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Olga Bobrzyńska, Piotr Mostowik
Uniwersytet Jagielloński

ZWYKŁY POBYT DZIECKA 
JAKO PODSTAWA JURYSDYKCJI KRAJOWEJ  

ORAZ ŁĄCZNIK KOLIZYJNY

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest zagadnienie wykorzystania łącznika zwykłego poby-
tu w normach kolizyjnych oraz normach jurysdykcyjnych dla spraw z zakresu prawa 
rodzinnego, których uczestnikiem jest dziecko. Regulacja kolizyjna tych spraw jest 
zawarta w przeważającej części w umowach międzynarodowych oraz w rozporządze-
niach unijnych. W pierwszej części artykułu przedstawiono regulację kolizyjną objętą 
wybranymi umowami międzynarodowymi przygotowanymi w ramach Haskiej Konfe-
rencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego oraz aktami prawa unijnego. Dalsza część 
obejmuje rozważania na temat znaczenia pojęcia „miejsce zwykłego pobytu”, w tym 
okoliczności, które należy uwzględnić przy jego ustalaniu. Przedstawione akty nie za-
wierają definicji pojęcia, stanowisko w tej kwestii zostało zatem wypracowane przez 
doktrynę oraz orzecznictwo. Ostatnim poruszanym zagadnieniem jest relacja łączników 
zwykłego pobytu oraz zamieszkania w krajowych normach kolizyjnych i jurysdykcyj-
nych. Ustawodawca polski zdecydował się bowiem na wprowadzenie łącznika zwykłego 
pobytu do norm krajowych przy jednoczesnym pozostawieniu łącznika zamieszkania.

Słowa kluczowe: prawo prywatne międzynardodowe, norma kolizyjna, prawo właści-
we, norma jurysdykcyjna, jurysdykcja krajowa, łącznik, miejsce zwykłego poby-
tu, miejsce zamieszkania, dziecko, prawo rodzinne
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Wprowadzenie

Przełom XX i XXI w. przyniósł liczne zmiany prawa międzynarodowego 
postępowania cywilnego, w tym norm jurysdykcyjnych określających między-
narodową właściwość sadów oraz norm kolizyjnych prawa prywatnego między-
narodowego. Mają one złożoną genezę – były spowodowane przystępieniem Pol-
ski i Unii Europejskiej do „haskich” wielostronnych umów międzynarodowych1, 
wejściem w życie rozporządzeń Unii Europejskiej (wcześniej: Wspólnoty Euro-
pejskiej)2 oraz rekodyfikacją ustaw krajowych, które nastąpiły w latach 20093 

1 Tj. konwencji sporządzonych pod auspicjami Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego 
Międzynarodowego – zob. A. Zieliński, Haska Konferencja Prawa Prywatnego Międzynarodo-
wego, „Państwo i Prawo” 1982, z.11, s. 61–75; M. Czepelak, Między Hagą a Brukselą – w poszuki-
waniu współczesnej wizji unifikacji prawa prywatnego międzynarodowego, w: Prace poświęcone 
pamięci Adama Uruszczaka, Prace IPWI UJ, z. 96, Kraków 2006, s. 297–319; M. Niedźwiedź, 
P. Mostowik, Wspólnota Europejska jako strona umów międzynarodowych w dziedzinie prawa 
prywatnego międzynarodowego. Uwagi na tle opinii Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawie 
1/03, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 
2009, vol. VII, z. 1, s. 71–101; ciż, International Conventions Concluded by the European Union 
after the ECJ ‘Lugano II Opinion’ of 2006. An Alternative or Complementary to EU Regulations 
Pathto Unification of Private International Law?, „Polish Review of International and European 
Law” 2012, z. 1–2, s. 9–53.

2 Zob. M. Pazdan, Poszukiwanie właściwego sądu i właściwego prawa po 1 maja 2004 r., 
„Rejent” 2004, z. 3–4, s. 9–26; A. Mączyński, Polskie prawo prywatne międzynarodowe u progu 
XXI wieku, w: Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych PAN, 
Warszawa 2006, s. 564; K. Weitz, Europejskie prawo procesowe cywilne — stan obecny i per-
spektywy rozwoju, „Przegląd Sądowy” 2007, z. 2, s. 7–11; A. Mączyński, Europejski kontekst 
rekodyfikacji polskiego prawa prywatnego międzynarodowego, w: Finis legis Christus. Księga 
pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdzie-
siątej rocznicy urodzin, t. 2, red. J. Wroceński, J. Krajczyński, Warszawa 2009, s. 1173–1191; 
K. Weitz, w: Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz, red. A. Wróbel, War-
szawa 2009, t. 2, s. 198–226; P. Mostowik, Międzynarodowe prawo prywatne i postępowanie 
cywilne w dekadę po wejściu w życie traktatu amsterdamskiego, „Przegląd Sądowy” 2010, z. 2, 
s. 33–60; M. Czepelak, Would we like to have a European Code of Private International Law, 
„European Review of Private Law” 2010, nr 4, s. 705–728; A. Sapota, Program sztokholmski 
zapowiedzią dalszej unifikacji prawa prywatnego w Unii Europejskiej, „Przegląd Sądowy” 2011, 
z. 2, s. 100–112; P. Mostowik, Kwestie kompetencji Unii Europejskiej oraz warunków pomocni-
czości i proporcjonalności prawodawstwa unijnego na tle projektów rozporządzeń o jurysdykcji, 
prawie właściwym i skuteczności zagranicznych orzeczeń w majątkowych sprawach małżeńskich 
i partnerskich, Zeszyty Prawnicze BAS 2011, z. 3, s. 9–41.

3 Tj. z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2009 r. nowelizującej cz. IV k.p.c. Ustawy z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2008, nr 234, poz. 1571). Zob. K. Weitz, Założenia i kierunki reformy przepisów 
kodeksu postępowania cywilnego o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń, „Kwar-
talnik Prawa Prywatnego” 2001, r. X, z. 4, s. 891–908.
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i 20114. Zmiany objęły też sprawy ze stosunków między rodzicami i dziećmi, 
tj. unormowanie jurysdykcji krajowej polskich sądów w takich sprawach, a tak-
że wskazanie prawa właściwego, któremu one podlegają. Wspólnym mianowni-
kiem wielu nowych regulacji proceduralnych i kolizyjnych jest uwzględnianie 
okoliczności zwykłego pobytu dziecka (niekiedy tłumaczonej na język polski też 
jako „stały” pobyt)5.

Wcześniej, w latach 60. XX w., zmiany prawa o genezie krajowej polegały 
na odejściu od pierwszoplanowej roli okoliczności dotyczących rodziny (dziec-
ka, matki i ojca) przy określaniu jurysdykcji krajowej oraz prawa właściwego 
na rzecz priorytetu okoliczności dotyczących samego dziecka. Na gruncie pra-
wa prywatnego międzynarodowego z 1965 r. okolicznością tą było zasadniczo 
obywatelstwo dziecka, a w odniesieniu do rzadkiej w praktyce sytuacji bezpań-
stwowców – jego miejsce zamieszkania (art. 19 i 2). W normach jurysdykcyjnych 
zawartych w Kodeksie postępowania cywilnego przewidywano nadal, jako al-
ternatywnie określające międzynarodową właściwość sądów polskich, okolicz-
ności dotyczące rodziców dziecka (też obywatelstwo lub subsydiarnie miejsce 
zamieszkania). Na tle norm jurysdykcyjnych już wtedy znaczenie odgrywała 
alternatywnie okoliczność zamieszkania dziecka, jeżeli miejsce zamieszkania 
dziecka pokrywało się z miejscem, w którym zamieszkiwali rodzice (art. 1101), 
co przeważnie ma miejsce w praktyce.

Ostatnie lata przyniosły zmiany prawa polegające na modyfikacji dotyczą-
cych dziecka okoliczności, od których zależy jurysdykcja krajowa sądów polskich 
(a na tle norm obowiązujących międzypaństwowo – również innych państw kon-
wencyjnych lub unijnych) oraz właściwość prawa. Przedmiotem dalszych uwag 
będzie proces wprowadzania do przepisów prawnych okoliczności zwykłego 
pobytu dziecka jako podstawy jurysdykcji i łącznika kolizyjnego, rozumienie 
tego pojęcia, a także sygnalizacja zmian stanu prawnego wynikających z jego 
wprowadzenia dla poszczególnych spraw rodzinnych. Okoliczność ta w prze-
pisach jurysdykcyjnych i kolizyjnych współistnieje z innymi okolicznościami 

4 Tj. z wejściem w życie z dniem 16 maja 2011 r. Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo 
prywatne międzynarodowe (Dz.U. 2011, nr 80, poz. 432). Zob. M. Pazdan, Nowa polska ustawa 
o prawie prywatnym międzynarodowym, „Państwo i Prawo” 2011, z. 6, s. 18–29. Zob. też tegoż, 
O potrzebie uchwalenia nowej ustawy Prawo prywatne międzynarodowe, Zeszyty Prawnicze 
BAS 2009, z. 1, s. 29–46 i A. Mączyński, Przeciwko potrzebie uchwalenia nowej ustawy – Prawo 
prywatne międzynarodowe, Zeszyty Prawnicze BAS 2009, z. 1, s. 11–28.

5 W wersjach obcojęzycznych określanego m.in. terminami résidence habituelle, habitual 
residence i gewöhnlicher Aufenthalt. Wersja francuskojęzyczna, jak też od lat 60. XX w. wersja 
anglojęzyczna, są wersjami autentycznymi omawianych dalej konwencji haskich.
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dotyczącymi dziecka, tj. jego obywatelstwem, zamieszkaniem oraz przebywa-
niem – które zostaną również poniżej wspomniane.

Okoliczność zwykłego pobytu dziecka odgrywa też rolę w umowach mię-
dzynarodowych sporządzonych pod auspicjami Rady Europy, zostaną one jed-
nak wyłączone z poniższych dociekań z uwagi na swój drugorzędny w praktyce 
charakter w porównaniu z konwencjami haskimi oraz prawem unijnym. Tytułem 
przykładu można jednak wskazać art. 8 ust. 1 lit. a konwencji luksemburskiej 
o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz 
o przywracaniu pieczy nad dzieckiem, sporządzonej dnia 20 maja 1980 r.6 W jej 
polskiej wersji omawiane pojęcie przetłumaczono jako „stałe miejsce zamiesz-
kania“7.

Pominięte zostaną też konwencje lugańskie z lat 19888 i 20079, obowiązu-
jące w państwach UE oraz EFTA; ich rozwiązania są zwierciadlanym odbiciem 
omawianych niżej – odpowiednio – konwencji brukselskiej EWG z 1968 r. oraz 
rozporządzenia unijnego nr 44/2001.

Wejście w życie umów międzynarodowych i rozporządzeń unijnych

Umowy międzynarodowe powstałe pod auspicjami Haskiej Konferencji  
Prawa Prywatnego Międzynarodowego

Konwencja haska z 1902 roku

Okoliczność zwykłego pobytu dziecka odgrywała rolę już w pierwszych 
konwencjach sporządzonych pod auspicjami Haskiej Konferencji Prawa Prywat-
nego. Na tle konwencji haskiej, dotyczącej uregulowania opieki nad małoletnimi, 
sporządzonej dnia 12 czerwca 1902 r.10, okoliczność ta była – w świetle art. 2 

6 Dz.U. 1996, nr 31, poz. 134 ze sprost.
7 Na temat omawianej okoliczności oraz innych, które określają zakres zastosowania 

konwencji luksemburskiej z 1980 r., zob. pkt 10 lit. a raportu wyjaśniającego opublikowanego 
na stronie internetowej www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/HTML/105.htm (dostęp: 
1.10.2014).

8 Dz.U. 2000, nr 10, poz. 133.
9 Dz. Urz. UE 2007, nr L 339, s. 3–41. Zob. P. Mostowik, M. Niedźwiedź, Druga konwencja 

lugańska o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu obcych orzeczeń w sprawach cywilnych, 
„Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2009, z. 4, s. 1007–1046.

