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O POSTĘPOWANIU W RAZIE NIEUSTALENIA 
ŁĄCZNIKÓW KOLIZYJNYCH LUB TREŚCI 

PRAWA OBCEGO
O POSTĘPOWANIU W RAZIE NIEUSTALENIA ŁĄCZNIKÓW KOLIZYJNYCH…

I. UWAGI WSTĘPNE

Normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego rozgraniczają zakresy 
zastosowania systemów materialnego prawa prywatnego poszczególnych 
państw. Dokonują tego, przewidując w szczególności, które okoliczności są dla 

okreś lonego zakresu spraw relewantnymi „drogowskazami” prowadzącymi do obszaru 
prawnego i właś ciwości prawa na nim obowiązującego1. Szczegółowe przepisy kolizyjne 
zawarte są w obecnym polskim stanie prawnym w „rzymskich” rozporządzeniach unij-
nych, konwencjach międzynarodowych (w szczególności „haskich”, tj. powstałych pod 
auspicjami Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, oraz umowach 
bilateralnych) i przepisach o genezie krajowej2. 

W odniesieniu do niektórych zakresów przedmiotowych pozwalają one stronom lub 
stronie na okreś lenie właś ciwości prawa w drodze swoistej czynności prawnej prawa prywat-
nego międzynarodowego (umowy o wybór prawa lub wskazania drogą jednostronnej czyn-
ności prawnej), a dla wszystkich spraw przewidują rozwiązania kolizyjne oparte na oko-
licznościach obiektywnych (łącznikach). Praktyczny skutek tych ostatnich, tj. wyznaczenie 
właś ciwości prawa, wynika in concreto z dopasowania do ocenianego stanu rzeczy hipotez 
miarodajnych norm kolizyjnych oraz zlokalizowania przewidzianych nimi łączników.

1 Zob. E. Drozd, Nabycie i utrata praw rzeczowych na rzeczy ruchomej w prawie prywatnym międzyna-
rodowym (Wpływ zmiany miejsca położenia rzeczy na właś ciwość prawa), Kraków 1977, s. 10–20.

2 Zob. M. Pazdan, Poszukiwanie właś ciwego sądu i właś ciwego prawa po 1 maja 2004 r., „Rejent” 
2004, nr 3–4, s. 9–26; M. Czepelak, Między Hagą a Brukselą – w poszukiwaniu współczesnej wizji unifi kacji 
prawa prywatnego międzynarodowego, w: Prace poświęcone pamięci Adama Uruszczaka, Prace IPWI UJ 2006, 
nr 96, s. 297–319; A. Mączyński, Europejski kontekst rekodyfi kacji polskiego prawa prywatnego międzynaro-
dowego, w: Finis legis Christus. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu 
z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, J. Krajczyński, Warszawa 2009, t. 2, s. 1173–
1191; P. Mostowik, Międzynarodowe prawo prywatne i postępowanie cywilne w dekadę po wejściu w życie 
Traktatu Amsterdamskiego, „Przegląd Sądowy” 2010, nr 2, s. 35–50.
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Poniższe uwagi skoncentrowane są wokół sposobów rozwiązywania nietypowych 
trudności, pojawiających się w konkretnych stanach faktycznych przy stosowaniu szcze-
gółowych przepisów kolizyjnych. Mogą one być w konkretnej sprawie spowodowane 
albo problemami ze zlokalizowaniem okoliczności decydujących o właś ciwości prawa, 
albo trudnościami z ustaleniem treści prawa państwa, do którego łącznik doprowadził, 
bądź treści obcego prawa kolizyjnego.

II. ARTYKUŁ 10 USTAWY – PRAWO PRYWATNE 
MIĘDZYNARODOWE Z 2011 R. A ARTYKUŁ 7 USTAWY 
– PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE Z 1965 R.

1. W świetle ust. 1 art. 10 p.p.m. z 2011 r.3, jeżeli nie można ustalić przewi-
dzianych dla danej kategorii spraw okoliczności, od których zależy właś ciwość prawa, 
stosuje się prawo najściślej związane z danym stosunkiem prawnym4. Wejście w życie 
tego postanowienia przyniosło zmianę stanu prawnego dotyczącego postępowania 
w razie niemożności ustalenia łącznika wyrażonego w szczegółowych normach ko-
lizyjnych, bowiem nastąpiło odejście od jednostronnego wskazania właś ciwości wła-
snego prawa5. Zgodnie bowiem z art. 7 p.p.m. z 1965 r.6, to prawo polskie znajdo-
wało zastosowanie, jeżeli nie można było ustalić okoliczności, od których zależała 
właś ciwość okreś lonego prawa obcego (albo jeżeli nie można było stwierdzić treści 
właś ciwego prawa obcego, o czym niżej). Podobnie w świetle art. 39 ust. 2 p.p.m. 
z 1926 r.7 „gdy niepodobna stwierdzić treści obcego prawa, lub ustalić faktu, rozstrzy-
gającego w ostatnim rzędzie o prawie właś ciwem, władze polskie właś ciwe zastosują 
prawo, obowiązujące w Polsce”. Ustawodawca słusznie zrezygnował ze słów „okreś-

3 Ustawa z 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432); dalej: 
p.p.m. z 2011 r.

4 Warto zauważyć, że na początkowych etapach prac legislacyjnych nad nową ustawą nie planowano 
zamieszczenia takiego postanowienia, co prawodopodobnie związane było z chęcią odejścia od faworyzo-
wania prawa polskiego oraz założeniem, że rozwiązanie zasygnalizowanych problemów będzie następować na 
podstawie projektowanego art. 61, zgodnie z którym w razie braku wskazania drogą obowiazujących w Polsce 
norm kolizyjnych, dany stosunek podlega prawu państwa, z którym jest najściślej związany. W doktrynie 
zauważono jednak, że hipoteza projektowanego art. 61 dotyczy braku normy kolizyjnej, a nie problemów 
z ustaleniem łącznika, którym obowiązująca norma się posługuje. Zob. A. Mączyński, Kodyfi kacyjne zagad-
nienia części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego, w: Studia i rozprawy. Księga Jubileuszowa dedyko-
wana Profesorowi Andrzejowi Całusowi, red. A. Janik, Warszawa 2009, s. 441–442.

5 M. Pazdan, O potrzebie uchwalenia nowej ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe, „Zeszyty 
Prawnicze” 2009, nr 1, s. 39, podkreś la, że takie rozwiązanie jest wyrazem kompromisu pomiędzy dążeniem 
do zapewnienia przewidywalności a nakazem poszukiwania prawa najściślej związanego z podlegającym 
ocenie stosunkiem.

6 Ustawa z 12 listopada 1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.); 
dalej: p.p.m. z 1965 r.

7 Ustawa z 2 sierpnia 1926 r. o prawie właś ciwem dla stosunków prywatnych międzynarodowych 
(Prawo prywatne międzynarodowe) (Dz.U. Nr 101, poz. 581 ze zm.); dalej: p.p.m. z 1926 r.
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lone” i „obce” prawo, bowiem w braku ustalenia łącznika nie wiadomo dokąd by on 
prowadził i czy kierowałby za granicę8.

Na marginesie powyższych rozważań trzeba zwrócić uwagę, że przewidziana w tych 
ostatnich przepisach właś ciwość prawa polskiego była nazywana właś ciwością prawa 
miejsca siedziby sądu (właś ciwością legis fori), co nie jest jednak we wszystkich przy-
padkach precyzyjne. Przepis ten, podobne jak obecnie art. 10 ust. 2 p.p.m. z 2011 r., 
wyraża jednostronną normę kolizyjną i decyduje o właś ciwości konkretnego prawa me-
rytorycznego (własnego prawa danego ustawodawcy). Nie jest przepisem statuującym 
wielostronną normę kolizyjną wyznaczającą uniwersalnie właś ciwość prawa na pod-
stawie siedziby sądu, nie tylko ze względu na jego literalne brzmienie wskazujące prawo 
polskie, ale też fakt, że takiego skutku nie może przynieść krajowa ustawa kolizyjna, 
która nie obowiązuje w innych państwach i nie okreś la prawa właś ciwego stosowanego 
przez tamtejsze sądy9. O właś ciwości legis fori można natomiast precyzyjnie mówić na 
gruncie ponadpaństwowych jednolitych regulacji kolizyjnych zawierających normy wie-
lostronne (np. art. 15 konwencji haskiej z 1996 r.10).

