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WstêpWstêpIntegracja europejska w dzisiejszej dobie nie jest ograniczona do tradycyjnej

domeny ekonomicznej czy polityki spo³ecznej. Rozwój procesu zapocz¹tkowane-

go utworzeniem Unii Europejskiej na podstawie Traktatu z Maastricht jest coraz

szybszy i obejmuje coraz to nowe dziedziny. O ile w pierwszym okresie funkcjo-

nowania Unii wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeñstwa oraz wspó³praca

w zakresie wymiaru sprawiedliwoœci i spraw wewnêtrznych (okreœlanych trady-

cyjnie jako II i III filar UE) opiera³y siê wy³¹cznie na tradycyjnych metodach miê-

dzyrz¹dowych, a poszczególne dziedziny szczegó³owe pozostawa³y przedmiotem

wspólnego zainteresowania pañstw cz³onkowskich, (co ogranicza³o wspó³pracê

w du¿ej mierze do wymiany informacji), o tyle ostatnie 10 lat charakteryzuje ol-

brzymia dynamika rozwoju wspó³dzia³ania pañstw, zmierzaj¹cego zw³aszcza

w zakresie objêtym dawnym III filarem do poszerzenia i pog³êbienia wspó³pracy.

Celem pañstw cz³onkowskich, okreœlonym w traktatach za³o¿ycielskich, sta³o siê

zapewnienie obywatelom Unii Europejskiej ¿ycia w Przestrzeni wolnoœci, bez-

pieczeñstwa i sprawiedliwoœci. Regulacje prawne objê³y nowe dziedziny, upo-

wszechniona zosta³a metoda wspólnotowa poprzez przekazanie czêœci kompeten-

cji regulacyjnych na rzecz instytucji wspólnotowych oraz korzystanie z instru-

mentów prawnych Traktatu Rzymskiego (zw³aszcza rozporz¹dzeñ i dyrektyw).

Wspó³praca s¹dowa wkroczy³a ju¿ w tradycyjne domeny prawa prywatnego,

w tym prawa kolizyjnego, a pojawiaj¹ce siê projekty i prace studyjne nad ró¿nymi

aspektami unifikacji prawa cywilnego materialnego wskazuj¹ na wolê rozwijania

kontaktów w tej dziedzinie. Z kolei wspó³praca s¹dowa w sprawach karnych siêga

w coraz wiêkszym stopniu do nowych instrumentów, usytuowanych pomiêdzy

tradycyjnym prawem miêdzynarodowym a œrodkami wspólnotowymi. Zwiêksza

siê znaczenie Trybuna³u Sprawiedliwoœci, który mia³ ju¿ olbrzymi wk³ad w dzie³o

budowy integracji gospodarczej, a obecnie rozszerza swe orzecznictwo na nowe

obszary wspó³pracy s¹dowej.

Rozwój integracji europejskiej w sferze prawa karnego, cywilnego, szeroko ro-

zumianej polityki w sprawach cudzoziemców oraz zwalczania przestêpczoœci do-

prowadzi³ w ostatnich latach równie¿ do zainteresowania siê doktryny prawa tymi

nowymi zjawiskami, które opisano wy¿ej, a tak¿e do wszczêcia nowych prac ba-

dawczych. Trend ten nie omin¹³ tak¿e Polski, gdzie pojawi³o siê co najmniej kilka

pozycji ksi¹¿kowych, kompleksowo przedstawiaj¹cych dorobek prawa unijnego.

Autorami ich byli zarówno pracownicy naukowi, jak i przedstawiciele praktyki,

w tym instytucji bezpoœrednio zaanga¿owanych w realizacjê projektów integra-

cyjnych. Stosunkowo niewielkie by³o natomiast zainteresowanie szerszych œro-

dowisk praktyki wymiaru sprawiedliwoœci i spraw wewnêtrznych, aczkolwiek
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i one powoli dostrzega³y znaczenie otwarcia na prawo unijne, wymuszone coraz

czêœciej przez wymogi codziennoœci s¹dowej.

Niniejsza publikacja jest efektem realizacji projektu badawczego Nr 1HO2A

050 28 „Wspó³praca s¹dowa w sprawach cywilnych i karnych w ramach Unii Eu-

ropejskiej”, prowadzonego w Instytucie Nauk Prawnych PAN w latach 2005–2006.

Uczestniczyli w nim specjaliœci z ró¿nych dziedzin prawa europejskiego, co po-

zwoli³o na przeprowadzenie interdyscyplinarnych studiów, które ³¹czy jedna

wspólna cecha: znaczenie praktyczne dla szeroko rozumianego wymiaru sprawie-

dliwoœci. W ramach projektu zorganizowano konferencjê, której uczestnikami

byli naukowcy oraz sêdziowie S¹du Najwy¿szego. Nie chodzi³o przy tym o przed-

stawienie wszystkich zagadnieñ wspó³pracy s¹dowej i policyjnej, lecz o skupienie

siê na kwestiach najwa¿niejszych dla praktyków, stwarzaj¹cych trudnoœci w pro-

cesie wyk³adni i stosowania prawa, ale równie¿ nowatorskich z punktu widzenia

tworzenia prawa unijnego i jego obowi¹zywania w prawie wewnêtrznym pañstw

cz³onkowskich. Wyst¹pienia konferencyjne przedstawiane by³y wed³ug schema-

tu: referat teoretyczny i koreferat praktyczny.

Mamy nadziejê, ¿e ta publikacja przyczyni siê do popularyzacji problematyki

europejskiej wœród pracowników wymiaru sprawiedliwoœci i praktyki prawni-

czej, zaœ naukowcom dostarczy impulsów do dalszych prac badawczych w tej

ci¹gle nowej dziedzinie, jak¹ jest przestrzeñ wolnoœci, bezpieczeñstwa i sprawie-

dliwoœci.

Warszawa, 23.4.2007 r. W³adys³aw Czapliñski

Andrzej Wróbel
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