
V

Spis treści

INDEX COMPENDIORUM/WYKAZ SKRÓTÓW  ........................................................................... XXIX
• UWAGI WSTĘPNE DOTYCZĄCE SPOSOBU OPRACOWANIA WYKAZU 

SKRÓTÓW  ............................................................................................................................. XXIX
I. Przepisy prawa [(PL), (CZ) i inne państwa łącznie z normami pochodzenia 

wspólnotowego oraz umów międzynarodowych]  ............................................................. XXX
II. Źródła publikacji (Czechy i Słowacja)  ................................................................................ XLVIII
III. Źródła publikacji (krajowe, wspólnotowe i zagraniczne)  ................................................. LI
IV. Skróty używane przy cytowaniu źródeł prawa (łącznie z używanymi przy cytowaniu 

orzeczeń sądowych i aktów innych niż akty prawa powszechnie obowiązującego), 
skróty znaczących organów sądowych niektórych państw i UE/WE oraz skróty 
publikatorów źródeł prawa i orzecznictwa  ......................................................................... LXIX

V. Sądy (powszechne), organy państwowe, urzędy, rządowe i pozarządowe organizacje 
międzynarodowe, instytucje i organizacje niepaństwowe, stowarzyszenia branżowe 
(Czechy, Słowacja i inne państwa), łącznie z WE i UE, z wyjątkiem stałych sądów 
arbitrażowych  ......................................................................................................................... LXXXIV

VI. Stałe sądy arbitrażowe i centra arbitrażowe, ich reguły i regulaminy, oraz 
stowarzyszenia branżowe w dziedzinie postępowania arbitrażowego   ........................... LXXXIX

VII. Skróty używane do oznaczenia poszczególnych państw/organizacji państwowych  ..... XCII
VIII. Inne skróty i znaki grafi czne używane w tekście  ............................................................... XCVII
IX. Skróty niektórych często publikowanych prac  ................................................................... CIII

* * *
Artykuł 9 rozporządzenia/Artykuł 7 konwencji  ................................................................................ 1
9.I. Cel regulacji  .............................................................................................................. 3
9.II. Terminologia art. 9 rozporządzenia (art. 7 konwencji) w powiązaniu 

z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (art. 3 ust. 3 konwencji) – problem nie tylko 
terminologiczny   ...................................................................................................... 3

9.II.1. Normy bezwzględnie obowiązujące versus wymuszające swoje zastosowanie  . 3
9.II.2. Terminologiczna niejednoznaczność konwencji  ................................................... 4
9.III. Norma wymuszająca swoje zastosowanie jako norma znajdująca 

bezpośrednie zastosowanie   ................................................................................... 8
9.IV. Kwalifi kacja, identyfi kacja oraz defi nicja normy wymuszającej swoje 

zastosowanie  ............................................................................................................. 12
9.IV.1. Określenie normy wymuszającej swoje zastosowanie jako podstawowe 

zadanie praktyki sądowej   ........................................................................................ 12
9.IV.2. Zdefi niowanie przepisu wymuszającego swoje zastosowanie przy nawiązaniu 

do treści normy wymuszającej swoje zastosowanie oraz do orzecznictwa ETS   15
9.IV.2.1. Z punktu widzenia treści  .......................................................................................... 15
9.IV.2.2. Terminologiczny punkt widzenia nawiązujący do charakteru oraz treści 

przepisów wymuszających swoje zastosowanie (defi nicyjny)  ............................. 16
9.IV.2.3. Defi nicja w świetle wyroku ETS w sprawie Arblade  ............................................. 17
9.IV.2.4. Rozwiązanie kompromisowe  ................................................................................... 17
9.V. Ograniczenie swobody zawierania umów oraz stosunek art. 3 ust. 4 

do norm wymuszających swoje zastosowanie zawartych w art. 9 
rozporządzenia .......................................................................................................... 18

9.VI. Odróżnienie norm wymuszających swoje zastosowanie od norm 
bezwzględnie obowiązujących  .............................................................................. 19

9.VI.1. Normy wymuszające swoje zastosowanie – postanowienie art. 7 konwencji 
oraz przepis art. 9 rozporządzenia  ........................................................................... 19

9.VI.2. Charakter norm wymuszających swoje zastosowanie  .......................................... 19
9.VI.2.1. Konstrukcja prawna   ................................................................................................. 19
9.VI.2.2. Funkcje przepisów wymuszających swoje zastosowanie ...................................... 20

Bělohlávek



VI Bělohlávek

Spis treści

9.VI.3. Stosunek normy wymuszającej swoje zastosowanie do normy bezwzględnie 
obowiązującej  ............................................................................................................. 21

9.VII. Porównanie normy wymuszającej swoje zastosowanie z porządkiem 
publicznym  ................................................................................................................ 25

9.VIII. Rodzaje norm wymuszających swoje zastosowanie  .......................................... 29
9.IX. Przykłady przepisów (oraz reguł) wymuszających swoje zastosowanie 

(również v. porządek publiczny)  ........................................................................... 30
9.IX.1. Przykłady przepisów, które określane są jako wymuszające swoje 

zastosowanie lub z punktu widzenia praktyki można je uważać za 
wymuszające swoje zastosowanie  ............................................................................ 31

9.IX.1.1. (A) Austria .................................................................................................................. 31
9.IX.1.2. (CZ) Czechy  ............................................................................................................... 31
9.IX.1.3. (D) Niemcy ................................................................................................................. 32
9.IX.1.4. (F) Francja  .................................................................................................................. 33
9.IX.1.5. (NL) Holandia ............................................................................................................ 33
9.IX.1.6. (UE) Przepisy o pochodzeniu wspólnotowym  ...................................................... 33
9.IX.2. Przykłady przepisów, które nie mają charakteru wymuszającego swoje 

zastosowanie lub nie są nawet wyraźnie określane jako wymuszające swoje 
zastosowanie   ............................................................................................................. 34

9.IX.2.1. (CZ) Czechy  ............................................................................................................... 34
9.IX.2.2. (D) Niemcy ................................................................................................................. 34
9.IX.3. Przykłady przepisów, które są uznawane za wymuszające swoje zastosowanie, 

są jednak wyłączone z zakresu ewentualnego zastosowania klauzuli porządku 
publicznego  ................................................................................................................ 35

9.IX.3.1. (A) Austria .................................................................................................................. 35
9.IX.3.2. (NL) Holandia ............................................................................................................ 35
9.IX.4. Przykłady naruszenia ordre public z ewentualnym zastosowaniem klauzuli 

porządku publicznego ............................................................................................... 35
9.IX.4.1. (D) Niemcy ................................................................................................................. 36
9.IX.4.2. (F) Francja  .................................................................................................................. 36
9.IX.4.3. (SK) Słowacja  ............................................................................................................. 36
9.X. Charakter przepisów wymuszających swoje zastosowanie 

– publicznoprawne v. prywatnoprawne ............................................................... 37
9.XI. Regulacja wymuszająca swoje zastosowanie oraz niezbędność 

zagwarantowania podstawowych swobód Wspólnoty/dopuszczalne wyjątki 
z punktu widzenia wyroku ETS w sprawach Arblade oraz Ingmar   ............... 38

9.XII. Kompetencje ETS do dokonywania wykładni  .................................................... 40
9.XIII. Uznanie sądowe  ........................................................................................................ 41
9.XIII.1. Zakwalifi kowanie normy jako normy wymuszającej swoje zastosowanie oraz 

sposób jej zastosowania   ........................................................................................... 41
9.XIII.2. Uznanie w przypadku konfl iktu pomiędzy przepisem wymuszającym swoje 

zastosowanie legis causae oraz przepisem wymuszającym swoje zastosowanie 
legis loci solutionis  ...................................................................................................... 41

9.XIII.3. Wymogi dotyczące sądowego (sędziowskiego) uznania   ..................................... 42
9.XIV. Zastosowanie norm wymuszających swoje zastosowanie według konwencji 

oraz według rozporządzenia  .................................................................................. 43
9.XIV.1. Normy wymuszające swoje zastosowanie legis fori  ............................................... 43
9.XIV.2. Normy wymuszające swoje zastosowanie państw trzecich (normy prawa 

obcego wymuszające swoje zastosowanie)  ............................................................. 43
9.XIV.2.1. Określenie norm wymuszających swoje zastosowanie innych krajów aniżeli 

legis fori  ....................................................................................................................... 43
9.XIV.2.2. Różnica w sposobie zastosowania  ........................................................................... 44
9.XIV.2.3. Konwencja  .................................................................................................................. 47
9.XIV.2.4. Geneza rozporządzenia oraz związek z konwencją ................................................ 49
9.XIV.2.5. Rozporządzenie  .......................................................................................................... 50



VIIBělohlávek

9.XIV.2.5.1. Koncepcja, która legła u podstaw rozporządzenia [in fi ne]  ................................. 50
9.XIV.2.5.2. Restrykcyjne ograniczenia w postaci warunków dotyczących ustalenia oraz 

zastosowania norm wymuszających swoje zastosowanie   ................................... 50
9.XIV.2.5.3. Przypadki nieokreślonego miejsca świadczenia  .................................................... 51
9.XIV.2.5.4. Normy wymuszające swoje zastosowanie legis loci solutionis  .............................. 52
9.XV. Cechy swoiste dotyczące stosowania przepisów prawa obcego 

wymuszających swoje zastosowanie w nawiązaniu do prawa angielskiego 
(UK)  ............................................................................................................................ 52

9.XV.1. Krytyka niepewności prawnej oraz zagrożenia dla jednolitego stosowania 
prawa  ........................................................................................................................... 52

9.XV.2. Angielskie orzeczenie w sprawie Ralli Bros v. Compani Naviera Sota y Aznar 
jako jedna z historycznych podstaw stosowania norm wymuszających swoje 
zastosowanie  .............................................................................................................. 53

9.XVI. Doświadczenia państw członkowskich z wykładnią oraz zastosowaniem 
regulacji uwzględniającej przepisy wymuszające swoje zastosowanie oraz 
stanowisko teorii i praktyki wybranych krajów  ................................................. 55

9.XVI.1. (D) Niemcy ................................................................................................................. 55
9.XVI.1.1. Opinie niemieckiej teorii prawa  .............................................................................. 55
9.XVI.1.2. Orzecznictwo niemieckie  ......................................................................................... 56
9.XVI.2. (F) Francja  .................................................................................................................. 57
9.XVI.2.1. Orzeczenie w sprawie Epoux Rousseau (F) v. Commerzbank (D)  ....................... 57
9.XVI.2.2. Orzeczenie w sprawie Mme Moquin (F) v. Deutsche Bank (D)  ........................... 58
9.XVI.3. (NL) Holandia ............................................................................................................ 58
9.XVI.4. (UK) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii (tutaj 

prawo: Anglii i Walii)  ................................................................................................ 59
9.XVII. Orzecznictwo  ............................................................................................................ 59
9.XVII.1. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS)  ......................................................... 59
9.XVII.2. Orzecznictwo sądów państw członkowskich  ......................................................... 69
9.XVII.2.1. (A) Austria .................................................................................................................. 69
9.XVII.2.2. (CZ) Republika Czeska  ............................................................................................. 73
9.XVII.2.3. (D) Niemcy ................................................................................................................. 77
9.XVII.2.4. (F) Francja  .................................................................................................................. 91
9.XVII.2.5. (NL) Holandia ............................................................................................................ 94
9.XVII.2.6. (SE) Szwecja  ............................................................................................................... 95
9.XVII.2.7. (SK) Słowacja  ............................................................................................................. 96
9.XVII.2.8. (UK) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii – prawo: 

Anglia i Walia (UK/EN)  ........................................................................................... 96
9.XVII.2.9 (DK) Dania  ................................................................................................................. 99
9.XVII.3. Orzecznictwo sądów innych aniżeli sądy państw członkowskich  ...................... 100
9.XVII.3.1. (CH) Szwajcaria  ......................................................................................................... 100
9.XVII.4. Z praktyki arbitrażowej  ............................................................................................ 102
9.XVII.4.1. ICC  .............................................................................................................................. 102

Artykuł 10 rozporządzenia/Artykuł 8 konwencji  .............................................................................. 127
10.I. Zakres przedmiotowy regulacji ............................................................................. 128
10.II. Istnienie i ważność umowy – ad art. 10 ust. 1 rozporządzenia  ....................... 129
10.II.1. Porównanie wersji językowych  ................................................................................ 129
10.II.2. Koncepcja i cel regulacji  ........................................................................................... 129
10.III. Brak konsensu – art. 10 ust. 2 rozporządzenia  ................................................... 130
10.III.1. Porównanie najbardziej popularnych wersji językowych  .................................... 130
10.III.2. Brak konsensu a nie brak ważności  ........................................................................ 130
10.III.3. Milczenie strony   ....................................................................................................... 130
10.IV. Przesłanki zastosowania art. 10 ust. 2 rozporządzenia/art. 8 ust. 2 

konwencji  ................................................................................................................... 131
10.IV.1. Zakres podmiotowy  .................................................................................................. 131

