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Wraz z ogromnymi przeobrażeniami zachodzącymi w państwach 
członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw, dotyczącymi 
wielu różnorodnych sfer, również prawnej, ekonomicznej czy 

politycznej, za konieczne uznano również „odświeżenie" prawa sądowego 
cywilnego, opierając się na zupełnie nowych zasadach naczelnych1, wyni-
kających z unormowań ustaw zasadniczych wszystkich państw WNP. Były to 
m.in. zasady: o uznaniu postępowania sądowego jako jedynej prawomocnej 
i niezawisłej formy realizowania władzy państwowej; gwarantujące nieinge-
rencję w jurysdykcję sądową; nadające sądom uprawnienia kontrolne 
w kwestii badania zgodności aktów normatywnych z ustawą zasadniczą.2 

1 Należy przyjąć, iż zasada jest kategorią względną, wyrastającą z potrzeb naukowo-ba-
dawczych i posiadającą głównie wartość dydaktyczno-naukową; jest ona ujmowana zależnie 
od wartości, którą ma chronić lub wyrażać. Natomiast zasadami procesowymi - według dok-
tryny i judykatury - są argumenty wyrażające idee uznane i notorycznie akceptowane; naj-
wyższe reguły niewynikające z ustawy, ale z meritum samego procesu cywilnego i determinu-
jące jego budowę. Tak m.in. M. Sawczuk, Wznowienie postępowania cywilnego (rozprawa habili-
tacyjna), Lublin 1963, s. 16-18; idem, Zasady procesowe cywilne w polskiej doktrynie (hasło) oraz 
Zasady procesu cywilnego (hasło), [w:] Wielka encyklopedia prawa, pod red. E. Smoktunowicza, 
Białystok 2000, s. 1244—1245; W. Siedlecki, Zasady wyrokowania w procesie cywilnym. Warszawa 
1957, s. 3; M. Waligórski, Polskie prawo procesowe cywilne w świetle zasady dyspozycyjności. Studia 
cywilistycznc, PWN, Kraków 1963, t. 2, s. 11. 

2 Por.: B.N. Łapin, Konstitucyonno-prawowyje aspiekty diemokratizacyi i rieformirowanija su-
diebnoj własti w stronach Sodrużestwa Niezawisimych Gosudarstw, Wiestnik Mieżparłamientskoj 
Asamblei Gosudarstw - uczastnikow SNG, Sankt Petersburg 1998, nr 2, s. 106-114. 
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Zadanie opracowania modelowego3 kodeksu sądowego postępowania 
cywilnego dla państw - członków WNP, opartego na wspólnie wypracowa-
nych standardach, powierzone zostało Międzyparlamentarnemu Zgromadze-
niu WNP, powołanemu „dla rozwoju i wzmocnienia współpracy między par-
lamentami państw WNP, ale także do opracowywania modelowych aktów 
prawnych, w celu ujednolicania ustawodawstwa krajowego i doprowadzenia 
do jego zgodności z założeniami umów międzynarodowych zawartych 
w ramach WNP".4 

Realizacja tego projektu - według jego twórców - w kontekście zacho-
dzących przeobrażeń w krajowych systemach sądowo-prawnych jest deter-
minowana koniecznością ochrony tradycyjnej identyczności zasad i norm 
postępowania sądowego, ich adaptacji do współczesnych tendencji rozwoju 
obrotu cywilnego, założeń międzynarodowych, prawa konwencyjnego 
i umów WNP. Należy przy tym zauważyć, iż idea tworzenia modelu prawa 
sądowego w państwach byłego ZSRR nawiązuje do formuły uchwalonych 
w 1961 r. związkowych Osnów (jednolitych zasad) cywilnego postępowania 
sądowego, przeniesionych następnie wiatach 1964-1965 do wszystkich ko-
deksów postępowania cywilnego republik radzieckich. Uregulowanie naj-
ważniejszych instytucji prawa sądowego cywilnego w Osnowach, umieszcza-
nych następnie w kodeksach, gwarantowało jednolite stosowanie instytucji 
wspólnych w kwestiach zasadniczych i eliminowanie nieuzasadnionych od-
rębności.5 

