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III. NA MARGINESIE ORZECZNICTWA

PIOTR MOSTOWIK

Brak możliwości obrony przyczyną braku skuteczności  
zagranicznego orzeczenia. Niestosowanie umowy  

bilateralnej z Chinami z 1987 r. do orzeczeń wydanych  
w Hongkongu i Makau  

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 11 października 2013 r.,  
I CSK 451/121

1. Sąd Najwyższy w glosowanym orzeczeniu zajął się zagadnieniem stwierdze-
nia wykonalności na obszarze Polski zagranicznego orzeczenia w sprawie cywilnej . 
Podstawową kwestią rodzącą się w takich sprawach jest ustalenie, który akt norma-
tywny powinien mieć zastosowanie . Udzielenie odpowiedzi na to pytanie może nie 
być proste . Ostatnie lata przyniosły bowiem szereg zmian, w tym polegających na 
ułatwieniu uznawania i wykonywania obcych orzeczeń2, oraz znaczny wzrost liczby 
przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego . W obecnym sta-
nie prawnym skuteczność zagranicznych orzeczeń w sprawach majątkowych wyni-
kających z zobowiązań umownych regulowana jest nie tylko postanowieniami części 
IV Kodeksu postępowania cywilnego (istotnie zmodyfikowanymi z dniem 1 lipca 
2009 r .3), ale również umów międzynarodowych wielostronnych (np . drugiej kon-

1  OSNC 2014, nr 7–8, poz . 78 .
2  Nieaktualne stało się akcentowanie, że „nie można domniemywać się intencji polskiego ustawodawcy 

zwężenia kognicji sądów przez związanie ich orzeczeniami sądów obcych, i to nawet tam, gdzie polska norma odsyła 
do obcego prawa materialnego” . Zob . orzeczenie SN z 26 kwietnia 1958 r ., CR 135/58, LexPolonica nr 316167 .

3  Ustawą z 5 grudnia 2008 r . o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz .U . Nr 234, poz . 1571) . Zob . K . Weitz, Założenia i kierunki reformy przepisów kodeksu postępo-
wania cywilnego o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń, KPP 2001, nr 4, s . 939–940; T . Ereciński, 
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wencji lugańskiej z 2007 r .4), konwencji dwustronnych (w tym z Chińską Republiką 
Ludową z 1987 r .5), a także rozporządzeń unijnych (w szczególności rozporządzenia 
nr 44/20016)7 . Układ źródeł prawa w najbliższym czasie ulegnie kolejnym zmianom8 . 

W polskim systemie prawa priorytet zastosowania mają rozporządzenia unijne 
oraz umowy międzynarodowe9 . Ich zastosowanie ograniczone jest do wzajemnych 

w: T . Ereciński, J . Ciszewski, K . Weitz, P . Grzegorczyk, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Między-
narodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), wyd . 4, Warszawa 2012, s . 548–553 .

4  Tekst konwencji załączono do decyzji Rady UE z 15 października 2007 r . dotyczącej podpisania Kon-
wencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych (2007/712/WE), 
Dz .Urz . UE L Nr 339, s .1 . Wątpliwości może przy tym budzić jej powszechne i bezpośrednie obowiązywanie 
(tj . skutek w relacjach między podmiotami prawa prywatnego) wobec braku oficjalnego ogłoszenia w promul-
gatorach dat wejścia w życie tej umowy, na dodatek różnych, w stosunkach z Norwegią (1 stycznia 2010 r .), 
Szwajcarią (1 stycznia 2011 r .) i Islandią (1 maja 2011 r .) . Podawane są one (np . na internetowej stronie bip .
ms .gov .pl/pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/konwencja-z-lugano) z powołaniem się na informacje 
zamieszczone na internetowych stronach Ministerstwa Sprawiedliwości Szwajcarii (www .dfae .admin .ch/etc/
medialib/downloads/edazen/topics/intla/intrea/depch/misc/conlug2 .Par .0007 .File .tmp/mt_110114_lug2part_f .pdf), 
która jest depozytariuszem tej konwencji . Formalnie jej stroną jest również – niebędąca państwem członkow-
skim UE w rozumieniu „współpracy sądowej w sprawach cywilnych” – Dania . Jednakże w praktyce do relacji 
z tym państwem znajdują zastosowanie reguły rozporządzenia nr 44/2001 mocą stosownej umowy międzynaro-
dowej wiążącej Unię Europejską i Królestwo Danii, tj . umowy w sprawie właściwości sądów oraz uznawania 
i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Brukseli 19 października 
2005 r ., ogłoszonej jako załącznik do decyzji Rady z 20 września 2005 r . w sprawie podpisania tej umowy w imie-
niu Wspólnoty (2005/790/WE), Dz .Urz . UE 2005 L 299/61, a zawartej decyzją Rady z 27 kwietnia 2006 r . 
(2006/325/WE), Dz .Urz . 2006 L 120/22 . Informacja o wejściu w życie tej umowy z dniem 1 lipca 2007 r . została 
ogłoszona w Dz .Urz . UE L z 2007 r . Nr 94, s . 70 . Zob . P . Mostowik, Międzynarodowe prawo prywatne i postę-
powanie cywilne w dekadę po wejściu w życie traktatu amsterdamskiego, PS 2010, nr 2, s . 47–48 .

5  Umowa między Rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a rządem Chińskiej Republiki Ludowej 
o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Warszawie 5 czerwca 1987 r . (Dz .U . z 1988 r . 
Nr 9, poz . 65) .