Spis treści



VIII Bělohlávek

Spis treści

10.IV.2. Możliwość skorzystania z [ochrony] art. 10 ust. 2 rozporządzenia/art. 8 ust. 2 
konwencji  .................................................................................................................... 131

10.V. Prawo państwa miejsca zwykłego pobytu  ........................................................... 132
10.VI. Miejsce zwykłego pobytu  ........................................................................................ 132
10.VII. Cel ustalenia braku zgodnego oświadczenia woli  ............................................. 132
10.VIII. Okoliczności wskazujące na brak uzasadnienia do dokonania oceny 

skutków zachowania się strony według prawa określonego zgodnie 
z art. 10 ust. 1 rozporządzenia  ............................................................................... 133

10.VIII.1. Okoliczności wskazujące na brak zasadności  ........................................................ 133
10.VIII.2. Zasadność (brak zasadności)  ................................................................................... 133
10.VIII.3. Ocena skutków zachowania się strony  ................................................................... 134
10.VIII.4. Brak uzasadnienia dla zastosowania prawa zgodnie z art. 10 ust. 1 

rozporządzenia (art. 8 ust. 1 konwencji)  ................................................................ 135
10.VIII.5. Brak uzasadnienia dla zastosowania prawa w rozumieniu ordre public  ............ 135
10.VIII.6. Autonomia woli i swoboda jej wyrażania   ............................................................. 135
10.VIII.6.1. Konstytucyjny i międzynarodowy kontekst autonomii woli i jej wyrażania   .... 135
10.VIII.6.2. Związek z konstytucyjnym prawem do sądu   ........................................................ 136
10.IX. Orzecznictwo sądów państw członkowskich  ...................................................... 137
10.IX.1. (B) Belgia  .................................................................................................................... 137
10.IX.2. (CZ) Czechy  ............................................................................................................... 137
10.IX.3. (F) Francja  .................................................................................................................. 139
10.IX.4. (NL) Holandia ............................................................................................................ 139

Artykuł 11 rozporządzenia/Artykuł 9 konwencji  .............................................................................. 143
11.I. Cel i przedmiot regulacji  ........................................................................................ 146
11.II. Porównanie rozporządzenia z konwencją  ............................................................ 147
11.III. Zakres obowiązywania art. 11 rozporządzenia/art. 9 konwencji  .................... 147
11.III.1. Wyłączenie czynności dokonanych przez podmioty sprawujące władzę 

państwową   ................................................................................................................. 147
11.III.2. Pojęcie ważności ze względu na formę  ................................................................... 148
11.III.3. Różnica między ważnością materialną i wymaganiami co do formy 

dotyczącymi zewnętrznego wyrazu oświadczenia woli   ...................................... 149
11.III.4. Ważność co do formy i ważność materialna  .......................................................... 149
11.III.5. Historyczne korzenie powstania koncepcji konwencji i zakres materialny 

art. 11 rozporządzenia (art. 9 konwencji) oraz geneza art. 11 rozporządzenia  ... 150
11.III.6. Nieudana próba KE rozszerzenia alternatywnego łącznika o miejsce zwykłego 

pobytu oraz o umowy zawierane na odległość  ...................................................... 151
11.III.7. Doświadczenia państw członkowskich związane z wykładnią i stosowaniem 

regulacji kolizyjnych dotyczących ważności ze względu na formę   .................... 151
11.III.8. Kompromis między favor negotii a prawidłowym dotrzymaniem wymagań 

dotyczących formy  .................................................................................................... 152
11.III.9. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie  ............................................................ 153
11.IV. Umowa zawarta między osobami, które – lub których przedstawiciele – 

[fi zycznie] znajdują się w tym samym państwie: lex contractus lub lex loci 
actum (art. 11 ust. 1 rozporządzenia)  ................................................................... 153

11.IV.1. Porównanie brzmienia najbardziej popularnych wersji językowych 
i podstawowa koncepcja łącznika w świetle art. 11 ust. 1 rozporządzenia  ........ 153

11.IV.2. Prawo właściwe dla ważności ze względu na formę oraz rozszczepienie statutu 
kontraktowego  ........................................................................................................... 154

11.IV.2.1. Lex contractus  ............................................................................................................. 154
11.IV.2.2. Rozszczepienie ogólnego statutu kolizyjnego  ........................................................ 154
11.IV.2.3. Reakcja art. 11 rozporządzenia i Raportu  ............................................................... 154
11.IV.2.4. Rozszczepienie statutu dla oceny warunków formalnych jako możliwe 

rozwiązanie   ................................................................................................................ 154



IXBělohlávek

11.IV.2.5 Wady rozwiązania opartego wyłącznie na art. 11 rozporządzenia  ...................... 155
11.IV.2.6. Locus regit actum  ....................................................................................................... 155
11.V. Umowa zawarta między osobami, które – lub których przedstawiciele 

– znajdują się w różnych państwach w chwili jej zawarcia (art. 11 ust. 2 
rozporządzenia)  ........................................................................................................ 156

11.V.1. Znaczenie zaktualizowania rozwiązania kolizyjnego zastosowanego 
w rozporządzeniu w stosunku do konwencji  .......................................................... 156

11.V.2. Umowy zawierane przez przedstawicieli   ............................................................... 156
11.V.2.1. Przedstawiciele znajdujący się w tym samym państwie/w różnych państwach   156
11.V.2.2. Ocena z punktu widzenia czasu  .............................................................................. 157
11.V.2.3. Umowa zawierana przez przedstawiciela  ............................................................... 158
11.VI. Jednostronna czynność prawna, która odnosi się do umowy już zawartej 

lub umowy, która ma być zawarta (art. 11 ust. 3 rozporządzenia)  ................. 159
11.VI.1. Porównanie wybranych wersji językowych ............................................................ 159
11.VI.2. Zakres przedmiotowy – jednostronne czynności wywołujące skutki prawne 

w odniesieniu do istniejącej umowy lub umowy, która ma być zawarta  ........... 159
11.VI.3. Miejsce zwykłego pobytu  ......................................................................................... 159
11.VII. Wyjątek dotyczący umów konsumenckich (art. 11 ust. 4 rozporządzenia, 

art. 9 ust. 5 konwencji)  ............................................................................................ 159
11.VIII. Prawa rzeczowe na nieruchomościach lub prawo do korzystania 

z nieruchomości (art. 11 ust. 5 rozporządzenia/art. 9 ust. 6 konwencji)  ....... 160
11.VIII.1. Porównanie wybranych wersji językowych ............................................................ 160
11.VIII.2. Statut kolizyjny dla określenia wymagań dotyczących formy dla ważności 

umów   ......................................................................................................................... 160
11.VIII.3. Przeforsowanie norm wymuszających swoje zastosowanie  ................................. 161
11.VIII.4. Zakres przedmiotowy   .............................................................................................. 162
11.VIII.4.1. Nabywanie prawa własności i prawa do korzystania z nieruchomości  .............. 162
11.VIII.4.2. Stosunek do umów konsumenckich, których przedmiotem są prawa na 

nieruchomościach   .................................................................................................... 162
11.VIII.4.3. Nieruchomości w prawie wspólnotowym  .............................................................. 162
11.VIII.4.3.1. Nieruchomości jako przedmiot regulacji prawa wspólnotowego  ........................ 162
11.VIII.4.3.2. TWE w odniesieniu do prawa do nieruchomości  ................................................ 164
11.VIII.5. Zachowanie formy jako warunek i przesłanka celu umowy oraz zapewnienia 

ochrony prawom majątkowym  ................................................................................ 164
11.VIII.6. Wykorzystanie środków elektronicznych do zawierania umów a umowy 

dotyczące nieruchomości   ........................................................................................ 165
11.IX. Orzecznictwo sądów państw członkowskich  ...................................................... 166
11.IX.1. (A) Austria .................................................................................................................. 166
11.IX.2. (B) Belgia  .................................................................................................................... 168
11.IX.3. (CZ) Czechy  ............................................................................................................... 168
11.IX.4. (D) Niemcy ................................................................................................................. 173
11.IX.5. (F) Francja  .................................................................................................................. 176
11.IX.6. (UK) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – prawo: 

Anglia i Walia (UK/EN)  ........................................................................................... 177
11.X. Orzecznictwo sądów państw nieczłonkowskich  ................................................ 177
11.X.1. (CND) Kanada  ........................................................................................................... 177

Artykuł 12 rozporządzenia/Artykuł 10 konwencji  ............................................................................ 183
12.I. Znaczenie, zakres przedmiotowy i pozycja przepisów kolizyjnych 

zawartych w art. 12 rozporządzenia/art. 10 konwencji   .................................... 185
12.I.1. Określenie zakresu regulacji w stosunku do innych przepisów rozporządzenia/

konwencji  .................................................................................................................... 185
12.I.2. Recepcja standardów konwencji  .............................................................................. 185
12.II. Zakres obowiązywania (art. 12 ust. 1 rozporządzenia/art. 10 ust. 1 

konwencji) – zakres przedmiotowy   ...................................................................... 185

Spis treści



X Bělohlávek

Spis treści

12.II.1. Porównanie wersji językowych  ................................................................................ 185
12.II.2. Koncepcja regulacji – przykłady skutków statutu kolizyjnego umowy 

(umownego stosunku obligacyjnego)  ..................................................................... 185
12.II.3. Zakres przedmiotowy  ............................................................................................... 186
12.II.4. Ograniczenie skutków prawa właściwego  .............................................................. 186
12.II.4.1. Różnica między konwencją (art. 10 ust. 1) a rozporządzeniem (art. 12 

ust. 1). Ograniczenie zakresu przedmiotowego art. 10 ust. 1 konwencji do 
prawa określonego na podstawie wyboru stron i do prawa właściwego dla 
indywidualnych umów o pracę  ............................................................................... 186

12.II.4.2. Wyłączenie zobowiązań wynikających z kontaktów handlowych stron, 
które miały miejsce przed zawarciem umowy z zakresu przedmiotowego 
rozporządzenia  ........................................................................................................... 186

12.II.4.3. Ograniczenie skutków prawa w rozumieniu art. 12 ust. 1 rozporządzenia 
i art. 10 ust. 1 konwencji  ............................................................................................ 186

12.II.5. Wykładnia [umowy, treści zobowiązania umownego, stosunku obligacyjnego] 
(art. ust. 12 lit. a) rozporządzenia/art. 10 ust. 1 lit. a) konwencji) ........................ 187

12.II.6. Wykonanie zobowiązań wynikających z umowy (art. 12 ust. 1 lit. b) 
rozporządzenia/art. 10 ust. 1 lit. b) konwencji)  ...................................................... 188

12.II.6.1. Pozytywne wyznaczenie zakresu pojęcia  ............................................................... 188
12.II.6.2. Wyłączenia z zakresu statutu kontraktowego  ........................................................ 190
12.II.6.3. Znaczenie wpływu niektórych systemów prawnych i wieloelementowości 

pojęcia wykonanie – przykład zwykłej staranności  .............................................. 190
12.II.7. Uprawnienia przyznane sądowi przez prawo procesowe (art. 12 ust. 1 lit. c) 

rozporządzenia/art. 10 ust. 1 lit. c) konwencji)   ..................................................... 191
12.II.8. Skutki całkowitego lub częściowego niewykonania zobowiązań (art. 12 ust. 1 

lit. c) rozporządzenia/art. 10 ust. 1 lit. c) konwencji)  ............................................ 191
12.II.9. Szkoda (art. 12 ust. 1 lit. c) rozporządzenia/art. 10 ust. 1 lit. c) konwencji): 

kwestia skutku a kwestia prawna  ............................................................................. 192
12.II.9.1. Zakres  .......................................................................................................................... 192
12.II.9.2. Materialnoprawne pojęcie szkody  ........................................................................... 193
12.II.9.3. Inne roszczenia wynikające z niewykonania umowy i ich kwalifi kacja/

restitutio in integrum  ................................................................................................. 194
12.II.10 Sposoby wygaśnięcia zobowiązania (art. 12 ust. 1 lit. d) rozporządzenia/art. 10 

ust. 1 lit. d) konwencji)  .............................................................................................. 194
12.II.11. Nieważność (art. 12 ust. 1 lit. e) rozporządzenia/art. 10 ust. 1 lit. e) konwencji)  194
12.II.11.1. Szeroki zakres skutków nieważności  ...................................................................... 194
12.II.11.2. Zastrzeżenie (UK) do art. 10 konwencji (art. 22 ust. 2 lit. b) konwencji)  ........... 195
12.II.11.3. Korelacja z rozporządzeniem 864/2007  ................................................................... 195
12.III. Sposób wykonania i nienależyte wykonanie (art. 12 ust. 2 rozporządzenia/

art. 10 ust. 2 konwencji)  .......................................................................................... 196
12.III.1. Porównanie wersji językowych  ................................................................................ 196
12.III.2. Koncepcja regulacji  ................................................................................................... 196
12.III.3. Pojęcie uwzględnienia   .............................................................................................. 196
12.III.4. Państwo wykonania/miejsce wykonania jako podstawa dla ustalenia państwa 

wykonania  .................................................................................................................. 197
12.III.4.1. Zakres pojęcia państwo wykonania  ......................................................................... 197
12.III.4.2. Orzecznictwo ETS (orzeczenie w sprawie Tesseli)  ................................................ 197
12.III.4.3. Sposób wykonania  ..................................................................................................... 197
12.III.4.3.1. Autonomiczna wykładnia  ........................................................................................ 197
12.III.4.3.2. Różnica między sposobem wykonania (art. 12 ust. 2 rozporządzenia/art. 10 

ust. 2 konwencji) a wykonywaniem (art. 12 ust. 1 rozporządzenia/art. 10 ust. 1 
konwencji)  ................................................................................................................... 198