10 Dz.U. 1929, nr 80, poz. 596.
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i 3 – subsydiarnie względem obywatelstwa (tj. w razie „nieurządzania opieki” 
w państwie ojczystym małoletniego) podstawą jurysdykcji. Zgodnie zaś z art. 5 
opieka „we wszystkich przypadkach otwiera się i ustaje” zgodnie z prawem oj-
czystym małoletniego. Warto przy tym zwrócić uwagę, iż w art. 7 pewne kompe-
tencje – niezależne od powyższych, ale w istocie przygotowawcze i tymczasowe, 
albo uzasadnione nagłością sytuacji – przyznano „władzom miejscowym” (lo-
kalnym), przez które trzeba rozumieć m.in. organa państwa przebywania (nie-
stałego pobytu) dziecka. Organa państwa, na którego terytorium znajduje się 
dziecko, miały zawiadamiać o potrzebie ustanowienia opieki władze państwa 
ojczystego dziecka (art. 8).

Wydaje się, że na tle konwencji z 1902 r. uwzględniania – jako podstawy 
jurysdykcji lub prawa właściwego – okoliczności dotyczących dziecka, a nie 
innych osób, nie należy wiązać jeszcze ze zmianą dotychczasowego podejścia 
(szczególnie akcentującego wówczas okoliczności dotyczące ojca, choć też – 
z reguły subsydiarnie – dotyczące matki). Takie rozwiązanie spowodowane było 
raczej tym, że w regulowanych przez konwencję stanach rzeczy zabrakło ro-
dziców (ewentualnie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej), a tym samym 
bezprzedmiotowe byłoby w sprawach opieki nad dzieckiem opieranie się na do-
tyczących ich okolicznościach.

W istocie kolejne konwencje haskie sporządzone w XX w. – a za nimi roz-
porządzenia unijne i prawo o genezie krajowej – stanowiły rozbudowane i zmo-
dyfikowane wersje konwencji haskiej z 1902 r. Na tle tych wszystkich aktów 
normatywnych rozstrzygany był dylemat przyznania jurysdykcji na podstawie 
obywatelstwa (czyli czynnika formalnego), zwykłego pobytu (czyli w praktyce 
miejsca zamieszkania dziecka z rodzicami) albo samego pobytu (nawet krótko-
trwałego przebywania) dziecka. Podobna kwestia odnosiła się do okoliczności 
mających stanowić „drogowskaz” dla prawa materialnego, które będzie właści-
we. Osobną problematykę stanowiło przez pewien czas określenie osoby, której 
takie cechy miałyby decydować o jurysdykcji krajowej lub właściwości prawa, 
z tym że ten dylemat został już kilkadziesiąt lat temu rozstrzygnięty na rzecz 
uwzględniania okoliczności dotyczących dziecka. 

Konwencja haska z 1961 r.

Wykorzystanie miejsca zwykłego pobytu dziecka jako podstawy jurysdykcji 
oraz łącznika kolizyjnego dla spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego 
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jest bardziej widoczne na tle dominującej de facto nadal okoliczności jego oby-
watelstwa w konwencji o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie 
ochrony małoletnich z dnia 5 października 1961 r. Weszła ona w życie w Pol-
sce w 1995 r.11, zastępując wspomnianą wyżej konwencję z 1902 r. i wypierając 
w swym zakresie zastosowania unormowania wynikające z krajowych ustaw 
proceduralnej i kolizyjnej. Łącznie weszła w życie w trzynastu państwach, co 
trzeba ocenić jako umiarkowany sukces. 

Na marginesie można zauważyć, że w czasie ratyfikowania jej przez Polskę 
trwały –sfinalizowane w 1996 r. – intensywne prace nad stworzeniem kolejnej 
konwencji haskiej dotyczącej spraw rodzicielskich, która miała zastąpić kryty-
kowaną konwencję z 1961 r.

Na mocy konwencji z 1961 r. jurysdykcja została przyznana sądom państwa 
miejsca zwykłego pobytu dziecka (art. 1), jak też sądom państwa, którego dziec-
ko jest obywatelem (art. 3). Ponadto, zgodnie z art. 8, sądy państwa miejsca zwy-
kłego pobytu dziecka mogły podjąć środki ochronne niezależnie od kompetencji 
władz państwa ojczystego dziecka.

W literaturze wskazywano wady takiego uregulowania jurysdykcji skut-
kujące problemami przy interpretacji i stosowaniu konwencji z 1961 r.12 Jednym 
z podstawowych zarzutów było ustanowienie w niej przemiennych (konkuren-
cyjnych) podstaw jurysdykcji. W rezultacie dochodziło do podejmowania przez 
państwo, którego dziecko było obywatelem, środków trudnych do zaakceptowa-
nia przez państwo miejsca zwykłego pobytu dziecka, i na odwrót. Konwencja 
z 1961 r. nie regulowała ponadto, jak należy rozstrzygać przypadki podwójnego 
obywatelstwa. Wątpliwości wzbudzała również interpretacja zapisu zawarte-
go w art. 3, przewidującego uznawanie stosunku władzy wynikającego ex lege 
z prawa ojczystego małoletniego. Współpracę państw konwencyjnych utrudniał 

11 Dz.U. 1995, nr 106, poz. 519. Trzeba przyjąć, że powszechne obowiązywanie norm wy-
nikających z tej konwencji, podobnie jak z umów międzynarodowych referowanych w dalszej 
części niniejszego tekstu, nastąpiło po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw i upływie 14-dniowej va-
catio legis od jej ogłoszenia (art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych aktów prawnych). Zob. P. Mostowik, Promulgatio et vacatio legis jako 
warunek powszechnego obowiązywania prywatnoprawnych umów międzynarodowych, „Radca 
Prawny” 2009, nr 1, s. 29–30.

12 Decyzja o rewizji konwencji z 1961 r. zapadła ostatecznie 29 maja 1993 r. podczas XVI 
sesji Haskiej Konferencji, kiedy to postanowiono, że przedmiotem obrad XVIII sesji będzie nie 
tylko zmiana regulacji konwencji z 1961 r., ale i ewentualne poszerzenie regulacji o kwestie 
ochrony dorosłych. Zob. P. Lagarde, Explanatory Report on the 1996 Hague Child Protection 
Convention, s. 539 (raport został udostępniony na stronie internetowej www.hcch.net; dostęp: 
1.10.2014).
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ponadto brak efektywnej regulacji wykonywania środków ochronnych wyda-
nych w jednym z państw w innym państwie13.

Konwencje haskie z 1973 r.

1. Łącznik zwykłego pobytu dziecka stanowił podstawowe powiązanie 
wskazujące właściwość prawa już w pierwszych konwencjach, które dotyczyły 
spraw alimentacyjnych, w tym utrzymania dzieci przez rodziców. W 2000 r. 
weszła w Polsce w życie konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań ali-
mentacyjnych, sporządzona 2 października 1973 r.14 Wynikające z niej normy 
kolizyjne wyparły stosowanie reguł pochodzących z krajowego prawa prywatne-
go międzynarodowego, tj. art. 20 p.p.m. (i – w razie akceptacji poglądu, że to ten 
przepis obejmował obowiązek rodziców utrzymania dziecka – art. 19 § 1 p.p.m.). 
Konwencja ta została następnie zastąpiona przez kolejną umowę międzynarodo-
wą z 2007 r., o której niżej.

Zwykły pobyt dziecka, będącego wierzycielem alimentacyjnym, odgrywał 
na tle tej konwencji pierwszoplanową rolę jako łącznik kolizyjny (art. 4). Twórcy 
konwencji, chcąc zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia materialnopraw-
nego rezultatu w postaci zasądzenia alimentów, przewidzieli przy tym korekcyj-
ną alternatywną właściwość prawa wyznaczaną innymi łącznikami (art. 5–6).

2. W 2000 r. weszła również w życie w stosunku do Polski haska konwencja 
z 2 października 1973 r. o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się 
do obowiązków alimentacyjnych15.

Nie zawiera ona norm kolizyjnych ani reguł jurysdykcji krajowej, a do-
tyczy problematyki skuteczności zagranicznych orzeczeń. Wśród przewidzia-
nych w niej warunków uznawania i wykonywania obcych orzeczeń znalazła się 

13 Zob. A. Bucher, La révision de la Convention de La Haye sur la protection des mineurs, 
w: Familie und Recht. Famille et Droit: Festgabe der Rechtwissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Freiburg für Bernhard Schnyder zum 65. Geburtstag: mélanges offerts par la Faculté 
de droit de l’Université de Fribourg à Bernhard Schnyder à l’occasion de son 65e anniversaire, 
red. P. Gauch, Freiburg 1995, s. 61.

14 Dz.U. 2000, nr 39, poz. 444. Data wejścia w życie w dniu 1 maja 1996 r. wskazana 
w oświadczeniu rządowym z dnia 21 grudnia 1999 r. (Dz.U. 2000, nr 39, poz. 445) jest zatem 
błędna. Datę „wejścia w życie w stosunku do Polski” podaną w oświadczeniu rządowym można 
ewentualnie traktować jako datę związania Rzeczypospolitej Polskiej na płaszczyźnie międzyna-
rodowych stosunków publicznoprawnych. Zob. P. Mostowik, Promulgatio et vacatio…, s. 29–30.

15 Dz.U. 2000, nr 2, poz. 13. Ogłoszenie w Dzienniku Ustaw nastąpiło ponad 5 lat po jej 
ratyfikacji.
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kontrola jurysdykcji państwa pochodzenia orzeczenia (regulacja tzw. jurysdykcji 
pośredniej). W świetle art. 7 pkt 1 warunek ten jest spełniony m.in. wówczas, 
gdy orzeczenie zostało wydane w państwie zwykłego pobytu dziecka będącego 
wierzycielem alimentacyjnym.

Konwencja haska z 1980 r.

Dużą rolę w rozpowszechnieniu pojęcia „miejsce zwykłego pobytu” na 
gruncie prawa prywatnego międzynarodowego odegrała konwencja haska doty-
cząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę z dnia 25 paździer-
nika 1980 r.16, która weszła w życie w Polsce w 1995 r.17 Konwencja z 1980 r. ma 
duże znaczenie praktyczne, stąd – gromadzone przez Haską Konferencję Prawa 
Prywatnego Międzynarodowego – orzecznictwo w umawiających się państwach 
jest bogate18. 

Na tle tej konwencji okoliczność zwykłego pobytu dziecka (w którymś 
z państw konwencyjnych) nie pełni jednak roli wyznaczającej jurysdykcję kra-
jową lub rozgraniczającej stosowanie porządków prawnych poszczególnych 
państw (tj. nie służy ustaleniu właściwości organów dla spraw związanych z od-
powiedzialnością rodzicielską lub wyznaczeniu dla nich prawa właściwego). Do 
zwykłego pobytu odwołano się bowiem przy definiowaniu zakresu sytuacyj-
nego zastosowania tego aktu normatywnego, którego zasadniczym, przypomi-
nającym ochronę posesoryjną, celem jest doprowadzenie do powrotu dziecka 
bezprawnie uprowadzonego lub przetrzymanego w innym państwie. W przeci-
wieństwie do wspomnianej na wstępie konwencji luksemburskiej z 1980 r., przy 
tym definiowaniu nie odwołano się do obywatelstwa dziecka.

Celem tej konwencji jest ochrona interesu dziecka w sytuacji bezprawnego 
uprowadzenia lub zatrzymania dziecka, zapewnienie powrotu dziecka do pań-
stwa jego zwykłego pobytu oraz ochrona prawa do opieki i prawa do odwiedzin. 
Ma ona zastosowanie do sprawy małoletniego przed ukończeniem 16 lat (art. 4 

16 Konwencja została przyjęta podczas XIV Sesji Haskiej Konferencji, a następnie opubli-
kowano raport. E. Pérez-Vera, Explanatory Report on the 1980 Hague Child Abduction Conven-
tion, www.hcch.net (dostęp: 1.10.2014).