6  Rozporządzenie Rady z 22 grudnia 2000 r . w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz 
ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz .Urz . UE Polskie wydanie specjalne, Rozdz . 19, t . 4, 
s . 42 ze zm .) .

7  Szczegółowe, opcjonalne i przemienne względem rozporządzenia nr 44/2001 zasady przewidują też 
rozporządzenie nr 805/2004 z 21 kwietnia 2004 r . w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego 
dla roszczeń bezspornych (Dz .Urz . UE L Nr 143 s . 15), rozporządzenie nr 1896/2006 z 12 grudnia 2006 r . usta-
nawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz .Urz . UE L Nr 399, s . 1 ze sprost .) i roz-
porządzenie nr 861/2007 z 11 lipca 2007 r . ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych 
roszczeń (Dz .Urz . UE L Nr 199, s . 1) . Zob . P . Grzegorczyk, Automatyczna wykonalność orzeczeń sądowych 
w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej – geneza, stan obecny i perspektywy, w: Europejskie prawo proce-
sowe i kolizyjne, red . P . Grzegorczyk, K . Weitz, Warszawa 2012, s . 121–196 .

8  Rozporządzenie „Bruksela I” z dniem 10 stycznia 2015 r . zostanie zastąpione rozporządzeniem nr 1215/2012 
z 12 grudnia 2012 r . w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach 
cywilnych i handlowych (Dz .U . L z 2012 r . Nr 351 s . 1) . Zob . K . Weitz, Projektowane zmiany rozporządzenia 
nr 44/01, w: Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne, red . P . Grzegorczyk, K . Weitz, Warszawa 2012, 
s . 21–25 . W przyszłości stan prawny w Polsce może wynikać też z konwencji o umowach dotyczących jurys-
dykcji, sporządzonej w dniu 30 czerwca 2005 r . pod auspicjami Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Mię-
dzynarodowego, KOM 2008/538 . Konwencję tę – podobnie jak drugą konwencję lugańską z 2007 r . – planuje 
ratyfikować Unia Europejska w imieniu państw członkowskich .

9  Tak art . 91 ust . 2 (odnośnie do umów międzynarodowych) i art . 91 ust . 3 (odnośnie do rozporządzeń 
unijnych) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r . (Dz .U . Nr 78 poz . 483 ze zm .) . Zob . 
J . Ciszewski, Umowy o obrocie prawnym z zagranicą (ich miejsce w porządku prawnym i ich stosowanie), w: Obrót 
prawny z zagranicą w sprawach stanu cywilnego. Konkordat, Lublin 1997, s . 8–15 .
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stosunków uczestniczących w nich państw . Wytyczenie zakresu zastosowania reguł 
uznawania i wykonywania zagranicznych orzeczeń wynikających z powyższych 
aktów normatywnych o genezie międzynarodowej i unijnej stanowi więc zarazem 
określenie zasięgu wyparcia przez nie stosowania reżimu kodeksowego . Na tle po-
wyższych aktów normatywnych jest ono zabiegiem prostszym niż ustalenie zakresu 
zastosowania innego rodzaju norm, przewidzianych przeważnie łącznie w danej kon-
wencji lub rozporządzeniu unijnym10 . Polega bowiem na stwierdzeniu, że dany akt 
normatywny obowiązuje i jest stosowany w państwie, w którym orzeczenie zostało 
wydane (państwie pochodzenia orzeczenia), oraz w państwie, w którym rozpatrywana 
jest jego skuteczność (państwie uznania lub wykonania orzeczenia) . Tym samym decy-
dującą rolę odgrywa zakres terytorialny obowiązywania danego aktu normatywnego . 
Teoretycznie możliwe byłoby na tle umowy międzynarodowej lub rozporządzenia 
unijnego inne ujęcie regulacji skuteczności zagranicznych orzeczeń, które polegałoby 
na unormowaniu skuteczności orzeczeń każdego sądu na świecie, a nie tylko z któregoś 
z umawiających się państw . Wówczas nastąpiłoby całkowite wyparcie stosowania 
reguł o genezie krajowej . Takie ujęcie rozważano na początku prac nad nowelizacją 
rozporządzenia nr 44/2001, jednak finalnie nie zostało ono przewidziane w projekcie 
ani w nowym rozporządzeniu nr 1215/201211 .

2. Rozpoznawana przez Sąd Najwyższy sprawa dotyczyła stwierdzenia wyko-
nalności w Polsce wyroku, który został wydany 20 października 2010 r . przez sąd 
w Hongkongu . Zagadnienie to wydaje się więc prima facie nieskomplikowane . 
Zasygnalizowany wyżej sposób określenia zakresu zastosowania reguł pochodzących 
z różnych obowiązujących w Polsce aktów normatywnych oznacza bowiem, że w przed-
miotowej sprawie w grę wchodzi zastosowanie reżimu kodeksowego (art . 1150 i n . 
k .p .c .) albo aktu o genezie międzynarodowej, który obowiązuje zarówno w Polsce, 
jak i w państwie pochodzenia orzeczenia . Większość powyższych aktów normatyw-
nych o takiej genezie nie obowiązuje w Chińskiej Republice Ludowej12 . Do rozważe-
nia pozostaje tylko zastosowanie – przytoczonej wyżej – chińsko-polskiej konwencji 
bilateralnej z 1987 r ., co – w razie kolizji norm – prowadziłoby do wyparcia stosowa-
nia przepisów o genezie krajowej13 . Kolejnym etapem jest ocena, czy w sprawie nie 
wystąpiły – przewidziane w tym z tych aktów normatywnych, który okaże się miaro-
dajny – okoliczności blokujące skuteczność zagranicznego orzeczenia (w tym prze-
widziane w obu z nich naruszenie prawa do obrony) .

