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Rozdział I. Pojęcie prawa prywatnego 
międzynarodowego

Literatura: J. Gilas, Prawo międzynarodowe prywatne, Warszawa 2002; J. Jakubow-
ski, Funkcje i zakres prawa prywatnego międzynarodowego, PiP 1966, z. 11; tenże, Nowe 
drogi rozwoju międzynarodowego prawa prywatnego, PiP 1975, z. 12; K. Kruczalak, Zarys 
międzynarodowego prawa prywatnego. Część ogólna, Gdańsk 2001; W. Ludwiczak, Między 
normą kolizyjną a prawem jednolitym, RPEiS 1958, z. 1; M. Pazdan, Prawo prywatne mię-
dzynarodowe, Warszawa 2001; K. Przybyłowski, Prawo prywatne międzynarodowe. Część 
ogólna, Lwów 1935; H. Trammer, Zasięg obowiązywania prawa prywatnego międzynarodo-
wego, PiP 1966, z. 12.

§ 1. Definicja

W sytuacji, gdy obywatel polski nawiązuje pewien stosunek cywilnopraw-
ny z obywatelem innego państwa lub gdy osoba prawna mająca siedzibę w Pol-
sce zawiera umowę z osobą prawną mającą siedzibę za granicą, wtedy powsta-
je zagadnienie kolizji między systemami prawnymi różnych państw. Ta kolizja 
jest rozstrzygana za pomocą norm prawa prywatnego międzynarodowego. Ni-
kogo nie trzeba już dzisiaj przekonywać, że znaczenie prawa prywatnego mię-
dzynarodowego stale rośnie, co jest następstwem zwiększającego się obrotu 
międzynarodowego zarówno prywatnego (np. ruch turystyczny), jak i gospo-
darczego (profesjonalnego). Już od dawna socjologowie nazywają współcze-
sny świat „globalną wioską”. Istotnie, zmniejszają się wszelkie odległości i ba-
riery między ludźmi poprzez wykorzystanie nowoczesnych środków transportu 
oraz – a może przede wszystkim – poprzez rozwój komunikacji elektronicznej 
(Internetu, telefonii komórkowej, stacjonarnej, środków porozumiewania się na 
odległość, takich jak faksy, telefaksy, telewizję satelitarną, interaktywną itp.). 
Te wszystkie zjawiska dzisiejszego świata powodują także ujednolicanie na-
szych przyzwyczajeń, mód, sposobów spędzania czasu, a także prawa. Trudno 
jednak przypuszczać, aby kiedykolwiek nastąpiło ujednolicenie prawa, nawet 
na ograniczonym obszarze, jakim jest Europa czy Stany Zjednoczone Ameryki.

Jeżeli zatem pojawi się sytuacja prawna (stosunek prawny), w którym bę-
dą istniały wątpliwości, jakie prawo materialne należy stosować dla jego oce-
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ny, wówczas odpowiedzi należy poszukiwać w szczególnego rodzaju normach 
prawnych, zwanych kolizyjnymi (kompetencyjnymi). Te właśnie normy tworzą 
prawo prywatne międzynarodowe.

Prawo prywatne międzynarodowe (w znaczeniu wąskim – sensu stric-
to) stanowi zespół norm prawnych, których jedynym celem jest rozgra-
niczenie sfery działania różnych systemów prawnych państw, w zakresie 
jednak jedynie prawa prywatnego. W ten sposób zrezygnowano w usta-
wie z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432 
ze zm.) z rozróżniania w ramach prawa prywatnego – prawa cywilnego, 
rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy. Przepis art. 1 PrPrywM sta-
nowi bowiem, że „ustawa niniejsza reguluje właściwość prawa dla stosunków 
z zakresu prawa prywatnego związanych z więcej niż jednym państwem”. 

Sytuacja kolizyjna nie jest prosta, ponieważ mimo wielu zabiegów unifika-
cyjnych, również w sferze norm kolizyjnych nie udało się dotychczas stworzyć 
ponadpaństwowego prawa prywatnego międzynarodowego w znaczeniu wą-
skim. Przeciwnie, każde państwo ma własne prawo prywatne międzynarodo-
we, choć niektóre zagadnienia zostały w pewnym zakresie ujednolicone poprzez 
przystąpienie do międzynarodowych konwencji (liczba pań stw, które przystąpi-
ły do konwencji, jest z reguły ograniczona). Należy zwrócić uwagę, że od dawna 
prowadzone są działania w ramach różnych struktur międzynarodowych w celu 
unifikacji zarówno prawa prywatnego materialnego, jak i prywatnego międzyna-
rodowego. Te procesy spowodowały częściową unifikację przepisów prawa pry-
watnego międzynarodowego w znaczeniu wąskim oraz w zakresie norm meryto-
rycznych prawa cywilnego, prawa pracy, prawa rodzinnego i opiekuńczego, które 
wyłączają normy prawa prywatnego międzynarodowego w znaczeniu wąskim.

§ 2. Prawo prywatne międzynarodowe w znaczeniu 
wąskim i szerokim

Prawo prywatne międzynarodowe może być ujmowane szeroko i obejmuje 
normy prawa prywatnego międzynarodowego w znaczeniu wąskim, czyli nor-
my kolizyjne (kompetencyjne) oraz normy merytoryczne, mające międzynaro-
dowy zasięg. Jak już wyżej zaznaczono, normy merytoryczne prawa prywatne-
go międzynarodowego są wynikiem procesu unifikacji prawa, który postępuje 
we współczesnym świecie. Unifikacja zmierza do ujednolicenia norm zarów-
no kolizyjnych, jak i merytorycznych. Według J. Skąpskiego1 celem unifikacji 