17 Dz.U. 1995, nr 108, poz. 528 ze sprostowaniem opublikowanym w Dz.U. 1999, nr 93, 
poz. 1085.

18 Wybrane orzeczenia organów państw, które przystąpiły do konwencji, są publikowane 
w bazie orzeczeń prowadzonej przez Stałe Biuro Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Mię-
dzynarodowego (The International Child Abduction Database – INCADAT) i publikowane na 
stronie internetowej www.incadat.com. 
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zd. 2), który został zatrzymany lub uprowadzony na terytorium umawiającego 
się państwa. W celu uruchomienia procedury mającej na celu powrót dziecka do 
państwa miejsca zwykłego pobytu sprzed uprowadzenia, konieczne jest ustale-
nie, iż doszło do naruszenia prawa do pieczy nad osobą, wynikającego z prawa 
państwa, w którym dziecko miało miejsce zwykłego pobytu bezpośrednio przed 
uprowadzeniem lub zatrzymaniem (art. 3)19. Konwencja haska z 1980 r. nie okre-
śla jurysdykcji do merytorycznego rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad 
dzieckiem, ewentualnie wyłącznie osobistej styczności z nim20. Ustanawia nato-
miast system współpracy organów centralnych państw konwencyjnych mający 
doprowadzić do przywrócenia stanu sprzed bezprawnego uprowadzenia lub za-
trzymania dziecka. Podkreśla się, że istotnym zadaniem tej konwencji jest zapo-
bieganie sytuacji, w której dziecko zostaje wyrwane ze środowiska rodzinnego 
i społeczności, w której egzystowało, a także przeciwdziałanie skutkowi, któ-
ry polegałby na tym, że np. rodzic, który wywiózł dziecko do innego państwa, 
swoimi bezprawnymi działaniami doprowadza do niekorzystnej dla drugiego 
z rodziców zmiany podstawy jurysdykcji i prawa właściwego w sprawach odpo-
wiedzialności rodzicielskiej21. Orzeczenie o powrocie dziecka nie zapada jednak 
automatycznie po ustaleniu bezprawności zatrzymania lub uprowadzenia dziec-
ka. Mechanizm ustanowiony w konwencji z 1980 r. pozwala bowiem na odmowę 
zarządzenia wydania dziecka w przypadkach podlegających ocenie organu, do 
którego wpłynął wniosek o wydanie dziecka22.

19 A ponadto „prawo opieki” (piecza) było skutecznie wykonywane w chwili uprowadzeniu 
lub zatrzymania lub byłoby tak wykonywane, gdyby nie nastąpiło uprowadzenie lub zatrzymanie.

20 Potrzebę takiego unormowania zauważono w praktyce stosowania konwencji z 1961 r., 
która nie regulowała w szczególny sposób jurysdykcji dla sytuacji po bezprawnym uprowadzeniu 
lub zatrzymania dziecka. Lukę tę uzupełniono w art. 7 konwencji z 1996 r., zapewniając zacho-
wanie jurysdykcji przez organa państwa, w którym dziecko miało miejsce zwykłego pobytu bez-
pośrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem do czasu, gdy dziecko uzyska pobyt w innym 
państwie i jednocześnie ograniczając – do czasu uzyskania jurysdykcji – kompetencję organów 
państwa, do którego dziecko zostało uprowadzone lub w którym zostało zatrzymane do podejmo-
wania środków niecierpiących zwłoki. 

21 Zob. E. Pérez-Vera, Explanatory Report…, s. 428.
22 Może mieć to miejsce:

–  w sytuacji, gdy upłynął rok pomiędzy bezprawnym zatrzymaniem lub uprowadzeniem a zło-
żeniem wniosku o wydanie dziecka i dziecko przystosowało się już do nowego środowiska 
(art. 12 ust. 2);

–  gdy osoba, instytucja lub organizacja opiekująca się dzieckiem faktycznie nie wykonywała 
prawa do opieki w czasie uprowadzenia lub zatrzymania albo zgodziła się lub później wyraziła 
zgodę na uprowadzenie lub zatrzymanie (art. 13 ust. 1 pkt a); 
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Z orzecznictwa zapadłego za granicą na gruncie konwencji haskiej z 1980 r. 
wynika, że przy ustalaniu miejsca zwykłego pobytu dziecka należy uwzględ-
niać w szczególności: czas pobytu w danym miejscu, miejsce edukacji dziecka, 
sposób postępowania rodziny w przypadku wyjazdu do innego państwa z klu-
czowymi dla egzystencji przedmiotami majątkowymi (np. mieszkanie, miejsce 
położenia ruchomości i nieruchomości), a nawet język, którym posługuje się 
dziecko23. Orzecznictwo polskiego Sądu Najwyższego, dotyczące rozumienia 
omawianego pojęcia, zostanie zreferowane w dalszej części.

Konwencja haska z 1993 r.

Kolejne zmiany stanu prawnego w Polsce przyniosło wejście w życie, 
w 2000 r., konwencji haskiej o ochronie dzieci i współpracy w dziedzinie przy-
sposobienia międzynarodowego z dnia 29 maja 1993 r.24 W świetle jej regulacji, 
zmiana miejsca zwykłego pobytu dziecka z jednego umawiającego się państwa 
do innego państwa konwencyjnego, w związku z przysposobieniem przez osobę 
lub małżonków mających miejsce zwykłego pobytu w tym drugim państwie, 
jest warunkiem wystąpienia – uznawanego w innych państwach przy spełnieniu 

–  gdy istnieje poważne ryzyko, że powrót dziecka naraziłby je na szkodę fizyczną lub psychiczną 
albo w jakikolwiek inny sposób postawiłby je w sytuacji nie do zniesienia (art. 13 ust. 1 pkt b);

–  gdy organ stwierdzi, że dziecko sprzeciwia się powrotowi oraz że osiągnęło ono wiek i stopień 
dojrzałości, przy którym właściwe jest uwzględnienie jego opinii (art. 13 ust. 2). 

W niemieckiej doktrynie zaproponowano, by przyjmować, iż po upływie jednego roku docho-
dzi do takiej integracji dziecka z nowym środowiskiem, że można uznać, że doszło do zmiany 
miejsca zwykłego pobytu – zob. T. Rauscher, w: Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht 
EuZPR/EuIPR. Kommentar. Bearbeitung 2010. Brüssel IIa-VO, EG-UntVO, EG-ErbVO-E, HUnt-
StProt 2007, red. T. Rauscher, Sellier 2010, s. 128. Wynika to prawdopodobnie z chęci ułatwienia 
stosowania w praktyce skomplikowanej regulacji konwencyjnej, jednak termin taki nie wynika 
z samej konwencji.

23 Opracowania orzeczeń wydanych w oparciu o konwencję z 1980 r., pogrupowa-
nych według problemów ustanowienia, zmiany i utraty miejsca zwykłego pobytu, dokonali 
m.in. P.R. Beau mont oraz, P.E. MacEleavy, The Hague Convention on International Child Abduc-
tion, Oxford University Press 1999, s. 88–113 i E.M. Clive, The Concept of Habitual Residence, 
„The Juridical Review” 1997, s. 137–147.

24 Dz.U. 2000, nr 39, poz. 448 ze sprost. Wbrew treści oświadczenia rządowego z dnia 
20 grudnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską tej konwencji (Dz.U. 2000, 
nr 39, poz. 449), zgodnie z którym konwencja weszła w życie w stosunku do Polski w dniu 1 paź-
dziernika 1995 r., konwencja weszła w życie po upływie 14-dniowej vacatio legis od jej ogło-
szenia w dniu 17 maja 2000 r. Ponadto w pierwotnej wersji polskojęzycznej konwencji, tj. sprzed 
jej sprostowania, termin habitualresidence/résidencehabituelle przetłumaczono jako „stałe za-
mieszkanie” (art. 2, 14, 22, 28), mimo że Polska przystąpiła wcześniej już do innych konwencji 
haskich, w których tłumaczeniu używano pojęcia „zwykły”, ewentualnie „stały” pobyt.
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warunków przewidzianych w konwencji – „przysposobienia międzynarodowe-
go”. Rozumienie miejsca zwykłego pobytu dziecka ma kluczowe znaczenie na 
gruncie tej konwencji, gdyż ustalenie jego istnienia w umawiającym się państwie 
oraz przeniesienie do innego państwa konwencyjnego w istocie wyznacza zakres 
sytuacyjny jej zastosowania. Konwencja z 1993 r. obejmuje bowiem zakresem 
zastosowania przypadki przysposobienia międzynarodowego, które ma miejsce 
wtedy, gdy dziecko, mające zwykły pobyt w jednym państwie konwencyjnym 
(w tzw. państwie pochodzenia), zostało, jest lub będzie wywiezione do inne-
go państwa konwencyjnego (państwo przyjmujące) bądź – po przysposobieniu 
dziecka w państwie pochodzenia przez małżonków lub osobę mających zwykły 
pobytw państwie przyjmującym, albo w celu takiego przysposobienia w pań-
stwie przyjmującym lub w państwie pochodzenia (art. 2)25.

W przygotowanym przez Stałe Biuro Haskiej Konferencji raporcie, zawie-
rającym zalecenia odnośnie do postępowań z udziałem dzieci uchodźców (oraz 
dzieci przemieszczonych do innego państwa na skutek rozruchów), zwrócono 
uwagę na jednolite rozumienie na gruncie tej konwencji, konwencji z 1961 r. 
i z 1980 r. oraz innych konwencji haskich miejsca zwykłego pobytu jako miejsca 

25 Poza zakresem zastosowania pozostaje przysposobienie dziecka, gdy państwo pierwot-
nego miejsca zwykłego pobytu dziecka nie przystąpiło do konwencji z 1993 r. Takie ograniczenie 
jest spowodowane tym, że celem konwencji jest ustanowienie systemu ścisłej współpracy i nało-
żenie wspólnej odpowiedzialności na państwo pochodzenia i państwo przyjmujące, przy czym 
na organy państwa pochodzenia nałożono szczególne obowiązki związane z zagwarantowaniem, 
że przysposobienie międzynarodowe pozostaje w najlepszym interesie dziecka. W. Duncan, jako 
przykład niestosowania konwencji, wskazuje ponadto przypadek matki, która, będąc w ciąży, 
wyjeżdża z państwa A, w którym znajduje się jej miejsce zwykłego pobytu, do państwa B, w któ-
rym zamierza urodzić dziecko i oddać je do adopcji. Przyjęcie, że dziecko ma miejsce zwykłego 
pobytu w państwie B oznacza, iż przysposobienie w tym państwie nie będzie miało charakteru 
międzynarodowego w rozumieniu konwencji. Przyjęcie, że dziecko ma miejsce zwykłego pobytu 
w państwie A, pozostawia zaś wątpliwość, czy doszło do wywiezienia dziecka z państwa A. 
Do takiego wniosku prowadzić by mogło tylko założenie, że konwencja z 1993 r. ma zastosowa-
nie do nasciturusa. Autor podkreśla, że tego rodzaju luka może zostać „wykorzystana” przez oso-
by chętne do przysposobienia dziecka, którzy opłacą koszty podróży biologicznej matki dziecka 
do państwa ich miejsca zwykłego pobytu i inne wydatki związane z porodem. Ta ostatnia obawa 
nie wydaje się uzasadniona z perspektywy międzynarodowej (a taka konieczna jest przy anali-
zowaniu konwencji z 1993 r.). Nawet dopuszczenie istnienia konwencyjnej luki nie powoduje, 
że takie zamierzenie zostanie z sukcesem zrealizowane. Brak regulacji konwencyjnej oznacza 
w państwie pochodzenia dziecka i matki stosowanie innych aktów normatywnych, w tym norm 
jurysdykcyjnych, kolizyjnych i o skuteczności zagranicznych orzeczeń o genezie krajowej. Ich 
rozwiązania prowadzić mogą do odmiennych skutków (w szczególności nie przewidywać obo-
wiązku „uznania” takiego przysposobienia). Zob. W. Duncan, Intercountry adoption: some issues 
in implementing and supplementing the 1993 Hague Convention on Protection of Children and 
Co-operation in respect of Intercountry adoption, w: Children on the move: how to implement 
their right to family life, red. J. Doek, H. van Loon, P. Vlaardingerbroek, The Hague 1996, s. 83.
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bieżącej egzystencji dziecka26. Wskazano również, że przysposobienie dokona-
ne w państwie, do którego dziecko zostało przemieszczone (najczęściej przez 
innych uchodźców) i w którym dziecko uzyskało miejsce zwykłego pobytu, nie 
ma charakteru międzynarodowego i nie jest objęte zakresem zastosowania kon-
wencji (co nie ma oczywiście znaczenia dla jego ważności w danym państwie)27.

