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WstêpWejœcie w ¿ycie rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Nr 805/2004 z 21.4.2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytu³u Eg-
zekucyjnego dla roszczeñ bezspornych sta³o siê pocz¹tkiem stworzenia fak-
tycznego obszaru swobody przep³ywu orzeczeñ s¹dowych, ugód oraz doku-
mentów urzêdowych w Unii Europejskiej.

W niniejszym opracowaniu przedstawione zostan¹ zasady oraz praktycz-
ne aspekty rozporz¹dzenia 805/2004.

Przeprowadzona zostanie równie¿ analiza przepisów ustawy z 17.2.2006 r.
o zmianie ustawy – Kodeks postêpowania cywilnego, któr¹ to ustaw¹ do
polskiej procedury cywilnej wprowadzone zosta³y rozwi¹zania przewidziane
przez rozporz¹dzenie.

Niezbêdna jest równie¿ analiza przepisów rozporz¹dzenia 44/2001
z 22.12.2000 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeñ
w sprawach cywilnych i handlowych pod k¹tem przewidzianych przez nie
rozwi¹zañ dotycz¹cych stwierdzania wykonalnoœci orzeczeñ s¹dowych,
ugód oraz dokumentów urzêdowych wydanych w pañstwach cz³onkowskich
Unii Europejskiej oraz ich podobieñstw i ró¿nic w porównaniu do procedur
ujêtych w rozporz¹dzeniu 805/2004 o Europejskim Tytule Egzekucyjnym.

W czêœci ostatniej znalaz³y siê przekazane Komisji informacje pañstw
cz³onkowskich dotycz¹ce podstawowych rozwi¹zañ prawnych wprowadzo-
nych dotychczas przez te pañstwa w zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie roz-
porz¹dzenia 805/2004.

Mam nadziejê, ¿e niniejsza publikacja oka¿e siê cennym Ÿród³em infor-
macji dla wierzycieli zainteresowanych prowadzeniem egzekucji w innych
pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej, ale tak¿e polem do polemik dla
prawników-praktyków.

Jednoczeœnie Autor chcia³by podziêkowaæ za pomoc w opracowaniu ni-
niejszej publikacji Sêdziom S¹du Okrêgowego w Szczecinie: Pani Prezes
Halinie Zarzecznej, Pani Sêdzi Ma³gorzacie Gawinek oraz Pani Sêdzi Hali-
nie Musia³, a tak¿e Panu Sêdziemu Romanowi Krzy¿akowi – za radê, liczne
konsultacje oraz cenne opinie.



Dziêkujê równie¿ Kole¿ankom i Kolegom z S¹dów Okrêgowych,
w szczególnoœci Marcie Samolak z S¹du Okrêgowego w Gorzowie Wielko-
polskim, Arkowi Kowalczykowi z S¹du Okrêgowego w Warszawie oraz
Paw³owi Larkowskiemu z S¹du Okrêgowego w Jeleniej Górze, którzy na
bie¿¹co informowali mnie o napotkanych problemach w stosowaniu roz-
porz¹dzenia oraz uzupe³niaj¹cej je ustawy z 17.2.2006 r.
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