą z dnia 5.12.2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1571), która wchodzi
w życie 1.07.2009 r.

3 Art. 1097 w brzmieniu ustawy z dnia 5.12.2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1571), która
wchodzi w życie 1.07.2009 r.
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Literatura: J. Rajski, Jeszcze w sprawie perpetuatio iurisdictionis, PiP 1960, Nr 7;
tenże, Zagadnienie perpetuatio iurisdictionis w międzynarodowym procesie cywil-
nym, PiP 1959, Nr 10; H. Trammer, W sprawie perpetuacji jurysdykcji krajowej, PiP
1960, Nr 1.

1. Przepis powyższy wyraża zasadę ciągłości i niezmienności jurysdykcji 1
(perpetuatio iurisdictionis). Fakt, że odpadły podstawy jurysdykcji krajo-
wej nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania. Zob. na temat
wszczęcia postępowania – W. Berutowicz, Wszczęcie procesu cywilnego,
ZN UWr 1960, Prawo, Nr 27, s. 21.

2. W sprawach z elementem obcym zachodzi niekiedy potrzeba oznacze- 2
nia sądu, przed którym należy wytoczyć powództwo. W sprawie z elemen-
tem zagranicznym – można oznaczyć sąd, przed którym należy wytoczyć
powództwo, gdy istnieje jurysdykcja krajowa, a brak jest w myśl przepisów
Kodeksu postępowania cywilnego podstaw do ustalenia właściwości miej-
scowej (art. 45 KPC) (post. SN z 2.5.1981 r., II CO 11/81, Legalis).

Rozstrzyganie co do właściwości miejscowej sądu, w tym i oznacze-
nie przez Sąd Najwyższy sądu, przed którym należy wytoczyć powództwo
(art. 45 KPC), może mieć miejsce dopiero wówczas, gdy sprawa należy do
jurysdykcji krajowej sądów polskich (post. SN z 14.2.1985 r., II CO 13/85,
OSN 1985, Nr 12, poz. 196).

Warunkiem oznaczenia sądu właściwego do rozpoznania sprawy w trybie
art. 45 KPC jest istnienie drogi sądowej oraz jurysdykcji krajowej dla roz-
poznania sprawy, a także niemożność ustalenia sądu miejscowo właściwego,
według przepisów kodeksu. Z wnioskiem z art. 45 KPC może wystąpić także
sąd, jeżeli nie jest związany uprzednim przekazaniem mu sprawy (post. SN
z 25.10.1995 r., I PO 10/95, OSN 1996, Nr 10, poz. 148).

Interpretacja postanowienia umowy stron „o niewyłącznej jurysdykcji są-
dów angielskich” dotyczy konstrukcji prawnej nieznanej polskiemu prawu
w części, w jakiej reguluje ono zagadnienie jurysdykcji krajowej. Ta klauzula
jurysdykcyjna zawarta w umowie stron zmierza do rozszerzenia jurysdykcji
na sądy angielskie, które przy braku tej klauzuli nie miałyby jurysdykcji
do rozpoznania sprawy. Oznacza to, że niewyłączna jurysdykcja zmierza
do nadania jurysdykcji sądom, które inaczej (przy zastosowaniu ogólnych
zasad) by jej nie miały, bez wyłączenia jednak jurysdykcji sądów, którym
jurysdykcja przysługuje na ogólnych zasadach (zgodnie z miejscem zamiesz-
kania, siedziby pozwanego) (wyr. SA w Warszawie z 15.11.1999 r., I ACa
780/99, Pr. Gosp. 2000, Nr 8, s. 48).

3. W przepisie art. 1097 § 1 KPC chodzi zarówno o jurysdykcję ko- 3
nieczną, jak i jurysdykcję fakultatywną.

4. Klasyczna reguła perpetuatio fori obecnie powinna być uważana za 4
archaiczną. Pozostaje ona w kolizji z obecnymi koncepcjami wyboru forum
i prawa właściwego w sprawach transgranicznych.
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5. W obecnym stanie prawnym należy mieć na uwadze także wytoczenie5
powództwa przez powoda o to samo roszczenie przeciwko temu samemu po-
zwanemu w czasie, gdy spór zawisł wcześniej przed sądem innego państwa.
Może się zdarzyć, że sąd innego państwa uzna swoją jurysdykcję i roz-
pozna sprawę, wydając wyrok. Należy zwrócić w tym kontekście uwagę na
art. 1097 § 2 KPC, według którego sąd nie może uznać, że brak jurysdykcji,
jeżeli jej podstawy powstały w toku postępowania.