3 Pojęcie modelu znajduje szerokie zastosowanie na różnorodnych płaszczyznach nauki. 
Znaczący w obrębie tzw. modelu sądowego stosowania prawa wydaje się podział tej kategorii 
przez J. Wróblewskiego na: opisowy - rekonstruujący badaną rzeczywistość oraz normatywny 
(postulatywny) - wyznaczający, jaka badana rzeczywistość być powinna, por. J. Wróblewski, 
Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988, s. 37. Według S. Włodyki: „stosując tę konstrukcję 
można bowiem powiedzieć, że cywilnym jest tylko takie postępowanie, które wykazuje cechy 
właściwe modelowi postępowania ukształtowanego pod kątem widzenia spraw cywilnych, 
inaczej mówiąc, zbudowanego z elementów zdeterminowanych szczególnymi właściwościami 
spraw cywilnych" - Pojęcie postępowania cywilnego, [w:] Wstęp do systemu prawa procesowego 
cywilnego, pod red. J. Jodłowskiego, Ossolineum, Wrocław 1974, s. 279, za: M. Sawczuk, Modele 
kodeksów prawa sądowego cywilnego oznaczeniu międzynarodowym (proces i ustrój), [w:] Aktualne 
problemy prawa międzynarodowego we współczesnym Świecie. Księga pamiątkowa poświęcona pamię-
ci Profesora Mariana lwanejko. Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę 
Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 
września 1995 r.), Kraków 1995, s. 169-170. 

Mieżdunarodnoje publicznoje prawo. Sbornik dokumientow, Moskwa, 1996, t. 2, s. 468-475, 
a także B. N. Łapin, O problemach rteformirowanija grażdanskogo sudoproizwodstwa w SNG, 
Materiały konferencyjne. (Reforma cywilnego i gospodarczego prawa procesowego w pań-
stwach członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw, Kilonia 15-20 X 2000 ), s. 2. 

5 L. F. Lesnicka, W. K. Puczinski, Osobiennosti GPK Sojuznych Riespublik, Juridiczieskaja Li-
tieratura, Moskwa 1970, za: M. Sawczuk, Uwagi o europejskim prawie sądowym cywilnym i o od-
rębnościach krajowego prawa sądowego, [w:] Jednolitość prawa sądowego cywilnego a jego odrębności 
krajowe, pod red. M. Sawczuka, Lublin 1997, s. 60-70. Por. również ujęcie zadań Osnów 
przedstawione przez A. Dobrowolskiego i K. Judelsona, [w:] Grażdanskij process Sojuza Sowiet-
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Polityka centralizmu władzy państwowej i odzwierciedlający ją stan pra-
wa materialnego i procesowego jeszcze z lat 60., w warunkach coraz więk-
szego rozszerzania kompetencji sądowych, pogłębiały niewydolność sądów. 
Czynnikiem stymulującym rozwój „nowego" prawa materialnego, jak rów-
nież ściśle z nim związanego prawa procesowego - według B. Lapina - był 
proces instytucjonalizacji własności prywatnej.6 

Współczesne kodeksy postępowania cywilnego krajów WNP zawierają 
regulacje służące odformalizowaniu i przyspieszeniu procedur sądowych. 
Paralelnie z permanentną nowelizacją tych systemowych aktów prawnych, 
krajowi ustawodawcy rozpoczęli opracowywanie (często z pomocą specjali-
stów zachodnich) nowych kodeksów postępowania sądowego. Nowe kodek-
sy postępowania cywilnego przyjęte w Rosji, Uzbekistanie, Gruzji, Armenii, 
Białorusi, Kazachstanie, Kirgizstanie i Azerbejdżanie, a także analogiczne 
projekty innych krajów WNP, okazały się jednak niedostatecznie uzasadnio-
ne z punktu widzenia celów, zasad naczelnych postępowania sądowego 
i procesowych środków ich realizacji, a także adekwatności szeregu instytucji 
procesowych i norm prawnych dotyczących głównie: swobodnego dostępu 
do sądu, sprawiedliwego i powszechnego procesu, jurydycznej obiektywiza-
cji istniejących de facto stosunków procesowych między sądem a innymi 
uczestnikami postępowania sądowego, szczegółowego uregulowania postę-
powania dowodowego.7 Wszędzie pozostawiono poprzednie nazwy kodek-
sów - GPK8, które zostały im nadane na początku lat dwudziestych XX w., 
po wejściu republik w skład ZSRR. Powszechnie przyjmuje się, że właśnie 
wtedy przerwany został ewolucyjny rozwój doktryny oraz ustawodawstwa 
procesowego. Obecnie postuluje się wprowadzenie do nazw kodeksów ele-
mentów - „sądowe postępowanie" - podnosząc w uzasadnieniu, że jest to 
konieczne ze względu na określenie w ustawach zasadniczych i innych ak-
tach prawnych państw WNP jednej z podstawowych form realizacji wymiaru 
sprawiedliwości mianem - „cywilne postępowanie sądowe". 