10  W szczególności reguł jurysdykcyjnych (o międzynarodowej właściwości sądów) bądź przepisów 
kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego .

11  Zob . P . Mostowik, M . Niedźwiedź, International Conventions Concluded by the European Union 
after the ECJ ‘Lugano II Opinion’ of 2006. An Alternative or Complementary to EU Regulations Path to Unifi-
cation of Private International Law?, „Polish Review of International and European Law” 2012, nr 1–2, s . 36–43 .

12  Chiny i Polska nie są stronami wielostronnej konwencji haskiej z 1 lutego 1971 r . o uznawaniu i wy-
konywaniu zagranicznych orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych (informacje o statusie dostępne są na 
internetowej stronie www .hcch .net/index_en .php?act=conventions .publications&dtid=21&cid=78) . Teoretycznie 
można by rozważać udział Chin w drugiej konwencji lugańskiej z 2007 r ., co jednak nie ma miejsca .

13  Zob . K . Piasecki, Skuteczność i wykonalność w Polsce zagranicznych cywilnych orzeczeń sądowych, 
Warszawa 1990, s . 127–128 .
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Sąd Najwyższy orzekając, że w przedmiotowej sprawie zastosowanie mają re-
guły kodeksowe, podtrzymał stanowiska sądu okręgowego i apelacyjnego . W sprawie 
nie zostały więc zastosowane postanowienia o wzajemnym uznawaniu i wykonywa-
niu orzeczeń zawarte w międzynarodowej umowie dwustronnej z 1987 r . Takie roz-
strzygnięcie zasługuje na aprobatę . Wydaje się przy tym, że byłoby ono odpowiednie 
również w razie przyjęcia innych sposobów rozwiązania niektórych pojawiających 
się na tle omawianej sprawy kwestii szczegółowych . Zostaną one zreferowane w dalszej 
części opracowania (pkt 4 i n .) .

3. Jednocześnie Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną ze względu na 
pozbawienie pozwanego możności obrony przed zagranicznym sądem, spowodowane 
m .in . wadliwym doręczaniem pism w toku postępowania . Stanowi to zgodnie z art . 1146 
§ 1 pkt 3 i 4 k .p .c . okoliczność blokującą skuteczność obcego orzeczenia14 . W tym 
zakresie Sąd Najwyższy dokonał odmiennej oceny materiału zgromadzonego w spra-
wie niż sądy okręgowy i apelacyjny . Na marginesie można zauważyć, że podobna 
przesłanka negatywna przewidziana jest w większości innych aktów normatywnych, 
co powoduje, że w razie ich zastosowania rezultat rozpoznania skargi kasacyjnej byłby 
prawdopodobnie identyczny15 .

Również to rozstrzygnięcie zasługuje na aprobatę . Może mieć ono znaczenie 
dla przyszłej praktyki postępowania sądów, które zajmują się stwierdzaniem wyko-
nalności zagranicznych orzeczeń, w szczególności pochodzących z państw o innej 
kulturze procesowej (w tym common law) . Nie wymaga ono dłuższego omówienia, 
bowiem brak naruszenia prawa do obrony jest podstawową (i powszechną na świecie) 
przesłanką skuteczności obcych orzeczeń . Za przykład naruszenia prawa do obrony 
trzeba zaś uznać postępowanie sądu w Hongkongu . Najpierw wyznaczono pozwanemu, 
który zamieszkiwał daleko za granicą, termin 14-dniowy od dnia wydania wezwania 
(a nie jego ewentualnego doręczenia) do zajęcia stanowiska w sprawie, pod rygorem 
wydania wyroku uwzględniającego powództwo . Następnie, po upływie około trzech 
tygodni od wydania tego wezwania, wyrok taki został wydany . Z okoliczności tych 
wynika, że nawet gdyby doręczenie wezwania nastąpiło skutecznie, co budzi wątpli-
wości16, pozwany nie miał możliwości obrony przed zasądzeniem zapłaty .

14  Zob . T . Ereciński, w: T . Ereciński, J . Ciszewski, Międzynarodowe postępowanie cywilne, Warszawa 
2000, s . 367–369; T . Ereciński, w: T . Ereciński, J . Ciszewski, K . Weitz, P . Grzegorczyk, Kodeks..., s . 576–582 .

15  Np . zgodnie z art . 20 lit . c) i d) umowy z Chinami z 1987 r . zagraniczne orzeczenie nie będzie uznane 
i nie zezwoli się na jego wykonanie, jeżeli według prawa umawiającej się strony, na której terytorium orzeczenie 
zostało wydane, strona przegrywająca nie została prawidłowo wezwana przez sąd (lit . c) bądź strona była po-
zbawiona możności obrony swych praw (lit . d) . Osobną kwestię stanowi praktyczna możliwość oceny w pań-
stwie wykonania orzeczenia, czy zostały dopełnione reguły „wzywania przed sąd” zawarte w prawie państwa 
pochodzenia orzeczenia . W przedmiotowej sprawie zarzuty dotyczyły też późniejszych etapów postępowania, 
co objęte jest hipotezą art . 20 lit . d) .