6. Odpadnięcie podstaw jurysdykcji obejmuje sytuacje, gdy następuje6
zmiana łącznika jurysdykcyjnego, zmiana statusu prawnego, ma miejsce
prorogatio, wybór prawa właściwego pociągający za sobą zmianę podstaw
jurysdykcji.

7. Regulacja zawarta w art. 1097 § 1 KPC nie wyłącza cofnięcia powódz-7
twa przez powoda. Wówczas nie wchodzi w grę reguła perpetuationis fori.
Powód wówczas może wytoczyć powództwo przed sądem innego państwa.

8. Przepis art. 1097 § 1 KPC nie wiąże się z doktryną forum shopping.8

Art. 1098.4 [Zbieg jurysdykcji]
§ 1. Jeżeli sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stro-

nami zawisła przed sądem państwa obcego wcześniej niż przed sądem
polskim, sąd polski zawiesza postępowanie. Sąd nie zawiesza jednak
postępowania, jeżeli orzeczenie, które ma wydać sąd państwa obcego,
nie będzie spełniało przesłanek jego uznania w Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub nie można oczekiwać, że postępowanie przed sądem państwa
obcego zostanie prawomocnie zakończone w rozsądnym terminie.

§ 2. Po zakończeniu postępowania przed sądem państwa obcego, sąd
umarza postępowanie, jeżeli orzeczenie sądu państwa obcego podlega
uznaniu w Rzeczypospolitej Polskiej; w przeciwnym przypadku sąd po-
stanowi podjąć postępowanie.

§ 3. Sąd na wniosek strony może także podjąć zawieszone postę-
powanie, jeżeli postępowanie przed sądem państwa obcego nie zostało
zakończone w rozsądnym terminie.

§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio do sprawy zawisłej przed
innym niż sąd organem państwa obcego.

1. Sytuacja procesowa, którą ma na uwadze art. 1098 KPC, charaktery-1
styczna jest dla tzw. konfliktu jurysdykcji międzynarodowej. Rozstrzygnięcie
tego konfliktu nie jest sztywne.

4 Art. 1098 w brzmieniu ustawy z dnia 5.12.2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1571), która
wchodzi w życie 1.07.2009 r.
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Problem wiąże się z poszukiwaniem lepszego forum (better court) w spra-
wach transgranicznych w ramach regulacji facultas iurisdictionis.

2. Zasadniczym elementem konstrukcji prawnej przyjętej w art. 1098 KPC 2
jest zawiśnięcie sporu przed sądem państwa obcego wcześniej nić przed są-
dem polskim. Chodzi o tzw. praktyczny konflikt jurysdykcji, czyli konflikt
postępowań w różnych państwach. Przepis nie przesądza jurysdykcji na rzecz
sądów polskich. Instrumentem proceduralnym rozstrzygnięcia jest zawiesze-
nie postępowania przed sądem polskim w celu wyjaśnienia, czy orzeczenie
sądu państwa obcego może być pro futuro (w przyszłości) uznane w Polsce.

3. W przepisie art. 1098 § 1 KPC przyjęta została reguła antycypacji 3
oceny, czy orzeczenie w postępowaniu wcześniej wszczętym przed sądem
innego państwa będzie uznane przez sąd polski. Ocena ma charakter prowi-
zoryczny i pod żadnym względem nie przesądza kwestii uznania orzeczenia
sądu państwa obcego.

Konflikt może być rozwiązany w następujący sposób:
1) sąd polski nie zawiera postępowania, jeżeli orzeczenie sądu innego pań-

stwa nie będzie spełniało przesłanek niezbędnych do uznania wyroku;
2) jeżeli orzeczenie sądu innego państwa podlegałoby uznaniu według

prawa polskiego, sąd polski umarza swoje postępowanie;
3) jeżeliby wyrok wydany przez sąd innego państwa nie spełniał przesłanek

uznania, sąd polski podejmuje postępowanie;
4) sąd polski może podjąć postępowanie w wypadku przewidzianym

w art. 1098 § 2 KPC.
4. W art. 1098 KPC jest mowa o „uznaniu” orzeczenia sądu innego pań- 4

stwa. Tego rodzaju zawężenie jest niesłuszne, gdyż pomija wykonalność
wyroków zagranicznych. Sąd polski musi ocenić w tym wypadku przesłanki
wykonalności wyroku sądu państwa obcego.

5. Ocena, czy sprawy rozpoznawane przez sąd innego państwa i sąd pol- 5
ski są sprawami o to samo roszczenie (ten sam podmiot) należą do sądu
polskiego nie bez pewnego ryzyka.

