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Stan zawis³o�ci sprawy w konwencji z Lugano
i w prawie wspólnotowym � pojêcie spraw to¿samych

I. Uwagi wstêpne

Jednym z kluczowych problemów w miêdzynarodowym postêpowa-
niu cywilnym jest tzw. stan zawis³o�ci sprawy. Nierzadko zdarza siê, ¿e
pozwany w odpowiedzi na ¿¹danie powoda podnosi zarzut, ¿e miêdzy
nim i powodem toczy siê ju¿ w tej samej sprawie postêpowanie za granic¹.
W takiej sytuacji dochodzi do tzw. pozytywnego konfliktu jurysdykcyj-
nego, maj¹cego miejsce, gdy wiêcej ni¿ jeden s¹d przyst¹pi³ do rozpa-
trywania tej samej sprawy. Artyku³ 1098 k.p.c. przewiduje, ¿e prowa-
dzone za granic¹ postêpowaniew tej samej sprawie pomiêdzy tymi samymi
stronaminiemawp³ywuna jurysdykcjê s¹dupolskiego.Odmienn¹ regulacjê
zawiera art. 21 obowi¹zuj¹cej w stosunku do Polski od 1 lutego 2002 r.
konwencji lugañskiej z dnia 16 wrze�nia 1988 r. o jurysdykcji i wyko-
nywaniu orzeczeñ s¹dowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U.
Nr 10, poz. 132)1. Regulacjê równoleg³¹ do konwencji lugañskiej zawiera
konwencja brukselska z 1968 r.2, zawarta pomiêdzy pañstwamiWspólnot
Europejskich, która z dniem 1 marca 2002 r. zast¹piona zosta³a rozpo-
rz¹dzeniem Rady Unii Europejskiej nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r.

1 Przepisy podane bez dalszego okre�lenia s¹ przepisami konwencji lugañskiej lub
brukselskiej. W obydwu aktach prawnych zachowano identyczn¹ numeracjê przepisów.

2 Tekst jedn.: Dz.Urz. WE z dnia 26.1.1998 r. Nr C 27.
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o jurysdykcji s¹dów, uznaniu i wykonywaniu orzeczeñ w sprawach cy-
wilnych i handlowych3.
Konwencja lugañska wy³¹cza w zakresie swego zastosowania ustawê

polsk¹4.
Choæ w stosunku do konwencji lugañskiej nie istnieje organ maj¹cy

kompetencje do dokonywania jednolitejwyk³adni jej przepisów, to zgodnie
z za³¹czonym do niej protoko³em nr 2 oraz o�wiadczeniami sygnatariuszy
z³o¿onymi przy podpisaniu konwencji, s¹dy pañstw cz³onków konwencji
maj¹ obowi¹zek uwzglêdniaæ w nale¿yty sposób orzeczenia ETS i s¹dów
krajowych wydanych w stosunku do analogicznych w brzmieniu prze-
pisów konwencji brukselskiej5. St¹d w rozwa¿aniach dotycz¹cych prze-
pisów konwencji z Lugano orzecznictwo ETS odnosz¹ce siê do konwen-
cji brukselskiej bêdzie brane pod uwagê jako wa¿na wskazówka w sto-
sowaniu konwencji lugañskiej.
Aby przepis art. 21 konwencji móg³ byæ zastosowany, musz¹ zostaæ

spe³nione nastêpuj¹ce przes³anki: 1) obydwie sprawy musz¹ toczyæ siê
przed s¹dami pañstw stron konwencji, 2) pomiêdzy tymi sprawami winna
istnieæ to¿samo�æ zarówno podmiotowa � w odniesieniu do stron, jak
i przedmiotowa � dotycz¹ca tego, o co toczy siê postêpowanie. W szcze-
gólno�ci kwestia to¿samo�ci przedmiotu postêpowania budzi dot¹d nie
za¿egnane ca³kowicie w¹tpliwo�ci, ponadto 3), z uwagi na zasadê prio-
rytetu postêpowania wcze�niej zawis³ego, konieczne jest okre�lenie chwi-
li, w której ka¿da ze spraw zawis³a przed s¹dem. Ze wzglêdu na przyjêt¹
przez Europejski Trybuna³ Sprawiedliwo�ci metodê okre�lania tego
momentu wed³ug wewnêtrznego prawa procesowego danego pañstwa,
niejednolite s¹ ustalenia dotycz¹ce momentu powstania stanu zawis³o�ci
w poszczególnych sprawach. Nie nale¿¹ do rzadko�ci sytuacje, w których,
na wiadomo�æ o dzia³aniach zmierzaj¹cych do dochodzenia roszczenia,
przeciwnik skrzêtnie wykorzystuje przepisy innego pañstwa konwencyj-
nego, pozwalaj¹ce na wcze�niejsze doprowadzenie do powstania stanu

3 Dz.Urz. WE z dnia 16 stycznia 2002 r. Nr L 12. Rozporz¹dzenia nie przyjê³a jednak
Dania, st¹d pomiêdzy tym krajem i pozosta³ymi cz³onkami Unii Europejskiej obowi¹zuje
wci¹¿ konwencja brukselska. Rozporz¹dzenie kwestie zawis³o�ci sprawy i sprawwi¹¿¹cych
siê ze sob¹ reguluje w art. 27 i nast.

4 Na podstawie art. 91 ust. 2 Konstytucji RP i art. 1096 k.p.c.
5 Por. G. J e g h e r, Rechtshängigkeit in der Schweiz nach Art. 21 Lugano-Überein-

kommen, IPRax 2000, z. 2, s. 143.
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zawis³o�ci i wytacza tam powództwo. Okre�lanie momentu powstania
stanu zawis³o�ci sprawy wy³¹cznie wed³ug prawa wewnêtrznego danego
pañstwa umo¿liwia zatem niejednokrotnie blokowanie zabiegów proce-
sowych drugiej strony. Zapobiegaæ temu ma obowi¹zuj¹cy w pañstwach
Unii Europejskiej art. 30 rozporz¹dzeniaRadynr 44/2001 z dnia 22 grudnia
2000 r. Ustanawia on jednolite zasady okre�lania momentu powstania
stanu zawis³o�ci sprawy.
Niniejsze opracowanie po�wiêcone jest przybli¿eniu problematyki to¿-

samo�ci podmiotowej i przedmiotowej spraw jako przes³anek zawis³o�ci.

II.Wewnêtrzne przepisy polskie

Polskie przepisy z zakresu miêdzynarodowego postêpowania cywil-
nego w obecnym ujêciu nie przypisuj¹ skutków procesowych zarzutowi
zawis³o�ci sporu za granic¹. Zgodnie z art. 1098 k.p.c., zawis³o�æ sporu
przed s¹dem za granic¹ nie pozbawia s¹du polskiego jurysdykcji krajowej.
S¹d nie ma zatem ani obowi¹zku umorzenia postêpowania ze wzglêdu
na ujemn¹ przes³ankê procesow¹, ani te¿ zawieszenia postêpowania do
czasu ustalenia w³a�ciwo�ci s¹du zagranicznego. Nie mo¿na na tej pod-
stawie ¿¹daæ równie¿ odrzucenia pozwu lub wniosku6. Nie gra w tym
zakresie ¿adnej roli pozytywna prognoza uznania i wykonania orzeczenia
zagranicznego w Polsce. Odmiennie ni¿ w przypadku wewnêtrznego
postêpowania cywilnego, w odniesieniu do miêdzynarodowego postêpo-
wania cywilnego polski ustawodawca uzna³, ¿e uwzglêdniane w krajo-
wym prawie procesowym racje ekonomii procesowej i zachowania jed-
nolito�ci orzecznictwa nie znajduj¹ zastosowania. Przepis art. 1098 k.p.c.
zwi¹zany jest funkcjonalnie z art. 1146 § 1 pkt 4 i art. 1150 § 1 pkt 2
k.p.c., zgodnie z którymi orzeczenie zagraniczne nie mo¿e byæ uznane
i wykonane w Polsce, je¿eli przed uprawomocnieniem siê orzeczenia s¹du
zagranicznego zosta³o w Polsce wszczête postêpowanie przed s¹dem
powo³anymdo rozstrzygniêcia sprawy7. Zgodnie zatemz przepisemk.p.c.,

6 T. E r e c i ñ s k i, J. C i s z e w s k i, Komentarz do Kodeksu postêpowania cywilnego.
Czê�æ trzecia. Przepisy z zakresu miêdzynarodowego postêpowania cywilnego,Warszawa
2001, s. 33; J. C i s z e w s k i, Konwencja z Lugano, Komentarz,Warszawa 2001, s. 154.

7 T. E r e c i ñ s k i, J. C i s z e w s k i, Komentarz...., s. 33; por. K.We i t z, Za³o¿enia
i kierunki reformy przepisów kodeksu postêpowania cywilnego o uznawaniu i wykony-



127

Stan zawis³o�ci w konwencji z Lugano i w prawie wspólnotowym...

zanim orzeczenie zagraniczne stanie siê prawomocne, mo¿na wszcz¹æ
w Polsce postêpowanie, a w razie jego wszczêcia orzeczenie zapad³e za
granic¹ nie mo¿e byæ uznane (art. 1146 § 1 pkt. 4 k.p.c.).

III. Regulacje europejskie

1. Uwagi ogólne

Zarówno konwencja lugañska w art. 21, jak i rozporz¹dzenie nr 44/
2001 w art. 278 zawieraj¹ rozwi¹zanie odmienne od przewidzianego w
k.p.c. Dla rozstrzygniêcia konfliktu pomiêdzy równolegle tocz¹cymi siê
postêpowaniami przyjmuj¹ zasadê pierwszeñstwa sprawy wcze�niej
zawis³ej9. Gdy spe³nione s¹ ustanowione w konwencji przes³anki zawi-
s³o�ci, rozwi¹zanie to dzia³a bez wymogu wyst¹pienia dalszych przes³a-
nek. W razie podniesienia przez stronê zarzutu zawis³o�ci sprawy lub
powziêcia przez s¹d wiadomo�ci o niej z urzêdu, s¹d, przed którym
sprawa zawis³a pó�niej, zobowi¹zany jest do zawieszenia postêpowania
wed³ug obowi¹zuj¹cych w jego siedzibie przepisów proceduralnych do
czasu, gdy prawomocnie ustalona zostanie jurysdykcja s¹du powo³anego
jako pierwszego10. Obowi¹zek zawieszenia postêpowania, a nie od razu
odrzucenia pozwu lub wniosku, wynika z potrzeby unikania negatywnych
konfliktów kompetencyjnych. Tego rodzaju konflikt pojawi³by siê, gdyby
s¹d, przed którym sprawa zawis³a pó�niej, nie czekaj¹c na mo¿liwie

waniu zagranicznych orzeczeñ, Kwartalnik Prawa Prywatnego (dalej: KPP) 2001, z. 4,
s. 925 i nast.

