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Recenzowana pozycja wydawnicza stanowi od wielu lat znakomity

podrêcznik zawieraj¹cy wyk³ady z prawa prywatnego miêdzynarodowe-
go. Doskonale spe³nia zamierzenia autora, jest kompendium wiedzy z tej
trudnej dziedziny prawa. Ka¿de kolejne wydanie jest praktycznie nowym
dzie³em, wzbogaconym o starannie dobrane bie¿¹ce regulacje prawne
i pogl¹dy wyra¿one w judykaturze.

Na odrêbne podkre�lenie zas³uguje powo³anie bardzo obszernej biblio-
grafii krajowej i zagranicznej. I ona nadaje tej pozycji dodatkowego waloru,
rozszerzaj¹c grono czytelników o wszystkich, którzy spotykaj¹ siê z tym
prawem w badaniach naukowych czy praktyce zawodowej. Znajomo�æ
tego prawa jest szczególnie wa¿na w przedakcesyjnym okresie, przed
przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej. Spe³nia wiêc przy tej okazji
dodatkow¹ funkcjê edukacyjn¹ w zakresie poznania wspó³czesnych norm
kolizyjnych i traktatowych. Problemy te zosta³y przedstawione w sposób
przystêpny, jasny i zrozumia³y. Efekt ten osi¹gniêto tak¿e przez obszer-
niejsze omówienie bardziej skomplikowanych zagadnieñ oraz przedsta-
wienie w formie syntetycznej instytucji znanych i powszechnie wystê-
puj¹cych w teorii prawa.
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Autor przyj¹³ w ksi¹¿ce tematyczny podzia³ materia³u, obowi¹zuj¹cy
w tradycyjnej koncepcji podrêcznikowej. W sposób perfekcyjny wpro-
wadza czytelnika w arkana wiedzy o tego rodzaju prawie, dokonuj¹c
podzia³u na czê�æ ogóln¹ i szczegó³ow¹, a nastêpnie na rozdzia³y obej-
muj¹ce ca³okszta³t zagadnieñ wystêpuj¹cych w ustawie z dnia 12 listopada
1965 r. � Prawo prywatne miêdzynarodowe.

Czê�æ ogólna zawiera wiadomo�ci wstêpne, w tym genezê tego prawa
i znacz¹cy udzia³ polskiej nauki prawa. Do wybitnych przedstawicieli
nauki zaliczono np. H. Trammera, J. Jakubowskiego, L. Babiñskiego,
J. Fabiana, E. Wierzbowskiego, W. Ludwiczaka, J. Ciszewskiego, T. Ere-
ciñskiego i A. M¹czyñskiego. Nale¿y do nich równie¿ M. Pazdan, autor
omawianego dzie³a, który jest znakomitym znawc¹ prawa prywatnego
miêdzynarodowego. Do chwili obecnej opublikowa³ co najmniej 50 ar-
tyku³ów po�wiêconych temu prawu w czasopismach krajowych i za-
granicznych. Jest równie¿ autorem szeregu monografii i komentarzy
wydanych w jêzyku polskim i obcym.

Wiele uwagi po�wiêcono �ród³om tego prawa. Zgodnie z brzmieniem
art. 1 § 1 cytowanej ustawy, spe³nia ono charakter prawa wewnêtrznego
i okre�la prawo w³a�ciwe dla miêdzynarodowych stosunków osobistych
i maj¹tkowych w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, opiekuñczego
oraz prawa pracy. W my�l za� art. 87 ust. 1 Konstytucji RP, �ród³em
prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego s¹ tak¿e ratyfikowane umowy miê-
dzynarodowe po ich og³oszeniu w Dzienniku Ustaw. Stanowi¹ one czê�æ
krajowego porz¹dku prawnego i s¹ bezpo�rednio stosowane, chyba ¿e
stosowanie ich jest uzale¿nione od wydania ustawy (art. 91 ust. 1
Konstytucji). Umowy te, za uprzedni¹ zgod¹, wyra¿on¹ w ustawie, maj¹
pierwszeñstwo przed ustaw¹, o ile z ustaw¹ nie mo¿na ich pogodziæ.

Autor omówi³ przy tym podstawowe konwencje zawieraj¹ce normy
kolizyjne oraz umowy bilateralne podpisane przez Polskê o pomocy prawnej
i stosunkach prawnych w sprawach rodzinnych, karnych oraz pracow-
niczych, którym przys³uguje pierwszeñstwo w my�l zasady lex specialis.

