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Abstract

Protection of Tourist as  the Postulate for the Activities of Hague Conference of Private 
International Law
The international private law and civil proceedings’ rules are important for the functioning 
of international tourism. Recently, the idea concerning exclusively international tourism has 
emerged in the work of the Hague Conference on Private International Law. The proposal 
of  international treaty was prepared by the  Brazilian government in  the  years 2013–2015 
as the subject of postulated future codification process.

In the light of Art. 3 the contracting state should provide foreign visitors with informa-
tion on access to alternative dispute resolution procedures and appropriate court proceedings. 
According to Art. 4 international tourist, in case of problems with the handling of the con-
tract, should be able to present the complaint to the competent authority of the visited state 
using the multilingual form of the form annexed to the Convention. In Chapter III of the pro-
posal, it is envisaged that the Contracting State designates a central authority, records officially 
the complaints and follow up actions. Article 7 establishes the principle of non-discrimina-
tion of an international tourist in accessing justice.

The  above-mentioned initiative seems interesting for a  number of  reasons, both from 
a theoretical as well as a practical perspective. Firstly, it can lead to – essentially desirable – 
codification on  international level. Secondly, it shows that the  Latin American states can 
be  a  driving force in  the  process of  creating unified private international law. Proposals 
originating from these countries are not accidental, since in this region since the nineteenth 
century a number of interesting proposals for international agreements have been emerged.
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1. Uwagi wprowadzające

Turystyka międzynarodowa polega na przemieszczaniu się osób przez granice państw, 
w tym – systemów prawnych i systemów wymiarów sprawiedliwości, stąd praktyczne 
znaczenie dla jej funkcjonowania ma wiele norm międzynarodowego prawa prywatne-
go i postępowania cywilnego1. Przedmiot wielu aktów normatywnych z tych zakresów 
prawa obejmuje współcześnie nie tylko zagadnienia jurysdykcji krajowej, właściwości 
prawa oraz uznawania i wzajemnego wykonywania zagranicznych orzeczeń, ale rów-
nież współpracę organów poszczególnych państw (sądów, administracji publicznej), 
która ma ułatwić rozpoznawanie spraw cywilnych w sytuacjach międzynarodowych.

W obecnym stanie źródeł prawa zagadnienia te są regulowane również przez źródła 
o genezie międzynarodowej, w tym umowy międzynarodowe i rozporządzenia unijne2. 
Obowiązywanie prawa ujednoliconego (lub zsynchronizowanego) w skali międzypań-
stwowej powoduje, że te same (lub takie same) reguły są stosowane w umawiających 
się państwach. Z jednej strony skutkuje to przewidywalnością zdarzeń, które będą mieć 
miejsce w innym państwie (np. trybu uznania orzeczenia wydawanego w umawiającym 
się państwie). Z drugiej strony pozwala na takie samo uregulowanie obu etapów współ-
pracy w obu umawiających się państwach (tj. zarówno etapu wnioskowania o pomoc 
w jednym państwie, jak i etapu jej świadczenia w drugim).

Ujednolicenie w skali międzynarodowej powyższych norm odnośnie do niektórych 
spraw cywilnych nastąpiło w ostatnim wieku na skutek przystępowania przez państwa 
do umów międzynarodowych sporządzonych przez Haską Konferencję Prawa Prywat-
nego Międzynarodowego (jak też w rezultacie wejścia w życie rozporządzeń unijnych, 
w dużym stopniu wzorowanych na dorobku tej organizacji międzynarodowej)3. Ty-
tułem przykładu można ogólnie wskazać na takie zakresy spraw prywatnoprawnych, 

1 Zob. P. Mostowik, Wybrane zagadnienia kolizyjnoprawne w regulacjach dotyczących turystyki [w:] Tu-
rystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula, J. Raciborski, Sucha Beskidz-
ka–Kraków 2008, s. 200–209; P.  Cybula, Kolizyjnoprawne problemy ochrony klienta w  ustawie o  usługach 
turystycznych w  świetle konwencji rzymskiej o  prawie właściwym dla zobowiązań umownych,  „Problemy 
Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2009, vol. VII, z. 1, s. 23–40.

2 Co do ich umocowania w polskim systemie prawnym zob. 87–91 i 241 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 81 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.).

3 Zob. P. Mostowik, M. Niedźwiedź, International Conventions Concluded by the European Union after 
the ECJ ‘Lugano II Opinion’ of 2006. An Alternative or Complementary to EU Regulations Path to Unification 
of Private International Law?,  „Polish Review of International and European Law” 2012, vol. 1–2, s. 49–53.
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regulowane konwencjami haskimi, jak umowa sprzedaży, odpowiedzialność deliktowa4 
z tytułu wypadków drogowych, powrót dziecka bezprawnie zatrzymanego po zagra-
nicznej podróży5 i zwolnienie dokumentów z obowiązku legalizacji6.

