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W³a�ciwo�æ prawa dla umowy leasingu
� zagadnienia wêz³owe

I. Pojêcie umowy leasingu

1. USA oraz inne pañstwa prawa powszechnego
Leasing uznawany jest powszechnie za stosunkowonow¹ formê obrotu

gospodarczegoorazmetodê finansowania inwestycji, którawykszta³ci³a siê
na pocz¹tku drugiej po³owy bie¿¹cego stulecia w USA. Wspó³cze�nie w
nauce ekonomii i prawa USA przez leasing rozumie siê transakcjê pole-
gaj¹c¹ na oddaniu rzeczy do korzystania za op³at¹ oraz � zasadniczo � z
zastrze¿eniem zwrotu rzeczy1. Wed³ug art. 2A § 103(1)(j) jednolitego

1 Por. w pi�miennictwie polskim � J. P o c z o b u t, Umowa leasingu w prawie kra-
jowym i miêdzynarodowym, wyd. 2, Warszawa 1996, s. 44 i n. oraz obcym � R. A . A n -
d e r s o n, Anderson on the uniform commercial code. Cumulative supplement, t. 5, wyd.
3, Deerfield, Il. � NewYork, N.Y. � Rochester N.Y. 1992, § 2A-103:4 i n.; G. D em b e r g,
Finanzierungsleasing beweglicher Anlagegüter (equipment leasing) in den Vereinigten
Staaten der U.S.A. und der Bundesrepublik Deutschland. Eine rechtvergleichende Unter-
suchung, Frankfurt/M. 1984, s. 1-153 i 301-328; W. H . L a w r e n c e, J. H . M i n a n,
The law of personal property leasing, Boston 1993, s. 1-14 i n.;T. M . Q u i n n n,Wa r r e n,
G o r h a m & L am o n t, Quinns uniform commercial code commentary and law digest,
t. 1, wyd. 2, Boston � New York 1991, s. 2A-26 i n.; Uniform commercial code. Official
text � 1987 with comments, Including art. 2A � leases, Appendices 1972, 1977 and 1987
changes,ALI, NCCUSL, wyd. 10, St. Paul/Minn. 1987, s. 211 i n.;W.M ü l l e r,Das U.S.-
amerikanische Leasingrecht nach Art. 2A uniform commercial code, Wiesbaden 1995,
s. 7 i n.; D. G . Z w i c k e r, Mobilien-Leasing in den USA. Ein Uberblick uber die rech-
tlichen, steuerlichen und bilanziellen Grundfragen des gewerblichen Mobilien-Leasing in
den USA, masz. pow., Frankfurt am Main 2000, passim oraz tam cyt. literaturê i orzecz-
nictwo.
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kodeksu handlowegoUSA (dalej zwanegow skrócie �j.k.h.USA�) leasing
polega na przyznaniu zawynagrodzeniem prawa do posiadania i u¿ywania
towarów (bêd¹cych rzeczami ruchomymi) przez oznaczony czas. W
ramach tak rozumianego leasingu wyodrêbniono na podstawie odmien-
nych kryteriów dwa jego rodzaje, do których stosuje siê wybrane przepisy
art. 2A j.k.h. USA: leasing finansowany i leasing konsumencki.
W leasingu finansowanym finansuj¹cy nie wybiera, nie wytwarza ani

nie dostarcza towarów, nabywa ichw³asno�æ lubprawoposiadaniawzwi¹z-
ku z leasingiem, akceptacja za� przez korzystaj¹cego warunków nabycia
towarów przez finansuj¹cego stanowi przes³ankê skuteczno�ci leasingu
� art. 2A § 103(1)(g) j.k.h. USA. Natomiast leasing konsumencki jest
zawierany przez osobê trudni¹c¹ siê zawodowo leasingiem lub sprzeda¿¹
z osob¹, która u¿ywa towarów zasadniczo w celu zaspokojenia potrzeb
osobistych, rodzinnych lub gospodarstwa domowego, suma za� op³at za
u¿ywanie rzeczy na podstawie takiego leasingu nie przekracza 25 tys.
USD � art. 2A § 103(1)(e) j.k.h. USA.
W praktyce gospodarczej USA wyró¿nia siê co najmniej kilkana�cie

rodzajów leasingu, wyodrêbnianych na podstawie ró¿nych, czêsto krzy¿u-
j¹cych siê kryteriów ekonomicznych i prawnych2 . Leasingowi finansowa-
nemu, nie zawsze rozumianemu tak jakw jednolitymkodeksie handlowym
USA, przeciwstawia siê tam z regu³y leasing bie¿¹cy (�operacyjny�), w
którym korzystaj¹cy otrzymuje rzecz do u¿ytku na stosunkowo krótki czas
za periodyczn¹ op³at¹3 .
Podobnie jak w USA rozumiana jest transakcja leasingu równie¿ w

innych pañstwach makrosystemu prawa powszechnego (common law)4 .

2 Zob. J. P o c z o b u t, op. cit., s. 44 i n.
3 Ibidem.
4 Np. w prawie brytyjskim � zob. w szczególno�ci J. P o c z o b u t, op. cit., s. 28 i n.,

a tak¿e G. C . C h e s h i r e, C. H . S . F i f o o t, The law of contract, wyd. 7, London 1969,
s. 56, 517-519; T. M . C l a r k, Leasing, London 1978, s. 79; R. M . G o o d e, Equiment
leasing in England, [w:] Leasingverträge im Handelsverkehr, red. W. Frhr. Marschall
v. Biberstein, Frankfurt/M. 1980, s. 59-62; i d e m,Commercial law, wyd. 2, London 1995,
s. 776-778, 780-792 oraz tam cyt. literaturê i orzecznictwo.
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2. Europa kontynentalna oraz pozosta³e pañstwa
Wskutek ekspansji firm leasingowych USA na �wiecie nastêpowa³a

recepcja wykszta³conej w warunkach �amerykañskich� siatki pojêciowej
leasingu, której nie towarzyszy³a z regu³y g³êbsza refleksja nad adekwat-
no�ci¹ przejmowanych pojêæ do rodzimych instytucji ekonomicznych i
prawnych poszczególnych pañstw. Zjawisko to by³o szczególnie widocz-
ne w pañstwach maj¹cych odmienn¹ ni¿ anglo-amerykañska tradycjê
prawn¹. W Europie kontynentalnej przebiega³ jednocze�nie proces mo-
dyfikacji tre�ci dos³ownie t³umaczonych na rodzime jêzyki terminów
stosowanych wUSA, co doprowadzi³o do jeszcze wiêkszego zamieszania
pojêciowego.
W nauce prawa Europy kontynentalnej nawi¹zuje siê coraz rzadziej

do przyjêtej w USA definicji leasingu, twierdz¹c, i¿ ma ona znaczenie
nazbyt szerokie, aby mog³a byæ przydatna w teorii i praktyce, poniewa¿
obejmuje wiele ró¿nych zjawisk ekonomicznych i prawnych. Niektóre z
tych zjawisk zosta³y od dawnaujête na kontynencie europejskimwodrêbne
kategorie pojêciowe. W nauce prawa i orzecznictwie zachodnich pañstw
Europy kontynentalnej ugruntowa³ siê pogl¹d, i¿ wed³ug stosowanych
tam kryteriów kwalifikacji tylko czê�æ umów nazywanych w obrocie
�leasingiem�, zaliczanych z regu³y do ró¿nie pojmowanego leasingu fi-
nansowanego, odznacza siê swoistymi w³a�ciwo�ciami, które uzasadniaj¹
uznanie tych umów za nowe zjawisko prawne, przy czym kwalifikuje
siê je b¹d� jako szczególn¹ odmianê umów nazwanych (z regu³y umowy
najmu), b¹d� jako empirycznie wykszta³con¹ w obrocie umowê niena-
zwan¹5. W szczególno�ci podkre�la siê tam brak podstaw do uznania
leasingu bie¿¹cego, w �wietle tre�ci przypisywanej tej odmianie leasingu
�amerykañskiego� przez uczestników obrotu leasingowego i doktrynê, za
nowy rodzaj umowy nienazwanej. Podobne stanowisko przewa¿a rów-
nie¿ w Polsce i pozosta³ych pañstwach Europy kontynentalnej6.

5 Zob. przede wszystkimw nowszej literaturze niemieckiej S. L e i b l e, Finanzierung-
sleasing und �arrendamiento financiero�. Eine rechtvergleichende Untersuchung zum
Finanzierungsleasing beweglicher Anlagegüter in Deutschland und Spanien, Berlin 1996,
s. 34-200; B. S e f r i n, Die Kodifikationsreife des Finanzierungsleasingvertrages. Strate-
gie und Methode der schuldrechtlichen Bewältigung der modernen Vertragstypen, Kehl
am Rhein � Strassburg � Arlington 1993, passim oraz tam cyt. literaturê i orzecznictwo.

6 Zob. przedewszystkimw �wietle prawa polskiego �K. K r u c z a l a k,Leasing, Sopot
1999, s. 84-90; W. K a t n e r, Umowa leasingu a odpowiedzialno�æ odszkodowawcza,
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Zbie¿ne podej�cie do kwestii zakresu znaczeniowego umowy leasingu
kszta³tuje siê te¿ w pañstwach pozaeuropejskich, które maj¹ inne ni¿
anglo-amerykañska tradycje prawne7.

3. Leasing jako rodzaj najmu
Jako szczególny rodzaj najmu umowa leasingu zosta³a uregulowana

pod nazw¹ �najem finansowy (leasing)� w art. 665-670 nowego kodeksu
cywilnego Rosji z lat 1994 i 1996 (dalej zwanego w skrócie �k.c. ros.�).
Wed³ug art. 665 k.c. ros. przez umowê najmu finansowego (umowê leasin-
gu)wynajmuj¹cyzobowi¹zuje siênabyæw³asno�æmieniawskazanegoprzez
najemcê od okre�lonego przez niego sprzedawcy oraz oddaæ najemcy to
mienie za op³at¹ do czasowego w³adania i korzystania w celach zawodo-
wych, przy czym wynajmuj¹cy nie ponosi odpowiedzialno�ci za wybór

[w:] Studia z prawa prywatnego. Ksiêga pami¹tkowa ku czci Profesor Biruty Lewaszkie-
wicz-Petrykowskiej, £ód� 1997, s. 37-38; J. K r a u s s, Leasing, [w:] Prawo handlowe, red.
J. Okolski, s. 460-467; J. P o c z o b u t, op. cit., s. 231 i n.; i d e m, Der Leasingvertrag
im Gesetzentwurf von 1997 über die Änderung des polnischen Zivilgesetzbuches � Eine
Einführung, [w:] Festschrift für Ulrich Drobnig zum siebzigsten Geburtstag, red. J. Ba-
sedow, K.J. Hopt, H. Kötz, Tübingen 1998, s. 614-616; i d e m,Odrêbna regulacja umowy
leasingu w kodeksie cywilnym, �Monitor Rachunkowo�ci i Finansów� 2000, nr 11, s. 12-
13; Z. R a d w a ñ s k i, J. P a n o w i c z - L i p s k a,Zobowi¹zania � czê�æ szczegó³owa, wyd.
2, Warszawa 1998, s. 107-112; M. S a f j a n, Umowy zwi¹zane z obrotem gospodarczym,
�Przegl¹d Prawa Handlowego� 1998, nr 2, s. 4; L. S t e c k i, Leasing, Toruñ 1999, s. 115
i n. oraz w �wietle prawa obcego � Leasing in Europe. A survey of lease accounting,
taxation and regulation in France, Germany, United Kingdom, Italy, Spain and Sweden,
Leaseurope, London itd. 1992, passim; Leasing Law in the European Community, red.
H. Rosen, Euromoney, London 1991, passim; Leasing-Handbuch für betriebliche Praxis,
red. K.F. Hagenmüller, W. Eckstein, wyd. 6, Frankfurt amMain 1992, passim; S. L e i b l e,
op. cit., s. 201 i n.; J. P o c z o b u t, Umowa leasingu w nowym kodeksie cywilnym Rosji,
[w:] Ksiêga pami¹tkowa dla uczczenia pracy naukowej profesora Kazimierza Kruczalaka,
�Gdañskie Studia Prawnicze� 1999, t. 5, s. 335-342; A Practical Guide to Leasing. A
survey of lease accounting, taxation and regulation in Austria, Belgium, Republik of
Ireland, the Netherlands, Portugal and Switzerland, Leaseurope, London itd. 1994, pas-
sim, a tak¿e cyt. tam literaturê i orzecznictwo.

