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Ustawa z dnia...
Prawo prywatne międzynarodowe

R ozdział 1 
P rzep isy  ogó ln e

Art. 1. Ustawa niniejsza określa prawo właściwe dla stosunków 
z zakresu prawa prywatnego powiązanych z więcej niż jednym państwem.

Art. 2. Przepisy niniejszej ustawy nie naruszają uregulowań wła
ściwości prawa dla stosunków, o których mowa w art. 1, zawartych 
w obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej umowach międzynaro
dowych i w prawie Unii Europejskiej.

Art. 3. § 1. Jeżeli ustawa przewiduje właściwość prawa ojczyste
go, osoba będąca obywatelem więcej niż jednego państwa podlega, jako 
prawu ojczystemu, prawu tego z nich, z którym jest związana najściślej.

§ 2. Jeżeli ustawa uzależnia właściwość prawa od tego, czy okre
ślone osoby są obywatelami tego samego państwa, do przyjęcia, iż wy
maganie to jest spełnione wystarczy, że prawo tego państwa osoby te 
uznaje za swych obywateli.
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Art. 4. § 1. Jeżeli ustawa przewiduje właściwość prawa ojczyste
go, a obywatelstwa danej osoby ustalić nie można albo osoba ta  nie ma 
obywatelstwa żadnego państwa, stosuje się prawo państwa, w któ
rym znajduje się jej miejsce zamieszkania; w razie braku miejsca za
mieszkania stosuje się prawo państwa, w którym znajduje się miej
sce jej zwyczajnego pobytu.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do uchodźców, których 
więzy z państwem ojczystym uległy zerwaniu.

Art. 5. § 1. W wypadkach przewidzianych w ustawie można do
konać wyboru prawa właściwego.

§ 2. Wybór prawa powinien być wyraźny lub wynikać z okoliczno
ści sprawy, chyba że przepis dopuszczający wybór prawa stanowi inaczej.

§ 3. Wybór prawa, jego zmiana lub uchylenie dokonane po po
wstaniu stosunku prawnego nie naruszają praw osób trzecich.

§ 4. Jeżeli przed wyborem prawa, jego zmianą lub uchyleniem 
zostały przy dokonaniu czynności prawnej dopełnione wymagania 
w zakresie formy przewidziane w prawie co do jej formy właściwym, 
jej ważność -  z punktu widzenia wymagań dotyczących formy -  nie 
może być podważana na podstawie prawa, któremu czynność praw
na podlega w wyniku wyboru prawa, jego uchylenia lub zmiany, jeśli 
do nich doszło po dokonaniu czynności prawnej.

§ 5. Przy ustalaniu, czy dokonano wyboru prawa, oraz do oceny 
ważności wyboru prawa stosuje się przepisy artykułów 13, 19, 22 i 23.

A rt. 6. § 1. Jeżeli prawo obce, wskazane jako właściwe przez 
ustawę niniejszą każe stosować do danego stosunku prawnego pra
wo polskie, stosuje się prawo polskie.

§ 2. Jeżeli obce prawo ojczyste, wskazane jako właściwe przez 
ustawę niniejszą, każe stosować do danego stosunku inne prawo 
obce, stosuje się to prawo, chyba że ono samo nie uznaje się za wła
ściwe do oceny tego stosunku.

§ 3. Przepisów § 1 i § 2 nie stosuje się, jeżeli wskazanie prawa 
właściwego:

a) nastąpiło w drodze dopuszczonego w ustawie wyboru prawa,
b) dotyczy formy czynności prawnej lub papierów wartościowych,
c) nastąpiło na podstawie przepisów, o których mowa w art. 2, 

chyba że z przepisów tych wynika co innego.

Art. 7. Prawo właściwe stosowane na podstawie przepisów usta
wy obejmuje także normy publicznoprawne, które według tego pra
wa znajdują zastosowanie do danego stosunku.
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Art. 8. Jeżeli prawo właściwe dla ocenianego stosunku prawne
go zawiera przepisy ustanawiające ustawowe domniemania lub inne 
reguły określające ciężar dowodu odnoszące się do tego stosunku, 
stosuje się te przepisy.

Art. 9. Prawa obcego stosować nie można, jeżeli jego stosowanie 
miałoby skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku praw
nego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

Art. 10. § 1. Wskazanie prawa obcego nie wyłącza zastosowania 
tych norm prawa polskiego, z których treści lub celów w sposób nie
wątpliwy wynika, że regulują one podlegający ocenie stosunek bez 
względu na to, jakiemu prawu on podlega.