6. Według art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Pod- 6
stawowych Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze
zm.) każdy ma prawo do rozpatrzenia jego sprawy „w rozsądnym termi-
nie” (por. art. 45 ust. 1 Konstytucji RP). Jest to tzw. zwrot niedookreślony,
który powinien in concreto być sprecyzowany. W żadnym wypadku nie po-
winno dojść do „nadmiernej” przewlekłości postępowania. Zob. L. Garlicki
(red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Komentarz do artykułów 1–18, t. I, Warszawa 2010, s. 364 i n.

Unormowanie art. 1098 KPC nie bierze pod uwagę sytuacji patologicznej
polegającej na tym, że może wystąpić konflikt prawomocnych orzeczeń sądu
polskiego i zagranicznego, jeżeli sąd państwa obcego orzekał później niż
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w rozsądnym terminie. Konflikt powinien być rozwiązany w płaszczyźnie
uznania (wykonalności). Nie można przyjąć, że orzeczenie sądu państwa
zagranicznego później jest pozbawione wszelkiego znaczenia.

7. Nowe unormowanie opiera się w pewnym sensie na koncepcji legisla-7
cyjnej Unii Europejskiej harmonizacji jurysdykcji międzynarodowej dwóch
różnych państw członkowskich UE. Według art. 27 rozporządzenia Rady
(WE) Nr 44/2001:

Sekcja 9. Zawisłość sprawy – sprawy wiążące się ze sobą
Art. 27. [Zawieszenie postępowania]
1. Jeżeli przed sądami różnych Państw Członkowskich zawisły sprawy o to

samo roszczenie między tymi samymi stronami, sąd, przed który wytoczono
powództwo później, z urzędu zawiesza postępowanie do czasu stwierdzenia
jurysdykcji sądu, przed który najpierw wytoczono powództwo.

2. Jeżeli stwierdzona zostanie jurysdykcja sądu, przed który najpierw wyto-
czono powództwo, sąd, przed który wytoczono powództwo później, stwierdza
brak swej jurysdykcji na rzecz tego sądu.

Stosownie do pkt 15 Preambuły rozporządzenia Rady (WE) Nr 44/2001
w interesie zgodnego wymiaru sprawiedliwości należy unikać tak dalece, jak
jest to tylko możliwe, równoległych postępowań, aby w dwóch państwach
członkowskich nie zapadały niezgodne ze sobą orzeczenia. Należy prze-
widzieć jasną i skuteczną regulację w celu wyjaśnienia kwestii zawisłości
sprawy i postępowań pozostających w związku, jak również w celu zapo-
biegania problemom wynikającym z różnego określenia w poszczególnych
państwach momentu, od którego postępowanie uważa się za zawisłe.

Art. 30. [Zawisłość prawna spraw]
Dla celów niniejszej sekcji przyjmuje się, że powództwo zostało wytoczone

przed sąd:
1) w chwili, w której dokument wszczynający postępowanie albo dokument

równorzędny został wniesiony do sądu, pod warunkiem że powód nie za-
niechał następnie podjęcia czynności, do których podjęcia był obowiązany
celem spowodowania doręczenia dokumentu pozwanemu; lub

2) jeżeli doręczenie pozwanemu powinno nastąpić przed wniesieniem doku-
mentu do sądu – w chwili, w której organ odpowiedzialny za doręczenie
otrzymał dokument, pod warunkiem że powód nie zaniechał następnie
podjęcia czynności, do których podjęcia był obowiązany celem wniesie-
nia dokumentu do sądu.

W powyższym przepisie uregulowana jest kwestia, kiedy następuje wyto-
czenie powództwa i w konsekwencji zawisłość prawna sporu. Uregulowanie
to ma znaczenie dla oceny, w której sprawie powództwo zostało wytoczone
wcześniej (najpierw).
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Według art. 19 rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003:

Art. 19. [Zawisłość sporu i powództwa powiązane]
1. Jeżeli przed sądami różnych Państw Członkowskich zawisły spory doty-

czące rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa, to sąd, przed który
wytoczono powództwo później, z urzędu zawiesza postępowanie do czasu
stwierdzenia właściwości sądu, przed który najpierw wytoczono powództwo.

2. Jeżeli przed sądami różnych Państw Członkowskich zawisły spory doty-
czące odpowiedzialności rodzicielskiej odnoszącej się do tego samego dziecka
o to samo roszczenie między tymi samymi stronami, to sąd, przed który wy-
toczono powództwo później, z urzędu zawiesza postępowanie do czasu stwier-
dzenia właściwości sądu, przed który najpierw wytoczono powództwo.

3. Jeżeli stwierdzona zostanie właściwość sądu, przed który najpierw wyto-
czono powództwo, to sąd, przed który wytoczono powództwo później, stwierdza
brak swej właściwości na rzecz tego sądu.

W takim przypadku, strona, która podjęła odpowiednie działania przed są-
dem, przed który wytoczono powództwo później, może podjąć te działania
przed sądem, przed który najpierw wytoczono powództwo.