7 Zob. J. P o c z o b u t,Umowa leasingu w prawie..., s. 130 i n.; i d e m,Nowe regulacje
umowy leasingu w Ameryce £aciñskiej, [w:]Ksiêga pami¹tkowa ku czci Profesora Leopol-
da Steckiego, Toruñ 1997, s. 235-248, a tak¿e K.J. Ts c h e, Finanzierungsleasing im
deutschen, koreanischen und japanischen Recht. Eine rechtsvergleichende Untersuchung
unter Berücksichtigung des US-amerikanischen und des internationalen Privat- und Ein-
heitsrechts, München 1994, s. 20 i n. oraz tam cyt. literaturê i orzecznictwo.
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przedmiotu najmu i sprzedawcy; strony umowy najmu mog¹ uzgodniæ,
¿ewyboru sprzedawcy imienia dokonujewynajmuj¹cy. Inaczej ni¿wed³ug
ogólnych przepisów o najmie (art. 607 i n. k.c. ros.), przedmiotem umowy
leasingu mog¹ byæ wszelkie rzeczy niekonsumpcyjne8, z których korzysta
siê w dzia³alno�ci zawodowej, oprócz dzia³ek gruntu i innych czê�ci przy-
rody (art. 666 k.c. ros.)9.
Umowa leasingu, unormowana przy pe³nym wykorzystaniu techniki i

siatki pojêciowej kontynentalno-europejskiegoprawa zobowi¹zañoraz poj-
mowana szeroko lub uto¿samiana jedynie z umow¹ leasingu finansowane-
go, zdaje siê byæ ujêta jako szczególny rodzaj najmu równie¿ w art. 1603
kodeksu cywilnego Quebecu10, art. 1 greckiej ustawy nr 1665 z 1986 r. o
umowach leasingu11, art. 1 urugwajskiej ustawynr 16072 z dnia 9 pa�dzier-
nika 1989 r. w sprawie stosowania umowy o u¿ywanie, bêd¹cej umow¹ o
kredyt miêdzy instytucjami finansowymi a u¿ywaj¹cymi12, a tak¿e w art.
636kodeksucywilnegoBia³orusi z 1998 r.13 (zwanego dalej w skrócie �k.c.
bia³.�), który stanowi identyczn¹ kopiê przedstawionej wy¿ej rosyjskiej
definicji umowy leasingu.

4. Leasing jako nowa umowa nazwana
Zespó³ przepisów odrêbnie normuj¹cych umowê leasingu jako now¹

umowê nazwan¹ zawieraj¹ art. 7091-70918 k.c., wprowadzone do tego
kodeksu w art. 1 pkt 1) ustawy z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy
� Kodeks cywilny14. Zgodnie z art. 7091 k.c. przez umowê leasingu finan-
suj¹cy zobowi¹zuje siê, w zakresie dzia³alno�ci swego przedsiêbiorstwa,

8 Rzeczy niekonsumpcyjne nie trac¹ swych naturalnych cech w procesie ich u¿ywania
� por. Kommentarij k Gra¿danskomu kodeksu Rossijskoj Federacii, casti vtoroj (postatej-
nyj), wyd. 2, red. O.N. Sadikov, Moskva 1997, s. 237.

9 Bli¿ej w pi�miennictwie polskim zob. J. P o c z o b u t, Umowa leasingu w nowym
kodeksie ..., s. 335-342 oraz tam cyt. literaturê.

10 Bli¿ej w pi�miennictwie polskim zob. J. P o c z o b u t, Umowa leasingu w prawie...,
s. 131-132 oraz tam cyt. literaturê.

11 Bli¿ej w pi�miennictwie polskim zob. J. P o c z o b u t, Leasing. Wybrane �ród³a
prawa, masz. pow., Warszawa 1996, czê�æ IV.

12 Bli¿ej w pi�miennictwie polskim zob. J. P o c z o b u t,Nowe regulacje..., s. 235-248.
13 Bli¿ej zob. Gra¿danskij kodeks Respubliki Belarus. Oficialnoje izdanije, Minsk

1999, s. 293.
14 Dz.U. Nr 74, poz. 857.Wed³ug art. 3 tej ustawy przepisy o umowie leasingu wesz³y

w ¿ycie po up³ywie 3 miesiêcy od dnia jej og³oszenia, tj. w dniu 9 grudnia 2000 r.
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nabyæ rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach okre�lonych w tej
umowie i oddaæ tê rzecz korzystaj¹cemu do u¿ywania albo u¿ywania i
pobierania po¿ytków przez czas oznaczony, a korzystaj¹cy zobowi¹zuje
siê zap³aciæ finansuj¹cemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pie-
niê¿ne, równe co najmniej cenie lubwynagrodzeniu z tytu³u nabycia rzeczy
przez finansuj¹cego. Tak zdefiniowan¹ umowê leasingu zaliczono do ka-
tegorii umówo korzystanie z rzeczy i praw15. Jest ona najbardziej zbli¿ona,
z punktu widzenia tre�ci konstytutywnych obowi¹zków stron i charak-
teru prawnego, do umowy najmu i umowy dzier¿awy16.
Umowê leasingu jako kategoriê (klasê, typ) odrêbn¹ od najmu, sprze-

da¿y na raty oraz innych umów nazwanych uregulowano w Europie kom-
pleksowo równie¿ w dekrecie nr 171 portugalskiego Ministra Finansów i
Planowania z dnia 6 czerwca 1979 r. w sprawie regulacji najmu finan-
sowanego17 (dalej zwanego w skrócie �dekr. port.�). Z tre�ci przepisówart.
1, 10-11, 19 i 22 tego dekretumo¿na zrekonstruowaæ nastêpuj¹c¹ definicjê
leasingu: przez umowênajmu finansowanegowynajmuj¹cy (spó³ka leasin-
gowa) zobowi¹zuje siê nabyæ lubwytworzyæ rzecz ruchom¹ (ruchome do-
bro inwestycyjne) lubnieruchomo�æ(nieruchomedobro inwestycyjne)wed³ug
wskazówek najemcy i oddaæ mu j¹ do u¿ywania na czas oznaczony, od-
powiadaj¹cy okresowi gospodarczej u¿ywalno�ci rzeczy, nie krótszy ni¿ 2
lata, oraz sprzedaæ najemcy � o ile on tego za¿¹da � rzecz po zakoñczeniu
umowy za cenê uzgodnion¹ lub mo¿liw¹ do ustalenia, natomiast najemca
zobowi¹zuje siê p³aciæ umówiony czynsz, umo¿liwiaj¹cy sp³atê warto�ci
rzeczy w okresie obowi¹zywania umowy, pokrycie kosztów utrzymania
rzeczy i minimalnego zysku wynajmuj¹cego, a w razie zakupu rzeczy od
wynajmuj¹cego � zap³aciæ jej cenê.
Leasing zosta³ ukszta³towany jako nowa kategoria zobowi¹zaniowa,

przy zastosowaniukontynentalno-europejskiejmetodydefiniowania umów,
tak¿e w art. 4, 5, 7 i 9-10 tureckiej ustawy nr 3226 z dnia 28 czerwca
1985 r. o leasingu finansowanym18 (dalej zwanej w skrócie �u. tur.�).

15 Zob. J. P o c z o b u t, Projekt regulacji umowy leasingu w polskim kodeksie cywil-
nym, �Przegl¹d Legislacyjny� 1997, nr 3, s. 228.

16 Ibidem.
17 Bli¿ej w pi�miennictwie polskim zob. J. P o c z o b u t, Umowa leasingu w prawie...,

s. 134-137 i n. oraz tam cyt. literaturê.
18 Bli¿ej w pi�miennictwie polskim zob. ibidem, s. 140 i n. oraz tam cyt. literaturê.



222

Jerzy Poczobut

Wed³ug tych przepisów przez umowê leasingu finansuj¹cy (spó³ka leasin-
gowa w formie akcyjnej, która kredytuje inwestycjê korzystaj¹cego)
zobowi¹zuje siê zakupiæ lub nabyæ w inny sposób rzecz ruchom¹ lub
nieruchomo�æ wybran¹ przez korzystaj¹cego od wskazanej przez niego
osoby trzeciej oraz przenie�æ na korzystaj¹cego posiadanie tej rzeczy przez
czas oznaczony, w zasadzie nie krótszy od 4 lat, w celu umo¿liwienia
wszechstronnego z niej u¿ytku, korzystaj¹cy za� zobowi¹zuje siê zap³aciæ
finansuj¹cemu okre�lone wynagrodzenie.
Szerokie znaczenie, podobne do przyjêtego w USA, nadano umowie

leasingu w art. 342 bu³garskiej ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o handlu,
w wersji z 1996 r. (dalej zwanej w skrócie �u. bu³g.�). Zgodnie bowiem
z art. 342 ust. 1 u. bu³g. przez umowê leasingu udostêpniaj¹cy zobowi¹-
zuje siê oddaæ rzecz do u¿ywania za op³at¹. Odmian¹ tak zdefiniowanego
leasingu jest umowa leasingu finansowanego, przez któr¹ finansuj¹cy
zobowi¹zuje siê nabyæ rzecz od osoby trzeciej na warunkach okre�lonych
przez korzystaj¹cego i oddaæ j¹ korzystaj¹cemu do u¿ywania za op³at¹
(art. 342 ust. 2 u. bu³g.). Elementem konstytutywnym ka¿dej umowy
leasingu jest uprawnienie korzystaj¹cego do nabycia rzeczy w okresie
umowy lub po jego up³ywie (art. 342 ust. 3 u. bu³g.).

5. Porównawcza charakterystyka leasingu jako umowy nazwanej
Konstytutywnymi elementami definicji umowy leasingu, która zosta³a

odrêbnie uregulowanawEuropie kontynentalnej jako nowaumowanazwa-
na, s¹ obci¹¿aj¹ce finansuj¹cego nastêpuj¹ce obowi¹zki: nabycia rzeczy i
oddania jej do u¿ytku korzystaj¹cemu19. Umowa leasingu jest powi¹zana
w taki sposób z dotycz¹c¹ tej samej rzeczy umow¹, przez któr¹ finansuj¹cy
nabywa rzecz, ¿e zobowi¹zuje siê on w umowie leasingu do zawarcia
okre�lonej umowy ze zbywc¹. W prawie Polski i Portugalii dopuszczono
tzw. leasing zwrotny, przewiduj¹c mo¿liwo�æ nabycia przez finansuj¹cego
rzeczy od korzystaj¹cego, natomiast wed³ug prawa Turcji i Bu³garii finan-
suj¹cy powinien nabyæ rzecz od osoby trzeciej. Ustawodawca portugalski
przyj¹³ tak¿e, i¿ finansuj¹cy mo¿e sam wytworzyæ rzecz, która bêdzie
stanowi³a przedmiot jego �wiadczenia. Korzystaj¹cy powinien okre�liæ

