
Przedmowa

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 12.12.2012 r.
Nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń
w sprawach cywilnych i handlowych jest stosowane od dnia 10.1.2015 r.
(Dz.Urz. UE L 351 z 2012 r., s. 1 ze zm.), w Polsce i innych państwach
członkowskich Unii Europejskiej.

Mamy nadzieję, że przedstawiając niniejszy Komentarz, wychodzimy
naprzeciw Państwa oczekiwaniom.

Należy jednak przypomnieć, że wspólnotowe reguły dotyczące jurys-
dykcji i uznawania oraz wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych
były stosowane w Polsce jeszcze przed przystąpieniem do Unii Euro-
pejskiej. W szczególności od dnia 1.2.2000 r. obowiązywała Konwencja
z 1988r. z Lugano o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń
w sprawach cywilnych i handlowych. Po przystąpieniu naszego kraju
do Unii Europejskiej dotychczasowe podstawy jurysdykcji krajowej oraz
uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlo-
wych zostały od 1.5.2004 r. zastąpione obowiązującym bezpośrednio
w państwach członkowskich Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 44/2001
z 22.12.2000 r., tzw. „Bruksela I”.

Tym samym Rozporządzenie to zastąpiło w odniesieniu do Polski –
Konwencję lugańską w stosunku do państw członkowskich Unii Europej-
skiej. Obecnie Konwencja ta wiąże Polskę także z Islandią i Szwajcarią.
Ważne jest także i to, że Dania podpisała ze Wspólnotą Europejską
umowę w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania
orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UE L
299 z 2005 r., s. 62).

Obecnie obowiązujące Rozporządzenie Nr 1215/2012 przewiduje
istotne zmiany w stosunku do Rozporządzenia Nr 44/2001. W szczegól-
ności odmieniono reguły dotyczące stwierdzenia wykonalności orzeczeń
sądowych pochodzących z sądów państw członkowskich. Generalnie rzecz
ujmując zrezygnowano z przeprowadzenia postępowania w przedmiocie
stwierdzenia wykonalności w państwie członkowskim wykonania orze-
czenia.

Jak wynika z preambuły Rozporządzenia „wzajemne zaufanie do
sprawowania wymiaru sprawiedliwości w Unii usprawiedliwia zasadę,
zgodnie z którą orzeczenia wydane w państwie członkowskim powinny
być uznawane we wszystkich państwach członkowskich bez potrzeby
przeprowadzania specjalnego postępowania. Ponadto cel w postaci ogra-
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niczenia nakładu czasu pracy oraz kosztów, jakie wiążą się z trans-
granicznym postępowaniem sądowym, uzasadnia zniesienie wymagania
stwierdzenia wykonalności przed wykonaniem orzeczenia w wezwanym
państwie członkowskim. W związku z tym orzeczenie wydane przez sądy
państwa członkowskiego powinno być traktowane tak, jak gdyby zostało
wydane w wezwanym państwie członkowskim”.

Rozporządzenie to zatem istotnie wprowadza nowy ład prawny umoż-
liwiający swobodne przemieszczanie się orzeczeń sądowych w Unii Eu-
ropejskiej i określa wspólne reguły jurysdykcyjne w sprawach cywilnych
i handlowych.

Prof. Jacek Gołaczyński
Wrocław, kwiecień 2015 r.
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