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Przedstawiona pozycja jest 
monografią szczegółowo analizu-
jącą unijne akty prawne z zakresu 
współpracy sądowej w sprawach 
cywilnych, w szczególności doty-
czące uznawania i wykonywania 
orzeczeń sądowych oraz najistot-
niejsze orzecznictwo Trybunału 
Sprawiedliwości w tym zakresie. 

Autorka jest doktorem nauk 
prawnych, adiunktem w Kate-
drze Prawa Międzynarodowe-
go i Europejskiego na Wydziale 
Prawa, Administracji i Ekonomii 
Uniwersytetu Wrocławskiego. 

W książce omówiono szczegółowo, a za-
razem w sposób zrozumiały, trzynaście rozpo-
rządzeń dotyczących uznawania i wykonywania 
orzeczeń sądowych. W celu lepszego zrozumienia 
i uporządkowania przedstawianej problematyki 
porównano i pogrupowano je w odrębne kate-
gorie: grupa pierwsza to rozporządzenia, które 
wymagają uzyskania przez wierzyciela sądowego 
stwierdzenia wykonalności, grupa druga to te, 
które przewidują automatyczną i bezwzględną 
wykonalność na terenie państwa członkowskiego 
oraz grupa trzecia, która zawiera akty przewidu-
jące automatyczną wykonalność, ale które dają 
dłużnikowi możliwość obrony przez doprowa-
dzenie do odmowy uznania lub wykonania orze-
czenia w ściśle określonych okolicznościach. Ten 
zabieg w sposób bardzo czytelny wskazał na obo-
wiązywanie w Unii Europejskiej trzech różnych 
reżimów uznawania i wykonywania orzeczeń.

Dalej, przed omówieniem zagadnień szczegó-
łowych, przedstawiono genezę i specyfi kę euro-
pejskiej przestrzeni sądowej. W celu zrozumienia 

znaczenia skutków aktów unij-
nych omówiono zasadę autono-
micznej wykładni prawa unijne-
go i sposób jej przeprowadzania, 
jak również obowiązek sądów 
krajowych zapewnienia skutecz-
nej ochrony praw wynikających 
z prawa unijnego. 

Następnie rozważano za-
gadnienia uznawania i wy-
konywania orzeczeń. Uwagę 
poświęcono jurysdykcji, kolej-
ności zastosowania aktów przy 
określaniu podstawy prawnej 

uznawania, następnie przedmiotowemu zakreso-
wi zastosowania zasady wzajemnego uznawania 
orzeczeń, formalnemu zakresowi stosowania tej 
zasady. Na końcu szczegółowo omówiono trzy 
mechanizmy uznawania i stwierdzania wykonal-
ności orzeczeń cywilnych oraz skutki uznania. 

Omawiana monografia jest bardzo cenną po-
zycją, która w sposób całościowy i szczegółowy 
omawia problemy uznawania i wykonywania orze-
czeń sądowych w Unii Europejskiej na tle ewolucji 
i rozwoju europejskiej sądowej przestrzeni. Przed-
stawienie rozporządzeń unijnych wraz z istotnym 
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości poz-
wala zrozumieć cel regulacji oraz ich interpretację. 

Książka będzie bardzo przydatna osobom 
zajmującym się sprawami z elementem transgra-
nicznym, w szczególności praktykom, lecz także 
studentom i tym, którzy są zainteresowani są-
dową współpracą w ramach Unii Europejskiej.
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