19 W niniejszej charakterystyce uwzglêdniono jedynie okre�lon¹ w art. 342 ust. 2 u.
bu³g. umowê leasingu finansowanego, poniewa¿ leasing pojmowany szerokow art. 342 ust.
1 u. bu³g.wydaje siê ró¿niæ od umowynajmu jedynie zawodowymcharakteremdzia³alno�ci
jego stron.
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rzecz i wyraziæ zgodê na osobê zbywcy oraz warunki nabycia rzeczy
(Polska, Portugalia, Turcja i Bu³garia). Przedmiotem �wiadczenia finan-
suj¹cego mo¿e byæ rzecz ruchoma lub nieruchomo�æ (Polska, Turcja i
Bu³garia) lub wy³¹cznie rzecz ruchoma (Portugalia). Finansuj¹cy obowi¹-
zany jest oddaæ rzecz korzystaj¹cemu do u¿ytku przez czas oznaczony
(Polska), nie krótszy ni¿ 2 lata i nie d³u¿szy ni¿ 30 lat (Portugalia) lub
nie krótszy ni¿ 4 lata (Turcja), albo na czas oznaczony lub nie oznaczony
(Bu³garia).
Do konstytutywnych elementów definicji okre�lonej wy¿ej umowy

leasingunale¿yzaliczyæ równie¿obowi¹zekuiszczania finansuj¹cemuprzez
korzystaj¹cego w okre�lonych odstêpach czasu op³at za czynienie u¿ytku
z rzeczy, które maj¹ charakter ratalny jako czê�ci �wiadczenia jednorazo-
wego, nie za� okresowy, jak np. czynsz najmu lub dzier¿awy. Suma rat
leasingupowinnabyæprzynajmniej równacenie lubwynagrodzeniu z tytu³u
nabycia rzeczy przez finansuj¹cego (Polska), umo¿liwiæ sp³atê pocz¹tko-
wej warto�ci rzeczy wraz z pokryciem kosztów jej utrzymania i minimal-
nego zysku finansuj¹cego (Portugalia) lub mo¿e byæ dowolnie okre�lona
przez strony w umowie (Turcja). Ustawodawca bu³garski nie okre�li³ cha-
rakteru wynagrodzenia, które ma zap³aciæ korzystaj¹cy.
Wrozpatrywanych systemachprawa elementemkonstytutywnymumo-

wy leasingu nie jest � z wyj¹tkiem prawa bu³garskiego � przyznawane
niekiedy korzystaj¹cemuprawodo zakupu rzeczy na uzgodnionychwarun-
kach po up³ywie czasu, na jaki umowa zosta³a zawarta, które jest ró¿nie
pojmowane w nauce i praktyce (zwane przy zastosowaniu terminologii
anglo-amerykañskiej �opcj¹zakupu�), a tak¿eprawodoprzed³u¿eniaumowy
oraz prawo do wi¹¿¹cego wskazania finansuj¹cemu osoby trzeciej jako
kupuj¹cego rzecz na okre�lonych warunkach po normalnym zakoñczeniu
leasingu. Uzgodnienia stron dotycz¹ce wymienionych praw powinny byæ
zatem traktowane jako dodatkowe zastrze¿enia umowne (accidentalia ne-
gotii).
Oprócz wymienionych wy¿ej elementów istotnych przedmiotowo (es-

sentialia negotii), leasing jako umowa nazwana zawiera równie¿ elementy
istotne podmiotowo. Finansuj¹cym mo¿e byæ jedynie osoba trudni¹ca siê
w sposób zawodowy dzia³alno�ci¹ leasingow¹ (Polska, Portugalia, Turcja
i Bu³garia), natomiast korzystaj¹cym � ka¿da osoba fizyczna lub prawna
(Polska i Turcja) lub jedynie osoba trudni¹ca siê dzia³alno�ci¹ zawodow¹
(Portugalia i Bu³garia).



224

Jerzy Poczobut

Z dokonanego zestawienia istotnych sk³adników umowy leasingu wy-
nika typowy uk³ad interesów maj¹tkowych stron, przes¹dzaj¹cy o celu
spo³eczno-gospodarczym leasingu i spe³nianej przez niego funkcji. Wsku-
tek zawarcia umowy leasingu strony zamierzaj¹ osi¹gn¹æ cel polegaj¹cy
na nabyciu przez finansuj¹cegow³asno�ci rzeczy, a nastêpnie zapewnieniu
korzystaj¹cemu jej zu¿ycia przynajmniej w przewa¿aj¹cej czê�ci, za roz-
³o¿onym na raty wynagrodzeniem, które jest zbli¿one do warto�ci rzeczy
z chwili nabycia jej w³asno�ci przez finansuj¹cego. Na podstawie celu
leasingu mo¿na okre�liæ jego funkcje spo³eczno-gospodarcze, pos³uguj¹c
siêzbiorczymikategoriamidzia³añekonomicznych.Dopodstawowychfunk-
cji spe³nianych przez umowê leasingu nale¿y zaliczyæ:
1) �wiadczenie przez finansuj¹cego us³ugi polegaj¹cej na nabyciu w³a-

sno�ci rzeczy,
2) kredytowanie warto�ci rzeczy przez wy³o¿enie �rodków pieniê¿-

nych na jej zakup oraz
3) umo¿liwienie korzystaj¹cemu zu¿ycia rzeczy co najmniej w prze-

wa¿aj¹cej czê�ci.

6. Pojêcie umowy leasingu w miêdzynarodowym prawie handlo-
wym
Definicje umowy leasingu we wszystkich powo³anych wy¿ej aktach

prawnych wynika³y z niekiedy znacz¹co odmiennych pogl¹dów na tre�æ
kreowanych przez ni¹ stosunków zobowi¹zaniowych. Rozbie¿no�ci w
podej�ciu legislacyjnymdozobowi¹zaniowego zjawiska leasinguwyra¿a³y
siê m.in. w kreowaniu przez kontynentalno-europejskich prawodawców
podobnie zdefiniowanychumów leasingub¹d� jakoodmiany (podklasy lub
podtypu) umowy najmu, b¹d� te¿ jako nowej kategorii (klasy lub typu)
umowynazwanej.Mimo to zdecydowanawiêkszo�æwspomnianych aktów,
zw³aszcza sporz¹dzonych w bie¿¹cym æwieræwieczu, jest istotnie zbie¿na
lub bezpo�rednio nawi¹zuje do okre�lenia transakcji leasingu finansowa-
nego w ró¿nych wersjach projektowanej a nastêpnie przyjêtej w dniu 28
maja 1988 r. na konferencji dyplomatycznejwOttawieKonwencjiUnidroit
o miêdzynarodowym leasingu finansowanym (dalej zwanej w skrócie
�konwencja ottawska Unidroit� lub �konw. Unidroit�), która obowi¹zuje
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Bia³oru�, Francjê, Litwê, Nigeriê, Panamê, Rosjê, Uzbekistan, Wêgry i
W³ochy oraz jest uznawana za standard miêdzynarodowy20.
Konwencja ottawska Unidroit dotyczy transakcji leasingu finansowa-

nego, która polega na zawarciu dwóch powi¹zanych ze sob¹ umów:
umowy leasingu i umowy dostawy.Wed³ug art. 1 ust. 1 i 2 konw. Unidroit
w ramach transakcji leasingu finansowanego finansuj¹cy zawiera z do-
stawc¹ wed³ug wskazówek korzystaj¹cego umowê dostawy (bêd¹c¹ z
regu³y umow¹ sprzeda¿y), przez któr¹ finansuj¹cy nabywa wyposa¿enie
na warunkach zatwierdzonych przez korzystaj¹cego (w zakresie doty-
cz¹cym jego interesów) oraz zawiera z korzystaj¹cym umowê leasingu,
przyznaj¹c¹ korzystaj¹cemu prawo u¿ywania tego wyposa¿enia w zamian
za uiszczenie uzgodnionych op³at. Taka transakcja odznacza siê nastê-
puj¹cymi cechami:
1) korzystaj¹cy okre�la wyposa¿enie i wybiera dostawcê, nie polegaj¹c

g³ównie na wiedzy i ocenie finansuj¹cego,
2) finansuj¹cy nabywa wyposa¿enie w zwi¹zku z umow¹ leasingu,

która zosta³a lub ma byæ zawarta miêdzy finansuj¹cym a korzystaj¹cym
za wiedz¹ dostawcy,
3) op³aty uiszczane przez korzystaj¹cego w wykonaniu zobowi¹zania

z umowy leasingu ustala siê, uwzglêdniaj¹c w szczególno�ci pokrycie
ca³o�ci lub znacznej czê�ci kosztu wyposa¿enia, który ponosi finansuj¹cy.
Stosownie do art. 1 ust. 3 konw. Unidroit dla okre�lenia transakcji

leasingu finansowanego niema znaczenia, czy korzystaj¹cyma lub pó�niej

20 Bli¿ej na temat tej konwencji zob. w pi�miennictwie polskim � J. P o c z o b u t,
Umowa leasingu w prawie..., s. 173-228; idem, Podstawowe za³o¿enia konwencji Unidroit
z 1988 r. o leasingu, �Kwartalnik Prawno-Ekonomiczny� 1996, nr 1, s. 58-62, oraz w
pi�miennictwie obcym � C. D a g e f ö r d e, Internationales Finanzierungsleasing. Deut-
sches Kollisionsrecht und Konvention von Ottawa (1988), München 1992, passim; i d e m,
Leasingvertrag, [w:] Internationales Vertragsrecht, red. Ch. Reithmann, D. Martiny, wyd.
5, Köln 1996, s. 800-814; Diplomatic Conference for the Adoption of the Draft Unidroit
Conventions on International Factoring and International Financial Leasing: Acts and
Proceedings, t. 1 � 1991, t. 2 � 1992, Unidroit, Rome, passim; D. G i r s b e r g e r,
Überschreitendens Finanzierungsleasing. Internationales Vertrags-, Sachen- und Inso-
lvenzrecht, Tübingen-Zürich 1997, passim; J. P o c z o b u t, Internationales Finanzierung-
sleasing.DasUNIDROIT-Projekt � vomEntwurf (Rom1987) zumUbereinkommen (Ottawa
1988), �Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht� 1987, nr 4, s.
681-752. Przek³ad konwencji � J. P o c z o b u t, Umowa leasingu w prawie..., s. 357-363.
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nabêdzie prawo do zakupu wyposa¿enia albo do przed³u¿enia leasingu,
oraz czy nast¹pi to za symboliczn¹ cenê lub op³atê.
Konwencyjne okre�lenie transakcji leasingu finansowanego sk³ada siê

z elementów opisu stanu zobowi¹zaniowego i faktycznego transakcji.
Zastosowana w art. 1 konw. Unidroit technika legislacyjna wp³ynê³a na
ograniczenie w definicji leasingu finansowanego elementów o charakterze
zobowi¹zaniowym, które stanowi³ybyminimummateria³u normatywnego
dla ustalenia istotnych elementów umowy dotycz¹cej takiego leasingu.
Dokonuj¹c wyk³adni art. 1 konw. Unidroit technik¹ przyjêt¹ w Europie
kontynentalnejmo¿na stwierdziæ, i¿ przez umowê leasingu finansowanego
finansuj¹cy (dzia³aj¹c w zakresie swego przedsiêbiorstwa), zobowi¹zuje
siê oddaæ korzystaj¹cemu (który jest równie¿ przedsiêbiorc¹)wyposa¿enie
(ruchomedobro inwestycyjne),w zasadzie okre�lone przez korzystaj¹cego
inabyteodwskazanegoprzezniegodostawcy(którywieozamiarzezawarcia
lub o zawarciu umowy leasingu), do czasowego u¿ywania, a korzystaj¹cy
zobowi¹zuje siê odebraæ wyposa¿enie i ui�ciæ finansuj¹cemu umówion¹
op³atê, pokrywaj¹c¹ w szczególno�ci ca³o�æ lub znaczn¹ czê�æ kosztu
wyposa¿enia21.