Od chwili swego powstania (marzec 1992 r.) Międzyparlamentarne Zgro-
madzenie - posiadające bogate doświadczenie w opracowywaniu i uchwa-
laniu modelowych aktów prawnych, o cechach rekomendacji i wykorzysty-
wanych przez parlamenty krajowe państw członkowskich WNP dla rozwoju 
i unifikacji różnych gałęzi swego prawa wewnętrznego - uchwaliło ponad 
100 modelowych aktów normatywnych, m.in. kodeksy: cywilny, karny, po-
stępowania karnego i karno-wykonawczy oraz inne ustawy.9 

skich Socyalisticzeskich Riespublik, Juridiczeskaja Litieratura, [w:] Grażdanskij process wsocya-
listiczeskich stranach-c&lenach SEW, pod red. A. Dobrowolskiego, L. Nevaia, Moskwa 1977— 
1978. 

6 Por.: B. N. Łapin, O mieidunarodnom sotrudniczestwie..., s. 1. 
7 Ibidem, s. 2-4. 

Grażdanskij Processualnyj Kodeks. 
Por.: Pieriecsett' osnownych dokumtentow, pritiiatych Mieżparłamtentskoj Asamblei Gosu-
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Opracowanie przez Międzyparlamentarne Zgromadzenie WNP projektu 
modelowego kodeksu cywilnego postępowania sądowego umożliwi, jak pod-
kreślają jego projektodawcy, skonsolidowanie interesów i wysiłków różnych 
środowisk oraz grup w celu szybszego zreformowania sądowego postępowa-
nia cywilnego. Zgromadzenie to rozpoznaje około 80% wszystkich spraw. 

Unifikacja prawa cywilnoprocesowego państw WNP - zdaniem jej zwo-
lenników - powinna opierać się przede wszystkim na multilateralnych i bila-
teralnych umowach międzynarodowych, których stroną jest WNP lub jej 
członkowie, m.in. na: Porozumieniu o trybie rozstrzygania sporów związa-
nych z prowadzeniem działalności gospodarczej (Kijów, 20 III 1992), Kon-
wencji o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych 
(Mińsk, 22 I 1993) i Protokole do tejże konwencji (Moskwa 28 III 1997), 
a także Porozumieniu o trybie wzajemnego wykonywania orzeczeń sądów 
arbitrażowych i gospodarczych, na terytorium państw - członków WNP (Mo-
skwa 06 III 1998). Za niezbędną uznaje się również szybszą implementację 
międzynarodowych konwencji: o doręczaniu za granicą sądowych i pozasądo-
wych dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych (Haga 15 XI 1965), 
0 otrzymywaniu za granicą dowodów w sprawach cywilnych i handlowych 
(Haga 18 III 1970), o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w spra-
wach cywilnych i handlowych (Lugano 16 IX 1988) do porządków prawnych 
poszczególnych państw członkowskich WNP. 

W normotwórczej działalności WNP zauważalna staje się tendencja do 
przywrócenia ewolucyjnej drogi rozwoju prawa sądowego cywilnego, przy 
równoczesnym zachowaniu jego historycznych związków z europejską (ro-
mańsko-germańską) tradycją prawną, co znalazło swe odzwierciedlenie w ro-
syjskiej ustawie o cywilnym postępowaniu sądowym z 1864 roku. 

W dniach 22-23 lutego 2000 r. na podstawie pytań prawnych Sądu Naj-
wyższego Kazachstanu, Sądu Gospodarczego WNP, Sądu Najwyższego 
Ukrainy, sądu miejskiego Sankt Petersburga na posiedzeniach grup roboczej 
1 stałej, wchodzących w skład komisji prawnej Międzyparlamentarnego Zgro-
madzenia - została przedstawiona i omówiona koncepcja projektu modelo-
wego kodeksu cywilnego postępowania sądowego dla państw członkowskich 
WNP. Problematyka ta wywołała także duże zainteresowanie wśród uczest-
ników seminarium międzynarodowego, zorganizowanego w dniach 9-10 
marca 2000 r. w Sankt Petersburgu pod egidą Rady Europy i Państwowej 
Dumy Rosji na temat kodyfikacji ustawodawstwa, co znalazło odzwiercie-
dlenie w materiałach pokonferencyjnych. W dniach 15-20 października 
2000 r. w Kilonii (Institut fur Osteuropaisches Recht, Christian-Albrechts-
Universitat zu Kiel, Niemcy) odbyła się konferencja międzynarodowa po-