1   M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2001, s. 20, za K. Przy-
byłowski, [w:] Prawo prywatne międzynarodowe. Część ogólna, Lwów 1935, s. 2.
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prawa materialnego jest wyeliminowanie konfliktów między systemami praw-
nymi różnych państw, co jednak jest trudne ze względu na dużą liczbę państw, 
które uczestniczą w tych procesach. Unifikacja dotyczy jedynie wybranych za-
gadnień prawnych, rzadko powstaje unifikacja zupełna, która prowadzi do sto-
sowania tych samych norm dla stosunków prawnych powiązanych z prawem 
obcym, jak i ściśle wewnętrznych. Według M. Pazdana1 zabiegi unifikacyjne 
we współczesnym świecie prowadzą najczęściej do powstania swoistego duali-
zmu prawnego. Obok siebie występują dwa odrębne systemy prawne – ten do-
tyczący stosunków prawnych powiązanych z prawem obcym i drugi, dotyczący 
stosunków prawnych powiązanych z włas nym systemem prawnym.

Unifikacja prawa prywatnego przebiega na polu działalności różnych orga-
nizacji.

Na pierwsze miejsce wysuwa się Haska Konferencja Prawa Prywatnego, 
Unia Europejska, Rada Europy, Organizacja Narodów Zjednoczonych (poprzez 
agendy, np. UNCITRAL – United Nation Commission on International Trade 
Law, UNIDROIT – International Institute for the Unification of Private Law).

Duży wpływ na ujednolicanie prawa prywatnego, czyli prawa cywilnego, 
prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, odgrywa UE. Organizacja ta 
w celu realizacji swoich zadań prowadzi bowiem proces zarówno ujednolica-
nia, jak i zbliżania różnych systemów prawnych obowiązujących w poszcze-
gólnych państwach członkowskich. Mechanizmem prawnym służącym tym 
zabiegom jest prawo europejskie. W doktrynie prawa europejskiego można wy-
różnić prawo europejskie pierwotne i wtórne. Największe znaczenie w proce-
sie ujednolicania i harmonizacji (zbliżania) prawa prywatnego odgrywa prawo 
europejskie wtórne. Do środków prawnych prawa europejskiego wtórnego zali-
cza się rozporządzenia i dyrektywy, zalecenia, decyzje i opinie. Rozporządze-
nie, zgodnie z art. 288 akapit 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE C Nr 326 z 2012 r., s. 47), jest wiążące za-
równo dla państw członkowskich UE oraz podmiotów indywidualnych z tych 
państw. Oczywiście, aby można było zastosować w konkretnym wypadku prze-
pis rozporządzenia, musi on być wystarczająco jasny i jednoznaczny. W pra-
wie europejskim wyróżnia się także rozporządzenia tzw. podstawowe, które ze 
względu na swój stopień ogólności wymagają konkretyzacji w  aktach wyko-
nawczych. Takie rozporządzenia nie będą stosowane bezpośrednio. Rozporzą-
dzenie zatem jest instrumentem prawnym, który zapewnia osiągnięcie jednoli-
tego porządku prawnego we wszystkich państwach członkowskich. Zazwyczaj 
zbędne są w tym przypadku jakiekolwiek zabiegi dostosowawcze. Jednak 

1   J. Skąpski, Unification des règles des conflits de lois et unification du droit interne, 
AICr 1968, vol. 1, s. 131.
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w obszarze prawa prywatnego większe znaczenie w procesie zbliżania prawa 
w państwach członkowskich UE odgrywają dyrektywy. Zgodnie z przepisem 
art. 288 akapit 3 TFUE dyrektywa adresowana jest do państwa członkowskiego 
i nakłada na nie obowiązek realizacji celu wytyczonego w niej, pozostawiając 
jednak swobodę w zakresie wyboru środków służących osiągnięciu tego celu. 
Dyrektywa pozwala zatem jedynie osiągnąć harmonizację różnych systemów 
prawnych, czyli ich zbliżenie poprzez osiąganie tych samych celów. W obsza-
rze prawa prywatnego istnieje w Europie, a tym bardziej na świecie, wiele sys-
temów prawnych wyrosłych z różnych tradycji. W Europie np. można wyróżnić 
dwa podstawowe systemy – prawa kontynentalnego, czyli prawa stanowionego, 
oraz anglosaskiego – precedensowego. W obrębie prawa stanowionego moż-
na także wyróżnić system prawa wywodzący się z tradycji prawa rzymskiego 
i system prawa germańskiego. Można także obserwować systemy prawne będą-
ce modyfikacją systemu prawa romańskiego i germańskiego, np. systemy praw-
ne państw skandynawskich czy chociażby prawo polskie. W dziedzinie prawa 
prywatnego w UE posłużono się głównie dyrektywą i zharmonizowano prawo 
ochrony konsumenta, prawo spółek handlowych, prawo własności przemysło-
wej, prawo pracy oraz prawo rodzinne i opiekuńcze. Najwięcej dyrektyw wy-
dano w obszarze ochrony konsumenta: 
1) dyrektywa Rady 85/374/EWG z 25.7.1985 r. w sprawie zbliżenia przepi-

sów ustawowych wykonawczych i administracyjnych Państw Członkow-
skich doty czą cych odpowiedzialności za produkty wadliwe (Dz.Urz. WE 
L Nr 210, s. 29), 

2) dyrektywa Rady 90/314/EWG z 13.6.1990 r. w sprawie zorganizowanych 
podróży, wakacji i wycieczek (Dz.Urz. WE L Nr 158, s. 59), 

3) dyrektywa Rady 93/13/EWG z 5.4.1993 r. w sprawie nieuczciwych warun-
ków w umowach konsumenckich (Dz.Urz. WE L Nr 95, s. 29), 

4) dyrektywa 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25.5.1999 r. 
w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumenckich i zwią-
zanych z tym gwarancji (Dz.Urz. WE L Nr 171, s. 12),

5) dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 8.6.2000 r. 
w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyj-
nego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrz-
nego (Dz.Urz. WE L Nr 178, s. 1),

6) dyrektywa 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.4.2008 r. 
w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 
87/102/EWG (Dz.Urz. UE L Nr 133, s. 66),

7) dyrektywa 2011/83/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 25.10.2011 r. 
w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG 
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i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady (Dz.Urz. UE L Nr 304, s. 64).
Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych rozpoczęła się od 

ustalenia, że zachodzi konieczność uznawania orzeczeń wydanych w jednym 
państwie członkowskim w innych. Miało być to istotne z uwagi na cel, jakim 
jest zapewnienie realizacji wspólnego rynku gospodarczego. I dlatego, na pod-
stawie art. 220 tiret 3 TWE (obecnie art. 293 tiret 4 TFUE), państwa człon-
kowskie dawnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej zobowiązały się pod-
jąć, w razie konieczności, negocjacje w celu zapewnienia swoim obywatelom 
„uproszczenia formalności doty czących wzajemnego uznawania i wykonywa-
nia orzeczeń sądowych i arbitrażowych”. W celu realizacji tego obowiązku na 
posiedzeniu Rady Ministrów Wspólnot Europejskich w Brukseli, czyli wów-
czas Belgii, Francji, Holandii, Luksemburgu, Niemiec i Włoch, przedstawicie-
le tych państw podpisali 30.10.2007 r. Konwencję o jurysdykcji i uznawaniu 
oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych 
– Protokół 1 o niektórych zagadnieniach jurysdykcji, postępowania i wykona-
nia – Protokół 2 w sprawie jednolitej wykładni konwencji oraz w sprawie Stałe-
go Komitetu. Zrezygnowano jedynie z unormowania kwestii dotyczącej uzna-
wania i wykonywania orzeczeń arbitrażowych wobec podpisania 10.6.1958 r. 
Konwencji nowojorskiej o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń 
arbitrażowych (Dz.U. z 1962 r. Nr 9, poz. 41)1. 

Konwencja brukselska weszła w życie po jej ratyfikacji przez wszystkie 
państwa członkowskie EWG 1.2.1973 r. 

Rozwiązania zawarte w konwencji brukselskiej były przedmiotem zainte-
resowania także państw niebędących członkami EWG, później WE. Państwa 
skupione w Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu (EFTA) widziały 
w rozwiązaniach przyjętych w tej konwencji korzyści dla rozwoju handlu mię-
dzynarodowego. Jednak nie było możliwości przystąpienia do niej, ponieważ 
była ona aktem zamkniętym tylko dla państw członkowskich EWG (WE). Wo-
bec tego podjęto decyzję o przygotowaniu konwencji bazującej na konwencji 
brukselskiej, ale obejmującej także państwa EFTA. 

Rozpoczęto zatem prace nad przygotowaniem takiej równoległej konwen-
cji, które doprowadziły, po 3 latach, do przygotowania sprawozdania. Ze strony 
WE autorem sprawozdania był Belg, P. Jenard, ze strony EFTA, Fin – G. Moel-
ler. Konwencja została podpisana przez 12 państw, ówczesnych członków WE, 

1   M. Safjan (red.), Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie, t. 1, Prawo spółek, 
Warszawa 1996.
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i 6 państw należących do EFTA w Lugano 16.9.1988 r. W stosunku do Polski 
konwencja ta weszła w życie 1.2.2000 r. 

Po powstaniu UE większą wagę, niż dotychczas, przywiązywano do proble-
matyki współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych oraz współ-
pracy w sprawach karnych. Pierwotnie problematyka ta została ujęta w tzw. 
III filarze UE, obok filaru I – unijnego i filaru II, obejmującego wspólną po-
litykę zagraniczną i bezpieczeństwa. Instrumentem prawnym tej współpra-
cy w ramach III filaru w zakresie spraw cywilnych i handlowych miała być 
umowa międzynarodowa. Dotychczas istniała jedynie ww. konwencja bruksel-
ska z 1968 r. oraz Konwencja rzymska z 19.6.1980 r. o prawie właściwym dla 
zobowiązań umownych (Dz.U. z 2008 r. Nr 10, poz. 57). W związku z tym 
przystąpiono do opracowywania kolejnych konwencji. Pierwszą w tym zakre-
sie próbą było przygotowanie oraz podpisanie przez państwa członkowskie UE 
23.11.1995 r. konwencji o międzynarodowym postępowaniu dotyczącym nie-
wypłacalności. Nie została ona jednak ratyfikowana z przyczyn wyłącznie poli-
tycznych przez Wielką Brytanię i dlatego nie weszła w życie. 

Przygotowano także Konwencję o doręczaniu pism sądowych i pozasą-
dowych w sprawach cywilnych lub handlowych w państwach członkowskich 
z 27.5.1997 r. (Dz.Urz. WE C Nr 261, s. 1) oraz Konwencję o jurysdykcji oraz 
uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich z 28.5.1998 r. 
(tzw. „Bruksela II”, Dz.Urz. UE C Nr 21, s. 1 ). Konwencja ta jednak nigdy nie 
weszła w życie1. 

Kolejnym krokiem było zaliczenie do dorobku prawnego UE, czyli tzw. 
aquis communautaire, niektórych konwencji opracowanych przez Haską Kon-
ferencję Prawa Prywatnego i Radę Europy.