8 Rozporz¹dzenie nr 44/2001, tak jak konwencje brukselska i lugañska, odnosi siê do
spraw cywilnych i handlowych, natomiast spraw ma³¿eñskich i kwestii odpowiedzialno�ci
rodziców zawspólne dzieci dotyczy Rozporz¹dzenie RadyUnii Europejskiej nr 1347/2000
z dnia 29 maja 2000 r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeñ w sprawach
ma³¿eñskich i wydanych w postêpowaniu dotycz¹cym odpowiedzialno�ci rodziców za
wspólne dzieci (Dz.Urz. WE 2000, Nr L 160, s. 19). Rozporz¹dzenie nr 1347/2000
zawiera w art. 11 rozwi¹zanie zbli¿one do przewidzianego w art. 27 rozporz¹dzenia nr 44/
2001.

9 J. K r o p h o l l e r, Europäisches Zivilprozessrecht (dalej: EuZP),wyd. 6, Heidelberg
1998, art. 21, nb. 1; H. S c h a c k, Widersprechende Urteile: Vorbeugen ist besser als
Heilen, IPRax 1989, z. 3, s. 140.

10 Zob. H. G a u d em e t - Ta l l o n, Les Conventions de Bruxelles et Lugano, wyd. 2,
Paris 1996, s. 205.
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negatywn¹ decyzjê pierwszego s¹du, odrzuci³ pozew ze wzglêdu na brak
jurysdykcji krajowej. Powód musia³by wtedy rozpoczynaæ proces od
nowa, a móg³by te¿ pozostaæ bez ochrony prawnej ze wzglêdu np. na
up³yw terminów11.
Co wa¿ne, s¹d, przed który pó�niej wytoczono powództwo, nie ma

uprawnienia do badania jurysdykcji s¹du pierwszego w celu rozpatrzenia,
czy takie orzeczenie bêdziemia³o szanse na uznanie iwykonaniew ramach
konwencji12. Jedynie s¹d, przed którym sprawa wcze�niej zawis³a, jest
uprawniony i zobowi¹zanydobadania swej jurysdykcji.W ramach systemu
stworzonego przez konwencjê regu³¹ jest bowiem automatyczne uznanie
i wykonanie orzeczeñ, bez oceny widoków na uznanie wyroku maj¹cego
zapa�æ we wcze�niejszym procesie. Rozpatrywanie mo¿liwo�ci uznania
orzeczenia zagranicznego s¹du nios³oby za sob¹ zbyt du¿¹ niepewno�æ
wodniesieniu do decyzji s¹du, uzale¿nionej od dokonanej przezeñ oceny13.
Zgodnie z interpretacj¹ Trybuna³u, s¹d, przed którym pó�niej wszczêto
postêpowanie, nie mo¿e odmówiæ zawieszenia postêpowania. Wyj¹tkiem
jest przypadek, gdy s¹d ten ma jurysdykcjê wy³¹czn¹ z art. 16 konwen-
cji14. Orzeczeniu wydanemu z naruszeniem art. 16 nale¿y, zgodnie z art.
28 ust. 1, odmówiæ uznania. Zgodnie z przekonaniem Trybuna³u, usta-
nowienie w art. 16 jurysdykcji wy³¹cznej podyktowane by³o wzglêdami
szczególnej, publicznoprawnej natury (odnosz¹cymi siê do nieruchomo-
�ci, publicznych rejestrów, patentów). St¹d Trybuna³ przyj¹³, ¿e jedynie
w sprawach objêtych art. 16 drugi s¹d, je¿eli jest w³a�ciwy zgodnie z
tym przepisem, mo¿e dalej prowadziæ postêpowanie, bez wzglêdu na inny
proces tocz¹cy siê w innym kraju. S¹d, przed którym sprawa zawis³a
pó�niej, nie jest równie¿ uprawniony do badania kwestii zachowania przez
pierwszy s¹d wi¹¿¹cych go przepisów postêpowania. W szczególno�ci
niemo¿e on rozpatrywaæ prawid³owo�ci dorêczeñ pozwanemu.Cowa¿ne,

11 J. K r o p h o l l e r, EuZP, wyd. 6, art. 21, nb. 21.
12 Por. H. G a u d em e t - Ta l l o n, Les Conventions..., s. 210.
13 J. K r o p h o l l e r, EuZP, wyd. 6, art. 21 nb. 15; zob. wyrok OLG Frankfurt n. M.

z dnia 5.03.2002 r. IPRax 2002, z. 6, s. 515, glosa S. H om a n n, IPRax 2002, z. 6, s. 503.
14 Wyrok ETS z dnia 27.06.1991 r., Overseas Union/New Hampshire Insurance Com-

pany, nr C-351/89, ECR 1991, s. I-03317, nb. 19 i nast. Aprobuj¹co m.in. J. K r o p h o l -
l e r, EuZP, art. 21, nb. 17; przeciwnie R. G e i m e r, R. S c h ü t z e, Europäisches Zivilver-
fahrensrecht,München 1997, art. 21 nb. 18; P. G o t t w a l d, [w:]Münchener Kommentar
zur ZPO, t. 3, München 1992, art. 21, nb. 8.
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w³a�nie takiemu badaniu, które, jak siê spodziewano, znacznie utrudnia-
³oby i wyd³u¿a³oby postêpowanie, twórcy konwencji chcieli zapobiec.
System oparty na przepisach konwencji zasadza siê na za³o¿eniu rów-
nowarto�ci orzeczeñ s¹dów ró¿nych pañstw15. Pozwala to na urzeczy-
wistnienie zasady automatyzmu w uznawaniu orzeczeñ wydanych w
pañstwach konwencyjnych.
Na obowi¹zek s¹du zastosowania art. 21 konwencji nie wp³ywa to,

¿e powodowi zakazano zarz¹dzeniem s¹du wnoszenia powództwa w
okre�lonej sprawie (tzw. anti-suit injunctions). Zarz¹dzenia takie, znane
zw³aszcza w anglosaskich systemach prawnych, nie s¹ skuteczne wobec
postêpowañ wszczynanych w pañstwach konwencyjnych. W systemie
stworzonym przez konwencjê, cechuj¹cym siê jednolitymi zasadami
jurysdykcji, unikaniem sprzecznych orzeczeñ i automatyzmem ich uzna-
nia, takim zakazom wnoszenia powództw odmawia siê skuteczno�ci16.
Dopiero z chwil¹, gdy stwierdzona zostaniew³a�ciwo�æ s¹du, przed którym
sprawa wcze�niej zawis³a, s¹d pó�niej powo³any ma obowi¹zek uznaæ,
¿e nie przys³uguje mu jurysdykcja w sprawie oraz � w Polsce � podj¹æ
zawieszone postêpowanie i odrzuciæ pozew (art. 1099 k.p.c.). Wzglêdy
ostro¿no�ci nakazuj¹, aby drugie postêpowanie umarzaæ dopiero po
prawomocnym stwierdzeniu swej jurysdykcji przez s¹d, przed którym
sprawa zawis³a wcze�niej17. Je¿eli s¹d, przed który wcze�niej wytoczono
powództwo dokona odmiennych ustaleñ co do swojej jurysdykcji, to s¹d
drugiego pañstwa podejmie postêpowanie i bêdzie je prowadziæ w dal-
szym ci¹gu. Czynno�ci przewidzianych w art. 21 s¹d powinien dokonaæ
z urzêdu, gdy wyst¹pi¹ przes³anki zawis³o�ci sprawy, choæ z pewno�ci¹
najczêstszym �ród³em informacji o niej bêd¹ twierdzenia strony, podnie-
sione w zarzucie powo³uj¹cym siê na lis pendens. Oczywi�cie, obowi¹zek
ten powstaje, gdy okoliczno�ci dostatecznie uzasadniaj¹ twierdzenie, ¿e
sprawa o to samo roszczenie toczy siê ju¿ przed s¹dem innego pañstwa-
strony konwencji18.