12.III.4.3.3. Różnica między sposobem wykonania a wykonaniem na przykładzie 
porównania waluta zapłaty a waluta rachunku  ..................................................... 198

12.III.4.3.4. Szczególne sposoby wykonania  ............................................................................... 198
12.III.4.3.5. Pozostałe przypadki szczególne  ............................................................................... 199
12.III.4.4. Potrącenie (w związku z art. 17 rozporządzenia)  .................................................. 199



XIBělohlávek

12.III.4.5. Prawo zatrzymania  .................................................................................................... 199
12.IV. Zmiana zakresu zobowiązania w wyniku wprowadzenia nowej jednostki 

walutowej w danym państwie  ................................................................................ 200
12.IV.1. Zmiana jednostki walutowej jako zmiana techniczna  .......................................... 200
12.IV.2. Przejście na EUR w poszczególnych państwach członkowskich  ........................ 200
12.V. Orzecznictwo  ............................................................................................................ 204
12.V.1. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS)  ......................................................... 204
12.V.2. Orzecznictwo sądów państw członkowskich  ......................................................... 205
12.V.2.1. (A) Austria .................................................................................................................. 205
12.V.2.2. (CZ) Czechy  ............................................................................................................... 208
12.V.2.3. (D) Niemcy ................................................................................................................. 213
12.V.2.4. (F) Francja  .................................................................................................................. 213
12.V.2.5. (I) Włochy  .................................................................................................................. 214
12.V.2.6. (NL) Holandia ............................................................................................................ 215
12.V.2.7. (SK) Słowacja  ............................................................................................................. 215
12.V.2.8. (UK) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – prawo: 

Anglia i Walia (UK/EN)  ........................................................................................... 218
12.V.3. Orzecznictwo sądów państw nieczłonkowskich  ................................................... 219
12.V.3.1. (CH) Szwajcaria  ......................................................................................................... 219
12.V.4. Z praktyki sądów arbitrażowych  ............................................................................. 219
12.V.4.1. (CZ) Czechy  ............................................................................................................... 219
12.V.4.2. ICC  .............................................................................................................................. 220

Artykuł 13 rozporządzenia/Artykuł 11 konwencji  ............................................................................ 225
13.I. Porównanie rozporządzenia z konwencją  ............................................................ 226
13.II.  Porównanie wersji językowych i defi nicja pojęć „zdolność prawna” 

i „zdolność do czynności prawnych/brak zdolności prawnej i zdolności do 
czynności prawnych”  ............................................................................................... 226

13.III.  Zakres przedmiotowy zdolności prawnej i zdolności do czynności 
prawnych w świetle rozporządzenia ..................................................................... 226

13.IV.  Koncepcja wskazania prawa właściwego  ............................................................. 227
13.V.  Warunki stosowania art. 13 rozporządzenia  ...................................................... 227
13.V.1.  Warunki kumulatywne  ............................................................................................. 227
13.V.2.  Fizyczna obecność stron umowy przy zawieraniu umowy  .................................. 228
13.V.3.  Dobra wiara  ................................................................................................................ 228
13.VI.  Ograniczony zakres art. 13 rozporządzenia/art. 11 konwencji  ....................... 229
13.VII.  Nawiązanie do podobnych koncepcji regulacji prawa prywatnego 

międzynarodowego pochodzenia krajowego  ..................................................... 229
13.VIII.  Orzecznictwo  ............................................................................................................ 229
13.VIII.1.  (CZ) Czechy  ............................................................................................................... 229
13.VIII.2.  (UK) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – prawo: 

Anglia i Walia (UK/EN)  ........................................................................................... 230

Artykuł 14 rozporządzenia/Artykuł 12 i artykuł 13 konwencji  ...................................................... 233
14.I. Cel regulacji  .............................................................................................................. 236
14.II.  Stosunek między zbywcą i nabywcą: prawo właściwe dla umowy przelewu 

wierzytelności – art. 14 ust. 1 rozporządzenia .................................................... 237
14.II.1.  Porównanie występujących powszechnie wersji językowych  .............................. 237
14.II.2.  Zbywalność i stosunek między nabywcą i dłużnikiem: prawo właściwe dla 

wierzytelności będącej przedmiotem przelewu lub subrogacji – art. 14 ust. 2 
rozporządzenia  ........................................................................................................... 237

14.II.2.1.  Zbywalność i niewykonalność, zakres przedmiotowy  ......................................... 237
14.II.2.2.  Prawo właściwe dla stosunku względem osób trzecich  ........................................ 238

Spis treści



XII Bělohlávek

Spis treści

14.III.  Cesja na podstawie UNCITRAL – konwencji ONZ o przelewie 
wierzytelności w handlu międzynarodowym i jej nawiązaniu do 
wspólnotowej regulacji kolizyjnej z 12.12.2001 r. (konwencja o cesji)  .......... 241

14.III.1.  Konwencja dotycząca cesji, cel i przedmiot regulacji  ............................................ 241
14.III.2.  Przedmiot i cel konwencji o cesji  .............................................................................. 242
14.III.3.  Element międzynarodowy zgodnie z konwencją o cesji (międzynarodowy 

charakter wierzytelności i międzynarodowy charakter cesji) .............................. 242
14.III.4.  Porównanie konwencji, rozporządzenia i regulacji umownej UNIDROIT  ......... 243
14.III.5.  Cesja w rozumieniu UNIDROIT  ............................................................................ 244
14.III.5.1.  Obowiązująca i inna niż obowiązująca regulacja opracowana w ramach 

UNIDROIT  ................................................................................................................ 244
14.III.5.2.  Konwencja dotycząca factoringu  .............................................................................. 245
14.III.6.  UNIDROIT Principles  ............................................................................................... 245
14.IV.  Międzynarodowy factoring  .................................................................................... 245
14.IV.1.  Factoring jako model działalności i instytucja prawna  ........................................ 245
14.IV.2.  Kwalifi kacja factoringu w świetle prawa prywatnego międzynarodowego  ........ 246
14.IV.3.  Konwencja UNIDROIT o factoringu międzynarodowym (konwencja 

o factoringu)  ............................................................................................................... 249
14.IV.4.  Podstawowa (materialnoprawna) charakterystyka factoringu na podstawie 

konwencji o factoringu (obowiązki stron) ............................................................... 249
14.IV.5.  Finansowanie usług  ................................................................................................... 250
14.IV.6.  Warunki i zakres zastosowania konwencji o factoringu  ........................................ 250
14.IV.7.  Dalsze istotne elementy w treści konwencji o factoringu  ...................................... 250
14.V.  Orzecznictwo sądów państw członkowskich  ...................................................... 252
14.V.1.  (A) Austria .................................................................................................................. 252
14.V.2.  (B) Belgia  .................................................................................................................... 252
14.V.3.  (CZ) Czechy  ............................................................................................................... 253
14.V.4.  (D) Niemcy ................................................................................................................. 253
14.V.5.  (F) Francja  .................................................................................................................. 254
14.V.6.  (NL) Holandia ............................................................................................................ 254
14.V.7.  (UK) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – prawo: 

Anglia i Walia (UK/EN)  ........................................................................................... 255

Artykuł 15 rozporządzenia/Artykuł 13 ust. 1 konwencji  ................................................................. 265
15.I. Związek konwencji z rozporządzeniem  ................................................................ 267
15.II.  Porównanie wersji językowych  .............................................................................. 267
15.III.  Właściwość art. 15 rozporządzenia  ...................................................................... 267
15.IV.  Prawo właściwe  ......................................................................................................... 269
15.V.  Orzecznictwo  ............................................................................................................ 270
15.V.1.  Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS)  ......................................................... 270
15.V.2.  Orzecznictwo sądów państw członkowskich  ......................................................... 270
15.V.2.1.  (CZ) Czechy  ............................................................................................................... 270

Artykuł 16 rozporządzenia/Artykuł 13 ust. 2 konwencji  ................................................................. 273
16.I. Zakres podmiotowy  ................................................................................................. 275
16.II.  Zakres przedmiotowy .............................................................................................. 275
16.III.  Strona językowa wersji czeskiej  ............................................................................. 276
16.IV.  Jedność lub wielość statutów wykonania zobowiązania  .................................. 276
16.V.  Koncepcja regulacji art. 16 rozporządzenia i art. 13 ust. 2 konwencji  ........... 277

Artykuł 17 rozporządzenia/Artykuł 10 ust. 1 lit. b) i ust. 2 konwencji  ......................................... 279
17.I. Zakres statutu potrącenia: kwalifi kacja  ............................................................... 280
17.II. Zakres statutu: przesłanki potrącenia  .................................................................. 281



XIIIBělohlávek

17.III. Określenie elementu międzynarodowego w związku z potrąceniem  ............ 282
17.IV. Koncepcja określenia statutu potrącenia  ............................................................ 283
17.V. Rozwiązanie kolizyjne przyjęte w konwencji  ...................................................... 284
17.V.1. Brak regulacji szczególnej  ........................................................................................ 284
17.V.2. Stosunek ETS do potrącenia  ..................................................................................... 285
17.VI. Geneza art. 17 rozporządzenia  .............................................................................. 286
17.VII. Prawo właściwe na podstawie rozporządzenia  ................................................... 287
17.VIII. Przedmiotowy zakres zastosowania art. 17 rozporządzenia  ........................... 288
17.VIII.1. Zakres obowiązywania  ............................................................................................. 288
17.VIII.2. Potrącenie a zaksięgowanie przez zaliczenie na poczet długu  ............................ 290
17.VIII.3. Potrącenie zobowiązań umownych i pozaumownych  .......................................... 293
17.VIII.4. Skutek prawa właściwego dla potrącenia wedle art. 17 rozporządzenia  ............ 295
17.VIII.5. Kolizyjnoprawna doniosłość art. 17 rozporządzenia  ............................................ 296
17.IX. Nowacja i potrącenie w drodze zawarcia ugody  ................................................ 297
17.X. Prawo właściwe dla niektórych roszczeń regresowych  ...................................... 300
17.XI. Określenie waluty zobowiązań pieniężnych/różnorodność walut jako 

możliwa przeszkoda do przeprowadzeniu potrącenia  ..................................... 301
17.XI.1. Określenie waluty jako czynnik determinujący treść wierzytelności  ................. 301
17.XI.2. Stanowisko niektórych krajów w kwestii rozwiązywania zagadnienia 

walutowej zgodności wierzytelności ulegających potrąceniu  .............................. 302
17.XI.2.1. (A) Austria .................................................................................................................. 302
17.XI.2.2. (CH) Szwajcaria  ......................................................................................................... 302
17.XI.2.3. (CZ) Czechy  ............................................................................................................... 303
17.XI.2.4. (D) Niemcy ................................................................................................................. 304
17.XI.2.5. (PL) Polska  ................................................................................................................. 305
17.XII. Potrącenie w niektórych systemach prawnych  ................................................... 306
17.XII.1. (A) Austria .................................................................................................................. 306
17.XII.2. (D) Niemcy ................................................................................................................. 308
17.XII.3. (CH) Szwajcaria  ......................................................................................................... 312
17.XII.3.1. Potrącenie w prawie szwajcarskim  .......................................................................... 312
17.XII.3.2. Ogólne ustawowe przesłanki potrącenia  ................................................................ 313
17.XII.3.2.1. Wzajemność  ............................................................................................................... 313
17.XII.3.2.2. Rodzajowa zgodność wierzytelności  ....................................................................... 313
17.XII.3.2.3. Płatność  ...................................................................................................................... 314
17.XII.3.2.4. Zaskarżalność ............................................................................................................. 314
17.XII.3.3. Wyłączenie potrącenia  .............................................................................................. 315
17.XII.3.4. Regulacja kolizyjna potrącenia na tle szwajcarskiego prawa prywatnego 