Ustawy krajowe z 1965 r. i 2011 r. wyraźnie mówią o niemożności ustalenia oko-
liczności, od których zależy właś ciwość prawa, a nie o ustaleniu w konkretnym stanie 
rzeczy braku istnienia łączników. Mimo to, nie powinno ulegać wątpliwości, że w tej 
ostatniej sytuacji należy postąpić podobnie jak przy niemożności ustalenia okoliczności, 
od których zależy właś ciwość prawa, o czym w dalszej części.

W obecnym stanie prawnym przed organem stosującym prawo, jak też w istocie 
przed stronami stosunku prawnego, który nie jest przedmiotem rozpoznania przez sąd, 
stoi więc trudniejsze zadanie niż na tle ustaw z 1926 r. i 1965 r. Celem okreś lenia właś-
ciwości prawa powinien on bowiem ustalić ów – oparty na okolicznościach innych niż 
„brakujące” łączniki – najściślejszy związek, co nie było konieczne na tle poprzednio obo-
wiązujących ustaw. Przewidywały ona rozwiązanie prostsze do zastosowania, oceniając 
z perspektywy sądu, tj. zastosowanie prawa polskiego. I w obecnym stanie prawnym 
nie należy jednak z góry wykluczać, że poczynienie owych ustaleń nie doprowadzi do 
wniosku o właś ciwości prawa polskiego, czyli in concreto rozwiązania zbieżnego z gene-
ralną dyspozycją art. 7 p.p.m. z 1965 r. Skoro bowiem sąd danego państwa, tutaj Polski, 
ma jurysdykcję do rozpoznania sprawy, to tym samym istnieje jakiś związek sprawy 
z tym państwem. Najczęśniej do pozytywnej odpowiedzi na pytanie o międzynarodową 

8 Zob. P. Mostowik, O podstawach właś ciwości prawa polskiego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 
2006, nr 2, s. 482.

9 Np. J. Balicki, Uwagi o proponowanej metodzie wypełniania luk w ustawie o prawie prywatnym mię-
dzynarodowym, „Państwo i Prawo” 1957, z. 9, s. 436–443. Precyzyjniej wyraził się F. Zoll, Międzynarodowe 
prawo prywatne w zarysie, Kraków 1947, s. 94, mówiąc „lex fori” o prawie obowiązującym w siedzibie sądu 
(czyli jednym z praw dzielnicowych) na tle art. 32 p.p.m. z 1926 r., który to przepis wyrażał wielostronną 
normę kolizyjną.

10 Konwencja o jurysdykcji, prawie właś ciwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie 
odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzona w Hadze w dniu 19 października 
1996 r. ( Dz.U. z 2010 r. Nr 172, poz. 1158).
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właś ciwość sądów doprowadzają – przewidziane w normach jurysdykcyjnych posługu-
jących się obiektywnymi podstawami jurysdykcji – okoliczności powiązane ze sprawą, 
pełniące funkcję wyznacznika międzynarodowej właś ciwości sądów danego państwa. 
Również w przypadku jurysdykcji opartej na woli stron (w zakresie spraw, dla których 
wpływ taki został dopuszczony), w praktyce umowa o jurysdykcję wskaże sądy państwa, 
z którym sprawa i strony są jakoś powiązane, a nie państwa zupełnie niezwiązanego ze 
sprawą i podmiotami w niej występującymi.

2. Natomiast w świetle ust. 2 art. 10 p.p.m. z 2011 r. prawo polskie stosuje się, jeżeli 
w rozsądnym terminie nie można stwierdzić treści właś ciwego prawa obcego. Podobne 
rozwiązania zawierały przytoczone wyżej postanowienia ustaw z 1926 r. i 1965 r. Należy 
przez nie rozumieć prawo obowiązujące w Polsce, a więc również regulacje o międzyna-
rodowej lub unijnej genezie, składające się obecnie na polski system prawny. Tak więc, 
inaczej niż w ust. 1 art. 10 p.p.m. z 2011 r., w ust. 2 tego artykułu ustawodawca posłużył 
się jednostronną normą kolizyjną, prowadzącą do właś ciwości prawa polskiego. Nowo-
ścią w ustawie z 2011 r. jest dodanie ograniczenia czasowego w postaci „rozsądnego ter-
minu” dla stwierdzania treści prawa obcego11. Upływ tego okresu w konkretnym stanie 
faktycznym aktualizuje dyspozycję normy wynikającej z art. 10 ust. 2 p.p.m. z 2011 r. 
Wydaje się, że założeniem tego postanowienia było wyraźne, choć z użyciem nieostrego 
kryterium, przezwyciężanie swoistego „pata”, który pojawiałby się w razie przedłużania 
się procesu uzyskiwania przez sąd informacji o treści zagranicznego prawa.

3. Zasygnalizowane wyżej rozwiązania kreujące jednostronną normę kolizyjną nazywa 
się w doktrynie subsydiarną lub posiłkową właś ciwością prawa polskiego12. Wydaje się 
przy tym, że na tle art. 7 p.p.m. z 1965 r. należało mówić o posiłkowych właś ciwościach 
prawa polskiego, bowiem przepis ten regulował dwie, oddalone od siebie w praktyce usta-
lania prawa właś ciwego, sytuacje – tj. badania łącznika na danym stopniu kaskady wska-
zania oraz późniejszego ustalania treści prawa obcego. W obecnym stanie prawnym na tle 
art. 10 ust. 2 p.p.m. z 2011 r. możemy mówić o posiłkowej właś ciwości prawa polskiego 
jedynie w razie niemożności stwierdzenia w rozsądnym terminie treści prawa obcego.

Odmienne dyspozycje art. 10 p.p.m. z 2011 r. co do problemów ze stwierdzeniem 
łącznika oraz zrodzonym niemożnością ustalenia treści obcego prawa (właś ciwość prawa 
państwa, z którym sytuacja wykazuje związek oraz właś ciwość własnego prawa) może 
budzić wątpliwości z uwagi na niekonsekwentne potraktowanie podobnych praktycznie 
hipotez. Oba omawiane rozwiązania – nie tyle ogólne, co wspólne dla wszystkich za-
kresów spraw prywatnoprawnych podlegających ocenie kolizyjnej – okreś lają w istocie 
kolejny, ostatni stopień kaskady właś ciwości prawa. Oba aktualizują się w razie niemoż-

11 Zob. P. Czubik, Klauzula generalna przewidująca „rozsądny termin” dla ustalenia treści prawa ob-
cego – rzekome czy rzeczywiste niebezpieczeństwo dla praktyki notarialnej?, „Nowy Przegląd Notarialny” 2012, 
nr 3, s. 5–14. 

12 Tak F. Zoll, Międzynarodowe…, s. 94–94, oraz K. Przybyłowski, Kodyfi kacyjne zagadnienia pol-
skiego prawa międzynarodowego prywatnego, „Studia Cywilistyczne” 1964, nr 5, s. 17 w odniesieniu do doty-
czącego omawianych zagadnień art. 6 projektu ustawy z 1965 r.