15 Zob. wyrok OLG Frankfurt n. M. z dnia 5.03.2002 r. IPRax 2002, z. 6, s. 515;
Glosa S. H om a n n, IPRax 2002, s. 504.

16 Zob. J. K r o p h o l l e r, EuZP, wyd. 6, art. 21, nb. 19.
17 Por. J. C i s z e w s k i,Konwencja z Lugano..., s. 154; jak równie¿ H. G a u d e m e t -

Ta l l o n, Les Conventions..., s. 210 i podana tam literatura.
18 Raport P. Jenarda do konwencji brukselskiej, Dz.Urz. WE 1979 C 59, do art. 21;

por. równie¿ J. C i s z e w s k i, Konwencja z Lugano..., s. 156.
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2. Sprawy to¿same

2.1. Pojêcie zawis³o�ci sprawy

Dla zastosowania art. 21 konwencji niezbêdne jest ustalenie, przed
którym z s¹dów dosz³o do ostatecznej zawis³o�ci sprawy. W odniesieniu
do konwencji brukselskiej Trybuna³ uzna³, ¿e pojêcie sporów to¿samych
wyk³adaæ przy zastosowaniu tzw. metody autonomicznej, bez bezpo�red-
niego odwo³ania siê do krajowych rozwi¹zañ prawnych19. Zastosowania
art. 21 konwencji nie wy³¹cza okoliczno�æ, ¿e dane roszczenie docho-
dzone jest w formie powództwa adhezyjnego20. Konwencja mówi wpraw-
dzie o �powództwach�, jednak przepis odnosi siê tak¿e do innych ni¿
pozew form dochodzenia roszczeñ. Równie¿ np. przypozwanie mo¿e na
podstawie przepisów procesowych danego pañstwa uzasadniaæ stan
zawis³o�ci sprawy wobec przypozwanego21. Wed³ug ETS dla przyjêcia
stanu zawis³o�ci sprawy wa¿ne jest ustalenie, czy sprawa przed s¹dem
zawis³a w sposób stanowczy, ostateczny. Wed³ug Trybuna³u, spe³nienie
tej przes³anki ma byæ ustalane zgodnie z wewnêtrznym prawem proce-
sowym danego pañstwa22.
Donios³e w stosowaniu art. 21 konwencji jest równie¿ to, ¿e pod

uwagê brane powinny byæ jedynie postêpowania merytoryczne, maj¹ce
na celu rozpoznanie samego sporu dotycz¹cego stosunkuprawnegomiêdzy
stronami. Nie zachodzi zawis³o�æ sprawy w stosunku do postêpowania
incydentalnego zwi¹zanego ze sporem. Ma to znaczenie w szczególno�ci
w odniesieniu do postêpowania zabezpieczaj¹cego, które zgodnie z art.
24 mo¿e toczyæ siê równie¿ przed s¹dem nie maj¹cym jurysdykcji wed³ug
konwencji. Przyjêcie stanu zawis³o�ci w sytuacji, w której jedno z postê-
powañ dotyczy zabezpieczenia roszczenia (np. ze wzglêdu na po³o¿ony
w danym pañstwie maj¹tek pozwanego), przeczy³oby istocie regulacji art.
24, który ma za zadanie umo¿liwienie uzyskania skutecznego zabezpie-

19 Wyrok ETS z dnia 8.12.1987 r., Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo, nr 144/06,
ECR 1987, s. 04861, nb 11.

20 J. K r o p h o l l e r, EuZP, wyd. 6, art. 21, nb. 10.
21 J. K r o p h o l l e r, EuZP, wyd. 6, art. 21, nb. 2.
22 Wyrok ETS Zegler/Salinitri, z dnia 7.06.1084 r. Nr 129/83, ECR 1984, s. 2397;

por. G. J e g h e r, op. cit., s. 144.
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czenia. Mog³oby bowiem dochodziæ do blokowania postêpowania zabez-
pieczaj¹cego przez d³u¿nika wszczynaj¹cego postêpowanie merytoryczne
lub incydentalne w innym kraju23.
W przypadku dwóch analogicznych postêpowañ incydentalnych to-

cz¹cych siê równolegle (o ile w tych przypadkach mo¿na w ogóle mówiæ
o zawis³o�ci), proponuje siê, aby stosowaæ art. 21 konwencji24.

2.2. Po³o¿enie s¹du i zasiêg czasowy uregulowania

Aby móg³ znale�æ zastosowanie art. 21 konwencji, konieczne jest, aby
s¹d, przed którym toczy siê ju¿ postêpowanie, znajdowa³ siê w pañstwie
bêd¹cym stron¹ konwencji. Przepis konwencji znajduje bowiem jedynie
zastosowanie, gdy równoleg³e postêpowania prowadzone s¹ na obszarze
jej obowi¹zywania. To lokalizacja s¹du, a nie miejsce zamieszkania stron
decyduje o zastosowaniu przepisu o zawis³o�ci sprawy25.
Pañstwa, w których tocz¹ siê równoleg³e postêpowania, w chwili

rozpatrywania przez drugi s¹d problemu zawis³o�ci sprawy powinny byæ
stronami konwencji. W odniesieniu do konwencji brukselskiej Trybuna³
wyrazi³ zdanie, ¿e przepis o zawis³o�ci sprawy znajduje zastosowanie
równie¿ wtedy, gdy pierwsza sprawa zawis³a przed s¹dem w czasie, gdy
pomiêdzy dwoma pañstwami nie obowi¹zywa³a jeszcze konwencja, lecz
s¹d powo³any jako pierwszy sw¹ jurysdykcjê ustali³ na podstawie prze-
pisów analogicznych do zasad konwencyjnych26. Zasada ta znajdzie
zastosowanie w stanach faktycznych, objêtych zakresem zastosowania
konwencji lugañskiej, gdy polski s¹d, przed którym sprawa wcze�niej
zawis³a, zastosowa³ przepis jurysdykcyjny odpowiadaj¹cy regu³om kon-
wencji jeszcze przedwej�ciem jej w ¿ycie. S¹d zagranicznyma obowi¹zek
zachowania nakazu z art. 21 konwencji.

23 J. K r o p h o l l e r, EuZP, wyd. 6, art. 21, nb. 11; M. P e r t e g a s - S e n d e r, Za-
wis³o�æ sprawy oraz sprawy zwi¹zane, KPP 1999, nr 4, s. 744.

24 M. P e r t e g a s S e n d e r, Zawis³o�æ..., s. 744.
25 Wyrok ETS z dnia 27.6.1991 r. Overseas Union Insurance/New Hampshire Insu-

rance Company, nr C-351/89, ECR I, s. 3317, nb. 13 i nast.; zob. równie¿ M. P e r t e g a s -
S e n d e r, Zawis³o�æ..., s. 738.

26 Wyrok ETS z dnia 9.10.1997 r., Van Horn/Cinnamond, nr C- 136/95, ECR, s. I-
5451, nb. 27; zob. M. P e r t e g a s - S e n d e r, Zawis³o�æ..., s. 738 i nast.
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Odmiennej sytuacji dotyczy orzeczenie ETS w sprawie Tatry/Maciej
Rataj27. Chodzi³o w niej m. in. o problem, czy art. 21 konwencji znajduje
równie¿ zastosowanie, gdy w czasie jej obowi¹zywania miêdzy dwoma
pañstwami jeden z s¹dów rozpatruj¹cych sprawê opar³ sw¹ jurysdykcjê
nie na przepisach konwencji, lecz na innych, szczególnych krajowych
lub konwencyjnych regulacjach. Trybuna³ wyrazi³ zdanie, ¿e nawet je¿eli
s¹d opar³ sw¹ jurysdykcjê na innej, szczególnej konwencji miêdzynaro-
dowej28, nale¿y zastosowaæ art. 21 konwencji. Przepis tenwymaga bowiem
jedynie, aby postêpowania toczy³y siê w ró¿nych pañstwach konwen-
cyjnych, bez wzglêdu na to, na jakim przepisie s¹dy opar³y sw¹ jurys-
dykcjê29. Przyjmuje siê, ¿e je¿eli w szczególnych regulacjach dotycz¹cych
jurysdykcji nie zawarto odrêbnych postanowieñ co do zawis³o�ci sprawy,
nale¿y stosowaæ przepisy konwencji30. Pozostaje to w zwi¹zku z pogl¹-
dem wyra¿onym przez Trybuna³, ¿e dla zastosowania art. 21 nie ma
znaczenia miejsce zamieszkania stron postêpowania. W szczególno�ci
dyspozycj¹ art. 21 objêty jest przypadek, gdy s¹d rozpatruje sprawê,
stosuj¹c swe wewnêtrzne normy jurysdykcyjne na podstawie art. 4
konwencji wobec pozwanego, nie maj¹cego miejsca zamieszkania w
pañstwie konwencyjnym31.

2.3. To¿samo�æ stron

Artyku³ 21 znajduje zastosowanie jedynie wtedy, gdy zarówno wcze-
�niej, jak i pó�niejwszczête postêpowanie toczy siê pomiêdzy tymi samymi

27 Wyrok ETS z dnia 6.12.1994 r., nr C-406/92, ECR 1994, s. I 5439, nb. 26 i nast.
Wodniesieniu do tego problemu por. H. S c h a c k,Gerechtigkeit durch weniger Verfahren,
IPRax 1996, z. 2, s. 81.

28 Zgodnie z art. 57 konwencji jej postanowienia nie naruszaj¹ porozumieñ miêdzy-
narodowych reguluj¹cych jurysdykcjê, uznanie i wykonywanie orzeczeñ dla szczególnych
rodzajów spraw.

29 Wyrok ETS z dnia 27.06.1999 r., Overseas Union Insurance/New Hampshire Com-
pany, nr C-351/89, ECR 1991, s. 3317, nb. 14; por. H. S c h a c k, Gerechtigkeit..., s. 81;
H. G a u d em e t - Ta l l o n, Les Conventions..., s. 205.

30 Tak te¿ orzek³ Trybuna³ w sprawie Tatry/Maciej Rataj nr C-406/92, ECR 1994,
s. I 5439, w stosunku do zastosowanej przez jeden z s¹dów sprawie � konwencji z 1952 r.
o zatrzymaniu statków pe³nomorskich, która nie przewidywa³a odrêbnych regu³ w odnie-
sieniu do zawis³o�ci sprawy; zob. równie¿M. P e r t e g a s - S e n d e r, Zawis³o�æ..., s. 739.