Konwencja haska z 1996 r.

W obecnym stanie prawnym istotne znaczenie ma konwencja o jurysdykcji, 
prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpo-
wiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzona w Hadze 
19 października 1996 r. Weszła ona w życie w Polsce 1 listopada 2010 r.28 i zastą-
piła konwencję haską z 1961 r., a w stosunku do państw, które nie były stronami 
konwencji z 1961 r. – konwencję z 1902 r.

Okoliczność zwykłego pobytu dziecka ma na gruncie tej konwencji pod-
stawowe znaczenie dla wyznaczenia jurysdykcji krajowej, a za nią – prawa 
właściwego w sprawach rodzicielskich (tj. w sprawach dotyczących władzy ro-
dzicielskiej, osobistej styczności z dzieckiem, opieki i kurateli nad dzieckiem). 
W konwencji z 1996 r. – w porównaniu z konwencją z 1961 r. – zrezygnowano 
z przemienności podstaw jurysdykcji państwa, w którym dziecko ma miejsce 
zwykłego pobytu, oraz państwa ojczystego dziecka na rzecz jurysdykcji pań-
stwa miejsca zwykłego pobytu. Zabieg ten nie został jednak przeprowadzony 
konsekwentnie, gdyż konwencja haska z 1996 r. ustanawia jurysdykcję prze-
mienną organów rozpatrujących sprawę rodzicielską przy okazji rozstrzygania 
sprawy małżeńskiej (art. 10)29. Konwencja z 1996 r. przewiduje też reguły dla 

26 “Centre of gravity” of a child’s life, the place where the current centre of a child’s life is 
located, zob. Report of the Working Group to study the application to refugee children of the Ha-
gue Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in respect of Inter-
country Adoption, Haga 1994, pkt 22. Tekst raportu wraz z rekomendacją dotyczącą stosowania 
konwencji z 1993 r. jest udostępniony na stronie internetowej www.hcch.net.

27 Tamże, pkt 19.
28 Dz.U. 2010, nr 172, poz. 1158. Konwencję z 1996 r., w odróżeniu od wcześniejszych, 

ogłoszono z należytym wyprzedzeniem (Dz.U. 2010, nr 172, poz. 1159).
29 Organa mające jurysdykcję w sprawach o rozwód lub separację lub unieważnienie mał-

żeństwa rodziców dziecka, które ma miejsce zwykłego pobytu w innym państwie, mogą po-
dejmować środki ochronne pozostające w mocy maksymalnie do końca ww. postępowań i pod 
warunkiem, że jeden z rodziców ma miejsce zwykłego pobytu w tym państwie oraz że jeden 
z rodziców ponosi odpowiedzialność rodzicielską za dziecko oraz jeżeli jurysdykcja do podjęcia 
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przypadków, w których nie można ustalić miejsca zwykłego pobytu dziecka oraz 
dzieci uchodźców i dzieci, które wskutek rozruchów zostały zmuszone do opusz-
czenia państwa, w którym miały miejsce zwykłego pobytu. W tych sytuacjach 
jurysdykcję mają organa państwa, w którym dziecko przebywa (art. 6). Organa 
państwa właściwe dla miejsca zwykłego pobytu lub państwa, w którym dziecko 
przebywa, mogą przy tym podjąć kroki w celu przekazania jurysdykcji krajowej 
organom innego państwa konwencyjnego (którego dziecko jest obywatelem lub 
w którym znajduje się majątek dziecka) lub do organu, do którego został wnie-
siony pozew o rozwód lub o separację rodziców dziecka lub o unieważnienie 
ich małżeństwa, lub do państwa, z którym dziecko łączy ścisły związek, jeże-
li uznają, że będą one w stanie lepiej ocenić w konkretnym przypadku, jakich 
działań wymaga dobro dziecka (art. 8). Organy te same mogą wyjść z inicjatywą 
przejęcia jurysdykcji (art. 9).

Normy kolizyjne dla spraw dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej 
zawarto w osobnym rozdziale. Zasadą jest stosowanie przez organ – przy podej-
mowaniu środków ochrony dziecka – własnego prawa (legisfori)30, co w praktyce 
najczęściej będzie oznaczać stosowanie własnego prawa przez organ państwa 
miejsca zwykłego pobytu dziecka. Jeżeli jednak dojdzie do przekazania jurys-
dykcji w trybie art. 8 czy art. 9 albo sąd, zajmujący się sprawą małżeńską, bę-
dzie miał jurysdykcję pochodną w sprawie rodzicielskiej, zastosowanie znajdzie 
prawo wyznaczone okolicznością inną niż zwykły pobyt dziecka. Odejście od 
właściwości prawa państwa wykonującego jurysdykcję jest możliwe wyjątkowo 
– w oparciu o klauzulę korekcyjną zawartą w art. 15 ust. 2 – w przypadkach, gdy 
wymaga tego ochrona osoby lub majątku dziecka, a prawo, które miałoby zostać 
zastosowane, pozostaje z rozpoznawaną sprawą w ścisłym związku.

Jak wspomniano powyżej, miejsce zwykłego pobytu dziecka wyznacza po-
nadto prawo właściwe dla kwestii powstania i ustania oraz wykonywania odpo-
wiedzialności rodzicielskiej31.

takich środków została uznana przez rodziców i inne osoby, którym przysługuje odpowiedzial-
ność rodzicielska. Właściwość tych organów musi być ponadto zgodna z interesem dziecka.

30 Uzasadnieniem odwołania do tych samych okoliczności przy ustalaniu właściwości sądu 
i prawa właściwego był zamiar ułatwienia organom rozstrzyganie spraw rodzicielskich poprzez 
umożliwienie zastosowania im prawa, które najlepiej jest im znane. Zob. P. Lagarde, Explanatory 
Report..., s. 573.

31 Konwencja zawiera ponadto normy mające na celu zapewnienie ciągłości ochrony dziec-
ka w przypadku zmiany miejsca zwykłego pobytu prowadzącej do zmiany właściwości prawa 
(art. 15 ust. 3, oraz art. 16 ust. 4, art. 17 zd. 2). 
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Protokół i konwencja haska z 2007 r.

1. Ostatnią chronologicznie umową międzynarodową związaną bezpośred-
nio z omawianą tematyką, która weszła w życie w Polsce, jest – zawarty przez 
Unię Europejską zamiast państw członkowskich – protokół haski o prawie wła-
ściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzony 23 listopada 2007 r.32 
Wszedł on w życie w Polsce 18 czerwca 2011 r., zastępując konwencję haską 
z 1973 r. Jego stosowanie powiązane jest z zapisami unijnego rozporządzenia 
nr 4/2009, określającego m.in. jurysdykcję krajową w sprawach o alimenty, 
o czym będzie mowa.

Zobowiązania alimentacyjne wobec dzieci podlegają co do zasady pra-
wu miejsca zwykłego pobytu dziecka jako wierzyciela alimentacyjnego (art. 3 
ust. 1). Rozwiązanie takie – powielające regulację zawartą w konwencji z 1973 r. 
– zostało przyjęte jednogłośnie podczas negocjacji. Twórcy towarzyszącego kon-
wencji raportu wyjaśniającego jako główną zaletę takiego rozwiązania wska-
zali możliwość ustalenia i określenia wysokości zobowiązania alimentacyjnego 
przy uwzględnieniu warunków prawnych i okoliczności faktycznych środowi-
ska, w którym żyje wierzyciel alimentacyjny. Powiązanie z miejscem zwykłe-
go pobytu sprzyja również równemu traktowaniu wierzycieli alimentacyjnych 
żyjących w tym samym państwie, bez względu na ich obywatelstwo33. Twórcy 
protokołu z 2007 r. mieli na uwadze, że w razie oparcia jurysdykcji o łącznik 
zwykłego pobytu dziecka (co jest prawdopodobne na tle rozporządzenia unijne-
go nr 4/2009, o którym w dalszej części) dojdzie do stosowania przez organ roz-
strzygający sprawę własnego prawa, a taka zbieżność podstaw jurysdykcji oraz 
prawa właściwego ma znaczenie w sprawach o alimenty, w których wszelkie 
dodatkowe koszty postępowania (np. ustalenia treści obcego prawa) nie byłyby 
pożądane.

Taka właściwość prawa – inaczej niż na tle konwencji z 1973 r. – zosta-
ła jednak nieco zmodyfikowana. Po pierwsze, w sytuacji, gdy dziecko będące 
wierzycielem nie może uzyskać świadczeń alimentacyjnych na podstawie pra-
wa obowiązującego w państwie, w którym ma ono miejsce zwykłego pobytu 
(art. 4 ust. 1 i 2), zastosowanie znajdzie legis fori. Jest to przykład korygującej 

32 Dz.Urz. UE L 331 z dnia 16 grudnia 2009 r., s. 19–23. Zob A. Juryk, Prawo właściwe dla 
alimentów w świetle protokołu haskiego z 2007 r., „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2011, z. 4, 
s. 961–1017.

33 Zob. A. Bonomi, Explanatory Report on the Hague Protocol of 23 November 2007 on the 
Law Applicable to Maintenance Obligations, s. 30–31, www.hcch.net (dostęp: 1.10.2014).
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alternatywnej właściwości prawa. Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 3, lex fori znaj-
dzie też zastosowanie w przypadku, gdy sprawa została zainicjowana przez wie-
rzyciela przed sądem państwa, w którym dłużnik ma miejsce zwykłego pobytu. 
W takiej sytuacji pierwszoplanowe znaczenie ma łącznik siedziby sądu, a łącz-
nik zwykłego pobytu dziecka pełni wówczas jedynie funkcję drugoplanową 
i korygującą (na wypadek niemożności uzyskania świadczeń alimentacyjnych)34. 
Osłabienie znaczenia łącznika zwykłego pobytu dziecka wynika też z tego, iż 
protokół nie ogranicza w stosunku do małoletnich w żaden sposób możliwości 
dokonania – na podstawie art. 7 – wyboru legis fori jako prawa właściwego na 
potrzeby konkretnego postępowania.

2. Trzeba też odnotować, iż – podobnie jak w 1973 r. – 23 listopada 2007 r., 
pod auspicjami Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 
sporządzono jeszcze jedną umowę międzynarodową, do której również zamiast 
państw członkowskich przystąpiła Unia Europejska. Konwencja o międzynaro-
dowym dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych przeznaczonych na rzecz dzieci 
oraz innych członków rodziny dotyczy nie tyle problematyki właściwości prawa 
lub jurysdykcji, ile skuteczności zagranicznych orzeczeń i ułatwień w dochodze-
niu alimentów w sytuacjach transgranicznych. 

W konwencji z 2007 r. miejsce zwykłego pobytu dziecka jest istotne na 
tle problematyki kontroli podstaw jurysdykcji państwa pochodzenia orzeczenia, 
które ma być skuteczne w innym umawiającym się państwie. Podobnie jak na tle 
konwencji z 1973 r., okoliczność ta jest jedną z alternatywnych cech tzw. jurys-
dykcji pośredniej, co umożliwia uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczenia 
w sprawie o alimenty (art. 20 ust. a, c, d) i w praktyce ułatwia efektywne docho-
dzenie świadczeń alimentacyjnych za granicą35.