Rozwa¿ania te uzupe³nia charakterystyk¹ budowy, rodzaju i zakresu
obowi¹zywania normy kolizyjnej i znaczenia ³¹cznika tej normy przy
wyk³adni przepisów. Wskazuje przy tym na znaczenie obywatelstwa jako
podstawowego ³¹cznika w sferze norm kolizyjnych. Tê czê�æ rozwa¿añ
zamykaj¹ problemy zwi¹zane z pojmowaniem i stosowaniem prawa w³a-
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�ciwego oraz wyja�nieniem znaczenia norm definiuj¹cych poszczególne
instytucje prawne.

Czê�æ szczegó³owa sk³ada siê z 7 rozdzia³ów i omawia:
1. Zdolno�æ prawn¹ osób fizycznych i prawnych jako uczestników

miêdzynarodowego obrotu prawnego.
2. Czynno�ci prawne z uwzglêdnieniem ich formy przy zastosowaniu

prawa w³a�ciwego dla formy, wady o�wiadczenia woli, przedstawiciel-
stwo ustawowe i zasady sporz¹dzania pe³nomocnictw z zachowaniem
obowi¹zuj¹cej formy.
3. Zobowi¹zania, które zosta³y wnikliwie i wszechstronnie przedsta-

wione. Zilustrowano je wyj¹tkowo obszern¹ bibliografi¹, dotycz¹c¹ tak¿e
wspó³czesnych czynno�ci cywilnoprawnych, jak na przyk³ad factoringu
i timesharingu. Autor skomentowa³ wszystkie problemy dotycz¹ce de-
finicji ustawowych poszczególnych zdarzeñ. Szerzej wyja�ni³ zasady
wyboru statutu kontraktowego, a w tym sposób i chwilê dokonania wyboru
prawa i zasad jego stosowania. Odrêbnie zinterpretowa³ zobowi¹zania
dotycz¹ce nieruchomo�ci, zwracaj¹c uwagê na trudno�ci wystêpuj¹ce
przy poszukiwaniu prawa w³a�ciwego dla niektórych umów, w �wietle
charakteru w³a�ciwo�ci legi loci contractus. Dokona³ podzia³u czynno�ci
ze wzglêdu na ilo�æ wystêpuj¹cych podmiotów. Odniós³ siê tak¿e do
zobowi¹zañ wekslowych i czekowych, a do konsekwencji wynikaj¹cych
ze zdarzeñ nie bêd¹cych czynno�ciami prawnymi. Odrêbnie ustosunko-
wa³ siê do poszczególnych dziedzin prawa cywilnego i prawa pracy.
4. Szczegó³owo omówione zosta³o prawo rzeczowe z podkre�leniem

zakresu obowi¹zywania statutu rzeczowego. W sposób syntetyczny Autor
omówi³ prawa na dobrach niematerialnych.
5. Prawo rodzinne i opiekuñcze obejmuje wszystkie dziedziny wystê-

puj¹ce w stosunkach obrotu prawnego z zagranic¹. Zosta³y zanalizowane
wzajemne stosunki prawne miêdzy ma³¿onkami oraz miêdzy rodzicami
i dzieæmi, zasady stosowania prawa przy rozwi¹zaniu ma³¿eñstwa w
wyniku rozwodu. Omówiono nadto konsekwencje prawne miêdzy ma³-
¿onkami, zakres stosowania prawa w³a�ciwego, zasady postêpowania
przy przysposobieniu oraz dotycz¹ce opieki i kurateli.
6. Prawo spadkowe obejmuje wszystkie zagadnienia z tym zwi¹zane.

Autor dokona³ oceny zdarzeñ wystêpuj¹cych w tym prawie, pocz¹wszy
od dziedziczenia ustawowego i testamentowego, przyjêcia lub odrzucenia
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spadku a¿ do wzajemnych stosunków miêdzy wspó³spadkobiercami. Zde-
finiowa³ pojêcie statutu spadkowego oraz statutu dla czynno�ci prawnych
mortis causa.
7. W³a�ciwo�æ s¹dów i innych organów, obowi¹zuj¹c¹ w postêpo-

waniu miêdzynarodowym prywatnym zosta³a przedstawiona w sposób
precyzyjny. Równie¿ i w tym rozdziale jest powo³ana bardzo bogata literatura
zagraniczna. Zosta³y tak¿e scharakteryzowane zasady uznawania i wy-
konywania orzeczeñ s¹dowych w my�l Konwencji Lu-gañskiej.

Dodatkowym walorem recenzowanego dzia³a jest zamieszczenie in
extenso ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. � Prawo prywatne miêdzy-
narodowe oraz wybranych konwencji i innych umów miêdzynarodo-
wych. W wyniku tego u³atwione jest korzystanie z zagadnieñ poruszo-
nych w ksi¹¿ce i odniesienie ich do tekstów �ród³owych prawa.

Romuald Sztyk