II. Zwi¹zek umowy leasingu i umowy finansuj¹cego ze zbywc¹
rzeczy

1. Przejawy zwi¹zku umowy leasingu i umowy finansuj¹cego ze
zbywc¹ rzeczy

Umowa leasingu, dotycz¹ca zasadniczo oddania rzeczy przez finansu-
j¹cego do u¿ytku korzystaj¹cemu, jest w art. 7091 k.c. powi¹zana z odno-
sz¹c¹ siê do tej samej rzeczy umow¹, przez któr¹ finansuj¹cy nabywa rzecz
od zbywcy, poniewa¿ finansuj¹cy zobowi¹zuje siê w umowie leasingu do
zawarcia takiej umowy ze zbywc¹. Zawieraj¹c umowê leasingu, korzysta-
j¹cy wyra¿a zgodê na osobê zbywcy oraz na tre�æ umowy dotycz¹cej
oznaczonej rzeczy, któr¹ finansuj¹cy ma zawrzeæ ze zbywc¹. Prócz tego
na zwi¹zek umowy leasingu z umow¹ finansuj¹cego ze zbywc¹ rzeczy
wskazuj¹ nastêpuj¹ce przepisy kodeksu cywilnego:
1) art. 7091 � korzystaj¹cy zobowi¹zuje siê w umowie leasingu do

zap³aty finansuj¹cemuwuzgodnionych ratachwynagrodzenia pieniê¿nego,

21 Por. J. P o c z o b u t, Umowa leasingu w prawie..., s. 224-225.



227

W³a�ciwo�æ prawa dla umowy leasingu � zagadnienia wêz³owe

równego co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytu³u nabycia rzeczy
przez finansuj¹cego;
2) art. 7094 § 3 � finansuj¹cy obowi¹zany jest wydaæ korzystaj¹cemu

razem z rzecz¹ odpis umowy ze zbywc¹ lub odpisy innych posiadanych
dokumentówdotycz¹cych tej umowy,w szczególno�ci za� odpis dokumen-
tu gwarancyjnego co do jako�ci rzeczy, otrzymanego od zbywcy lub pro-
ducenta;
3) art. 7098 § 2 � z chwil¹ zawarcia przez finansuj¹cego umowy ze

zbywc¹ z mocy prawa przechodz¹ na korzystaj¹cego uprawnienia z tytu³u
wad rzeczy przys³uguj¹ce finansuj¹cemu wzglêdem zbywcy, z wyj¹tkiem
uprawnienia do odst¹pienia przez finansuj¹cego od umowy ze zbywc¹;
4) art. 7098 § 4 � korzystaj¹cy mo¿e ¿¹daæ odst¹pienia przez finansu-

j¹cego od umowy ze zbywc¹ z powodu wady rzeczy, je¿eli uprawnienie
finansuj¹cego do odst¹pienia wynika z przepisów prawa lub umowy ze
zbywc¹;
5) art. 7098 § 5 � w razie odst¹pienia przez finansuj¹cego od umowy

ze zbywc¹ z powodu wad rzeczy umowa leasingu wygasa.
Wkonwencji ottawskiejUnidroit na ró¿ne aspekty powi¹zania umowy

leasingu i umowy dostawy wskazuj¹ nastêpuj¹ce przepisy:
1) art. 1 ust. 1 � na transakcjê leasingu finansowanego sk³adaj¹ siê

obydwiewspomniane umowy;
2) art. 1 ust. 2 a � korzystaj¹cy okre�la wyposa¿enie i wybiera dostaw-

cê, nie polegaj¹c g³ównie na wiedzy i ocenie finansuj¹cego;
3) art. 1 ust. 2 b � finansuj¹cy nabywa wyposa¿enie w zwi¹zku z

umow¹ leasingu;
4) art. 1 ust. 2 c � op³atê uiszczan¹ przez korzystaj¹cego w wyko-

naniu umowy leasingu ustala siê przy uwzglêdnieniu pokrycia przynaj-
mniej znacznej czê�ci kosztów, które finansuj¹cy poniós³ w zwi¹zku z
nabyciem wyposa¿enia;
5) art. 10 ust. 1 � dostawca zaci¹ga zobowi¹zanie z umowy dostawy

równie¿ wobec korzystaj¹cego, tak jakby korzystaj¹cy by³ stron¹ tej umo-
wy, a wyposa¿enie mia³o byæ dostarczone bezpo�rednio korzystaj¹cemu;
6) art. 11 � zmiana bez zgody korzystaj¹cego warunków zatwierdzo-

nej przez niego umowy dostawy nie mo¿e naruszyæ jego uprawnieñ, które
wynikaj¹ z tej umowy;
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7) art. 12 initio � finansuj¹cy odpowiada wobec korzystaj¹cego, rów-
nie¿ gdy dostarczone wyposa¿enie nie ma w³a�ciwo�ci okre�lonych w
umowie dostawy;
8) art. 12 ust. 2 � uprawnienia przyznane w tym artykule korzysta-

j¹cemu wobec finansuj¹cego wykonuje siê w taki sam sposób i wygasaj¹
one w takich samych okoliczno�ciach, jak gdyby nast¹pi³o podstawienie
korzystaj¹cego w miejsce finansuj¹cego do umowy dostawy;
9) art. 12 ust. 3 � korzystaj¹cy mo¿e wstrzymaæ uiszczanie wyna-

grodzenia do chwili dostarczenia wyposa¿enia przez finansuj¹cego zgod-
nie z umow¹ dostawy22.
Zwi¹zek umowy leasingu i umowy finansuj¹cego ze zbywc¹ rzeczy

zosta³wyra¿ony przez obci¹¿enie finansuj¹cego obowi¹zkiemnabycia rze-
czy równie¿ w art. 1 dekr. port., art. 4 u. tur. i art. 342 ust. 2 u. bu³g., a
tak¿e w przepisach prawa pañstw traktuj¹cych umowê leasingu jako od-
mianê umowy najmu: art. 1603 k.c. Queb., art. 665 k.c. ros. oraz art. 636
k.c. bia³.

2. Istota zwi¹zku umowy leasingu i umowy finansuj¹cego ze zbyw-
c¹ rzeczy

Na podstawie wy¿ej sporz¹dzonych wykazów mo¿na stwierdziæ, i¿
umowa leasingu jest powi¹zana w funkcjonaln¹ ca³o�æ (kompleks umów)
z umow¹ nabycia rzeczy przez finansuj¹cego, któr¹ zawiera on w wyko-
naniu zobowi¹zania wobec korzystaj¹cego. Zwi¹zek tych umów stanowi
konieczn¹ przes³ankê osi¹gniêcia przez strony leasingu zamierzonego celu
gospodarczego, polegaj¹cego na oddaniu rzeczy, nie bêd¹cej w chwili
zawarcia umowy leasinguprzedmiotemw³asno�ci finansuj¹cego, korzysta-
j¹cemu do u¿ytku. Zawarcie ka¿dej z nich nale¿y wiêc uznaæ z funkcjo-
nalnego punktu widzenia jednocze�nie za konieczne i niewystarczaj¹ce do
osi¹gniêcia tego celu.
Ustalenie, ¿e umowa leasingu pozostaje w gospodarczym zwi¹zku z

umow¹ finansuj¹cego ze zbywc¹ rzeczy, wydaje siê jednak nie mieæ wiêk-
szego znaczenia dla jej kwalifikacji w prawie materialnym i kolizyjnym
Polski oraz innych pañstwEuropy kontynentalnej. Zasadniczo bowiemnie
uwzglêdnia siê tam przy normowaniu poszczególnych klas albo typów

22 Ibidem, s. 225.
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stosunków umownych zachodz¹cych miêdzy nimi powi¹zañ gospodar-
czych oraz nie tworzy siê na tej podstawie ich zbiorczych kategorii
prawnych, równorzêdnych lub nadrzêdnych w stosunku do poszczegól-
nych umów. Dlatego stwierdzenie, i¿ umowa leasingu stanowi g³ówny
element takiego zwi¹zku dwóch lub wiêcej umów, mo¿e mieæ znaczenie
tylko dla rozstrzygniêcia, czy w konkretnym wypadku mamy do czy-
nienia z jedn¹ umow¹powi¹zan¹ jedynie gospodarczo z innymi umowami,
czy te¿ z jedn¹ umow¹ o charakterze mieszanym bez takiego powi¹zania,
czy wreszcie ze zgrupowaniem poszczególnych umów, które nie s¹
powi¹zane ze sob¹ nawet ogólnym celem gospodarczym23.
Z analizy przepisów prawa reguluj¹cych odrêbnie umowê leasingu

oraz postanowieñ coraz wiêkszej liczby umów leasingu zawieranych w
obrocie krajowym i zagranicznym wynika jednak równie¿ zamiar stwo-
rzenia przez strony miêdzy umow¹ leasingu i umow¹ finansuj¹cego ze
zbywc¹ rzeczy ró¿norakich zale¿no�ci prawnych.Obydwie umowy tworz¹
wiêc okre�lon¹ ca³o�æ gospodarcz¹, która odznacza siê równie¿ ich sprzê-
¿eniem prawnym przede wszystkim w taki sposób, ¿e finansuj¹cy zo-
bowi¹zuje siê w umowie leasingu do zawarcia okre�lonej umowy z ozna-
czonym zbywc¹ rzeczy, je¿eli za� umowa finansuj¹cego ze zbywc¹ rzeczy
nie zostanie zawarta lub wprawdzie zostanie zawarta, lecz zobowi¹zanie
której� z jej stron nie zostanie wykonane lub zostanie wykonane niena-
le¿ycie, a ona ulegnie wskutek tego rozwi¹zaniu, umowa leasinguwygasa.
W dotycz¹cych leasingu przepisach prawa zobowi¹zañ i umowach le-
asingu zawieranych w obrocie wystêpuje tak¿e wiele innych przejawów
prawnego powi¹zania umowy leasingu z umow¹ finansuj¹cego ze zbywc¹
rzeczy24.

23 Ibidem, s. 251.
24 Zob. powi¹zania wymienione w punkcie poprzednim, s. 226-228. Bli¿ej na temat

istoty zwi¹zku umowy leasingu i umowy finansuj¹cego ze zbywc¹ rzeczy zob. ibidem, s.
249-255, a tak¿e nowsze opracowania niemieckojêzyczne �D. G i r s b e r g e r,Grenzüber-
schreitendes Finanzierungsleasing. Internationales Vertrags-, Sachen- und Insolvenzrecht,
Zürich 1997, s. 27 i n.; P.W. H e e r m a n n, Drittfinanzierte Erwerbsgeschäfte. Entwic-
klung der Rechtsfigur des trilateralen Synallagmas auf der Grundlage deutscher und U.S.-
amerikanischer Rechtsentwicklungen, Tübingen 1998, passim; M. R o h e, Netzverträge.
Rechts-probleme komplexer Vertragsverbindungen, Tübingen 1998, s. 52 i n. oraz cyt.
tam literaturê i orzecznictwo.
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III. Wybór prawa w³a�ciwego dla umowy leasingu

1. Podstawowe zasady w prawie polskim
Ustalenie prawaw³a�ciwego dla zobowi¹zañ z umowy leasingu rzeczy

ruchomych nie bêdzie nastrêczaæ wiêkszych trudno�ci wed³ug prawa ko-
lizyjnego tych pañstw, które dopuszczaj¹ nieograniczony lub nawet ogra-
niczony wybór prawa, je¿eli strony skutecznie z niego skorzystaj¹.Wed³ug
art. 25 § 1 polskiej ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. � Prawo prywatne
miêdzynarodowe25 (dalej zwanej w skrócie �p.p.m.� lub �ustawa kolizyj-
na�) stronymog¹ poddaæ swe stosunki w zakresie zobowi¹zañ umownych
wybranemu przez siebie prawu, je¿eli pozostaje ono w zwi¹zku z zobo-
wi¹zaniem.Rozwi¹zanie to, polegaj¹ce na istotnymograniczeniu swobody
wyboru prawa, jest powszechnie krytykowane w nauce prawa, poniewa¿
stwarza trudno�ci interpretacyjne oraz nie odpowiada aktualnym potrze-
bomobrotumiêdzynarodowego i �wiatowym tendencjomnormowania sta-
tutu kontraktowego26. Przedstawiciele polskiej doktryny prawaprywatnego
miêdzynarodowego, mimo ogólnie akceptowanego de lege lata postulatu
liberalnej wyk³adni wymagania przewidzianego w art. 25 § 1 p.p.m., opo-
wiadaj¹ siê de lege ferenda zgodnie za dopuszczeniem zasadniczo nieogra-
niczonego wyboru prawa dla zobowi¹zañ z umów27.
Jeszcze ³atwiejsze powinno okazaæ siê ustalenie prawa w³a�ciwego dla

zobowi¹zañ z umowy leasingu nieruchomo�ci. W art. 25 § 2 p.p.m., po-
dobnie jakwwielusystemachprawakolizyjnegona�wiecie,przyjêtobowiem
od stuleci dominuj¹c¹ zasadê, wed³ug której zobowi¹zania z umów doty-
cz¹cych nieruchomo�ci podlegaj¹ prawu obowi¹zuj¹cemu w miejscu jej
po³o¿enia, wybór za� prawa dla takich umów jest wykluczony.
Wypada równie¿ zauwa¿yæ, i¿ niektóre przepisy polskiego prawa

materialnego powinny zostaæ zastosowane do zobowi¹zañ z umowy leasin-

25 Dz.U. Nr 46, poz. 90; zm. Dz.U. z 1995 r. Nr 83, poz. 417 oraz Dz.U. z 1999 r.
Nr 52, poz. 532.

26 Zob. przede wszystkimM. P a z d a n,O potrzebie reformy polskiego prawa prywat-
nego miêdzynarodowego i niektórych proponowanych rozwi¹zaniach, �Kwartalnik Prawa
Prywatnego� 2000, z. 3, s. 503 oraz tam cyt. literaturê.