Konwencja z 2007 r. odwołuje się ponadto do pojęcia „pobyt” – bez okre-
ślenia go jako „zwykły” – dla ustalenia właściwości centralnego organu, za po-
średnictwem którego mogą być składane wnioski dotyczące roszczeń alimenta-
cyjnych (art. 9). Rozwiązanie takie ma na celu ustalenie właściwości organu, do 
którego wnioskodawca powinien mieć łatwy dostęp, gwarantujący sprawne uzy-
skanie świadczeń alimentacyjnych, bez konieczności szczegółowego badania, 

34 W obu sytuacjach, jeżeli wierzyciel nie może uzyskać świadczeń na podstawie wyżej 
wymienionych zasad ujętych w przepisie art. 4, zastosowanie znajdzie wspólne prawo ojczyste 
dłużnika i wierzyciela.

35 A. Borrás, J. Degeling, Convention of 23 november 2007 on the international recovery 
of child support and other forms of family maintenance. Explanatory report, s. 161, www.hcch.
net (dostęp: 1.10.2014).
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czy pobyt wnioskodawcy można zakwalifikować jako „zwykły”. W raporcie 
wyjaśniającym zauważa się jednak, że pobyt ten nie może wynikać tylko z samej 
chwilowej obecności (mere presence)36.

Podobne rozwiązanie zawarto wcześniej w – dotyczącej podobnej pro-
blematyki, ale powstałej pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych 
– konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej 
w Nowym Jorku 20 czerwca 1956 r.37 Dla możliwości złożenia wniosku o do-
chodzenie alimentów w innym państwie, a tym samym dla podjęcia współpra-
cy przez organa centralne umawiających się państw, decydujące znaczenie ma 
„pobyt” uprawnionego do dochodzenia roszczeń alimentacyjnych w danym pań-
stwie. Jest on z pewnością okolicznością o mniejszej intensywności niż zwykły 
pobyt.

Prawo Unii Europejskiej

Konwencja EWG z 1968 r. i konwencja lugańska z 1988 r.

Międzynarodowa właściwość sadów w sprawach o alimenty została unor-
mowana w brukselskiej konwencji EWG z dnia 27 września 1968 r. o jurysdykcji 
i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych38. Jej 
zmodyfikowaną (jednak w innych częściach) wersję stanowiło potem rozporzą-
dzenie unijne nr 44/2001, które zostało następnie (w omawianym zakresie) za-
stąpione przez rozporządzenie unijne nr 4/2009 (o obu tych rozporządzeniach 
będzie jeszcze mowa). Wcześniej, konwencja z 1968 r. została – na potrzeby rela-
cji z państwami EFTA, a następnie, od 2000 r., też z Polską – powielona w kon-
wencji lugańskiej z 1988 r.39

Z uwagi na większe praktyczne znaczenie dla Polski pierwszego rozporzą-
dzenia brukselskiego, normy kolizyjne, które zaczerpnięto z konwencji bruk-
selskiej z 1968 r., zostaną zreferowane przy okazji omawiania wspomnianego 
rozporządzenia.

36 Tamże, s. 111.
37 Dz.U. 1961, nr 17, poz. 87.
38 T.j. Dz. Urz. WE C 27 z dnia 26 stycznia 1998 r., s. 1–27.
39 Konwencja o jurysdykcji oraz wykonywaniu orzeczeń w sprawach cywilnych i handlo-

wych, sporządzona w Lugano dnia 16 września 1988 r., Dz.U. 2000, nr 10, poz. 132.
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Rozporządzenie nr 44/2001 i konwencja lugańska z 2007 r.

Po przystąpieniu przez Polskę do Unii Europejskiej, a przed wejściem w ży-
cie rozporządzenia unijnego nr 4/2009, jurysdykcję w sprawach alimentacyjnych 
należało ustalać na podstawie norm jurysdykcyjnych zawartych w Rozporządze-
niu Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. dotyczącym jurysdykcji 
oraz uznawania i wykonywania orzeczeń wsprawach cywilnych i handlowych40 
(tzw. pierwsze rozporządzenie brukselskie). Referowane niżej rozwiązanie zo-
stało przejęte z konwencji brukselskiej z 1968 r.

Powództwo o alimenty (w tym na rzecz dziecka) mogło zostać wytoczo-
ne przemiennie (tj. według „wyboru” osoby inicjującej postępowanie), zgodnie 
z regułami jurysdykcji ogólnej, opartej zasadniczo na zamieszkaniu pozwanego 
(art. 2–4), albo według zasad tzw. jurysdykcji szczególnej (opisanych w art. 5 
pkt 2). Zgodnie z tym ostatnim przepisem, sprawa alimentacyjna może zostać 
wniesiona także przed sąd miejsca, gdzie uprawniony do alimentów ma miejsce 
zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu, a w wypadku, gdy sprawa alimen-
tacyjna jest rozpoznawana łącznie ze sprawą dotyczącą stanu cywilnego – przed 
sąd, który ma jurysdykcję do rozpoznania tej sprawy według własnego prawa 
(chyba że jurysdykcja ta opiera się jedynie na obywatelstwie jednej ze stron). 
Norma jurysdykcyjna ujęta w art. 5 pkt 2 jest – podobnie jak na tle konwencji 
brukselskiej z 1968 r. – jedyną normą jurysdykcyjną w pierwszym rozporządze-
niu brukselskim odwołującą się do łącznika zwykłego pobytu. 

Po niespełna dekadzie pierwsze rozporządzenie brukselskie zostało wypar-
te – w zakresie spraw o alimenty – przez rozporządzenie nr 4/2009, o którym 
w dalszej części. Natomiast lustrzane rozwiązanie zawiera nadal obowiązująca, 
wspomniana na wstępie, konwencja lugańska z 2007 r.41

Rozporządzenie nr 2201/2003

Dnia 1 sierpnia 2004 r. weszło w życie Rozporządzenie unijne nr 2201/2003 
z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykony-
wania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących 

40 Dz. Urz. UE L 12 z dnia 16 stycznia 2001 r., s. 1–23. 
41 Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w spra-

wach cywilnych i handlowych sporządzona w Lugano dnia 30 października 2007 r., Dz. Urz. UE 
L 339 z dnia 21 grudnia 2007 r., s. 3–39.
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odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/200042 
(rozporządzenie brukselskie II bis). Rozporządzenie nr 2201/2003 ma zastosowa-
nie do spraw małżeńskich oraz spraw dotyczących odpowiedzialności rodziciel-
skiej, przy czym – w odróżnieniu od uchylonego rozporządzenia nr 1347/2000 
– te ostatnie sprawy są regulowane niezależnie od tego, czy podlegają rozpo-
znaniu w ramach postępowania w sprawach małżeńskich, czy też w osobnym 
postępowaniu.

Jurysdykcja w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej przysługuje są-
dom państwa członkowskiego, w którym dziecko ma miejsce zwykłego pobytu 
w chwili wniesienia pozwu lub wniosku (art. 8)43. Późniejsza zmiana miejsca 
zwykłego pobytu dziecka pozostaje bez wpływu na jurysdykcję krajową. Powo-
dy przyznania pierwszoplanowej roli łącznikowi zwykłego pobytu dziecka są 
tożsame jak w konwencji z 1996 r., na której było wzorowane rozporządzenie44.
Wśród pozytywnych skutków rozwiązania wskazywane są bliskość sądu roz-
poznanającego sprawę, możliwość szybkiej reakcji, ograniczenie niedogodności 
dla dziecka, wynikających z prowadzenia sprawy w innym państwie niż pań-
stwo jego miejsca zwykłego pobytu45.

Przemienna (względem przewidzianej w art. 8) podstawa jurysdykcji 
w sprawach odpowiedzialności rodzicielskiej została przewidziana w art. 12 
ust. 1 na rzecz sądów państwa członkowskiego mającego jurysdykcję w spra-
wach małżeńskich zgodnie z art. 3 rozporządzenia (pod warunkiem akceptacji 
tej jurysdykcji przez małżonków i jej zgodności z dobrem dziecka). Możliwe jest 

42 Rozporządzenie weszło w życie 1 sierpnia 2004 r. i od tej daty miały zastosowanie 
art. 67–70. Pozostałe postanowienia znajdują zastosowanie od dnia 1 marca 2005 r. Sprostowana 
(trzeci raz) wersja całego rozporządzenia została opublikowana w Dz. Urz. UE L 347 z dnia 
24 grudnia 2009 r., s. 32–56. W pierwszej wersji zamiast określenia pojęcia „miejsce zwykłego 
pobytu” widniały takie pojęcia jak: „zwykle zamieszkuje”, „miejsce stałego zamieszkania”.

43 Szczegółowy wyjątek dotyczy zgodnego z prawem przeniesienia miejsca zwykłego 
pobytu dziecka do innego państwa członkowskiego. Jurysdykcja sądów poprzedniego miejsca 
zwykłego pobytu zostaje zachowana na okres trzech miesięcy w zakresie zmiany orzeczenia 
dotyczącego prawa do osobistej styczności z dzieckiem osoby, która nadal przebywa w tym pań-
stwie (art. 9).

44 Na marginesie można wyrazić zdziwienie, że ustawodawca unijny zajął się regulowa-
niem zagadnień, które są w państwach uregulowane w konwencji haskiej z 1996 r. Jednoczesne 
obowiązywanie obu aktów normatywnych rodzi oczywiście potrzebę rozgraniczenia ich zastoso-
wania, szczególnie trudną odnośnie do norm jurysdykcyjnych dotyczących w obu aktach norma-
tywnych spraw odpowiedzialności rodzicielskiej.

45 Zob. K. Weitz, Jurysdykcja krajowa w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczą-
cych odpowiedzialności rodzicielskiej w prawie wspólnotowym, „Kwartalnik Prawa Prywatne-
go” 2007, z. 1, s. 123.
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ponadto ustanowienie jurysdykcji sądów państwa członkowskiego na podsta-
wie zgodnej woli uczestników postępowania, jeśli będzie to zgodne z interesem 
dziecka i istnieje silny związek pomiędzy dzieckiem a tym państwem. W obu 
przypadkach nie jest konieczne, aby dziecko miało miejsce zwykłego pobytu 
w państwie członkowskim (czy to w państwie forum, czy w innym). Rozpo-
rządzenie brukselskie II bis pozostawia ponadto sądom państw członkowskich 
pewną furtkę, zezwalając – w drodze wyjątku – na przekazanie sprawy do roz-
poznania sądom innego państwa członkowskiego, gdyby sąd uznał, że mają one 
lepsze warunki do rozstrzygnięcia sprawy (art. 15). 

W przypadku bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania dziecka, nastę-
puje „hibernacja” właściwości, przy spełnieniu warunków określonych w art. 10, 
jurysdykcji sądów państwa, w którym dziecko miało zwykły pobyt przed bez-
prawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem. Regulacja ta – podobnie jak te za-
warte w konwencji z 1996 r. – ma na celu przeciwdziałanie skutkom, jakie mogą 
wyniknąć ze sprzecznego z prawem działania osoby, która dokonała zatrzyma-
nia lub uprowadzenia dziecka. 

W art. 13 ust. 1 przewidziano subsydiarną podstawę jurysdykcji. Jeżeli nie 
można ustalić miejsca zwykłego pobytu dziecka, ani nie zachodzą podstawy ju-
rysdykcji z art. 12, kompetencję do rozpoznania sprawy zyskują organa państwa 
pobytu (przebywania) dziecka. Kompetencja organów państwa pobytu dziecka 
została rozciągnięta w art. 13 ust. 2 na dzieci, które są uchodźcami lub które 
zostały wysiedlone za granicę wskutek rozruchów. 

Rozporządzenie nr 4/2009

Regulacja jurysdykcji dla spraw alimentacyjnych zawarta w pierwszym 
rozporządzeniu brukselskim została de facto zastąpiona – z dniem 18 czerw-
ca 2011 r. – przez unormowanie wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) 
nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, 
uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań 
alimentacyjnych46. Uzasadnieniem „wewnątrzunijnej” zmiany stanu prawne-
go było polepszenie sytuacji wierzyciela, tj. szybkości uzyskania orzeczenia 
w sprawie zobowiązań alimentacyjnych, które będzie wykonalne w innym pań-
stwie członkowskim bez konieczności podejmowania dalszych formalności47. 