Przedmiotem regulacji w art. 19 rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003
jest zawisłość sprawy i postępowania zależne. Przepis normuje sytuację kon-
fliktową polegającą na tym, że przed sąd różnych państw członkowskich
wniesione zostały pozwy (wnioski) o rozwód, separację i unieważnienie mał-
żeństwa tymi samymi stronami, sąd, przed który wniesiono pozew (wniosek
później, zawiesza ex officio postępowanie do czasu ustalenia jurysdykcji
sądu, przed który wniesiono najpierw pozew.

Według podobnej konstrukcji prawnej uregulowane jest zagadnienie
zbiegu postępowań przed sądami różnych państw członkowskich, gdy chodzi
o sprawy z zakresu odpowiedzialności rodzicielskiej.

Ustalenie, że jurysdykcja przysługuje sądowi państwa członkowskiego,
w którym wniesiono wniosek najpierw, sąd przed którym później zło-
żono wniosek o wszczęcie postępowania, orzeka o braku swojej jurysdykcji
w sprawie. Stwierdzenie to może przybrać formę postanowienia o odrzuce-
niu pozwu lub odpowiednio wniosku mającego na celu wszczęcie postępo-
wania.

Art. 10981.5 [Zawieszenie postępowania z urzędu]
Jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowa-

nia w sprawie cywilnej toczącego się przed sądem lub innym organem
państwa obcego, sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, chyba że

5 Art. 10981 dodany ustawą z dnia 5.12.2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1571), która wchodzi
w życie 1.07.2009 r.
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orzeczenie, które ma wydać sąd albo inny organ państwa obcego, nie
spełni przesłanek jego uznania w Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Zagadnienie uregulowane w art. 10981 KPC mieści się w instytucji1
prejudycjalności. Może się zdarzyć, że oba postępowania pozostają do siebie
w stosunku prejudycjalnym. Wyrok wydany w jednym procesie może mieć
znaczenie dla drugiego procesu. Instytucja prejudycjalności jest przydatna
także w sprawach transgranicznych.

2. W wypadku prejudycjalności chodzi o walor prawny rozstrzygnięcia2
(wyroku) sądu innego państwa. W grę wchodzi orzeczenie sądu państwa
spoza UE, jak i innego państwa członkowskiego UE; nie można wyłączyć,
że walor prawny w sensie prejudycjalnym może mieć orzeczenie TS UE,
sądu ogólnego lub sądu do spraw pracowniczych.

3. Nie ma uzasadnienia teza, że przepis art. 10981 KPC spełnia podobną3
funkcję jak art. 1098 § 1 i 4 KPC. W art. 10981 KPC nie występuje w ogóle
problem zbiegu jurysdykcji międzynarodowej.

4. Poszczególne rodzaje spraw mogą pozostawać ze sobą w związku praw-4
nym, w stosunku zależności. Mogą to być sprawy tego samego rodzaju,
jednorodne (np. sprawa cywilna – sprawa cywilna) lub sprawy różnego
rodzaju (np. sprawa cywilna – sprawa karna; sprawa cywilna – sprawa ad-
ministracyjna lub administracyjno-sądowa). Ten szczególny związek zwykło
się określać mianem prejudycjalności. Aby można było mówić o zagad-
nieniu prejudycjalnym we właściwym tego słowa znaczeniu, nie wystarcza
zwykła więź faktyczna czy logiczna, ale również konieczna jest zależność
o charakterze prawnym, skonstruowana w samej normie cywilnoprawnej
powołującej się na pojęcia z zakresu określonej dziedziny prawa, z reguły
innej niż stosowane prawo. Prejudycjalność (prae-iudicium) oznacza w sen-
sie językowym orzeczenie, rozstrzygnięcie, które nastąpiło przed innym,
danym rozstrzygnięciem. W znaczeniu zaś technicznoprawnym oznacza ko-
nieczność rozstrzygnięcia jednej sprawy lub jednego zagadnienia (quaestio),
aby następnie można było rozstrzygnąć inną sprawę (zagadnienie). Obie te
sprawy lub zagadnienia pod względem związku prawnego zachodzącego
między nimi na podstawie konkretnej normy pozostają w stosunku okolicz-
ności warunkującej i okoliczności warunkowanej. Z kolei wymaga określenia
stosunek kwestii prejudycjalnej do przedmiotu procesu cywilnego, w któ-
rym występuje zagadnienie prejudycjalne wymagające rozstrzygnięcia przed
wydaniem przez sąd orzekający orzeczenia rozstrzygającego istotę sprawy
cywilnej. W celu określenia pozycji zagadnienia prejudycjalnego w procesie
wprowadzono rozróżnienie między cognitio a iudicium. Iudicium jest przed-
miotem actionis principaliter mota, cognitio zaś ma za przedmiot kwestię,
która incydentalnie powstaje w procesie i dla której może być czy nie może
być kompetentny sędzia uprawniony do rozstrzygnięcia actionis principa-
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liter. Dana kwestia przestaje być kwestią wchodzącą w zakres cognitionis,
gdy staje się przedmiotem iudicium, czyli głównego przedmiotu rozstrzyg-
nięcia w procesie cywilnym. To rozróżnienie jest o tyle istotne, że daje ono
podstawę do sformułowania tezy powszechnie w zasadzie przyjętej, iż kwe-
stia prejudycjalna nigdy nie może być rozstrzygnięta wewnątrz procesu ze
skutkami powagi rzeczy osądzonej, tak jak sprawa główna w tym samym
co i ona procesie.

