PROGRAM SZKOLENIOWY
dla szkolenia
z zakresu: Prawo właściwe i jurysdykcja w sprawach cywilnych i gospodarczych
organizowanego w ramach projektu

„Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i
warszawskiej”
Część I – Finansowanie

CZĘŚĆ OGÓLNA

Szkolenie pn.: „Prawo właściwe i jurysdykcja w sprawach cywilnych i gospodarczych”
organizowane jest w ramach projektu pn.: „Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów
powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej” POWR.02.17.00-00-0045/16-00 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER 2014-2020)
Część II – Adresaci szkolenia
Szkolenie skierowane jest do kadry sądów powszechnych:
a) sędziów sądów apelacyjnych i okręgowych oraz rejonowych;
b) asesorów sądowych;
c) referendarzy sądowych z sądów rejonowych i okręgowych,
d) asystentów sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych

CZĘŚĆ
SZCZEGÓŁOWA

apelacji łódzkiej i warszawskiej specjalizującej się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym
gospodarczym.

Część I – Informacje ogólne
Szkolenie realizowane w wymiarze 16 godz. (2 dni x 8 godz.)
Forma zajęć: warsztaty, wykład

Część II – Cele i efekty kształcenia (w zakresie wiedzy, umiejętności, postaw uczestników
szkolenia)
Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników szkolenia z regulacjami międzynarodowej procedury cywilnej
oraz prawa prywatnego międzynarodowego, dotyczącymi problematyki zobowiązań umownych
i pozaumownych. Udział w szkoleniu pozwoli jego uczestnikom na nabycie i/lub utrwalenie
niezbędnych umiejętności związanych ze sprawami z elementem obcym w zakresie – badania i
ustalania jurysdykcji krajowej, przyporządkowania spornych zagadnień pod zakres odpowiedniej
normy kolizyjnej, znalezienia prawa właściwego i stosowania ogólnych konstrukcji kolizyjnych
wpływających na wskazanie prawa. W przypadku zaś, gdy właściwe dla rozstrzygnięcia jest prawo
obce, uczestnik uzyska informacje na temat sposobów dotarcia do treści tego prawa oraz zasadach
jego stosowania.
w zakresie WIEDZY – uczestnik:
 porządkuje źródła prawa – krajowe i międzynarodowe – dotyczące zagadnień jurysdykcyjnych
oraz dotyczące wskazania prawa właściwego dla różnych typów zobowiązań;
 rozróżnia normy kolizyjne dotyczące poszczególnych typów spraw
 zna podstawowe instytucje części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego;
 identyfikuje ograniczenia stosowania prawa własnego i prawa obcego
 zna sposoby dotarcia do treści prawa obcego oraz dyrektywy stosowania prawa obcego przez
organy krajowe;
w zakresie UMIEJĘTNOŚCI – uczestnik:
 dokonuje prawidłowej selekcji źródeł norm kolizyjnych (rozporządzenia unijne, konwencje
bilateralne, krajowa ustawa p.p.m.)
 potrafi rozróżnić zakresy zastosowania poszczególnych statutów kolizyjnych w dziedzinie
zobowiązań;
 posługuje się odpowiednią metodą kwalifikacji
 umie zastosować normę kolizyjną, która prowadzi do wskazania prawa właściwego
 posiada instrumentarium pozwalające na zidentyfikowanie - na podstawie odpowiednich
przepisów - systemu właściwego dla rozstrzygnięcia sprawy z elementem obcym;
 potrafi podjąć właściwe kroki w celu dotarcia do treści właściwego prawa obcego
 wybiera przepisy rozporządzenia dla oceny podstaw jurysdykcji sądu polskiego;
 przeprowadza badanie jurysdykcji zgodnie z przepisami prawa unijnego.
w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH - uczestnik
 jest świadomy konieczności uczenia się przez całe życie
 rozumie potrzebę tworzenia zasad rozstrzygania konfliktów praw i konfliktów jurysdykcyjnych;
 jest świadomy zasady równorzędności systemów prawnych różnych państw i pozostaje otwarty
na możliwość stosowania prawa obcego;
 zna zasadę supremacji prawa wspólnotowego