§ 2. Przy stosowaniu prawa właściwego można uwzględnić nor
my bezwzględnie wiążące innego państwa, z którymi oceniany stosu
nek jest ściśle związany, jeżeli normy te, według prawa tego państwa, 
stosuje się bez względu na to, jakiemu prawu ów stosunek podlega. 
Podczas rozstrzygania o uwzględnieniu tych norm należy mieć na 
uwadze ich naturę i cel oraz skutki, które wynikną z ich uwzględnie
nia, oraz te, które wyniknęłyby w razie ich pominięcia.

Art. 11. Jeżeli w państwie, którego prawo jest właściwe, obowią
zują różne systemy prawne, prawo tego państwa rozstrzyga, który 
z tych systemów należy stosować. W razie braku rozstrzygnięcia 
w tym prawie, stosuje się system prawny związany z ocenianym sto
sunkiem prawnym najściślej.

A rt. 12. § 1. Sąd jest obowiązany z urzędu ustalić okoliczności, 
od których zależy właściwość prawa, oraz stosować zarówno przepi
sy prawa prywatnego międzynarodowego, jak i prawo na podstawie 
tych przepisów właściwe.

§ 2. Jeżeli stwierdzenie w rozsądnym terminie treści właściwego 
prawa obcego nie jest możliwe, stosuje się prawo polskie.

R ozdział 2 
O soby fizyczn e

Art. 13. § 1. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych 
osoby fizycznej podlegają jej prawu ojczystemu.
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§ 2. Jeżeli osoba fizyczna dokonuje czynności prawnej w zakresie 
prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, wystarczy, że ma ona 
zdolność do dokonania tej czynności według prawa państwa, w któ
rym przedsiębiorstwo jest prowadzone.

§ 3. Jeżeli umowę zawarły osoby przebywające w tym samym 
państwie, osoba fizyczna, która ma zdolność według prawa tego pań
stwa, może się powołać na swą niezdolność wynikającą z prawa 
wskazanego w przepisie § 1 tylko wtedy, gdy w chwili zawarcia umo
wy druga strona o niezdolności wiedziała.

§ 4. Osoba mająca zdolność według prawa miejsca dokonania 
czynności, która dokonała jednostronnej czynności prawnej, może się 
powołać na niezdolność wynikającą z prawa wskazanego w przepisie 
§ 1 tylko wtedy, gdy nie przyniesie to uszczerbku osobom, które po
stępując z należytą starannością działały w zaufaniu do jej zdolności.

§ 5. Jeżeli osoba działa za pośrednictwem przedstawiciela, przy 
ustalaniu przesłanek stosowania przepisów § 3 i § 4 rozstrzygają oko
liczności zachodzące po stronie przedstawiciela.

§ 6. Przepis § 1 nie wyłącza zastosowania prawa, któremu czyn
ność prawna podlega, jeżeli z tego prawa wynikają szczególne wyma
gania w zakresie zdolności w odniesieniu do tej czynności prawnej.

§ 7. Przepisów § 3 i § 4 nie stosuje się do czynności prawnych 
z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego ani do rozporządzeń do
tyczących nieruchomości położonych w innym państwie niż państwo, 
w którym czynność prawna została dokonana.

Art. 14. § 1. Wykonywanie władzy rodzicielskiej albo opieki wo
bec osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz 
stosowanie innych środków służących do jej ochrony lub ochrony jej 
majątku podlegają prawu państwa, na którego terytorium osoba ta 
ma swój zwyczajny pobyt w chwili, gdy uprawnienia z tytułu władzy 
rodzicielskiej albo opieki są wykonywane lub gdy zachodzi potrzeba 
zastosowania odpowiedniego środka ochronnego.

§ 2. Jeżeli zastosowanie środków ochronnych przewidzianych 
w prawie obcym, wskazanym w przepisie § 1, jest w Rzeczypospoli
tej Polskiej niemożliwe lub wysoce utrudnione, sąd polski stosuje 
w tym zakresie prawo polskie.

A rt. 15. § 1. Ubezwłasnowolnienie podlega prawu ojczystemu 
osoby, której ono dotyczy.

§ 2. Jeżeli o ubezwłasnowolnieniu cudzoziemca orzeka sąd pol
ski, stosuje się prawo polskie.
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Art. 16. § 1. Do stwierdzenia zgonu albo uznania osoby za nie
obecną, zaginioną lub zmarłą stosuje się jej prawo ojczyste.

§ 2. Jeżeli o uznaniu za zmarłego albo o stwierdzeniu zgonu cu
dzoziemca orzeka sąd polski, stosuje się prawo polskie.

Art. 17. § 1. Imię i nazwisko osoby fizycznej podlegają jej prawu 
ojczystemu.

§ 2. Do nabycia albo utraty imienia lub nazwiska stosuje się pra
wo właściwe do oceny skutków zdarzenia, które prowadzi do naby
cia albo utraty imienia lub nazwiska.

§ 3. Wybór nazwiska przy zawarciu lub rozwiązaniu małżeństwa 
podlega prawu ojczystemu każdego z małżonków.