5. Z tym ostatnim stwierdzeniem pozostaje w związku zagadnienie, czy 5
każda kwestia prejudycjalna ze swej istoty jest tylko kwestią, która zawsze
może być rozstrzygnięta we właściwym dla niej trybie i procesie jako kwestia
główna, czyli sama sprawa. W tym zakresie odróżnia się pojęcie sprawy pre-
judycjalnej od kwestii prejudycjalnej. Według tego ujęcia nie każda kwestia
prejudycjalna może przekształcić się w sprawę o prejudycjalnym znacze-
niu (sprawę prejudycjalną). Kwestia bowiem prejudycjalna może mieć taki
charakter, że w obowiązującym prawie nie jest przewidziany taki tryb po-
stępowania, w którym mogłaby ona być rozstrzygnięta jako samodzielna
sprawa.

6. Odrębnym zagadnieniem jest kwestia techniki (metody) rozstrzyga- 6
nia zagadnień prejudycjalnych. W tym zakresie od dawna zarysowują się
dwie przeciwstawne techniki. Pierwszą z nich charakteryzuje zasada, według
której sąd w każdym w zasadzie przypadku jest uprawniony do autono-
micznego (samodzielnego) incydentalnego rozstrzygania zagadnień preju-
dycjalnych z innej dziedziny niż prawo mające zastosowanie do spornego
stosunku prawnego; rozstrzyganie zagadnień prejudycjalnych następuje inci-
dender tantum. Uprawnienie sądu orzekającego istnieje niezależnie od tego,
czy sąd ten byłby właściwy do rozstrzygania danego zagadnienia prawnego
jako głównego przedmiotu sprawy. Uzasadnienie takiej techniki rozstrzyga-
nia zagadnień prejudycjalnych, nazywanych niekiedy wymiennie kwestiami
wstępnymi, według sformułowań konwencjonalnych sprowadza się do zapa-
trywania, że sąd w trakcie orzekania nie rozstrzyga tylko o żądaniu pozwu,
lecz ponadto o kwestiach wstępnych, które warunkują rozstrzygnięcie o żą-
daniu.

7. Założeniem natomiast drugiej przeciwstawnej techniki jest zasada, we- 7
dług której za formę rozstrzygnięcia zagadnień prejudycjalnych uważa się
formę ich rozstrzygania nie w sporze, w którym to zagadnienie wymaga roz-
wiązania, ale w innym sporze, w którym rozstrzygnięcie tej kwestii nastąpi
principaliter jako głównego przedmiotu sporu (sprawy).

8. W wypadku gdy w chwili orzekania przez sąd w konkretnym pro- 8
cesie cywilnym zagadnienie prejudycjalne, którego rozstrzygnięcie stanowi
niezbędny element prawidłowego rozstrzygnięcia sporu (sprawy), jest już
prawomocnie rozstrzygnięte w innym orzeczeniu, orzeczenie to powinno być
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potraktowane stosownie do przepisów o prawomocności orzeczeń (art. 365
§ 1 i art. 366 KPC).

Zob. K. Piasecki, Postępowanie sporne rozpoznawcze w sprawach cywil-
nych, Warszawa 2010, s. 23 i n.

9. Sformułowanie „wynik innego postępowania w sprawie cywilnej” doty-9
czy wszystkich postępowań w sprawie cywilnej, postępowania procesowego
(spornego), postępowania nieprocesowego, postępowania i uznania orzecze-
nia zagranicznego.

10. Walor prejudycjalny orzeczenia wydanego w wyniku innego postępo-10
wania zależy od tego, czy orzeczenie spełnia przesłanki jego uznania według
prawa polskiego.