Na pozycję prawną cudzoziemca wpływa w szczególności konwencja haska 
z 25 października 1980 r.7, która w umawiających się państwach ułatwia dostęp do wy-
miaru sprawiedliwości. Zgodnie z tą umową międzynarodową obywatele umawiają-
cych się państw i osoby mające w nich miejsce zwykłego pobytu korzystają z pomocy 
sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w innym umawiającym się państwie 
na tych samych warunkach, jak obywatele lub osoby mające w nim miejsce zwykłego 
pobytu. Ta reguła ma zastosowanie do porad prawnych, pod warunkiem że wniosko-
dawca przebywa w państwie, w którym wnosi o poradę. Każde umawiające się państwo 
wyznacza organ centralny, który przyjmuje wnioski o pomoc sądową i nadaje im bieg. 
Osoba ubiegająca się o pomoc sądową może złożyć wniosek do organu przesyłającego 
umawiającego się państwa, w którym ma miejsce zwykłego pobytu, a wniosek taki – 
po sprawdzeniu pod względem formalnym – zostanie przekazany do innego umawia-
jącego się państwa. Następnie przyjmujący organ centralny rozstrzyga w przedmiocie 
wniosku o udzielenie pomocy sądowej lub podejmuje stosowne działania, konieczne 
do jego rozpatrzenia przez właściwy organ państwa wezwanego. Ponadto konwencja ta 
wyklucza możliwość żądania od osób mających miejsce zwykłego pobytu lub siedzibę 
w jednym z umawiających się państw, które biorą udział w postępowaniu przed sądami 
innego umawiającego się państwa, złożenia kaucji z tej przyczyny, że są one cudzoziem-
cami lub nie posiadają miejsca zwykłego pobytu lub siedziby w państwie, w którym zo-
stało wszczęte postępowanie. Orzeczenia w zakresie kosztów i opłat sądowych, wydane 
w jednym z umawiających się państw w odniesieniu do osoby zwolnionej od kaucji są, 
na wniosek wierzyciela, bezpłatnie wykonywane w innym umawiającym się państwie.

Warto zauważyć, że – również celem ułatwienia dostępu do wymiaru sprawied-
liwości w sytuacjach międzynarodowych – wcześniej sporządzono, pod auspicjami 
Rady Europy, umowę międzynarodową z 1977 r.8, której stroną jest również Polska. 
Problematyka ta jest również przedmiotem późniejszych działań legislacyjnych Unii 
Europejskiej, które – w skali regionalnej – doprowadziły do harmonizacji prawa doty-
czącego pomocy prawnej9.

4 Konwencja o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r., 
Dz.U. z 2003 r., Nr 63, poz. 585.

5 Konwencja dotycząca cywilnoprawnych aspektów uprowadzenia dziecka za  granicę, sporządzona 
w Hadze dnia 25 października 1980 r., Dz.U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528.

6 Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Ha-
dze dnia 5 października 1961 r., Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938.

7 Konwencja o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, spo-
rządzona w Hadze w dniu 25 października 1980 r., Dz.U. z 1995 r. Nr 18, poz. 86.

8 Porozumienie europejskie w sprawie przekazywania wniosków o przyznanie pomocy sądowej, sporzą-
dzone w Strasburgu w dniu 27 stycznia 1977 roku (Dz.U. z 1999 r. Nr 102, poz. 1183).

9 Dyrektywa 2003/8/EC z dnia 27 stycznia 2003 r. w celu usprawnienia dostępu do wymiaru sprawied-
liwości w  sporach transgranicznych poprzez ustanowienie minimalnych wspólnych zasad odnoszących 
się do  pomocy prawnej w  sporach o  tym charakterze (Dz.Urz. UE, L Nr  26, s. 41) oraz decyzje Komisji: 
nr 2004/844/WE z dnia 9 listopada 2004 r., ustanawiająca wzór formularza wniosku o pomoc prawną (Dz.Urz. 
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Znaczenie norm międzynarodowego prawa prywatnego i postępowania cywilnego 
jest w praktyce duże odnośnie do obrotu turystycznego, ponieważ sprawy z nim związane 
(w tym umowy między klientem i organizatorem) nie podlegają normom prawa material-
nego, które – podobnie jak np. profesjonalna sprzedaż międzynarodowa10 – byłyby ujed-
nolicone szeroko w skali międzypaństwowej. Wyjątkiem są regulacje przewozu lotniczego 
unormowane jednolicie rozporządzeniami unijnymi11 oraz ustawodawstwa państw unij-
nych zharmonizowane w zakresie dyrektyw o imprezach turystycznych12 i nabywcy prawa 
timeshare13, jak też ustawodawstwa państw członkowskich Rady Europy zharmonizowane 
w zakresie odpowiedzialności hotelarzy za bagaż turystów wzorem konwencji z 1962 r.14

Z uwagi na brak jednolitej w skali światowej regulacji materialnej praktyczne 
znaczenie, w szczególności odnośnie do turystyki pozaeuropejskiej, ma odpowiedź 
na pytania, które prawo będzie właściwe (którego państwa prawo zostanie w sprawie 
zastosowane) i jak dochodzić roszczeń z tytułu zawieranych umów oraz innych zdarzeń 
w obrocie turystycznym (np. w którym państwie i na jaki proceduralny sposób)15.

