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PROLOGUS/WSTĘP

P.I. Rozwój historyczny europejskiego prawa prywatnego 
międzynarodowego 

P.I.1. Współpraca sądowa jako centralne pojęcie europejskiego prawa 
prywatnego międzynarodowego

Konwencją o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych za-
wartą w Brukseli 27.9.�968 r. (konwencja brukselska)� oraz konwencją o prawie właściwym dla zobowią-
zań umownych z �9.6.�980 r. (w niniejszej publikacji określanej za pomocą skrótu konwencja)2 struktury 
europejskie dały wyraz dążeniu do harmonizacji przepisów europejskiego prawa prywatnego międzynaro-
dowego. Obie cytowane konwencje zostały przyjęte jako umowy międzypaństwowe, czyli jako akty prawa 
międzynarodowego [publicznego], ponieważ wówczas Wspólnocie nie przysługiwała jeszcze kompetencja 
prawodawcza w tym zakresie. Za podstawę można było uznać tylko art. 220 TWE (obecnie art. 293 TWE3), 
zgodnie z którym państwa członkowskie – w przypadku pojawienia się takiej potrzeby – powinny podjąć 
wspólne negocjacje mające na celu uproszczenie formalności związanych z uznawaniem i wykonywaniem 
orzeczeń sądowych. Ani konwencja brukselska, ani konwencja (konwencja rzymska) nie mogły być ratyfi-
kowane przez państwa niebędące członkami WE. Znaczący wzrost liczby stosunków prawnych z elemen-
tem międzynarodowym w procesach sądowych – w szczególności w kontekście europejskim – wywołał 
wzmożone zainteresowanie państw niebędących członkami współpracą w dziedzinie międzynarodowego 
postępowania cywilnego, w celu ułatwienia uznawania wydawanych w tych państwach orzeczeń sądowych 
i podjęcia innych form współpracy sądowej pomiędzy organami poszczególnych państw. Potrzeba jesz-
cze ściślejszej współpracy, na płaszczyźnie innej niż tylko dwustronna, okazała się niezbędna. Dlatego też 
w �988 r. WE i EFTA podpisały konwencję lugańską4.

Pomimo tego, że w większym lub mniejszym stopniu, przeważająca część kontynentalnych systemów praw-
nych dość dokładnie odróżnia problematykę procesową od materialnoprawnej (nieco inaczej przedstawia 
się w tym zakresie system common law), rozwój prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście euro-
pejskim można obserwować i interpretować w znacznej mierze wspólnie, tak pod względem prawa właś-
ciwego (problematyki kolizyjnej), jak i pod względem prawa procesowego. W końcu wyrazem ich współ-
istnienia i wzajemnego oddziaływania w prawie prywatnym międzynarodowym większości krajów jest 
okoliczność, że wprawdzie koncepcyjnie rozróżnia się aspekt materialnoprawny (merytoryczny) od aspek-
tu procesowego, jednakże oba elementy ujmuje się jako wzajemnie połączonone integralne części prawa 
prywatnego międzynarodowego. Pojęciowe odróżnianie w ustawodawstwie prawa prywatnego międzyna-
rodowego i międzynarodowego prawa procesowego w znacznym stopniu traci swoje uzasadnienie i nawet 
kodeksy (regulacje) państw, w których dochodzi lub zamierzona jest nowelizacja regulacji prawnej, już ta-
kiego rozróżnienia nie przewidują5. W kontekście wspólnotowym ostatecznie nawet nie używa się okreś-

� Konwencja opublikowana w: Dz.Urz. UE z 3�.�2.�972 r., L 299, s. 32–42. Konwencja o jurysdykcji i uznawa-
niu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych zawarta w Brukseli 27.9.�968 r.; w wersji elektro-
nicznej dostępna np. pod adresem: http://curia.europa.eu/common/recdoc/convention/en/c-textes/brux-idx.htm 
(strona ostatnio odwiedzana w dniu ��.4.2009 r.), ew. również pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/smartapi/
cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=4�968A0927(0�)&model=guichett (stro-
na ostatnio odwiedzana w dniu 2�.5.2009 r.).