Dopiero Traktat amsterdamski z 2.10.1997 r. utorował drogę dla dynamicz-
nego rozwoju współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w UE. 
Dostrzeżono, że istotną przeszkodą w rozwoju tej współpracy było wykorzy-
stywanie dla ujednolicenia prawideł dotyczących głównie międzynarodowego 
postępowania cywilnego umów międzynarodowych, które wymagają procesu 
ratyfikacji. Traktat amsterdamski wszedł w życie 1.5.1999 r. i na mocy jego 
art. 61 lit. c, art. 65 i 67 przesunięto obszar „współpraca sądowa w sprawach 
cywilnych i handlowych” z filaru III do filaru I (unijnego) UE. W ramach bo-
wiem filaru I UE współpraca mogła rozwijać się w oparciu o prawo unijne, 
czyli głównie rozporządzenia, dyrektywy oraz decyzje. Rada UE, na podstawie 
Traktatu amsterdamskiego, uzyskała uprawnienie do tworzenia prawa unijne-
go w tym obszarze. Problematyka współpracy sądowej w sprawach cywilnych 

1   J. Gołaczyński, Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych w Unii 
Europejskiej, Warszawa 2007, s. 15.
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została umieszczona w Tytule IV Traktatu, czyli wśród zagadnień dotyczących 
wiz, azylu, imigracji i innych, związanych ze swobodnym przepływem osób. 
Przepis art. 61 lit. c TWE, w wersji ustalonej Traktatem amsterdamskim, sta-
nowił, że w celu stopniowego ustanowienia obszaru wolności, bezpieczeń-
stwa i sprawiedliwości Rada przyjmuje środki w dziedzinie współpracy sądo-
wej w sprawach cywilnych przewidziane w art. 65 TWE. Przepis ten natomiast 
stanowił, że w niezbędnym zakresie, potrzebnym do zapewnienia właściwego 
funkcjonowania rynku wewnętrznego, środki w zakresie współpracy sądowej 
w sprawach cywilnych i handlowych mają charakter transgraniczny i powinny 
być podjęte zgodnie z art. 67 TWE oraz że zmierzają one m.in. do:
1)  poprawy i uproszczenia systemu transgranicznego doręczania dokumentów 

sądowych i pozasądowych, współpracy w dziedzinie przeprowadzania do-
wodów, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i hand-
lowych, w tym decyzji pozasądowych,

2)  wspierania zgodności norm mających zastosowanie w państwach człon-
kowskich w dziedzinie kolizji ustaw i sporów o właściwość,

3)  usuwania przeszkód w należytym przebiegu postępowań cywilnych, wspie-
rając w razie potrzeby zgodności norm postępowania cywilnego mających 
zastosowanie w państwach członkowskich.
Przepis art. 69 TWE oraz protokoły dotyczące pozycji Wielkiej Brytanii i Ir-

landii oraz Danii stanowiły, że te państwa nie uczestniczą w środkach podejmo-
wanych przez Radę, a dotyczących współpracy sądowej w sprawach cywilnych 
i handlowych. Wielka Brytania i Irlandia mogą jednak brać udział w przyjmo-
waniu i stosowaniu tych środków przez każdorazowe złożenie odpowiednie-
go oświadczenia. Jednak, co warte podkreślenia, oba państwa uczestniczą we 
wszystkich środkach unijnych obejmujących ten obszar współpracy. Natomiast 
Dania nie uczestniczy w przyjmowaniu i stosowaniu tych środków. Protokół 
o pozycji Danii nie przewiduje bowiem przystąpienia przez to państwo do in-
strumentów wspólnotowych w tym zakresie poprzez złożenie oświadczenia. 
Podpisano umowy międzynarodowe w zakresie stosowania w re lacjach między 
państwami członkowskim UE a Danią przepisów rozp. Rady (WE) Nr 44/2001 
z 22.12. 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich 
wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela I, Dz.Urz. WE 
L Nr 12 z 2001 r., s. 1) i rozp. Nr 1393/2007 Parlamentu Euro pejskiego i Ra-
dy z 13.11.2007 r. dotyczącego doręczania w państwach członkowskich doku-
mentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (dorę-
czanie dokumentów) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) Nr 1348/2000 
(Dz.Urz. UE L Nr 324, s. 79). 

Istotne znaczenie ma też zniesienie exequatur, czyli obowiązku przepro-
wadzenia postępowania o uznanie czy o stwierdzenie wykonalności orzeczeń 
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sądów w sprawach cywilnych w państwach członkowskich UE. Pierwszym 
rozporządzeniem wydanym w tym zakresie było rozp. (WE) Nr 805/2004 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z 21.4.2004 r. w sprawie utworzenia Europej-
skiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz.Urz. UE L Nr 143, 
s. 15). Następne akty prawne dotyczyły już europejskiego nakazu zapłaty 
i orzeczenia zapadłego w postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń. Doty-
czyło to jednak jedynie orzeczeń sądowych, odpowiednio europejskiego na-
kazu zapłaty, wyroku w sprawach, które były prowadzone na podstawie tych 
rozporządzeń. W tych przypadkach zniesiono obowiązkowe postępowanie 
o stwierdzenie wykonalności orzeczeń. Podobnie rzecz miała się w rozp. Ra-
dy (WE) Nr 4/2009 z 18.12.2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, 
uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań 
alimentacyjnych (Dz.Urz. UE L Nr 7 z 2009 r., s. 1). Ukoronowaniem tej ten-
dencji było przyjęcie, za polskiej prezydencji, wskazanego wyżej rozp. Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1215/2012 z 12.12.2012 r. w sprawie ju-
rysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach 
cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UE L Nr 351, s. 1), na podstawie którego 
zniesiono stwierdzenie wykonalności co do wszystkich orzeczeń pochodzących 
z państw członkowskich UE.