31 Wyrok ETS z dnia 27.06.1991 r. Overseas Union Insurance/New Hampshire In-
surance Company, nr C-351/89, ECR s. I 3317, nb. 13 i nast.
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stronami. Wyra¿enie �pomiêdzy tymi samymi stronami� powinno byæ
wyk³adane przy zastosowaniu metody autonomicznej32.
Dla przyjêcia stanu zawis³o�ci sprawy nie ma znaczenia rola proce-

sowa danej strony w poszczególnym postêpowaniu. Jak to siê zreszt¹
czêsto dzieje, ta sama strona w jednym procesie mo¿e wystêpowaæ np.
jako powód, w drugim jako pozwany33. Nieczêsto jednak rodz¹ siê w¹t-
pliwo�ci co do to¿samo�ci stron w równoleg³ych postêpowaniach, zw³asz-
cza gdy w tej samej roli procesowej wystêpuje wiêcej ni¿ jeden podmiot.
Problem taki Trybuna³ rozwa¿a³ w sprawie, w której ubezpieczyciel

statku pozwa³ we Francji w³a�ciciela ³adunku i jego ubezpieczyciela o
pokrycie czê�ci kosztów wynik³ych z awarii morskiej, a w równoleg³ym
postêpowaniu w Danii ci ostatni wyst¹pili z roszczeniem o zwrot czê�ci
kosztów przeciwko w³a�cicielowi statku i jego najemcy34. W sprawie
chodzi³o m.in. o ustalenie, czy za te same strony mo¿na dla zastosowania
art. 21 uznaæ ubezpieczyciela i ubezpieczonego.W rozpatrywanej sprawie
Trybuna³ wykluczy³ to¿samo�æ pomiêdzy tymi stronami. Stwierdzi³ jed-
nak, ¿e uznanie ich za te same strony by³oby mo¿liwe, gdyby interesy
ubezpieczyciela i ubezpieczonegow stosunku do przedmiotu procesu by³y
identyczne i nierozerwalnie ze sob¹ zwi¹zane. Mia³oby to ten skutek, ¿e
wyrok dotycz¹cy ubezpieczonego posiada³by powagê rzeczy os¹dzonej
wobec ubezpieczyciela i na odwrót. Tak¹ to¿samo�æ interesów mo¿na
by zdaniem Trybuna³u przyj¹æ np. w przypadku, gdy roszczenia pierwot-
nie przys³uguj¹cego ubezpieczonemu dochodzi ubezpieczyciel po wst¹-
pieniu w prawa zaspokojonego wierzyciela, przy czym ubezpieczony nie
ma mo¿liwo�ci wp³ywu na postêpowanie. Trybuna³ zastrzeg³ jednak, ¿e
gdy interesy stron umowy s¹ rozbie¿ne, wyk³adnia art. 21 nie mo¿e
pozbawiaæ stron mo¿liwo�ci dochodzenia roszczeñ przeciw sobie nawza-
jem35.

32 Wyroki ETS z dnia 6.12.1994 r., Tatry/Maciej Rataj, nr C-406/92, ECR 1994, s. I
5439, nr 30; z dnia 8.12.1987 r., Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo, nr C-144/86, ECR
1987, s. 04861; J. K r o p h o l l e r, EuZP, wyd. 6, art. 21, nb. 4.

33 J. K r o p h o l l e r, EuZP, wyd. 6, art. 21, nb. 4; H. G a u d em e t - Ta l l o n, Les
Conventions�, s. 205; M. P e r t e g a s - S e n d e r, Zawis³o�æ�, s. 742.

34 Wyrok ETS z dnia 19.05.1998 r., Drouot Assurances S.A./CMI Industrial Sites,
nr C-351/96, ECR 1998, s. I-03075.

35 Wyrok ETS z dnia 19.05.1998 r., Drouot Assurances S.A./CMI Industrial Sites,
nr C-351/96, ECR 1998, s. I-03075, nb. 19 i nast.
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Doj�æ mo¿e tak¿e do sytuacji, w której niektóre ze stron wystêpu-
j¹cych w pierwszym postêpowaniu s¹ równie¿ miêdzy innymi uczest-
nikami drugiego z postêpowañ dotycz¹cych tego samego przedmiotu. S¹
to przypadki tzw. czê�ciowej to¿samo�ci podmiotowej. Pojawia siê wtedy
problem, czy i w stosunku do kogo s¹d powo³any pó�niej mo¿e stwierdziæ
stan zawis³o�ci sprawy. Przyjmuje siê, ¿e s¹d ten powinien zastosowaæ
art. 21 jedynie w odniesieniu do tych stron, które wystêpuj¹ w obydwu
postêpowaniach jednocze�nie. Co do pozosta³ych stron nie jest skuteczny
zarzut litispendencji i w zasadzie mo¿liwe by³oby wydanie wobec nich
orzeczenia. Jednak, jak sugeruje Trybuna³, nale¿y stale mieæ na uwadze
rolê art. 21 zamieszczonegowrozdziale 8konwencji, polegaj¹c¹naunikaniu
równoleg³ych postêpowañ w tej samej sprawie lub w sprawach zwi¹-
zanych. Choæ nieuwzglêdnienie przez s¹d faktu zawis³o�ci sprawy za
granic¹ nie stanowi przyczyny odmowy uznania orzeczenia, to jednak
trzeba zauwa¿yæ, ¿e w postêpowaniach w tej samej sprawie tocz¹cych
siê równolegle istnieje mo¿liwo�æ zapadniêcia sprzecznych ze sob¹ orze-
czeñ, a tym samym wyst¹pienia sytuacji opisanej w art. 27 pkt 3 kon-
wencji. Zgodnie z tym przepisem, wy³¹czone jest uznanie orzeczenia
zapad³egow innympañstwie cz³onkowskim, je¿eli niemo¿na go pogodziæ
z orzeczeniem wydanym pomiêdzy tymi samymi stronami w pañstwie,
w którym wyst¹piono o uznanie36. Maj¹c to na uwadze, aby zapobiec
rozszczepieniu jurysdykcji pomiêdzy dwoma s¹dami, Trybuna³ opowiada
siê za tym, aby sprawê zawis³¹ pó�niej � w zakresie, w którym wystêpuj¹
pozosta³e strony � rozpozna³ na podstawie art. 22 konwencji s¹d, przed
którym sprawa zawis³a wcze�niej37. Przepis ten zezwala, w sprawach
pozostaj¹cych ze sob¹ w zwi¹zku, na zawieszenie postêpowania przez
drugi s¹d. Na jego podstawie s¹d pó�niej powo³any mo¿e równie¿ na
wniosek strony stwierdziæ brak swej jurysdykcji, je¿eli po³¹czenie spraw
jest dopuszczalne zgodnie z jego prawem, a s¹d, przed którym sprawa
zawis³a wcze�niej, ma jurysdykcjê w obydwu sprawach.

36 W odniesieniu do przewidzianej w art. 27 ust. 3 konwencji podstawy odmowy
uznania orzeczenia zagranicznego szczegó³owo A.W ³ o s i ñ s k a, Odmowa uznania za-
granicznego orzeczenia s¹dowego w �wietle postanowieñ konwencji lugañskiej, Kraków
2002, s. 258 i nast.

37 Wyrok ETS z dnia 6.12.1994 r., Tatry/Maciej Rataj nr C-406/92, ECR 1994, s. I
5439, nb. 33 i nast.; H. S c h a c k, Gerechtigkeit..., s. 81.
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2.4. To¿samo�æ roszczenia

Przes³ank¹, która by³a i nadal jest przedmiotem wielu kontrowersji,
dotyczy³ dwu postêpowañ �tej samej sprawy� w ujêciu przedmiotowym.
Chodzi tu o zakres, w którym sprawy s¹ to¿same ze wzglêdu na to, co
rozpoznaje s¹d. Ma to znaczenie w szczególno�ci wtedy, gdy dochodzo-
nemuw jednympañstwie roszczeniu o spe³nienie �wiadczenia druga strona
przeciwstawia np. ¿¹danie stwierdzenia nieistnienia obowi¹zku �wiadcze-
nia. Rozmaite rozwi¹zania krajowe w tym zakresie ró¿ni¹ siê od wyk³adni
przyjêtej przez Trybuna³. Nale¿y przy tym zaznaczyæ, ¿e w ramach
konwencji to¿samo�æ roszczenia rozpatrywana jest jako pojêcie donios³e
jedynie w zakresie skutków zawis³o�ci sprawy. Wszelkie kwestie doty-
cz¹ce prawomocno�ci orzeczeñ zosta³y pozostawione wewnêtrznym
regulacjom krajowym

a) wybrane krajowe systemy prawne
W niemieckiej doktrynie i praktyce w zakresie zawis³o�ci sprawy

przewa¿a w¹skie rozumienie to¿samo�ci przedmiotowej postêpowañ. Jest
ona okre�lana na podstawie ¿¹dañ pozwu, przy czym nie ma znaczenia
ich prawne uzasadnienie. Nawet je¿eli ¿¹dania stron w ró¿nych postê-
powaniach dotycz¹ tej samej sprawy, lecz zawieraj¹ ró¿ne wnioski,
przyjmuje siê, ¿e sprawy te nie s¹ to¿same w stopniu pozwalaj¹cym
przyj¹æ stan litis pendentis. Wyj¹tek stanowi¹ sytuacje, w których przed-
miot drugiego postêpowania jest jedynie dok³adnym odwróceniem ¿¹dañ
podniesionych w pierwszym postêpowaniu lub te¿ jest w tych roszcze-
niach �zawarty�. W konsekwencji, wed³ug pogl¹du dominuj¹cego w nie-
mieckiej nauce, je¿eli w stosunku do ¿¹dania �wiadczenia pó�niej wnie-
sione bêdzie ¿¹danie ustalenia zobowi¹zania, to zasadny bêdzie zarzut
zawis³o�ci sprawy, poniewa¿ ¿¹danie wykonania zobowi¹zania ma szer-
szy zakres, obejmuj¹cy zawsze kwestiê stwierdzenia obowi¹zku �wiad-
czenia, st¹d niejako j¹ �poch³ania�. Odwrotne skutki wyst¹pi¹, je¿eli po
¿¹daniuustalenia istnieniazobowi¹zaniaostateczniewniesionyzostaniepozew
o �wiadczenie. W tej sytuacji postêpowania bêd¹ mog³y toczyæ siê rów-
nolegle38. Natomiast w ogóle nie dopuszcza siê to¿samo�ci pomiêdzy

38 Choæ niemiecki Trybuna³ Federalny bada czêsto, czy strona wnosz¹ca jako pierwsza
¿¹danie stwierdzenia istnienia zobowi¹zania ma w tym na tyle wa¿ny interes prawny, ¿e
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powództwem o stwierdzenie niewa¿no�ci umowy a ¿¹daniem wykonania
wynikaj¹cego z niej zobowi¹zania39. Prowadzi to do niezbyt czêstego
uwzglêdniania zarzutu zawis³o�ci sprawy w niemieckiej praktyce.
W prawie francuskim i pokrewnych systemach to¿samo�æ spraw jest

równie¿ rozumiana w¹sko. Art. 100 Code de procédure civile dla uza-
sadnienia zarzutu zawis³o�ci wymaga, aby jednocze�nie identyczne by³y
przedmiot sporu oraz podstawa ¿¹dania40.
Brytyjskie prawo procesowe pozostawia kwestiê uwzglêdnienia zarzu-

tu zawis³o�ci uznaniu s¹du. Nie istnieje obowi¹zek zawieszenia postêpo-
wania lub odrzucenia pozwu w przypadku tocz¹cego siê równolegle
postêpowania pomiêdzy tymi samymi stronami, co do tego samego
przedmiotu. Kwestia podjêcia decyzji co do dalszego toku postêpowania
nale¿y do zakresu zagadnienia forum non conveniens41.

