
Słowo wstępne

Dnia 17.8.2015 r. w krajach Unii Europejskiej, rozpoczęto stosowanie unijnego
rozporządzenia spadkowego Nr 650/2012. Akt ten reguluje materię jurysdykcji,
prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz przyjmowania i wy-
konywania dokumentów urzędowych w transgranicznych sprawach spadkowych.
Ustanawia także nowy instrument jakim jest europejskie poświadczenie spadkowe.
Już dziś uprawnionym jest twierdzenie, że zrewolucjonizował on europejskie prawo
spadkowe.

Szereg przepisów wprowadzanych przez rozporządzenie ma jednak charakter
dyskusyjny, a na tle ich stosowania pojawiły się istotne niejasności. Wychodząc im
naprzeciw zdecydowaliśmy się na kolejną próbę skomentowania tej regulacji, po
tym jak pierwsze wydanie naszego komentarza spotkało się z życzliwym przyjęciem
na rynku wydawniczym. Mając na uwadze rodzącą się praktykę stosowania nowych
przepisów staraliśmy się sięgnąć do ich korzeni i ratio legis, by nie tylko oddać
zamiar ustawodawcy unijnego, ale także zaproponować ścieżkę interpretacyjną
pojawiających się w praktyce problemów. Przedstawiliśmy poglądy doktryny, tak
krajowej, jak i obcej, dotyczące nowego aktu prawnego, jak również pierwsze
orzecznictwo, jakie pojawiło się w ciągu pierwszych dwóch lat stosowania rozpo-
rządzenia. Obecne wydanie komentarza jest zatem pozycją zmienioną i uzupełnioną
w stosunku do pierwowzoru.

Dzieło, które oddajemy do rąk Czytelników jest dziełem współautorskim. Przed-
stawiciele różnych ośrodków naukowych, tak jak i reprezentanci praktyki, w tym
sądu i notariatu, prezentowali w nim własne ujęcie prezentowanych zagadnień.
Skład zespołu autorskiego, w stosunku do pierwszego wydania komentarza, uległ
niewielkiej zmianie. Przygotowując niniejsze wydanie staraliśmy się zaś uwzględ-
nić uwagi czytelników, przeanalizować głosy krytyczne płynące z doktryny czy
odzwierciedlić oczekiwania praktyki. Rezultat naszych prac uwzględnia przepisy
ustawy z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy
– Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1137), która
została przyjęta po opublikowaniu pierwszego wydania komentarza oraz najnowsze
poglądy nauki i judykatury. Mamy nadzieję, iż pozwoli to na rozstrzygnięcie szeregu
wątpliwości jakie nadal, na tle rozporządzenia, się pojawiają.
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