Art. 18. § 1. Dobra osobiste osoby fizycznej podlegają jej prawu 
ojczystemu.

§ 2. Osoba fizyczna może korzystać z ochrony dóbr osobistych 
przewidzianej w jej prawie ojczystym lub w prawie właściwym do 
oceny odpowiedzialności z tytułu naruszenia dobra.

§ 3. Jeżeli do naruszenia dobra osobistego doszło w środkach 
masowego komunikowania, o prawie do odpowiedzi, sprostowania 
lub innego podobnego środka ochronnego rozstrzyga prawo państwa, 
w którym ma siedzibę albo zwyczajny pobyt nadawca lub wydawca.

R ozdział 3
O soby praw ne i inn e jed n ostk i organizacyjne

Art. 19. § 1. Osoba prawna podlega prawu państwa, na którego 
terytorium ma siedzibę główną.

§ 2. Jeżeli jednak prawo wskazane w przepisie § 1 przewiduje 
właściwość prawa państwa, na podstawie którego osoba prawna zo
stała utworzona, stosuje się prawo tego państwa.

§ 3. Prawu wskazanemu w przepisach § 1 i § 2 podlegają w szcze
gólności:

a) powstanie, łączenie, podział, przekształcenie lub ustanie osoby 
prawnej,

b) charakter prawny,
c) nazwa oraz firma,
d) zdolność,
e) kompetencje i zasady działania oraz powoływanie i odwoływa

nie członków organów,
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f) reprezentacja,
g) nabycie i u tra ta  członkostwa oraz prawa i obowiązki z nim 

związane,
h) odpowiedzialność członków za zobowiązania osoby prawnej,
i) skutki naruszenia przez osobę reprezentującą osobę prawną 

ustawy, aktu założycielskiego lub statutu.
§ 4. Jeżeli osoba prawna dokonuje czynności prawnej w zakresie 

prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, wystarczy, że ma zdol
ność do dokonania tej czynności według prawa państwa, w którym to 
przedsiębiorstwo jest prowadzone.

§ 5. Osoba prawna nie może się powołać wobec drugiej strony na 
ograniczenia dotyczące jej zdolności lub reprezentacji, wynikające 
z prawa wskazanego w przepisach § 1 lub § 2, jeżeli ograniczeń takich 
nie przewiduje prawo państwa, w którym czynność prawna została 
dokonana, chyba że druga strona o nich wiedziała. Przepisu tego nie 
stosuje się do rozporządzeń dotyczących nieruchomości położonych 
w innym państwie niż państwo, w którym czynność prawna została 
dokonana.

§ 6. Z chwilą przeniesienia siedziby głównej do innego państwa 
osoba prawna podlega prawu tego państwa. Osobowość prawna uzy
skana w państwie dotychczasowej siedziby jest zachowana, jeżeli 
przewidują to prawa obu zainteresowanych państw. Jednakże prze
niesienie siedziby głównej w obrębie Europejskiego Obszaru Gospo
darczego nie może prowadzić do utraty osobowości prawnej.

§ 7. Fuzja osób prawnych mających siedziby główne w różnych 
państwach wymaga dopełnienia wymagań określonych w prawie tych 
państw.

§ 8. Przepisy §§ 1-7 stosuje się odpowiednio do jednostek orga
nizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

Art. 20. Do ochrony dóbr osobistych osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych, o których mowa w art. 19 § 8, stosuje się odpowied
nio przepis art. 18.

R ozdział 4 
P ełn om ocn ictw o

Art. 21. § 1. Pełnomocnictwo podlega prawu wybranemu przez 
mocodawcę. Jednakże wobec osoby trzeciej, z którą pełnomocnik do
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konał czynności prawnej, można się powołać na prawo wybrane tyl
ko wtedy, gdy osoba ta o wyborze wiedziała albo mogła się z łatwo
ścią o nim dowiedzieć. Mocodawca może się powołać wobec pełno
mocnika na prawo wybrane tylko wtedy, gdy ten o wyborze prawa 
wiedział lub mógł się z łatwością o nim dowiedzieć.

§ 2. W razie braku wyboru prawa pełnomocnictwo podlega:
a) prawu państwa siedziby pełnomocnika, w której on stale dzia

ła, albo
b) prawu państwa, w którym znajduje się przedsiębiorstwo nale

żące do mocodawcy, jeżeli tu stale działa pełnomocnik;
c) w innych wypadkach — prawu państwa, w którym pełnomocnik 

rzeczywiście działał, reprezentując mocodawcę, lub w którym wedle 
woli mocodawcy powinien działać.

R ozdział 5
Istn ien ie  czyn n ości praw nej i jej form a

Art. 22. § 1. Istnienie czynności prawnej podlega prawu dla niej 
właściwemu.