b) konwencja z Lugano i rozporz¹dzenie nr 44/2001
Artyku³ 21 konwencji z Lugano i odpowiadaj¹cy mu przepis art. 27

rozporz¹dzenia nr 44/2001 reguluj¹ pozytywny konflikt jurysdykcyjny
pomiêdzy s¹dami pañstw,wktórych obowi¹zuj¹. Fakt, ¿e normy te dotycz¹
postêpowañ tocz¹cych siê w pañstwach, które ³¹czy stosowanie wspól-
nych regu³, ma bardzo wyra�ny wp³yw na dokonywan¹ przez Trybuna³
wyk³adniê przepisów o zawis³o�ci sprawy. W orzecznictwie ETS stale
pojawiaj¹ siê bowiem rozwa¿ania daj¹ce wyraz d¹¿eniu do uzyskania jak
najwiêkszej jednolito�ci w stosowaniu konwencji oraz zapobiegania nie-
uznawaniu orzeczeñ wydanych w pañstwach cz³onkowskich ze wzglêdu
na ich sprzeczno�æ (odmowa uznania na podstawie art. 27 pkt 3 kon-
wencji).
To, jak szeroko s¹d rozumieæ bêdzie pojêcie �to¿samo�ci sprawy�,

ma decyduj¹cy wp³yw na ostateczny kszta³t regulacji dotycz¹cej stanu
zawis³o�ci sprawy i na skuteczno�æ zarzutu powo³uj¹cego siê na lis alibi

nie da siê tej sprawy rozstrzygn¹æ równie¿ w procesie o �wiadczenie; zob. H. P r ü t t i n g,
Rechtshängigkeit im IZPR und der Begriff des Streitgegenstandes, [w:] Gedächtnisschrift
für Lüderitz, München 2000, s. 626.

39 W-D.Wa l k e r, Die Streitgegenstandslehre und die Rechtsprechung des EuGH �
nationales Recht unter gemeineuropäischem Einfluß, Zeitschrift für Zivilprozess (dalej:
ZZP) 1998, z. 4, s. 432 i nast.

40 H. P r ü t t i n g, Rechtshängigkeit..., s. 627.
41 H. P r ü t t i n g, Rechtshängigkeit..., s. 627.
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pendens.W¹skieujmowanie tegopojêcia sprawia, ¿e tylkoniewieleprocesów
mo¿na okre�liæ jako tocz¹ce siê w tej samej sprawie. Je¿eli za� okre�lenie
�w tej samej sprawie� wyk³adane jest szerzej, wiêcej bêdzie przypadków,
w których s¹d bêdzie musia³ podj¹æ czynno�ci przewidziane w przepisach
o stanie zawis³o�ci sprawy.

c) orzecznictwo ETS � szerokie rozumienie to¿samo�ci roszczenia
W kluczowym dla omawianej kwestii orzeczeniu w sprawie Gubisch

Maschinenfabrik/Palumbo42 Trybuna³ uzna³, ¿e sformu³owania u¿yte w
konwencji dla okre�lenia stanu zawis³o�ci sprawy powinny byæ wyk³ada-
ne przy zastosowaniu tzw. metody autonomicznej. Polega ona na oznacza-
niu pojêæ u¿ytych w przepisie zgodnie z celem przepisu i wewnêtrznym
systemem regulacji konwencji jako takiej, bez bezpo�redniego czerpania
z rozwi¹zañ krajowych43. Taka metoda wyk³adni wed³ug Trybuna³u ma
zastosowanie równie¿ do pojêcia to¿samo�ci sprawy. Wyrok ten po³o¿y³
w du¿ej mierze kres dyskusjom dotycz¹cym okre�lania to¿samo�ci rosz-
czeñ na podstawie zbiegaj¹cych siê praw procesowych s¹dów dwóch
lub wiêcej pañstw. Zgodnie z pogl¹dami reprezentowanymi w tych roz-
wa¿aniach, zawis³o�æ sprawy w rozumieniu art. 21 mia³a zachodziæ, gdy
spe³nione by³y odpowiednie przes³anki przewidziane w obu procedurach
krajowych. Wed³ug innego pogl¹du, decyduj¹cy mia³ byæ zakres skutków
prawomocno�ci przypisywany wyrokowi pierwszego s¹du przez jego
prawo. Podej�cie to wi¹za³o siê z konieczno�ci¹ szczegó³owego i cza-
soch³onnego badania przez s¹d prawa pañstwa, w którym toczy siê drugie
postêpowanie. Nietrudno siê domy�leæ, ¿e mog³o to równie¿ prowadziæ
do niepewno�ci co do wyniku ustaleñ s¹du44. Orzeczenie Trybuna³u mia³o
m.in. na celu usuniêcie takich w¹tpliwo�ci. Drugi wyrok Trybuna³u
dotycz¹cy kwestii to¿samo�ci roszczenia zapad³ w sprawie Tatry/Maciej
Rataj45. Zosta³y w nim rozwiniête za³o¿enia bêd¹ce podstaw¹ wyroku w
sprawie Gubisch/Palumbo.

42 Wyrok ETS z dnia 8.12.1987 r., nr 144/06, ECR 1987, s. 04861.
43 Wyrok ETS z dnia 8.12.1987 r., Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo, nr 144/06,

ECR 1987, s. 04861, nb. 11.
44 H. R ü ßm a n n, Die Streitgegenstandslehre und die Rechtssprechung des EuGH

� nationales Recht unter gemeineuropäischem Einfluß?, ZZP 1998, z. 4, s. 404.
45 Wyrok ETS z dnia 6.12.1994 r., Nr C-406/92, ECR 1994, s. I 5439.
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d) Pojêcie tej samej sprawy � przedmiot i podstawa ¿¹dania
Polska wersja art. 21 konwencji z Lugano pos³uguje siê wyra¿eniem

�to samo roszczenie�. Tak samo sformu³owany jest tekst niemieckojê-
zyczny. W orzecznictwie w odniesieniu do konwencji brukselskiej Try-
buna³ dla dookre�lenia tego pojêcia w drodze wyk³adni autonomicznej
nawi¹za³ m.in. do wersji francuskiej art. 21, w której mowa jest o �le
meme objet et la meme cause� ¿¹dania46. Oddaniu znaczenia tych okre�leñ
najlepiej s³u¿¹ polskie wyra¿enia �ten sam przedmiot i ta sama podstawa�.
We francuskiej i w wiêkszo�ci pozosta³ych wersji jêzykowych konwencji
dokonuje siê rozró¿nienia pomiêdzy przedmiotem i podstaw¹ powódz-
twa47.

e) Podstawa ¿¹dania
W orzeczeniu Gubisch/Palumbo Trybuna³ jako wspóln¹ dla obydwu

powództw podstawê ¿¹dania okre�li³ �ten sam stosunek umowny�48. Nie
wynika jednak z tego jeszcze, czy chodzi o okoliczno�ci faktyczne bêd¹ce
podstaw¹ roszczenia, czy te¿ o stosunek prawny wyznaczony przez
odpowiednie normy prawa materialnego49. W pó�niejszym orzecznictwie
Trybuna³ stwierdzi³, ¿e podstaw¹ roszczenia w rozumieniu art. 21 kon-
wencji jest zarówno stan faktyczny w sprawie, jak i przepis, na którym
oparto ¿¹danie50.Wwyk³adni tej upatruje siê nawi¹zania dowewnêtrznego
prawa francuskiego, w którym podstawa powództwa oznacza okolicz-
no�ci faktyczne podane dla uzasadnienia s³uszno�ci roszczenia51. Pojêcie
podstawy ¿¹dania otrzyma³o w orzecznictwie Trybuna³u bardzo szerokie
znaczenie i u¿ywane jest do opisania pewnych ram prawnych, wyzna-
czonych przez stosunek prawny pomiêdzy stronami na tle okre�lonych

46 Wyrok ETS z dnia 8.12.1987 r., Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo, nr 144/06,
ECR 1987, s. 04861, nb. 14; por. J. K r o p h o l l e r, EuZP, wyd. 6, art. 21, nb. 6;
H. R ü ßm a n n, Die Streitgegenstandslehre..., s. 404.

47 P. M e r c i e r, B. D u t o i t, L�Europe Judiciaire: les Conventions de Bruxelles et
de Lugano, Bâle i Frankfurt n. M. 1991, s. 111.

48 Wyrok ETS z dnia 8.12.1987 r., nr 144/06, ECR 1987, s. 04861, nb. 15; zob.
H. G a u d em e t - Ta l l o n, Les Conventions�, s. 207.

49 H. R ü ßm a n n, Die Streitgegenstandslehre..., s. 404 i nast.
50 Wyrok ETS z dnia 6.12.1994 r., Tatry/Maciej Rataj nr C-406/92, ECR 1994, s. I

5439, nb. 38.
51 H. R ü ßm a n n, Die Streitgegenstandslehre..., s. 405.