międzynarodowego  ................................................................................................... 316
17.XII.3.4.1. Potrącenie jednostronne  ........................................................................................... 316
17.XII.3.4.2. Potrącenie konsensualne (porozumienie o potrąceniu)  ...................................... 316
17.XII.3.5. (CZ) Czechy  ............................................................................................................... 317
17.XII.3.6. (PL) Polska  ................................................................................................................. 317
17.XII.3.6.1. Skutki potrącenia  ....................................................................................................... 317
17.XII.3.6.2. Przesłanki potrącenia na podstawie jednostronnego oświadczenia  ................... 318
17.XII.3.6.3. Konsekwencje potrącenia  ......................................................................................... 321
17.XII.3.6.4. Ograniczenie potrącenia (wyłączenie potrącenia)  ............................................... 322
17.XII.3.6.4.1. Wierzytelność obciążona prawem zajęcia  .............................................................. 322
17.XII.3.6.4.2.  Wyłączenie niektórych kolejnych kategorii wierzytelności  ................................. 322
17.XII.3.7. Regulacja kolizyjna potrącenia w polskim prawie prywatnym 

międzynarodowym  ................................................................................................... 323
17.XII.4. Potrącenie w romańskich systemach prawnych   ................................................... 324
17.XII.4.1. Koncepcja potrącenia  ............................................................................................... 324
17.XII.4.2. Przesłanki potrącenia  ................................................................................................ 325
17.XII.5. Potrącenie w common law  ........................................................................................ 326

Spis treści



XIV Bělohlávek

Spis treści

17.XII.5.1. (UK) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – prawo: 
Anglia i Walia (UK/EN)  ........................................................................................... 326

17.XII.5.1.1.  Prawo angielskie  ....................................................................................................... 326
17.XII.5.1.2.  Rodzaje potrącenia w prawie angielskim  .............................................................. 327
17.XII.5.1.3.  Potrącenie procesowe  .............................................................................................. 327
17.XII.5.1.4.  Potrącenie wedle equity  ........................................................................................... 327
17.XII.5.1.5.  Potrącenie w przypadku niewypłacalności  ........................................................... 327
17.XII.5.1.6.  Potrącenie umowne  .................................................................................................. 328
17.XII.5.1.7.  Potrącenie w angielskim prawie prywatnym międzynarodowym  ..................... 329
17.XII.5.2.  (US) Stany Zjednoczone/systemy prawne (US)  ................................................... 330
17.XIII. Potrącenie wedle konwencji wiedeńskiej  ............................................................. 332
17.XIV. Procesowe implikacje materialnoprawnej instytucji potrącenia 

z perspektywy kolizyjnej  ......................................................................................... 335
17.XV. Orzecznictwo  ............................................................................................................ 339
17.XV.1. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS)  ......................................................... 339
17.XV.2. Orzecznictwo sądów państw członkowskich  ......................................................... 339
17.XV.2.1. (A) Austria .................................................................................................................. 339
17.XV.2.2. (CZ) Czechy  ............................................................................................................... 339
17.XV.2.3. (D) Niemcy ................................................................................................................. 340
17.XV.3. Z praktyki orzeczniczej  ............................................................................................. 341
17.XV.3.1. (CZ) Czechy  ............................................................................................................... 341

Artykuł 18 rozporządzenia/Artykuł 14 konwencji  ............................................................................ 345
18.I. Geneza regulacji oraz porównanie art. 18 rozporządzenia oraz art. 14 

konwencji: zbieżność treści  ..................................................................................... 346
18.II. Zakres przedmiotowy   ............................................................................................. 346
18.III. Zasada kolizyjna  ....................................................................................................... 346
18.IV. Art. 18 ust. 1 rozporządzenia/art. 14 ust. 1 konwencji  .....................................  347
18.V. Granice statutu – kwestie materialnoprawne i procesowe ............................... 347
18.VI. Art. 18 ust. 2 rozporządzenia/art 14. ust. 1 konwencji  .....................................  350
18.VII. Ustalanie treści prawa właściwego  ........................................................................ 350
18.VII.1. Ustalenie prawa właściwego jako warunek jego zastosowania  ............................ 350
18.VII.2. Postępowanie sądu w zakresie rozwiązywania sytuacji kolizyjnych  ................... 351
18.VII.3. Porównanie z ustaleniem i jednocześnie stwierdzeniem prawa właściwego 

w pozaeuropejskich systemach common law [porównanie z (US)]  .................... 352
18.VIII. Orzecznictwo sądów państw członkowskich (wraz z orzeczeniami 

w kwestii określenia prawa właściwego)  .............................................................. 353
18.VIII.1. (A) Austria .................................................................................................................. 353
18.VIII.2. (CZ) Czechy  ............................................................................................................... 357
18.VIII.3. (F) Francja  .................................................................................................................. 358
18.VIII.4. (I) Włochy  .................................................................................................................. 358
18.VIII.5. (SK) Słowacja  ............................................................................................................. 359
18.VIII.6. (UK) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – prawo: 

Anglia i Walia (UK/EN)  ........................................................................................... 359

Artykuł 19 rozporządzenia  .................................................................................................................... 363
19.I. Zakres i porównanie z konwencją  ......................................................................... 365
19.II. Defi nicja pojęcia miejsce zwykłego pobytu  .......................................................... 365
19.II.1 Miejsce zamieszkania oraz podobne łączniki w innych przepisach kolizyjnych   365
19.II.2. Miejsce pobytu (stałe i zwykłe) na podstawie konwencji HCCH  ....................... 365
19.II.3. Czeskie ujęcie miejsca zwykłego pobytu jako przykład koncepcji przeważającej 

oraz świadectwo braku tradycji w zakresie posługiwania się pojęciem „miejsca 
zwykłego pobytu”  ....................................................................................................... 368



XVBělohlávek

19.III. Wytyczne Rady Europy  ........................................................................................... 369
19.III.1. Rezolucja Rady Ministrów 72 (1) z 18.1.1972 r.  .................................................... 369
19.III.2. Kryterium „zwykłości”  ............................................................................................. 369
19.III.3. Pojęcie „zwykłego pobytu”  ....................................................................................... 369
19.IV. Wyrażenie habitual residence w prawie angielskim  .......................................... 370
19.V. Przepisy kolizyjne pochodnego prawa wspólnotowego  .................................... 371
19.VI. Dalsze orzecznictwo ETS ........................................................................................ 371
19.VII. Pojęcie miejsce zwykłego pobytu w rozporządzeniu  ......................................... 372
19.VII.1. Wykładnia autonomiczna  ........................................................................................ 372
19.VII.2. Miejsce zwykłego pobytu w orzecznictwie ETS  .................................................... 373
19.VIII. Miejsce zwykłego pobytu osoby prawnej: status osób prawnych z punktu 

widzenia prawa prywatnego międzynarodowego (koncepcja inkorporacji 
versus koncepcja siedziby)  ...................................................................................... 374

19.VIII.1. Znaczenie statutu personalnego osób prawnych w stosunkach prawnych 
z elementem międzynarodowym  ............................................................................ 374

19.VIII.2. Tak zwane obywatelstwo osób prawnych  ............................................................... 375
19.VIII.3. Koncepcja statutu v. cel wspólnotowych systemów kolizyjnych, w tym 

rozporządzenia oraz konwencji  ................................................................................ 376
19.VIII.4. Ustalenie siedziby osoby prawnej  ............................................................................ 376
19.VIII.4.1. Metody kwalifi kacji przy ustalaniu siedziby osoby prawnej  ................................ 376
19.VIII.4.2. Koncepcja inkorporacji  ............................................................................................ 377
19.VIII.4.3. Koncepcja siedziby rzeczywistej – nawiązanie do okoliczności o charakterze 

faktycznym  ................................................................................................................. 378
19.VIII.4.3.1.  Koncepcja siedziby  ................................................................................................... 378
19.VIII.4.3.2. Stosunek koncepcji siedziby do miejsca zwykłego pobytu oraz innych 

kryteriów europejskiego prawa prywatnego międzynarodowego  ...................... 378
19.VIII.4.4. Koncepcje mieszane  .................................................................................................. 379
19.VIII.4.5. Stanowisko niektórych państw członkowskich w kwestii ustalania miejsca 

siedziby  ....................................................................................................................... 379
19.IX. Oddział osoby prawnej oraz przedsiębiorcy w umownych stosunkach 

zobowiązaniowych z elementem międzynarodowym  ...................................... 385
19.IX.1. Znaczenie terminu oddział dla umownych stosunków zobowiązaniowych  ..... 385
19.IX.2. Rodzaje zakładów  ...................................................................................................... 387
19.IX.2.1. Oddział, oddział główny i inny oddział  ................................................................. 387
19.IX.2.2. Filia, agencja oraz inny oddział  ............................................................................... 387
19.IX.2.3. Administracja centralna i oddział główny  ............................................................. 388
19.IX.3. Oddział (przedstawicielstwo) na gruncie rozporządzenia 1346/2000 v. oddział 

w innych przepisach prawa prywatnego międzynarodowego  ............................. 388
19.X. Miejsce zwykłego pobytu osób prawnych oraz przedsiębiorców określone 

w art. 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia   ........................................................................ 389
19.XI. Miejsce zwykłego pobytu osoby w ramach wykonywanej działalności 

gospodarczej (art. 19 ust. 2 rozporządzenia)  ...................................................... 390
19.XII. Aspekt czasowy zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia oraz powiązanie ze 

sposobem stosowania konwencji  ........................................................................... 390
19.XIII. Doświadczenia państw członkowskich w zakresie interpretacji i stosowania 

przepisów  ................................................................................................................... 391
19.XIV. Niektóre wątpliwości związane z ustalaniem miejsca zwykłego pobytu  ....... 391
19.XIV.1. Miejsce zwykłego pobytu konsumenta i przedsiębiorcy  ...................................... 391
19.XIV.2. Więcej miejsc zamieszkania lub sezonowe/zmienne miejsce zamieszkania  ..... 391
19.XIV.3. Niektóre wątpliwości związane z miejscem zwykłego pobytu przedsiębiorcy 

w przypadku stosunków konsumenckich  .............................................................. 392
19.XV. Orzecznictwo  ............................................................................................................ 393
19.XV.1.  Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS)  ......................................................... 393
19.XV.2. Orzecznictwo sądów państw członkowskich  ......................................................... 396

Spis treści



XVI Bělohlávek

Spis treści

19.XV.2.1. (CZ) Czechy  ............................................................................................................... 396
19.XV.2.2. (D) Niemcy ................................................................................................................. 397
19.XV.2.3. (UK) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – prawo: 

Anglia i Walia (UK/EN)  ........................................................................................... 397