darstw-uczastnikow SNG, Izdanije Sickriecariata Sowieta Mieżparłamientskoj Asamblei, Sankc 
Petersburg 2000, s. 2-27. Zob. także M. Sawczuk, Bilatemle Vertrage und das Problem des polni-
schen Beitritts zum Lugano-Obereinkommen, [w:] Wege zur Globalisierung des Rechts. Festschrift fiir 
Rolf A. Schiitze zum 65. Geburstag, s. 733-744. 
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święcona zagadnieniu: „Reformy cywilnego i gospodarczego prawa proceso-
wego w państwach członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw".10 Jej 
organizatorami były m.in.: Uniwersytet im. Ch. Albrechta w Kilonii, Funda-
cja Międzynarodowej Współpracy Prawnej, Niemieckie Towarzystwo do 
Spraw Współpracy Technicznej GTZ, wraz z Międzyparlamentarnym Zgro-
madzeniem WNP i Naukowym Stowarzyszeniem Międzynarodowego Prawa 
Procesowego. W forum uczestniczyło około 100 uczonych, parlamen-
tarzystów, ekspertów i sędziów ze wszystkich 12 państw WNP (Rosji, Ka-
zachstanu, Ukrainy, Białorusi, Azerbejdżanu, Armenii, Gruzji, Kirgizji, Moł-
dawii, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu), a także Niemiec, Ja-
ponii, Grecji, Węgier, Polski11, Holandii, Mongolii. Podczas tej konferencji 
przedstawiona została przez Sekretariat Międzyparlamentarnego Zgroma-
dzenia WNP także koncepcja modelowego kodeksu cywilnego postępowa-
nia sądowego dla krajów WNP i wstępny wariant struktury tego aktu. 

Głównym przedmiotem dyskusji na wspomnianej konferencji stał się 
problem niewydolności obecnego systemu ochrony sądowej oraz wskazania 
alternatyw umożliwiających zmianę tego stanu rzeczy. Za celowe dla przy-
spieszenia rozpoznawania spraw cywilnych uznano m.in.: wprowadzenie in-
stytucji postępowania przed sędzią pokoju, procedur ugodowych oraz pojed-
nawczych, wstępnego wysłuchania w najbardziej złożonych sprawach, 
a także polubownych i notarialnych formuł rozpoznawania spraw cywilnych. 

W systemach prawa sądowego cywilnego Białorusi, Rosji, Kirgizstanu, 
Ukrainy, Uzbekistanu, Tadżykistanu zauważono charakterystyczny dualizm 
dotyczący właściwości rzeczowej sądownictwa powszechnego i szczególnego 
w sprawach cywilnych, w czym upatruje się zaprzeczenia zasady równości 
wszystkich podmiotów wobec prawa i sądu. 

Uznany za nadal aktualny problem „istoty" i praktycznego znaczenia sto-
sunków prawnych cywilnoprocesowych, wzbudził także dyskusję. Naukowe 
badania tego fenomenu, zapoczątkowane w II połowie XIX wieku przez 
uczonego niemieckiego O. Bulowa, rozwijały się następnie w Austrii, Polsce, 
Niemczech, Rosji, we Włoszech i Szwajcarii, ale nie rozprzestrzeniły się na 
całym świecie. Na konferencji przyjęto, że stosunki procesowe stanowią 
podstawę pierwotną każdego postępowania sądowego, w tym cywilnego i że 
bez nich nie może być ani procesu, ani samego sądu.13 Na konferencji za-

10 Por.: W. Broniewicz, Reforma cywilnego i gospodarczego prawa procesowego w państwach 
członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw (zjazd naukowy, Kilonia, 15-20 X 2000), „Państwo 
i Prawo", 2001, nr 1, s. 103-104. 