W ostatnim czasie w działalności Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzyna-
rodowego pojawił się wątek dotyczący zakresu spraw cywilnych obejmujących wyłącz-
nie międzynarodowy obrót turystyczny16. Rząd Brazylii wskazał tą tematykę w 2013 r. 
jako przedmiot postulowanych przyszłych prac Haskiej Konferencji. Inicjatywa ta zo-
stała następnie poparta przez podmioty z innych państw członkowskich tej organizacji 
międzynarodowej. Pierwotny projekt międzypaństwowego unormowania został w toku 
dalszych prac w latach 2014–2015 nieco zmodyfikowany przez projektodawcę, który 
ponadto dopracował uzasadnienie zgłoszonej inicjatywy. Przedmiotem dalszych uwag 
jest ogólna charakterystyka tej wersji sygnalizowanej inicjatywy.

UE, L Nr 365, s. 27) i nr 2005/630/WE z dnia 26 sierpnia 2005 r. ustanawiająca wzór formularza przekazania 
wniosku o pomoc prawną (Dz.Urz. UE, L Nr 225, s. 23).

10 Drogą przystąpienia do konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej 
w Wiedniu 11 kwietnia 1980 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286).

11 Zob. rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. usta-
nawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład 
albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów (Dz.Urz. UE, L Nr 46, s. 1).

12 Dyrektywa Rady 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji 
i wycieczek (Dz.Urz. WE, L Nr 158, s. 1). Zob. P. Cybula, komentarz do rozdziału 3 [w:] Usługi turystyczne. 
Komentarz, Warszawa 2012, Lex.

13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/122/WE z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie ochro-
ny konsumentów w odniesieniu do niektórych aspektów umów timeshare, umów o długoterminowe produkty 
wakacyjne, umów odsprzedaży oraz wymiany (Dz.Urz. UE, L Nr 33, s. 10).

14 Konwencja o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelo-
wych, sporządzona w Paryżu dnia 17 grudnia 1962 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 22, poz. 197). Zob. M. Stec, O odpo-
wiedzialności prowadzącego hotel (kilka uwag na kanwie nowelizacji Kodeksu cywilnego i Prawa przewozowego) 
[w:] Prace z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Janusza Pietrzykowskiego, red. J. Błeszyń-
ski, Warszawa 2000, s. 279–298.

15 Istotne w praktyce znaczenie ma również prawne unormowanie możliwości wnoszenia przez turystę 
o pomoc konsula – zob. P. Cybula, P. Czubik, Opieka konsularna nad turystami [w:] Prawo w praktyce biur 
podróży, red. P. Cybula, Warszawa 2006, s. 368–383; idem, Pomoc finansowa konsula jako instrument ochrony 
klienta niewypłacalnego organizatora turystyki,  „Europejski Przegląd Sądowy” 2014, nr 12, s. 20–27.

16 Zob. informacje dostępne na internetowej stronie HKPPM: www.hcch.net/en/projects/legislative-pro-
jects/protection-of-tourists (dostęp: 11.11.2017).
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2. Projekt konwencji haskiej o współpracy i dostępie zagranicznych 
turystów do wymiaru sprawiedliwości

2.1. Postulat sporządzenia umowy międzynarodowej pod auspicjami 
Haskiej Konferencji

W ramach działalności Amerykańskiego Stowarzyszenia Międzynarodowego Prawa 
Prywatnego (American Association on  Private International Law)17 eksperci kilku-
nastu państw, biorąc pod uwagę rozwój turystyki na świecie, poparli w 2012 r. inicja-
tywę opracowania umowy międzynarodowej, której celem byłaby ochrona turystów18. 
W tzw. Deklaracji z Rio de Janeiro zaproponowano, aby Haska Konferencja Prawa Pry-
watnego Międzynarodowego przystąpiła do badań dotyczących międzynarodowej re-
gulacji współpracy międzypaństwowej celem ochrony konsumentów usług turystycz-
nych, potrzebnej z uwagi na ich przebywanie z dala od własnego państwa ojczystego, 
kultury i języka. Opracowane rozwiązania miałyby gwarantować dostęp do wymiaru 
sprawiedliwości odwiedzanego państwa, jak też alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów oraz łatwe uzyskanie pomocy organów administracji państwowej19.

Brazylijska delegacja w 2013 r. przedstawiła Haskiej Konferencji projekt konwen-
cji o współpracy w zakresie ochrony zagranicznych turystów i odwiedzających, która 
regulować miała też ułatwienia dostępu takich osób do szeroko rozumianego wymia-
ru sprawiedliwości20. Tekst projektu był owocem wspólnych badań Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Międzynarodowego Prawa Prywatnego oraz Federalnego Uniwersy-
tetu Rio Grande do Sul nad rozwojem turystyki i jej znaczeniem gospodarczym oraz 
koniecznością stworzenia mechanizmów rozstrzygania sporów z udziałem turystów 
w ramach współpracy administracyjnej i prawnej na poziomie międzynarodowym. Ce-
lem tego przedłożenia było wprowadzenie problematyki międzynarodowej turystyki 
do prac roboczych Haskiej Konferencji, a w przyszłości – sporządzenia odpowiedniej 
umowy międzynarodowej pod auspicjami tej organizacji międzynarodowej21.

17 Działalność tej organizacji, obejmującej przede wszystkim Amerykę Środkową i Południową, relacjo-
nowana jest na stronie internetowej: www.asadip.org (dostęp: 11.11.2017).