Artykuł 20 rozporządzenia/Artykuł 15 konwencji  ............................................................................ 403
20.I. Defi nicja odesłania zwrotnego i dalszego oraz związana z nimi 

terminologia   ............................................................................................................. 404
20.II. Doktrynalne ujęcie odesłania zwrotnego i dalszego w wybranych 

systemach prawnych  ................................................................................................ 407
20.II.1. Stanowisko (-a) kontynentalne w kwestii renvoi  ................................................... 407
20.II.1.1. Różnorodność rozwiązań i podstawa dopuszczalności odesłania zwrotnego 

i dalszego  .................................................................................................................... 407
20.II.1.2. Stanowisko prezentowane na gruncie niektórych [kontynentalnych] systemów 

prawa w kwestii odesłania zwrotnego i dalszego  .................................................. 408
20.II.1.2.1. (A) Austria .................................................................................................................. 409
20.II.1.2.2. (CZ) Czechy  ............................................................................................................... 409
20.II.1.2.2.1. Dopuszczalność odesłania zwrotnego i dalszego zgodnie z § 35 MPSaP (CZ)   409
20.II.1.2.2.2. Ocena racjonalnej i sprawiedliwej konstrukcji stosunku prawnego  .................. 409
20.II.1.2.2.3. Forum shopping v. nadużycie prawa (fraus legis)  ................................................. 409
20.II.1.2.2.4. Ścisłe powiązania z regulacją procesową prawa prywatnego 

międzynarodowego  ................................................................................................... 410
20.II.1.2.2.5. Odesłanie zwrotne i dalsze na podstawie nowego rządowego projektu ustawy 

o prawie prywatnym międzynarodowym (CZ)  ..................................................... 411
20.II.1.2.3. (D) Niemcy ................................................................................................................. 413
20.II.1.2.4. (E) Hiszpania  ............................................................................................................. 413
20.II.1.2.5. (PL) Polska  ................................................................................................................. 413
20.II.2. Stanowisko common law (w szczególności z punktu widzenia prawa 

angielskiego)  .............................................................................................................. 414
20.II.2.1. Domicyl na podstawie common law jako punkt wyjścia dla jurysdykcji (właści-

wości), określenie tzw. proper law oraz znaczenie odesłania zwrotnego i dalszego  414
20.II.2.2. Uzależnienie możliwości zastosowania odesłania zwrotnego (dalszego) od 

analizy i oceny stanu faktycznego i prawnego  ....................................................... 416
20.II.2.3. Stosunek doktryny common law (prawa angielskiego) do renvoi  ....................... 416
20.II.2.4. Ukryte odesłanie zwrotne w common law  ............................................................. 417
20.II.2.4.1. Ukryte odesłanie zwrotne w prawie angielskim  .................................................... 417
20.II.2.4.2. Porównanie z ukrytym konfl iktem kwalifi kacji w przepisach kolizyjnych  ....... 419
20.III. Odesłanie do prawa państwa z kilku prawami krajowymi 

(uwarunkowanymi terytorialnie lub personalnie)  ............................................ 419
20.III.1. Odesłania do systemu prawnego z kilku prawami, jednak z uniwersalnym 

prawem prywatnym międzynarodowym  ............................................................... 419
20.III.2. Odesłanie do prawa bez jednolitego prawa prywatnego międzynarodowego  .. 420
20.IV. Geneza rozporządzenia  ........................................................................................... 420
20.V. Wyłączenie renvoi na podstawie rozporządzenia oraz konwencji  .................. 421
20.VI. Wyjątek od zasadniczego wyłączenia odesłania zwrotnego i dalszego oraz 

różnica między rozporządzeniem a konwencją  .................................................. 421
20.VII. Odesłanie do prawa państwa członkowskiego v. odesłanie do prawa innego 

państwa niż członkowskie  ...................................................................................... 422
20.VIII. Wpływ wyboru prawa na wyłączenie odesłania zwrotnego i dalszego  .......... 422
20.VIII.1. Wybór prawa państwa członkowskiego/umawiającego się państwa  .................. 422
20.VIII.2. Wybór prawa innego państwa niż członkowskie/umawiające się ....................... 424
20.IX. Renvoi w źródłach pochodzenia międzynarodowego ................................... 424
20.IX.1. Znaczenie źródeł pochodzenia międzynarodowego dla prawa kolizyjnego 

z perspektywy regulacji niektórych szczególnych kwestii  ................................... 424



XVIIBělohlávek

20.IX.2. Konieczność badania wpływu norm kolizyjnych prawa prywatnego 
międzynarodowego na prawo (zakres oraz sposób zastosowania prawa 
kolizyjnego państwa, do którego następuje odesłanie)  ........................................ 425

20.IX.3. Szczególna pozycja umów Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego  .................. 425
20.IX.3.1. Przepisy kolizyjne jako główny przedmiot działalności prawotwórczej HCCH  425
20.IX.3.2. Regulacja odesłania zawarta w konwencjach HCCH  ........................................... 425
20.IX.4. Dwustronne umowy o pomocy prawnej (CZ)  ...................................................... 428
20.X. Orzecznictwo  ............................................................................................................ 428
20.X.1. Orzecznictwo sądów państw członkowskich  ......................................................... 428
20.X.1.1. (A) Austria .................................................................................................................. 428
20.X.1.2. (CZ) Czechy  ............................................................................................................... 429
20.X.1.3. (D) Niemcy ................................................................................................................. 429
20.X.1.4. (F) Francja  .................................................................................................................. 431
20.X.1.5. (UK) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – prawo: 

Anglia i Walia (UK/EN)  ........................................................................................... 432
20.X.2. Orzecznictwo sądów państw nieczłonkowskich  ................................................... 435
20.X.2.1. (AUS) Australia  ......................................................................................................... 435
20.X.2.2. (CH) Szwajcaria  ......................................................................................................... 435
20.X.3. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  ................................... 435

Artykuł 21 rozporządzenia/Artykuł 16 konwencji  ............................................................................ 439
21.I. Klauzula porządku publicznego jako uniwersalna instytucja prawa 

prywatnego międzynarodowego  ........................................................................... 440
21.II. Źródła regulacji  ........................................................................................................ 440
21.II.1. Źródła pochodzenia krajowego (CZ)  ..................................................................... 440
21.II.1.1. Odzwierciedlenie obecnego stanu bezpieczeństwa i ustroju państwowego  ...... 440
21.II.1.2. Zbiór szczególnych relacji, które są przedmiotem intensywnej ochrony  .......... 441
21.II.1.3. Porządek publiczny  ................................................................................................... 441
21.II.2. Źródła pochodzenia międzynarodowego  .............................................................. 442
21.II.2.1. Konferencja haska o prawie prywatnym międzynarodowym   ............................ 442
21.II.2.1.1. Regulacja klauzuli porządku publicznego zawarta w konwencjach HCCH ...... 442
21.II.2.2. Źródła wykładni  ........................................................................................................ 447
21.II.2.2.1. Orzecznictwo sądowe  ............................................................................................... 447
21.II.2.2.2. Orzecznictwo ETPCz  ................................................................................................ 447
21.III. Pojęcie i cel klauzuli ordre public  .......................................................................... 448
21.IV. Porządek publiczny, prawa konstytucyjne [podstawowe] i porządek 

konstytucyjny  ............................................................................................................ 449
21.V. Klauzula porządku publicznego i zastosowanie/uwzględnienie krajowych 

i obcych norm wymuszających swoje zastosowanie  .......................................... 450
21.VI. Porządek publiczny z punktu widzenia wybranych państwowych systemów 

prawnych  .................................................................................................................... 451
21.VI.1. Państwa członkowskie UE  ........................................................................................ 451
21.VI.2. Wybrane państwa, które nie są członkami UE  ...................................................... 457
21.VII. Rozróżnienie klauzuli ordre public i procesowej klauzuli porządku 

publicznego  ............................................................................................................... 457
21.VIII. Porządek publiczny i nieważność czynności prawnej  ...................................... 458
21.IX. Zakazujący i dozwalający ordre public v. skutek krajowych przepisów 

wymuszających swoje zastosowanie  ..................................................................... 461
21.IX.1. Doktrynalne zainteresowanie zakazującym skutkiem norm ............................... 461
21.IX.2. Doktryna francuska l´ordre public v. lois de police et de sûreté  ............................ 461
21.IX.3. Niemiecka doktryna szczególnego powiązania  ..................................................... 462
21.IX.4. Wspólna podstawa interesu publicznego ze zróżnicowaną intensywnością 

i mechanizmem skutków  .......................................................................................... 463
21.IX.5. Anglosaska doktryna public policy  .......................................................................... 464

Spis treści



XVIII Bělohlávek

Spis treści

21.X. Stosowanie klauzuli porządku publicznego  ....................................................... 465
21.X.1. Sposób stosowania klauzuli porządku publicznego .............................................. 465
21.X.2. Alternatywne prawo właściwe (rozstrzyganie o braku prawa w wyniku 

zastosowania klauzuli ordre public) w świetle konwencji i rozporządzenia  ........ 465
21.X.3. Stosowanie klauzuli ze względu na określenie prawa arbitrażowego  ................. 468
21.X.4. System kolizyjny konwencji i rozporządzenia  ........................................................ 469
21.X.4.1. Idea konwencji  ............................................................................................................ 469
21.X.4.2. Podstawowe założenia rozporządzenia  ................................................................... 469
21.X.4.3. Wspólnotowy i międzynarodowy porządek publiczny według konwencji/

rozporządzenia  ........................................................................................................... 470
21.X.4.3.1. Wspólnotowy porządek publiczny  .......................................................................... 470
21.X.4.3.2. Międzynarodowy porządek publiczny  ................................................................... 471
21.X.4.4. Niemożliwości wykonania orzeczenia z powodu możliwej [hipotetycznej] 

niezgodności orzeczenia z porządkiem publicznym już w postępowaniu co do 
meritum  ...................................................................................................................... 471

21.XI. Orzecznictwo  ............................................................................................................ 472
21.XI.1. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS)  ......................................................... 472
21.XI.2. Orzecznictwo sądów państw członkowskich  ......................................................... 476
21.XI.2.1. (A) Austria .................................................................................................................. 476
21.XI.2.2. (B) Belgia  .................................................................................................................... 477
21.XI.2.3. (CZ) Czechy  ............................................................................................................... 478
21.XI.2.4. (D) Niemcy ................................................................................................................. 485
21.XI.2.5. (F) Francja  .................................................................................................................. 497
21.XI.2.6. (I) Włochy  .................................................................................................................. 497
21.XI.2.7. (SE) Szwecja  ............................................................................................................... 497
21.XI.2.8. (SK) Słowacja  ............................................................................................................. 498
21.XI.2.9. (UK) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – prawo: 

Anglia i Walia (UK/EN)  ........................................................................................... 499
21.XI.3. Orzecznictwo sądów państw nieczłonkowskich  ................................................... 502
21.XI.3.1. (CH) Szwajcaria  ......................................................................................................... 502
21.XI.4. Z praktyki orzeczniczej  ............................................................................................. 503
21.XI.4.1. (CZ) Czechy  ............................................................................................................... 503
21.XI.4.2. (ICC)  ........................................................................................................................... 503
21.XI.5. Orzecznictwo ETPCz  ................................................................................................ 503

Artykuł 22 rozporządzenia/Artykuł 19 konwencji  ............................................................................ 525
22.I. Porównanie rozporządzenia i konwencji  ............................................................. 526
22.II.  Geneza art. 22 rozporządzenia  .............................................................................. 526
22.III. Koncepcja rozwiązania kolizyjnego  ..................................................................... 526
22.IV. Zakres przedmiotowy i terytorialny  .................................................................... 527
22.IV.1. Jednostki terytorialne z własnym systemem źródeł prawa  .................................. 527
22.IV.1.1. Prawo państwa z formalnego punktu widzenia  .................................................... 527
22.IV.1.2. Niepewność związana z różną interpretacją i odmienną praktyką prawną na 

danym terytorium  ..................................................................................................... 527
22.IV.2. Połączenie zakresu terytorialnego i przedmiotowego na przykładzie (UK)  ..... 528
22.IV.3. Znaczenie dla krajów z ustrojem federalnym na przykładzie (D)  ...................... 528
22.IV.4. Specjalne terytoria autonomiczne  ........................................................................... 529
22.IV.5. Rozwiązanie kolizyjne w przypadku niejednolitych systemów prawnych 

w konwencjach HCCH  ............................................................................................. 529

Artykuł 23 rozporządzenia/Artykuł 20 konwencji  ............................................................................ 537
23.I. Systematyka źródeł przepisów kolizyjnych prawa prywatnego 

międzynarodowego z punktu widzenia regulacji art. 23 rozporządzenia 
(art. 20 konwencji)  .................................................................................................... 538

23.I.1. Źródła  ......................................................................................................................... 538



XIXBělohlávek

23.I.2. Znaczenie charakterystyki źródła norm kolizyjnych dla wykładni stosunku 
wobec innych (ew. innych wspólnotowych) źródeł prawa prywatnego 
międzynarodowego oraz istotna różnica jakościowa między art. 23 
rozporządzenia a art. 20 konwencji  .......................................................................... 541

23.I.3. Konfl ikt regulacji z punktu widzenia prawa wspólnotowego  ............................... 542
23.I.3.1. Bezpośredni skutek rozporządzenia jako podstawowe rozwiązanie  .................. 542
23.I.3.2. Reguły pierwszeństwa bezpośrednio stosowanego aktu Wspólnoty 