11 Ze strony polskiej udział w konferencji wzięli: prof. M. Sawczuk, prof. W. Broniewicz, 
dr W. Graliński. 

12 B. Łapin, Der Entwurfeines Modellgesetzbuchs fiir Zivilverfahren heute, KON takt. Kieler Ost-
rechts - Notizen Institut fur Osteuropaisches Recht der Universitat Kiel, Jarhgang 3 - Nr. 1/2 
(Oktober 2000), s. 12-22. 

13 Zob. m.in.: O. Biilow, Die Lehre von den Prozesseinreden und die Prozessvoraussetzungen, 
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aprobowano ideę twórców projektu kodeksu modelowego o celowości włą-
czenia do jego przepisów definicji i norm o stosunkach procesowych, zgod-
nie z obecnym stanowiskiem nauki i niezbędnymi z praktycznego punktu 
widzenia wymogami wartościującymi.14 

W swym referacie prof. M. Sawczuk podkreślił znaczenie teorii o stosun-
ku prawnym cywilnoprocesowym (wskazujac ją jednocześnie jako kanwę 
polskiego kodeksu postępowania cywilnego) 5, zauważając ponadto koniecz-
ność przeprowadzenia w najbliższej przyszłości pod egidą I.A.P.L. semina-
rium poświęconego tej tematyce. 

Wyżej wskazanym zagadnieniom uwagę poświęcili w swych referatach 
również: koordynator projektu modelowego kodeksu dr hab. B. N. Łapin 
(przedstawiciel Sekretariatu Międzyparlamentarnego Zgromadzenia WNP, 
Rosja), A. K. Daułbajew (zastępca przewodniczącego stałej komisji ds. praw-
nych Międzyparlamentarnego Zgromadzenia WNP, deputowany parlamentu 
Republiki Kazachstanu), prof. A. Trunk (dyrektor Instytutu Prawa Wschod-

Giesen 1868, s. 70; J. Kohler, Prozessals Rechtsverhaltniss, Manncheim 1888, s. 60; W. Mozolin, 
O grażdansko-processualnom prawootnoszenii, „Sowietskoje gosudarstwo i prawo" 1955, nr 6, 
s. 50 i n.; O. Joffe, Spornyje woprosy uczenija o prawootnoszenH, „Łomonosowa Gosudarstwien-
nyj Uniwiersitiet" 1957, s. 23; S. Kieczekian, Prawootnoszenija w socyalisticzeskom obszczestwie, 
Moskwa 1958, s. 18; K. Judelson, Grażdanskij process, Moskwa 1972, s. 54; N. A. Czeczina, 
Grażdanskije processualnyje otnoszenija, Leningrad 1962, s. 8; A.F. Klejnman, Sowietskij graż-
danskij process, Moskwa 1964, s. 8; M. A. Gurwicz, Sowietskoje grażdanskoje processualnojeprawo, 
Moskwa 1964, s. 11; N. G. Jurkiewicz, Sucznost'graidanskogoprocessa, [w:] Kommientarij k GPK 
Riespubliki Bietarus, „Promyszlenno-corgowoje prawo" 1999, nr 8-9, s. 209-234. Według 
N.G.Jurkiewicza, (Sucznost' graidanskogo..., s. 206 i 234): „[...] nauka o stosunku prawnym 
cywilnoprocesowym rządzi niepodzielnie na obszarze państw członkowskich Wspólnoty Nie-
podległych Państw. Dlatego też, być może, nie potrzeba już tak wielu starań, by nadać jej 
współczesny wymiar i uczynić z niej poważną teoretyczną podstawę opracowania modelowego 
prawa procesowego (w szczególności europejskiego kodeksu procesowego) jako instrumentu 
ujednolicenia prawa procesowego". Por. także na gruncie nauki polskiej tezę H. Trammera 
o uznaniu teorii procesu jako stosunku prawnego, stanowiącej „najlepszy klucz do k.p.c.", 
opartej na projekcie polskiego kodeksu i stanowisku gorącego zwolennika tejże teorii 
w osobie prof. F. K. Fiericha - prezydenta Komisji Kodyfikacyjnej R. P., a zarazem przewod-
niczącego sekcji postępowania cywilnego, [w:] Następcza bezprzedmiotowość procesu cywilnego, 
Kraków 1950, s. 20 oraz F. K. Fierich, Projekty polskiej procedury cywilnej w oświetleniu nauki 
0 stosunku procesowym. Warszawa 1924, s. 13; K.Stefko, Grundprobleme des Zivilprozessrechts, 
Kraków 1915, s. 274; S. Gołąb, Zarys polskiego procesu cywilnego, Kraków 1932, s. 11; 
E. Waśkowski, Podręcznik procesu cywilnego, Wilno 1932, s. 160-168; Z. Rcsich, Istota procesu 
cywilnego. Warszawa 1985, s. 39-60; M. Sawczuk, O aktualności teorii stosunku prawnego cywilno-
procesowego. Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CLXX Nr 1028, Wrocław 1990, s. 196-
206; idem, Idea ciągłości ustawodawstwa, [w:] Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze Solidarności 
1980-1990. Materiały i projekty ustaw Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych „S" 
1 Społecznej Rady Legislacyjnej, pod red. K. Barczyka, S. Grodziskiego, S. Grzybowskiego, Wy-
dawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001. 