18 Zob. Letters supporting the proposal by the Government of Brazil: Draft Convention on co-operation in re-
spect of  the protection of  tourists and visitors abroad, Info Doc. No 8 of April 2013, www.hcch.net (dostęp: 
11.11.2017).

19 Ponadto 15 marca 2013 roku, z okazji Światowego Dnia Praw Konsumenta, Prezydent Brazylii ogłosił 
plan, którego jednym z celów jest rozwój działań skierowanych na ochronę konsumentów, w tym w obszarze 
turystyki. Omawiany postulat doprowadzenia do harmonizacji lub ujednolicenia prawa w skali międzypań-
stwej współgra z tym planem.

20 Zob. Proposal by the Government of Brazil: Draft Convention on co-operation in respect of the protection 
of tourists and visitors abroad and Explanatory Memorandum on the topic of tourist protection, Prel. Doc. No 
11 of April 2013, www.hcch.net (dostęp: 11.11.2017).

21 Następnie w marcu 2014 r. brazylijskie Ministerstwo Sprawiedliwości, we współpracy z Instytutem Tu-
rystyki, zorganizowało międzynarodowe seminarium dotyczące rynku konsumenckiego w obszarze turystyki, 
w którym wzięli udział eksperci i przedstawiciele organów ochrony konsumentów i turystyki z Australii, Bra-
zylii, Kanady, Chile, Chin, Kolumbii, Kostaryki, Holandii, Peru, Portugalii, Szwajcarii, Urugwaju i międzyna-
rodowych organizacji prokonsumenckich. Problematyka ta była następnie dyskutowana w 2014 r. w ramach 
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W trakcie posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych i Strategii Haskiej Konferencji 
w kwietniu 2014 r. brazylijska delegacja zaprezentowała rozbudowane uzasadnienie 
zasadności podjęcia prac nad projektem konwencji przedstawionym w 2013 r.22 Po po-
parciu udzielonym przez znaczną liczbę członków, Rada postanowiła umieścić prace 
nad tą tematyką w porządku obrad Haskiej Konferencji w celu utrzymania dialogu 
z delegacjami państw niezdecydowanych oraz wyjaśnienia wątpliwości i uzyskania 
nowych argumentów23.

Przedmiotem dalszych uwag jest projekt umowy międzynarodowej o współpracy 
i dostępie zagranicznych turystów do wymiaru sprawiedliwości z listopada 2014 r., 
zamieszczony z uzasadnieniem w – datowanym na 2 stycznia 2015 r. – dokumencie 
(aneks I), który został sporządzony na potrzeby posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych 
i Strategii Haskiej Konferencji24.

2.2. Motywy wstępne brazylijskiej inicjatywy legislacyjnej

W  dokumencie tym przedstawiono najpierw argumenty przemawiające za  tym, 
że to Haska Konferencja (a nie np. Światowa Organizacja Turystyki ONZ; UNWTO25) 
jest organizacją, która powinna się zająć problematyką zgłoszoną przez Brazylię. Pod-
kreślono światowy zasięg terytorialny Haskiej Konferencji, jak również jej dorobek 
od 1893 r. w zakresie międzynarodowego prawa prywatnego i postępowania cywilnego. 
Stwierdzono, że prace Światowej Organizacji Turystyki ONZ obejmują regulacje ma-
terialnoprawne, a ponadto organizacja stanowi forum dialogu przede wszystkim dla 
organizatorów turystyki (profesjonalistów), a nie ich klientów. Zauważono przy tym, 
iż Haska Konferencja ma doświadczenie w budowaniu międzynarodowej współpracy 
polegającej na tworzeniu sieci organów z poszczególnych państw oraz opracowywa-
niu formularzy ułatwiających wzajemne kontakty i zapewnienie pomocy podmiotom 

międzynarodowej grupy roboczej w Rio de Janeiro, czego rezultatem było przesłanie brazylijskiemu rządowi 
i państwom latynoamerykańskim propozycji zmian pierwotnego projektu.

22 Zob. Proposal by the Government of Brazil on a draft convention on co-operation in respect of the protec-
tion of tourists and visitors abroad, accompanied by a justification and a multilingual complaint form, Prel. Doc. 
No 13 of April 2014, www.hcch.net (dostęp: 11.11.2017).

23 Co ciekawe, w 2014 r. Brazylia w trakcie piłkarskiego mundialu (tj. odwiedzin przez wielu zagranicz-
nych turystów) stworzyła projekt pilotażowy polegający na stosowaniu niektórych projektowanych rozwiązań 
konwencyjnych przez organy ochrony konsumentów we wszystkich 12 miastach goszczących piłkarskie roz-
grywki. Szczegóły tego programu zostały przedstawione w aneksie III do dokumentu z dnia 4 stycznia 2015 r., 
o którym będzie mowa w dalszej części. Zdaniem brazylijskiego rządu, pomogło to ograniczyć liczbę trudno-
ści zagranicznych turystów podczas mundialu, a przy okazji – zdiagnozować mocne i słabe strony projektu 
konwencji. W celu przezwyciężenia wątpliwości wyrażanych przez część państw Haskiej Konferencji Brazylii 
rząd inicjował też spotkania umożliwiające wyjaśnienie powziętej inicjatywy i przekonanie do niej.