§ 2. Strona, która twierdzi, że nie złożyła oświadczenia woli, 
może się powołać na prawo państwa, w którym ma miejsce zwyczaj
nego pobytu, jeżeli z okoliczności wynika, że ocena skutków jej zacho
wania według prawa wskazanego w przepisie § 1 nie byłaby zasadna.

Art. 23. § 1. Forma czynności prawnej podlega prawu właściwe
mu dla tej czynności. Wystarczy jednak zachowanie formy przewi
dzianej w prawie państwa, w którym czynność zostaje dokonana. Je
żeli umowę zawierają osoby przebywające w chwili złożenia oświad
czeń woli w różnych państwach, wystarczy wówczas zachowanie for
my przewidzianej dla tej czynności w prawie jednego z tych państw.

§ 2. Przepisu § 1 zdanie 2 i 3 nie stosuje się do rozporządzeń do
tyczących nieruchomości oraz do czynności prawnych, których przed
miotem jest utworzenie, łączenie, podział, przekształcenie lub likwi
dacja osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, o której mowa 
w art. 19 § 8 ustawy.

§ 3. Jeżeli czynności prawnej dokonał przedstawiciel, w razie sto
sowania przepisu § 1 zdanie 2 i 3, bierze się pod uwagę okoliczności 
dotyczące przedstawiciela.
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R ozdział 6
P rzed aw n ien ie  i inn e p ostac ie  d aw n ości

A rt. 24. Przedawnienie roszczenia podlega prawu właściwemu 
dla tego roszczenia.

Art. 25. Przepis art. 24 stosuje się odpowiednio do innych instytucji 
będących wyrazem oddziaływania upływu czasu na stosunek prawny.

R ozdział 7
Z obow iązania ze zdarzeń  

nie będ ących  czyn n ościam i praw nym i

Art. 26. § 1. Zobowiązanie z czynu niedozwolonego podlega pra
wu państwa, w którym powstało zagrożenie poniesienia szkody albo 
szkodę poniesiono.

§ 2. Zobowiązanie z tytułu powstania zagrożenia lub wyrządzenia 
szkody przez produkt niebezpieczny podlega prawu państwa, w którym 
znajduje się miejsce zwyczajnego pobytu poszkodowanego, chyba że oso
ba, której przypisuje się odpowiedzialność, wykaże, iż produkt został 
wprowadzony do obrotu w tym państwie bez jej zgody. W takim wypadku 
właściwe jest prawo państwa, w którym osoba, której przypisuje się od
powiedzialność, ma miejsce zwyczajnego pobytu albo siedzibę.

§ 3. Jeżeli osoba, której przypisuje się odpowiedzialność, i po
szkodowany m ają w chwili powstania zagrożenia lub wyrządzenia 
szkody, miejsce zwyczajnego pobytu lub siedzibę w tym samym pań
stwie, stosuje się prawo tego państwa.

§ 4. Jeżeli jednak z okoliczności wynika, że zobowiązanie z czy
nu niedozwolonego pozostaje w ściślejszym związku z prawem inne
go państwa niż wskazane w przepisach §§ 1-3, stosuje się prawo tego 
innego państwa.

§ 5. Po powstaniu zobowiązania strony mogą wybrać prawo dla 
niego właściwe.

§ 6. Jeżeli przewiduje to prawo właściwe dla czynu niedozwolo
nego lub dla stosunku ubezpieczenia, poszkodowanemu przysługuje 
roszczenie bezpośrednio przeciwko ubezpieczycielowi osoby odpowie
dzialnej za szkodę.

§ 7. Prawo właściwe według przepisów §§ 1—5 rozstrzyga także 
o zdolności osoby do ponoszenia odpowiedzialności z tytułu czynu nie
dozwolonego.
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A rt. 27. Prawo właściwe dla pozaumownej odpowiedzialności 
cywilnej wynikającej z wypadków drogowych określa Konwencja 
o prawie właściwym dla wypadków drogowych, podpisana w Hadze 
dnia 4 maja 1971 r. (Dz.U. 2003, nr 63, poz. 585).

Art. 28. Prawem właściwym dla zobowiązania wynikającego z wy
rządzenia szkody w środowisku jest prawo wskazane w przepisach art. 
26 § 1 i § 6. Poszkodowany może oprzeć roszczenie także na prawie pań
stwa, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące wyrządzeniem szkody.

Art. 29. § 1. Zobowiązanie wynikające z czynu nieuczciwej kon
kurencji podlega prawu państwa, na którego terytorium konkuren
cja lub zbiorowe interesy konsumentów zostały naruszone albo mogą 
zostać naruszone bezpośrednio i w znacznym stopniu.

§ 2. Jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji narusza wyłącznie inte
resy określonego konkurenta, stosuje się przepis art. 26.