16  W aktach sprawy brak jest też dowodów doręczenia pozwanemu pism procesowych, w tym o terminie 
posiedzeń sądowych, jak też dowodu doręczenia mu wyroku sądu pierwszej instancji . Nawet ewentualne przy-
znanie mocy dowodowej zeznaniom pracownika sądu na okoliczność wysłania takiej korespondencji nie może 
być bowiem równoznaczne z przyjęciem dowodu na okoliczność jej doręczenia pozwanemu .
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Istotne przy tym wydaje się swoiste „zwrócenie uwagi” sądom zajmującym się 
stwierdzaniem wykonalności zagranicznych orzeczeń przez nadanie im klauzuli wyko-
nalności, że nie należy domniemywać, iż postępowanie przed sądem obcym spełnia 
kryteria, które – oczywiście z polskiej perspektywy17 – uzasadniają ocenę, że dłużnik 
(pozwany za granicą) miał możliwość obrony . Słusznie Sąd Najwyższy nie zgodził 
się ze stanowiskiem mówiącym, iż „zarzuty dotyczące braku doręczeń są niedopusz-
czalne i nie mogą być sprawdzone, gdyż byłoby to ponowne badanie przebiegu i pra-
widłowości postępowania” . Należy poprzeć przeciwne twierdzenie, bowiem „ocena 
przesłanki pozbawienia możności obrony praw strony przed sądem zagranicznym 
polega właśnie na szczegółowym prześledzeniu przebiegu postępowania przed ob-
cym sądem z punktu widzenia tego, czy prawo do obrony strony zostało zachowane” 
(s . 10 uzasadnienia)18 .

Osobną kwestię stanowi możliwość dokonania takiej oceny przez sąd okręgowy . 
Dysponuje on jedynie dokumentami wymienionymi w art . 1147 k .p .c ., z których nie 
będzie wynikać, że w sprawie doszło do naruszenia prawa do obrony . Na tle reżimu 
kodeksowego, w przeciwieństwie do większości wymienionych na wstępie aktów 
normatywnych o genezie unijnej, wiedzę o takich okolicznościach przynieść może 
przedłożone sądowi stanowisko dłużnika w sprawie19 . Dla strony istotne jest więc 
jego dokładne opracowanie, również z uwagi na fakt, iż – zanim sprawę ewentualnie 
rozpozna sąd apelacyjny – postanowienie sądu okręgowego zgodnie z art . 11512 § 1 
zd . 2 k .p .c . stanowi już tytuł zabezpieczenia .

4. Wracając do kwestii ustalenia, który z obowiązujących w Polsce aktów nor-
matywnych znajduje zastosowanie w sprawie, trzeba zauważyć, że reguły kodeksowe 
(art . 1150 i n . k .p .c .)20 potencjalnie są stosowane w odniesieniu do orzeczeń pocho-
dzących z każdego miejsca na świecie, a więc również z Hongkongu . W obecnym 
stanie prawnym są one stosowane w braku unormowania wynikającego z aktu nor-
matywnego o wyższej randze, np . konwencji międzynarodowej lub rozporządzenia 
unijnego21 . Ich cechą jest natomiast wielokierunkowość i wzajemność, bowiem – 

17  Co podkreśla K . Piasecki, Pozbawienie możności obrony w międzynarodowym procesie cywilnym, PiP 
1980, nr 11, s . 81 .

18  Sąd Najwyższy w postanowieniu z 5 grudnia 1979 r ., I CR 174/79, OSNCP 1980, nr 5, poz . 100, za-
akcentował, że pozwany powinien mieć w toku postępowania prowadzonego za granicą w pełni zagwarantowaną 
realną możliwość zgłoszenia zarzutów merytorycznych we właściwym czasie i formie . Okoliczność możliwości 
obrony (braku pozbawienia takiej okoliczności) bada się nie tylko na tle zagranicznego prawa procesowego . Sąd 
podkreślił, że samo zawiadomienie tej strony o rozprawie zgodnie z obcym prawem nie oznacza samo z siebie, 
że nie mogła być ona następnie pozbawiona możności obrony .

19  Które może zgodnie z art . 1151 § 2 . k .p .c . zostać przedstawione w terminie dwóch tygodni od dnia 
doręczenia odpisu wniosku wierzyciela o stwierdzenie wykonalności obcego orzeczenia przez nadanie mu klau-
zuli wykonalności .

20  Zob . T . Ereciński, w: T . Ereciński, J . Ciszewski, K . Weitz, P . Grzegorczyk, Kodeks..., s . 614–650 .
21  Ze względu na bogactwo takich aktów normatywnych (w tym konwencji wielostronnych, powstałych 

pod auspicjami Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Rady Europy i Unii Europejskiej) 
różne są też sposoby rozstrzygnięcia kolizji obowiązywania dla danego zakresu przedmiotowego kilku między-
narodowych reżimów, tj . aktów normatywnych o podobnej randze . Dokonywane jest ono np . drogą priorytetu 
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inaczej niż rozwiązania o genezie krajowej – jednolicie obowiązują we wszystkich 
umawiających się państwach i dotyczą tylko wzajemnego uznawania lub wykonywa-
nia . Umowa bilateralna z 1987 r . została zawarta między Polską a Chińską Republiką 
Ludową, której częścią jest obecnie Hongkong . Dlatego – zakładając, że fakt ten jest 
powszechnie znany, o czym niżej – wydawać by się mogła odpowiednim instru-
mentem dla regulowania omawianej sprawy . Decydujące znaczenie dla wyznaczenia 
zasięgu sytuacyjnego zastosowania reguł międzypaństwowych ma bowiem fakt wy-
dania orzeczenia w którymś z umawiających się państw oraz rozważania jego sku-
teczności w innym takim państwie . Z perspektywy państwa uznania (tutaj – polskiej) 
jako jedno z pierwszych rodzi się więc pytanie o zasięg geograficzny obowiązywania 
reguł konwencyjnych . W omawianej sprawie decydujące jest więc, czy w Polsce oraz 
w Chinach (dokładniej – miejscu pochodzenia orzeczenia) obowiązuje taka szczegó-
łowa regulacja – tutaj umowa bilateralna z 1987 r .