2 Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań umownych otwarta do podpisu w Rzymie �9.6.�980 r. 
(80/934/EWG); Dz.Urz. UE z 9.�0.�980 r., L 266, s. �–�9.

3 TWE: Artykuł 293: Państwa Członkowskie w miarę potrzeby prowadzą wspólne rokowania w celu zapewnienia 
swoim obywatelom: (–) ochrony osób, jak również korzystania z praw i ich ochrony na warunkach przyznanych przez 
każde Państwo własnym obywatelom, (–) zniesienia podwójnego opodatkowania wewnątrz Wspólnoty, (–) wzajemne-
go uznania spółek w rozumieniu artykułu 48 akapit drugi, utrzymania osobowości prawnej w przypadku przeniesienia 
siedziby z kraju do kraju oraz możliwości łączenia spółek podlegających ustawodawstwu różnych krajów, (–) uprosz-
czenia formalności dotyczących wzajemnego uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych i arbitrażowych.

4 Konwencja 88/592/EWG; opublikowana w: Dz.Urz. UE z 25.��.�988 r., L 3�9, s. 9–48. W wersji elektronicz-
nej dostępna pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumd
oc&lg=EN&numdoc=4�988A0592&model=guichett (tutaj wersja angielska; strona ostatnio odwiedzana w dniu 
2�.5.2009 r.).

5 Patrz np. MPS-n (CZ), MPS-n (PL) – teksty tych przepisów (ew. tłumaczeń orientacyjnych) – projektów ustaw 
– zostały wydrukowane w oddzielnej części niniejszej publikacji.
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lenia „międzynarodowe prawo procesowe” lub „cywilne prawo procesowe”. Mówi się raczej o europejskim 
obszarze sądowym, który w węższym znaczeniu obejmuje zagadnienia jurysdykcji, właściwości, uznawa-
nia i wykonywania orzeczeń sądowych oraz współpracę organów sądowych poszczególnych państw, zaś 
w szerszym znaczeniu to samo określenie obejmuje element kolizyjnoprawny, tzn. normy prawa prywatne-
go międzynarodowego. Rozmaite były powody przemawiające za podkreśleniem różnic między aspektem 
kolizyjnym a aspektem procesowym, które w znacznym stopniu były typowe przede wszystkim dla państw 
tzw. bloku wschodniego (przynajmniej jeśli chodzi o drugą połowę ubiegłego stulecia). Chodziło między 
innymi o przejaw władzy, wyraźnie ujawniający się w postępowaniu sądowym, podczas którego w znacz-
nym stopniu została ograniczana autonomia stron, czyli uczestników postępowania (w znacznej mierze co 
wynika już z samej istoty funkcjonowania władzy publicznej). Aczkolwiek nie można zaprzeczyć ani za-
trzeć, zasadniczych różnic między istotą i celem regulacji kolizyjnoprawnej z jednej strony, a regulacją mię-
dzynarodowych aspektów postępowania cywilnego z drugiej strony, jak również wspominanym przejawom 
władzy zwierzchniej w postępowaniu sądowym (wręcz przeciwnie – należy dostrzec ich naturalny charak-
ter) jednakże owo restrykcyjne, tudzież formalne i legislacyjne rozróżnienie traci w obecnej rzeczywistości 
swoje uzasadnienie.