24 Preliminary Document No 2 of January 2015 for the attention of the Council of March 2015 on General 
Affairs and Policy of the Conference. Proposal by the Government of Brazil on a Draft Convention on Co-Op-
eration and Access to Justice for International Tourists, www.hcch.net (dostęp: 11.11.2017), dalej jako: projekt 
konwencji z 2014 r.

25 United National World Tourism Organization (dalej jako UNWTO). Co do obecnych działań tej orga-
nizacji międzynarodowej zob. www2.unwto.org (dostęp: 11.11.2017).
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obrotu cywilnoprawnego26. W aneksie III dokładnie wyjaśniono, że potrzeba podjęcia 
prac przez Haską Konferencję jest uzasadniona, mimo że w ramach UNWTO opra-
cowywany jest przez grupę roboczą projekt konwencji ochrony turystów i dostawców 
usług turystycznych27. Zauważono, że  już lektura tytułów obu projektów prowadzi 
do wniosku, iż ich zakresy się nie pokrywają. Projekt przygotowany dla Haskiej Kon-
ferencji dotyczy pozycji prawnej turysty, który w odwiedzanym państwie korzysta z sy-
stemu wymiaru sprawiedliwości w celu ochrony swych praw, projekt zaś opracowy-
wany przez UNWTO ma na celu harmonizację prawa materialnego poszczególnych 
państw, w tym dotyczącego pozycji prawnej profesjonalnych organizatorów turystyki 
oraz ukształtowania  „najlepszych praktyk”. Dotychczasowe próby harmonizacji pra-
wa cywilnego w tym zakresie, dokonywane przez UNIDROIT, zakończyły się umiar-
kowanym powodzeniem28. Wydaje się, że w  tym miejscu referowanego dokumentu 
zbyt mocno zaakcentowano różnice między regulacją pozycji prawnej klienta i świad-
czeniodawcy usług turystycznych, w  istocie są oni bowiem stronami jednej umowy 
(podmiotami tej samej  „sprawy turystycznej”). Ma to zapewne dodatkowo uzasadnić 
potrzebę osobnych prac w ramach Haskiej Konferencji, której doświadczenie powo-
duje, że  jest ona  prawdopodobnie lepiej przygotowana do  sprawnego sporządzenia 
projektu konwencji niż UNWTO. Trudno jednak zaprzeczyć temu, że kompleksowa 
regulacja, która byłaby treścią jednej, powszechnie obowiązującej na świecie umowy 
międzynarodowej (niezależnie od tego, pod czyimi auspicjami zostałaby sporządzo-
na) byłaby rozwiązaniem optymalnym (chociażby z uwagi na brak obaw o negatywne 
zjawisko  „konfliktu konwencji”29).

Odnosząc się natomiast do meritum proponowanych rozwiązań, w preambule 
ogłoszonego w 2013 r. projektu konwencji najpierw podkreślono rozwój światowej 
turystyki oraz jej duże znaczenie gospodarcze i społeczne, a w szczególności wkład za-
granicznych turystów we wzmocnienie sektora turystycznego i ekonomicznego rozwoju 
państw. Zauważono, że turyści w odwiedzanych przez nich państwach mogą spotkać 
się ze szczególnymi problemami dotyczącymi dostępu do sądu bądź do alternatywnych 
procedur w celu rozwiązania sporów dotyczących ich interesów ekonomicznych oraz 
ich bezpieczeństwa30.

26 Pozytywnie oceniono też metody pracy Haskiej Konferencji, w tym badania nad wykonalnością pro-
jektu, posiedzenia grup ekspertów oraz negocjacje w ramach komisji reprezentujących państwa członkowskie 
i obserwatorów.

27 Draft Convention on the Protection of Tourists and Tourism Service Providers, tekst projektu z 2013 r. jest 
dostępny na stronie internetowej UNWTO: http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/cam55/CAM_55_3.5+Ann
ex+(Only+in+English).pdf (dostęp: 11.11.2017).

28 Konwencja z 23 kwietnia 1970 r. o umowach o podróż (International Convention on the Travel Contra-
cts) obowiązuje jedynie w sześciu państwach. Co do obecnego statusu zob. www.unidroit.org/ccv-overview-e.

29 Zob. M. Czepelak, Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzynarodowego, War-
szawa 2008, s. 210–250.

30 Zauważono przy tym, że Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Turystyki dnia 1 października 
1999  r. przyjęło rezolucję 406 (XIII), która została zatwierdzona rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
56/212 z dnia 21 grudnia 2001 r., a ponadto, że zostały wydane wytyczne ONZ w zakresie ochrony konsumen-
tów drogą rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 39/248 z dnia 16 kwietnia 1985 r. (zmienionej w 1999 r.). 
Instrumenty te nie mają jednak charakteru reguł bezpośrednio obowiązujących w poszczególnych państwach. 
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W dalszej części stwierdzono, że turystom międzynarodowym należy zapewnić 
odpowiedni dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz do alternatywnych procedur 
rozstrzygania sporów przewidzianych w odwiedzanym państwie, w czym pomoc-
ny będzie standardowy formularz skargi i ujednolicony sposób jej składania w od-
wiedzanym państwie. Ponieważ osiągnięcie tych celów wymaga wsparcia systemem 
współpracy organów różnych państw, potrzebne jest zawarcie odpowiedniej umowy 
międzynarodowej.

