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Wstęp

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie aktualnych kwestii obrotu prawnego
z zagranicą w sprawach cywilnych i handlowych. Ostatnie lata przyniosły jego dalszą
intensyfikację i kolejne zmiany stanu normatywnego. Współcześnie nie tylko coraz ła-
twiej się przemieszczać oraz przebywać poza państwem stałego zamieszkania lub sie-
dziby i uczestniczyć w zdarzeniach, którymi zajmuje się prawo prywatne. Łatwo rów-
nież, za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, dokonywać czyn-
ności prawnych z podmiotami prawa prywatnego znajdującymi się za granicą, a więc
nawiązywać relacje cywilistyczne i handlowe. W ostatnich latach, nie tylko w Polsce,
nastąpiło wiele zmian stanu prawnego. Obecny układ źródeł prawa przypomina mo-
zaikę, której elementy są owocami prac ustawodawcy krajowego, jak i organizacji mię-
dzynarodowych, w szczególności Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynaro-
dowego oraz Unii Europejskiej. Stąd zagadnienia prawne obrotu cywilnego i handlo-
wego z zagranicą są istotne zarówno z perspektywy doktrynalnej, jak i praktyki.

W publikacji omówiono istotne kwestie prawne współczesnego obrotu cywilno-
prawnego i handlowego z zagranicą. Pierwsze rozdziały dotyczą wkładu rodzimej dok-
tryny i orzecznictwa w rozwój prawa związanego z obrotem międzynarodowym oraz
tendencji współczesnego prawa, w tym zjawiska stosowania aktów normatywnych
o różnej genezie. Następnie przedstawiono istotne zagadnienia kolizyjne prawa pry-
watnego międzynarodowego. Najpierw te kwestie, które są zaliczane do części ogólnej,
a następnie problemy wyłaniające się na tle współczesnych, szczegółowych norm koli-
zyjnych wynikające z ustawy krajowej, konwencji haskich i rozporządzeń unijnych.

Ich stosowanie jest w praktyce ściśle powiązane ze stosowaniem przepisów z za-
kresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Stąd dalsza część publikacji obej-
muje zagadnienia międzynarodowej właściwości sądów oraz uznawania i wykonywa-
nia zagranicznych orzeczeń. Również te kwestie regulowane są obecnie nie tylko przez
krajowy Kodeks postępowania cywilnego, ale i w drodze umów międzynarodowych
oraz rozporządzeń unijnych. Ostatnie rozdziały książki obejmują problematykę prawa
jednolitego, w szczególności z zakresu zastosowania rozwiązań materialnoprawnych,
które zostały ujednolicone lub zharmonizowane w skali międzynarodowej, w szczegól-
ności w obszarze handlu i przewozu międzynarodowego.

Takie szerokie przedstawienie zakresu przedmiotowego rozważań jest uzasadnione
teoretycznym i praktycznym powiązaniem wszystkich wspomnianych obszarów. Stało
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się ono założeniem obrad V Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Prywatnego Mię-
dzynarodowego, który w dniach 17−18.6.2021 r. był organizowany przez Katedrę Prawa
Prywatnego Międzynarodowego i Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Ja-
giellońskiego oraz Katedrę Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Między-
narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego. Na tle tego wydarzenia naukowego, or-
ganizowanego po raz pierwszy przez środowisko krakowskie, zrodziła się idea wyda-
nia opracowania na temat prawnych zagadnień międzynarodowego obrotu cywilnego
i handlowego.

W imieniu Redaktorów składamy serdeczne podziękowania Autorom, którzy wzięli
udział w tym przedsięwzięciu publikacyjnym. Mamy przy tym nadzieję, że książka spo-
tka się z zainteresowaniem zarówno wśród teoretyków, jak i praktyków szeroko rozu-
mianego prawa prywatnego międzynarodowego.

Kraków, wrzesień 2022
Bogusława Gnela

Piotr Mostowik
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