Wątpliwości rodzą się jednak wraz ze spostrzeżeniem, że wyrok pochodzi z te-
rytorium Hongkongu, które nie było zarządzane przez władze Chińskiej Republiki 
Ludowej przed dniem 1 lipca 1997 r ., tj . w momencie zawierania tej konwencji22 . 
Ponadto ma ono ma szczególny status Specjalnego Regionu Administracyjnego Hong-
kong, co będzie przedmiotem dalszych uwag .

W związku z tym rodzi się też ogólniejsza kwestia, czy w razie powiększenia 
terytorium jednego z umawiających się państw23 zawarta wcześniej konwencja dotyczy 
zdarzeń, które zachodzą na całym obecnym obszarze danego państwa, czy też tylko 
pierwotnym . Wydaje się, że w braku nieuznawania (w rozumieniu prawa publicznego 
międzynarodowego) przez drugie umawiające się państwo takiego przyrostu teryto-
rialnego (tj . obecnych granic)24, nie powinno być ku temu przeszkód . Miałoby to 
miejsce w odniesieniu do niniejszej sprawy, bowiem Polska nie kwestionuje, że 

rozporządzenia unijnego względem konwencji bilateralnej zawartej między państwami członkowskimi UE albo 
drogą różnorodnych klauzul zgodności lub wyrażających priorytet stosowania dotyczących relacji między róż-
nymi umowami międzynarodowymi .

22  Jak też umowy między stronami postępowania, na tle której powstał spór, co jest jednak osobnym 
zagadnieniem . Ramy niniejszego opracowania nie pozwalają na jego dokładniejsze przedstawienie, ale można 
zasygnalizować, że strony zawierając umowę, mają podstawy, by spodziewać się, że ewentualne spory będą 
rozstrzygane przez sądy określone obowiązującymi wówczas normami jurysdykcyjnymi, jak też mają wyobra-
żenie na temat zagranicznej skuteczności orzeczeń ukształtowanych na podstawie tych norm . Może to np . pro-
wadzić do rezygnacji z zawarcia jednoczesnej umowy o jurysdykcję, która wyda się stronom niepotrzebna . 
W razie przyjęcia w przepisach przejściowych nowych przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania 
cywilnego, że mają one zastosowanie, sytuacja prawna stron ulegnie zmianie, a mogą nie istnieć już warunki, 
by zgodnie zawrzeć umowę o jurysdykcję .

23  Np . Niemieckiej Republiki Federalnej po przejęciu Niemieckiej Republiki Demokratycznej .
24  Takie podejście może zostać przyjęte odnośnie do Krymu, co spowoduje niestosowanie umowy bila-

teralnej z Rosją z 1997 r . (Dz .U . z 2002 r . Nr 83, poz . 750) względem wydawanych tam orzeczeń . Osobną 
kwestią jest, czy powinna być nadal stosowana umowa zawarta z Ukrainą z 1993 r . (Dz .U . z 1995 r . Nr 55, 
poz . 289), skoro państwo to nie sprawuje władzy, a tym samym nie kontroluje jakości wymiaru sprawiedliwości 
na tym terytorium . Kwestia ta jest czysto teoretyczna, bowiem w razie odrzucenia stosowania obu umów zastoso-
wanie znajdą kodeksowe reguły skuteczności zagranicznych orzeczeń, które są liberalne . Daleko idące skutki przy-
niosłoby dopiero nietraktowanie organów wydających orzeczenia jako sądów w znaczeniu art . 1145 i n . k .p .c .
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Hongkong jest obecnie częścią Chińskiej Republiki Ludowej25 . Sąd Najwyższy za-
uważył, że w doktrynie prawa międzynarodowego publicznego prezentowana jest 
koncepcja tzw . przesuwalności granic traktatowych . Powoduje ona, że dochodzi do 
rozszerzenia się zakresu terytorialnego stosowania traktatu wiążącego państwo 
względem nabytego terytorium .

5. Stwierdzony w powyższy sposób brak przeszkód, zasadniczo skutkujący zasto-
sowaniem umowy międzynarodowej, może być jednak pozorny . Brak zastosowania 
na danym terytorium części prawa wiążącego zasadniczo państwo, w skład którego 
ten region wchodzi, może bowiem wynikać ze specyficznego statusu prawnego danego 
terytorium . Właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w sprawie, w której wydano 
glosowane orzeczenie . Honkong stanowi bowiem region autonomiczny względem 
zasadniczego terytorium Chińskiej Republiki ludowej, również odnośnie do obowią-
zującego w nim prawa i sądownictwa .