11. W związku z konstrukcją prawną prejudycjalności przyjętą11
w art. 10981 KPC (zawieszenie postępowania z urzędu), nasuwa się problem
tzw. autonomicznego rozstrzygania kwestii prejudycjalnych jako kwestii
wstępnych (zob. K. Piasecki, Postępowanie sporne rozpoznawcze, Warszawa
2012). Otóż wątpliwości powstają w związku ze sformułowaniem „sąd może
zawiesić postępowanie z urzędu”. Nie jest to sformułowanie równorzędne
z ewentualnym sformułowaniem „sąd zawiesza postępowanie”. Por. art. 177
§ 1 pkt 1 KPC. Wobec tego należałoby przyjąć, że sąd nie musi w każdym
wypadku zawiesić postępowania. Jednakże według dalszej treści przepisu
walor prawny orzeczenia sądu zagranicznego ad usum praeiudicum zależy
od uznania tego orzeczenia przez sąd polski. Z tego wynika, że znaczenie
orzeczenia sądu zagranicznego zależy od tego, czy spełnia ono wymaga-
nia uzasadniające jego uznanie. Kwestia uznania zależy od woli i interesu
strony. Sąd polski nie ma wpływu na wszczęcie postępowania w przedmiocie
uznania.

12. Z takiego unormowania wynika więc, że znaczenie prejudycjalne12
może mieć tylko wyrok zagraniczny uznany w Polsce. Tego rodzaju roz-
wiązanie prawne jest wadliwe, chyba że przyjęto, iż brak uznania otwiera
drogę do autonomicznego rozstrzygnięcia kwestii wstępnej.

13. Powyższej problematyki nie należy łączyć z art. 28 rozporządzenia13
Rady (WE) Nr 44/2001, który traktuje o sprawach wiążących się ze sobą.

Art. 1099.6 [Brak jurysdykcji krajowej]
§ 1.7 Brak jurysdykcji krajowej sąd bierze pod rozwagę z urzędu

w każdym stanie sprawy. W razie stwierdzenia braku jurysdykcji kra-

6 Art. 1099 w brzmieniu ustawy z dnia 5.12.2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1571), która
wchodzi w życie 1.07.2009 r.

7 Art. 1099 § 1 w brzmieniu ustawy z dnia 16.09.2011 r. (Dz.U. Nr 233, poz. 1381), która
wchodzi w życie 3.05.2012 r.
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jowej sąd odrzuca pozew lub wniosek, z zastrzeżeniem art. 1104 § 2 lub
art. 1105 § 6.

§ 2. Brak jurysdykcji krajowej stanowi przyczynę nieważności postę-
powania.

1. Jurysdykcja międzynarodowa nie przysługuje sądowi polskiemu, jeżeli: 1
1) sprawa nie ma charakteru międzynarodowego (transgranicznego);
2) gdy sprawa należy do wyłącznej jurysdykcji międzynarodowej sądu in-

nego państwa (iurisdictio exclusiva);
3) jurysdykcja sądu polskiego została wyłączona w drodze umowy dero-

gacyjnej (art. 1105 KPC);
4) w wypadku umowy o arbitraż (art. 1154 i n. KPC);
5) sprawa należy do jurysdykcji TS UE, sądu ogólnego lub Sądu do spraw

Służby Publicznej;
6) jeżeli z konwencji międzynarodowej wynika, że sądowi polskiemu nie

przysługuje jurysdykcja międzynarodowa.
2. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wyłączona jest np. co do spraw 2

o prawa rzeczowe na nieruchomości i o posiadanie nieruchomości położonej
za granicą.

3. Odrzucenie pozwu nie może nastąpić, jeżeli strona poddała się skutecz- 3
nie jurysdykcji sądów polskich przez wdanie się w spór co do istoty sprawy
(art. 1104 § 2 KPC) lub w sprawach ze stosunku ubezpieczenia, jeżeli strony
zawarły umowę, na podstawie której powództwo przeciwko ubezpieczycie-
lowi może być wytoczone przed sądem państwa obcego (art. 1105 § 6 KPC).

4. Zgodnie z post. SN z 13.3.2008 r. (III CSK 293/07, OSN 2009, Nr B, 4
poz. 33) brak jest jurysdykcji krajowej w sprawie, w której obce państwo
i jego najwyższe organy zostały pozwane o odszkodowanie za szkodę wyrzą-
dzoną czynem niedozwolonym związanym z działalnością władczą państwa.

5. Według wyr. SN z 27.2.1979 r. (III CRN 306/79, OSPiKA 1980, Nr 9, 5
poz. 174 z glosą T. Erecińskiego) brak jurysdykcji krajowej lub jej istnienie
należy oceniać – w zasadzie – ex tunc, czyli według daty wydania wy-
roku. W post. z 18.4.1972 r. (I CZ 176/71, OSN 1973, Nr 1, poz. 14) SN
przyjął zaś, że kwestię jurysdykcji krajowej należy oceniać według stanu
faktycznego, z którego powód wywodzi dochodzone roszczenie.