713

O POSTĘPOWANIU W RAZIE NIEUSTALENIA ŁĄCZNIKÓW KOLIZYJNYCH…

ności in concreto zastosowania prawa, które wskazują opisane abstrakcyjnie w przepi-
sach łączniki (tj. albo w braku wyznaczenia takiego prawa, albo w braku znajomości 
jego treści). To spostrzeżenie mogłoby przemawiać z jednej strony za poglądem, że owo 
podobieństwo powinno implikować takie samo uregulowanie obu sytuacji. Z drugiej 
jednak strony subsydiarność rozwiązania dotyczącego niemożności ustalenia treści ob-
cego prawa (o czym niżej) powoduje, że jest ono uwzględniane w praktyce (tj. wskazuje 
właś ciwość prawa polskiego) w razie problemów z właś ciwością prawa obcego państwa, 
do czego konieczne jest zlokalizowanie w nim łącznika. Obowiązywanie podobnej – 
a chronologicznie uwzględnianej najpierw w procesie ustalania właś ciwości prawa – sub-
sydiarnej reguły (mówiącej o właś ciwości prawa polskiego w razie niemożności ustalenia 
łączników przewidzianych dla danego zakresu spraw w szczegółowych przepisach koli-
zyjnych), powodowowałoby, że nigdy nie zaistniałaby hipoteza reguły dotyczącej pro-
blemów z ustaleniem obcego prawa. Obce prawo nigdy nie byłoby bowiem subsydiarnie 
właś ciwe w razie problemów ze zlokalizowaniem łączników, skoro wcześniej uwzględ-
niana reguła, rozwiązująca te problemy, prowadziłaby do właś ciwości prawa polskiego. 
Wydaje się, że rozwiązanie przewidziane w art. 7 zd. drugie p.p.m. z 1965 r. w istocie nie 
miało więc praktycznego zastosowania (chyba że byłoby niepoprawnie traktowane jako 
nie subsydiarne, a odnoszące się do problemów z ustaleniem łącznika przewidzianego 
dla danego zakresu w pierwszym rzędzie). Z perspektywy tych ostatnich spostrzeżeń 
obecna regulacja zasługiwałaby na pozytywną ocenę, dzięki bowiem dyspozycji art. 10 
ust. 1 p.p.m. z 2011 r. pojawiają się w praktyce sytuacje opisane w hipotezie art. 10 
ust. 2. Osobną kwestią jest jednak pytanie, czy praktyczniejsze nie byłoby rozwiązanie 
inne niż wyrażone we wszystkich zreferowanych wyżej ustawach. Polegałoby ono na 
wprowadzeniu subsydiarnej właś ciwości prawa polskiego w razie niemożności ustalenia 
okoliczności, od których zależy wskazanie prawa właś ciwego, w powiązaniu ze skreś-
leniem regulacji dotyczącej niemożności ustalenia treści obcego prawa materialnego. Ta 
ostatnia regulacja nie byłaby już bowiem potrzebna, skoro subsydiarnie właś ciwym – 
w razie problemów z ustaleniem łącznika – byłoby prawo polskie, którego treść powinna 
zostać ustalona, a tym samym nie zaistniałby drugi z omawianych problemów.

Dyspozycje art. 7 zd. drugie p.p.m. z 1965 r. oraz art. 10 ust. 2 p.p.m. z 2011 r. nie 
dotyczą natomiast postępowania w razie problemów z ustaleniem treści obcego prawa 
kolizyjnego, które zostaną omówione w dalszej części.

4. Niezależnie od kwestii uzależnienia hipotezy regulacji subsydiarnej właś ciwości 
prawa polskiego w razie niemożności ustalenia treści obcego prawa metarialnego od braku 
reguły subsydiarnej właś ciwości prawa polskiego w razie braku łączników przewidzianych 
w szczególowych przepisach kolizyjnych, trzeba mieć na względzie, że sama reguła doty-
cząca tej ostatniej sytuacji znajdzie zastosowanie w praktyce zupełnie wyjątkowo (a nawet 
sama potrzeba jej regulowania jest praktycznie coraz mniej doniosła). Współczesny usta-
wodawca zasadniczo przewiduje dla danego zakresu spraw, oprócz łącznika przewidzia-
nego w pierwszym rzędzie, również okoliczność lub okoliczności, które zapasowo wskazują 
właś ciwość prawa w braku tego pierwszego, a tym samym tworzy dwu lub wielostopniową 
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kaskadę właś ciwości prawa. Okoliczności te są przewidziane nie tylko w szczegółowych 
przepisach kolizyjnych dotyczących danego zakresu spraw, ale wynikają też z przepisów 
okreś lanych jako „część ogólna” – np. miejsce zamieszkania w braku obywatelstwa lub 
pobyt (przebywanie) w braku stałego pobytu. Dodatkowo, proces interpretacji (kwalifi -
kacji) norm kolizyjnych, które posługują się łącznikiem rzeczowym albo łącznikiem per-
sonalnym dotyczącym jednej osoby nie powinien w praktyce doprowadzić do stwierdzenia 
braku tych okoliczności w konkretnym stanie faktycznym13.

Inna sytuacja ma miejsce w razie przyjęcia przez ustawodawcę jako łącznika oko-
liczności personalnych dotyczących kilku osób, które mają być zlokalizowane w tym 
samym państwie (np. takich samych obywatelstw, a w razie braku tej okoliczności – 
miejsc zamieszkania w tym samym państwie), który – z racji braku tożsamości w odnie-
sieniu do wszystkich stron – może in concreto nie występować. Potencjalne zaistnienie 
tej ostatniej przykładowej sytuacji aktualizuje potrzebę uregulowania subsydiarnej właś-
ciwości prawa, przy czym może to nastąpić nie w części ogólnej ustawy (np. w sposoby 
zreferowane powyżej), ale jako uzupełnienie szczegółowej regulacji kolizyjnej dla danego 
zakresu spraw. Na przykład, zgodnie z – powielającym dyspozycję art. 10 ust. 1 – art. 51 
ust. 2 zd. drugie p.p.m. z 2011 r. w braku łączników wskazujących prawo właś ciwe 
dla stosunków osobistych i majątkowych między małżonkami stosuje się prawo pań-
stwa, z którym małżonkowie w inny sposób są wspólnie najściślej związani. Natomiast 
zgodnie z – stanowiącym rozwiązanie szczególne względem art. 10 ust. 1 – art. 54 ust. 3 
p.p.m. z 2011 r. w braku okoliczności rozstrzygających o właś ciwości prawa dla rozwią-
zania małżeństwa, stosuje się prawo polskie.

III. PRZESŁANKI ZASTOSOWANIA REGULACJI 
WYZNACZAJĄCYCH SUBSYDIARNĄ WŁAŚ CIWOŚĆ PRAWA

1. Nie powinno budzić wątpliwości, że art. 10 ust. 1 p.p.m. z 2011 r. ma zastoso-
wanie w braku lub w razie niemożności ustalenia nie pierwszego, ale wszystkich (też 
zapasowych), łączników przewidzianych w szczegółowych przepisach kolizyjnych dla 
danego zakresu spraw14. Inne ujęcie podważałoby sens powszechnego obecnie w usta-

13 Co do procesu kwalifi kacji, na przykładzie art. 24 p.p.m. z 1965 r., zob. E. Drozd, Zastaw w prawie 
prywatnym międzynarodowym, w: Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa 
ofi arowana Profesorowi Józefowi Skąpskiemu, Kraków 1994, s. 33–43.

14 K. Przybyłowski, Nowe polskie unormowanie problematyki kolizyjnej prawa prywatnego międzyna-
rodowego, „Studia Cywilistyczne” 1966, nr 8, s. 19–20 zauważa, że: „szczegółowe posiłkowe normy (np. 
27 § 2 p.p.m.) mają pierwszeństwo przed ogólną [posiłkową – przyp. aut.] art. 7 p.p.m.”. Podobnie W. Po-
piołek, Umowa wydawnicza w polskim prawie prywatnym międzynarodowym, Warszawa-Kraków 1982, s. 85, 
podkreś la, że w razie niemożności ustalenia siedziby przedsiębiorstwa nie należy stosować art. 7 p.p.m., lecz 
inny „stopień kaskady” (proponując jednak „powrót” do zasady siedziby osoby prawnej, a nie „przejście” na 
kolejny „stopień” przewidziany w 27 § 2 p.p.m. z uwagi na traktowanie łącznika miejsca zawarcia umowy 
jako ostateczności).
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wodastwach kolizyjnych rozwiązania, jakim jest kaskadowe (zapasowe) okreś lanie oko-
liczności, od których zależy wskazanie prawa właś ciwego. Okoliczności te zostały przez 
ustawodawcę uznane za związane z istotą danej sprawy i wyraźnie jako takie przewi-
dziane dla doprowadzenia do właś ciwości prawa. Uogólniając, trzeba za brzmieniem 
art. 39 ust. 2 p.p.m. z 1926 r. stwierdzić, że również w świetle obowiązującej ustawy 
hipotezą omawianych rozwiązań jest sytuacja, w której jest „niepodobna […] ustalić 
faktu, rozstrzygającego w ostatnim rzędzie o prawie właś ciwem”15.