Art. 30. § 1. Zobowiązanie wynikające z bezpodstawnego wzbo
gacenia podlega prawu państwa, w którym nastąpiło wzbogacenie.

§ 2. Zobowiązanie wynikające z nienależnego świadczenia podle
ga prawu właściwemu dla zamierzonego lub łączącego strony stosun
ku prawnego, w związku z którym świadczenie zostało spełnione.

§ 3. Zobowiązanie wynikające z prowadzenia cudzej sprawy bez 
zlecenia podlega prawu państwa, w którym ma miejsce zwyczajnego 
pobytu albo siedzibę osoba, której sprawy były prowadzone. Jeżeli 
jednak prowadzenie cudzej sprawy polega na ochronie osoby lub mie
nia, stosuje się prawo państwa, w którym przebywa osoba, której 
sprawy były prowadzone, albo prawo państwa, w którym znajduje się 
mienie w chwili prowadzenia cudzej sprawy.

§ 4. Do zobowiązań, o których mowa w §§ 1-3, stosuje się odpo
wiednio przepisy art. 26 §§ 3-5.

R ozdział 8
Z obow iązania  w ynik ające z czyn n ości praw nych

Art. 31. § 1. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych określa 
Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, podpisa
na w Rzymie dnia 19 czerwca 1980 r.



124 Projekt ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, do zobowiązań 
umownych wyłączonych przez Konwencję spod jej zasięgu stosuje się 
postanowienia artykułów 3—15 Konwencji,

§ 2. Zobowiązanie wynikające z papieru wartościowego innego 
niż weksel i czek podlega prawu państwa, w którym papier warto
ściowy został wystawiony,

Art. 32. § 1, Zobowiązanie wynikające z jednostronnej czynności 
prawnej podlega prawu wybranemu przez dokonującego tej czynno
ści. Od chwili gdy obie strony takiego zobowiązania są zindywiduali
zowane, wybór prawa, jego zmiana lub uchylenie wymagają porozu
mienia obu stron tego stosunku,

§ 2. W razie braku wyboru prawa do zobowiązania z jednostron
nej czynności prawnej stosuje się prawo państwa, w którym osoba 
dokonująca czynności prawnej ma miejsce zwyczajnego pobytu albo 
siedzibę. Jeżeli z okoliczności wynika, że zobowiązanie pozostaje 
w ściślejszym związku z prawem innego państwa, stosuje się prawo 
tego państwa.

A rt. 33. § 1. Prawo państwa, w którym zbywca wierzytelności 
ma miejsce zwyczajnego pobytu albo siedzibę w chwili przelewu, roz
strzyga o jego skutkach wobec osób trzecich.

A rt. 34. § 1. Prawo państwa, któremu podlega przejmowany 
dług, rozstrzyga o dopuszczalności i przesłankach jego przejęcia, sku
teczności przejęcia wobec wierzyciela oraz o stosunkach między 
przejmującym dług a wierzycielem.

§ 2. Skutki przejęcia długu wobec osób trzecich podlegają prawu 
państwa, w którym przejmujący dług ma miejsce zwyczajnego poby
tu albo siedzibę w chwili przejęcia.

Art. 35. § 1. Potrącenie podlega prawu właściwemu dla wierzy
telności, z którą dokonywane jest potrącenie. Jeżeli potrącenie nastę
puje na podstawie umowy, przy ustalaniu prawa dla niej właściwego 
stosuje się przepis art. 31.

Art. 36. Wpływ zmiany wartości waluty na wysokość zobowiąza
nia ocenia się według prawa właściwego dla tego zobowiązania.

Art. 37. W stosunkach pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą 
konsument korzysta z ochrony, jaką zapewnia mu, jako konsumento
wi, prawo państwa miejsca jego zwyczajnego pobytu, chyba że przed
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siębiorca — z uwagi na zakres i charakter swej działalności — nie mógł 
w sposób rozsądny spodziewać się zastosowania tego prawa.

R ozdział 9 
U m ow y o arbitraż

Art. 38. § 1. Strony umowy o arbitraż mogą wybrać prawo dla 
niej właściwe.

§ 2. Jeżeli wyboru prawa nie dokonano, umowa o arbitraż podle
ga prawu państwa, na którego obszarze znajduje się uzgodnione 
przez strony miejsce arbitrażu. W razie braku takiego uzgodnienia 
umowa o arbitraż podlega prawu właściwemu dla stosunku prawne
go, którego spór dotyczy; wystarczy jednak, że umowa jest skutecz
na według prawa państwa, na którego terytorium postępowanie się 
toczy lub sąd arbitrażowy wydał orzeczenie.

Art. 39. Istnienie oraz forma umowy o arbitraż podlegają prawu 
państwa miejsca arbitrażu.