6. Według art. 3853 KC, dodanego ustawą z 2.3.2000 r. (Dz.U. Nr 22, 6
poz. 271 ze zm.), „w razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi
postanowieniami umownymi są te, które w szczególności: (. . . ) 23) wy-
łączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod rozstrzygnięcie
sądu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także
narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który według ustawy, nie jest pro-
cesowo właściwy”.
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7. Mogą istnieć podstawy do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgod-7
ności z prawem prawomocnego orzeczenia zgodnie z art. 4241 KPC:

§ 1. Można żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego wyroku
sądu drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli przez jego
wydanie stronie została wyrządzona szkoda, a zmiana lub uchylenie tego wy-
roku w drodze przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest
możliwe.

§ 2. W wyjątkowych wypadkach, gdy niezgodność z prawem wynika z naru-
szenia podstawowych zasad porządku prawnego lub konstytucyjnych wolności
albo praw człowieka i obywatela, można także żądać stwierdzenia niezgodności
z prawem prawomocnego wyroku sądu pierwszej lub drugiej instancji kończą-
cego postępowanie w sprawie, jeżeli strona nie skorzystała z przysługujących
jej środków prawnych, chyba że jest możliwa zmiana lub uchylenie wyroku
w drodze innych przysługujących stronie środków prawnych.

Według wyr. SA w Warszawie z 15.11.1999 r. (I ACa 780/99, Pr. Gosp.
2000, Nr 8, s. 48), „niewyłączna” jurysdykcja zmierza do nadania jurysdykcji
sądom, które inaczej (przy zastosowaniu ogólnych zasad) by jej nie miały,
bez wyłączenia jednak jurysdykcji sądów, którym jurysdykcja przysługuje
na ogólnych zasadach.

Brak jurysdykcji krajowej lub jej istnienie należy oceniać w zasadzie ex
tunc, czyli według daty wydania wyroku (wyr. SN z 27.2.1979 r., III CRN
306/79, OSP 1980, Nr 9, poz. 174).

W sprawie, w której strony są związane umową o jurysdykcji sądu państwa
obcego, sąd polski nie jest władny przed doręczeniem pozwu stwierdzić
braku jurysdykcji krajowej (uchw. SN z 23.8.2001 r., III CZP 43/01, BSN
2001, Nr 8, s. 6).

Brak jurysdykcji krajowej sądów polskich nie stanowi przeszkody do
rozpoznania wniosku o zabezpieczenie roszczenia i wydania zarządzenia
tymczasowego przez sąd polski (post. SN z 18.2.1993 r., I CRN 6/93, OSN
1993, Nr 11, poz. 204).

Pozew obywatela polskiego o rozwód wniesiony do sądu polskiego, jeżeli
pozwany małżonek jest obywatelem innego państwa, nie był obywatelem
polskim i nie przebywa w Polsce, podlega odrzuceniu z braku jurysdykcji
krajowej sądów polskich, chyba że jurysdykcję krajową sądów przewiduje
umowa międzynarodowa lub przepis szczególny (orz. SN z 15.5.1959 r.,
3 CR 1272/57, OSN 1960, Nr 1, poz. 30).

Niewyjaśnienie kwestii, gdzie znajdowało się ostatnie miejsce zamieszka-
nia, które według art. 9 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką
Francuską z 5.4.1967 r. o prawie właściwym, jurysdykcji i wykonywa-
niu orzeczeń w sprawach z zakresu prawa osobowego i rodzinnego (Dz.U.
z 1969 r. Nr 4, poz. 22) decyduje o jurysdykcji krajowej w sprawie o roz-
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wód, uzasadnia podstawę do uchylenia orzeczenia (wyr. SN z 18.4.1975 r.,
III CRN 404/74, PiP 1975, Nr 10, s. 159).

Art. 10991.8 [Jurysdykcja krajowa konieczna]
§ 1. Jeżeli brak podstaw uzasadniających jurysdykcję krajową w spra-

wie, a przeprowadzenie postępowania przed sądem lub innym organem
państwa obcego nie jest możliwe albo nie można wymagać jego prze-
prowadzenia, sprawa należy do jurysdykcji krajowej, gdy wykazuje
wystarczający związek z polskim porządkiem prawnym.

§ 2. W razie prawomocnego ustalenia przez sąd, że orzeczenie sądu
lub innego organu państwa obcego nie podlega uznaniu w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, sprawa rozstrzygnięta tym orzeczeniem należy do
jurysdykcji krajowej mimo braku podstaw uzasadniających tę jurys-
dykcję, jeżeli wykazuje wystarczający związek z polskim porządkiem
prawnym.

