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W programie sztokholmskim1, przyjętym w 2010 r. przez Radę Europejską, określono szereg 
celów, które należy osiągnąć do czasu zakończenia programu w 2014 r. celem udoskonalenia 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Wiąże się to z faktem, że po wejściu 
w życie traktatu lizbońskiego coraz istotniejsze jest zagwarantowanie, aby obywatele 
europejscy dostrzegali w codziennym życiu praktyczne korzyści związane z Unią Europejską, 
a przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości jest w tym zakresie szczególnie 
ważna.

Parlament określił początkowe stanowisko dotyczące programu sztokholmskiego w 
rezolucjach z dnia 25 listopada 2009 r.2 w sprawie programu w ogólności oraz z dnia 23 
listopada 2010 r.3 w sprawie aspektów programu dotyczących prawa cywilnego, prawa 
handlowego, prawa rodzinnego i prawa prywatnego międzynarodowego. W dniu 20 kwietnia 
2010 r. Komisja przyjęła plan działań służący realizacji programu sztokholmskiego4.

Mając na uwadze, że minął półmetek obowiązywania programu, który obejmuje okres 2010-
2014, Komisja Prawna, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych oraz Komisja Spraw Konstytucyjnych postanowiły dokonać oceny 
dotychczasowych postępów w celu wskazania działań, które należy jeszcze podjąć, oraz 
ewentualnych priorytetów programu następującego po programie sztokholmskim.

Niniejszy dokument roboczy skupia się na wdrażaniu programu w dziedzinach wchodzących 
w zakres kompetencji Komisji Prawnej, której sprawozdawcą jest Luigi Berlinguer. Po 
zakończeniu dyskusji w komisji oraz z pozostałymi zaangażowanymi komisjami trzech 
współsprawozdawców wszystkich trzech komisji przedstawi całościowy projekt 
sprawozdania w sprawie śródokresowego przeglądu programu sztokholmskiego.

Jak wskazano w rezolucji z dnia 23 listopada 2010 r., środki programu sztokholmskiego w 
dziedzinie współpracy sądowej w sprawach cywilnych można podzielić na cztery główne 
obszary: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo rodzinne i prawo prywatne 
międzynarodowe.

1. Prawo cywilne

W dziedzinie prawa cywilnego proponowane inicjatywy obejmowały aspekty prawa 
cywilnego materialnego i prawa cywilnego procesowego.

1.1. Prawo cywilne materialne

Jednym z głównych sukcesów w dziedzinie prawa cywilnego materialnego było przyjęcie 
rozporządzenia w sprawie dziedziczenia5. W oparciu o wniosek Komisji z 2009 r. – i po 

                                               
1 Dz.U. C 115 z 4.5.2010, s. 1.
2 P7_TA(2009)0090.
3 P7_TA(2010)0426.
4 COM(2010)0171.
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie 
jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania 
dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia 
spadkowego (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 107).
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kilku latach dyskusji – w 2012 r. osiągnięto zadowalające rozwiązanie (rolę sprawozdawcy 
pełnił Kurt Lechner). Dla obywateli europejskich jest to bardzo istotny akt ustawodawczy, 
ponieważ oznacza on, że osoba posiadająca własność w kilku państwach członkowskich 
będzie podlegała tylko jednym przepisom krajowym mającym zastosowanie do dziedziczenia, 
a nawet będzie mogła wybrać prawo państwa swojego obywatelstwa, jeżeli mieszka w innym 
państwie członkowskim.

W dziedzinie prawa umów Komisja zaproponowała w planie działań zestaw przepisów 
tworzących opcjonalny 28. system prawa umów w celu ułatwienia handlu transgranicznego, 
zwłaszcza z myślą o MŚP. Wniosek ustawodawczy dotyczący wspólnych europejskich 
przepisów dotyczących sprzedaży, przedstawiony w 2011 r., jest obecnie rozpatrywany w 
komisji, a współsprawozdawcami w jego sprawie są Klaus-Heiner Lehne i Luigi Berlinguer. 
Nie wiadomo, kiedy zaczną obowiązywać proponowane przepisy, ponieważ otwartych 
pozostaje wiele kwestii.