W tym miejscu rodzi się znowu pytanie, skąd strony postępowania i sąd polski 
mają wiedzieć, że dane zagraniczne terytorium posiada autonomię, która wywiera 
skutki akurat dla stanu prawnego dotyczącego sprawy, w której oni uczestniczą . Wy-
daje się, że odpowiadać na to pytanie powinny oficjalne polskie publikacje . Ponieważ 
tego nie czynią, konieczne było dokładne zbadanie przez sądy rozpatrujące sprawę 
statusu Hongkongu oraz wynikających z niego konsekwencji dla obowiązywania 
reguł wzajemnego uznawania i wykonywania orzeczeń zawartych w konwencji bila-
teralnej z 1987 r . Współcześnie takie informacje mogą być umieszczane na zagra-
nicznych oficjalnych stronach internetowych, do których dostęp nie jest trudny26 . 
Podstawowe znaczenie, jak ustalił Sąd Najwyższy, ma autonomia (polegająca też na 
własnym sądownictwie) Specjalnego Regionu Administracyjnego, wynikająca ze 
Wspólnej Deklaracji Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
oraz rządu Chińskiej Republiki Ludowej z 19 grudnia 1984 r . Przewidziano w niej, że 
„stosowanie umów międzynarodowych, których stroną jest lub stanie się Chińska 
Republika Ludowa, do Hongkońskiego Specjalnego Regionu Administracyjnego bę-
dzie przedmiotem decyzji Centralnego Rządu Ludowego . Takiej decyzji natomiast 
odnośnie do umowy bilateralnej z Polską z 1987 r . nie podjęto . Autonomia polega też 
na możliwości zawierania przez ten region umów międzynarodowych dotyczących 
spraw pozostających w jego kompetencji, do których zalicza się „wzajemna pomoc 
sądowa” . Konieczne jest jednak ich zatwierdzenie przez centralny rząd chiński27 . Do-
dowem na to jest zawarcie w dniu 26 kwietnia 2005 r . przez Hongkoński Specjalny 

25  Powstawać by mogło przy tym jednak praktyczne pytanie, skąd sąd polski – a w szczególności strony 
postępowania, które powinny się spodziewać zakończenia go w określonym trybie – mogą czerpać pewną wiedzę 
na temat obecnych granic jakiegoś obcego państwa, skutkującą zastosowaniem danego aktu normatywnego . 
Odpowiedź nie wydaje się oczywista . Jednakże w niniejszej sprawie nie ma potrzeby odpowiadania na to pytanie, 
bowiem taka informacja wynikała zapewne z dokumentów (w tym odpisu orzeczenia) przedłożonych w sprawie 
rozpoznawanej przez polskie sądy .

26  Bazę przetłumaczonych na język angielski przepisów obowiązujących w Hongkongu, w tym zasad 
ustrojowych, opublikowano na www .cmab .gov .hk/en/issues/external .htm  .

27  Zob . www .gov .hk/en/residents/government/political/#/en/residents/government/external/  .



557Polski Proces Cywilny, 4/2014

Brak możliwości obrony przyczyną braku skuteczności zagranicznego orzeczenia... Glosa

Region Administracyjny umowy z Polską o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach 
karnych28 . Autonomia widoczna jest też w fakcie zawarcia takiej umowy, dotyczącej 
też spraw cywilnych, z Chińską Republiką Ludową, która występuje jako reprezen-
tant pozostałego obszaru państwa29 .

Otwarte pozostaje pytanie, czy można zawsze podobnego skrupulatnego działa-
nia, niebazującego na informacjach oficjalnie ogłoszonych w Polsce, wymagać od 
stron postępowania . Przeciw negatywnej odpowiedzi przemawiać może okoliczność, 
że trudne jest ogłaszanie na czas wszelkich informacji dotyczących umów międzyna-
rodowych, a dokładniej bezpośrednich skutków ich obowiązywania . Trzeba jednak 
zarazem zaprezentować stanowisko, że w odniesieniu do konwencji, które stosowane 
są bezpośrednio i wpływają na sytuację prawną stron stosunków prywatnoprawnych 
(np . dotyczących międzynarodowego prawa prywatnego i postępowania cywilnego), 
konieczne jest ogłaszanie w jakiś formalny sposób . Powinno ono być uprzednie 
względem daty początkowej skutków dla pozycji prawnej stron i obejmować dane 
dotyczących np . aktualnego kręgu umawiających się państw i dat ich przystąpień 
oraz obecnej treści składanych przez nie zastrzeżeń (modyfikujących przecież stan 
prawny)30 . Wydaje się, że takie wymaganie jest refleksem podstawowej zasady de-
mokratycznego państwa prawnego . Współcześnie, w czasach możliwości sprawnego 
ogłaszania informacji za pośrednictwem Internetu, jest to możliwe do zrealizowania 
w praktyce31 .

Na marginesie można zauważyć, że analiza konwencji sporządzonych pod 
auspicjami Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego nie prowadzi 
do uzyskania jednoznacznie podobnej odpowiedzi . Obecnie Chińska Republika Lu-
dowa przystępując do konwencji haskich składa stosowne oświadczenie dotyczące 
Hongkongu (i Makau) . Mówi ono, że zgodnie z prawem podstawowym tego specjal-
nego regionu administracyjnego rząd Chińskiej Republiki Ludowej podejmuje decyzję, 
że dana konwencja będzie mieć zastosowanie do Hongkongu. Prowadzić to może do 
wniosku, że w braku takiego oświadczenia nie wiązałaby tam np . konwencja haska 
z 1993 r . o przysposobieniu międzynarodowym32 . Jednocześnie w odniesieniu do 
innych konwencji, do których wcześniej przystępowała Wielka Brytania, podaje się, 

28  Dz .U . z 2007 r . Nr 167, poz . 1175 .
29  Arrangement on Reciprocal Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial 

Matters by the Courts of the Mainland and of the Hong Kong Special Administrative Region, www .doj .gov .hk/
eng/mainland/intracountry .html#la  .