Jeśli chodzi zaś o rozwój europejskiego prawa prywatnego międzynaro-
dowego, to najważniejszym osiągnięciem jest, jak do tej pory, ujednolicenie 
reguł dotyczących prawa właściwego dla zobowiązań umownych. Chociaż 
z propozycją unifikacji wystąpiły już w 1967 r. kraje Beneluksu, przygotowa-
ny w 1969 r. projekt nie został przyjęty. Jednak unifikacja prawa kolizyjnego 
znalazła się poza regulacją Traktatu rzymskiego o ustanowieniu Europejskiej 
Wspólnoty Gospodarczej z 1957 r. (dlatego Konwencja rzymska nie odwoły-
wała się do postanowień tego traktatu). Natomiast uważano, zasadnie, że uni-
fikacja reguł dotyczących jurysdykcji i wykonywania orzeczeń w sprawach 
cywilnych i handlowych (konwencja brukselska) przyczyni się do wzrostu 
liczby spraw międzynarodowych, a zatem powodujących kolizje praw. Utwo-
rzona grupa ekspertów rządowych opracowała projekt z 1972 r. o prawie wła-
ściwym dla zobowiązań, czyli zobowiązań umownych i pozaumownych. Po 
przy stąpieniu jednak do WE Wielkiej Brytanii i Irlandii grupa robocza ogra-
niczyła zakres swoich prac do zobowiązań umownych. Ostatecznie Konwen-
cja rzymska o prawie właściwym dla zobowiązań umownych została wyłożona 
do podpisu 19.6.1980 r. i weszła w życie 19.4.1991 r., po jej ratyfikacji przez 
7. państwo (Wielka Brytania). Następnie zakończono prace nad przekształce-
niem Konwencji rzymskiej w rozporządzenie i obecnie obowiązuje rozp. Parla-
mentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z 17.6.2008 r. w sprawie prawa 
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właściwego dla zobowiązań umownych (Dz.Urz. UE L Nr 177, s. 6), które jest 
stosowane od 17.12.2009 r. (Rzym I). 

Jednocześnie w ramach tzw. Programu haskiego z 2004 r. zakończo-
no prace nad ujednoliceniem norm kolizyjnych w zakresie zobowiązań poza-
umownych. Przyjęto rozp. (WE) Nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy z 11.7.2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych 
(Dz.Urz. UE L Nr 199, s. 40) (Rzym II), które jest stosowane od 1.1.2009 r. Po-
dobnie przyjęto także rozp. Rady (WE) Nr 4/2009 z 18.12.2008 r. w sprawie ju-
rysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współ-
pracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.Urz. UE L Nr 7 z 2009 r., 
s. 1). Rozporządzenie to jest stosowane od 18.6.2011 r. Przyjęto rozporządze-
nie Rady (UE) Nr 1259/2010 z 20.12.2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie 
wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i sepa-
racji prawnej (  Dz.Urz. UE L Nr 343, s. 10). Dotyczy jedynie 14 państw obję-
tych wzmocnioną współpracą. Polska nie należy do tej grupy.

Ostatecznie doszło także do przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) Nr 650/2012 z 4.7.2012 r. w sprawie jurysdykcji, pra-
wa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wyko-
nywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie 
ustanowienia europejskiego poświadczenia dziedziczenia (Dz.Urz. UE L Nr 60 
z 2013 r., s. 140).

W UE przebiegają obecnie prace nad unifikacją prawa prywatnego. Już 
20 lat temu Parlament Europejski zajął się problemem opracowania Europej-
skiego Kodeksu Cywilnego. W 1994 r. Komisja pod przewodnictwem O. Lan-
do przygotowała Zasady Międzynarodowych Kontraktów Handlowych, zbli-
żone do Zasad Międzynarodowych Kontraktów Handlowych UNIDROIT oraz 
amerykańskiego Restatement II of Contracts. Na treść zasad opracowanych 
przez Komisję O. Lando składają się zagadnienia ogólne, czyli swoboda umów, 
zwyczaje, praktyki, ogólne i szczegółowe reguły wykładni, interpretacji i uzu-
pełnienie luk prawnych, ogólne obowiązki kontrahentów, zawieranie umów, 
pełnomocnictwo, ważność umów, środki ochrony prawnej1. Komisja ta nie 
zmierzała nigdy do stworzenia nowego prawa ius novum, ponieważ oparła się 
na aktach UNIDROIT i Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży 
towarów z 1980 r., ma też znaczenie inspirujące dla legislatorów krajowych2. 

1   Z. Rajski, Kierunki rozwoju europejskiego prawa kontraktów, KPP 2002, z. 1, s. 219; 
K. Osajda, Komisja zajmująca się europejskim prawem kontraktów – Komisja Ole Lando, 
MoP 2005, Nr 23, s. 1219.

2   R. Mańko, Prawo prywatne w Unii Europejskiej. Perspektywy na przyszłość, Warsza-
wa 2004, s. 35 i nast.
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Od 1998 r. prace Komisji O. Lando kontynuuje Grupa Studyjna C. von Ba-
ra. Prace dotyczą już jednak Europejskiego Kodeksu Cywilnego1. Kolejną ini-
cjatywą jest Acquis Group, skupiająca ok. 50 prawników, której celem jest 
stworzenie zespołu reguł i zasad europejskiego prawa umów sformułowanych 
na podstawie już obowiązujących norm prawa unijnego, przy czym metoda 
Acquis jest znacznie bliższa idei Restatement, aniżeli PECL2 oraz UNIDROIT. 
Metoda Acquis stanowi próbę wskazania, że doszło w prawie unijnym do ujed-
nolicenia czy zbliżenia zasad prawa umów i że te zasady są wspólne dla państw 
członkowskich3.

Kolejnym zespołem, który niejako łączy Study Group i Acquis Group jest 
CFR Team4, czyli zespół, którego celem jest sformułowanie wspólnych ram od-
niesień. Jego członkami są przedstawiciele obu grup badawczych5.