Dla zwykłych obywateli sprawą o bardziej bezpośrednim znaczeniu są proponowane środki w 
celu ułatwienia wzajemnego uznawania dokumentów urzędowych i aktów stanu cywilnego w 
innym państwie członkowskim, jako że brak takiego automatycznego uznawania stanowi 
jedną z poważnych przeszkód praktycznych w swobodnym przemieszczaniu się, które 
przywołują obywatele. Obecnie trwają prace nad dwoma wnioskami: pierwszy, opublikowany 
w kwietniu 2013 r., dotyczy zwolnienia z formalności w przypadku dokumentów 
urzędowych (apostille, legalizacja, tłumaczenia przysięgłe itp.), drugi zaś, spodziewany pod 
koniec 2013 r., dotyczy wzajemnego uznawania skutków aktów stanu cywilnego (w 
odniesieniu do ograniczonego wykazu sytuacji z zakresu stanu cywilnego, takich jak 
małżeństwo, zmiana nazwiska itp.). Parlament uważa obie inicjatywy za niezwykle istotne.

Wreszcie w dziedzinie ochrony osób dorosłych szczególnej troski, która to kwestia 
zajmowała komisję od dłuższego czasu1, Komisja zapowiedziała w planie działań, że nie 
przyjmie żadnych środków, ponieważ to do państw członkowskich należy decyzja o 
przystąpieniu do konwencji haskiej z 2000 roku o międzynarodowej ochronie osób 
pełnoletnich. Konferencja Haska zauważyła, że konwencja ta weszła w życie w odniesieniu 
do zaledwie 6 państw członkowskich oraz że podpisało ją – lecz nie ratyfikowało – kolejnych 
7 państw członkowskich2. W związku z tym szczególnie rozczarowuje fakt, że Komisja nadal 
nie podjęła żadnych kroków na drodze do europejskiego ustawodawstwa w tej dziedzinie, 
mimo konkluzji zawartych w rezolucji z 2008 r.

1.2. Prawo cywilne procesowe

W odniesieniu do postępowania cywilnego zasadniczym przedmiotem troski komisji było 
wprowadzenie wspólnych minimalnych standardów postępowania cywilnego, 
odzwierciedlających ambicję zapewnienia wysokiego stopnia gwarancji obywatelom 
zwracającym się do wymiaru sprawiedliwości, jak określono w tablicy wyników wymiaru 
sprawiedliwości3. Komisja zapowiedziała odnośny wniosek na 2014 r., ale jak dotąd nie jest 
jasne, czy będzie to wniosek ustawodawczy, czy też nie.

                                               
1 Zob. ust. 95 rezolucji z dnia 25 listopada 2009 r. i rezolucja z dnia 18 grudnia 2008 r. (P6_TA(2008)0638).
2 http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=71.
3 Komunikat Komisji pt. „Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości. Narzędzie wspierania skutecznego 
wymiaru sprawiedliwości i wzrostu gospodarczego”, 27 marca 2013 r.
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Ponadto, szczególnie w celu zwiększenia ochrony praw konsumentów, Parlament zaapelował 
o europejską inicjatywę umożliwiającą postępowania z powództwa zbiorowego1. W 
dokumencie towarzyszącym z dnia 18 kwietnia 2012 r.2 Komisja obiecała wyjście w 2012 r. z 
inicjatywą ustawodawczą lub nieustawodawczą w sprawie europejskich ram dotyczących 
roszczeń zbiorowych, ale jak dotąd nie została ona przedłożona.

2. Prawo handlowe

W dziedzinie prawa handlowego Komisja przedłożyła wniosek dotyczący rozporządzenia w 
sprawie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym3, który ma 
zapobiegać unikaniu przez dłużników egzekucji długów poprzez korzystanie z opóźnień 
występujących przy transgranicznym zajmowaniu rachunków bankowych. Celem 
sprawozdawcy Raffaele Baldassarrego jest dopilnowanie, aby procedura tymczasowego 
zamrażania takich rachunków bankowych do czasu egzekucji była możliwie najszybsza, przy 
jednoczesnym poszanowaniu prawa do obrony. Z uwagi na złożoność tematu finalizacja prac 
nad tym wnioskiem trwa dłużej, niż się spodziewano, lecz wkrótce oczekuje się przyjęcia aktu 
ustawodawczego.

Jeżeli chodzi o prawo spółek, Komisja nadal nie spełniła żądania Parlamentu4 dotyczącego 
opracowania 14. dyrektywy w sprawie prawa spółek, obejmującej nierozstrzygniętą kwestię 
przeniesienia siedziby spółki. Komisja uważa, że brakuje uzasadnienia takiego 
ustawodawstwa, a jego przyjęcie jest uzależnione od wyniku publicznych konsultacji z 2012 
r.5.

Jeżeli chodzi o europejską spółkę prywatną, za którą również opowiedział się Parlament w 
rezolucji z dnia 23 listopada 2010 r.6, ten ważny wniosek de facto porzucono w 2009 r. z 
uwagi na niemożność uzyskania jednogłośności w Radzie. Komisja nie podjęła działań w 
kierunku przywrócenia tego wniosku.