14 Por.: Aktualnyje problemy teorii ipraktiki graidanskogo processa, pod. red. N. A. Czecziny, 
D. M. Czeczota, Leningrad 1979, s. 140-142, [w:j B. N. Łapin, op. cit., s. 5. 

15 M. Sawczuk, O aktualności... 
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nioeuropejskiego Uniwersytetu im. Ch. Albrechta w Kilonii, Niemcy), prof. 
W. W. Komarow (Prorektor Narodowej Akademii Prawnej im. Jarosława Mą-
drego w Charkowie, kierownik Katedry Procesu Cywilnego, Ukraina), 
T . Umraliew (przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Kirgi-
zji), prof. I. Koliadko (kierownik Katedry Procesu Cywilnego i Prawa Pracy 
Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego), A. Mkrtumjan (przewodniczący 
kolegium sądowego ds. cywilnych i gospodarczych Sądu Najwyższego Re-
publiki Armenii), N. Chopieria (docent Katedry Cywilnego Prawa Proceso-
wego, Tbilisi Uniwersytet Państwowy, Gruzja), S. Tanikułow (przewodni-
czący kolegium Sądu Najwyższego Gospodarczego Uzbekistanu), S. Tairow 
(przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Tadżykistanu), Sz. Achmedowa 
(przedstawicielka Ministerstwa Sprawiedliwości Turkmenistanu), prof. A. N. 
Kożuchar (kierownik Katedry Prawa Cywilnoprocesowego Kiszyniów, Pań-
stwowy Uniwersytet Republiki Mołdawii) oraz inni uczestnicy konferencji. 

Profesor W. W. Jarków, omawiając zagadnienie realnego dostępu do są-
du, zaproponował jako środek umożliwiający rozwiązanie tego problemu 
utworzenie w Rosji sądów administracyjnych, wprowadzenie instytucji po-
wództw grupowych i rozwój alternatywnych form wymiaru sprawiedliwości, 
objętych kontrolą publiczną.16 Wszyscy uczestnicy konferencji w Kilonii 
z krajów WNP, włączając i te, w których przyjęto nowe k.p.c., aprobowali 
ideę opracowania przez Międzyparlamentarne Zgromadzenie projektu mo-
delu kodeksu przy zachowaniu warunków koniecznej adaptacji procedur 
cywilnego postępowania sądowego do ogólnie przyjętych zasad i norm prawa 
międzynarodowego. 

Profesor M. M. Bogusławski (Instytut Państwa i Prawa Rosyjskiej Aka-
demii Nauk, Moskwa) zauważył, że projekt Międzyparlamentarnego Zgro-
madzenia to olbrzymi krok naprzód, wychodzący poza ramy WNP w związku 
z planami opracowania europejskiego cywilnoprocesowego kodeksu jako 
instrumentu internacjonalnego prawa procesowego, a w swym referacie -
poświęconym roli i znaczeniu międzynarodowego prawa sądowego cywilne-
go dla twórczej działalności ustawodawczej i praktyki sądowej krajów WNP 
w warunkach internacjonalizacji i globalizacji stosunków ekonomicznych -
podkreślił konieczność stworzenia reguł międzynarodowych dotyczących 
jurysdykcji w sprawach cywilnych i okazywania pomocy prawnej.17 

Zainteresowanie ideą opracowania modelowego kodeksu, jak również 
współpracą na tej płaszczyźnie z Międzyparlamentarnym Zgromadzeniem 
WNP, wykazał prof. W. Simons - dyrektor Instytutu Prawa Wschodnioeuro-

16 W. W. Jarków, Sowriemiennyje problemy dostupa k prawosudiu w Rossijskoj Fiedieracyf - ma-
teriały konferencyjne (Reforma cywilnego i gospodarczego prawa procesowego w państwach członkow-
skich Wspólnoty Niepodległych Państw, Kilonia, 15-20 X 2000). 