Należy też rozważyć, czy istnieje prawna sposobność przyjęcia Europejskie-
go Kodeksu Cywilnego w UE. Trybunału Sprawiedliwości UE wypowiedział 
się, że nie ma obecnie takiej możliwości, aby za pomocą prawnych instrumen-
tów, jakimi są rozporządzenia czy dyrektywy, wprowadzić regulację. Możliwe 
jest natomiast wprowadzenie Europejskiego Kodeksu Cywilnego jako „usta-
wy modelowej”, wiążącej jedynie częściowo, np. przy opracowywaniu nowych 
dyrektyw, rozporządzeń. Na tle Traktatu – Konstytucja dla Europy, przyjętego 
przez Radę Europejską w dniach 17–18.6.2004 r. w Brukseli, który został od-
rzucony, także formułowano oceny, że nie daje on organom UE większych kom-
petencji dla stanowienia prawa w obszarze prawa prywatnego6. Obecnie jednak 
prowadzone są intensywne prace nad przyjęciem instrumentu opcjonalnego do-
tyczącego zobowiązań umownych zawieranych. Powołano grupę ekspertów, 
która przygotowała projekt rozporządzenia mającego się stać opcjonalnym (wy-
bieranym przez strony) reżimem prawnym, istniejącym obok prawa krajowego 
państw członkowskich, które będzie miało zastosowanie do umów. W ramach 
polskiej prezydencji w Radzie Europejskiej (lipiec–grudzień 2011 r.) liczono na 

1   C. von Bar, Prace nad projektem Europejskiego Kodeksu Cywilnego, PiP 2000, z. 10, 
s. 43 i nast.; tenże, Od zasad do kodyfikacji. Perspektywy europejskiego prawa prywatnego, 
KPP 2002, z. 2, s. 303 i nast.; A. Wiewiórowska-Domagalska, Europejski Kodeks Cywilny 
(analiza prac Grupy Studyjnej), PiP 2002, z. 6, s. 30; W. J. Kocot, Perspektywy harmonizacji 
prawa prywatnego w ramach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań 
kontraktowych, SI 2005, t. XLIV, s. 419.

2   Principles of European Contract Law, czyli Zasady Europejskiego Prawa Umów, 
w skrócie PECL.

3   F. Zoll, Metoda Acquis-Group. Wkład w harmonizację prawa umów w Europie, 
[w:] M. Paz dan (red.), Europeizacja prawa prywatnego, t. 2, Warszawa 2008, s. 759.

4   Common Frame of References.
5   F. Zoll, Metoda, s. 759 i nast.
6   W. J. Kocot, Perpektywy, s. 421.
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przyjęcie tego instrumentu, zbudowanego w oparciu o doświadczenia grup ba-
dawczych C. von Bara oraz Aquis Group, które przygotowały dokument, na-
zwany Wspólnymi Ramami Odniesień (Common Frame of References – CFR).

Powyższe prace zaowocowały przygotowaniem projektu rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych europejskich przepi-
sów dotyczących sprzedaży, Bruksela, 11.10.2011 r., COM (2011) 635 końco-
wy. Projekt został przyjęty przez Parlament Europejski i Radę. Instrument ten 
ma być opcjonalny, czyli będzie stosowany wyłącznie w razie wyboru przez 
strony. Strony powołując się na to rozporządzenie, będą wybierały prawo prze-
widziane w tym akcie prawnym jako właściwe dla umowy sprzedaży. Istnieje 
zatem pewne podobieństwo do wyboru kolizyjnoprawnego.

Ostatnio w Traktacie o funkcjonowaniu UE w art. 81 odłączono problema-
tykę „współpracy sądowej w sprawach cywilnych” od zagadnień wizowych, 
azylu i imigracji. W art. 81 ust. 2 TFUE wymieniono także środki, które mogą 
być podejmowane w tym obszarze: 
1)  wzajemne uznawanie i wykonywanie przez państwa członkowskie orzeczeń 

sądowych i pozasądowych,
2) transgraniczne doręczanie pism sądowych i pozasądowych,
3) zgodność przepisów mających zastosowanie w państwach członkowskich, 

w dziedzinie prawa właściwego i sporów o jurysdykcję,
4) współpraca w zakresie przeprowadzania dowodów,
5) skuteczny dostęp do wymiaru sprawiedliwości,
6) usuwanie przeszkód w należytym biegu postępowań cywilnych,
7) rozwój alternatywnych metod rozstrzygania sporów,
8) wspierania szkolenia sędziów i innych pracowników wymiaru sprawiedli-

wości.
Ogłoszono także program „Sprawiedliwość” na lata 2014–2020 (rozporzą-

dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1382/2013 z 17.12.2013 r. 
Dz.Urz. UE L Nr 354, s. 73). Celem tego programu jest ułatwienie i wspieranie 
współpracy sądowej w sprawach cywilnych i współpracy wymiarów sprawie-
dliwości w sprawach karnych; wspieranie i propagowanie szkoleń kadr wymia-
ru sprawiedliwości, w tym szkoleń językowych w zakresie terminologii praw-
niczej, ułatwianie faktycznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. 

§ 3. Prawo obcych

W każdym państwie istnieją normy prawne regulujące różne sytuacje praw-
ne związane z cudzoziemcami. Wiele tych przepisów reguluje także stosunki 
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prawne należące do prawa prywatnego (cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego 
oraz prawa pracy).

Przykładem może być tu polska regulacja dotycząca nabywania nierucho-
mości przez cudzoziemców – ustawa z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 
poz. 1650 ze zm.).

