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Recenzowana ksi¹¿ka stanowi unikalne opracowanie kontrowersyjne-

go w doktrynie polskiej zagadnienia dotycz¹cego pe³nomocnictwa w prawie
prywatnym miêdzynarodowym. Okoliczno�æ ta spowodowa³a, ¿e Autor-
ka z wielk¹ wra¿liwo�ci¹ i ogromn¹ dok³adno�ci¹ przedstawi³a genezê
pe³nomocnictwa w obrocie prawnym miêdzynarodowym w wiêkszo�ci
pañstw europejskich, a tak¿e w Chinach, USA i Kanadzie w kontek�cie
rozwi¹zania prawnego przyjêtego w Polsce. Badanie empiryczne bogatego
materia³u porównawczego pozwoli³y na obiektywne i przekonywuj¹ce
przedstawienie wniosków teoretycznych i praktycznych. Te ostatnie s¹
szczególnie wa¿ne dla notariuszy i sêdziów stykaj¹cych siê z tymi pro-
blemami. Umiejêtne po³¹czenie obu w¹tków czyni, ¿e publikacja jest wielce
u¿yteczna dla praktyków.

Profesjonalny i spójny uk³ad systematyczny sprzyja poznaniu i przy-
swojeniu trudnych problemów wystêpuj¹cych przy stosowaniu i wyk³ad-
ni przepisów. Przy omawianiu poszczególnych tematów powo³ano za-
równo pogl¹dy doktryny zgodne ze stanowiskiem Autorki, jak równie¿
przeciwne, którym po�wiêcono stosunkowo du¿o uwagi dla wykazania
ich bezzasadno�ci. Zosta³o to uczynione z subtelno�ci¹. Powo³ano przy
tym pogl¹dy innych autorów i stanowiska wyra¿one w orzecznictwie.
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W wyniku tego tezy Autorki s¹ racjonalnie uzasadnione. Ma to szczególne
znaczenie dla praktyki notarialnej np. w zakresie oceny skuteczno�ci prawnej
pe³nomocnictwa sporz¹dzonego za granic¹ nie w formie aktu notarialnego
do przeniesienia w³asno�ci nieruchomo�ci po³o¿onej w Polsce.

Ksi¹¿ka sk³ada siê z trzech rozdzia³ów. Pierwszy zajmuje siê sposo-
bami unormowania w³a�ciwo�ci prawa dla pe³nomocnictwa. Dla zrozu-
mienia istoty pe³nomocnictwa nale¿y wspomnieæ, ¿e z chwil¹ jego udzie-
lenia dochodzi do powstania okre�lonych stosunków cywilnoprawnych
pomiêdzy mocodawc¹ i pe³nomocnikiem, pomiêdzy mocodawc¹ a osob¹
trzeci¹ w wyniku dzia³ania pe³nomocnika oraz pomiêdzy pe³nomocnikiem
a osob¹ trzeci¹, wobec której pe³nomocnik realizuje pe³nomocnictwo.
Przewa¿a przy tym pogl¹d prezentowany w opracowaniu, ¿e pe³nomoc-
nictwo wynika z jednostronnej czynno�ci prawnej, a niekoniecznie z umowy,
za� stosunek podstawowy pe³nomocnictwa oraz stosunek czynno�ci
prawnej wykonywanej na jego podstawie podlegaj¹ w³asnym statutom.
Ilustracj¹ genezy pe³nomocnictwa w obrocie miêdzynarodowym s¹ po-
stanowienia powo³anych konwencji: miêdzyamerykañskiej z 1975 r., ha-
skiej z 1978 r. i wiedeñskiej z 1980 r. Konwencja miêdzynarodowa
podpisana w Panamie 30 stycznia 1975 r., zwana równie¿ miêdzyame-
rykañsk¹, wesz³a w ¿ycie z dniem 16 stycznia 1976 r. W ca³o�ci reguluje
pe³nomocnictwo udzielone do dzia³ania za granic¹. Nie zosta³a ona raty-
fikowana przez Polskê. Artyku³ 1 Konwencji stwierdza, ¿e pe³nomocnic-
two udzielone w dowolnym kraju konwencyjnym, zgodnie z jej zasadami,
jest wa¿ne i skuteczne w tych pañstwach. Forma pe³nomocnictwa podlega
prawu pañstwa, w którym mocodawca udziela pe³nomocnictwa.

Konwencja haska podpisana 14 marca 1978 r. wesz³a w ¿ycie w dniu
1 maja 1992 r. Zosta³a ratyfikowana tylko przez Francjê, Portugaliê,
Argentynê i Holandiê. Okre�la ona prawo w³a�ciwe dla stosunków
miêdzynarodowych powsta³ych w wyniku wykonywania umocowania
przez zastêpcê dzia³aj¹cego wobec osób trzecich na rzecz pryncypa³a stale
lub okazjonalnie. W my�l art. 5 ust. 1, stosunek pryncypa³a z zastêpc¹
mo¿e byæ poddany wybranemu prawu. Istotne znaczenie posiada Kon-
wencja Narodów Zjednoczonych o umowach miêdzynarodowych sprze-
da¿y towarów sporz¹dzona w Wiedniu 11 kwietnia 1980 r., która wesz³a
w ¿ycie w stosunku do Polski dnia 1 czerwca 1996 r. Nie obejmuje ona
pe³nomocnictwa do zawarcia podlegaj¹cej jej regulacji umowy sprzeda¿y.
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Stosownie do norm kolizyjnych prawo w³a�ciwe dla formy pe³nomoc-
nictwa nale¿y ustalaæ na podstawie zasad ogólnych obowi¹zuj¹cych dla
formy czynno�ci prawnej. Przedstawiona charakterystyka konwencji
pozwala zrozumieæ problemy zwi¹zane z wypracowaniem powszechnie
obowi¹zuj¹cych zasad w pe³nomocnictwie.