30  Zob . P . Mostowik, Promulgatio et vacatio legis jako warunek powszechnego obowiązywania norm 
wynikających z prywatnoprawnych umów międzynarodowych, „Radca Prawny” 2009, nr 1, s . 23–30 .

31  Być może warte rozważenia byłoby odesłanie (a tym samym przyznanie mocy prawnej) do baz da-
nych udostępnianych przez organizacje międzynarodowe, pod auspicjami których dana umowa międzynarodowa 
została sporządzona . Tego rozwiązania nie da się jednak zastosować odnośnie do międzynarodowych umów 
dwustronnych .

32  Zob . pkt 5 i 6 oświadczenia do tej umowy; www .hcch .net/index_en .php?act=status .comment&csid= 
721&disp=resdn  .
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że nadal obowiązują one w Hongkongu na zasadzie kontynuacji33 . Brak natomiast 
podobnych do leżącej u podstaw glosowanego orzeczenia sprawy przykładów kon-
wencji, do których przystąpiłyby Chiny przed przejęciem Hongkongu, a nie obowią-
zywałyby wówczas na tym terytorium34 .

6. Do pozytywnej oceny rozstrzygnięcia dokonanego przez Sąd Najwyższy 
prowadzić może też odrzucenie części powyższych twierdzeń na rzecz przyjęcia, że 
umowa bilateralna obowiązuje jedynie w odniesieniu do terytorium tego państwa 
w momencie jej zawierania . Mogłoby je uzasadniać właśnie spostrzeżenie, że w ofi-
cjalnych publikatorach brak jest informacji, że miałoby być inaczej (tj . że nastąpił 
przyrost terytorialny tego państwa skutkujący wprowadzeniem jego prawa na nowe 
terytoria, co jest istotne dla problematyki skuteczności zagranicznych orzeczeń) . 
Przynależność Hongkongu do Chin trzeba jednak traktować jako fakt powszechnie 
znany . W przyszłości w praktyce mogą wystąpić jednak inne sytuacje, w których 
trudno będzie zająć podobne stanowisko .

7. Na marginesie można zauważyć, że paradoksalnie podobne rozstrzygnięcie 
w omawianej sprawie mogłoby mieć miejsce nawet w razie przyjęcia, że umowa 
dwustronna z Chinami z 1987 r . dotyczy tego państwa o obecnym, powiększonym 
zasięgu terytorialnym . Omawiane zagadnienia dotyczą bowiem wzajemnego uzna-
wania i wykonywania orzeczeń . Wydaje się, że celem umawiających się państw było 
stworzenie na potrzeby ich relacji reguł, które wprowadzałyby sprawniejsze zasady 
międzynarodowego postępowania cywilnego niż były wcześniej stosowane w ich 
braku, tj . niż wynikające z przepisów krajowych . Wydaje się, że zamierzenie umawia-
jących się stron można traktować jako swoistą klauzulę najwyższego uprzywilejowa-
nia, polegającą na traktowaniu orzeczeń pochodzących z drugiego państwa w sposób 
jak najbardziej liberalny, w szczególności nie gorszy niż pochodzących z innych 
państw, z którymi nie obowiązują żadne reguły o genezie międzynarodowej . Trudno 
byłoby bowiem przyjmować, że wolą takich państw jest stosowanie reżimu skutkują-
cego bardziej restrykcyjnym podejściem do orzeczeń wydanych w drugim umawiają-
cym się państwie niż w stosunku do orzeczeń pochodzących z państwa, z którym nie 
została zawarta dwustronna umowa międzynarodowa . Porównując reżim kodeksowy 
po nowelizacji z 2009 r . oraz tryb wynikający z umowy bilateralnej z 1987 r ., można 
dojść do wniosku, że ten pierwszy jest liberalniejszy . Nie przewidziano w nim w szcze-
gólności kontroli jurysdykcji sądów państwa pochodzenia orzeczenia35 . Różnica ta 
jest bardziej widoczna odnośnie do uznawania obcych orzeczeń, do czego na tle 

33  Np . odnośnie do konwencji haskiej z 1961 r . dotyczącej środków ochrony małoletnich – zob . www .
hcch .net/index_en .php?act=status .comment&csid=922&disp=resdn  .

34  Być może dla uniknięcia problemów interpretacyjnych Portugalia w ostatniej chwili złożyła oświad-
czenie o przystąpieniu Makau do konwencji haskiej z 1965 r . o doręczeniu za granicą dokumentów sądowych . 
Zob . www .hcch .net/index_en .php?act=status .comment&csid=393&disp=resdn  .

35  W świetle art . 20 konwencji orzeczenia sądowe „nie będą uznane i nie zezwoli się na ich wykonanie” 
m .in . jeżeli według prawa tej umawiającej się Strony, na której terytorium orzeczenie ma być uznane lub wyko-
nane, sądowi, który wydał orzeczenie, nie przysługiwała jurysdykcja w sprawie (lit . a) . Podobnego warunku nie 
zawierają przepisy kodeksowe .
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rozwiązań krajowych – w przeciwieństwie do omawianej konwencji bilateralnej 
i wielu podobnych – nie jest potrzebne przeprowadzenie postępowania stwierdzają-
cego uznanie .