Trudno nie zauważyć, że kwestia prawa właściwego jest zazwyczaj rozpatrywana i autorytatywnie rozstrzy-
gana dopiero wówczas, gdy dojdzie do sporu między stronami umowy (choć niekoniecznie spór doty-
czyć będzie wyłącznie ich). Zatarcie formalnej różnicy między aspektem merytorycznym a aspektem pro-
cesowym prawa prywatnego międzynarodowego jest spowodowane szeregiem przyczyn. Jedna z nich to 
znaczny wzrost i ogólne poparcie – wyrażane na różnych poziomach w sposób koncepcyjny, formalny lub 
wyłącznie faktyczny – dla najróżniejszych innych sposobów rozwiązywania sporów prywatnoprawnych 
(wśród których z całą pewnością najistotniejsze jest postępowanie arbitrażowe), a w wielu państwach rów-
nież dla innych pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów (jak np. mediacja itp.), powszechnie okre-
ślanym jako alternatywne sposoby rozwiązywania sporów (tzw. ADR – Alternative Dispute Resolution). 
W teorii, a w większym jeszcze stopniu w praktyce, występują różnice poglądów na temat tego, czy np. sąd 
arbitrażowy związany jest przepisami kolizyjnymi, zgodnie z którymi mają stosować normy prawa wspól-
notowego (a jeśli tak, w jakim stopniu?), itp. Również w tym przypadku chodzi o coraz szerszy zakres zasto-
sowania regulacji prawnych, które są doniosłe z punktu widzenia stosunków prywatnoprawnych zawiera-
jących element międzynarodowy. Właśnie wzrost znaczenia sposobów rozstrzygania sporów innych niż te, 
w trakcie których wyłącznie sądy powszechne ustalają wykładnię norm prawa prywatnego międzynarodo-
wego powoduje, że traci na ostrości różnica między aspektem kolizyjnoprawnym (odnoszącym się wyłącz-
nie do prawa właściwego dla meritum sporu) a aspektem procesowym (jako tym, w zakresie którego w toku 
postępowania sądowego przejawia się element publicznoprawny).

W Traktacie z Maastricht ustanawiającym Unię Europejską (EU) stworzono trzy filary wzajemnej współ-
pracy; do trzeciego filaru została włączona m.in. współpraca sądowa państw członkowskich dotycząca kwe-
stii prywatnoprawnych, a zatem współpraca już nie tylko w zakresie wyłącznie procesowym.

Na skutek włączenia art. 6� lit. c) i art. 65 do Traktatu ustanawiającego Unię Europejską (TWE)6 w Trak-
tacie amsterdamskim z �997 r.7 stworzono możliwość regulowania zagadnień z zakresu prawa prywatnego 
międzynarodowego aktami prawa wspólnotowego, w szczególności drogą bezpośrednio stosowanych roz-
porządzeń. O procesie, który nastąpił po podpisaniu Traktatu amsterdamskiego mówi się jako o procesie 
uwspólnotowiania współpracy sądowej w sprawach cywilnych, która w dodatku na podstawie tego same-
go traktatu została przeniesiona z filaru trzeciego do filaru pierwszego. Współpraca sądowa uregulowa-
na w rozdziale IV TWE (wizy, azyl, imigracja i inne polityki związane ze swobodnym przepływem osób) jest 
oparta przede wszystkim na art. 65 TWE, który wyraźnie stanowi, że: „W zakresie niezbędnym do zapew-
nienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego środki z zakresu współpracy sądowej w sprawach cy-
wilnych, mające skutki transgraniczne, które powinny być podjęte zgodnie z artykułem 67 [TWE], zmierzają 
m.in. do: a) poprawy i uproszczenia: 1) systemu transgranicznego dostarczania aktów sądowych i pozasądo-
wych; 2) współpracy w dziedzinie gromadzenia dowodów; 3) uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach 
cywilnych i handlowych, w tym decyzji pozasądowych; b) wspierania zgodności norm mających zastosowa-
nie w Państwach Członkowskich w dziedzinie kolizji ustaw i sporów o właściwość; c) usuwania przeszkód 
w należytym biegu procedur cywilnych, wspierając w razie potrzeby zgodność norm procedury cywilnej mają-

6 Wersja skonsolidowana (uwzględniająca wszystkie zmiany) Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską 
(TWE) Dz.Urz. UE z 24.�2.2002 r., C 325, s. 33 dostępna pod adresem: http://www.lisbon-treaty.org/wcm/index.
php?option=com_docman&task=cat_view&gid=2�0 (strona ostatnio odwiedzana w dniu ��.4.2009 r.).

