
Przedmowa

Dnia 16.5.2011 r. weszły w życie przepisy ustawy z 4.2.2011 r. – Prawo pry-
watne międzynarodowe, uchylając przepisy ustawy z 1965 r., obowiązującej przez 
45 lat. W stosunkowo krótkim czasie w życie weszły także unijne rozporządzenia 
odnoszące się do zobowiązań, alimentacji, spadków, w końcu – rozwodów. Fakty 
te w zasadniczy sposób wpłynęły na sposób rozstrzygania spraw z elementem 
zagranicznym. 

Zanim przyjdzie nam ten wpływ i zmiany oceniać, uzasadnione wydaje się 
poddanie analizie tekstu PrPrywM i ukazanie jej w kontekście innych, w tym unij-
nych, źródeł prawa kolizyjnego, rosnącego ilościowo i znaczeniowo orzecznictwa 
i głosów doktryny, ale także na tle historycznym, zwracając uwagę na kierunki 
ewolucji prawa prywatnego międzynarodowego. 

Wynikiem wspomnianych już i przyszłych zmian w tym prawie powinno być 
zapewnienie kompromisu między przewidywalnością a elastycznością. Większe 
umiędzynarodowienie prawa powinno przysporzyć obopólnych korzyści – zarówno 
uczestnikom postępowania, jak i sądom, jako organom stosującym prawo. Z jednej 
strony, zrealizowany powinien być postulat przewidywalności prawa, a więc za-
interesowane osoby będą w stanie przewidzieć rezultat zastosowania norm prawa 
prywatnego międzynarodowego. Z drugiej strony, będzie można mówić o harmonii 
orzeczeń dotyczących takich samych sytuacji zapadłych przed różnymi sądami.

Z racji na wspomnianą zwiększoną aktywność Unii Europejskiej w sferze ujed-
nolicenia niektórych zagadnień z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, 
podręcznik został poszerzony o przedstawienie i analizę efektów tej aktywności 
– aktów prawnych powstałych w ramach Unii Europejskiej.

Podręcznik powstał z myślą o studentach prawa. Celem moim było jak naj-
bardziej przystępne przedstawienie wiadomości dotyczących charakterystycznych 
cech, istoty i specyfiki prawa kolizyjnego, co nie mogło zostać zrealizowane bez 
odniesienia się do podstaw, obowiązywania i stosowania prawa prywatnego mię-
dzynarodowego. Ważne dla zrozumienia jakże odmiennej od innych dyscyplin pra-
wa specyfiki tego prawa jest przyjrzenie się historii, w której można także odnaleźć 
logiczne uzasadnienie wprowadzenia dotąd istniejących rozwiązań prawnych.
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Mam nadzieję, że lektura tego podręcznika wskaże powody powstawania koli-
zji między prawami różnych państw i sposoby ich rozstrzygania, a więc przyczyni 
się do poznania prawa prywatnego międzynarodowego, ale także do polubienia go.

Białystok, styczeń 2017 r.     Katarzyna Bagan-Kurluta


