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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna  

Sebastian Adamowicz. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. 

o obligacjach, w celu uporządkowania przepisów ustawy. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autor petycji wnioskuje o zmianę art. 15 ustawy o obligacjach poprzez zastąpienie 

frazy „z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia 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. Urz. UE L 12 z 16.01.2001, str. 1, z późn. zm.)” 

frazą „z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń 

sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. U. UE. L. 

z 2012 r. Nr 351, str. 1 z późn. zm.)”. 

Wnoszący petycję w uzasadnieniu wskazał, że „ustawa odwołuje się do uchylonego 

rozporządzenia WE. Stare rozporządzenie nie obowiązywało już w momencie wejścia 

w życie ustawy z 2015 r. o obligacjach. Zmiana ma charakter porządkujący”.  

STAN PRAWNY: 

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 ze zm.) 

weszła w życie 1 lipca 2015 r. uchylając ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 730). 

Ustawa w art. 15, dotyczącym zasad regulacji przez sąd spraw wynikających 

z obligacji emitowanych przez podmioty mające siedzibę poza terytorium państw 

członkowskich Unii Europejskiej, odwołuje się do rozporządzenia 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. 

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. UE. L. z 2001 r., Nr 12, poz. 1) zostało uchylone z dniem 

10 stycznia 2015 r. przez rozporządzenie (UE) Nr 1215/2012. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1215/2012 z dnia 

12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich 

wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona) (Dz. U. UE. 
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L. Nr 351, poz. 1) w art. 80 uchyliło rozporządzenie (WE) nr 44/2001. Odesłania do 

uchylonego rozporządzenia należy odczytywać, jako odesłania do niniejszego 

rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w załączniku III. 

Ponadto w art. 66 wskazane zostało, że przepisy niniejszego rozporządzenia mają 

zastosowanie wyłącznie do postępowań sądowych wszczętych, do formalnie sporządzonych 

lub zarejestrowanych dokumentów urzędowych oraz do ugód sądowych zatwierdzonych 

lub zawartych w dniu 10 stycznia 2015 r. lub po tej dacie. 

Zaś rozporządzenie (WE) nr 44/2001 nadal ma zastosowanie do orzeczeń wydanych 

w postępowaniach sądowych wszczętych, dokumentów urzędowych formalnie 

sporządzonych lub zarejestrowanych oraz do ugód sądowych zatwierdzonych lub 

zawartych przed dniem 10 stycznia 2015 r., objętych zakresem zastosowania tego 

rozporządzenia. 

Zgodnie w art. 81 rozporządzenie weszło w życie dwudziestego dnia po jego 

opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zaś stosuje się od dnia 

10 stycznia 2015 r. z wyjątkiem art. 75 i 76, które stosuje się od dnia 10 stycznia 2014 r. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Jolanta Zatorska, Komentarz do art. 80 rozporządzenia nr 1215/2012 w sprawie 

jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych 

i handlowych (System Informacji Prawnej LEX 2015 stan prawny: 2015.04.01). 

Komentowanym przepisem prawodawca unijny dokonuje uchylenia rozporządzenia 

nr 44/2001, jednocześnie potwierdza, że rozporządzenie nr 1215/2012 stanowi kontynuację 

tej regulacji. Odesłania do uchylonego rozporządzenia nr 44/2001 należy odczytywać, jako 

odesłania do rozporządzenia nr 1215/2012, zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną 

w załączniku III.  

Należy pamiętać, że rozporządzenie nr 44/2001 nadal ma zastosowanie do orzeczeń 

wydanych w postępowaniach sądowych wszczętych, dokumentów urzędowych formalnie 

sporządzonych lub zarejestrowanych oraz do ugód sądowych zatwierdzonych lub 

zawartych przed dniem 10 stycznia 2015 r. (art. 66 ust. 2 rozporządzenia). 

OPRACOWAŁA 

 

Joanna Baranowska 

WICEDYREKTOR 

 

Danuta Antoszkiewicz 


