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W dniu 1 sierpnia 2007 r. wejdzie w ¿ycie 
w Polsce Konwencja rzymska o prawie 

1w³aœciwym dla zobowi¹zañ umownych  (zwana 
„Konwencj¹ rzymsk¹”). Konwencja rzymska 
zast¹pi wówczas odpowiednie przepisy 
ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. – Prawo 
prywatne miêdzynarodowe (z tym, ¿e ustawa 
ta w dalszym ci¹gu bêdzie mia³a zastosowanie 
do umów zawartych przed wejœciem w ¿ycie 
Konwencji rzymskiej). 
Konwencja rzymska obowi¹zuje ju¿ we 
wszystkich „starych” piêtnastu pañstwach 
Unii Europejskiej (wesz³a w ¿ycie z dniem 
1 kwietnia 1991 r.). 

Znaczenie dla przedsiêbiorców 
- swoboda wyboru prawa

Konwencja rzymska bardzo elastycznie 
reguluje kwestiê wyboru prawa przez strony 
umowy. Teraz strony mog¹ wybraæ jakiekolwiek 
prawo jako w³aœciwe dla zawartej przez nie 
umowy – nawet bezpoœrednio niezwi¹zane 
z umow¹ (np. przedsiêbiorca polski i niemiecki 
bêd¹ mogli wskazaæ prawo szwajcarskie jako 
w³aœciwe dla zawartej przez nich umowy 
sprzeda¿y ruchomoœci). 

Strony musz¹ jednak pamiêtaæ, ¿eby wybór 
prawa w umowie by³ wyraŸny lub w sposób 
dostatecznie pewny wynika³ z postanowieñ 
umowy lub okolicznoœci sprawy. Strony mog¹ 
nawet dokonaæ wyboru prawa dla ca³ej umowy 
lub tylko dla jej czêœci ju¿ po jej zawarciu. 

Kiedy stosujemy Konwencjê rzymsk¹? 

Konwencja rzymska ma zastosowanie do 
zobowi¹zañ z umów wówczas, gdy maj¹ one 
zwi¹zek z prawem ró¿nych pañstw. Ma ona na 
celu ujednolicenie okreœlenia prawa, którym 
rz¹dzi siê dana umowa, na obszarze ca³ej Unii 
Europejskiej. 

Jakie s¹ skutki braku wyboru prawa 
w umowie?

Je¿eli wybór prawa w³aœciwego dla umowy 
nie zostanie dokonany przez strony, 
wówczas (zgodnie z Konwencj¹) umowa 
podlega prawu pañstwa, z którym wykazuje 
ona najœciœlejszy zwi¹zek. Tak wiêc, jeœli 
przedmiotem umowy jest np. licencja na 
korzystanie z autorskich praw maj¹tkowych 
do utworu autorstwa obywatela polskiego 
i udzielona przez polskiego licencjodawcê 
kilku ró¿nym przedsiêbiorcom (licencjobiorcom) 
z ró¿nych pañstw unijnych, wówczas umowa 
bêdzie poddana prawu polskiemu, gdy¿ w³aœnie 
z Polsk¹ umowa wyka¿e najœciœlejszy zwi¹zek. 

W drodze wyj¹tku do czêœci umowy, która 
da siê oddzieliæ od reszty i która wykazuje 
œciœlejszy zwi¹zek z innym pañstwem, 
mo¿na zastosowaæ prawo tego innego 
pañstwa. Przyk³adowo, je¿eli wspomniana 
umowa przewiduje mo¿liwoœæ udzielania 
dalszych licencji przez licencjobiorców, 
to w sytuacji, gdy licencjobiorca z Francji 
udziela dalszej licencji innemu podmiotowi 
francuskiemu, wówczas do tej czêœci umowy 
mo¿na bêdzie zastosowaæ prawo francuskie.

W celu ustalenia „najœciœlejszego zwi¹zku” 
Konwencja rzymska (w art. 4 ust. 2-4) s³u¿y 
pomoc¹ wskazuj¹c w pewnych konkretnych 
sytuacjach okreœlone prawo w³aœciwe 
dla danej umowy. 

Konwencja rzymska zawiera odmienne, 
szczególne uregulowania dotycz¹ce 
umów konsumenckich (art. 5) oraz 
umów o pracê (art. 6). Swoboda wyboru 
prawa przez strony jest w takich umowach 
ograniczona, co ma na celu ochronê s³abszej 
strony umowy, jak¹ zazwyczaj s¹ konsumenci 
czy pracownicy.
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Uwaga – Konwencji rzymskiej 
nie stosujemy do…

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e Konwencja rzymska nie 
reguluje wszystkich zagadnieñ zwi¹zanych 
z transakcjami o miêdzynarodowym charakterze, 
w szczególnoœci nie ma zastosowania do 
zobowi¹zañ niewynikaj¹cych z umów 
oraz do kwestii dotycz¹cych miêdzy innymi:

testamentów i dziedziczenia, maj¹tkowych 
   stosunków ma³¿eñskich

zobowi¹zañ z weksli i czeków
zapisów na s¹d polubowny
kwestii z zakresu prawa spó³ek. 

Pozytywne skutki Konwencji rzymskiej

W obliczu wci¹¿ rosn¹cego obrotu prawnego 
pomiêdzy Polsk¹ a innymi pañstwami 
cz³onkowskimi UE, Konwencja rzymska 
ustanawiaj¹ca jednolite regu³y ustalania prawa 
w³aœciwego dla zobowi¹zañ umownych na 
obszarze UE bêdzie mia³a pozytywny efekt 
dla polskich przedsiêbiorców, u³atwiaj¹c 
swobodny wybór prawa. Podkreœliæ równie¿ 
nale¿y, ¿e przedsiêbiorcy polscy poddani 
zostan¹ tym samym zasadom, co ich unijni 
kontrahenci, co z pewnoœci¹ pozwoli unikn¹æ 
wielu sporów dotycz¹cych prawa w³aœciwego 
dla zawieranych umów.

·   

·   
·   
·   

1 RP przyst¹pi do Konwencji o prawie w³aœciwym dla 
   zobowi¹zañ umownych, otwartej do podpisu w Rzymie 
   w dniu 19 czerwca 1980 roku oraz do Pierwszego 
   i Drugiego Protoko³u w sprawie jej wyk³adni przez 
   Trybuna³ Sprawiedliwoœci Wspólnot Europejskich, 
   sporz¹dzonej w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2005 r. 
   (wraz z 10 „nowymi” cz³onkami Unii Europejskiej, które 
   przyst¹pi¹ do Konwencji rzymskiej w ró¿nym czasie 
   zale¿nym od procesu ratyfikacji w tych krajach).
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