2. Można zauważyć, że art. 10 ust. 1 p.p.m. z 2011 r. mówi: „jeżeli nie można 
ustalić okoliczności”, a nie wymienia też przypadku ustalenia braku okoliczności będą-
cych łącznikiem (np. obywatelstwa). Wyraźnie o tej drugiej hipotezie mówi – również 
w pewnym sensie subsydiarny i też będący wyrazem rozwiązania wspólnego, tyle że 
dotyczącego wcześniejszego stopnia kaskady właś ciwości prawa – art. 3 p.p.m. z 2011 r. 
Zgodnie z tym przepisem, jeżeli „obywatelstwa danej osoby ustalić nie można, osoba ta 
nie ma obywatelstwa żadnego państwa albo nie można ustalić treści prawa ojczystego”. 
Z różnicy między brzmieniem art. 3 i art. 10 ust. 1 p.p.m. z 2011 r. – podobnie jak 
wcześniej z różnic między art. 3 a art. 7 p.p.m. z 1965 r. – nie należy jednak wnio-
skować, że omawiane rozwiązanie, regulujące posiłkową właś ciwość prawa, dotyczy 
tylko przypadku nieustalenia okoliczności, od których zależy właś ciwość prawa, a nie 
obejmuje przypadku ustalenia ich braku (np. stałych pobytów stron w tym samym 
państwie). Przeciwna interpretacja prowadziłaby do swoistego „pata” we wskazywaniu 
prawa właś ciwego. Wydaje się, że i tak musiałby być on rozwiązany z uwzględnieniem 
kryterium najściślejszego związku, które przewiduje też art. 67 p.p.m. z 2011 r., mó-
wiący o rozwiązaniu sytuacji „braku wskazania prawa właś ciwego”.

3. Identyczne w swej subsydiarności rozwiązania ustawodawca może przewi-
dywać „już” w szczegółowych przepisach kolizyjnych dotyczących okreś lonych spraw. 
W świetle art. 51 ust. 2 zd. drugie p.p.m. z 2011 r. dla stosunków osobistych i mająt-
kowych między małżonkami stosuje się prawo państwa, z którym małżonkowie w inny 
sposób są wspólnie najściślej związani, jeżeli w konkretnym stanie faktycznym brak jest 
przewidzianych kaskadowo okoliczności (kolejno: takie same obywatelstwa, miejsca za-
mieszkania w tym samym państwie, miejsca zwykłego pobytu w tym samym państwie). 
Natomiast rozwiązanie art. 54 ust. 3 p.p.m. z 2011 r. dotyczące spraw o rozwód i sepa-
rację jest identyczne w swej subsydiarności jako przesłance zastosowania (tj. uwzględ-
niane w braku łączników podobnych do wskazanych w poprzednim zdaniu, z modyfi -
kacją polegającą na uwzględnianiu ostatniego miejsca wspólnego zwykłego pobytu pod 
warunkiem, że któryś małżonek ma w nim nadal miejsce zwykłego pobytu), ale od-

15 Podobnie na tle ustawy z 1965 r. M. Pazdan, Dziedziczenie ustawowe w prawie prywatnym między-
narodowym. Metody regulacji właś ciwości prawa, Katowice 1973, s. 92, podkreś lając, że: „Norma o posił-
kowej właś ciwości prawa polskiego z art. 7 ustawy z 1965 r., jako norma wyrażająca zasadę ogólną, będzie 
stosowana dopiero wówczas, gdy brak możliwości zastosowania normy kolizyjnej miarodajnej w danym za-
kresie w pierwszym rzędzie […] oraz norm posiłkowych szczególnych (taka norma dla spraw spadkowych 
wynika z art. 3 ustawy z 1965 r.)”.
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mienne pod względem dyspozycji, bowiem kieruje jednostronnie do właś ciwości prawa 
polskiego, a nie ogólnie do prawa najściślej zwiazanego ze sprawą.

4. Również odnośnie do rozwiązania przewidującego posiłkową właś ciwość prawa 
polskiego w braku możliwości stwierdzenia treści właś ciwego obcego prawa (art. 10 
ust. 2 p.p.m. z 2011 r.) poprawne wydaje się stanowisko mówiące o jego zastosowaniu 
po bezowocnym przejściu w konkretnym stanie faktycznym przez wszystkie stopnie ka-
skady wskazania właś ciwości prawa dla danego zakresu spraw. Wśród przyjętych przez 
ustawodawcę w przepisach szczegółowych okoliczności, od których zależy właś ciwość 
prawa, z reguły są też łączniki zapasowe. To one, z uwagi na ściślejszy związek za sprawą 
potwierdzony taką oceną ustawodawcy, powinny decydować o prawie właś ciwym przed 
posiłkowo stosowanym prawem polskim16. Nawiązując do wcześniej przyjętej termi-
nologii, prawo polskie będzie właś ciwe na podstawie art. 10 p.p.m. z 2011 r., jeżeli nie 
można ustalić treści obcego prawa wskazanego „faktem, rozstrzygającym o właś ciwości 
prawa w ostatnim rzędzie” (a tym samym – wszystkimi faktami dotyczącymi „nieostat-
nich rzędów”, których bezowocne zbadanie doprowadziło do poszukiwania ostatniego 
łącznika zapasowego).

IV. PODOBNE PROBLEMY W RAZIE UWZGLĘDNIANIA 
OBCYCH REGUŁ KOLIZYJNYCH

1. Omówione wyżej sytuacje niemożności ustalenia właś ciwości prawa lub braku 
okoliczności, od których zależy właś ciwość prawa, bądź też niemożności ustalenia treści 
obcego prawa, mogą wystąpić również przy stosowaniu obcego prawa kolizyjnego (ewen-
tualnie zagranicznego prawa prywatnego międzydzielnicowego w razie niejednolitości 
prawa wskazanego), jak też odnośnie do prawa kolizyjnego państwa, do którego nastą-
piło odesłanie dalsze, jeżeli zgodnie z regułami prawa kolizyjnego forum wymagane jest 
przyjęcie odesłania. Oczywiście dotyczy to spraw, w których uwzględnianie odesłania 
jest możliwe, a więc obce normy kolizyjne są badane celem jego stwierdzenia.

Dodatkowo – a chronologicznie najpierw – w takich sprawach mogą pojawić się 
problemy spowodowane nieustaleniem treści obcego prawa prywatnego międzynaro-
dowego. Podobne trudności ze stwierdzeniem treści obcego prawa kolizyjnego mogą 
wystąpić w razie nieustalenia obcych norm prawa prywatnego międzydzielnicowego 

16 Takie stanowisko zajmuje co do art. 18 p.p.m. A. Mączyński, Rozwód w prawie prywatnym międzyna-
rodowym, Warszawa 1983, s. 21, podkreś lając, że lex domicilii (czyli w świetle art. 18 p.p.m. z 1965 r. prawo 
wskazane dla rozwodu okolicznościami opisanymi na drugim stopniu kaskady), jako prawo ściślej związane 
z daną sprawą, wyprzedza właś ciwość prawa polskiego. Trzeba mieć przy tym na względzie, że w zd. trzecim 
art. 18 p.p.m. z 1965 r. wyraźnie opisano subsydiarną właś ciwość prawa polskiego, tj. dla takiego rezultatu 
nie trzeba było sięgać do art. 7 p.p.m. z 1965 r. Inaczej T. Ereciński, Prawo obce w sądowym postępowaniu 
cywilnym, Warszawa 1981, s. 252–257, omawiając łącznie obie sytuacje przewidziane w art. 7 p.p.m., stoi 
w obu przypadkach na stanowisku właś ciwości własnego prawa, a nie zastosowania innego prawa obcego 
według wskazania pomocniczego (zastępczego) łącznika.
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(interlokalnego), jeżeli unormowanie kolizyjne obowiązujące w państwie sądu każe te 
normy uwzględnić celem „dolokalizowania” rozpatrywanego stosunku w obrębie da-
nego państwa, tj. nie przewiduje, że uwzględniane łączniki pochodzące z prawa forum 
prowadzą od razu do dzielnicy prawnej danego państwa. Na przykład, zgodnie z art. 9 
zd. 1 p.p.m. z 2011 r., jeżeli w państwie, którego prawo jest właś ciwe, obowiązują różne 
systemy prawne, prawo tego państwa wskazuje, który z tych systemów należy stosować. 
W razie braku takiego wskazania, stosuje się ten z tych systemów, który związany jest 
najściślej z danym stosunkiem prawnym. Inaczej na tle art. 22 ust. 1 rozporządzenia 
Rzym I17, zgodnie z którym w przypadku gdy państwo składa się z kilku jednostek 
terytorialnych, z których każda posiada własne normy prawne dotyczące zobowiązań 
umownych, dla ustalenia prawa właś ciwego zgodnie z tym rozporządzeniem każdą jed-
nostkę terytorialną uważa się za państwo.

2. Wydaje się, iż w razie niemożności ustalenia treści obcego prawa kolizyjnego ba-
danie ewentualnego odesłania mocą zagranicznych norm prawa prywatnego międzyna-
rodowego należy po prostu pominąć i przyjąć właś ciwość prawa merytorycznego danego 
państwa obcego (oczywiście o ile da się ustalić jego treść).