27 Zob. na ten temat literaturê powo³an¹ przez M. P a z d a n a, Prawo w³a�ciwe dla
umów franchisingowych, [w:] Ksiêga pami¹tkowa ku czci Profesora Leopolda Steckiego,
Toruñ 1997, s. 508, przyp. 12.
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gu konsumenckiego tak¿e wtedy, gdy strony dokona³y wyboru obcego
prawa w³a�ciwego. Stosownie bowiem do art. 17 ustawy z dnia 2 marca
2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzial-
no�ci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny28, nie mo¿na
w drodze umowy wy³¹czyæ lub ograniczyæ praw konsumenta przewi-
dzianych w przepisach tej ustawy, które dotycz¹ umów zawieranych poza
lokalem przedsiêbiorstwa i umów zawieranych na odleg³o�æ, tak¿ew razie
dokonania wyboru prawa obcego. Przepisy te maj¹ charakter koniecz-
nego zastosowania. Z tre�ci art. 17 wspomnianej ustawy zdaje siê wynikaæ
jednak a contrario, ¿e dopuszczalne bêdzie wy³¹czenie lub ograniczenie
okre�lonych w niej praw konsumenta przez prawo obce, którego w³a-
�ciwo�æ zostanie ustalona na podstawie jakiegokolwiek ³¹cznika obiek-
tywnego.

2. Miêdzynarodowy charakter umowy leasingu
W polskiej nauce ugruntowa³ siê pogl¹d, wed³ug którego mo¿na wy-

braæ prawo w³a�ciwe jedynie dla zobowi¹zañ z umów o charakterze
miêdzynarodowym29. Za J. Sk¹pskim30 przyjmuje siê, ¿e umowa ma
charakter miêdzynarodowy, je¿eli jakim� elementemwykracza poza jeden
obszar prawny. Przy ustalaniu miêdzynarodowego charakteru umowy
leasingu nale¿y uwzglêdniaæ przedewszystkim fakt, i¿ jej strony podlegaj¹
w³adztwu odmiennych pañstw, poniewa¿ maj¹ siedzibê, miejsce zamiesz-
kania lub przedsiêbiorstwo w ró¿nych pañstwach (cross-border lease)31.
Przedstawiciele nauki prawa prywatnego miêdzynarodowego USA za

28 Dz. U. Nr 22, poz. 271.
29 Zob. M. P a z d a n, Prawo w³a�ciwe..., s. 508 oraz tam cyt. literaturê.
30 Por. J. S k ¹ p s k i, Miêdzynarodowy charakter umowy sprzeda¿y, �Studia Iuridica

Silesiana� 1979 nr 5, s. 222.
31 Por. C. T . E b e n r o t h, Leasing im grenzüberschreitenden Verkehr � Internatio-

nalprivatrechtliche Aspekte des Leasing, Rechtsvergleich, Rechtsvereinheitlichung, [w:]
Neue Vertragsformen der Wirtschaft: Leasing, Factoring, Franchising, red. E.A. Kramer,
Bern 1985, s. 97-99;K. F e i n e n,Leasing imAuslandsgeschäft, [w:] E. K i s s n e r, K. F e -
i n e n, H. B i t t m a n, Forfaitierung, Leasing und Factoring im Auslandsgeschäft, Frank-
furt am Main 1982, s. 52; D. G i r s b e r g e r, op. cit., s. 18; International leasing, red.
W. S t r e n g, NewYork City 1974, passim; B. M a r o i s, Le leasing international, �Revue
de la banque� 1976, nr 349, s. 288 i n.; J. P o c z o b u t, Umowa leasingu w prawie...,
s. 71; K. J . Ts c h e, op. cit., s. 266 oraz tam cyt. literaturê.
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kryterium rozstrzygaj¹ce o miêdzynarodowym charakterze umów leasin-
gu przyjmuj¹ po³o¿enie miejsc utworzenia stron w ró¿nych pañstwach32.
Kryteria zbie¿ne z proponowanymi wy¿ej zosta³y przyjête w art. 3

konw. Unidroit. Zakres przestrzenny konwencji ottawskiej Unidroit zosta³
bowiem ograniczony do transakcji leasingu �miêdzynarodowego� z uwagi
na to, ¿e jej rozci¹gniêcie na leasing �krajowy� spowodowa³oby szersz¹
ingerencjê w wewnêtrzne systemy prawne. Takie za� posuniêcie skom-
plikowa³oby przede wszystkim sytuacjê pañstw, w których wydano ju¿
odrêbne przepisy prawne dotycz¹ce leasingu.Konwencjê stosuje siê zatem,
je¿eli finansuj¹cy i korzystaj¹cy maj¹ swe przedsiêbiorstwa (siedziby
handlowe) w ró¿nych pañstwach, gdy:
1) pañstwa te oraz pañstwo, w którym dostawca ma swe przedsiê-

biorstwo, s¹ stronami konwencji lub
2) zarówno umowa dostawy, jak i umowa leasingu podlegaj¹ jako

prawu w³a�ciwemu prawu pañstwa, które jest stron¹ konwencji (art. 3
ust. 1 konw. Unidroit).
Je¿eli strona takiej transakcji leasinguma dwa lub wiêcej przedsiêbior-

stwa, miarodajne jest to z nich, które pozostaje w naj�ci�lejszym zwi¹zku
zumow¹ leasingu lubumow¹dostawyoraz ichwykonaniem, przyuwzglêd-
nieniu okoliczno�ci znanych stronom lub przez nie rozwa¿anych przed
zawarciem takiej umowy lub w chwili jej zawarcia (art. 3 ust. 2 konw.
Unidroit)33.
Mimo ró¿norakich powi¹zañ prawnych i gospodarczych umowy le-

asingu z umow¹ finansuj¹cego ze zbywc¹ rzeczy34 nie wydaje siê jednak,
aby przy ustalaniu miêdzynarodowego charakteru umowy leasingu w celu
stwierdzenia dopuszczalno�ci wyboru prawa nale¿a³o uwzglêdniaæ tak¿e
okoliczno�æ, i¿podmiot zbywaj¹cy rzecz finansuj¹cemumasiedzibê,miejsce
zamieszkania lub przedsiêbiorstwo za granic¹ wzglêdem siedziby, miejsca
zamieszkania lub przedsiêbiorstwa finansuj¹cego albo korzystaj¹cego.
Rozwi¹zanie zasadniczo podobne do przewidzianegowkonwencji ottaw-

skiej Unidroit przyjêto w konwencji o miêdzypañstwowym leasingu, pod-

32 Por. np. W. P a r k, Tax Characterisation of International Leases: The Counturs of
Ownership, �Cornell Law Review� 1981, t. 67, s. 103 i n.

33 Bli¿ej w pi�miennictwie polskim na temat zakresu przestrzennego konwencji ot-
tawskiej Unidroit zob. J. P o c z o b u t, Umowa leasingu w prawie..., s. 196-198.

34 Na ten temat zob. wy¿ej pkt II s. 226-228 oraz ni¿ej pkt IV.1 s. 234-236.
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pisanej w dniu 25 listopada 1998 r. w Moskwie przez przedstawicieli cz³on-
kówWspólnoty Niepodleg³ych Pañstw, którzy s¹ stronami miêdzypañstwo-
wejUmowyzdnia 24wrze�nia 1993 r. o utworzeniu zwi¹zkugospodarczego.
Wed³ugart. 1wspomnianejkonwencji przez leasingmiêdzynarodowynale¿y
rozumieæ dzia³alno�æ leasingow¹, w której uczestnicz¹ spó³ki leasingowe
lub podmioty gospodarcze z jakichkolwiek dwóch lub wiêcej pañstw.
Dla uznania miêdzynarodowego charakteru umowy leasingu nie wy-

starcza natomiast stwierdzenie � mimo istnienia �cis³ego zwi¹zku miêdzy
umow¹ leasingu i umow¹ finansuj¹cego ze zbywc¹ rzeczy, na który coraz
czê�ciej wskazuje siê w przepisach prawa i postanowieniach zawieranych
umów � i¿ ma ona charakter �po�rednio miêdzynarodowy� (indirect inter-
national lease). W anglo-amerykañskiej nauce ekonomii za �po�rednio
miêdzynarodowe� uznaje siê transakcje leasingu, w których finansuj¹cy i
korzystaj¹cy maj¹ wprawdzie siedzibê albo miejsce zamieszkania w tym
samympañstwie, lecz kapita³ finansuj¹cegonale¿ywca³o�ci lub czê�ciowo
do podmiotu zagranicznego lub rzecz bêd¹ca przedmiotem �wiadczenia
finansuj¹cego pochodzi od zagranicznego dostawcy35.

3. Zalecenia dotycz¹ce wyboru prawa w³a�ciwego dla umowy
leasingu

W �wietle rozwa¿añ dotycz¹cych prawnego i gospodarczego powi¹-
zania umowy leasingu oraz umowy finansuj¹cego ze zbywc¹ rzeczy na-
suwa siê sugestia, i¿ najlepszym rozwi¹zaniem by³oby dokonanie przez
strony obydwu umów wyboru w³a�ciwo�ci tego samego systemu praw-
nego, je¿eli umowa finansuj¹cego ze zbywc¹ rzeczyma równie¿ charakter
miêdzynarodowy.Uzgodnienie jednego prawaw³a�ciwego dla tych umów
stworzy³oby bowiem najszersz¹ mo¿liwo�æ unikniêcia ewentualnych roz-
bie¿no�ci, któremog¹zachodziæmiêdzy regulacjamiposzczególnychkwestii
w statucie umowy leasingu i statucie umowy finansuj¹cego ze zbywc¹
rzeczy36.
Zapewnienie jednolito�ciprawadlazobowi¹zañzewspomnianychumów

wymagaæ bêdzie zatem zgody zbywcy rzeczy, poniewa¿ wskutek wyboru
prawa przez strony umowy leasingu nie nastêpuje okre�lenie w³a�ciwo�ci
prawa dla umowy finansuj¹cego ze zbywc¹ rzeczy i na odwrót. W szcze-

35 Zob. J. P o c z o b u t, Umowa leasingu w prawie ..., s. 71 oraz tam cyt. literaturê.
36 Por. D. G i r s b e r g e r, op. cit., s. 27-118.
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gólno�ci nieuzasadnione by³oby domniemanie, wed³ug którego zbywca
rzeczy wyrazi³ w sposób dorozumiany zgodê na to, ¿e dla jego umowy
z finansuj¹cym w³a�ciwe bêdzie prawo wybrane dla umowy leasingu,
gdy¿ zbywca rzeczy zosta³ poinformowany przez finansuj¹cego o zawar-
ciu umowy leasingu i wyborze jej statutu37. Do przyjêcia, ¿e zbywca
rzeczy dokona³ w sposób dorozumiany wyboru prawa, nie wystarcza
równie¿ istnienie zwi¹zku czasowego miêdzy zawarciem i obowi¹zywa-
niem umowy leasingu oraz umowy finansuj¹cego ze zbywc¹ rzeczy38.
Sk³onienie zbywcy rzeczy do wyra¿enia zgody na wybór prawa pre-

ferowanego przez strony umowy leasingu nie zawsze bêdzie ³atwe. Trud-
no�ci mog¹ wyst¹piæ na przyk³ad w razie stwierdzenia przez zbywcê
rzeczy, i¿ finansuj¹cy proponuje mu wybór systemu prawa, w którym
przewidziano przeniesienie ex lege z finansuj¹cego na zbywcê odpowie-
dzialno�ci wzglêdem korzystaj¹cego z tytu³u wad rzeczy39.