R ozdział 10
W łasność i inne praw a rzeczow e. P osiad an ie

Art. 40. § 1. Własność i inne prawa rzeczowe podlegają prawu 
państwa, w którym znajduje się ich przedmiot.

§ 2. Nabycie i utrata własności, jak również nabycie i utrata oraz 
zmiana treści lub pierwszeństwa innych praw rzeczowych podlegają 
prawu państwa, w którym przedmiot tych praw znajdował się w chwi
li, gdy nastąpiło zdarzenie pociągające za sobą wymienione skutki 
prawne.

Art. 41. Prawa rzeczowe na statkach powietrznych i wodnych 
oraz na pojazdach szynowych podlegają prawu państwa, w którym 
wpisane są do rejestru, a w razie braku wpisu -  prawu państwa ma
cierzystego portu, stacji lub innego podobnego miejsca.

A rt. 42. Prawa rzeczowe na rzeczach w transporcie podlegają 
prawu państwa, z którego rzeczy wysłano, chyba że z okoliczności
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wynika, iż są one powiązane ściślej z prawem innego państwa. Sto
suje się wówczas prawo tego innego państwa.

Art. 43. § 1. Prawa zapisane na kontach depozytowych w syste
mie rozrachunku papierów wartościowych podlegają prawu państwa, 
w którym znajduje się siedziba podmiotu prowadzącego konto depo
zytowe.

§ 2. Prawu wskazanemu w przepisie § 1 podlegają również zabez
pieczenia na papierach wartościowych zdeponowanych na kontach 
depozytowych.

§ 3. Prawa na papierach wartościowych nie zdeponowanych na 
kontach depozytowych podlegają prawu państwa, w którym znajdu
je się papier wartościowy.

Art. 44. Jeżeli rzecz uznana w prawie państwa jej miejsca poło
żenia za prawnie chronione dobro kultury zostanie z naruszaniem 
prawa tego państwa wywieziona do innego państwa, roszczenia zmie
rzające do jej odzyskania podlegają -  w zależności od wyboru upraw
nionego -  prawu państwa, z którego rzecz wywieziono, albo prawu 
państwa, w którym się ona znajduje.

Art. 45. Przepisy artykułów 40-44 stosuje się odpowiednio do 
posiadania.

R ozdział 11
W łasność in te lek tu a ln a

Art. 46. § 1. Powstanie, treść i ustanie prawa własności intelek
tualnej podlegają prawu państwa, na którego terytorium ma miejsce 
korzystanie z tego prawa.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się także do rozporządzeń prawem wła
sności intelektualnej oraz do ustalenia pierwszeństwa tych praw.

A rt. 47. Uprawnienia pracownika wobec pracodawcy z ty tu 
łu praw własności intelektualnej związanych z jego działalnością 
w ramach stosunku pracy podlegają prawu właściwemu dla tego sto
sunku.
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R ozdział 12 
Spraw y m ałżeń sk ie

Art. 48. O możności zawarcia małżeństwa rozstrzyga w stosun
ku do każdej ze stron jej prawo ojczyste z chwili zawarcia małżeń
stwa.

Art. 49. § 1. Forma zawarcia małżeństwa podlega prawu pań
stwa, w którym jest ono zawierane.

§ 2. Jeżeli małżeństwo zawierane jest poza granicami Polski, 
wystarcza zachowanie formy wymaganej w prawach ojczystych oboj
ga małżonków albo we wspólnym prawie miejsca zamieszkania lub 
zwyczajnego pobytu małżonków z chwili zawarcia małżeństwa.

§ 3. Ważne pod względem formy jest małżeństwo osób, z których 
żadna nie jest obywatelem państwa miejsca zawarcia małżeństwa, 
zawarte przed osobą upoważnioną przez władze państwa, którego 
obywatelem jest jedna z tych osób, w formie przewidzianej w prawie 
tego państwa.

Art. 50. § 1. Stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami 
podlegają każdoczesnemu wspólnemu prawu ojczystemu.

§ 2. W razie braku wspólnego prawa ojczystego stosuje się pra
wo państwa, w którym oboje małżonkowie mają miejsce zwyczajnego 
pobytu, a jeżeli małżonkowie nie mają miejsca zwyczajnego pobytu 
w tym samym państwie — prawo państwa, z którym małżonkowie 
w inny sposób są wspólnie najściślej związani.

Art. 51. § 1. Małżonkowie mogą poddać swe stosunki majątko
we prawu ojczystemu jednego z nich albo prawu państwa, w którym 
jedno z nich ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwyczajnego poby
tu. Wyboru prawa można dokonać także przed zawarciem małżeń
stwa.

§ 2. Przy zawarciu umów, o których mowa w paragrafie poprze
dzającym, wystarczy dopełnienie wymagań dotyczących formy, prze
widzianych dla majątkowych umów małżeńskich w prawie wybranym 
lub w prawie państwa miejsca zawarcia umowy.