Nieco inaczej trzeba postąpić w razie niemożności ustalenia treści obcych norm koli-
zyjnych rozwiązujących kwestie międzydzielnicowe, z uwagi na niemożność pominięcia 
tego etapu w procesie ustalania właś ciwości prawa (tj. wskazania konkretnego prawa 
merytorycznego). Niezbędne jest wobec tego, by sąd polski wykreował odpowiednie 
normy interlokalne samodzielnie. Zgodnie z art. 9 zd. drugie p.p.m. z 2011 r. w razie 
braku wskazania w prawie państwa, w którym obowiązują różne systemy prawne, stosuje 
się ten z tych systemów, który związany jest najściślej z danym stosunkiem prawnym. 
Przepis ten nie miał odpowiednika w poprzednio obowiązujących ustawach, ale dok-
trynie zalecano takie samodzielne działanie i podkreś lano, że sąd powinien w miarę 
możliwości uwzględniać kryteria przyjęte w innych normach kolizyjnych tego systemu 
prawnego18. Wydaje się, że w ramach badania najściślejszego związku na omawiane po-
trzeby można by też postulować dodatkowo uwzględnienie kryteriów i łączników prze-
widzianych dla danego zakresu spraw we własnych normach kolizyjnych, które są na 
tyle precyzyjne, że wskazują konkretne miejsce w danym państwie. Dotyczy to w istocie 
wszystkich łączników oprócz – dotyczącego równomiernie całego obszaru obcego pań-
stwa – obywatelstwa. W razie wskazania za pomocą tego ostatniego obcego państwa, 
na którego terytorium obowiązuje kilka systemów prawnych, pomocne dla „dolokalizo-
wania” rozpatrywanego stosunku prawnego może być zastępcze uwzględnienie miejsca 
obecnego, ewentualnie ostatniego, zwykłego pobytu, a w braku tej okoliczności – zasto-
sowania prawa obowiązującego w stolicy tego państwa.

17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie 
prawa właś ciwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz.Urz. UE 2007 L 199/1).

18 Zob. A. Mączyński, Zamieszkanie jako podstawa łącznika normy kolizyjnej, „Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Jagiellońskiego DX. Prace Prawnicze” 1978, z. 81, s. 46, przypis 21.
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3. Kolejna kwestia przy stosowaniu obcego prawa kolizyjnego powstaje w razie nie-
możności ustalenia okoliczności, od których zależy na jego tle właś ciwość prawa, bądź 
ustalenie braku takich okoliczności, mimo zbadania in concreto okoliczności przewidzia-
nych dla wszystkich stopni kaskady wskazania prawa. Podobnie jak w przypadku pro-
blemów z ustaleniem treści obcego prawa kolizyjnego, trzeba wówczas przyjąć, że nie ma 
warunków przewidzianych prawem kolizyjnym obowiązującym w siedzibie forum dla 
uwzględnienia odesłania, ponieważ nie można ustalić, czy – jak stanowi art. 5 p.p.m. 
z 2011 r. – prawo obce wskazane jako właś ciwe każe stosować do danego stosunku praw-
nego inne prawo. W takim ujęciu tworzenie przez sąd polski zastępczej normy kolizyjnej 
nie jest więc niezbędne. Do podobnego wniosku doprowadziłyby ogólne postanowienia 
zagranicznego systemu prawa kolizyjnego mówiące – podobnie jak art. 7 p.p.m. z 1965 r. 
lub art. 10 ust. 2 p.p.m. z 2011 r. – o subsydiarnej właś ciwości prawa tego państwa, albo 
– jak stanowi art. 10 ust. 1 p.p.m. z 2011 r. – o stosowaniu prawa najściślej związanego 
z daną sytuacją, które identyfi kowalibyśmy z prawem obcym. W tej ostatniej sytuacji do 
rozważenia w niektórych stanach faktycznych byłoby też przyjęcie takiego najściślejszego 
związku z Polską, której sąd rozpoznaje sprawę (do czego doprowadziło umiejscowienie 
w Polsce podstaw jurysdykcji), a co za tym idzie – odesłanie zwrotne.

4. Podobne do omówionych wyżej problemy pojawić się mogą również się w razie 
niemożności ustalenia treści prawa merytorycznego wyznaczonego obcymi, odsyłają-
cymi regulacjami kolizyjnymi. Rodzi się wówczas pokusa, by już w razie problemów 
z lokalizacją łącznika przewidzianego w pierwszym rzędzie proponować zastosowanie 
prawa merytorycznego państwa odsyłającego, argumentując, że nie ma warunków 
przewidzianych do uwzględnienia odesłania. Takie postępowanie byłoby uprawnione 
w razie jego skodyfi kowania w badanym prawie zagranicznym, co nie wydaje się jednak 
prawdopodobne. Poprawniejsze wydaje się postępowanie konstrukcyjnie podobne do za-
prezentowanego wcześniej przy omawnianiu problemów rodzących się przy stosowaniu 
własnych norm kolizyjnych. Polega ono na sprawdzeniu, czy dla danego zakresu spraw 
zagraniczna, odsyłająca ustawa kolizyjna nie przewiduje łącznika zapasowego względem 
tego, który doprowadził do systemu prawnego, którego treści nie dało się stwierdzić. Je-
żeli taki zapasowy łącznik został uregulowany, należy zbadać odesłanie właśnie na pod-
stawie okoliczności będących kolejnym stopniem kaskady w prawie państwa, którego 
normy kolizyjne są analizowane celem stwierdzenia i uwzględnienia odesłania. Zapa-
sowy łącznik może bowiem doprowadzić do właś ciwości innego prawa obcego, którego 
treść będzie już możliwa do ustalenia. Może to też oczywiście spowodować odesłanie 
zwrotne skutkujące właś ciwością legis fori albo brak odesłania (tj. przyjęcie właś ciwości 
prawa wskazanej normami kolizyjnymi obowiazującymi w państwie forum), prowadzący 
w rezultacie do właś ciwości prawa państwa wskazanego szczegółowymi normami koli-
zyjnymi obowiązującymi w siedzibie sądu. Postępowanie w proponowany sposób jest 
praktycznie trudniejsze od przyjęcia braku odesłania, bowiem wymaga dalszej analizy 
obcego prawa kolizyjnego, ale przemawia za nim potrzeba podobnego sposobu rozwią-
zywania problemów, jaki został wcześniej przyjęty w odniesieniu do stosowania wła-
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snych szczegółowych norm kolizyjnych. Poza tym, drogą odesłania zwrotnego, może 
doprowadzić do, wygodniejszej dla sądu, właś ciwości własnego prawa. Cechą wspólną 
sposobów rozwiązania omawianych problematycznych sytuacji jest wykorzystanie łącz-
nika zapasowego wobec nieodegrania praktycznej roli przez łącznik przewidziany dla 
danego zakresu spraw w pierwszym rzędzie. Przewidziany bowiem na wcześniejszym 
stopniu kaskady łącznik albo nie występuje w konkretnej sprawie i nie wskazuje właś-
ciwości prawa, albo co prawda wystąpił, ale wskazanie dokonane za jego pomocą dopro-
wadziło w istocie do „pustki normatywnej”.

V. STOSOWANIE MIĘDZYNARODOWYCH LUB UNIJNYCH 
NORM KOLIZYJNYCH

1. Rozwiązań podobnych do zawartych w art. 10 p.p.m. z reguły nie przewidują akty 
normatywne jednolicie obowiązujące ponadpaństwowo, tj. umowy międzynarodowe i roz-
porządzenia unijne. Na przykład w konwencji haskiej z 1996 r. i „brukselsko-rzymskim” 
rozporządzeniu spadkowym z 2012 r.19 nie ma przepisów rozwiązujących podobne pro-
blemy przy stosowaniu wynikających z nich norm kolizyjnych. Tym bardziej trudno by-
łoby się w nich spodziewać regulacji rozwiązywania podobnych problemów rodzących się 
przy stosowaniu obcych (pochodzących z państwa niekonwencyjnego lub pozaunijnego) 
norm kolizyjnych, co jest konieczne dla zbadania potencjalnego występowania dalszego 
odesłania dopuszczanego tymi przykładowymi aktami normatywnymi20.