¡ ¡
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okoliczno�ci faktycznych. Id¹c dalej, Trybuna³ doszed³ nawet do wnio-
sku, ¿e powództwo o ustalenie nieistnienia zobowi¹zania i ¿¹danie zap³aty
odszkodowania maj¹ tê sam¹ podstawê nawet wtedy, gdy np. wynikaj¹
z odrêbnych, lecz identycznych umów, dotycz¹cych tego samego towaru
przewo¿onego ³¹cznie i uszkodzonego w tych samych okoliczno�ciach52.

f) Przedmiot ¿¹dania
Ponadto, aby mo¿na by³o mówiæ o to¿samo�ci spraw w ramach

konwencji, nale¿y ustaliæ, czy obydwa powództwa oparte na tej samej
podstawie maj¹ równie¿ ten sam przedmiot. Jako przedmiot ¿¹dania
Trybuna³ okre�li³ jego cel, tzn. to, czego domaga siê powód.Nale¿y jednak
dodaæ, ¿e Trybuna³owi nie chodzi tu o formaln¹ identyczno�æ powództw,
czyli mo¿liwo�æ takiej samej ich kwalifikacji jako nale¿¹cych do okre-
�lonych rodzajów powództw53. Dla przyjêcia to¿samo�ci przedmiotu
¿¹dania nie ma znaczenia ani cel w rozumieniu rodzaju ¿¹danej ochrony
prawnej, tzn. ustalenie, ukszta³towanie stosunku prawnego czy zas¹dzenie
�wiadczenia, ani te¿ zakres ¿¹dañ pozwu54. Tak¿e znany w niektórych
systemach prawnych podzia³ powództw na in rem (odnosz¹ce siê do
rzeczy) i in personam (dotycz¹ce odpowiedzialno�ci osób) nie ma w tym
zakresie ¿adnego znaczenia55. Cel ¿¹dania jest zatem rozumiany szeroko
i dotyczy okre�lonej, kluczowej dla obydwu powództw kwestii, st¹d
¿¹danie podniesione przed s¹dem i powództwo skierowane na wykazanie
braku podstaw ¿¹dania maj¹ w rozumieniu Trybuna³u ten sam cel56.
Podsumowuj¹c, na u¿ytek stosowania konwencji s¹d nie powinien

wyk³adaæ zawartego w art. 21 ust. 1 wyra¿enia �to samo roszczenie�
w sposób odpowiadaj¹cymaterialnemu znaczeniu, lecz zgodnie z ustalon¹
przez Trybuna³ wyk³adni¹ ustalaæ, czy obydwa ¿¹dania maj¹ ten sam
�punkt ciê¿ko�ci� (niem. Kernpunkt). Takie � specyficzne dla konwencji

52 Wyrok ETS z dnia 6.12.1994 r., Tatry/Maciej Rataj nr C-406/92, ECR 1994, s. I
5439, nb. 39.

53 Wyrok ETS z dnia 8.12.1987 r., Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo, nr 144/06,
ECR 1987, s. 04861, nb. 17; por. H. G a u d em e t - Ta l l o n, Les Conventions�, s. 207;
P. M e r c i e r , B . D u t o i t, L�Europe Judiciaire, s. 112.

54 H. R ü ßm a n n, Die Streitgegenstandslehre..., s. 405.
55 Wyrok ETS z dnia 6.12.1994 r., Tatry/Maciej Rataj nr C-406/92, ECR 1994, s. I

5439, nb. 47, zob. J. K r o p h o l l e r, EuZP, wyd. 6, art. 21, nb. 9.
56 Wyrok ETS z dnia 6.12.1994 r., Tatry/Maciej Rataj nr C-406/92, ECR 1994, s. I

5439, nb. 42.
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� rozumienie to¿samo�ci celu powództw prowadzi do niezwykle donio-
s³ych wniosków w zakresie ustalania to¿samo�ci ¿¹dañ stron. Zgodnie
z t¹ wyk³adni¹, wspólny punkt, sprowadzaj¹cy siê do kwestii stwierdzenia
odpowiedzialno�ci, posiadaj¹ np. ¿¹dania ustalenia istnienia lubnieistnienia
zobowi¹zania i jego wykonania57. Godzi siê zatem przeanalizowaæ sytu-
acje, w których, zgodnie z orzecznictwem ETS, do konwencji bruksel-
skiej powinien wyst¹piæ stan zawis³o�ci sprawy.

g) Powództwo o wykonanie zobowi¹zania i ¿¹danie ustalenia nie-
istnienia stosunku prawnego
Tego rodzaju konfiguracja ¿¹dañ stron wyst¹pi³a w sprawie Gubisch/

Palumbo58. W³oska spó³ka Palumbo pozwa³a w Rzymie niemieckiego
kontrahenta, ¿¹daj¹c stwierdzenia bezskuteczno�ci zawartej przez strony
umowy sprzeda¿y, powo³uj¹c siê na to, ¿e pozwany cofn¹³ o�wiadczenie
woli zawieraj¹ce ofertê, zanim dotar³o ono do drugiej strony. Z ostro¿no�ci
powód wniós³ ponadto o ustalenie niewa¿no�ci umowy ze wzglêdu na
braki co do konsensu pomiêdzy stronami a ewentualnie o jej rozwi¹zanie
wobec niedotrzymania przez drug¹ stronê terminu dostawy. Spó³ka nie-
miecka podnios³a przed w³oskim s¹dem zarzut zawis³o�ci sprawy, twier-
dz¹c, ¿e miêdzy ni¹ a Palumbo toczy siê ju¿ w Niemczech postêpowanie
z powództwa Gubisch Maschinenfabrik o zap³atê za zakupione u niej
urz¹dzenie. Trybuna³ zwróci³ uwagê na okoliczno�æ, ¿e w sprawie istnieje
zagadnieniewspólne dla ¿¹dania ustalenia bezskuteczno�ci (uniewa¿nienia
lub rozwi¹zania umowy) i roszczenia owykonanie umowy.Chodzi bowiem
o podstawow¹ kwestiê skuteczno�ci samej umowy, o to, czy wi¹¿e ona
strony, powoduj¹c istnienie ich obowi¹zków59. Maj¹c to na uwadze, Try-
buna³ stwierdzi³, ¿e w takim przypadku obydwa powództwa oparte na tym
samym stosunku umownym maj¹ ten sam przedmiot. ¯¹danie wykonania
umowy wymaga bowiem ustalenia, ¿e uzasadniaj¹ca je umowa jest
skuteczna.

57 Wyrok ETS z dnia 8.12.1987 r., Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo, nr 144/06,
ECR 1987, s. 04861, nb. 15 oraz z dnia 6.12.1994 r., Tatry/Maciej Rataj nr C-406/92,
ECR 1994, s. I 5439, nb. 42.

58 Wyrok ETS z dnia 8.12.1987 r., nr 144/06, ECR 1987.
59 Wyrok ETS z dnia 8.12.1987 r., Gubisch Maschinenfabrik/Palumbo, nr 144/06,

ECR 1987, s. 04861, nb. 16; zob. równie¿ P.M e r c i e r, B. D u t o i t, L�Europe Judicia-
ire, s. 112.
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h) Powództwo o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego a ¿¹da-
nie spe³nienia �wiadczenia
Niezwykle donios³e skutki dla ukszta³towania wzajemnej sytuacji

procesowej stron mia³ wyrok Trybuna³u w sprawie Tatry/Maciej Rataj60.
Chodzi³owniej o rozstrzygniêcie, czywcze�niejwniesione¿¹danieustalenia
nieistnienia odpowiedzialno�ci za szkodê uzasadnia równie¿ zarzut zawi-
s³o�ci sprawy wobec pó�niej wniesionego powództwa o wyp³atê odszko-
dowania. Mia³o to kluczowe znaczenie dla kwestii, czy w zasiêgu zasto-
sowania konwencjiwcze�niejwniesionepowództwooustalenie nieistnienia
zobowi¹zania skutkuje zablokowaniem dochodzenia roszczenia o spe³nie-
nie �wiadczenia. W wyroku Trybuna³ opowiedzia³ siê za stosowaniem
zasady pierwszeñstwa sprawy wcze�niej zawis³ej, bez wzglêdu na to, czy
dotyczy ona ¿¹dania wykonania zobowi¹zania, czy te¿ zaprzeczenia jego
istnienia. Trybuna³ uzna³ zatem, ¿e nie ma znaczenia to, która sprawa:
o ustalenie zobowi¹zania czy o jego wykonanie zawis³a przed s¹dem
wcze�niej61. Ma to olbrzymie znaczenie, je�li zwa¿yæ, ¿e zgodnie z tym
wyrokiemd³u¿nikowi przyznanomo¿liwo�æ odpowiedniowcze�niejszego
pozwania wierzyciela w bardziej dogodnym dla siebie miejscu, ¿¹daj¹c
przed s¹demustalenia np. nieistnienia jego zobowi¹zania.Wierzycielmo¿e
w takiej sytuacji jedynie wnie�æ powództwo wzajemne do s¹du, w którym
sprawa ju¿ zawis³a, zgodnie z art. 6 pkt 3 konwencji. Gdyby zdecydowa³
siê na wytoczenie procesu w innym pañstwie konwencyjnym, napotka³by
na konsekwencje zawis³o�ci sprawy okre�lone w art. 21. Orzeczenie
Trybuna³u chwalono za to, ¿e wyrównuje szanse d³u¿nika i wierzyciela
w okre�leniu s¹du, który bêdzie rozpoznawaæ spór powsta³y na podstawie
tego samego stosunku prawnego i tych samych okoliczno�ci faktycz-
nych. Niew¹tpliwie by³o ono w porównaniu do krajowych rozwi¹zañ
bardzo nowatorskie. Na przyk³ad w niemieckim postêpowaniu cywilnym
pierwszeñstwo w rozpoznaniu przyznaje siê wcze�niej zawis³ej sprawie
o spe³nienie �wiadczenia, w stosunku do ¿¹dania ustalenia istnienia obo-
wi¹zku. Natomiast, mimo g³osów sk³aniaj¹cych siê ku pogl¹dowi Try-
buna³u wyra¿onemu w sprawie Tatry/Maciej Rataj, wiêkszo�æ odmawia

60 Wyrok ETS z dnia 6.12.1994 r., nr C-406/92, ECR 1994, s. I 5439.
61 Wyrok ETS z dnia 6.12.1994 r., Tatry/Maciej Rataj nr C-406/92, ECR 1994, s. I

5439; zob. J. Kropholler, EuZP, wyd. 6, art. 21, nb. 8.
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wcze�niejszemu powództwu o ustalenie interesu prawnego w uzyskaniu
takiego rozstrzygniêcia i nakazuje powodowi dochodzenie swego ¿¹dania
w ramach sprawy o spe³nienie �wiadczenia62.