17 M. M. Bogusławski, Mieżdunarodnoje graidanskoje procesualnoje prawo wgosudarstwach 
SNG - Materiały konferencyjne. (Reforma cywilnego i gospodarczego prawa procesowego w państwach 
członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw, Kilonia, 15-20 X 2000). 
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pejskiego i Studiów Rusycystycznych na Uniwersytecie w Lejdzie (Ho-
landia). 

Na konferencji rozpowszechniony został także tekst projektu struktury 
modelowego kodeksu, zbudowanego z 7 części, 60 rozdziałów i 1100 arty-
kułów, co pozwoliło na przeprowadzenie dyskusji na temat ogólnych zało-
żeń, zasad, stadiów i odrębności postępowań w nim zawartych, a także oce-
nić stopień doskonałości podstaw do stworzenia nowego kodeksu.18 

Na forum międzynarodowym rozszerzono też skład grupy roboczej przy-
gotowującej projekt kodeksu modelowego, kierownictwo której powierzono 
prof. N. A. Czeczinie (Sankt Petersburg). 

Twórcy projektu modelowego kodeksu wykazywali zainteresowanie 
tym, by w kolejnych dyskusjach i pośrednio przy opracowywaniu projektu 
kodeksu mogło wziąć udział większe grono zainteresowanych, uczonych, 
instytucji prawnych, praktyków sądowych, przedstawicieli towarzystw na-
ukowych, uniwersytetów, organizacji i fundacji - nie tylko z krajów WNP. 

Zdaniem B. Lapina, tylko przedstawione przez uczestników konferencji 
wartości, a także aksjologia tematyki reformy ustawodawstwa, regulującego 
cywilne postępowanie sądowe w krajach WNP, prowadzonej na przełomie 
wieków, przy jej naukowej i praktycznej efektywności, jest odczuwalnym 
wkładem w formułowanie najbardziej cennych i harmonijnych stosunków 
państwa i człowieka w humanitarnym społeczeństwie nowego trzeciego ty-
siąclecia, gdzie potrzeba będzie znacznie lepszych od poprzednich ustaw, 
których świadome i dobrowolne przestrzeganie powinno się opierać na do-
skonałej działalności sądowej.19 

Nie można nie doceniać wysiłków Międzyparlamentarnego Zgromadze-
nia WNP (jak też innych państw) na płaszczyźnie opracowywania tak waż-
nego w ramach WNP, jednolitego, modelowego kodeksu sądowego postę-
powania cywilnego, przy zachowanych odrębnościach krajowych, w okresie 
tworzenia się nowej Wspólnej Europy. Te j Europy, gdzie w ramach dialogu 
między państwami powinny powstawać ogólne standardy, umożliwiające 
w jak najdoskonalszym stopniu ochronę podstawowych praw i wolności 
Człowieka i Obywatela każdego państwa.20 

18 Por.: Konceptualny] projekt struktury modielnogo Kodieksa grażdanskogo sudoproizwodstwa dla 
stran Sodrużestwa Niezawisimych Gosudarstw - Materiały konferencyjne. (Reforma cywilnego 
i gospodarczego prawa procesowego w państwach członkowskich Wspólnoty Niepodległych 
Państw, Kilonia, 15-20 X 2000). 

19 B. N. Łapin, O mieżdunarodnom..., s. 7. 
20 Na temat tworzenia systemu ochrony praw podstawowych w wymiarze ponadnarodo-

wym por. uwagi M. Muszyńskiego i S. Hambury w artykule Od góry masła do Karty Praw 
Podstawowych, „Rzeczpospolita" z 25 sierpnia 2003, C3. 