46 Dz. Urz. UE L 7 z dnia 10 stycznia 2009 r., s. 1–21.
47 Pkt 9 uwag wstępnych do rozporządzenia nr 4/2009.
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Kluczowe było więc zagadnienie wykonywania zagranicznego orzeczenia, a nie 
zmiany unormowania jurysdykcji. Mimo to deklaruje się, że „cel ten ma zostać 
osiągnięty w szczególności poprzez wykorzystanie jako podstawy jurysdykcji 
łącznika miejsca zwykłego pobytu”. 

Zgodnie z regułami ogólnymi – nieco zmodyfikowanymi względem pierw-
szego rozporządzenia brukselskiego, które z kolei było w omawianym zakresie 
powieleniem rozwiązań zawartych w konwencji brukselskiej z 1968 r. – jurys-
dykcja opiera się na podstawie miejsca zwykłego pobytu pozwanego (art. 3 pkt a) 
lub wierzyciela alimentacyjnego (art. 3 pkt b). W toku prac nad rozporządzeniem 
nr 4/2009 podkreślano, że w braku możliwości rozpoznania sprawy przez sąd 
państwa miejsca zwykłego pobytu wierzyciela alimentacyjnego osoba ta byłaby 
zmuszona ponosić koszty dojazdu do innego państwa, znoszenia niedogodno-
ści związanych z rozpoznaniem sprawy w języku obcym. Ponadto, sąd państwa 
miejsca zwykłego pobytu wierzyciela alimentacyjnego, znając warunki ekono-
miczne i socjalne, w jakich osoba ta egzystuje, jest w stanie najlepiej zweryfiko-
wać potrzeby wierzyciela alimentacyjnego i ustalić rodzaj i rozmiar świadczenia 
alimentacyjnego.

Ustawodawca unijny nie przejął więc z poprzedniego rozporządzenia pod-
stawy jurysdykcji w postaci miejsca zamieszkania wierzyciela alimentacyjne-
go, np. dziecka. W komunikacie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego 
z dnia 12 maja 2006 r. wskazano, że pojęcie „miejsce zwykłego pobytu” lepiej 
odpowiada instrumentom mającym zastosowanie do prawa rodzinnego48. Takie 
uzasadnienie wywołuje niedosyt, w istocie bowiem tłumaczy, dlaczego przyjęto 
podstawę zwykłego pobytu, a nie wyjaśnia, dlaczego zrezygnowano z przemien-
nej podstawy miejsca zamieszkania wierzyciela alimentacyjnego (która nie była 
krytykowana w trakcie prac nad nowelizacją zasad wynikających z pierwszego 
rozporządzenia brukselskiego).

Należy tu jednak dodać, że słowo „zamieszkanie” pojawia się w art. 32 ust. 5 
rozporządzenia nr 4/2009 (dotyczącym początku terminu na wniesienie środka 
zaskarżenia przeciwko stwierdzeniu wykonalności po doręczeniu go „dłużniko-
wi osobiście lub w miejscu zamieszkania”) oraz w art. 57 ust. 3 (który pozwa-
la we wniosku o dochodzenie alimentów na zastąpienie adresu „zamieszkania 

48 Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2006 r. pt. Omó-
wienie treści artykułów wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie właściwości, 
prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych oraz współpracy w zakresie 
zobowiązań alimentacyjnych, COM/2006/0206.
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wnioskodawcy” innym adresem w przypadku przemocy w rodzinie, jeśli prawo 
krajowe wezwanego państwa członkowskiego nie wymaga przedstawienia adre-
su zamieszkania wnioskodawcy do celów postępowania). Na tle tych przepisów 
można by mieć nawet wrażenie, że przez „zamieszkanie” ustawodawca unijny 
rozumie okoliczność mniej intensywną niż zwykły pobyt.

W rozporządzeniu nr 4/2009 przyznano również jurysdykcję w sprawach 
dotyczących zobowiązań alimentacyjnych sądom państw członkowskich, które 
– zgodnie z prawem sądu – mają jurysdykcję do prowadzenia postępowania do-
tyczącego „statusu osoby” (tj. stanu cywilnego, np. pochodzenia dziecka), albo 
postępowania dotyczącego odpowiedzialności rodzicielskiej, w przypadku gdy 
sprawa o alimenty jest związana z tym postępowaniem. To ostatnie rozwiązanie, 
tj. jurysdykcja pochodna od jurysdykcji w sprawach odpowiedzialności rodzi-
cielskiej, jest nowością w rozporządzeniach unijnych. Jurysdykcja pochodna nie 
występuje jednak, jeżeli jurysdykcja w wymienionych sprawach opiera się tylko 
na obywatelstwie jednej ze stron (art. 3 pkt c i d).

Rozumienie zwykłego pobytu na tle przepisów o genezie międzynarodowej 
i unijnej

1. Celem wprowadzenia łącznika zwykłego pobytu do aktów normatyw-
nych obowiązujących międzypaństwowo było przede wszystkim wyeliminowa-
nie problemów interpretacyjnych związanych ze stosowaniem łącznika miejsca 
zamieszkania49. Oczywiście usunięcie takich problemów byłoby możliwe rów-
nież wówczas, gdyby ustawodawca międzynarodowy posługiwał się pojęciem 
„miejsce zamieszkania”, a zarazem definiowałby je merytorycznie na potrzeby 
stosowania przepisów danego aktu normatywnego o międzynarodowej genezie. 
Przykładem takiego rozwiązania jest art. 1 umowy między Polską Rzecząpospo-
litą Ludową a Republiką Francuską o prawie właściwym, jurysdykcji i wykony-
waniu orzeczeń w zakresie prawa osobowego i rodzinnego, sporządzonej w War-
szawie 5 kwietnia 1967 r.50 Zgodnie z nią miejscem zamieszkania (występującym 

49 W kwestii wykorzystania dla spraw rodzinnych innych łączników niż łącznik zwykłego 
pobytu lub łącznik obywatelstwa zob. M. Pertegas, Beyond Nationality and Habitual Residence: 
Other connecting factors in European private international law in family matters, w: International 
family law for the European Union, red. J. Meeusen i in., Intersentia 2007, s. 319–340.

50 Dz.U. 1969 r., nr 4, poz. 22.
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na tle tej umowy jako podstawa jurysdykcji i łącznik kolizyjny) jest miejsce sta-
łego pobytu danej osoby.

Wobec różnorodności znaczeń przypisywanych pojęciu „miejsce zamiesz-
kania” na gruncie krajowych systemów prawnych, zaczęto obawiać się, że sto-
sowanie w konwencyjnej normie kolizyjnej łącznika obciążonego skojarzeniami 
z krajowymi regulacjami doprowadzi do niejednolitości rozstrzygnięć. Zwróco-
no się ku pojęciu „zwykły pobyt”, jako oderwanemu od siatki pojęciowej praw 
krajowych51. Z czasem przestano podkreślać „genezę” zastosowania łącznika 
zwykłego pobytu w opozycji do łącznika zamieszkania, a skupiono się na zale-
tach łącznika zwykłego pobytu. Łącznik ten opiera się na okolicznościach fak-
tycznych i ma odzwierciedlać rzeczywistą więź z systemem prawnym danego 
państwa (łącznik stanowi bowiem opisany w normie kolizyjnej fakt wyrażający 
związek pomiędzy konkretną sprawą a danym państwem, a przez to z obowiązu-
jącym w nim systemem prawnym52). Stwierdzając, że osoba ma miejsce zwykłe-
go pobytu na terytorium danego państwa, nie należy zatem wiązać tego miejsca 
z konkretną miejscowością.

Innym ważnym powodem, oprócz kwestii interpretacyjnych, dla którego 
zdecydowano się wykorzystać łącznik zwykłego pobytu w normach kolizyjnych 
i jurysdykcyjnych z zakresu prawa rodzinnego, było wykluczenie odwoływania 
się do tzw. zamieszkania pochodnego (zależnego, koniecznego, fikcyjnego)53. 
W wielu systemach prawnych małoletnim, osobom, dla których ustanowio-
no opiekę, przypisywane jest bowiem miejsce zamieszkania innych osób – ro-
dziców lub opiekuna. Podobnie zresztą ustalane było przez długi czas miejsce 
zamieszkania kobiet zamężnych według miejsca zamieszkania męża. W ten 
sposób, wskazanie prawa właściwego czy też ustalenie jurysdykcji prowadziło 
często do powiązania osoby z terytorium państwa, z którym utraciła już efek-
tywną więź, co godziło w istotę rozstrzygnięcia kolizji praw czy jurysdykcji oraz 
zagrażało jednolitemu obowiązywaniu konwencji międzynarodowych. Opisane 
powyżej problemy interpretacyjne mogłyby zostać rozwiązane przez przyjęcie 
autonomicznego rozumienia pojęcia „miejsce zamieszkania”, w oderwaniu od 

51 Zob. M. Czepelak, Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzyna-
rodowego, Warszawa 2008, s. 486–489.

52 Zob. A. Mączyński, Statut personalny osób fizycznych. Refleksje de lege lata i de lege 
ferenda, w: Leges Sapere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w pięć-
dziesiątą rocznicę pracy naukowej, red. W. Uruszczak i in., Kraków 2008, s. 305–306.

53 Zob. A.E. von Overbeck, La contribution de la Conférence de la Haye au développement 
du droit international privé, RCADI 1993, t. 233 (1992 II), s. 55.
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znaczenia przyjętego w prawach merytorycznych, a to z uwagi na odmienną 
funkcję norm kolizyjnych mających za zadanie powiązać osobę (a przez okolicz-
ności jej dotyczące – rozpoznawaną sprawę) z danym obszarem prawnym, a nie 
z konkretną miejscowością54. A. Mączyński zauważa, że rozumienie zamiesz-
kania w sposób automiczny pozwoliło właśnie na odrzucenie na gruncie ustawy 
prawo prywatne międzynarodowe z 1926 r. przepisów prawa merytorycznego 
o zamieszkaniu pochodnym55. Kolejne akty z dziedziny prawa rodzinnego, po-
wstające w ramach Haskiej Konferencji i przyjmowane w Unii Europejskiej, po-
kazują jednak, że łącznik zwykłego pobytu w coraz szerszym zakresie wypiera 
inne łączniki i nie należy spodziewać się odwrócenia tej tendencji.

Przyjmowanie przez ustawodawców łącznika zwykłego pobytu jest przy 
tym związane – w czasach dużej migracji społecznej na dużą skalę – z podej-
mowaniem próby budowy jednorodnego i zintegrowanego społeczeństwa przez 
poddanie jego członków temu samemu reżimowi prawnemu. Efektywna integra-
cja dziecka z lokalną społecznością usprawiedliwia zastosowanie prawa miejsca 
zwykłego pobytu do spraw rodzinnych dotyczących tego dziecka56. Taka defini-
cja nie oznacza, że w praktyce najczęściej zwykłym pobytem dziecka nie będzie 
miejsce, w którym przebywa ono z rodzicami, tj. zgodnie z wolą osób, którzy 
sprawują władzę rodzicielską. 

2. Pojęcie „pobyt” zakłada obecność fizyczną na obszarze danego pań-
stwa, ale nie jest jej on równoznaczny. Za „pobyt” w danym państwie nie będzie 
uznany sam fakt przejazdu przez jego terytorium. Przebywanie przez nieznacz-
ny okres czasu w danym miejscu określane jest w doktrynie pojęciem „pobytu 
prostego” (la résidence simple)57. Taki przejściowy pobyt stanowi na przykład 
pobyt wypoczynkowy w trakcie urlopu, albo chwilowy pobyt w trakcie podrózy 
związany z przesiadką na kolejny środek transportu.

Poprzez zastosowanie przydawki „zwykły”, pobyt taki musi odznaczać się 
pewną trwałością, tj. co do zasady trwać przez odpowiedni okres. W sytuacji, 

54 A. Mączyński, Zamieszkanie jako podstawa łącznika normy kolizyjnej, Zeszyty Nauko-
we UJ, Kraków 1978, s. 53–54. Autor przedstawił w artykule również inne koncepcje określania 
pojęcia „zamieszkanie”, a to na podstawie przepisów legis loci (koncepcja uzasadniana przyzna-
niem prawa rozstrzygania o tym, kto ma miejsce zamieszkania w danym państwie przepisom 
tego państwa) oraz legis fori (jako, że wykładni ma podlegać pojęcie zawarte w normach włączo-
nych do systemu prawnego państwa sądu orzekającego). Tamże, s. 52–53.