IV. Prawow³a�ciwe dla umowy leasinguwbrakuwyboruprawa

1. £¹czne ustalenie statutu dla umowy leasingu i umowy ze zbywc¹
rzeczy

�cis³e powi¹zanie prawne i gospodarcze umowy leasingu oraz umowy
nabycia rzeczy przez finansuj¹cego, które wynika z przepisów prawa i
postanowieñ zawieranychwpraktyce umów leasingu, sk³ania do postawie-
nia pytania, czy istnienie tego zwi¹zkuwywierawp³ywna ustalenie statutu
kontraktowego leasingu. W braku wyboru prawa przez strony lub wyklu-
czenia go przez ustawodawcê nale¿a³oby podj¹æ próbê ustalenia prawa
w³a�ciwego dla zobowi¹zañ z umowy leasingu przy uwzglêdnieniu ³¹cz-
nikówobiektywnych, rozwa¿aj¹c przedewszystkimmo¿liwo�æ zastosowa-
nia jednego z dwóch ogólnych rozwi¹zañ:
1) potraktowania zwi¹zku umowy leasingu i umowy finansuj¹cego ze

zbywc¹ rzeczy jako ca³o�ci z kolizyjnoprawnego punktu widzenia oraz
ustalenia dla zobowi¹zañ wynikaj¹cych z tego zwi¹zku jednego prawa
w³a�ciwego lub
2) ustalenia prawa w³a�ciwego odrêbnie dla zobowi¹zañ z umowy

leasingu i umowy finansuj¹cego ze zbywc¹ rzeczy.

37 Ibidem.
38 C. D a g e f ö r d e, Leasingvertarg..., s. 816.
39 Por. rozwi¹zanie przyjête w art. 7098 k.c.
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Do pierwszego z wymienionych rozwi¹zañ celowe wydaje siê zasto-
sowanie zmodyfikowanej metody kolizyjnej absorpcji40, która polega³aby
na poddaniu stosunków zobowi¹zaniowych z obydwóch umów prawu
w³a�ciwemudla tych z nich, które s¹ sk³adnikiemdominuj¹cymwzwi¹zku
umowy leasingu i umowy finansuj¹cego ze zbywc¹ rzeczy, a wiêc dla
zobowi¹zañ z umowy leasingu. Inny wariant tego rozwi¹zania móg³by
polegaæ na analogicznym stosowaniu do zobowi¹zañ ze zwi¹zku wspo-
mnianych umów (tak jak do zobowi¹zañ z jednej umowy) normy okre-
�laj¹cej w³a�ciwo�æ prawa dla zobowi¹zañ z umów nie uregulowanych
odrêbnie w prawie kolizyjnym41. W prawie polskim w obydwóch wa-
riantach nale¿a³oby zasadniczo � to znaczy przy uwzglêdnieniu okre�lonej
kolejno�ci przepisów reguluj¹cych statut kontraktowy42 a tak¿e przy
za³o¿eniu, i¿ do takiego zwi¹zku umów tylko sporadycznie znajd¹ zasto-
sowanie art. 28 p.p.m. o umowach gie³dowych i umowach zawieranych
na targach publicznych oraz art. 26 p.p.m. o siedzibie albo miejscu
zamieszkania stron w jednym pañstwie � stosowaæ, zale¿nie od kwalifi-
kacji umowy leasingu oraz zwi¹zku umowy leasingu i umowy finansuj¹-
cego ze zbywc¹ rzeczy, art. 29 p.p.m., w którym przewidziano ³¹cznik
miejsca zawarcia umowy (locus contractus)43. Uwzglêdnienie za� nawi¹zu-

40 Metod¹ kolizyjnej absorpcji pos³u¿yli siê w zasadzie: przy kolizyjnoprawnej ocenie
miêdzynarodowej umowy kooperacji przemys³owej � M. P a z d a n, Umowa kooperacji
w polskim prawie prywatnym miêdzynarodowym, [w:] Prawne problemy miêdzynarodo-
wej kooperacji przemys³owej, Polska Izba Handlu Zagranicznego,Warszawa 1981, s. 142-
144; przy ustalaniu za� prawa w³a�ciwego dla miêdzynarodowych umów o budowê kom-
pletnego obiektu przemys³owego � M.A. Z a c h a r i a s i e w i c z, Problematyka kolizyjna
umów eksportu kompletnych obiektów przemys³owych, [w:] Zagadnienia prawne eksportu
kompletnych obiektów przemys³owych, red. M. Pazdan, A. Tynel, Katowice 1980, s. 112-
113.

41 Ten sposób postêpowania preferowa³ przy ustalaniu prawa w³a�ciwego dla zobowi¹-
zañzkompleksowejumowykooperacji przemys³owej J. J a k u b ow s k i,Zagadnieniaprawa
w³a�ciwego i rozstrzygania sporów w dziedzinie kooperacji przemys³owej z firmami za-
chodnimi, �Pañstwo i Prawo� 1976, z. 12, s. 21.

42 Bli¿ej na temat zob. M. P a z d a n, Prawo prywatne miêdzynarodowe, wyd. 6, War-
szawa 2000, s. 136.

43 Na temat znaczenia terminów �chwila� i �miejsce� zawarcia umowy zob. w lite-
raturze polskiej przede wszystkimM.A. Z a c h a r i a s i e w i c z, W. P o p i o ³ e k, Znacze-
nie pojêæ �chwila� i �miejsce zawarcia umowy�, w ustawie o prawie prywatnym miêdzy-
narodowym z 1965 r., �Problemy Prawne Handlu Zagranicznego� 1981, t. 13, s. 92-109.
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j¹cego do teorii �wiadczenia charakterystycznego44 art. 27 p.p.m. wcho-
dzi³oby zasadniczo w grê jedynie w razie akceptacji pogl¹du, i¿ mo¿na
go ogólnie stosowaæ per analogiam do umów spoza wykazu zawartego w
§ 1 tego artyku³u. Jednak nawet wtedy zasadno�æ stosowania do zwi¹zku
umowy leasingu i umowy finansuj¹cego ze zbywc¹ rzeczy art. 27 p.p.m.
budzi³aby du¿e w¹tpliwo�ci, poniewa¿ w wykazie umów z § 1 tego artyku³u
zosta³y chyba nieprzypadkowo pominiête przez ustawodawcê umowy najmu
i dzier¿awy, do których umowa leasingu wykazuje najwiêksze podobieñstwo.
G³ówn¹ zalet¹ przedstawionego rozwi¹zania jest zapewnienie jedno-

lito�ci statutu dla powi¹zanych ze sob¹ stosunków zobowi¹zaniowych z
umowy leasingu i umowy finansuj¹cego ze zbywc¹ rzeczy. Jego pod-
stawow¹ wad¹ w pierwszym wariancie jest natomiast stosowanie do
zwi¹zku umów, którego charakter prawny bywa ró¿nie okre�lany w nauce
i prawie poszczególnych pañstw, metody kolizyjnej absorpcji, analogicz-
nie do ustalenia prawa w³a�ciwego dla zobowi¹zañ z jednej umowy
mieszanej45, przewiduj¹cej zobowi¹zanie do �wiadczenia g³ównego i
�wiadczenia podporz¹dkowanego (akcesoryjnego). Wariantowi za� dru-
giemu mo¿na przede wszystkim zarzuciæ, i¿ czêsto bêdzie zachodzi³a
niemo¿liwo�æ (spowodowana wystêpowaniem w analizowanym zwi¹z-
ku: dwóch umów i zawieraj¹cych je trzech ró¿nych podmiotów) zna-
lezienia, na podstawie przepisów stosowanych do nieuregulowanych od-
rêbnie w danym prawie kolizyjnym stosunków umownych, wspólnego
dla nich prawa w³a�ciwego, je¿eli np. umowa leasingu i umowa finan-
suj¹cego ze zbywc¹ rzeczy s¹ zawierane, wykonywane albo te¿ strony
tych umów maj¹ siedziby, przedsiêbiorstwa lub miejsca zamieszkania w
ró¿nych pañstwach46.

2. Odrêbne ustalenie prawa w³a�ciwego dla umowy leasingu
Akceptacja rozwi¹zania polegaj¹cego na odrêbnym ustaleniu statutu

zobowi¹zañ z umowy leasingu prowadzi³aby wed³ug prawa polskiego w
44 Na temat teorii �wiadczenia charakterystycznego zob. w literaturze polskiej przede

wszystkim M.A. Z a c h a r i a s i e w i c z, Teoria charakterystycznego �wiadczenia w dok-
trynie i orzecznictwie zachodnioeuropejskim, �Studia Iuridica Silesiana� 1978, t. 3, s. 50-
63; i d e m, Prawo w³a�ciwe dla zobowi¹zañ z umów w wybranych systemach prawa pry-
watnego miêdzynarodowego, Warszawa 1982, s. 19-42.

45 Na ten temat zob. w literaturze polskiej przede wszystkim M. P a z d a n, Prawo
prywatne..., s. 143-145.

46 Por. J. P o c z o b u t, Umowa leasingu w prawie..., s. 220-221.
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zasadzie � je¿eli pomin¹æ art. 28 i 26 p.p.m. � równie¿ do zastosowania
wspomnianego art. 29 p.p.m.47, chyba ¿e dopuszczona zosta³aby mo¿-
liwo�æ stosowania do tej umowy per analogiam art. 27 p.p.m.48 Umowa
finansuj¹cego ze zbywc¹ rzeczy podlega³aby natomiast � zazwyczaj jako
umowa sprzeda¿y albo umowa o dzie³o � art. 27 p.p.m., z wyj¹tkiem
zawarcia umowy na gie³dzie lub targach publicznych (art. 28 p.p.m.) oraz
wspólnego miejsca zamieszkania albo siedziby stron (art. 26 p.p.m.)49.
Jednak nawet zastosowanie do wspomnianych obydwu umów tej samej
normy kolizyjnej nie zapewnia dla nich w³a�ciwo�ci tego samego systemu
prawnego, poniewa¿ spe³niaj¹cy �wiadczenie charakterystyczne finansu-
j¹cy oraz zbywca rzeczy mog¹ mieæ w chwili zawarcia umowy miejsca
zamieszkania, siedziby lub przedsiêbiorstwa w ró¿nych pañstwach (art.
27 § 1 i 3 p.p.m.) albo te¿ umowa leasingu i umowa finansuj¹cego ze
zbywc¹ rzeczy mog¹ byæ zawarte (art. 27 § 2 oraz 29 p.p.m.) w ró¿nych
pañstwach. W rezultacie najwiêksz¹ wad¹ drugiego rozwi¹zania by³oby
nieuwzglêdnienie zwi¹zku zachodz¹cego miêdzy zobowi¹zaniami z umo-
wy leasingu i umowy finansuj¹cego ze zbywc¹ rzeczy, natomiast naj-
wiêksz¹ jego zalet¹ � wziêcie pod uwagê ich odrêbnych w³a�ciwo�ci.
Zastosowanie jednolitegog³ównego lubposi³kowego ³¹cznikadlaumowy

leasingu i umowy finansuj¹cego ze zbywc¹ rzeczy by³o postulowane przez
niektórych przedstawicieli francuskiej i niemieckiej nauki prawa. Wed³ug
ElM.Beya iCh.Gavaldy50 zobowi¹zania z obydwu umów powinny ³¹cz-
nie podlegaæ prawumiejsca po³o¿enia rzeczy stanowi¹cej przedmiot �wiad-
czenia finansuj¹cego z umowy leasingu. W miejscu tym ma bowiem
znajdowaæ siê �punkt ciê¿ko�ci� transakcji leasingu, z³o¿onej ze wspo-
mnianych umów. Natomiast powi¹zanie umowy leasingu i umowy finan-

47 Por. J. S z l a p k a, Leasing w zwi¹zku z budowa zak³adu górniczego lub monta¿em
urz¹dzeñ górniczych za granic¹, �Problemy Prawne Górnictwa� 1977, t. 1, s. 119-120;
M. P a z d a n, Prawo prywatne..., s. 142; J. P o c z o b u t, Umowa leasingu w prawie..., s.
221.