§ 4. Przepisy wymuszające swoją właściwość

W systemach prawa merytorycznego różnych państw można także zaobser-
wować przepisy imperatywne, które rozciągają się na sytuacje powiązane także 
z obcym systemem prawnym. Te przepisy, poprzez możliwość oddziaływania 
w przestrzeni przekraczającej terytorium jednego państwa, są dla niektórych 
autorów podstawą wyszczególnienia jednostronnych norm kolizyjnych, okreś-
lających ich właściwość. Są to przepisy nazywane „wymusza jącymi swoją wła-
ściwość” (loi d’application necessaire) lub też „normami, które same określają 
zakres swego zastosowania” (normes fixant leur propre domaine d’application) 
albo „przepisami o bezpośrednim zastosowaniu” (loi d’application immediate). 
Trzeba zwrócić uwagę, że owe przepisy odnoszą się do stosunków prawnych 
powiązanych z obcym oraz własnym systemem prawnym. I tak, np. Konwen-
cja rzymska o prawie właściwym dla zobowiązań umownych w art. 7 ust. 1 sta-
nowiła, że w przypadku stosowania, zgodnie z konwencją, prawa określonego 
państwa, można przyznać skuteczność przepisom bezwzględnie wiążącym in-
nego państwa, z którymi sytuacja wykazuje ścisły związek, wówczas i w takim 
zakresie, w jakim – według prawa tego państwa – przepisy te znajdują zastoso-
wanie niezależnie od tego, jakiemu prawu podlega umowa. Przy podjęciu decy-
zji, czy takim przepisom bezwzględnie wiążącym przyznać skuteczność, należy 
brać pod uwagę ich charakter i przedmiot, a także konsekwencje zastosowania 
lub niezastosowania. I w koń cu, według konwencji, jej przepisy nie naruszają 
stosowania przepisów prawa państwa sądu orzekającego, które w odniesieniu 
do danego stanu faktycznego wymuszają swoje zastosowanie, bez względu na 
to, jakie prawo ma zastosowanie do umowy.

9
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Rozdział II. Źródła prawa 
prywatnego międzynarodowego

Literatura: E. Cała-Wacinkiewicz, K. Flaga-Gieruszyńska, I. Gawłowicz, Międzynaro-
dowe postępowanie cywilne. Wybór dokumentów, t. 1 i 2, Szczecin 2002; J. Ciszewski, Ob-
rót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych, Warszawa 2010; tenże, Obrót praw-
ny z zagranicą w sprawach z zakresu obrotu prawnego z zagranicą, Sopot 1995; tenże, Obrót 
prawny z zagranicą. Zbiór umów międzynarodowych, Warszawa 1997; Z. Knypl, Z. Szczurek, 
J. Urban, Przepisy i informacje z zakresu obrotu prawnego z zagranicą, Sopot 1995; K. Kru-
czalak, Zarys międzynarodowego prawa prywatnego. Część ogólna, Gdańsk 2001; A. Mą-
czyński, J. Skąpski, Wybór źródeł polskiego prawa prywatnego międzynarodowego, Warsza-
wa 1983; A. Mączyński, A. Proksa, J. Skąpski, Materiały pomocnicze do nauczania prawa 
prywatnego międzynarodowego, Kraków 1990; J. Poczobut, Kodyfikacje prawa prywatne-
go międzynarodowego, Warszawa 1991; J. Pisuliński, Europejskie prawo cywilne, Warszawa 
2013; Zbiór prawodawstwa wspólnotowego w zakresie współpracy w dziedzinie prawa cy-
wilnego i handlowego, Luksemburg 2009; A. Zieliński, Obrót prawny z zagranicą w sprawach 
cywilnych i karnych, Warszawa 1983.

§ 5. Uwagi ogólne

Prawo prywatne międzynarodowe ma swe źródła w prawie wewnętrznym 
(krajowym), prawie międzynarodowym (konwencje) oraz w zwyczajach.

§ 6. Prawo wewnętrzne

Prawo polskie może być źródłem prawa międzynarodowego prywatnego je-
dynie wówczas, gdy umowa międzynarodowa, której Rzeczypospolita Polska 
jest stroną, czy prawo UE nie stanowi inaczej. Co prawda ustawa z 4.2.2011 r. 
– Prawo prywatne międzynarodowe nie zawiera już takiej regulacji, to jednak 
jest oczywiste, jakie jest pierwszeństwo prawa krajowego nad prawem między-
narodowym i prawem UE. Do źródeł wewnętrznych prawa prywatnego mię-
dzynarodowego należy przede wszystkim wspomniana już powyżej ustawa. 
Weszła ona w życie 17.5.2011 r. i zastąpiła ustawę z 12.11.1965 r. – Prawo pry-
watne międzynarodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.), z tym że w odniesie-

10
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niu do zobowiązań alimentacyjnych ustawa ta zachowała moc do 17.6.2011 r., 
czyli wejścia w życie rozp. Nr 4/2009. Ustawa z 12.11.1965 r. zastąpiła z ko-
lei ustawę z 2.8.1926 r. o prawie właściwem dla stosunków prywatnych mię-
dzynarodowych (Dz.U. Nr 101, poz. 581 ze zm.). Istotne jest także to, że nowa 
ustawa, w Rozdziale 18, dokonała istotnych zmian w przepisach obowiązują-
cych, czyli w przepisach prawa krajowego. Ustawa ta ma kompleksowy cha-
rakter. Obejmuje swoim zakresem zarówno przepisy ogólne, podobnie jak 
ustawa z 12.11.1965 r., przepisy o osobach fizycznych (Rozdział 2), osobach 
prawnych oraz jednostkach organizacyjnych (Rozdział 3), przedstawicielstwie 
(Rozdział 4), dokonaniu czynności prawnej i jej formy (Rozdział 5), przedaw-
nienia roszczeń i innych instytucji związanych z upływem czasu (Rozdział 6), 
zobowiązaniach (Rozdział 7), umowach o arbitraż (Rozdział 8), własności i in-
nych prawach rzeczowych oraz posiadaniu (Rozdział 9), własności intelektu-
alnej (Rozdział 10), sprawach małżeńskich (Rozdział 11), stosunkach między 
rodzicami a dzieckiem (Rozdział 12), przysposobieniu (Rozdział 13), opiece 
i kurateli (Rozdział 14), obowiązkach alimentacyjnych (Rozdział 15), a także 
sprawach spadkowych (Rozdział 16). Inne stosunki prawne uregulowane zo-
stały w Rozdziale 17, a zmiany w przepisach obowiązujących w Rozdziale 18. 