1. Uznanie jurysdykcji koniecznej mieści się w kategoriach uniwersal- 1
nego dostępu do wymiaru sprawiedliwości w ramach praw człowieka. Sama
koncepcja jurysdykcji koniecznej ma rodowód doktrynalny. Jurysdykcja ko-
nieczna nie ma żadnego związku z przyjmowanym w niektórych wypadkach
tzw. odesłaniem jurysdykcji.

2. Według klasycznej koncepcji istota jurysdykcji koniecznej (competence 2
de necessitè, emergency jurisdiction, Notzuständigkeit – Ersatzzuständigkeit
– Notgerichtsstand – Fürsorgezuständigkeit) wyraża się w założeniu, że
negatywny konflikt jurysdykcyjny, pociągający za sobą odmowę wymiaru
sprawiedliwości (denegatio iustitiae, deni de justice, denial of justice), po-
winien być rozwiązany w ten sposób, że sąd określonego kraju, do którego
zwraca się strona, powinien uznać się za kompetentny. Zob. J. Jodłowski,
Jurysdykcja sądów polskich w sprawach spadkowych po cudzoziemcach za-
mieszkałych w Polsce, PiP 1976, Nr 6, s. 58; J. Schröder, Internationale,
s. 214, H. Bauer, competence, s. 38 i 137; R. A. Schütze, Internationales
Zivilprozessrecht, s. 821; N. Fragistas, La competence international, s. 90
i 260.

3. Jurysdykcja konieczna przyjmowana jest w sprawach o zabezpiecze- 3
nie (eine provisoriche Eilzuständigkeit). Por. G. Breuleux, Internationale
Zuständigkeit, s. 38. Zob. także art. 1107 § 3 KPC; T. Ereciński, Kilka uwag
o tzw. jurysdykcji koniecznej, w: Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa
prof. M. Pazdana, s. 65 i n.

8 Art. 10991 dodany ustawą z dnia 5.12.2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1571), która wchodzi
w życie 1.07.2009 r.
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4. W uchwale z 31.5.1975 r., III CZP 78/85 (OSNCP 1976, Nr 2, poz. 33),4
Sąd Najwyższy odwołał się do konstrukcji jurysdykcji koniecznej, stwier-
dzając, że jeżeli w skład spadku po cudzoziemcu wchodzą znajdujące się
w Polsce ruchomości, a spadkobierca nie może uzyskać stwierdzenia swo-
ich praw przez sąd ojczysty spadkodawcy, w sprawie o stwierdzenie nabycia
spadku istnieje w tym zakresie jurysdykcja sądu polskiego. Sąd Najwyższy
uznał w uzasadnieniu tego orzeczenia kolizję przepisów jurysdykcyjnych za
stan sprzeczny z celami wymiaru sprawiedliwości, naruszający ustanowiony
w Polsce porządek prawny, oznaczałaby ona bowiem odmowę udzielenia
obywatelowi polskiemu ochrony prawnej.

5. W orzeczeniu z 27.1.1977 r., III CRN 337/76 (Palestra 1977, z. 10, s. 915
z glosą J. Ciszewskiego) Sąd Najwyższy uznał, że wykazanie braku możliwo-
ści przeprowadzenia postępowania przed sądem lub innym organem obcego
państwa powinna nastąpić poprzez przedstawienie negatywnego orzeczenia
o odmowie rozpoznania sprawy z powodu braku jurysdykcji organów tego
państwa. Jednakże, w razie braku tego orzeczenia, możliwe jest stwierdze-
nie niemożliwości przeprowadzenia postępowania za granicą na postawie
art. 1143 § 1, tj. poprzez uzyskanie informacji co do treści i wykładni ob-
cych przepisów jurysdykcyjnych.

6. Należy zwrócić uwagę na to, że pojęcie jurysdykcji koniecznej zo-6
stało zawężone przez sformułowanie „gdy wykazuje wystarczający związek
z polskim porządkiem prawnym” (§ 1 i 2 art. 10991 KPC). Tego rodzaju
rozwiązanie prawne nasuwa zastrzeżenia z tego powodu, że w konkretnej
sprawie w konsekwencji może być wyłączony dostęp do organów wymiaru
sprawiedliwości.

Tytuł II. (skreślony)9

Art. 1100–1102.10 (uchylone)

9 Oznaczenie Tytułu II skreślone ustawą z dnia 5.12.2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1571),
która wchodzi w życie 1.07.2009 r.

10 Art. 1100 uchylony ustawą z dnia 5.12.2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1571), która wchodzi
w życie 1.07.2009 r.
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