48 Zob. wy¿ej punkt poprzedni, s. 235-236.
49 Na temat prawa w³a�ciwego dla umowy finansuj¹cego ze zbywc¹ rzeczy w prawie

prywatnym miêdzynarodowym � RFN zob. C. D a g e f ö r d e, Internationales Finanzie-
rungsleasing..., s. 59-95; K. J . Ts c h e, op. cit., s. 314-322 oraz Szwajcarii � D. G i r s -
b e r g e r, op. cit., s. 40-41.

50 Por. El M . B e y, Ch. G a v a l d a, Problematique juridique du leasing internatio-
nal, �La gazette du palais� 1979, 1 sem., doctr., s. 143-144.
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suj¹cego ze zbywc¹ rzeczy za pomoc¹ jednego ³¹cznika dopuszcza
D. Martiny51 posi³kowo jedynie w razie wyst¹pienia istotnych rozbie¿no-
�ci miêdzy systemami prawa, których w³a�ciwo�æ zosta³a ustalona od-
rêbnie dla ka¿dej z tych umów.
Mimo niedoskona³o�ci obydwu naszkicowanych rozwi¹zañ nale¿y

opowiedzieæ siê za rozwi¹zaniem drugim52. Rozwi¹zanie polegaj¹ce na
ustaleniu prawa w³a�ciwego ³¹cznie dla zobowi¹zañ z umowy leasingu i
umowy finansuj¹cego ze zbywc¹ jest nie do przyjêcia przede wszystkim
dlatego, i¿ zosta³o oparte na za³o¿eniu, wed³ug którego do niezbyt dok³ad-
nie jeszcze zbadanej i ró¿nie pojmowanej konstrukcji zwi¹zku umów sto-
suje siê metody tradycyjnie zarezerwowane dla ustalania statutu poszcze-
gólnych umów (w omawianym przypadku � statutu nienazwanych umów
mieszanych), co mog³oby zostaæ uznane za niedopuszczalne lub zagra¿a-
j¹ce pewno�ci prawa. Przeciw temu rozwi¹zaniu przemawia równie¿ praw-
na niezale¿no�æ obydwu umów oraz odmienny rozk³ad interesów i ryzyka
miêdzy ich stronami53. Natomiast drugie rozwi¹zanie opiera siê na tra-
dycyjnej i szeroko akceptowanej w odniesieniu do poszczególnych umów
metodzie, która podkre�la w zwi¹zku umów istotniejsze, nie tylko z koli-
zyjnoprawnegopunktuwidzenia,odrêbne ich istnienieni¿zachodz¹cemiêdzy
nimi powi¹zania. Okre�lone niedogodno�ci, wynikaj¹ce z ustalania prawa
w³a�ciwego oddzielnie dla powi¹zanych jednakwzajemnie umowy leasin-
gu i umowy finansuj¹cego ze zbywc¹ rzeczy, mo¿na ³agodziæ, wykorzy-
stuj¹c w szerszym ni¿ zwykle zakresie instytucjê dostosowania54. W razie
ustalenia dla ka¿dej z tych umóww³a�ciwo�ci odmiennego systemu praw-
nego dostosowanie polega³oby na usuniêciu sprzeczno�ci, które mog³yby
zachodziæ pomiêdzy rozwi¹zaniami sprzê¿onych ze sob¹ kwestii, przyjê-

51 Por. D.M a r t i n y [w:]Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, red.
K. Rebmann, F. J. Sacker, R. Rixecker, t. 10, Einfüehrungsgesetz zum Bürgerlichen Ge-
setzbuch. Art. 1-38 � Internationales Privatrecht, red. H.J. Sonnenberger, wyd. 3, München
1998, s. 1588-1589.

52 Por. w literaturze polskiej J. P o c z o b u t, Umowa leasingu w prawie..., s. 221 oraz
w literaturze niemieckojêzycznejC. D a g e f ö r d e, InternationalesFinanzierungsleasing...,
s. 59; i d e m, Leasingvertrag..., s. 815-816; D. G i r s b e r g e r, op. cit., s. 40 i n; D.M a r -
t i n y, op. cit., s. 1602.

53 Por. C. D a g e f ö r d e, Leasingvertrag..., s. 815.
54 Dostosowanie stosuje siê z regu³yw razie jednoczesnejw³a�ciwo�ci dwóch lubwiêcej

systemów prawa, które zawieraj¹ odmienne rozwi¹zania tej samej kwestii.
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tymi w ka¿dym z tych systemów, np. dotycz¹cymi odpowiedzialno�ci
zbywcy wobec finansuj¹cego jako nabywcy i odpowiedzialno�ci finan-
suj¹cego wobec korzystaj¹cego za wady rzeczy.
Szczególne komplikacje kolizyjnoprawnewynikaj¹ z prawnego zwi¹z-

ku umowy leasingu i umowy finansuj¹cego ze zbywc¹ rzeczy dla upraw-
nieñ przys³uguj¹cych samodzielnie korzystaj¹cemu wobec zbywcy. Takie
uprawnienia wzglêdem zbywcy s¹ przewidywane w prawie niektórych
pañstw i uzgadniane � przy wykorzystaniu ró¿nych konstrukcji praw-
nych55 � w umowach leasingu lub umowach finansuj¹cego ze zbywc¹,
najczê�ciej z tytu³uwad rzeczy. Zasadniczo uzasadnionawydaje siê ogólna
regu³a, wed³ug której samodzielne uprawnienia korzystaj¹cego wobec
zbywcy z tytu³u wad rzeczy powinny podlegaæ prawu w³a�ciwemu dla
umowy finansuj¹cego ze zbywc¹56. Je¿eli jednak uprawnienia te zosta³y
przewidziane w prawie w³a�ciwym dla umowy leasingu, nale¿y je respek-
towaæ57. Zatem istnienie i rodzaj tych uprawnieñ (sposób zapewnienia
ochrony uzasadnionym interesom korzystaj¹cego z tytu³u wad rzeczy)
podlegaæ bêdzie prawu w³a�ciwemu dla umowy leasingu58. Natomiast
statut umowy finansuj¹cego ze zbywc¹ rzeczy rozstrzyga³by wtedy uzu-
pe³niaj¹co jedynie o tych aspektach uprawnieñ korzystaj¹cego wobec
zbywcy, które nie zosta³y uregulowane w prawie w³a�ciwym dla umowy
leasingu, przede wszystkim za� o tre�ci i sposobie wykonywania wspo-
mnianych uprawnieñ59. W razie zachodz¹cej miêdzy obydwoma syste-
mami prawnymi rozbie¿no�ci unormowañ w przedmiocie uprawnieñ
korzystaj¹cego wobec zbywcy z tytu³u wad rzeczy nale¿a³oby rozwa¿yæ
pos³u¿enie siê instytucj¹ dostosowania.

3. Statut umowy leasingu w obcym prawie kolizyjnym
Preferowane rozwi¹zanie jest zbie¿ne z tendencj¹ rysuj¹c¹ siê w nauce

prawa prywatnego miêdzynarodowego Europy kontynentalnej. Opowia-

55 Bli¿ej na ten temat zob. J. P o c z o b u t, Umowa leasingu w prawie..., s. 122 i n.;
i d e m, Umowa leasingu w nowym kodeksie..., s. 339; i d e m, Odrêbna regulacja..., s. 13.

56 Por. D. G i r s b e r g e r, op. cit., s. 92 i n.
57 Podobnie C. D a g e f ö r d e, Internationales Finanzierungsleasing..., s. 76; i d e m,

Leasingvertrag, s. 818; K. J. Ts c h e, op. cit., s. 323-326.
58 Por. C. D a g e f ö r d e, Internationales Finanzierungsleasing..., s. 76; i d e m, Le-

asingvertrag, s. 818.
59 Ibidem.
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dano siê tamnajczê�ciej (na podstawie prawa kolizyjnego obowi¹zuj¹cego
w poszczególnych pañstwach) za roz³¹cznym traktowaniem zobowi¹zañ
z umowy leasingu i umowy finansuj¹cego ze zbywc¹ rzeczy oraz za
ustalaniem prawa w³a�ciwego odrêbnie dla zobowi¹zañ ka¿dej z nich60.
Formu³owane w europejskiej doktrynie propozycje dotycz¹ce prawa

w³a�ciwego dla zobowi¹zañ z umowy leasingu rzeczy ruchomych zmierza-
j¹ zasadniczo do poddania ich prawu wybranemu przez strony (lex volun-
tatis). Tak przyjmuje siê w �wietle prawa prywatnego miêdzynarodowego
Francji61, RFN62, Szwajcarii63 oraz na podstawie badañ prawnoporów-
nawczych O. Lando64.
W braku wyboru prawa zobowi¹zania z umowy leasingu rzeczy ru-

chomych powinny podlegaæ w �wietle prawa kolizyjnego RFN65 i Szwaj-
carii66 oraz wed³ug badañ prawnoporównawczych O. Lando67 (zgodnie
z teori¹ �wiadczenia charakterystycznego) prawuobowi¹zuj¹cemuwmiej-
scu, gdzie znajduje siê przedsiêbiorstwo finansuj¹cego w chwili zawarcia
umowy. W zachodnioeuropejskiej doktrynie prawa kolizyjnego podkre�la
siê, ¿e wymienione rozwi¹zanie powinno stanowiæ wyraz podstawowej

60 Zob. wy¿ej punkt poprzedni, s. 236.
61 Por. El M . B e y, Ch. G a v a l d a, op. cit., s. 144; J. M . L e l o u p, Leasing, [w:]

Encyclopedie Dalloz. Repertoire de droit international, red. P. Francescakis, t. 2, Paris
1969, s. 252.

62 Por. C. D a g e f ö r d e, Internationales Finanzierungsleasing..., s. 33-35; i d e m,
Leasingvertrag..., s. 816;K. F. F i r s c h i n g, Internationales Schuldrecht, [w:] J. v . S t a u -
d i n g e r, Kommentar zum bürgerlichen Gesetzbuch. Einführungsgesetz zum burgerlichen
Gesetzbuch, cz. 2b, Internationales Schuldrecht, wyd. 10/11, Berlin 1978, s. 548-549;
D.M a r t i n y, op. cit., s. 1062; K. J . Ts c h e, op. cit., s. 289-290.

63 Por. np. D. G i r s b e r g e r, op. cit., s. 115-116.
64 Por. O. L a n d o, Contracts, [w:] Encyclopedia of Comparative Law, t. 3, Private

International Law, red. K. Lipstein, rozdz. 24, Hague 1976, s. 140.
65 Por. Ch . V. B a r, Internationales Privatrecht, t. II, Besonderer Teil, Munchen 1991,

s. 369; C. D a g e f ö r d e, Internationales Finanzierungsleasing..., s. 36, 39-42; i d e m,
Leasingvertrag..., s. 817; K. F. F i r s c h i n g, op. cit., s. 548-549; D.M a r t i n y, op. cit.,
s. 1062; K. - J . Ts c h e, op. cit., 289-290.