W przegl¹dzie rozwi¹zañ w obcych systemach prawnych skomen-
towano regulacje prawne, w których pe³nomocnictwo traktowane jest
samodzielnie. Regulacje te przewa¿aj¹ nad systemami, w których nie
wyodrêbnia siê pe³nomocnictwa. Analiza polskiego systemu prawnego na
przyk³adzie ustawy z 1926 r. o prawie prywatnym miêdzynarodowym
i ustawy z 1965 r. wskazuje, ¿e ustawodawca nie przewidzia³ prawa
w³a�ciwego dla pe³nomocnictwa. Zgodziæ siê wiêc nale¿y z pogl¹dem
Autorki, ¿e w tych warunkach, w drodze analogii z art. 25 § 2 prawa
prywatnego miêdzynarodowego, lex sei sitae nale¿y stosowaæ do pe³no-
mocnictwa zasady tam okre�lone. Statutem pe³nomocnictwa dla czyn-
no�ci prawnych dotycz¹cych nieruchomo�ci jest zatem prawo miejsca
jej po³o¿enia. Zasada ta odnosi siê do nieruchomo�ci po³o¿onej w Polsce
oraz za granic¹.

W rozdziale drugim omówiono przes³anki wa¿no�ci udzielenia pe³no-
mocnictwa. Zdolno�æ mocodawcy do jego udzielenia podlega w zasadzie
jego statutowi personalnemu. Forma pe³nomocnictwa w Polsce podlegaæ
wiêc bêdzie ocenie na zasadzie per analogiam z art. 12 zd. 2 ustawy
z 1965 r. W konsekwencji forma pe³nomocnictwa podlega prawu w³a-
�ciwemu dla pe³nomocnictwa (legis causa). Przy jego udzieleniu wystar-
czy zachowanie formy przewidzianej przez prawo pañstwa, w którym
pe³nomocnictwo zosta³o udzielone (legis loci actus). Zgodziæ siê wiêc
nale¿y z pogl¹dem Autorki, ¿e w razie dokonania przez strony czynno�ci
prawnej za granic¹, odnosz¹cej siê do nieruchomo�ci po³o¿onej w Polsce,
wystarczy zachowaæ formê przewidzian¹ dla tej czynno�ci w prawie
pañstwa, w którym czynno�ci dokonano. Stanowisko to jest podzielane
w judykaturze, a przyk³adem tego jest teza wyroku S¹du Najwy¿szego
z dnia 12 stycznia 2004 r. CK 39/03. S³usznie podkre�lono, ¿e art. 12
zd. 2 pos³uguje siê ³¹cznikiem miejsca dokonania czynno�ci prawnej.
Decyduje wiêc miejsce udzielenia pe³nomocnictwa, którym jest miejsce
z³o¿enia przez mocodawcê o�wiadczenia woli.
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Przedmiotem rozwa¿añ s¹ tak¿e wady o�wiadczenia woli mocodawcy
przy udzielaniu pe³nomocnictwa. Podlegaj¹ one statutowi pe³nomocnic-
twa. Tym samym zasadom podlegaj¹ wady o�wiadczenia woli pe³nomoc-
nika. Tre�æ umowy w zakresie jej wa¿no�ci podlega prawu w³a�ciwemu
dla tej umowy, tj. statutowi kontraktowemu.

W rozdziale trzecim przedstawiono w sposób przystêpny, szczególnie
dla praktyki, zakres stosowania statutu pe³nomocnictwa oraz jego od-
mienno�æ od innych statutów. Charakterystyka pe³nomocnictwa od chwili
jego udzielenia a¿ do wyga�niêcia pozwala w sposób w³a�ciwy zastoso-
waæ obowi¹zuj¹ce zasady dotycz¹ce statutów pe³nomocnictwa. Szcze-
gó³owe omówienie wszystkich praktycznie mo¿liwych sytuacji zwi¹za-
nych z udzieleniem, odwo³aniem i wyga�niêciem pe³nomocnictwa pozwalaj¹
na w³a�ciw¹ wyk³adniê jego tre�ci i oceny prawid³owo�ci sporz¹dzenia.

Ksi¹¿ka w sposób kompleksowy wyczerpuj¹co omawia problemy
dotycz¹ce pe³nomocnictwa w prawie prywatnym miêdzynarodowym.
Stanowi istotny dorobek naukowy i jest bardzo u¿yteczna w praktyce.

Romuald Sztyk