(rozporządzenia) w stosunku do przepisów pochodzenia krajowego  ................ 542
23.II. Różnica między regulacją zawartą w konwencji (art. 20) a regulacją 

zawartą w rozporządzeniu (art. 23)  ...................................................................... 544
23.II.1. Zasadnicza różnica między celem art. 20 konwencji i celem art. 23 

rozporządzenia  ........................................................................................................... 544
23.II.2. Różnica z punktu widzenia koncepcji i zasad regulacji  ....................................... 545
23.II.3. Powiązanie z przepisami wspólnotowymi o różnym charakterze  ...................... 545
23.II.4. Porównanie wersji językowych konwencji i rozporządzenia  ................................ 546
23.III. Rozporządzenie  ........................................................................................................ 546
23.III.1. Porównanie poszczególnych wersji językowych rozporządzenia  ........................ 546
23.III.2. Obowiązywanie art. 23 rozporządzenia  .................................................................. 546
23.III.2.1 Zakres przedmiotowy art. 23 rozporządzenia  ........................................................ 546
23.III.2.2. Czas obowiązywania art. 23 rozporządzenia .......................................................... 547
23.III.3. Podstawowe założenia art. 23 rozporządzenia  ....................................................... 548
23.IV. Geneza art. 23 rozporządzenia (art. 22 projektu rozporządzenia)  .................. 549
23.IV.1. Założenia projektu rozporządzenia  .......................................................................... 549
23.IV.2. Projekty poszerzenia regulacji w postaci przepisu uchylającego regulację 

kolizyjną zawartą w innych źródłach prawa wspólnotowego  .............................. 551
23.V. Stosunek rozporządzeń do dyrektyw jako źródeł prawa wspólnotowego  .... 552
23.V.1. Wpływ skutków poszczególnych źródeł prawa wtórnego na ewentualny ich 

konfl ikt  ........................................................................................................................ 552
23.V.2. Hierarchia źródeł prawa pochodnego a stosowanie zasady lex specialis derogat 

generali i lex posterior derogat legi priori  ................................................................ 553
23.V.2.1. Rzeczywista hierarchia w zależności od celu przepisu w stosunku do 

pierwotnego prawa wspólnotowego  ......................................................................... 553
23.V.2.2. Stosowanie zasad ogólnych  ...................................................................................... 553
23.V.2.3. Stosowanie reguły lex specialis derogat legi generali  .............................................. 553
23.V.2.4. Stosowanie reguły lex posterior derogat legi priori  ................................................ 556
23.V.3. Kwalifi kacja konfl iktu regulacji pochodzących z różnych źródeł i jego 

rozwiązanie  ................................................................................................................. 557
23.V.3.1. Kwalifi kacja ewentualnego konfl iktu  ...................................................................... 557
23.V.3.2. Pierwszeństwo stosowania innych norm kolizyjnych przed rozporządzeniem 

w przypadku pełnowartościowej regulacji pozostającej z nim w zbiegu, jako 
sposób rozwiązania zbiegu przepisów  ..................................................................... 557

23.VI. Postanowienia art. 20 konwencji  ........................................................................... 559
23.VI.1. Obowiązywanie art. 20 konwencji  ........................................................................... 559
23.VI.1.1. Zakres przedmiotowy  ............................................................................................... 559
23.VI.1.2. Czas obowiązywania  ................................................................................................. 559
23.VI.2. Znaczenie art. 20 konwencji w powiązaniu ze źródłami pozawspólnotowymi 

oraz art. 21 konwencji  ................................................................................................ 559
23.VI.3. Stosunek konwencji do dalszych przepisów wspólnotowych  ................................ 560
23.VI.4. Różnica brzmienia konwencji i rozporządzenia (z punktu widzenia konwencji) 560
23.VI.5. Znaczenie deklaratywne art. 20 konwencji  ............................................................. 561
23.VI.6. Kolizja konwencji oraz przepisów prawa wspólnotowego  ..................................... 561
23.VI.6.1. Pierwszeństwo stosowania przepisów Wspólnoty  ................................................. 561
23.VI.6.2. Kolizja z regulacją pochodzenia krajowego, mającą tylko częściowe oparcie 

w przepisie Wspólnoty  .............................................................................................. 561

Spis treści



XX Bělohlávek

Spis treści

23.VI.6.3. Kolizja z przepisami innymi niż prawo Wspólnoty v. uniwersalny charakter 
postanowień konwencji  ............................................................................................. 564

23.VI.6.3.1. Kolizja a uniwersalny charakter postanowień konwencji  ..................................... 564
23.VI.6.3.2. Pozostałe przypadki kolizji z postanowieniami konwencji  .................................. 565
23.VI.6.3.3. Konfl ikt przepisów kolizyjnych z punktu widzenia międzynarodowego, 

konstytucyjnego oraz pierwotnego prawa europejskiego  .................................... 565
23.VII. Orzecznictwo  ............................................................................................................ 565
23.VII.1. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS)  ......................................................... 565
23.VII.2. Orzecznictwo sądów państw członkowskich  ......................................................... 567
23.VII.2.1. (A) Austria .................................................................................................................. 567
23.VII.2.2. (B) Belgia  .................................................................................................................... 568
23.VII.2.3. (CZ) Czechy  ............................................................................................................... 568
23.VII.2.4. (D) Niemcy ................................................................................................................. 569
23.VII.2.5. (F) Francja  .................................................................................................................. 570
23.VII.2.6. (SK) Słowacja  ............................................................................................................. 570

Artykuł 24 rozporządzenia  .................................................................................................................... 575
24.I. Zastąpienie konwencji przez rozporządzenie – art. 24 ust. 1 rozporządzenia  576
24.II. Ciągłość regulacji – art. 24 ust. 2 rozporządzenia  ............................................. 578
24.II.1. Ciągłość pod względem normatywnym  ................................................................. 578
24.II.2. Odesłania do konwencji  ............................................................................................ 578
24.II.2.1. Przejęcie odesłania jako wyraz rozwoju ewolucyjnego europejskiego prawa 

prywatnego międzynarodowego  ............................................................................. 578
24.II.2.2. Przejmowanie odesłań normatywnych  .................................................................. 578
24.II.2.3. Poglądy doktryny i orzecznictwa  ............................................................................ 578
24.II.2.4. Warunki przejęcia odesłania  .................................................................................... 579
24.II.2.5. Faktyczne wykorzystanie nowego rozwiązania przyjętego na gruncie 

rozporządzenia w przypadku stosowania konwencji  ............................................. 580
24.III. Orzecznictwo Eurpejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS)  ............................. 581

Artykuł 25 rozporządzenia/Artykuł 21 i artykuł 23 konwencji  ...................................................... 585
A: Konwencja i rozporządzenie: zgodność z koncepcją europejskiego prawa 

prywatnego międzynarodowego  ........................................................................... 587
25.I. Cel regulacji (tożsamość celu art. 25 rozporządzenia i art. 21 konwencji)  ... 587
25.II. Umowy międzynarodowe  ....................................................................................... 587
25.II.1. Rozwiązanie ewentualnej kolizji umów międzynarodowych według zasad 

prawa międzynarodowego (publicznego)  .............................................................. 587
25.II.2. Pojęcie „kolejne traktaty”  ......................................................................................... 589
25.II.2.1. Ratione temporis jako kwalifi kator  .......................................................................... 589
25.II.2.2. Tożsamość przedmiotu regulacji traktatu, jako aktu prawa międzynarodowego 

publicznego   ............................................................................................................... 590
25.II.2.3. Domniemania z art. 30 VCLT  ................................................................................. 590
25.II.2.4. Zakończenie rozważań nad problematyką tzw. konkurencji umów 

[międzynarodowych]   ............................................................................................... 592
25.II.3. Umowy międzynarodowe zawierane przez Wspólnotę   ....................................... 592
25.II.3.1. Umowy międzynarodowe zawierane przez Wspólnotę bez udziału państw 

członkowskich  ........................................................................................................... 592
25.II.3.2. Umowy międzynarodowe zawarte przez Wspólnotę i państwa członkowskie  .. 592
25.III. Koncepcja i wykładnia art. 21 konwencji  ............................................................ 595
25.III.1. Zakres i cel  .................................................................................................................. 595
25.III.2. Zakres przedmiotowy art. 21 konwencji  ................................................................. 595
25.III.3. Czasowy, terytorialny i podmiotowy zakres art. 21 konwencji  ............................ 596
25.III.3.1. Koniunkcja wszystkich warunków stosowania (zakresów)  ................................. 596
25.III.3.2. Szczególne znaczenie zakresu przedmiotowego art. 21 konwencji i powiązania 

z art. 23 i 25 konwencji  .............................................................................................. 597



XXIBělohlávek

25.III.4. Stosunek konwencji i bezpośredniego stosowania materialnoprawnej regulacji 
pochodzenia międzynarodowego  ........................................................................... 597

25.IV. Geneza art. 25 rozporządzenia w kontekście historycznego punktu wyjścia 
dla konwencji  ............................................................................................................. 599

25.V. Koncepcja i wykładnia art. 25 rozporządzenia (na tle historycznego 
rozwoju konwencji)  .................................................................................................. 600

25.V.1. Podstawowe różnice regulacji z punktu widzenia rozporządzenia   .................... 600
25.V.2. Zakres obowiązywania  ............................................................................................. 600
25.V.2.1. Zakres rzeczowy art. 25 rozporządzenia w porównaniu z art. 21 konwencji  ..... 600
25.V.2.2. Czasowy zakres obowiązywania  .............................................................................. 601
25.V.2.2.1. Zobowiązania międzynarodowe państw członkowskich do czasu przyjęcia 

rozporządzenia  ........................................................................................................... 601
25.V.2.2.2. Przyszłe (ewentualne) zobowiązania międzynarodowe  ....................................... 601
25.V.2.2.2.1. Obszary, których dotyczy zakres przedmiotowy rozporządzenia  ....................... 601
25.V.2.2.2.2. Obszary, których nie dotyczy [zakres przedmiotowy] rozporządzenia  .............. 602
25.V.3. Koncepcje i zasady regulacji stosunków kolizyjnych według art. 25 

rozporządzenia: pierwszeństwo innych zobowiązań państw członkowskich 
w stosunku do państw trzecich  ................................................................................ 602

25.V.4. Umowy międzynarodowe, których przynajmniej jedną stroną jest państwo 
inne niż państwo członkowskie (art. 25 ust. 1 rozporządzenia)  .......................... 602

25.V.5. Umowy międzynarodowe, których uczestnikami są wyłącznie państwa 
członkowskie (art. 25 ust. 2 rozporządzenia)  ......................................................... 604

25.V.6. Znaczenie defi nicji państwa członkowskiego zawartej w art. 1 ust. 4 
rozporządzenia  ........................................................................................................... 605

25.V.7. Doświadczenia państw – stron konwencji i państw członkowskich UE 
a oczekiwania w odniesieniu do stosowania zobowiązań międzynarodowych 
państw (umownych) członkowskich w ramach rozporządzenia  ......................... 605

25.V.7.1. Zakres ewidentnie konkurującej regulacji  .............................................................. 605
25.V.7.2. Próby doprowadzenia do zakończenia (konkurujących) zobowiązań 

w stosunku do państw innych niż członkowskie  .................................................. 606
25.VI. Artykuły 23–25 konwencji  ...................................................................................... 606
B: Związek z inną regulacją: niektóre ważne umowy międzynarodowe i grupy 

umów międzynarodowych, którymi związane są państwa członkowskie 
w ramach wpływu art. 25 rozporządzenia  ........................................................... 607

25.VII. Konwencje przyjęte w ramach Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego 
Międzynarodowego (HCCH) i jej (ich) powiązanie ze Wspólnotą  ................ 607

25.VII.1. Charakter i zadania HCCH  ...................................................................................... 607
25.VII.2. Struktura HCCH  ....................................................................................................... 608
25.VII.3. Działalność HCCH  ................................................................................................... 608
25.VII.4. HCCH pro futuro i przystąpienie Wspólnoty do HCCH  ...................................... 609
25.VII.5. Członkostwo WE w HCCH  ..................................................................................... 612
25.VII.6. Zmiana ograniczeń dotyczących państw członkowskich – rozporządzenie 

Rady (WE) 664/2009 ( sposób działania w trakcie uzgadniania umów 
w sprawach małżeńskich i rodzicielskich)  ............................................................. 615

25.VII.7. Wykaz konwencji HCCH i ich [ewentualny] związek z rozporządzeniem 
i konwencją   ................................................................................................................ 616

25.VIII. Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego  ..................................................... 629
25.VIII.1. Powstanie i przedmiot ICCS  .................................................................................... 629
25.VIII.2. Działalność ICCS  ....................................................................................................... 629
25.VIII.3. Związek z konwencjami HCCH  .............................................................................. 630
25.VIII.4. Współpraca z innymi organizacjami międzynarodowymi  .................................. 630
25.VIII.5. Powiązanie z przedmiotem zainteresowania i kompetencjami Wspólnoty 

a umowa o współpracy z WE  ................................................................................... 630
25.VIII.6. Konwencje zawarte w ramach ICCS i powiązane z problematyką 

międzynarodowego (kolizyjnego) prawa zobowiązań umownych   .................... 631