2. 5. Konsekwencje wyk³adni przez ETS na podstawie analizy
interesów procesowych � wymiaru sprawiedliwo�ci i stron

Wyk³adnia dokonywana przez ETS, a w szczególno�ci szerokie uj-
mowanie zakresu to¿samo�ci sprawy w porównaniu do uregulowañ i
pogl¹dów panuj¹cych w pañstwach cz³onkowskich, stanowi bez w¹t-
pienia krok bardzo �mia³y. Ma on donios³e konsekwencje w odniesieniu
do zakresu obowi¹zków s¹du, który, maj¹c np. do czynienia z równoleg³¹,
wcze�niej zawis³¹ spraw¹ o ustalenie nieistnienia zobowi¹zania, musi
zawiesiæ postêpowanie. Nie s¹ ca³kowicie pozbawione podstaw twierdze-
nia, ¿e wyk³adnia ta mo¿e prowadziæ do zbyt daleko id¹cych i restryk-
cyjnych skutków63. Stosuj¹c konwencjê, s¹dy s¹ bowiem zobowi¹zane
do przestrzegania przepisu o litispendencji w sytuacjach, w których zgod-
nie z prawem krajowym pomiêdzy dwoma sprawami zachodzi³by jedynie
pewien zwi¹zek, uzasadniaj¹cy najwy¿ej mo¿liwo�æ ich wspólnego roz-
poznania.
Daleko id¹ce konsekwencje wyk³adni art. 21 przyjêtej przez Trybuna³

powinny zatem znajdowaæ uzasadnienie w szczególnych racjach euro-
pejskiego wymiaru sprawiedliwo�ci. Nale¿y bli¿ej przyjrzeæ siê skutkom
takiej interpretacji przepisu i zbadaæ, czy istniej¹ racje dostatecznie j¹
usprawiedliwiaj¹ce.

a) unikanie sprzecznych orzeczeñ
Wa¿nym celem, którym kierowali siê twórcy konwencji i na który stale

powo³uje siê Trybuna³, jest zapobieganie wydawaniu sprzecznych ze sob¹
orzeczeñ przez s¹dy poszczególnych pañstw. Trybuna³ opowiedzia³ siê
za autonomiczn¹ i bardzo szerok¹ wyk³adni¹ pojêcia to¿samo�ci roszcze-
nia. Taka interpretacja nie jest oparta na ¿adnym z rozwi¹zañ krajowych,
które o wiele wêziej ujmuj¹ tê przes³ankê skuteczno�ci zarzutu zawis³o�ci

62 H. R ü ßm a n n, Die Streitgegenstandslehre..., s. 410 oraz cytowana tam literatura.
63 H. G a u d em e t - Ta l l o n, Les Conventions�, s. 207.
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sprawy64. Sprawia ona, ¿e czêsto mo¿e dochodziæ do zastosowania art.
21 konwencji. Wobec tego w ramach konwencji, w sprawach miêdzy
tymi samymi stronami i o to samo roszczenie, praktycznie nie powinny
zapadaæ merytoryczne orzeczenia s¹dów ró¿nych pañstw. Podkre�la siê
w literaturze, ¿e omawianawyk³adnia doprowadzi³a do znacznego zmniej-
szenia liczby wzajemnie sprzecznych orzeczeñ na obszarze obowi¹zywa-
nia konwencji. Jak ju¿ wskazano, z art. 21 funkcjonalnie zwi¹zana jest
norma art. 27 pkt 3 konwencji, zgodnie z którym nie mo¿e byæ uznane
orzeczenie zapad³e w innym pañstwie cz³onkowskim, je¿eli nie jest ono do
pogodzenia z orzeczeniem wydanym pomiêdzy tymi samymi stronami w
pañstwie, w którym wyst¹piono o uznanie65. Zgodnie z tym przepisem,
w razie takiej sprzeczno�ci pierwszeñstwo ma orzeczenie zapad³e w pañ-
stwie, w którym ¿¹da siê uznania66. Do sytuacji przewidzianej w art. 27
pkt 3 dochodzi, gdy rozstrzygniêcie jednego s¹du wyklucza orzeczenie
drugiego pod wzglêdem swych skutków prawnych67, np. w jednym
pañstwieorzeczonoobowi¹zek�wiadczenia, awdrugimustalono, ¿e d³u¿nik
nie jest zobowi¹zany.Co jest zrozumia³e, takaw³a�nie sprzeczno�æwystêpuje
pomiêdzy rozbie¿nymi orzeczeniami wydanymi w tej samej sprawie lub
gdypomiêdzy rozpatrywanymi sprawamiwystêpuje �cis³y zwi¹zek.Czêste
stosowanie art. 21 wskutek wyk³adni Trybuna³u spowodowa³o, ¿e rzadko
siêga siê do art. 27 pkt 3, aby orzeczeniu odmówiæ wykonania68. Zapo-
biega to powstawaniu rozbie¿no�ci w zakresie ochrony prawnej strony,
która w sytuacji opisanej w art. 27 pkt 3 w jednym kraju mo¿e liczyæ
na uznanie orzeczenia s¹du, w innym jednak odmawia siê temu rozstrzy-
gniêciu skuteczno�ci. Unikanie niemo¿liwych do pogodzenia orzeczeñ

64 Por. H. P r ü t t i n g, Rechtshängigkeit..., s. 628; W-D.Wa l k e r, Die Streitgegen-
standslehre..., s. 433.

65 Trybuna³ podkre�la, ¿e celem art. 21 jest w³a�nie zapobieganie sytuacjom przewi-
dzianym w art. 27 ust. 3 konwencji i przez to wzmacnianie ochrony prawnej podmiotów
z siedzib¹ w pañstwach cz³onkowskich; por. wyrok ETS z dnia 8.12.1987 r., Gubisch
Maschinenfabrik/Palumbo, nr 144/06, ECR 1987, s. 04861, nb. 8 i nast. Na temat pojêcia
niemo¿liwych do pogodzenia orzeczeñ H. S c h a c k, Widersprechende Urteile..., s. 141.

66 Por. A.W ³ o s i ñ s k a, Odmowa uznania..., s. 271 i nast.
67 Wyrok ETS z dnia 4.2.1988 r., Hoffmann/Krieg, nr 145/86, ECR 1988, s. 654, nb.

22. W odniesieniu do wzajemnie wykluczaj¹cych siê orzeczeñ szerzej A.W ³ o s i ñ s k a,
Odmowa uznania..., s. 266 i nast.

68 Por. H. P r ü t t i n g, Rechtshängigkeit..., s. 628.
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przyczynia siê zatem do realizacji le¿¹cego u podstaw systemu konwen-
cyjnego postulatu tworzenia maksymalnych u³atwieñ w uznawaniu i
wykonywaniu orzeczeñ, a co za tym idzie, wzmacniania ochrony praw-
nej.

b) kwestia zachowania równych pozycji procesowych pomiêdzy
stronami � prawo okre�lenia w³a�ciwego s¹du
W swym orzeczeniu w sprawie Tatry/Maciej Rataj69 Trybuna³ wy-

powiedzia³ siê za bezwarunkowym stosowaniem zasady pierwszeñ-
stwa w rozstrzyganiu pozytywnego konfliktu jurysdykcyjnego. Wskutek
przyjêcia tej zasady obowi¹zek zawieszenia postêpowania powstaje po
stronie drugiego s¹du bez wzglêdu na to, czy wcze�niej zawis³a sprawa
dotyczy ¿¹dania spe³nienia �wiadczenia, czy te¿ toczy siê z powództwa
d³u¿nika o ustalenie nieistnienia obowi¹zku. Czêsto widziane jest w tym
d¹¿enie do zapewnienia obydwu stronom równo�ci w uprawnieniach
procesowych70. Tak samo jak wierzyciel, d³u¿nik mo¿e bowiem pozwaæ
drug¹ stronê przed s¹d, w miejscu bardziej dla siebie dogodnym71. Wie-
rzycielowi pozostaje za� jedynie wniesienie powództwa wzajemnego
przed tym, nierzadko odleg³ym s¹dem. W przeciwnym razie mo¿e on siê
naraziæ na wydanie niekorzystnego dla siebie orzeczenia. Co jest jednak
niezmiernie wa¿ne dla wielu wierzycieli � przez czas trwania procesu w
innym pañstwie konwencyjnym, art. 21 nie pozwala na wszczêcie rów-
noleg³ego postêpowania dotycz¹cego obowi¹zku �wiadczenia.
Oczywi�cie, zasadniczo jako pozytywne nale¿y oceniæ d¹¿enie do

stworzenia stronom równych szans na kszta³towanie swych pozycji pro-
cesowych i przedstawienie swych racji przed s¹dem. Pojawiaj¹ siê jednak
w¹tpliwo�cicodoca³kowitej s³uszno�ci tegopostulatu, je¿eli zwa¿yæpowsta³¹
przez to mo¿liwo�æ manipulowania w³a�ciwo�ci¹ s¹du poprzez np. wszczy-
nanie postêpowania w odleg³ym pañstwie, w którym notoryczna jest prze-

69 Wyrok ETS z dnia 6.12.1994 r., nr C-406/92, ECR 1994, s. I 5439, nb. 44.
70 J. K r o p h o l l e r, EuZP, wyd. 6, art. 21, nb. 8; bardziej krytycznie W-D.Wa l k e r,

Die Streitgegenstandslehre..., s. 446 i nast.; por. równie¿ Ch. K o h l e r, Die Revision des
Brüsseler und des Luganer Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen � Generalia und
Zuständigkeitsproblematik, [w:] Revision des EuGVÜ � Neues Schiedsverfahrensrecht,
Bielefeld 2000, s. 26 i nast.