Oczywiście, co podkreś lono na wstępie, z uwagi na coraz bardziej kaskadowe roz-
wiązania kolizyjne zawarte we współczesnym prawie prywatnym międzynarodowym, 
jak też autonomiczną kwalifi kację łączników, niezmiernie rzadko w praktyce wystąpią 
omawiane sytuacje braku ustalenia łącznika21. Częściej – co nie znaczy, że często – mogą 

19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie 
jurysdykcji, prawa właś ciwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania doku-
mentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia 
spadkowego (Dz.Urz. UE 2012 L 201 /107); dalej: rozporządzenie spadkowe z 2012 r.

20 Tj. zgodnie z art. 21 ust. 2 konwencji haskiej z 1996 r. oraz art. 34 rozporządzenia spadkowego 
z 2012 r.

21 Na przykład takie sytuacje w obecnym stanie prawnym nie powinny zasadniczo wystąpić w praktyce 
na tle stosowania konwencji haskiej z 1996 r., bowiem właś ciwość prawa jest zgodnie z art. 15 ust. 1 akce-
syjna do jurysdykcji (lex fori). Powoduje to, że podobne do zasygnalizowanych problemów mogą ewentualnie 
wystąpić i zostać rozwiązane na etapie stosowania norm jurysdykcyjnych, tj. ustalenia podstaw jurysdykcji. 
Mając natomiast na względzie konstrukcję właś ciwości własnego prawa, trudno by też wyobrazić sobie, aby 
sąd miał problem z ustaleniem treści własnego prawa, a przynajmniej problem większy niż w odniesieniu do 
praw obcych. Takie trudności mogłyby hipotetycznie wystąpić w razie przyjęcia drogą zastososowania klau-
zuli korekcyjnej ściślejszego związku (art. 15 ust. 2), że właś ciwe jest prawo innego państwa niż forum, a nie 
dałoby się ustalić jego treści. Na tle pozostałych regulacji kolizyjnych konwencji rolę łącznika spełnia zwykły 
pobyt dziecka, a w razie jego braku subsydiarną rolę okoliczności wskazującej właś ciwość prawa odgrywa 
jego przebywanie, które z istoty musi wystąpić i zostać ustalone (tj. nie będzie mieć miejsca przypadek nie-
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wystąpić przypadki trudności w ustalaniu treści prawa obcego wskazanego normami 
konwencyjnymi lub unijnymi.

2. Wydaje się, że powyższe uwagi dotyczące postępowania w razie niemożności 
ustalenia łączników bądź treści materialnego prawa obcego zachowują aktualność 
w odniesieniu do przypadków stosowania konwencyjnych lub unijnych przepisów ko-
lizyjnych. Jeżeli nie można ustalić przewidzianego przepisami łącznika (okoliczności, 
od których zależy właś ciwość prawa), właś ciwe jest prawo najściślej związane z danym 
stosunkiem prawnym. Natomiast w razie braku możliwości stwierdzenia w rozsądnym 
terminie treści właś ciwego prawa obcego, stosuje się prawo polskie. Dodać trzeba, że 
powyższe rozwiązania dotyczą niemożności ustalenia łącznika przewidzianego – w razie 
kaskadowej konstrukcji – dla danego zakresu spraw w ostatnim rzędzie (tj. po zbadaniu 
wszystkich łączników, w tym zapasowych) oraz tak wyznaczonego prawa, którego treści 
nie da się ustalić. Za stosowaniem art. 10 p.p.m. z 2011 r. przemawia po pierwsze to, 
że jakiś sposób przełamania powstającego wówczas „pata” jest po prostu konieczny. Po 
drugie, obecne rozwiązanie ustawowe nie powinno być z perspektywy innych państw 
konwencyjnych lub unijnych uznane za zbytnie faworyzowanie właś ciwości własnego 
prawa. Wydaje się, że taki zarzut nie mógłby być postawiony, nawet gdyby polski usta-
wodawca nadal przyjmował rozwiązanie polegające na subsydiarnej właś ciwości prawa 
polskiego. W sprawach podlegających kolizyjnej ocenie zgodnie z konwencją haską 
z 1996 r. lub rozporządzeniem spadkowym z 2012 r., przepisy tych aktów normatyw-
nych okreś lają też podstawy jurysdykcji. Subsydiarna właś ciwość prawa polskiego, będą-
cego prawem forum, nie jest właś ciwością prawa, które nie jest związane z daną sprawą. 
Sprawa jest związana z państwem forum, skoro na jego terytorium znajdują się podstawy 
jurysdykcji. Dodatkowo, zostały one przewidziane w innych fragmentach tych samych 
aktów normatywnych, z których pochodzą przepisy kolizyjne, przy stosowaniu których 
powstały problemy omawiane w niniejszym tekście.

3. Powyższe uwagi dotyczące postępowania w razie niemożności stwierdzenia treści 
obcych praw kolizyjnych (potencjalnie odsyłającego i potencjalnie przyjmującego) oraz 
niemożności ustalenia łączników, które zgodnie z przepisami szczegółowymi w pierw-
szym rzędzie okreś lają właś ciwość prawa, jak też postępowania w razie nieustalenia 
treści prawa merytorycznego państwa, do którego doprowadziło odesłanie (zakładając 
kazuistycznie, że udało się ustalić jego normy kolizyjne, które dokonały przyjęcia ode-
słania), zachowują aktualność odnośnie do stosowania tych przykładowych aktów nor-
matywnych pochodzenia międzynarodowego i unijnego.

Doprecyzować trzeba, że w konwencji haskiej z 1996 r. oraz w rozporządzeniu 
spadkowym z 2012 r. samodzielnie uregulowano postępowanie w razie wskazania 
państwa, na terytorium którego obowiązuje kilka systemów prawnych, a tym samym 
brak miejsca na stosowanie zasygnalizowanych wcześniej rozwiązań ustawy krajowej. 

możności ustalenia lub stwierdzenia braku tego łącznika). Czysto hipotetycznie może nastąpić i w tej drugiej 
grupie sytuacji przypadek niemożności ustalenia treści prawa właś ciwego.
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Zgodnie z art. 36 ust. 1 rozporządzenia spadkowego z 2012 r. – podobnie jak na tle 
art. 9 p.p.m. z 2011 r. – „w przypadku gdy prawo wskazane przez rozporządzenie jest 
prawem państwa, które składa się z kilku jednostek terytorialnych, z których każda po-
siada własny zbiór przepisów dotyczących dziedziczenia, wewnętrzne przepisy kolizyjne 
tego państwa okreś lają odpowiednią jednostkę terytorialną, której prawo jest właś ciwe”. 
Inaczej jednak niż na tle ustawy krajowej uregulowano postępowanie w sytuacji braku 
takich obcych norm kolizyjnych, przy czym art. 36 ust. 2 i 3 są przykładem bardzo ka-
zuistycznego rozwiązania22. Jeszcze inne rozwiązanie tej kwestii przewidziano w art. 48 
konwencji haskiej z 1996 r. Jeżeli państwo składa się z kilku jednostek terytorialnych 
posiadających własny system prawa, w celu ustalenia prawa właś ciwego stosuje się obo-
wiązujące w tym państwie normy kolizyjne. W braku takich norm stosuje się prawo jed-
nostki terytorialnej okreś lonej zgodnie z kazuistycznymi regułami opisanymi w art. 47 
konwencji z 1996 r.23.

22 „Art. 36 ust. 2. W braku takich przepisów kolizyjnych:
a) każde odniesienie do prawa państwa, o którym mowa w ust. 1, jest rozumiane, do celów ustalenia 

prawa właś ciwego zgodnie z przepisami odwołującymi się do miejsca zwykłego pobytu zmarłego, jako doty-
czące prawa jednostki terytorialnej, w której zmarły miał miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci;

b) każde odniesienie do prawa państwa, o którym mowa w ust. 1, jest rozumiane, do celów ustalenia 
prawa właś ciwego zgodnie z przepisami odwołującymi się do obywatelstwa zmarłego, jako dotyczące prawa 
jednostki terytorialnej, z którą zmarły miał najściślejszy związek;

c) każde odniesienie do prawa państwa, o którym mowa w ust. 1, jest rozumiane, do celów ustalenia 
prawa właś ciwego zgodnie z innymi przepisami odwołującymi się do innych elementów jako łączników, jako 
dotyczące prawa jednostki terytorialnej, w której znajduje się dany element.