7 Traktat amsterdamski zmieniający Traktat o Unii Europejskiej (TUE), Traktat ustanawiający Wspólnotę Eu-
ropejską (TWE) oraz inne akty powiązane, Dz.Urz. UE z �0.��.�997 r., C 340.
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cych zastosowanie w Państwach Członkowskich”. Poniekąd pomijany jest w tym zakresie art. 67 ust. 3 lit. a) 
TWE, biorąc pod uwagę jego literalne brzmienie, gdyż przez użycie spójnika „i” oznaczającego koniunkcję 
dla oddzielenia kwestii jurysdykcji (właściwości międzynarodowej), która oczywiście jest wyłączną dome-
ną sfery procesowej, podkreślony został fakt, że przez sformułowanie wspieranie zgodności norm mających 
zastosowanie w państwach członkowskich w dziedzinie kolizji ustaw (czyli w sensie ogólnym) należy rozu-
mieć zarówno element kolizyjnoprawny jak jurysdykcyjny. 

Konwencja brukselska została transponowana do bezpośrednio stosowanego ustawodawstwa europejskie-
go na skutek przyjęcia w 200� r. tzw. rozporządzenia Nr 44/2001 (określanego również jako rozporządzenie 
Bruksela I)8.

Czas od początku tego wieku można nazwać okresem dynamicznego rozwoju norm harmonizujących 
prawo procesowe. Jeszcze przed wydaniem rozporządzenia Nr 44/2001 w 2000 r. przyjęto rozporządzenie 
w sprawie postępowania upadłościowego (rozporządzenie Nr �346/2000), co oznaczało wyjście Wspól-
noty z okresu sporów politycznych dotyczących koncepcji współpracy sądowej, które dały się zaobserwo-
wać przede wszystkim po �995 r., kiedy to doszło do zablokowania przyjęcia regulacji (w formie aktu prawa 
międzynarodowego publicznego) ujednolicającej postępowanie upadłościowe z elementem międzynarodo-
wym (konwencje analogicznie jak w przypadku konwencji brukselskiej itp.). Po rozporządzeniu Nr 44/2001 
następuje np.:

Rozporządzenie Rady WE Nr 220�/2003 z 27.��.2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykony-
wania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, 
uchylające rozporządzenie (WE) Nr �347/2000 (tzw. rozporządzenie Bruksela II),

Rozporządzenie Rady WE Nr �348/2000/WE w sprawie doręczania w Państwach Członkowskich sądowych 
i pozasądowych dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych, rozporządzenie Rady WE Nr �206/200� 
z 28.5.200� r. w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowo-
dów w sprawach cywilnych lub handlowych,

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 805/2004 w sprawie utworzenia Europejskiego 
Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych itp.

Wzmacnianie współpracy sądowej było i jest jednak realizowane również za pomocą innych instrumen-
tów. Chodzi np. o:

• Dyrektywę Rady Nr 2003/8/WE w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sporach 
transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących się do pomocy 
prawnej w sporach o tym charakterze,

• Decyzję Rady Nr 200�/470/WE ustanawiającą Europejską Sieć Sądową w sprawach cywilnych i handlo-
wych,

• Plan działania Komisji i Rady z �0.6.2005 r. (implementacja programu haskiego mającego na celu wzmac-
nianie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości) itp.

W dniu 22.6.2003 r. Komisja Europejska (KE) przedłożyła projekt rozporządzenia dotyczącego prawa właś-
ciwego dla zobowiązań pozaumownych9 (tzw. Rzym II – w ramach niniejszej publikacji określanego za po-
mocą skrótu rozporządzenie Nr 864/2007) co oznacza, że konwencja pozostała jedynym instrumentem, 
który przetrwał w formie umowy międzynarodowej, jako aktu prawa międzynarodowego, a nie wspólno-
towego.

8 Rozporządzenie (WE) Nr 44/200� z 22.�2.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz 
ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, Dz.Urz. UE z �6.�.200� r., L �2, s. �–23.

9 Wynikiem było przyjęcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 864/2007 z ��.7.2007 r., 
dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), Dz.Urz. UE, lipiec 2007 r., L �99.
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