Wreszcie Komisja przedstawiła wniosek7 dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie 
upadłości. Celem wniosku, w którego sprawie sprawozdawcą jest Klaus-Heiner Lehne, jest 
poszerzenie zakresu rozporządzenia poprzez redefinicję „postępowania upadłościowego”, tak 
by objąć większą liczbę przypadków oraz poprawić funkcjonowanie rozporządzenia, 
wprowadzając zmiany do zasad dotyczących jurysdykcji, wszczęcia postępowania wtórnego i 
upadłości kilku spółek należących do tej samej grupy.

3. Prawo rodzinne

Rozporządzenie Rzym III8 w sprawie prawa właściwego dla rozwodu i separacji 

                                               
1 Rezolucja z dnia 2 lutego 2012 r. (P7_TA(2012)0021) i ust. 95 rezolucji z dnia 25 listopada 2009 r.
2 SP(2012)160.
3 COM(2011)0445.
4 Rezolucja z dnia 2 lutego 2012 r. (P7_TA(2012)0019) oraz ust. 33 i 34 rezolucji z dnia 23 listopada 2010 r.
5 Dokument towarzyszący z dnia 18 kwietnia 2012 r., SP(2012)260/2.
6 Ustępy 33 i 34.
7 COM(2012)0744.
8 Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie 



DT\931910PL.doc 5/7 PE508.088v01-00

PL

(sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka) przyjęto w 2010 r. w procedurze wzmocnionej 
współpracy, w której uczestniczy obecnie 15 państw członkowskich. Jest to jedyny akt 
prawny stosowany obecnie we współpracy sądowej w sprawach cywilnych, który ustanawia 
jasne zasady regulujące prawo właściwe dla rozwiązania małżeństwa.

Program sztokholmski przewidywał również przyjęcie prawa o małżeńskich ustrojach 
majątkowych1 oraz o skutkach majątkowych zarejestrowanych związków partnerskich2, 
które obejmie przepisy o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu i wykonywaniu 
orzeczeń. Obie sprawy, w których sprawozdawczynią jest Alexandra Tein, są obecnie 
rozpatrywane przez Parlament i oczekuje się ich przyjęcia w bieżącym roku. Rada podejmie 
decyzję w procedurze konsultacji.

Parlament wezwał również do opracowania prawodawstwa regulującego adopcje3

transgraniczne, ponieważ jest to dziedzina, w której wiele rodzin donosi o problemach z 
uznawaniem orzeczeń wydanych w innym państwie członkowskim. Komisja nie podjęła w tej 
sprawie inicjatywy.

W programie sztokholmskim zaproponowano przegląd rozporządzenia Bruksela II4, w 
szczególności dla rozwiązania kwestii uznawania orzeczeń w sprawie odpowiedzialności 
rodzicielskiej. Komisja zapowiedziała inicjatywę ustawodawczą na rok 2013, mającą na celu 
zastąpienie wniosku5, który musiała wycofać w 2002 r.

4. Prawo prywatne międzynarodowe w ogólności

Głównym projektem programu sztokholmskiego w dziedzinie ogólnego prawa prywatnego 
międzynarodowego był przegląd rozporządzenia Bruksela I6, mający na celu uproszczenie 
procedur wykonywania orzeczeń w innym państwie członkowskim, a w szczególności 
zniesienie procedury exequatur. Przekształcenie rozporządzenia Bruksela I, dla którego 
sprawozdawcą był Tadeusz Zwiefka, zakończyło się pomyślnie7, co uwypukliło i wyjaśniło 
określone aspekty transgranicznego wykonywania orzeczeń.

Opracowany pod auspicjami Haskiej Konferencji Prawa Międzynarodowego Prywatnego 
projekt konwencji o orzeczeniach międzynarodowych, która realizowałaby cele podobne do 
założonych w rozporządzeniu Bruksela I na szczeblu międzynarodowym8, wbrew nadziejom 
nie zakończył się pomyślnie. Negocjacje wciąż trwają i w ostatnich latach nie doprowadziły 

                                                                                                                                                  
wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej (Dz.U. L 343 z 
29.12.2010, s. 10).
1 COM(2011)0126.
2 COM(2011)0127.
3 Zobacz ust. 95 rezolucji z dnia 25 listopada 2009 r.
4 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i 
wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności 
rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz.U. L 338 z 23.12.2003, s. 1).
5 COM(2001)0505.
6 Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń 
sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, Dz.U. L 12 z 16.1.2001, s. 1.
7 Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie 
jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych 
(przekształcenie) (Dz.U. L 351 z 30.12.2012, s. 1).
8 Zobacz ust. 35 rezolucji z dnia 23 listopada 2010 r.
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do znaczących postępów..