2.3. Projektowane szczegółowe postanowienia konwencji

Rozdział I projektu konwencji z 2014 r. zawiera opis celów jej zawarcia oraz defi-
nicje podstawowych pojęć w niej stosowanych. W świetle art. 1 projektu jej pierw-
szym celem jest zapewnienie turystom na stałe zamieszkałym w umawiających się 
państwach bądź obywatelom tych państw, którzy podróżują do  innego umawiają-
cego się państwa (państwa odwiedzanego), dostępu do  procedur sądowych oraz 
alternatywnych celem wszczęcia postępowania, w tym koncyliacyjnego, mediacyj-
nego bądź arbitrażowego. Dostęp ten ma obejmować również możliwości wnosze-
nia środków prawnych zmierzających do ochrony interesów konsumenta, które są 
przewidziane w państwie odwiedzanym dla obywateli tego państwa bądź osób stale 
w nim zamieszkałych.

Zawarcie konwencji ma również zapewnić dostarczenie takim turystom odpowied-
niej informacji na temat powyższych procedur, ustandaryzowanych wielojęzycznych 
formularzy celem zainicjowania środków prawnych na tle podróży i spraw powiąza-
nych, jak również odpowiedniej ścieżki składania i rozpoznawania takich skarg, pozwa-
lającej na szybkie i sprawne podjęcie środków w celu rozwiązania problemów turysty. 
Ponadto projekt konwencji ma na celu ustanowienie systemu współpracy między or-
ganami poszczególnych umawiających się państw.

Zawarte w art. 2 projektu definicje podstawowych pojęć użytych w konwencji, zo-
staną zasadniczo przytoczone w odpowiednich miejscach dalszych uwag dotyczących 
szczegółowych postanowień konwencji posługujących się tymi pojęciami. Od razu 
trzeba jednak wskazać, że  „zagraniczny turysta”, tj. pojęcie wyznaczające zakres zasto-
sowania omawianej regulacji, oznacza osobę, która ma zwykły pobyt lub obywatelstwo 
umawiającego się państwa i podróżuje do miejsca docelowego w innym umawiającym 
się państwie przez okres krótszy niż rok w każdym celu (biznesowym, udziału w konfe-
rencji, wypoczynku lub innym celu osobistym) innym niż zatrudnienie przez podmiot 
z odwiedzanego państwa, która to osoba nabywa usługi turystyczne lub zobowiązuje 
się do tego bądź jest ich beneficjentem lub cesjonariuszem.

Rozdział II został zatytułowany  „Informacje i skargi”. W świetle projektowanego 
art. 3, statuującego ogólny obowiązek informacyjny, umawiające się państwo powinno 
zagranicznym turystom udostępnić, np. w miejscach publicznych lub za pośrednictwem 

W preambule zauważono też, sygnalizowaną wyżej, konwencję haską z 25 października 1980 r., która w pew-
nych państwach ułatwia dostęp do wymiaru sprawiedliwości.
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internetu, informacje na temat dostępu do alternatywnych procedur rozstrzygania 
sporów31 oraz właściwych postępowań sądowych. Powinno też udostępnić dane kon-
taktowe, w tym adres strony internetowej, właściwego organu wyznaczonego zgodnie 
z art. 6 bądź zapewnić, że takie informacje są dostarczane przez sprzedawców i dostaw-
ców usług turystycznych32. Konieczne jest przy tym publikowanie takich informacji w ję-
zykach obcych, jak również w sposób dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 4, odnoszącym się do modelowego formularza skargi33, międzynaro-
dowy turysta może, w razie problemów z obsługą turystyki, przedstawić właściwemu 
organowi odwiedzanego państwa, wyznaczonemu na mocy art. 6, skargę przy zastoso-
waniu wielojęzycznego wzoru formularza załączonego do konwencji. Umawiające się 
państwo jest zobowiązane, przed przystąpieniem do konwencji, złożyć w stałym biurze 
tłumaczenie w oficjalnym języku lub językach standardowych pozycji, które muszą być 
zawarte w formularzu skargi, zgodnie z załącznikiem do konwencji, a następnie zgła-
szać modyfikacje tych tłumaczeń. Zostaną one przekazane pozostałym umawiającym 
się państwom i ogłoszone na internetowej stronie Haskiej Konferencji. Międzynaro-
dowy turysta może skorzystać z formularza skargi (reklamacji) w języku angielskim, 
francuskim lub sporządzonego w oficjalnym języku odwiedzanego państwa i złożonego 
przez umawiające się państwa w powyższym trybie.

W rozdziale III projektowanej konwencji uregulowano  „centralne i właściwe 
władze”. Zgodnie z art. 5 umawiające się państwo wyznacza organ centralny, który 
wykonuje obowiązki wynikające z konwencji. Państwa federalne, państwa o kilku 
systemach prawnych i/lub państwa złożone z autonomicznych jednostek teryto-
rialnych mogą wyznaczyć więcej niż jeden organ centralny, określający terytorialny 
i osobowy zakres ich funkcjonowania. Jeżeli państwo wyznaczyło więcej niż jeden 
organ centralny, wskazuje organ, do którego może być skierowana każda wiadomość 
celem przekazania jej właściwemu organowi centralnemu w tym państwie. Organy 
krajowe prowadzą rejestry skarg i działań podjętych w stosunku do nich na podsta-
wie własnego prawa.