§ 3. Majątkowa umowa małżeńska podlega prawu wybranemu 
przez strony zgodnie z przepisem § 1. W razie braku wyboru prawa 
do majątkowej umowy małżeńskiej stosuje się prawo właściwe dla 
stosunków osobistych i majątkowych między małżonkami z chwili 
zawarcia takiej umowy.
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A rt. 52. § 1. Jeżeli małżonek i osoba trzecia będąca wierzycie
lem mają w chwili powstania zobowiązania miejsce zwyczajnego po
bytu w tym samym państwie, prawo tego państwa stosuje się do oce
ny skuteczności małżeńskiego ustroju majątkowego wobec osób trze
cich, chyba że osoba trzecia w chwili powstania zobowiązania znała 
charakter i treść tego ustroju lub przy dołożeniu należytej staranno
ści zdołałaby je poznać albo były dopełnione wymagania dotyczące jaw
ności i wpisów przewidziane w prawie właściwym dla małżeńskiego 
ustroju majątkowego lub -  w odniesieniu do praw rzeczowych na nie
ruchomościach -  w prawie państwa, na którego terytorium nierucho
mość się znajduje.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności 
małżonka za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego małżonka 
w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny.

Art. 53. § 1. Rozwiązanie małżeństwa podlega wspólnemu pra
wu ojczystemu małżonków z chwili żądania rozwiązania małżeństwa.

§ 2. W razie braku wspólnego prawa ojczystego małżonków wła
ściwe jest prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają w chwi
li żądania rozwiązania małżeństwa miejsce zwyczajnego pobytu, a je
żeli małżonkowie nie mają w owej chwili miejsca zwyczajnego poby
tu w tym samym państwie -  prawo państwa, w którym oboje małżon
kowie mieli ostatnio miejsce zwyczajnego pobytu.

§ 3. W razie braku okoliczności rozstrzygających o właściwości 
prawa na podstawie przepisów § 1 i § 2 do rozwiązania małżeństwa 
stosuje się prawo polskie.

§ 4. Postanowienia poprzedzających paragrafów stosuje się odpo
wiednio do separacji.

§ 5. Jeżeli prawo właściwe na podstawie przepisów §§ 1—2 i § 4 
nie przewiduje ani rozwodu, ani separacji, do rozwodu lub separacji 
stosuje się prawo polskie.

Rozdział 13 
Przysposobienie

A rt. 54. § 1. Przysposobienie podlega prawu ojczystemu przy
sposabiającego.

§ 2. Przysposobienie nie może jednakże nastąpić bez zachowania 
przepisów prawa ojczystego osoby, która ma być przysposobiona, do-
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tyczących zgody tej osoby, zgody jej przedstawiciela ustawowego oraz 
zezwolenia właściwego organu państwowego.

Art. 55. Przysposobienie wspólne małżonków podlega ich wspól
nemu prawu ojczystemu. Jeżeli małżonkowie nie mają obywatelstwa 
tego samego państwa, do przysposobienia stosuje się prawo państwa, 
w którym oboje małżonkowie mają miejsce zwyczajnego pobytu, a w ra
zie braku takiego miejsca -  prawo państwa, z którym małżonkowie są 
w inny sposób wspólnie najściślej związani.

R ozdział 14
S tosu n k i m iędzy rodzicam i a d zieck iem

A rt. 56. § 1. Stosunki osobiste i majątkowe między rodzicami 
a dzieckiem podlegają prawu ojczystemu dziecka.

§ 2. Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa albo macierzyństwa — z za
strzeżeniem przepisu § 3 -  podlegają prawu ojczystemu dziecka 
z chwili jego urodzenia.

§ 3. Uznanie dziecka podlega prawu państwa, którego dziecko 
jest obywatelem w chwili uznania. W razie gdy prawo to nie przewi
duje uznania dziecka, stosuje się prawo ojczyste dziecka z chwili jego 
urodzenia, jeżeli to prawo uznanie przewiduje.

Art. 57. § 1. Do legitymacji -  z zastrzeżeniem przepisu § 2 -  sto
suje się prawo ojczyste rodzica dokonującego legitymacji z chwili jej 
dokonania. Jednakże do legitymacji mającej wywrzeć skutki po 
śmierci rodzica, który dokonuje legitymacji, stosuje się prawo ojczy
ste rodzica z chwili jego śmierci.

§ 2. Do legitymacji przez następcze małżeństwo rodziców docho
dzi, jeżeli prawo ojczyste jednego z rodziców z chwili zawarcia mał
żeństwa wiąże taki skutek z zawarciem małżeństwa.