Spis treści



XXII Bělohlávek

Spis treści

25.VIII.7 Powiązanie rozporządzenia/konwencji z konwencjami HCCH  ........................... 632
25.VIII.8. Literatura dotycząca ICCS ........................................................................................ 632
25.IX. Konwencja wiedeńska i jej powiązanie z regulacją kolizyjną konwencji 

i rozporządzenia  ....................................................................................................... 632
25.IX.1. Element wspólnotowego, paneuropejskiego i międzynarodowego systemu 

norm dotyczących umownych stosunków zobowiązaniowych ........................... 632
25.IX.2 Charakter regulacji  .................................................................................................... 634
25.IX.3. Zakres zastosowania  ................................................................................................. 635
25.IX.4. Ograniczenie zakresu przedmiotowego konwencji wiedeńskiej  .......................... 637
25.IX.4.1. Zagadnienia wykluczone dla zakresu przedmiotowego konwencji wiedeńskiej 

(art. 2)  ......................................................................................................................... 637
25.IX.4.2. Kwestie wyraźnie nieuregulowane w konwencji wiedeńskiej  ............................... 638
25.IX.5. Wykładnia konwencji wiedeńskiej (art. 7) i zagadnienia wyraźnie 

nieuregulowane  ......................................................................................................... 639
25.IX.5.1. Ogólne zasady stosowania  ........................................................................................ 639
25.IX.5.2. Jednolitość i zasada dobrej wiary  ............................................................................ 639
25.IX.5.3. Jednolitość i międzynarodowy charakter konwencji wiedeńskiej  ........................ 639
25.IX.5.4. Przestrzeganie zasady dobrej wiary w handlu międzynarodowym  .................... 640
25.IX.6. Zwyczaje  ..................................................................................................................... 641
25.IX.7. Miejsce prowadzenia działalności (konwencja wiedeńska) v. miejsce zwykłego 

pobytu (konwencja/rozporządzenie)  ....................................................................... 641
25.X. Regulacja kolizyjna w prawie czeskim i jej związek z zobowiązaniami 

międzynarodowymi i wspólnotowymi  ................................................................ 644
25.X.1. Czeska regulacja prawa prywatnego międzynarodowego i jej związek 

z zobowiązaniami wynikającymi z umów międzynarodowych   ......................... 644
25.X.2. Regulacja kolizyjna w dwustronnych umowach o pomocy prawnej  .................. 644
25.X.2.1. Znaczenie regulacji umów dwustronnych dla wskazania prawa właściwego  ... 644
25.X.2.2. Stosunek dwustronnych umów o pomocy prawnej do innych zobowiązań, 

w powiązaniu ze wspólnotowo umownym i wspólnotowym systemem prawa 
kolizyjnego  ................................................................................................................. 646

25.X.2.3. Wskazanie prawa właściwego na podstawie niektórych dwustronnych umów 
międzynarodowych o pomocy prawnej   ................................................................ 647

25.X.2.4. Umowa o pomocy prawnej z (HU)   ........................................................................ 647
25.X.2.5. Umowa o pomocy prawnej z (Mongolią)   ............................................................. 648
25.X.2.6. Umowa o pomocy prawnej z (PL)  .......................................................................... 649
25.X.2.7. Umowa o pomocy prawnej z (RO)  ......................................................................... 650
25.X.2.8. Umowa o pomocy prawnej z (UA)  ......................................................................... 651
25.XI. Analogiczna regulacja zawarta w rozporządzeniu Nr 864/2007  ..................... 652
25.XII. Orzecznictwo  ............................................................................................................ 652
25.XII.1.  Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS)  ......................................................... 652
25.XII.2. Orzecznictwo sądów państw członkowskich  ......................................................... 664
25.XII.2.1. (A) Austria .................................................................................................................. 664
25.XII.2.2. (B) Belgia  .................................................................................................................... 665
25.XII.2.3. (CZ) Czechy  ............................................................................................................... 666
25.XII.2.4. (D) Niemcy ................................................................................................................. 668
25.XII.2.5. (F) Francja  .................................................................................................................. 669
25.XII.2.6. (I) Włochy  .................................................................................................................. 670
25.XII.2.7.  (NL) Holandia ............................................................................................................ 670
25.XII. 2.8. (SK) Słowacja  ............................................................................................................. 670
25.XII.3. Orzecznictwo ETPCz  ................................................................................................ 670

Artykuł 26 rozporządzenia/z nawiązaniem do artykułów 23–25 konwencji  ............................... 687
26.I. Regulacja obowiązków w aspekcie horyzontalnym – między WE 

a państwami członkowskimi dotyczących istniejących zobowiązań wobec 
innych państw niż państwa członkowskie i obowiązki pro futuro  ................. 689



XXIIIBělohlávek

26.I.1. Znaczenie art. 26 rozporządzenia  ............................................................................ 689
26.I.2. Powstałe już zobowiązania państw członkowskich wobec państw innych niż 

państwa członkowskie i obowiązki pro futuro – art. 26 ust. 1 rozporządzenia  .. 690
26.I.3. Zobowiązania państw członkowskich (i KE) pro futuro – art. 26 ust. 2 

rozporządzenia  ........................................................................................................... 690
26.II. Niejasność zakresu obowiązku notyfi kacyjnego   .............................................. 690
26.II.1. Rodzaje norm podlegających notyfi kacji  ............................................................... 690
26.II.2. Znaczenie kwalifi kacji norm jako kolizyjnych – warunek notyfi kacji 

przewidziany zgodnie z art. 26 rozporządzenia   .................................................... 690
26.III. Defi nicja normy kolizyjnej w aspekcie ogólnym i dla celów art. 26 

rozporządzenia  .......................................................................................................... 691
26.III.1. Klasyfi kacja norm prawa prywatnego międzynarodowego   ................................ 691
26.III.2. Normy prawa prywatnego międzynarodowego inne niż normy kolizyjne  ....... 691
26.III.2.1. Normy materialnoprawne mające bezpośrednie zastosowanie  .......................... 691
26.III.2.2. Normy międzynarodowego postępowania cywilnego  ......................................... 692
26.III.3. Łączenie norm kolizyjnych z normami międzynarodowego procesu cywilnego  693
26.III.3.1. Łączenie norm kolizyjnych z procesowymi w jednym przepisie jako przejaw 

współczesnych tendencji   ......................................................................................... 693
26.III.3.2. Łączenie norm kolizyjnych z procesowymi na poziomie krajowym  .................. 693
26.III.3.3. Podejście wspólnotowe (art. 65 lit. b) TWE)  ......................................................... 693
26.III.3.4. Znaczenie prawa międzynarodowego prywatnego i procesowego MPSaP (CZ) 

jako postępowego aktu prawa prywatnego międzynarodowego i połączenie 
w jego ramach kwestii kolizyjnych i materialnoprawnych  .................................. 694

26.III.4. Normy kolizyjne  ........................................................................................................ 695
26.III.4.1. Cel i skutek normy kolizyjnej   ................................................................................. 695
26.III.4.1.1. Wskazanie prawa właściwego jako podstawowy cel normy kolizyjnej  .............. 695
26.III.4.1.2. Skutek publicznoprawny normy kolizyjnej i zamierzonego w niej celu   ........... 695
26.III.4.1.3. Znaczenie praktyczne publicznoprawnej oceny skutków norm kolizyjnych 

prawa wspólnotowego dla kwalifi kacji autonomicznej zobowiązań umownych 
zgodnie z rozporządzeniem   ..................................................................................... 696

26.III.4.2. Identyfi kacja norm kolizyjnych i odróżnienie ich od innych norm   .................. 696
26.III.4.2.1. Klasyfi kacja norm prawa prywatnego międzynarodowego i norm kolizyjnych   696
26.III.4.2.2. Stan faktyczny w węższym i szerszym znaczeniu jako wyznacznik zakresu 

normy kolizyjnej  ........................................................................................................ 696
26.III.4.3. Poprawne rozwiązanie kolizyjne jako cel i funkcja przepisu kolizyjnego   ......... 697
26.III.5. Cel regulacji kolizyjnej oraz wskazanie różnic między normą kolizyjną 

a merytoryczną  .......................................................................................................... 698
26.III.6. Funkcja norm kolizyjnych  ........................................................................................ 699
26.III.7. Oznaczenie normy kolizyjnej  .................................................................................. 700
26.III.8. Norma kolizyjna jako reguła zachowania  .............................................................. 700
26.III.8.1. Norma kolizyjna pochodzenia krajowego i realizacja jej celu łącznie 

z regulacją materialnoprawną  .................................................................................. 700
26.III.8.2. Norma kolizyjna pochodzenia krajowego  ............................................................. 700
26.III.8.3. Norma kolizyjna pochodzenia wspólnotowego   ................................................... 701
26.III.9. Struktura normy kolizyjnej z punktu widzenia legislacji  ..................................... 701
26.III.9.1. Adresat normy kolizyjnej  .........................................................................................  701
26.III.9.2. Technika legislacyjna stosowana przy konstruowaniu normy kolizyjnej  .......... 701
26.III.10. Klasyfi kacja norm kolizyjnych  ................................................................................ 702
26.III.10.1. Jednolitość a różnorodność norm kolizyjnych  ...................................................... 702
26.III.10.2. Normy kolizyjne wszechstronne i jednostronne  ................................................... 702
26.III.10.2.1.  Normy kolizyjne wszechstronne  ............................................................................. 702
26.III.10.2.2. Normy kolizyjne jednostronne  ................................................................................ 702
26.III.10.3. Wpływ teorii statutowej na sformułowania norm kolizyjnych   .......................... 704
26.III.10.3.1. Normy kolizyjne sformułowane w sposób nowoczesny   ...................................... 704
26.III.10.3.2. Normy kolizyjne sformułowane pod wpływem teorii statutowej   ...................... 704
26.III.10.3.3. Normy kolizyjne samodzielne i niesamodzielne   .................................................. 705

Spis treści



XXIV Bělohlávek

Spis treści

26.III.10.4. Dyspozytywne normy kolizyjne a bezwzględnie obowiązujące normy 
kolizyjne  ...................................................................................................................... 705

26.III.10.5. Inne rodzaje norm kolizyjnych  ................................................................................ 705
26.III.10.5.1. Normy kolizyjne rozszerzające (wykluczające, wyłączne) i normy kolizyjne 

wspierające (subsydiarne)  ........................................................................................ 705
26.III.10.5.2. Normy kolizyjne połączone z regulacją materialnoprawną  ................................ 706
26.III.10.5.3. Normy kolizyjne dla wskazania statutu subsydiarnego   ....................................... 706
26.III.10.5.4. Normy kolizyjne pochodzenia krajowego i jednolite normy kolizyjne 

pochodzenia międzynarodowego  ........................................................................... 707
26.III.10.5.5. Normy łączące wskazanie kompetencji organów krajowych ze stosowaniem 

prawa krajowego   ....................................................................................................... 707
26.III.11. Doktryna common law [z punktu widzenia (UK)]  ............................................... 707
26.IV. Notyfi kacja zgodnie z rozporządzeniem 864/2007 (problematyka wspólna)  708
26.V. Podejście niektórych państw do spełnienia obowiązku notyfi kacji i opinie 

wynikające z odmienności prawa w wybranych państwach członkowskich   708
26.VI. Zmiany oraz wypowiedzenia umów międzynarodowych z punktu widzenia 