66 Por. J. K r e n K o s t k i e w i c z, [w:] A. H e i n i, M. K e l l e r, K. S i e h r, F. V i -
s c h e r, P.Volken, IPRG Kommentar, Zürich 1993, s. 956; A. K . S c h n y d e r, Das neue
IPR-Gesetz, wyd. 2, Zürich 1990, s. 106; I. S c h w a n d e r, Die Behandlung der Inno-
minatverträge im internationalen Privatrecht, [w:]Festschrift fürWalter R. Schluep, Zürich
1988, s. 507.

67 Por. O. L a n d o, op. cit., s. 140.
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zasady naj�ci�lejszego zwi¹zku miêdzy okre�lonym systemem prawa a
zobowi¹zaniami z umowy leasingu68. Zasada ta obowi¹zuje w prawie
kolizyjnym wszystkich pañstw Unii Europejskiej, poniewa¿ zosta³a prze-
widziana w przyjêtej przez te pañstwa Konwencji o prawie w³a�ciwym
dla zobowi¹zaniowych stosunków umownych, wy³o¿onej do podpisu 19
czerwca 1980 r. w Rzymie69.
W latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia w�ród przedstawicieli

francuskiej nauki prawa prywatnegomiêdzynarodowego rozpowszechnio-
ny by³ pogl¹d, wed³ug którego zobowi¹zania z umowy leasingu rzeczy
ruchomych powinny, w braku wyboru prawa, podlegaæ prawu pañstwa, w
którym umowa ta ma byæ wykonywana (lex loci solutionis); by³oby to
zwykle prawo pañstwa, w którym znajduje siê rzecz �wiadczona korzysta-
j¹cemu przez finansuj¹cego lub siedziba przedsiêbiorstwa korzystaj¹ce-
go70.Wed³ug nich umowa leasingu dotycz¹ca rzeczy, z których korzysta siê
w dwóch lub wiêcej pañstwach, podlega jednak prawu tego pañstwa, w
którym znajduje siê miejsce zamieszkania (siedziba, przedsiêbiorstwo)
korzystaj¹cego, chyba ¿e korzysta siê z rzeczy przewa¿niew jednymz tych
pañstw71. Za podobnym co do zasady rozwi¹zaniem opowiadano siê rów-
nie¿w angielskiej nauce prawa przyjmuj¹c, i¿ umowa leasingu zewzglêdu
na prawnorzeczowy charakter powinna podlegaæ prawu obowi¹zuj¹cemu
w miejscu po³o¿enia rzeczy (lex rei sitae)72. Natomiast w �wietle prawa
prywatnego miêdzynarodowego USA proponowano poddaæ umowê le-
asingu rzeczy ruchomych prawu pañstwa, w którym zosta³a ona zawarta
(lex loci contractus)73.

68 Por. D. G i s b e r g e r, op. cit., s. 41 i n.
69 Przek³ad konwencji � J. P o c z o b u t, Kodyfikacje prawa prywatnego miêdzyna-

rodowego, Warszawa 1991, s. 161 i n.; W. P o p i o ³ e k, �Kwartalnik Prawa Prywatnego�
1994, z. 4, s. 300 i n.

70 Por. ElM . B e y, Le leasing international mobilier, �Revue de jurisprudence com-
merciale� 1982, nr 6, s. 176; i d e m, Le contrat de credit-bail, [w:] Juris Classeur Com-
mercial (Contrats � Distribution), red. B.Oppetit, fasc. 851-5, Paris 1986, s. 20; E.M. B e y,
Ch . G a v a l d a, op. cit., s. 144; J. M . L e l o u p, op. cit., s. 244.

71 Ibidem.
72 Por. I. D a v i e s, International Leasing, �Journal of Business Law� 1984, s. 468, 475.
73 Por. E. F . S c o l e s, P. H a y, Conflict of Laws, St. Paul/Minn. 1982, s. 689.



242

Jerzy Poczobut

Weuropejskiejnauceprawakolizyjnegoprzyjmujesiêzgodnie, i¿umowa
leasingu nieruchomo�ci podlega prawu pañstwa, w którym nieruchomo�æ
jest po³o¿ona (lex rei sitae)74.
Uznanie umowy leasingu za rodzaj najmu implikuje stosowanie do

wynikaj¹cych z niej zobowi¹zañ prawaw³a�ciwego dla umowy najmu. Na
przyk³ad wed³ug art. 1125 k.c. bia³. w braku porozumienia stron umowy
co do prawa w³a�ciwego dla umowy najmu stosuje siê prawo pañstwa, w
którym ma g³ówne miejsce dzia³alno�ci strona bêd¹ca wynajmuj¹cym
(wydzier¿awiaj¹cym).

V.Wnioski

1. G³ówne koncepcje odrêbnego unormowania umowy leasingu
Napodstawie dotychczasowych rozwa¿añmo¿na stwierdziæ, i¿w skali

�wiatowej zarysowa³y siê dwie generalne koncepcje unormowania leasingu
jako odrêbnej kategorii umowy. Wed³ug pierwszej, która jest przyjêta w
makrosystemie common law, leasing obejmujewszelkie umowyoudostêp-
nienie rzeczy do odp³atnego korzystania, leasing za� finansowany stanowi
tylko jeden z rodzajów szeroko pojmowanej umowy leasingu. Stosownie
do drugiej koncepcji, w której nawi¹zuje siê do systematyki i sposobu
definiowania umówwEuropie kontynentalnej, nowymzjawiskiemz zakre-
su prawa zobowi¹zañ jest tylko, ró¿nie zreszt¹ pojmowana, umowa leasin-
gu finansowanego (wyj¹tek stanowi Bu³garia, gdzie przejêto siatkê pojê-
ciow¹ leasingu, która ukszta³towa³a siê w USA). Z uwagi na to, ¿e jedynie
taka umowa leasingu odznacza siê cechami nowo�ci i oryginalno�ciwzglê-
dem pozosta³ych umów nazwanych lub ich odmian w systemach prawa
poszczególnych pañstw, nie zachodzi potrzeba jej dodatkowego okre�le-
nia jako leasingu �finansowanego�.

74 Por. w literaturze brytyjskiej � I. D a v i e s, op. cit., s. 475; francuskiej � El M . B e y,
Ch . G a v a l d a, op. cit., s. 144; J. M . L e l o u p, op. cit., s. 254; niemieckiej � C. D a -
g e f ö r d e, Internationales Finanzierungsleasing..., s. 42 i n; i d e m, Leasingvertrag..., s.
817; K. F. F i r s c h i n g, op. cit., s. 549; D.M a r t i n y, op. cit., s. 1602; szwajcarskiej �
C. T. E b e n r o t h, op. cit., s. 105; D. G i r s b e r g e r, op. cit., s. 57-58; J. K r e n K o s t -
k i e w i c z, op. cit., s. 956; I. S c h w a n d e r, op. cit., s. 509.



243

W³a�ciwo�æ prawa dla umowy leasingu � zagadnienia wêz³owe

2. Podstawowe zasady kwalifikacji umowy leasingu w prawie ko-
lizyjnym

Wobec wystêpuj¹cych na �wiecie ró¿nic w ujêciu normatywnym umo-
wy leasingu i odmienno�ci pogl¹dówwnauce na temat jej natury zobowi¹-
zaniowej celowewydaje siê sformu³owanie postulatów, które dotycz¹ kwa-
lifikacji tejumowywprawieprywatnymmiêdzynarodowym.Zauzasadnione
nale¿a³oby uznaæ przede wszystkim nastêpuj¹ce propozycje:
1) dokonuj¹c kwalifikacji umowy leasingu, nale¿y zachowaæ szcze-

góln¹ ostro¿no�æ, wyra¿aj¹c¹ siê m.in. w uwzglêdnieniu tre�ci ca³okszta³-
tu postanowieñ umowy leasingu i okoliczno�ci jej zawarcia;
2) kwalifikacji umowy leasingu powinno siê dokonywaæ autonomicz-

nie wzglêdem prawa krajowego, na podstawie analizy zakresów znacze-
niowychpojêæ tej umowy, którewystêpuj¹w ró¿nych systemach prawnych
(kwalifikacja prawnoporównawcza);
3) dokonuj¹c kwalifikacji prawnoporównawczej, trzeba uwzglêdniæ

ogólny charakter prawny umowy leasingu, który uzasadnia zaliczenie jej
do grupy umów o korzystanie z rzeczy lub praw,
4) maj¹c na wzglêdzie ró¿nice w podej�ciu poszczególnych prawo-

dawców do okre�lania charakterystycznych cech umowy leasingu, przy
dokonywaniu kwalifikacji prawnoporównawczej nale¿y raczej d¹¿yæ do
ustalenia ca³okszta³tu konstytutywnych elementów tej umowy w �wietle
prawa okre�lonego pañstwa, ani¿eli kierowaæ siê zaliczeniem umowy le-
asingu do danej kategorii w ramach systematyki umów przyjmowanej w
prawie materialnym przez poszczególnych prawodawców,
5) przykwalifikacji umowy leasingu trzebaprzedewszystkimuwzglêd-

niæ jej okre�lenie w art. 1 konwencji ottawskiej Unidroit, która jest uzna-
wana za standard miêdzynarodowy,
6) z pojêcia leasingu, ustalonego w wyniku zabiegów kwalifikacyj-

nych, nie nale¿ywykluczaæapriori umów, które � oprócz elementówuzna-
nych za istotne dla leasingu � zawieraj¹ równie¿ inne charakterystyczne
dla obrotu w danym pañstwie zastrze¿enia umowne.

3. W³a�ciwo�æ prawa dla umowy leasingu
Wed³ug art. 25 § 1 p.p.m. strony mog¹ wybraæ prawo w³a�ciwe dla

zobowi¹zañ z umowy leasingu rzeczy ruchomych, je¿eli prawo to pozostaje
w zwi¹zku z tymi zobowi¹zaniami. Natomiast stosownie do art. 25 § 2
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p.p.m. zobowi¹zania z umowy leasingu nieruchomo�ci podlegaj¹ prawu
pañstwa, w którym nieruchomo�æ jest po³o¿ona.
Przy wyborze prawa w³a�ciwego dla zobowi¹zañ z umowy leasingu i

umowy finansuj¹cego ze zbywc¹ rzeczy nale¿y d¹¿yæ � uwzglêdniaj¹c
zachodz¹cemiêdzy tymi umowami powi¹zania prawne i gospodarcze � do
uzgodnienia w³a�ciwo�ci jednego systemu prawa dla obydwóch umów.
Jednolito�æ statutu umowy leasingu i umowy finansuj¹cego ze zbywc¹
zapewni w najwiêkszym stopniu unikniêcie rozbie¿no�ci, które mog³yby
wyst¹piæ przy stosowaniu do ka¿dej z tych umów odmiennego systemu
prawa.
Mimo ró¿norakich powi¹zañ prawnych i gospodarczych miêdzy umo-

w¹ leasingu i umow¹ finansuj¹cego ze zbywc¹ rzeczy, prawo w³a�ciwe
nale¿y ustalaæ odrêbnie dla ka¿dej z nich. W braku wyboru prawa zobo-
wi¹zania z umowy leasingu powinny podlegaæ � je¿eli pomin¹æ art. 28 i
26 p.p.m. � jako prawu w³a�ciwemu prawu pañstwa, w którym umowa
zosta³a zawarta (art. 29 p.p.m.).
Istnienie i rodzaj samodzielnych uprawnieñ korzystaj¹cego wobec

zbywcy z tytu³u wad rzeczy nale¿y oceniaæ zasadniczo wed³ug prawa
w³a�ciwego dla umowy leasingu. Natomiast prawo w³a�ciwe dla umowy
finansuj¹cego ze zbywc¹ rzeczy powinno znale�æ zastosowanie do tre�ci
i sposobu wykonywania tych uprawnieñ.