3. Niezależnie od ust. 2 każde odniesienie do prawa państwa, o którym mowa w ust. 1, jest rozumiane, 
do celów ustalania odnośnego prawa zgodnie z art. 27 [czyli dla ważności formalnej pisemnych rozrządzeń 
na wypadek śmierci – przyp. aut.] i w braku w tym państwie wewnętrznych przepisów kolizyjnych, jako 
dotyczące prawa jednostki terytorialnej, z którą testator lub osoby, do spadku po których odnosi się umowa 
dotycząca spadku, mieli najściślejszy związek”.

23 „Art. 47. W stosunku do państwa, w którym dwa lub więcej systemów prawa lub zespołów norm 
odnoszących się do zagadnień uregulowanych w niniejszej Konwencji stosuje się w różnych jednostkach 
terytorialnych:

1) przez zwykły pobyt w tym państwie rozumie się zwykły pobyt w jednostce terytorialnej;
2) przez obecność dziecka w tym państwie rozumie się obecność dziecka w jednostce terytorialnej;
3) przez miejsce położenia majątku dziecka rozumie się miejsce położenia majątku dziecka w jednostce 

terytorialnej;
4) przez państwo, którego dziecko jest obywatelem, rozumie się jednostkę terytorialną wskazaną przez 

prawo tego państwa bądź też w przypadku braku stosownych norm, jednostkę terytorialną, z którą dziecko 
jest najściślej związane;

5) przez państwo, przed którego organem zawisła sprawa o rozwód, separację lub unieważnienie mał-
żeństwa, rozumie się jednostkę terytorialną, przed organem której zawisła taka sprawa;

6) przez państwo, z którym dziecko łączy ścisły związek, rozumie się jednostkę terytorialną, z którą 
dziecko jest tak związane;

7) przez państwo, do którego dziecko zostało uprowadzone lub jest w nim zatrzymane, rozumie się 
jednostkę terytorialną, do której dziecko zostało uprowadzone lub w której jest zatrzymane;

8) przez jednostki lub organy tego państwa, oprócz organów centralnych, rozumie się instytucje lub 
organy uprawnione do działania w danej jednostce terytorialnej;

9) przez prawo, postępowanie lub organy państwa, w którym środek został podjęty, rozumie się prawo, 
postępowanie lub organy w jednostce terytorialnej, na terenie której ten środek został podjęty;
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VI. ZAKOŃCZENIE

Spośród omawianych wyżej rozwiązań największe praktyczne znaczenie ma roz-
wiązywanie problemów rodzących się na tle niemożności ustalenia treści obcego prawa 
w rozsądnym terminie. Nie do końca żartując, trzeba podkreś lić, że rozwiązanie zawarte 
w art. 10 ust. 2 p.p.m. z 2011 r. dotyczy tylko niemożności ustalenia treści prawa obcego 
i skutkuje subsydiarną właś ciwością prawa polskiego. Tym samym założono w nim, że 
treść tego ostatniego prawa powinna być zawsze możliwa do ustalenia. Mając jednak na 
względzie wydawane w ostatnich dwóch dekadach regulacje o genezie krajowej, zawarte 
w umowach międzynarodowych i prawie unijnym, które nierzadko charakteryzują się 
częstymi zmianami, brakami reguł intertemporalnych, postępującą rozwlekłością prze-
pisów, a niekiedy nawet trudnością praktyczną w miarę szybkiego zrozumienia tekstu 
na poziomie wyższym niż pojedyncze wyrazy24, założenie takie nie musi być oczywiste. 
Z pewnością nie jest uzasadnione założenie, że treść własnego prawa zawsze będzie 
ustalona w rozsądnym terminie, co w idealnym stanie rzeczy powinno oznaczać na-
tychmiastowość. Przykład obecnego stanu międzynarodowego prawa prywatnego i po-
stępowania cywilnego pokazuje, że coraz więcej trudu potrzeba włożyć w to, by ustalić 
fakt obowiązywania aktów normatywnych, jak też zakresy sytuacyjne ich zastosowania 
i wzajemne relacje, a ustalenie treści norm wynikających z tych przepisów stanowić 
może kolejne wyzwanie.

Nawet prawnik, który w ostatnich latach posiadł ogólną wiedzę na temat obo-
wiązywania ponadpaństwowych reguł dotyczących jurysdykcji i prawa właś ciwego, 
może obecnie mieć problem ze sprawnym ustaleniem treści obowiązującego prawa. 
Na przykład odnośnie do spraw alimentacyjnych intuicyjnie może się bowiem kie-
rować do reżimu „brukselskiego”, ewentualnie „lugańskiego” lub „haskiego”, ale 
z dużym prawdopodobieństwem może zgubić się w ich szczegółach i zmianach, a co 
najmniej ustalenie treści obowiązującego prawa zajmie mu sporo czasu. Nie znajdą do 
nich zastosowania konwencja haska z 1996 r. ani rozporządzenie Bruksela IIa, mimo 
mowy w ich tytułach o „odpowiedzialności rodzicielskiej”. Po kilku latach prze-
stały być do tych spraw stosowane: konwencja haska z 1973 r.25, konwencja lugańska 

10) przez prawo, postępowanie lub organy państwa wezwanego, rozumie się prawo, postępowanie lub 
organy w jednostce terytorialnej, w której wnosi się o uznanie lub wykonanie”. 

24 Na przykład w art. 10 rozporządzenia Rady (WE) 2201/2003 z 27 listopada 2003 r., dotyczącym 
uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzial-
ności rodzicielskiej, uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz.Urz. UE 2003 L 338/1); dalej: 
rozporządzenie Bruksela IIa, który reguluje jurysdykcję w przypadku uprowadzenia dziecka, zawarto jedno 
zdanie, które składa się z ponad 200 wyrazów.

25 Konwencja o prawie właś ciwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 paź-
dziernika 1973 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 39, poz. 444). Zob. A. Mączyński, Wielość źródeł prawa prywatnego 
międzynarodowego i spowodowane nią kolizje norm kolizyjnych (na przykładzie norm dotyczących zobowiązań 
alimentacyjnych), w: Rozprawy z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Aleksandrowi 
Oleszce, red. J. Jacyszyn, A. Dańko-Roesler, M. Pazdan, W. Popiołek, Warszawa 2012, s. 328–350.
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z 1988 r.26, rozporządzenie Bruksela I27, jak też znowelizowane w 2009 r. przepisy 
jurysdykcyjne Kodeksu postępowania cywilnego28. Obecny stan prawny wynika z roz-
porządzenia unijnego 4/200929, nowej konwencji haskiej z 2007 r.30, kazuistycznych 
regulacji w stosunkach z Danią31 i drugiej konwencji lugańskiej32. Kolejne – niekiedy 
trudne do zauważenia – zmiany stanu prawnego dotyczyć bądą spraw cywilnych wraz 
z wejściem w życie – 10 stycznia 2015 r. – rozporządzenia unijnego nr 1215/201233 
(stanowiącego zmodyfi kowaną wersję projektu z 2010 r.34, a które trzeba chyba na-

26 Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, 
sporządzona w Lugano dnia 16 września 1988 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 10, poz. 132). Zgodnie z opubliko-
wanym w Dz.U. z 18 lutego 2000 r. oświadczeniem rządowym, opublikowanym wraz z konwencją, weszła 
ona w życie w stosunku do Polski 1 lutego 2000 r. Wydaje się, że za początek jej powszechnego i bezpo-
średniego stosowania trzeba przyjąć 14 marca 2000 r., tj. dzień po upływie 14-dniowej vacatio legis – zob. 
P. Mostowik, Promulgatio et vacatio legis jako warunek powszechnego obowiązywania prywatnoprawnych umów 
międzynarodowych, „Radca Prawny” 2009, nr 1, s. 25.

27 Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania 
orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UE 2001 L 12/1 
ze zm.). Zob. K. Weitz, Jurysdykcja krajowa oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych 
i handlowych w prawie wspólnotowym, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2004, nr 1, s. 215.

28 Ustawą z 5 grudnia 2008 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. Nr 234, poz. 1571).

29 Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właś-
ciwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych 
(Dz.Urz. UE 2009 L 7/1 ze zm.); dalej: rozporządzenie Bruksela III. Zob. K. Weitz, Jurysdykcja krajowa 
w sprawach alimentacyjnych w świetle rozporządzenia nr 4/2009, w: Europejskie prawo procesowe cywilne i ko-
lizyjne, red. K. Weitz, P. Grzegorczyk, Warszawa 2012, s. 197–234.