O stanie prac nad reformą prawa sądowego cywilnego w państwach. 79 

P E 3 K D M E 

NPOHCXO/wiuHe B nocjieflHee BpeMa nojiHTHHecKHe, 3KOHOMHHecKHe H apyrne 
npeo6pa)KeHHH B crrpaHax - HJiemx CoapyacecTBa He3aeHCHMbix Tocy^apcTB, BM3Bann 
TO»e «Heo6xoflHMOCTb» co3AaHH« cooTBeTCTByiomero HOBMM ycjioBHaM rpawaaHCKoro 
cyaeSHoro npaBa. 3aaany co3aaHHa MoaejibHoro KoaeKca rpaJKaaHCKoro cyaonpoH3-
BOflCTBa fljia crpaH CHr nopyneHO ynpeHmeHHOH B MapTe 1992 roaa, Me»napnaMeHT-
CKOH AccaM6jien rocyaapcTB - YNACTHHKOB CHr, K0T0paa IIOMIIMO 3aaaH pa3BHraa 
H yKpenneHHH COTPYFLHHHECTBA Mew^y napjiaMemraMH, ocymecTBJiaeT pa3pa6oTKy TH-
noBbix (MOfleJibHbix) 3aK0H0aaTejibHbix aicroB B ue/iax c6jin>KeHna HaiwoHanbHoro 
3aKOHO âTejibCTBa H npHBeaeHHa ero B cooTBcrcTBHe c nojioaceHHsiMH MeacoyHapo^Hbix 
floroBopoB, 3aKJiK)HaeMbix B paMKax CHr. PeajiH3aiwa flamroro npoeicra B KOHTeKCTe 
ocymecTBjmeMbix npeo6pa30BaHHH HauHOHanbHbix cyAe6HO-npaBOBbix CHCTCM aeTep-
MHHOBaHa Heo6xOflHMOCTbIO COXpaHeHHa TpaflHUHOHHOH H^eHTHHHOCTH npHHUHnOB 
H HOpM CyflOnpOH3BOflCTBa, HX aHanTailHH K COBpeMeHHbIM TenaeHUHHM pa3BHTH» 
rpaacaaHCKoro o6opoTa, nojioweHHaM MeacnyHapoflHoro KOHBeHunanbHoro npaBa 
HfloroBopoB CHr. M/jea coxpaHeHHa TpanmjHOHHOH 6JIH30CTH rpaHcaaHcico-npouec-
cyaibHoro 3AKOHOFLATEJIBCTBA HAB»3BIBAET K (J)opMyjie coio3Hbix OCHOB rpa>nnaHCKoro 
cy^ONPOH3BOACTBA OT 8 AEKADPZ 1 9 6 1 roaa, npoHoceHHbix B 1 9 6 4 - 1 9 6 5 roaax B FTIK 
coK)3Hbix pecny6iiHK 6biBiuero C C C P . 

B HacToamaew CT3TŁH npeacTaBJieHO onepeflHbie 3Tanw pa3pa6oncH Haa Moaejib-
HbiM KOAEKCOM a TAIOKE OCHOBHBIE nocTyjiaTbi ABTOPOB 3Toro npoeicra, K0T0pbie HAIŁAYT 
orpasKenHe B HOBMX, LOPNAHNECKHX peiyrapoBaHHax. Ilo MHCHHIO 3KcnepTOB pa3pa-
6aTbiBaiomHX MoaejibHbiH KO,aeKC, pe&nimuHa BbimeH3Jio>KeHHbix KOHuemyajibHbix 
noj ioaceHHH N03B0HHT CAEJIARB peanbHbiMH rapaHTHH AOCIYNHOCTH, 33KOHHOCTH H c n p a -
BEFLJIHBOCTH HE TOJibKO rpa>icaaHCKoro cyaonpoH3BoacTBa, HO H B uejiOM HAUHOHANBHBIX 
CHCTeM OTnpaBJieHHa npaBOcyana CTpaH Co^pyacecTBa He3aBHCHMbix rocynapcTB, HTO 
flOJKKHO caMbiM no3HTHBHbiM 06pa30M OTpa3HTbca Ha npaKTHKe ocymecTBJieHHa, o6ec -
neneHHa H BoccTauoBneHHH rpaawaHCKHX npaB, c^ejiaTb npoueccyanbHbie KOfleiccbi He 
TOJibKO Ba%HeniiiHM HCTOHHHKOM npaBOBOH Hn(j)opMauHH wm Kaacaoro nejiOBeKa, HO 
H 34>4>eKTHBHbIM CpeflCTBOM COUHajlbHOTO KOHTpOJIfl 3a OCymeCTBJieHHeM TOCyaapCTBOM 
B jiHue cyaa OAHOH H3 rJiaBHefiuiHX e ro (JiyHKuHH, niw nero , COGCTBCHHO, OHO H 6WJIO 
B CBoe BPEMA 06PA30BAH0 corjiacHO 06MECTBEHH0MY aoroBopy. 