Zadaniem organu centralnego jest, po pierwsze, współpraca z organami central-
nymi innych państw dla osiągnięcia celu konwencji, w tym przekazywanie informacji 
na temat przepisów, także o ochronie konsumentów, istotnych z punktu widzenia za-
bezpieczenia interesów turystów, jak też o alternatywnych procedurach rozstrzygania 
sporów, w tym procedurach reklamacyjnych, jak również właściwych procedurach są-
dowych związanych z obsługą turystyki. Sporne kwestie mogą dotyczyć np. środków 

31 Przez które rozumie się każdą procedurę poza postępowaniem sądowym, służącą rozstrzyganiu spo-
rów, np. procedurę pojednawczą, mediację lub arbitraż, w tym procedurę reklamacyjną dotyczącą ochrony 
interesów konsumenckich.

32 Przez których rozumie się każdą osobę fizyczną lub prawną, która w odniesieniu do usług turystycz-
nych działa w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywanym 
wolnym zawodem.

33 Przez którą rozumie się oświadczenie, poparte wiarygodnym dowodem, że sprzedawca lub dostawca 
mogli się dopuścić naruszenia prawa, w  szczególności przepisów chroniących konsumentów, które zabez-
pieczają interesy międzynarodowego turysty, albo dotyczą innych zagadnień związanych z turystyką, w tym 
bezpieczeństwa osobistego i zabezpieczenia międzynarodowego turysty.
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transportu, hoteli, usług biura podróży, zwiedzania muzeów, parków narodowych, 
wizyty w restauracji bądź dyskryminacji międzynarodowego turysty w odniesieniu 
do kosztów (cen) produktów i usług.

Po drugie, organ ten ma za zadanie wspomagać turystów, którzy mają miejsce zwy-
kłego pobytu w państwie organu centralnego lub są jego obywatelami wracającymi 
z innego umawiającego się państwa, gdzie zainicjowali procedurę reklamacji zgodnie 
z art. 4 i 6. W tym celu kontaktują się w ich imieniu z organem centralnym drugiego 
państwa w celu zapewnienia dalszego biegu takiemu postępowaniu, jak też zainicjowa-
nia takiej procedury skargowej w innym umawiającym się państwie poprzez kontakt 
z zagranicznym organem centralnym, jeżeli turysta zwrócił się do nich o to w terminie 
dwóch tygodni od powrotu. Organy centralne usiłują znaleźć, w miarę możliwości, 
rozwiązanie problemów, które pojawiają się przy stosowaniu konwencji.

Tematyką rozdziału IV jest  „Dostęp do procedur sądowych i alternatywnych”. 
Przepis art. 7 statuuje zasadę niedyskryminacji międzynarodowego turysty w do-
stępie do takich procedur. W świetle tego przepisu zagraniczni turyści z innych 
umawiających się państw powinni mieć dostęp do procedur sądowych i alternatyw-
nych, w cywilnych, handlowych i administracyjnych sprawach dotyczących obsługi 
turystyki, na warunkach przysługujących obywatelom lub osobom zwykle przeby-
wającym w danym umawiającym się państwie. Dotyczy to też doradztwa prawne-
go. W świetle art. 8 zakaz dyskryminacji obejmuje też zagadnienie zabezpieczenia 
kosztów procedur i wykonalności orzeczeń. Nie powinno być w szczególności wy-
magane złożenie kaucji, które byłoby uzasadnione obcym obywatelstwem turysty 
lub brakiem jego zwykłego pobytu w danym umawiającym się państwie, w którym 
postępowanie zostało wszczęte.

„Ogólne postanowienia”, składające się na rozdział 10, dotyczą relacji projek-
towanej konwencji z innymi umowami międzynarodowymi oraz ewentualnej re-
wizji standardowych formularzy, wspomnianych wyżej. Zgodnie z art. 9 konwen-
cja nie stanowi przeszkody do stosowania między umawiającymi się państwami 
innego instrumentu, który zapewnia szerszy zakres ochrony zagranicznych tury-
stów. Umawiające się państwa, będące również stronami konwencji haskiej z dnia 
25  października 1980 r., powinny koordynować współpracę w ramach obu konwen-
cji i stosować je komplementarnie. Natomiast art. 10 przewiduje, że wzory formu-
larzy, stanowiące załącznik do konwencji, mogą zostać zmienione nie w trybie jej 
nowelizacji, ale decyzją komisji powołanej przez Sekretarza Generalnego Haskiej 
Konferencji, która wywołuje skutki w stosunku do wszystkich umawiających się 
państw pierwszego dnia siódmego miesiąca po ich zakomunikowaniu przez depo-
zytariusza tym państwom.