71 Por. Ch. K o h l e r, Die Revision..., s. 27.
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wlek³o�æ postêpowania. Je¿eli wcze�niej zawis³a sprawa toczy siê kilka
lat lub d³u¿ej72, mo¿na postawiæ sobie pytanie, czy w takich przypadkach
uregulowanie konwencji nie prowadzi w efekcie do faktycznego odebra-
nia wierzycielowi mo¿liwo�ci dochodzenia swych roszczeñ przed s¹dem.
Takie konsekwencje zastosowania art. 21 konwencji mog¹ stanowiæ
naruszenie prawa do s¹du, ustanowionego m.in. w art. 6 Europejskiej
Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolno�ci73.

c) skuteczna ochrona prawna stron postêpowañ � zasada prawa
do s¹du, art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawo-
wych Wolno�ci
Wobec niezwykle szeroko ujêtego pojêcia to¿samo�ci roszczenia do-

chodzonego w obydwu sprawach i mo¿liwo�ci blokowania procesów o
�wiadczenie poprzez wcze�niejsze ¿¹danie ustalenia nieistnienia zobowi¹-
zania, mo¿e nieraz doj�æ do zagro¿enia prawawierzyciela do s¹du.Mo¿na
siê bowiem dopatrywaæ naruszenia art. 6 Europejskiej Konwencji o
Ochronie Praw Cz³owieka i Podstawowych Wolno�ci, gdy latami toczy
siê w odleg³ym pañstwie postêpowanie o ustalenie, a jedyne, co mo¿e
zrobiæ wierzyciel, to wnie�æ tam powództwo wzajemne (zreszt¹, o ile
dopuszcza to obca procedura)74. W takich sytuacjach nie zostaje osi¹-
gniêty jeden z najwa¿niejszych celów konwencji, polegaj¹cy na wzmoc-
nieniu ochrony prawnej osób zamieszka³ych w pañstwach konwencyj-
nych75.
Postanowienie art. 21 konwencji lugañskiej (odpowiadaj¹ce art. 27

rozporz¹dzenia nr 44/2001) opiera siê na za³o¿eniu równej warto�ci,
kompetencji i efektywno�ci wymiarów sprawiedliwo�ci pañstw cz³on-
kowskich. O ile za³o¿enie to s³uszne jest z regu³y w odniesieniu do
równoleg³ych postêpowañ w ramach s¹downictwa krajowego, to mo¿e
ono budziæ w¹tpliwo�ci, maj¹c na uwadze nadal istniej¹ce jednak du¿e
ró¿nice w skuteczno�ci pracy s¹dów w ró¿nych krajach. Efektywno�æ
wymiaru sprawiedliwo�ci powinna oznaczaæ przede wszystkim zapew-
nienie stronom ochrony prawnej przez sprawnie dzia³aj¹ce s¹dy. Tym-

72 Por przypadek podany przez H. P r ü t t i n g a, Rechtshängigkeit..., s. 625.
73 Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284.
74 O tym m.in. W-D.Wa l k e r, Die Streitgegenstandslehre..., s. 447 i nast.
75 Por. preambu³y do konwencji z Lugano i rozporz¹dzenia nr 44/2001.
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czasem w niejednym przypadku s¹d, przed którym sprawa zawis³a jako
pierwsza, dopuszcza do znacznej przewlek³o�ci postêpowania, przez co
blokowane jest postêpowanie w innym pañstwie. Powstaje zatem pytanie,
co mo¿e uczyniæ strona, której prawo do s¹du zosta³o w ten sposób
naruszone i czy s¹d, przed którym sprawa zawis³a pó�niej, mo¿e nie
zastosowaæ siê do nakazu art. 21 konwencji. Zgodnie np. z zapatrywa-
niem niemieckiego Trybuna³u Federalnego, o ile regu³¹ powinno byæ
stosowanie art. 21 konwencji, to zawis³o�æ sprawy przed obcym s¹dem
nie powinna byæ brana pod uwagê, gdy poprzez przewlek³e postêpowanie
za granic¹ dojdzie doniedopuszczalnegonaruszenia prawa stronydo s¹du76.
Rozwi¹zanie to, sprowadzaj¹ce siê do stosowania pewnego rodzaju pro-
cesowej klauzuli porz¹dku publicznego, wydaje siê byæ celowe, przy za³o-
¿eniu, ¿e jest to �rodek stosowany w sytuacjach wyj¹tkowych i ¿e s¹dow-
nictwa pañstw stron konwencji powinny siê stopniowo do siebie
upodabniaæ, przynajmniej pod wzglêdem jako�ci wymiaru sprawiedliwo-
�ci.W literaturze pojawiaj¹ siê jednak nie pozbawione uzasadnienia g³osy,
¿e takie dora�ne dzia³anie nie mo¿e zadowalaæ jako rozwi¹zanie systemo-
we77. Ponadto trudno wymagaæ od strony, aby oczekiwa³a na stwierdze-
nie przez s¹d naruszenia jej praw przez s¹d obcy � co w niejednym
przypadku mog³oby nast¹piæ dopiero po kilku latach, kiedy przewlek³o�æ
postêpowania nie budzi³aby ju¿ w¹tpliwo�ci.

3. Propozycje zmian

Wobec licznych w¹tpliwo�ci powsta³ych w zwi¹zku z zagadnieniem
to¿samo�ci sporu, w ramach prac nad reform¹ konwencji brukselskiej
i lugañskiej pojawi³y siê liczne propozycje zmian art. 2178. Jedna z nich
zak³ada ró¿nicowanie pomiêdzy powództwami owykonanie zobowi¹zania
i o ustalenie oraz wprowadza ramy czasowe, w których nie jest skuteczny

76 Por. H. P r ü t t i n g, Rechtshängigkeit..., s. 630 i tam cytowane orzeczenia Try-
buna³u Federalnego.

77 Por. H. P r ü t t i n g, Rechtshängigkeit..., s. 630.
78 Por. sprawozdanie K. K e r a m e u s a i H. P r ü t t i n g a, Die Revision des EuGVÜ

� Bericht über ein Grotius-Projekt, Zeitschrift für Zivilprozeß International (ZZPInt.)
1998, z. 3, s. 269 i nast. Proponowano m.in. rezygnacjê z zasady pierwszeñstwa sprawy
wcze�niej zawis³ej, gdy dotyczy ona ustalenie nieistnienia umowy lub zobowi¹zania; zob.
opracowanie Ch. K o h l e r a, Die Revision..., s. 27 i nast.
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zarzut zawis³o�ci sprawy o ustalenie. Zgodnie z projektem, do dotych-
czasowego tekstu art. 21 mia³ byæ dodany nowy ustêp o nastêpuj¹cej
tre�ci: �przepis ust. 1 nie ma zastosowania, gdy sprawa zawis³a wcze�niej
dotyczy ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego i gdy w
ci¹gu sze�ciu miesiêcy od wniesienia tego powództwa w s¹dzie innego
pañstwa konwencyjnego zawi�nie pomiêdzy tymi samymi stronami i o
to samo roszczenie sprawa o spe³nienie �wiadczenia�. Podkre�la siê, ¿e
ze wzglêdu na korektê w postaci sze�ciomiesiêcznego terminu takie
rozwi¹zanieniezmusza³obyTrybuna³udozmianyszerokiejwyk³adnipojêcia
to¿samo�ci roszczenia. W¹tpliwe jest zreszt¹, czy inne rozumienie tego
pojêcia znacznie ulepszy³oby funkcjonowanie regulacji art. 21 konwen-
cji79. Ponadto, zgodnie z projektemzachowanyby³by co do zasady priorytet
sprawy wcze�niej zawis³ej. Pozwala³oby to wierzycielowi wnie�æ po-
wództwo i skutecznie dochodziæ spe³nienia �wiadczenia ju¿ po powziêciu
wiadomo�ci (najczê�ciej przez dorêczenie pozwu) o tocz¹cej siê przeciw-
ko niemu sprawie o ustalenie. Wydaje siê, ¿e okres sze�ciu miesiêcy
wystarcza³by na podjêcie tych czynno�ci. Po jego up³ywie by³oby wia-
domo, czy mo¿e siê dalej toczyæ sprawa zawis³a wcze�niej, czy te¿
pierwszeñstwo mia³by proces o �wiadczenie80. Nie da siê pomin¹æ za-
rzutu, ¿e propozycja ta zak³ada faworyzowanie grupy powództw okre-
�lonych ze wzglêdu na rodzaj ¿¹dania. Jednak nale¿y przyznaæ, ¿e po-
zwala³aby ona na usuniêcie najbardziej dotkliwych skutków stosowania
art. 21, polegaj¹cych na blokowaniu spraw o �wiadczenie wcze�niejszym
wnoszeniem powództw o ustalenie (co stanowi w istocie formê forum
shopping)81. Tej i innych zg³aszanych propozycji reformy nie uwzglêd-
niono w tek�cie rozporz¹dzenia nr 44/2001. Artyku³ 27 rozporz¹dzenia
przejmuje dok³adnie brzmienie art. 21 konwencji brukselskiej (oraz kon-
wencji lugañskiej). Ustawodawca europejski najwyra�niej optymistycznie
liczy³ na sta³e podwy¿szanie jako�ci wymiaru sprawiedliwo�ci pañstw
cz³onkowskich i zrezygnowa³ z korekty przepisu.
Wobecnej sytuacji wydaje siê, ¿ew zakresie to¿samo�ci spraw s³uszne

jest utrzymanie dotychczasowego brzmienia art. 21 konwencji z Lugano,

79 K. K e r a m e u s i H. P r ü t t i n g, Die Revision des EuGVÜ..., s. 269.
80 H. P r ü t t i n g, Rechtshängigkeit..., s. 632.
81 Przyk³ad proponowanego rozwi¹zania podaje H. P r ü t t i n g, Rechtshängigkeit...,

s. 631 i nast.



148

Katarzyna Sznajder

m.in. dla zachowania jak najwiêkszej spójno�ci postanowieñ konwencji
lugañskiej i rozporz¹dzenia nr 44/2001.Równie¿ z tego powodu niecelowe
by³oby teraz odmienne sformu³owanie art. 21 równoleg³ej konwencji z
Lugano, chyba ¿epañstwa cz³onkowskie konwencji zLugano, jak i pañstwa
Unii zdecydowa³yby siê na jednoczesn¹ i skoordynowan¹ reformê prze-
pisu w celu eliminacji niepo¿¹danych skutków tej regulacji.