WE i prawa międzynarodowego (publicznego)  ................................................. 710
26.VI.1. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1969 r.  ............................................. 710
26.VI.1.1. Zmiana umów międzynarodowych   ....................................................................... 710
26.VI.1.2. Podstawowe zasady zmiany dwustronnych umów międzynarodowych  ........... 710
26.VI.1.3. Podstawowe zasady zmiany wielostronnych umów międzynarodowych   ......... 710
26.VI.1.3.1. Zasada równości suwerenów   .................................................................................. 710
26.VI.1.3.2. System kaskadowy jako wyraz tożsamości umawiających się stron   .................. 710
26.VI.1.3.3. Państwa i ponadnarodowe stowarzyszenia regionalne jako strony umów 

i organizacji międzynarodowych   ........................................................................... 711
26.VI.1.4. Częściowe poprawki (zmiany) umów wielostronnych – zmiany inter partes  ... 711
26.VI.1.5. Wygaśnięcie umów międzynarodowych  ................................................................ 712
26.VI.1.5.1. Porozumienie stron   .................................................................................................. 712
26.VI.1.5.2. Contractus posterior (zastąpienie przez późniejszą umowę międzynarodową)   712
26.VI.1.5.3. Istotne naruszenie umowy  ....................................................................................... 712
26.VI.1.5.4. Następcza niemożliwość świadczenia ..................................................................... 713
26.VI.1.6. Clausula rebus sic stantibus: istotna zmiana stosunków v. pacta sunt servanda   714
26.VI.1.7. Kolejne przyczyny wygaśnięcia umowy zgodnie z VCLT  .................................... 715
26.VI.2. Pozycja Wspólnoty z punktu widzenia prawa umów międzynarodowych  ........ 715
26.VI.3. Reżim prawa międzynarodowego (publicznego)  ................................................... 716
26.VI.4. Stanowisko WE (regulacja wewnętrzna)  ................................................................ 717
26.VI.5. Umowy zawarte przez Wspólnotę   ........................................................................... 717
26.VI.6. Umowy mieszane, stronami których są zarówno państwa, jak i Wspólnota  ..... 718
26.VI.8. Umowy międzynarodowe zawierane przez państwa członkowskie   .................. 719
26.VI.9. Umowy międzynarodowe zawarte po wejściu w życie TWE  .............................. 719
26.VI.10 Umowy międzynarodowe zawarte przed wejściem w życie TWE  ...................... 720
26.VI.11. Zobowiązania konfl iktowe   ...................................................................................... 720
26.VI.12. Koncepcja uzgadniania przyszłych zobowiązań w zakresie prawa prywatnego 

międzynarodowego   .................................................................................................. 721
26.VI.13. Rozporządzenie Rady WE 664/2009  ...................................................................... 723
26.VI.14. Projekt rozporządzenia, który określa sposób prowadzenia negocjacji 

i zawierania umów dwustronnych w dziedzinie prawa właściwego dla 
umownych i pozaumownych stosunków zobowiązaniowych  ............................. 724

26.VII. Orzecznictwo  ............................................................................................................ 725
26.VII.1. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS)  ......................................................... 725

Artykuł 27 rozporządzenia  .................................................................................................................... 733

Artykuł 28 rozporządzenia/Artykuł 28 konwencji  ............................................................................ 737
28.I. Przedmiot i cel regulacji  ......................................................................................... 737



XXVBělohlávek

28.II. Geneza regulacji według projektu rozporządzenia  ............................................ 738
28.III. Określenie chwili zawarcia umowy  ...................................................................... 739
28.IV. Czas obowiązywania konwencji w stosunku do poszczególnych państw  ...... 739
28.IV.1. Geneza konwencji  ...................................................................................................... 739
28.IV.2. Konwencja – obowiązywanie i skuteczność  ........................................................... 739
28.IV.3. Informacje o wejściu konwencji w życie w poszczególnych państwach  ............. 740
28.V. Rozporządzenie – obowiązywanie i skuteczność  ................................................ 742
28.VI. Orzecznictwo  ............................................................................................................ 742
28.VI.1. ETS – Europejski Trybunał Sprawiedliwości  ......................................................... 742
28.VI.2. Orzecznictwo sądów państw członkowskich  ......................................................... 743
28.VI.2.1. (CZ) Czechy  ............................................................................................................... 743
28.VI.2.2. (D) Niemcy ................................................................................................................. 743
28.VI.2.3. (SK) Słowacja  ............................................................................................................. 744
 Załącznik do komentarza do art. 28 rozporządzenia/art. 28 konwencji .............. 746

Artykuł 29 rozporządzenia/Artykuł 28 i 30 konwencji  .................................................................... 749
29.I. Koncepcja ważności i skuteczności  ...................................................................... 750
29.II. System konwencji  ...................................................................................................... 751
29.III. Orzecznictwo  ............................................................................................................ 751
29.III.1. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS)  ......................................................... 751
29.III.2. Orzecznictwo sądów państw członkowskich  ......................................................... 751
29.III.2.1. (CZ) Czechy  ............................................................................................................... 751
29.III.2.2.  (D) Niemcy ................................................................................................................. 752
29.III.2.3.  (SK) Słowacja  ............................................................................................................. 752

D. Protokoły w sprawie wykładni Konwencji o prawie właściwym dla 
zobowiązań umownych z 19.6.1980 r.  .................................................................. 755

D.01. Pierwszy protokół w sprawie wykładni przez Trybunał Sprawiedliwości 
Wspólnot Europejskich Konwencji o prawie właściwym dla zobowiązań 
umownych, otwartej do podpisu w Rzymie 19.6.1980 r. (wersja 
skonsolidowana) [Dz.Urz. UE z 30.12.2005 r., C-334, s. 20–25]  ..................... 756

D.02. Drugi protokół przyznający Trybunałowi Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich uprawnienia do dokonywania wykładni Konwencji o prawie 
właściwym dla zobowiązań umownych, otwartej do podpisu w Rzymie 
19.6.1980 r. (wersja skonsolidowana) [Dz.Urz. UE z 30.12.2005 r., C-334 
s. 26–27]  ..................................................................................................................... 765

E. Raport do konwencji (Giuliano � Lagarde)  ...................................................  767

F. Tłumaczenie wybranych konwencji zawartych w ramach Haskiej 
Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego (HCCH)  ....................... 863

F.01. Konwencja o prawie właściwym dla międzynarodowej sprzedaży rzeczy 
ruchomych  ................................................................................................................. 864

F.02. Konwecja o prawie właściwym dla umów międzynarodowej sprzedaży 
towarów  ...................................................................................................................... 867

F.03. Konwencja o prawie właściwym dla agencji  ....................................................... 874
F.04. Konwencja o prawie właściwym dla trustów i ich uznawaniu  ........................ 880

G. Tłumaczenie wybranych konwencji zawartych w ramach UNIDROIT  ........ 886
G.01. Konwencja UNIDROIT o faktoringu międzynarodowym

(Ottawa, 28.5.1988 r.)   ............................................................................................. 887
G.02. Konwencja UNIDROIT o międzynarodowym leasingu fi nansowym  ........... 893

Spis treści



XXVI Bělohlávek

Spis treści

H. Tłumaczenie wybranych przepisów o prawie prywatnym 
międzynarodowym niektórych państw europejskich – Regulacja kolizyjna 
zobowiązań umownych  ........................................................................................... 900

H.01. Tłumaczenie wybranych przepisów o prawie prywatnym 
międzynarodowym Republika Austrii (A)

 Ustawa związkowa z 15.6.1978 r. o prawie prywatnym międzynarodowym 
[ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym – IPRG (A)] .......................... 902

H.02. Tłumaczenie wybranych przepisów o prawie prywatnym 
międzynarodowym Belgia (B)

H.02.01. Ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym z 16.7.2004 r. (wybrane 
postanowienia) ........................................................................................................... 908

H.02.02. Kodeks cywilny (wybrane postanowienia) ............................................................. 920
H.03. Tłumaczenie wybranych przepisów o prawie prywatnym 

międzynarodowym Bułgaria (BG)
H.03.01. Ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym z 17.5.2005 r. (wybrane 

postanowienia) ........................................................................................................... 921
H.03.02. Kodeks handlowy (wybrane postanowienia).......................................................... 934
H.04. Tłumaczenie wybranych przepisów o prawie prywatnym 

międzynarodowym Czechy (CZ), Słowacja (SK)
 Ustawa [obecnie Republiki Czeskiej (CZ)] z 4.12.1963 r. o międzynarodowym 

prawie prywatnym i procesowym w zestawieniu z Ustawą [obecnie Republiki 
Słowackiej (SK)] z 4.12.1963 r. o międzynarodowym prawie prywatnym 
i procesowym (wybrane postanowienia) ................................................................ 935

H.05. Tłumaczenie wybranych przepisów o prawie prywatnym 
międzynarodowym Niemcy (D)

 Ustawa wprowadzająca kodeks cywilny (wybrane postanowienia) .................... 954
H.06. Tłumaczenie wybranych przepisów o prawie prywatnym 

międzynarodowym Grecja (GR)
 Ustawa o prawie prywatnym międzynarodowym (wybrane postanowienia) .... 962
H.07. Tłumaczenie przepisów o prawie prywatnym międzynarodowym 

Węgry (HU) 
 Dekret Nr 13/1979 Prezydium Węgierskiej Republiki Ludowej z 13.5.1979 r. 

o prawie prywatnym międzynarodowym (wybrane postanowienia) .................. 965
H.08. Tłumaczenie wybranych przepisów o prawie prywatnym 

międzynarodowym Włochy (I)
 Ustawa Nr 218 z 31.5.1995 r. o reformie włoskiego systemu prawa prywatnego 

międzynarodowego (wybrane postanowienia) ...................................................... 974
H.09. Tłumaczenie wybranych przepisów o prawie prywatnym 

międzynarodowym Norwegia (N)
 Ustawa Nr 01 o przepisach prawa prywatnego międzynarodowego 

dotyczących sprzedaży rzeczy ruchomych z 3.4.1964 r. ........................................ 979
H.10. Tłumaczenie wybranych przepisów prawa prywatnego 

międzynarodowego Holandia (NL)
 Ustawa o kolizji praw w zakresie stosunków majątkowych  ................................. 981
H.11. Tłumaczenie wybranych przepisów o prawie prywatnym 

międzynarodowym Portugalia (P)
 Dekret Nr 47344/66 z 25.11.1966 r. Kodeks cywilny (tekst znowelizowany) 

[wybrane postanowienia] .......................................................................................... 987
H.12. Wybrane przepisy o prawie prywatnym międzynarodowym Polska (PL)  ... 994
H.12.01. Prawo prywatne międzynarodowe z 12.11.1965 r. ................................................. 994
H.12.02. Projekt nowej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym ......................... 998
H.13. Tłumaczenie wybranych przepisów o prawie prywatnym 

międzynarodowym Rumunia (RO)
 Ustawa Nr 105 z 22.9.1992 r. dotycząca unormowania stosunków z zakresu 

prawa prywatnego międzynarodowego (wybrane postanowienia) ..................... 1012



XXVIIBělohlávek

H.14. Tłumaczenie wybranych przepisów o prawie prywatnym 
międzynarodowym Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej: Anglia i Walia (ze skutkami dla Irlandii Północnej) (UK/EN)

H.14.01. Ustawa z 1990 r. o umowach (prawie dla nich właściwym) [Rozdział 36] ......... 1032
H.14.02. 2004 Nr 3448 (rozdz. 160) – UMOWY
 Ustawa z 1990 r. o umowach (prawie dla nich właściwym)
 (Zarządzenie wprowadzające Nr 2) Zarządzenie z 2004 r. ................................... 1036
H.14.03. Ustawa z 1995 r. o prawie prywatnym międzynarodowym
 (postanowienia końcowe) – 1995 [Rozdział 42] (wybrane postanowienia) ....... 1037

Literatura  ...................................................................................................................................... 1043
I. Monografi e  ................................................................................................................ 1043
I.1. Literatura bezpośrednio związana z tematem  ....................................................... 1043
I.2. Literatura ściśle związana z tematem  ...................................................................... 1103
II. Artykuły w periodykach i pracach zbiorowych  .................................................. 1114
II.1. Literatura bezpośrednio związana z tematem  ....................................................... 1114
II.2. Literatura ściśle związana z tematem  ...................................................................... 1173
III. Opublikowana literatura dostępna w formie elektronicznej   ......................... 1192
III.1. Literatura bezpośrednio związana z tematem  ....................................................... 1192
III.2. Literatura ściśle związana z tematem   ..................................................................... 1201

Indeks rzeczowy  ...................................................................................................................................... 1203
I. Uwagi wstępne do indeksu rzeczowego  ............................................................... 1203
II.  Indeks rzeczowy wg słów kluczowych  .................................................................. 1204
III. Wykaz odesłań do niektórych istotnych orzeczeń wydanych 

w postępowaniach sądowych i arbitrażowych  .................................................... 1311
III.1. Zestawienie według państw; następnie według sądów, ew. sądów 

arbitrażowych ............................................................................................................. 1311
III.2. Zestawienie według oznaczeń uczestników  ........................................................... 1321
IV. Odesłania do źródeł prawa − przepisy prawa (krajowego, wspólnotowego, 

międzynarodowego i innego pochodzenia); inne normy i źródła  ................. 1330
IV.1.  Przepisy krajowego pochodzenia (według kraju pochodzenia)  .......................... 1330
IV.2. Przepisy wspólnotowe  ............................................................................................... 1334
IV.3. Przepisy pochodzenia międzynarodowego  ............................................................ 1336

Spis treści