Ewentualnie argumentem za odmiennym podejściem może być traktowanie 
wartości wynikającej z ujednolicenia prawa (tj . obowiązywania w każdym z nich 
takich samych zasad w sprawach powiązanych z oboma państwami, co pozwala 
stronom przewidzieć postępowanie sądu zagranicznego) jako istotniejszej od wpro-
wadzenia możliwości jak najbardziej sprawnego uznawania i wykonywania orze-
czeń . Wydaje się jednak, że to ostatnie dążenie było traktowane priorytetowo . Przy 
okazji warto zauważyć, że wynikało to z pewnością z większego niż przeciętne za-
ufania do wymiaru sprawiedliwości stron umów międzynarodowych niż odnośnie do 
państw, z którymi nie zawarto konwencji . W okresie podpisywania przez Polskę 
większości umów dwustronnych taką wartością było nawet wprowadzenie samej 
możliwości wykonywania zagranicznego orzeczenia, bowiem zgodnie z ówczesnymi 
regułami kodeksowymi skuteczność obcego orzeczenia zależała właśnie m .in . od tego, 
czy z danym państwem Polska zawarła umowę międzynarodową . Warunek taki zna-
lazł się w Kodeksie postępowania cywilnego z 1930 r . w następstwie jego nowelizacji 
z dniem 24 marca 1962 r . dokonanej ustawą z 15 lutego 1962 r . o zmianie przepisów 
postępowania w sprawach cywilnych36 . W dodanych do Kodeksu postanowieniach 
dotyczących skuteczności zagranicznych orzeczeń (art . 4741 i n .) przewidziano, że 
stwierdzenie wykonalności orzeczeń, które nadają się do wykonania w drodze egze-
kucji, możliwe było tylko pod warunkiem obowiązywania umowy międzynarodowej 
z Polską37 . Następnie, w tym w momencie zawierania umowy z Chinami w 1987 r ., 
był przewidziany w art . 1153 § 3 k .p .c . Brak konieczności przewidzenia w umowie 
międzynarodowej z danym państwem wzajemnej wykonalności orzeczeń38 przyniosła 
dopiero nowelizacja Kodeksu dokonana z dniem 1 lipca 1996 r .39, od kiedy warunek 
ten został zniesiony . Tym samym skuteczne stały się w Polsce orzeczenia wydawane 
również w państwach, z którymi nie wiąże żadna umowa międzynarodowa . Tym sa-
mym sens reguł kodeksowych z polskiej perspektywy widoczny jest w szczególności, 
jeżeli przewidują one bardziej liberalny tryb uznawania i wykonywania zagranicz-
nych orzeczeń niż wynikający z przepisów krajowych . Taka sytuacja jest jednak nie-
zmiernie rzadka, bowiem nowelizacja Kodeksu z dniem 1 lipca 2009 r . wprowadziła 
dalsze ułatwienia, w szczególności uznawanie ex lege oraz ograniczenie przesłanek 
blokujących stwierdzenie wykonalności zagranicznego orzeczenia . Wydaje się więc, 

36  Dz .U . Nr 10, poz . 46 .
37  Zob . J . Jodłowski, Uznawanie i wykonywanie w Polsce wyroków zagranicznych w sprawach o pocho-

dzenie i o alimenty, „Studia Cywilistyczne” t . XXV-XXVI, 1975, s . 71–93 .
38  Z wyjątkiem orzeczeń sądu zagranicznego uwzględniającego roszczenia o alimenty w sprawach ze 

stosunków rodzinnych, pod warunkiem wzajemności .
39  Przez art . 1 pkt 108 ustawy z 1 marca 1996 r . o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporzą-

dzeń Prezydenta Rzeczypospolitej – Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postę-
powania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz .U . Nr 43, poz . 189) .
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że obecnie tę wartość wzmocnionej dwustronnej współpracy trzeba jednak widzieć 
„stopień wyżej,” tj . charakteryzować jako wykonywanie zagranicznych orzeczeń z dru-
giego umawiającego się państwa, sprawniejsze niż w odniesieniu do innych geogra-
ficznie stanów faktycznych .

8. Glosowane orzeczenie oraz powyższe uwagi w części dotyczącej źródeł prawa 
można by odnieść do orzeczenia wydanego przez sąd zlokalizowany w chińskim 
Specjalnym Regionie Administracyjnym Makau . Po zakończeniu rządów portugal-
skich cechuje się on od dnia 20 grudnia 1999 r . podobną autonomią jak Hongkong40 .

The Lack of Possibility to Defend Oneself as the Cause for Lack  
of Enforceability of A Foreign Decision, the Bilateral Agreement with China  

of 1987 Not Applied to Court Decisions Given in Hong Kong and Macau.  
A Gloss to the Decision of the Supreme Court of 11 October 2013, I CSK 451/12

(Abstract)

The author approves the stance of the Supreme Court in accordance with which 
the Polish-Chinese bilateral agreement of 1987 about legal aid in civil and criminal 
matters does not apply to the recognition of decisions of courts from Hong Kong 
in Poland .

40  Konwencje haskie, które obowiązują na tym terytorium na zasadzie kontynuacji, zestawiono na www .
hcch .net/index_en .php?act=states .details&sid=30  .