Część III – Treści programowe
A. Prawo właściwe
1. Źródła norm kolizyjnych wskazujących prawo właściwe dla zobowiązań umownych –
rozporządzenia Rzym I i Rzym II, konwencje bilateralne, posiłkowo ustawa p.p.m.
2. Przegląd instytucji części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego – łączniki, prawo
niejednolite, klauzula porządku publicznego, przepisy wymuszające swe zastosowanie.
3. Rozporządzenie Rzym I – wskazanie prawa właściwego dla zobowiązań umownych, zakres statutu
kontraktowego
4. Rozporządzenie Rzym II – wskazanie prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych, zakres
statutu
5. Ustalenie treści prawa obcego i zasady jego stosowania
B. Jurysdykcja
1. 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 ( Dz.Urz. UE L 2012, Nr 351)
- zakres stosowania i definicje
- jurysdykcja ogólna
- jurysdykcja szczególna
- badanie jurysdykcji
2. 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
- pojęcie małżeństwa
- zakres stosowania norm jurysdykcyjnych
- podstawy jurysdykcji w sprawach małżeńskich
- badanie jurysdykcji przez sąd orzekający

Część IV- Szczegółowe kryteria weryfikacji efektów kształcenia z uwzględnieniem specyfiki potrzeb
grupy
docelowej
bezpośrednio
związanej
z
wykonywanymi
zadaniami
przez
sędziego/asesora/referendarza sądowego/asystenta sędziego

Test jednokrotnego wyboru
Część IV – Zalecana literatura
Literatura podstawowa:







System Prawa Prywatnego, tom 20A, Prawo Prywatne Międzynarodowe, red. M.
Pazdan, Warszawa 2014
System Prawa Prywatnego, tom 20B, Prawo Prywatne Międzynarodowe, red. M.
Pazdan, Warszawa 2015
M. Czepelak, Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej, Warszawa 2012
Jurysdykcja, uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach
cywilnych i handlowych pod red. Jacka Gołaczyńskiego, Krótkie Komentarze Becka;
Rozwód i separacja, Sądowe Komentarze Tematyczne pod redakcją jacka
Ignaczewskiego, część IV Ustanie małżeństwa w stosunkach transgranicznych
autorstwa Joanny Maciejowskiej

Literatura uzupełniająca:
Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, red. J. Poczobut, Warszawa 2017
M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, wyd. 16, Warszawa 2017
K. Bagan-Kurluta, Prawo prywatne międzynarodowe, wyd. 5, Warszawa 2017
J. Gołaczyński, Prawo prywatne międzynarodowe, wyd. 4, Warszawa 2015
J. Ciszewski, Europejskie prawo małżeńskie i dotyczące odpowiedzialności rodzicielskiej, Komentarz
Warszawa 2004
K.Weitz, P.Grzegorczyk Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne, Warszawa 2012.

Szczegółowy harmonogram szkolenia:

Dzień I
Bloki
godzinowe
10:00-11:30
(2*45 minut)*

Temat
Zagadnienia wstępne. Definicje. Czasowy i przedmiotowy zakres zastosowania przepisów
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 ( Dz.Urz. UE L 2012, Nr 351). Jurysdykcja wyłączna.

11:30-11:45

11:45-13:15
(2*45 minut)*

Przerwa kawowa
Jurysdykcja ogólna i szczególna w świetle przepisów Rozporządzenia 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

13:15-13:45
13:45-15:15
(2*45 minut)*

Przerwa obiadowa

Badanie jurysdykcji przez sąd orzekający. Brak jurysdykcji w zakresie rozstrzygnięcia o
alimentach a art. 58 kro.

15:15-15:30
15:30-17:00

Przerwa kawowa
Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz TSUE.

(2*45 minut)*
* 1 godzina lekcyjna=45 minut

Dzień II
Bloki
Godzinowe
09:00-10.30
(2*45 minut)*

Temat
Źródła norm kolizyjnych wskazujących prawo właściwe dla zobowiązań umownych
- Rozporządzenie Rzym I oraz Rzym II
- konwencje bilateralne
Przepisy prawa jednolitego – konwencja wiedeńska, nowojorska, konwencja CMR

10:30-10:45

10:45-12:15
(2*45 minut)*

12:15-12:45
12:45-14:15
(2*45 minut)*

Przerwa kawowa
Przegląd instytucji części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego w kontekście
problematyki zobowiązań
- łączniki,
- prawo niejednolite,
- klauzula porządku publicznego
- przepisy wymuszające swe zastosowanie.
Przerwa obiadowa
Wskazanie prawa właściwego dla zobowiązań umownych.
Wskazanie prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych.
Zakres statutu kontraktowego oraz statutu zobowiązań pozaumownych.

14:15-14:30
14:30-16:00
(2*45 minut)*

Przerwa kawowa
Ustalenie treści prawa obcego i zasady jego stosowania.
Rozwiązywanie kazusów.

* 1 godzina =45 minut