Parlament wezwał również do ujęcia w rozporządzeniu Rzym II przepisu regulującego 
prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych wynikających z naruszenia prawa do 
prywatności i innych dóbr osobistych, w tym zniesławienia1. To wezwanie bardziej 
szczegółowo potwierdzono w rezolucji z dnia 10 maja 2012 r. wraz z zaleceniami dla Komisji 
w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 864/2007 w sprawie prawa właściwego dla 
zobowiązań pozaumownych (Rzym II)2, na którą dotychczas Komisja nie odpowiedziała, co 
stanowi naruszenie ust. 16 porozumienia ramowego w sprawie stosunków między 
Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską3.

Kolejnym zaległym, istotnym aktem ustawodawczym jest rozporządzenie regulujące terminy 
przedawnienia w sprawach transgranicznych wypadków drogowych. Z uwagi na 
rozbieżność przepisów różnych państw członkowskich często bardzo trudno zapewnić 
wymiar sprawiedliwości w tych sprawach. Komisja zamierzała przedstawić wniosek w 
2011 r., jednak wciąż nie nadano sprawie toku.

Wreszcie jako że prawo UE w dziedzinie prywatnego prawa międzynarodowego stało się 
bardzo fragmentaryczne, ze stosunkowo duża liczbą instrumentów specyficznych dla danych 
branż i obejmujących rozmaite aspekty, Parlament wezwał do przyjęcia europejskiego 
kodeksu prawa międzynarodowego prywatnego4. Celem byłoby zharmonizowanie 
przepisów prawa prywatnego międzynarodowego w różnych dziedzinach, a jednocześnie 
dopilnowanie, by nie pozostawić luk w tej regulacji.

5. Nadrzędne cele w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach cywilnych

Dla zapewnienia rozmaitych, konkretnych celów programu sztokholmskiego, poza 
poszczególnymi aktami ustawodawczymi istotne jest zapewnienie, by wszystkie 
zainteresowane podmioty miały wystarczający dostęp do wymiaru sprawiedliwości prawa 
unijnego.

Konkretnym ważnym krokiem jest dalszy rozwój projektów z zakresu e-sprawiedliwości5, 
która pozwoli obywatelom na bezpośredni dostęp do informacji prawnej i wymiaru 
sprawiedliwości, udzielając zasadniczych informacji w Internecie i umożliwiając zdalne 
składanie określonych wniosków za pośrednictwem komputera. Poczyniono pewne postępy w 
tym względzie, jednak potrzebne są dalsze działania.

Europejskie szkolenia prawnicze mają również duże znaczenie, jeżeli zakłada się 
stworzenie europejskiej kultury sądowniczej, co umożliwi rozkwit procedur wzajemnego 
uznawania6. Niepoślednią rolę w tej kwestii odgrywa działalność prowadzona w ramach 
europejskiej sieci szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości oraz przez Akademię Prawa 
Europejskiego. Ponadto ruszył wreszcie program pilotażowy Komisji dotyczący szkoleń 

                                               
1 Zobacz ust. 95 rezolucji z dnia 25 listopada 2009 r.
2 P7_TA(2012)0200.
3 Dz.U. L 304 z 20.11.2010, s. 47.
4 Zobacz ust. 95 rezolucji z dnia 25 listopada 2009 r.
5 Zobacz ust. 107, 108, 109 i 110 rezolucji z dnia 25 listopada 2009 r.
6 Zobacz ust. 105 i 106 rezolucji z dnia 25 listopada 2009 r. i ust. 5–13 rezolucji z dnia 23 listopada 2010 r.
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sędziów i pracowników wymiaru sprawiedliwości1.

6. Podsumowanie

Krótki przegląd dokonanych postępów w sprawie programu sztokholmskiego w dziedzinie 
współpracy sądowej w sprawach cywilnych pokazuje, że przyjęto pewne bardzo obiecujące 
akty ustawodawcze, ale że w związku z długimi okresami legislacyjnymi i wdrożeniowymi, 
bardzo niewiele z tych przepisów znajduje obecnie zastosowanie. Współprawodawcy 
rozpatrują obecnie dużą liczbę wniosków ustawodawczych. Jednak na rok przed wyborami z 
2014 r. i planowanym końcem programu sztokholmskiego należy zauważyć, że w wielu 
przypadkach Komisja wciąż nie przedstawiła wniosku. Co więcej, niepodjęcie przez Komisję 
pomysłów legislacyjnych Parlamentu w oczywisty sposób rozczarowuje.

                                               
1 Dz.U. S 132 z 12.7.2012, 218282.