55 Tamże, s. 58.
56 Por. A. Bucher, La famille en droit international prive, RCADI 2000, t. 283, s. 87.
57 Zob. M. Pazdan, Prawo …, s. 55.
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gdy dana osoba przebywa na terytorium danego państwa od wielu lat, nie licząc 
okazjonalnych wyjazdów, nie ma potrzeby odwoływania się do jakichkolwiek 
innych okoliczności58. Oczywiście powstaje pytanie, jaki czas pobytu jest wy-
starczający, aby uznać go za „zwykły”. W większości przypadków, normy jurys-
dykcyjne czy normy kolizyjne nie wprowadzają sztywnego minimalnego okresu 
pobytu.

Praktyczne problemy może rodzić kwestia zmiany miejsca zwykłego poby-
tu. Nie budzi wątpliwości, że pobyt, aby został zakwalifikowany jako pobyt zwy-
kły, nie musi być nieprzerwany. Kilkutygodniowy urlop za granicą nie powoduje 
z pewnością utraty miejsca zwykłego pobytu w danym państwie. Odpowiedź nie 
jest jednak tak oczywista w odniesieniu do dłuższych wyjazdów, jak na przykład 
wyjazd na roczne stypendium. Czy dziecko odbywające naukę w szkole z inter-
natem w innym państwie niż państwo, w którym znajduje się jego dom rodzinny, 
zwykle przebywa w pierwszym państwie, skoro spędza w nim większą część 
roku? W. Steiger – autor raportu towarzyszącego konwencji z 1961 r. – uznał, że 
nawet wydłużony pobyt w szkole czy sanatorium nie oznacza, że małoletni ma 
miejsce zwykłego pobytu w państwie, w którym te placówki się znajdują, jeżeli 
można stwierdzić, że dziecko jest silniej związane z innym miejscem59. Inny-
mi słowy, o trwałość pobytu na obszarze danego państwa nie decyduje jedynie 
jego czas, ale również całokształt okoliczności świadczący o integracji społecz-
nej osoby, która w konkretnym przypadku może usunąć na dalszy plan element 
czasowości pobytu. W doktrynie niemieckiej mówi się o konieczności ustalenia 
centrum życiowego osoby. W tym celu analizie powinny podlegać takie kwestie 
jak: stosunki rodzinne, krąg znajomych, sposób spędzania wolnego czasu.

Niekiedy okres pobytu jest zbyt krótki, aby stwierdzić, że pobyt odznacza 
się trwałością, pozwalającą na uznanie go za „zwykły”, albo też osoba dzieli 
swój czas pomiędzy terytoria różnych państw, tak że wskazanie na podstawie 
samych okoliczności obiektywnych, które z tych państw może zostać uznane 
za miejsce zwykłego pobytu, jest bardzo utrudnione. W pierwszej z opisanych 
sytuacji konieczne byłoby zatem ustalenie, że dana osoba ma zamiar osiedlenia 
się w nowym miejscu na odpowiednio długi czas. Można pójść dalej i zadać 

58 Jak ujął to E.M. Clive, okoliczności te zostają zepchnięte na dalszy plan przez zwykłe 
fakty lokalizacji i okresu trwania, The Concept..., s. 140.

59 W. Steiger, Rapport explicatif, w: Actes et documents de la Neuvième session (1960), 
t. IV: Protection des mineurs, La Haye 1961, s. 226 (dostępny również na stronie internetowej 
www.hcch.net).
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pytanie, czy sam zamiar wystarcza dla uznania, że osoba ma miejsce zwykłego 
pobytu w danym państwie. Problem ten dotyczy częstej przecież sytuacji prze-
prowadzki do innego państwa. Na przykład osoba mająca miejsce zwykłego po-
bytu w Polsce zostaje zatrudniona w Niemczech i przeprowadza się tam wraz 
z rodziną z zamiarem osiedlenia się w Niemczech na nieokreślony czas. Rodzina 
podejmuje przy tym wszelkie czynności świadczące, że nie ma zamiaru w naj-
bliższym czasie powrócić do Polski (rodzice sprzedają mieszkanie, wypisują 
dzieci ze szkoły polskiej, zamykają rachunki bankowe itp.). Nie ma wątpliwości, 
że centrum życiowe członków takiej rodziny nie znajduje się dalej w Polsce. Czy 
można zatem uznać, że przebywają zwykle w Niemczech już od dnia przyjazdu? 
W przypadku odpowiedzi negatywnej, do upływu stosownego okresu, osoby 
te pozostawać będą bez miejsca zwykłego pobytu, co jest oczywiście sytuacją 
niepożądaną. Jednocześnie można argumentować, że zachowanie polegające na 
likwidacji swoich spraw majątkowych w Polsce i przeprowadzce do Niemiec 
postrzegane jest przez otoczenie jako przemawiające za uznaniem, że rodzina 
„wybrała” Niemcy na swoje nowe miejsce zwykłego pobytu. W takich wyjątko-
wych sytuacjach, dla ustalenia miejsca zwykłego pobytu dziecka, uzasadnione 
jest uwzględnienie uzewnętrznionej woli jego opiekunów, jakkolwiek co do za-
sady – w przypadku osób, które nie są w stanie wyrazić swej woli (jak dziec-
ko czy pupil) – o miejscu zwykłego pobytu powinny decydować okoliczności 
obiektywne. Ostrożności w takim podejściu wymagają oczywiście przypadki 
bezprawnego uprowadzenia dziecka, gdy opiekunowie pozostają w sporze co do 
miejsca, w którym dziecko ma przebywać. Określenie pobytu jako „zwykłego” 
może implikować badanie zamiaru, niemniej jednak w dalszym ciągu chodzi 
o stwierdzenie faktów. Kompleksowej analizie powinny zatem podlegać przede 
wszystkim okoliczności dotyczące życia osobistego czy zawodowego, w których 
znajduje swój wyraz wola osoby integracji z danym miejscem60. Decydujące jest 
bowiem, jak zachowanie danej osoby jest postrzegane przez jej otoczenie61.

Próba zdefiniowania pojęcia „miejsce zwykłego pobytu” (i jednocześnie 
pojęcia „miejsce zamieszkania”) została podjęta przez Komitet Ministrów Rady 

60 Zob. A. Mączyński, Kodyfikacyjne zagadnienia części ogólnej prawa prywatnego mię-
dzynarodowego, w: Studia i Rozprawy. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Andrzejo-
wi Całusowi, red. A. Janik, Warszawa 2009, s. 421.

61 Zob. A. Mączyński, Statut…, s. 313.
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Europy w rezolucji z dnia 18 stycznia 1972 r.62 Przedstawiono w niej katalog oko-
liczności, jakie powinny zostać wzięte pod uwagę przy ustalaniu miejsca zwy-
kłego pobytu (jak długość pobytu, miejsce, w którym przebywa rodzina, miejsce 
pracy) i wskazano, że ustalenie to nie powinno być warunkowane posiadaniem 
przez daną osobę zezwolenia na pobyt oraz powinno nastąpić w oderwaniu od 
miejsca zwykłego pobytu innej osoby. 

W doktrynie wyrażane są poglądy, że nie może być uznane za miejsce 
zwykłego pobytu miejsce, w którym dana osoba nie ma wolności poruszania 
się, gdyż odbywa np. karę pozbawienia wolności albo służbę wojskową (lub gdy 
pobyt wynika z innego rodzaju obowiązków służbowych)63. Nie można jednak 
przyjmować, że każdy pobyt obejmujący element przymusu z założenia nie może 
zostać uznany za pobyt zwykły64. Trudno brać np. pod uwagę inną wolę ska-
zanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości ubiegania 
się o warunkowe zwolnienie w długim okresie. W orzeczeniu z dnia 31 lipca 
1995 r. wydanym na gruncie konwencji haskiej z 1980 r.65, sąd angielski do-
szedł do wniosku, że wojskowy armii amerykańskiej oraz jego żona i troje dzieci 
mieli miejsce zwykłego pobytu w Islandii, gdzie znajdowała się baza wojskowa 
żołnierza. W sprawie tej, rodzina, po kilkuletnim pobycie w Wielkiej Brytanii, 
gdzie stacjonowała jednostka wojskowa żołnierza – ojca rodziny, przeprowadzi-
ła się do Islandii w związku z przeniesieniem ojca do znajdującej się tam bazy. 
Przed przeprowadzką rodzina spędziła dwumiesięczne wakacje w Michigan, 
skąd żołnierz pochodził. Po dwuletnim pobycie w Islandii małżeństwo rozpadło 
się, a matka wyjechała z dziećmi do Wielkiej Brytanii. Ojciec dzieci zwrócił 
się z wnioskiem o pomoc w zapewnieniu powrotu dzieci, podnosząc, że dzieci 

62 Conseil de l’Europe, Unification des concepts juridiques de „domicile” et de „résiden-
ce”: résolution (72) I et annexe adoptées le 18 janvier 1972 et exposé des motifs, Conseil de 
l’Europe, Strasbourg 1972.

63 Zob. M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa 2012, s. 55 i M. Czepelak, 
Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzynarodowego, Warszawa 2008, 
s. 488.

64 Tak też E.M. Clive, The Concept..., s. 146, który wskazuje, że takie ograniczenie nie 
wynika ani z międzynarodowych konwencji, ani z ustaw angielskich; por. P.R. Beaumont, 
P.E. MacEleavy, The Hague Convention..., s. 93–95.

65 Re A. (Minors) (Abduction: Habitual Residence) [1996] 1 WLR 25. Najważniejsze mo-
tywy rozstrzygnięcia zamieszczone zostały w bazie orzeczeń prowadzonej przez Stałe Biuro 
Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, orzeczeń wydanych na gruncie kon-
wencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę z dnia 25 paź-
dziernika 1980 (The International Child Abduction Database – INCADAT) zamieszczonej na 
stronie internetowej www.incadat.com.
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miały miejsce zwykłego pobytu w Stanach Zjednoczonych, a jego pobyt w Wiel-
kiej Brytanii i Islandii nie może być traktowany jako pobyt zwykły z uwagi na 
charakter przymusowy służby wojskowej. Sąd rozpoznający sprawę nie podzielił 
tej argumentacji, doszukawszy się po stronie wojskowego „aktu wyboru” miej-
sca zwykłego pobytu w Islandii. Sąd stwierdził, że wstąpienie do armii można 
zrównać z sytuacją zatrudnienia się w firmie, o której wiadomo, że wymaga od 
swoich pracowników pracy w różnych częściach świata. Zaciągając się do armii, 
wojskowy dokonał zatem swobodnego wyboru66. Sprawa ta stanowi również ilu-
strację problemu pozostawania bez miejsca zwykłego pobytu. Z chwilą wyjazdu 
z Wielkiej Brytanii z zamiarem przeprowadzki do Islandii członkowie rodziny 
utracili miejsce zwykłego pobytu w Wielkiej Brytanii. Nie sposób zaś uznać 
dwumiesięcznego pobytu rodziny w Stanach Zjednoczonych przed osiedleniem 
się w Islandii za pobyt zwykły.

W innej sprawie, rozpatrywanej na podstawie konwencji z 1980 r., za-
kończonej orzeczeniem z dnia 24 października 1995 r.67, sąd angielski również 
stwierdził, że miejsce pobytu nie musi zostać dobrowolnie wybrane, aby pobyt 
stał się „pobytem zwykłym”, i odwołał się do przykładu Robinsona Crusoe. Mi-
może rozbitek nie miał możliwości wydostania się z wyspy, należałoby uznać, że 
miał on na niej miejsce zwykłego pobytu. Podobnie Nelson Mandela i inni poli-
tycy, którzy spędzili długie lata na wyspie Robben, mieli tam miejsce zwykłego 
pobytu, pomimo że byli na wyspie więzieni lub przetrzymywani68. Analogicznie 
należałoby traktować sytuację uchodźców przebywających w obozie dla uchodź-
ców, którzy traktują ten pobyt jako przymusowy i tymczasowy (choć w tych 
przypadkach prostsze rozwiązanie przynoszą regulacje przyznające kompeten-
cje sądom państwa ich pobytu).