Załącznikiem do konwencji jest rozbudowany standardowy formularz skargi (re-
klamacji międzynarodowego turysty), o którym była wyżej mowa. Postulowana umo-
wa międzynarodowa jest w tym zakresie przykładem obecnej tendencji regulowania 
przez prawodawców międzynarodowych zunifikowanych wielojęzycznych wzorów 
pism, co ułatwiać ma ich wypełnianie (tu przez turystę), zapewnić udokumentowanie 
istotnych elementów stanu faktycznego sprawy, jak też zmarginalizować potrzebę 
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uzupełniania dalszych dowodów (a tym samym nie rozciągać czasu trwania postępo-
wania). Trzeba przy tym zauważyć, że formularz stanowiący załącznik do omawianej 
konwencji jest bardzo szczegółowy.

3. Uwagi końcowe

Zreferowana wyżej inicjatywa wydaje się interesująca z kilku powodów ocenianych 
zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej. Po pierwsze, może ona dopro-
wadzić do – zasadniczo pożądanego – międzypaństwowego ujednolicenia pewnych 
obszarów szeroko rozumianego międzynarodowego prawa prywatnego i postępowa-
nia cywilnego, dotyczących kolejnego (mając na względzie dotychczasowy dorobek 
Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego) zakresu spraw prywat-
nych. Po drugie, pokazuje ona, że nie tylko państwa europejskie mogą być motorem 
takiego procesu zmierzającego do ujednolicenia prawa w skali międzynarodowej. Ak-
tywność państw latynoamerykańskich w omówionym przedmiocie nie jest przy tym 
przypadkowa, w ich grupie bowiem już wcześniej zrodziło się wiele propozycji umów 
międzynarodowych dotyczących międzynarodowego obrotu w  sprawach cywilnych 
(głównie jednak o charakterze regionalnym34). Po trzecie, inicjatywa ta dotyczy zakre-
su spraw, które z istoty obejmują prywatnoprawne stosunki międzynarodowe, dla któ-
rych funkcjonowania duże praktyczne znaczenie mają normy przewidujące transgra-
niczną współpracę państw. Wydaje się, że z uwagi na takie cechy spraw turystów, nie 
jest wykluczone podjęcie omówionej inicjatywy przez Haską Konferencję Prawa Pry-
watnego Międzynarodowego i sporządzenie umowy międzynarodowej, która spotka 
się następnie z pozytywnym przyjęciem w wielu państwach (tj. przystąpieniem przez 
nie do konwencji), co poskutkuje szerokim ujednoliceniem prawa w skali światowej.

Ewentualny dystans do zreferowanej inicjatywy, szczególnie w państwach europej-
skich, może natomiast wynikać z dostrzeżenia obowiązywania, wymienionych na wstę-
pie, aktów normatywnych regulujących dostęp do wymiaru sprawiedliwości, których 
rozwiązania mogą być użyteczne także dla turystów. Brak entuzjazmu może wynikać 
też z założenia, że lepiej byłoby doprowadzić do ujednolicenia w skali światowej pra-
wa materialnego regulującego pozycję prawną turysty. Założenie takie ocenić trzeba 
jednak jako idealistyczne. Należy przy tym zauważyć, że w wielu państwach Unii Euro-
pejskiej obowiązują już podobne regulacje ochrony klientów usługodawców w obszarze 
turystyki, w tym na skutek dostosowania prawa krajowego do wzorców z unijnych 
dyrektyw; omówiona inicjatywa miałaby większe praktyczne znaczenie dla sytuacji, 
tj. podróży, do państw trzecich, na przykład Ameryki Łacińskiej.

34 Zob. E.  Kamarad, Prawo prywatne międzynarodowe w  Ameryce Łacińskiej [w:]  Współczesne relacje 
transatlantyckie, red. J. Cisek, Kraków 2010; N. Zitkevits, Ujednolicenie przepisów części ogólnej prawa prywat-
nego międzynarodowego w Ameryce Łacińskiej, Kraków 2017, s. 238–315 (rozprawa doktorska zdeponowana 
w Bibliotece Jagiellońskiej).

Ochrona turysty jako przedmiot postulowanych prac legislacyjnych…
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Omówioną inicjatywę trzeba widzieć jako część współczesnych tendencji ujed-
nolicania (uzgadniania takich samych reguł) międzynarodowego prawa prywatnego 
i postępowania cywilnego. Procesy te obejmują obecnie nie tylko normy kolizyjne 
oraz normy jurysdykcyjne i reguły wykonywania obcych orzeczeń, ale również kolejny, 
czwarty obszar związany z postępowaniem cywilnym oraz wprowadzeniem ułatwień 
dla strony dochodzącej swych roszczeń za granicą. Projekt konwencji stanowi poszerze-
nie regulacji przewidzianych we – wspomnianych wcześniej – konwencji strasburskiej 
z 1977 r., dotyczącej tylko przekazywania wniosków o przyznanie pomocy sądowej, 
i konwencji haskiej z 1980 r., której celem jest również ułatwienie dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych.

W razie powodzenia omówionej lub podobnej inicjatywy (np. pod auspicjami Świa-
towej Organizacji Turystyki35) podróżowanie po świecie byłoby – z uwagi na świado-
mość obowiązywania w odwiedzanych krajach powyższych rozwiązań korzystnych dla 
zagranicznych turystów – nieco spokojniejsze.

35 Co do obecnych działań tej organizacji międzynarodowej – zob. www2.unwto.org (dostęp: 11.11.2017).