Ustawa z 2011 r. nie zawiera już zatem, wytykanych przez doktrynę, bra-
ków, a odnoszących się do ubezwłasnowolnienia, imienia i nazwiska osoby fi-
zycznej, dóbr osobistych osoby fizycznej i osoby prawnej, w tym także ułomnej 
osoby prawnej, pełnomocnictwa, dokonania czynności prawnej, zobowiązania 
z papieru wartościowego innego niż weksle i czek, skutków przelewu wierzy-
telności wobec osób trzecich, przejęcia długu, wpływu zmiany wartości walu-
ty na wysokość zobowiązania, umowy o arbitraż, prawa wynikającego z zapi-
su papieru wartościowego na rachunku prowadzonym w systemie rozrachunku 
papierów wartościowych, roszczenia rewindykacyjnego w odniesieniu do dóbr 
kultury, prawa własności intelektualnej i uprawnienia z tego tytułu pracownika, 
rzeczy w transporcie, uregulowania właściwości prawa dla zobowiązań wynika-
jących z jednostronnej czynności prawnej, unormowanie skuteczności małżeń-
skiego ustroju majątkowego wobec osób trzecich. Jakkolwiek w doktrynie wy-
rażono także zapatrywanie, że wyżej wymienione luki nie istnieją1. Zagadnienie 
to nie było do tej pory przedmiotem regulacji ustawowej, co często utrudniało 
ustalenie prawa właściwego dla tych stosunków czy zagadnień prawnych.

Ustawa z 2011 r. zawiera jednak liczne, istotne zmiany dotychczasowych 
regulacji zawartych w ustawie z 12.11.1965 r. W szczególności chodzi tu 
o zwiększenie znaczenia wyboru prawa właściwego, jako łącznika (subiektyw-

1   K. Zawada, O projekcie nowej kodyfikacji prawa prywatnego międzynarodowego, 
KPP 2006, z. 4, s. 1089; M. Czepelak, Przepisy stare, ale wystarczające, Rzeczp. z 11.8.2006 r. 



15Rozdział II. Źródła prawa prywatnego międzynarodowego § 6. Prawo wewnętrzne

Nb. 11

nego), określającego prawo właściwe dla danego stosunku prawnego. Ustawa 
z 12.11.1965 r. w jednym przypadku tylko używała tego łącznika, a mianowicie 
dla wskazania prawa właściwego dla zobowiązań umownych czy wynikających 
z jednostronnej czynności prawnej. Obecna ustawa dopuszcza wybór prawa nie 
tylko dla zobowiązań umownych (odesłanie do rozp. Rzym I), ale także dla 
zobowiązań pozaumownych (odesłanie do rozp. Rzym II) oraz dla umów ma-
jątkowych małżeńskich i spraw spadkowych. W tych ostatnich sprawach usta-
wodawca kierował się wynikami prac nad projektami rozporządzeń unijnych 
dotyczących jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orze-
czeń w zakresie małżeńskich ustrojów majątkowych (COM (2011) 126) oraz 
jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń w spra-
wach spadkowych i testamentów. Oba te projekty przewidują możliwość wy-
boru prawa właściwego dla majątkowej umowy małżeńskiej oraz sprawy spad-
kowej. Na uwagę zasługuje wykorzystanie łącznika zwykłego pobytu osoby 
fizycznej (art. 3 ust. 1 PrPrywM), zmniejszenie roli odesłania przez ogranicze-
nie jego dopuszczalności do odesłania zwrotnego, wyłączenie w zakresie formy 
właściwości miejsca dokonania czynności odnośnie do rozporządzeń nierucho-
mościami oraz odnośnie do umów korporacyjnych i uregulowanie zakresu sta-
tutu personalnego osoby prawnej. 

Ustawa – Prawo prywatne międzynarodowe została zbudowana z 19 roz-
działów. Jest ich zatem zdecydowanie więcej, niż w ustawie z 12.11.1965 r. 
Ustawa poprzednia zawierała jedynie 38 artykułów, a obecna zaś 81. Doda-
no, jak już wyżej zaznaczono, pewne unormowania, których poprzednia usta-
wa w ogóle nie zawierała, czyli np. umowę o arbitraż, zobowiązania z papieru 
wartościowego, skutki przelewu wierzytelności wobec osób trzecich, przejęcie 
długu, wpływ zmiany waluty na wysokość zobowiązania, prawa wynikające 
z zapisu papieru wartościowego na rachunku prowadzonym w systemie rozra-
chunku papierów wartościowych, roszczenia rewindykacyjne w odniesieniu do 
dóbr kultury. Nie ma zatem wątpliwości, że i struktura samej ustawy powinna 
być odmiennie zbudowana niż ustawa poprzednia, a przede wszystkim rozbu-
dowana. I tak, systematyka nowej ustawy odbiega zarówno od systematyki do-
tychczasowej ustawy, jak i Kodeksu cywilnego. W tym ostatnim nie uregulo-
wano bowiem np. prawa rodzinnego i opiekuńczego, pozostawiając tę materię 
osobnemu kodeksowi. Brak jest także unormowań dotyczących własności inte-
lektualnej oraz umowy o arbitraż. Przepisy ogólne znalazły miejsce w art. 1–10, 
przepisy o osobach fizycznych w art. 11–16, przepisy o osobach prawnych i in-
nych jednostkach organizacyjnych w art. 17–21, przepisy o przedstawicielstwie 
w art. 22–23, przepisy o dokonaniu czynności prawnej i jej formie w art. 24 
i 25, przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń i innych instytucji związanych 