R ozdział 15
O bow iązki a lim en tacyjne

Art. 58. Prawo właściwe dla obowiązków alimentacyjnych okre
śla Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych,

9 Problemy...
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podpisana w Hadze dnia 2 października 1973 r. (Dz.U. 2000, nr 39, 
poz. 444).

R ozdział 16 
Spraw y spadk ow e

Art. 59. § 1. Spadkodawca w testamencie lub w innym rozrzą
dzeniu ostatniej woli może poddać sprawę spadkową swemu prawu 
ojczystemu, prawu miejsca swego zamieszkania albo prawu miejsca 
swego zwyczajnego pobytu z chwili dokonania tej czynności lub z chwi
li swej śmierci.

§ 2. W razie braku wyboru prawa w sprawie spadkowej właści
we jest prawo ojczyste spadkodawcy z chwili jego śmierci.

Art. 60. Z zastrzeżeniem art. 61 o ważności testamentu i innych 
czynności prawnych na wypadek śmierci rozstrzyga prawo ojczyste 
spadkodawcy z chwili dokonywania tych czynności.

Art. 61. § 1. Prawo właściwe dla formy testamentu określa kon
wencja dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozrządzeń testa
mentowych, podpisana w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. 
1969, nr 34, poz. 284).

§ 2. Prawo wskazane na podstawie § 1 stosuje się także do formy 
innych rozrządzeń na wypadek śmierci.

R ozdział 17 
P rzep isy  k oń cow e

Art. 62. W razie braku wskazania prawa właściwego w niniejszej 
ustawie, w przepisach wymienionych w art. 2 lub w przepisach szcze
gólnych, do stosunku objętego zakresem zastosowania niniejszej usta
wy stosować należy prawo państwa, z którym stosunek ten jest naj
ściślej związany.

Art. 63. Traci moc ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo pry
watne międzynarodowe (Dz.U. nr 46, poz. 290; zm. Dz.U. 1995, nr 83, 
poz. 417, Dz.U. 1999, nr 52, poz. 532).
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Art. 64. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski 
(Dz.U. nr 138, poz. 1545; zm. Dz.U. 2002, nr 41, poz. 365, Dz.U. 2003, 
nr 229, poz. 2277, Dz.U. 2004, nr 93, poz. 895, nr 173, poz. 1808, Dz.U. 
2005, nr 155, poz. 1298) uchyla się art. 355, art. 356 i art. 359.

Art. 65. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. 
nr 130, poz. 1112; zm. Dz.U. 2004, nr 54, poz. 535, nr 96, poz. 959, nr 99, 
poz. 1002, nr 172, poz. 1805, nr 173, poz. 1808, nr 273, poz. 2703, nr 99, 
poz. 1002, Dz.U. 2005, nr 163, poz. 1362, nr 180, poz. 1490, nr 90, poz. 757, 
nr 175, poz. 1462, nr 180, poz. 1490) uchyla się art. 6, art. 7, art. 10, 
art. 11, art. 12, art. 13, art. 14 i art. 15 ust. 2.

Art. 66. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst 
jednolity Dz.U. 1998, nr 21, poz. 94; zm. Dz.U. 1998, nr 106, poz. 668, 
nr 113, poz. 717, Dz.U. 1999, nr 99, poz. 1152, Dz.U. 2000, nr 19, poz. 239, 
nr 43, poz. 489, nr 107, poz. 1127, nr 120, poz. 1268, Dz.U. 2001, nr 11, 
poz. 84, nr 28, poz. 301, nr 52, poz. 538, nr 99, poz. 1075, nr 111, poz. 1194, 
nr 123, poz. 1354, nr 128, poz. 1405, nr 154, poz. 1805, Dz.U. 2002, nr 74, 
poz. 676, nr 135, poz. 1146, nr 196, poz. 1660, nr 199, poz. 1673, nr 200, 
poz. 1679, Dz.U. 2003, nr 166, poz. 1608, nr 213, poz. 2081, Dz.U. 2004, 
nr 96, poz. 959, nr 99, poz. 1001, nr 120, poz. 1252, nr 240, poz. 2407, 
Dz.U. 2005, nr 10, poz. 71, nr 68, poz. 610, nr 86, poz. 732, nr 167, poz. 
1398) uchyla się art. 6.

Art. 67. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich 
statkach handlowych (Dz.U. nr 61, poz. 258; zm. Dz.U. 1994, nr 113, 
poz. 547, Dz.U. 1998, nr 113, poz. 717, Dz.U. 2000, nr 109, poz. 1156, 
Dz.U. 2002, nr 240, poz. 2060, Dz.U. 2003, nr 229, poz. 2277, Dz.U. 
2004, nr 96, poz. 959) uchyla się art. 2.

Art. 68. Pozostają w mocy przepisy szczególne dotyczące przed
miotów unormowanych w niniejszej ustawie.

Art. 69. Ustawa wchodzi w życie z dniem...
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