30 Protokół haski z 23 listopada 2007 r. o prawie właś ciwym dla zobowiązań alimentacyjnych (Dz.Urz. 
UE 2009 L 331/17). Wcześniej planowano wydanie unijnych przepisów regulujących tę kwestię – zob. 
A. Juryk, Sprawy alimentacyjne. Wprowadzenie, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2006, nr 4 s. 1099; tejże, 
Prace UE nad ujednoliceniem międzynarodowego prawa alimentacyjnego, w: Z zagadnień prawa rodzinnego 
i rejestracji stanu cywilnego, red. H. Cioch, P. Kasprzyk, Lublin 2007, s. 254–265.

31 Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właś ciwości sądów oraz 
uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana w Brukseli 
dnia 19 października 2005 r., ogłoszona jako załącznik do decyzji Rady z 20 września 2005 r. w sprawie 
podpisania tej umowy w imieniu Wspólnoty (2005/790/WE) (Dz.Urz. UE 2005 L 299/61), a zawarta de-
cyzją Rady z 27 kwietnia 2006 r. (2006/325/WE) (Dz.Urz. UE 2006 L 120/22 ze zm.). Informacja doty-
cząca daty wejścia w życie została ogłoszona w Dz.Urz. UE 2007 L 94/70. Zgodnie z art. 3 ust. 2 tej umowy 
Dania powiadomiła Komisję o decyzji wdrożenia treści rozporządzenia Bruksela III w zakresie, w jakim 
rozporządzenie to zmienia rozporządzenie nr 44/2001 (tj. z wyjątkiem w rozdziałów III i VII) (Dz.Urz. UE 
2009 L 149/80).

32 Konwencja z 30 października 2007 r. o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądo-
wych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UE 2009 L 147/1 ze zm.). Zob. P. Mostowik, M. Niedź-
wiedź, Druga konwencja lugańska o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu obcych orzeczeń w sprawach 
cywilnych, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2009, nr 4, s. 1007–1040.

33 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z 12 grudnia 2012 r. 
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i han-
dlowych (wersja przekształcona), (Dz.Urz. UE 2012 L 351/1).

34 Zob. wniosek z 26 stycznia 2011 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i han-
dlowych (Przekształcenie), COM(2010) 748 wersja ostateczna/2; zob. K. Weitz, Projektowane zmiany roz-
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zywać rozporządzeniem Bruksela Ia)35, które może zostać przed tą datą jeszcze zno-
welizowane36.

Podobne zjawisko „klęski urodzaju źródeł prawa i ich nowelizacji” może dotknąć 
w przyszłości materialne prawo prywatne na świecie, jeżeli będzie się w coraz większym 
stopniu składać z norm wynikających z aktów normatywnych o różnej genezie, które 
dodatkowo podlegać będą częstym zmianom. Jeżeli by tak się stało, w praktyce wzro-
śnie liczba sytuacji, w których zaistnieje hipoteza art. 10 ust. 2 p.p.m. z 2011 r., tj. nie 
uda się w rozsądnym terminie ustalić treści zagranicznego prawa. Ich przyczyną będzie 
jednak nie tylko nieznajomość zagranicznych przepisów, ale też trudności z wyinterpre-
towaniem z nich norm prawnych w rozsądnym czasie. Wobec coraz większej szczegó-
łowości i złożoności rozwiązań kolizyjnych, w szczególności przyjmowania nawet kilku 

porządzenia nr 44/2001, w: Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne, red. K. Weitz, P. Grzegorczyk, 
Warszawa 2012, s. 21–119.

Na przykład odstąpiono od zamiaru zniesienia możliwości zastrzeżenia nienaruszania podstawowych 
zasad porządku publicznego przy uznawaniu i wykonywaniu obcych orzeczeń, co należy ocenić pozytywnie. 
Przeciw rozwiązaniu przewidzianemu w projekcie przemawiał nie tylko brak kompetencji Unii Europejskiej 
w zakresie materialnoprawnym, którego to obszaru dotyka problematyka dopuszczenia owej klauzuli za-
strzegającej brak sprzeczności skutków zagranicznego orzeczenia z podstawowymi zasadami porządku praw-
nego forum, lecz także brak kompatybilności projektowanego rozwiązania z unijnymi jednolitymi regułami 
kolizyjnymi. Rzymskie normy kolizyjne przewidują bowiem podobny mechanizm wyjątkowej możliwości 
odrzucenia skutków płynących z zastosowania obcego prawa, co – w razie rezygnacji z proceduralnej klau-
zuli w reżimie brukselskim – powodowałoby, że np. sąd polski odrzuciłby właś ciwość prawa przewidującego 
punitive damages, a nie mógłby zablokować skutków orzeczenia pochodzącego z państwa unijnego, którego 
sądy w danej sprawie sprawują przemienną jurysdykcję i którego prawo właś ciwe było podstawą orzeczenia 
o obowiązku zapłaty odszkodowania spełniającego funkcję nie kompensacyjną, ale odstraszającą lub pe-
nalną. Przede wszystkim przeciw likwidacji proceduralnej klauzuli porządku publicznego przemawia brak 
pewności co do tego, jaka będzie treść praw zaprzyjaźnionych krajów unijnych za kilka lat, tj. czy któreś 
z nich nie będzie zawierać rozwiązań nieakceptowalnych z perspektywy forum, dotyczących licznych ob-
szarów materialnoprawnych niepozostających w kompetencji Unii Europejskiej.

35 Lektura nowego rozporządzenia bez dokładnego porównania z treścią zastępowanego aktu norma-
tywnego może doprowadzić np. do przeoczenia, że w art. 6 ust. 1 słowami „z zastrzeżeniem art. 18 ust. 1, 
art. 21 ust. 2” poszerzono zakres sytuacyjny zastosowania rozporządzenia na kolejne przypadki, w których 
pozwany ma miejsce zamieszkania w państwie trzecim (wcześniej dotyczyło to głównie spraw podlegających 
tzw. jurysdykcji wyłącznej, która wyznaczana była bez wględu na okoliczności personalne dotyczące stron 
postępowania). Nowe ujęcie obejmuje – w przeciwieństwie do projektu – tylko niektóre zakresy przedmio-
towe (umowy zawierane z tzw. słabszymi stronami stosunku obligacyjnego), a nie wszystkie sprawy cy-
wilne i handlowe w rozumieniu rozporządzenia, co ocenić trzeba chyba negatywnie, bo nie zniwelowano 
trudnej w praktyce problematyki współstosowania unijnych oraz – uzupełniająco – krajowych jurysdykcji. 
Stosowanie tych ostatnich – oceniając z perspektywy ponadpaństwowej wszystkich państw unijnych – ro-
dzić może konfl ikty pozytywne, podczas gdy wszystkie orzeczenia (niezależnie od tego, czy sąd opierał 
jurysdykcję na podstawie rozporządzenia) podlegają w innym państwie unijnym uznawaniu i wykonywaniu 
w trybie rozporządzenia Bruksela Ia. Zob. P. Mostowik, M. Niedźwiedź, International Conventions Conc-
luded by the European Union after the ECJ ‘Lugano II Opinion’ of 2006. An Alternative or Complementary to 
EU Regulations Path to Unifi cation of Private International Law?, „Polish Review of International and Euro-
pean Law” 2012/1–2, s. 31–35, 43–53.

36 Zob. wniosek Komisji z 26 lipca 2013 r. w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądo-
wych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, KOM/2013/554 ostateczny.
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zapasowych łączników wskazujących prawo właś ciwe dla danego zakresu spraw, jak też 
„samodzielne” rozwiązywanie kwestii w przepisach szczegółowych (np. art. 51 ust. 2 
zd. drugie i art. 54 ust. 3 p.p.m.), wydaje się, że praktyczne zastosowanie art. 10 ust. 1 
p.p.m. z 2011 r. będzie niezmiernie rzadkie. Brak rezygnacji z konceptu uwzględniania 
odesłania mocą obcych norm kolizyjnych (a nawet skomplikowanie tej konstrukcji 
w niektórych aktach normatywnych, np. konwencji haskiej z 1996 r. i rozporządzeniu 
spadkowym z 2012 r., wymaganiem przyjęcia odesłania przez kolejne prawo obce) po-
woduje, że specyfi czne problemy powstają przy uwzględnianiu zagranicznego prawa 
prywatnego międzynarodowego. Przy ich rozwiązywaniu przydatne może być przedsta-
wione wyżej rozumienie subsydiarności (pomocniczości) jako przesłanki zastosowania 
rozwiązań mających na celu przezwyciężenie problemów rodzących się przy lokalizo-
waniu łączników kolizyjnych i ustalaniu treści obcego prawa.