3. Na tle zreferowanych wyżej aktów normatywnych brak definicji zwykłe-
go pobytu. Brak też – prócz prawa unijnego – możliwości ich jednolitej interpreta-
cji przez międzynarodowy trybunał z jednolitym skutkiem dla wszystkich uma-
wiających się państw. Wydaje się jednak, że twórcy tych aktów normatywnych 

66 Za: P.R. Beaumont, P.E. MacEleavy, The Hague Convention..., s. 95. Sąd zaznaczył rów-
nocześnie, że odmiennej ocenie mogłaby podlegać sytuacja, w której żołnierz zostałby wysłany 
do służby wojskowej w strefie działań wojennych. Tamże.

67 Cameron v. Cameron 1996 SC 17. Orzeczenie zostało przedstawione na stronie 
internetowej www.incadat.com.

68 Uzasadnienie przytoczone za: P.R. Beaumont, P.E. MacEleavy, The Hague Conven-
tion..., s. 95.
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mieli wyobrażenie o jego treści, a ponadto było ono podobne w wielu aktach 
normatywnych.

W toku prac nad kolejnymi konwencjami haskimi, świadomie i konse-
kwentnie rezygnowano z definiowania pojęcia „miejsce zwykłego pobytu”. 
W raporcie towarzyszącym konwencji z 1996 r. podkreślono, że wprowadzenie 
takiej definicji do konwencji byłoby wbrew tradycji Konferencji i mogłoby ro-
dzić wątpliwości przy ustalaniu znaczenia pojęcia „miejsce zwykłego pobytu” 
na gruncie pozostałych konwencji69. Również w protokole haskim z 2007 r. oma-
wiane pojęcie nie zostało zdefiniowane. Twórcy protokołu podkreślili jednak, 
że określenie pobytu jako zwykłego zakłada element stabilności. Tym samym 
czasowy pobyt nie jest wystarczający dla wskazania prawa właściwego dla zo-
bowiązań alimentacyjnych. W szczególności do zmiany zwykłego pobytu nie 
dojdzie w razie wyjazdu dziecka do innego państwa na kilkumiesięczny pobyt 
w celach edukacyjnych70.Warto ponadto zauważyć, że w toku prac nad konwen-
cją haską z 2007 r. podkreślano, że orzecznictwo na gruncie konwencji z 1980 r. 
nie powinno rzutować na ustalanie miejsca zwykłego pobytu na potrzeby kon-
wencji z 2007 r. Celem konwencji z 1980 r. jest bowiem ustalenie, czy zabranie 
dziecka z jego miejsca zwykłego pobytu, czy też zatrzymanie dziecka miało 
charakter bezprawny.

Analizy pojęcia „miejsce zwykłego pobytu” dokonał polski Sąd Najwyż-
szy, właśnie na tle przepisów konwencji haskiej z 1980 r. W postanowieniu 
z dnia 26 września 2000 r.71 podkreślił potrzebę autonomicznego rozumienia 
tego pojęcia i brak możliwości nadawania mu treści zawartej w art. 25–26 k.c. 
Sąd Najwyższy uznał, że z faktu, iż w art. 3 konwencji z 1980 r. jest mowa 
tylko o miejscu pobytu, należy przyjąć, że pojęcie „miejsce pobytu” wyraża 
się samym tylko czynnikiem zewnętrznym, bez elementu animus. Natomiast 
o cesze zwykłości pobytu również nie musi świadczyć zamiar osoby przeby-
wającej w określonym miejscu, a określa ją – ujmowana obiektywnie– trwałość 
i stabilność przebywania (traktowanego jako uzewnętrznianie skupienia całej 
życiowej aktywności w określonym miejscu). Sąd Najwyższy dodał, że o tym, 
czy ma miejsce pobyt stały, decydują zdarzenia obiektywne, polegające na cią-
głej bytności w określonym miejscu przez fizyczną obecność i powtarzające się 

69 Zob. P. Lagarde, Explanatory Report..., s 553.
70 A. Bonomi, Explanatory Report..., s. 1.
71 I CKN 776/00, OSNC 2001, nr 3, poz. 38.
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wykonywanie czynności zaspokajających aktualne potrzeby życiowe, zarówno 
w zakresie praw, jak i obowiązków, przy jednoczesnym braku równolegle innego 
miejsca przeznaczonego na spełnianie tych czynności. Miejsce stałego pobytu 
wynika więc ze zdarzeń obiektywnych, a nie z woli wywołania tych zdarzeń. 
Sąd Najwyższy przyjął, że o zwykłym pobycie dziecka w danym państwie może 
decydować np. przebywanie od 2 lat w tym państwie (w omawianej sprawie: 
w Stanach Zjednoczonych), pozostawanie tam pod pieczą rodziców, uczęszcza-
nie do żłobka i do przedszkola, posiadanie obywatelstwa i władanie językiem 
danego państwa, niezależnie od tego, czy jego matka miała zamiar stałego po-
bytu w tym państwie w momencie uprowadzenia dziecka. W rozpoznawanej 
sprawie matka nie zrezygnowała w Polsce z pracy, a jedynie postarała się o urlop 
naukowy, a następnie o urlop bezpłatny, nie wyzbyła się własności mieszkania 
w Polsce, a za granicą nie zastała warunków do stałego pobytu dla rodziny i nie 
miała tam ubezpieczenia zdrowotnego.

Również w przedstawionych aktach prawa unijnego nie zdecydowano się 
na wprowadzenie definicji miejsca zwykłego pobytu. Jak wskazano powyżej, 
w konwencji z 1968 r. zwykły pobyt osoby uprawnionej do alimentów stanowił 
jeszcze jedynie dodatkową (przemienną) względem miejsca zamieszkania po-
zwanego oraz zamieszkania uprawnionego do alimentówpodstawę jurysdykcji, 
ale twórcy mieli na uwadze, że taka podstawa pozwala na wniesienie pozwu 
przez żonę przeciwko mężowi – w sytuacji, gdy małżonkowie żyją w rozłączeniu 
– przed sąd państwa, w którym zwykle ona przebywa, a nie państwa, gdzie znaj-
duje się przypisane jej przez prawo miejsce zamieszkania męża, gdyby to ostat-
nie – zgodnie z prawem tego państwa, do którego stosowania odsyła konwencja 
– wyznaczało pochodnie jej miejsce zamieszkania. Łącznik zwykłego pobytu 
wzbudzał wówczas jeszcze spore zastrzeżenia. Zgodnie z raportem towarzyszą-
cym konwencji zrezygnowano w niej z odwołania do miejsca zwykłego pobytu 
jako podstawy ustalenia jurysdykcji krajowej w szerszym zakresie, gdyż obawia-
no się, że określenie „zwykły” mogło być rozumiane różnie w porządkach praw-
nych poszczególnych państw (np. z uwagi na uznanie wpisu do ewidencji ludno-
ści za okoliczność rozstrzygającą). Ponadto wprowadzenie łącznika zwykłego 
pobytu miało powodować problemy z ustaleniem jurysdykcji w odniesieniu do 
osób, których zamieszkanie jest uzależnione od zamieszkania innych osób72.

72 Zob. P. Jenard, Report on the Convention on jurisdiction and the enforcement of judge-
ments in civil and commercial matters, Dz. Urz. WE 1979, C 59, s. 15–16, 25.
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W memorandum Komisji Europejskiej do projektu rozporządzenia Rady 
dotyczącego jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach do-
tyczących odpowiedzialności rodzicielskiej z dnia 6 września 2001 r., wprost 
odwołano się do praktyki Haskiej Konferencji w kwestii unikania formułowa-
nia definicji miejsca zwykłego pobytu. Jednocześnie wskazano, że pojęcie to 
odnosi się do okoliczności faktycznych, które powinny stanowić każdorazowo 
przedmiot analizy sędziego w poszczególnej sprawie, niemniej jednak spowie-
dziano się, że orzecznictwo ETS zapewni zbieżność działań sądów w tym zakre-
sie73. W doktrynie podkreśla się zatem konieczność autonomicznej, jednolitej 
wykładni pojęcia „miejsce zwykłego pobytu” na gruncie prawa europejskiego, 
dokonywanej w oderwaniu od siatki pojęciowej prawa krajowego74. Wyrażany 
jest przy tym pogląd, że w ramach kontynuacji, termin „miejsce zwykłego po-
bytu” powinien być rozumiany na gruncie rozporządzenia brukselskiego II bis, 
podobnie jak na gruncie konwencji haskich z 1996 r. i z 1980 r.75 Podkreślane są 
również różnice w podejściu do ustalenia okoliczności świadczących o powiąza-
niu z danym państwem poprzez miejsce zwykłego pobytu w przypadku dzieci 
i osób dorosłych. Miejsce zwykłego pobytu dziecka stanowi miejsce, w którym 
skupione są powiązania rodzinne dziecka. Wola dziecka odgrywa przy tym mar-
ginalne znaczenie. Nawet zatem, gdy rodzice dziecka nie zamieszkują razem 
i dziecko wyraża chęć zamieszkania z jednym z rodziców, to za miejsce zwy-
kłego pobytu dziecka i tak powinno zostać uznane miejsce, w którym przeby-
wa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Konieczne może zaś się 
okazać odwołanie do woli rodziców76. Zdaniem R. Geimera, w przypadku, gdy 
dziecko przebywa czasowo u każdego z rodziców, ma ono miejsce zwykłego 
pobytu w państwie, w którym miało miejsce zwykłego pobytu w chwili, gdy 
rozpoczęły się zmiany pobytu dziecka w związku z uregulowaniem kontaktów 

73 Zob. Wyjaśnienie do art. 3 przywołanego projektu, Dz. Urz. UE nr 332 E z 27 listopada 
2001 r., s. 269–274. Odwołanie do praktyki Haskiej Konferencji powtarzano w toku prac nad 
kolejnymi projektami rozporządzenia dotyczących kwestii jurysdykcji, uznawania i wykonywania 
orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej 
zakończonych przyjęciem rozporządzenia II bis. Wcześniej, w toku prac nad tzw. drugą konwencją 
brukselską, rozważano określenie pojęcia „miejsce zwykłego pobytu” na wzór art. 52 konwencji 
z 1968 r. Ostatecznie jednak zrezygnowano z tego pomysłu.

74 R. Geimer, w: R. Geimer, R.A. Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht: Kommentar 
zur EuGVVO, EuEheVO, EuZustellungsVO, EuInsVO, EuVTVO, zum Lugano-Übereinkommen 
und zum nationalen Kompetenz- und Anerkennungsrecht, R. Geimer, C.H. Beck 2010, s. 955.

75 T. Rauscher, Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR/EuIPR…, s. 127.
76 Tamże, s. 125.
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między rodzicami a dziećmi77. Dla ustalenia miejsca zwykłego pobytu nie jest 
w szczególności determinująca okoliczność, komu przysługuje władza rodziciel-
ska nad dzieckiem. Sprzeciw osoby sprawującej władzę rodzicielską nie stanowi 
przeszkody integracji społecznej dziecka z nowym środowiskiem. Na brak prze-
słanki „praworządności” pobytu wskazuje art. 10 rozporządzenia brukselskiego 
II bis. Samo bezprawne zatrzymanie dziecka czy jego uprowadzenie również 
nie stanowi automatycznie o zmianie miejsca zwykłego pobytu, które musi być 
ustalone na podstawie okoliczności konkretnego przypadku.

Ujednoliceniu pojęcia „zwykły pobyt” na gruncie rozporządzeń unijnych 
niewątpliwie będzie służyć orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. Naj-
ważniejszym orzeczeniem odnoszącym się do pojęcia „miejsce zwykłego poby-
tu” w rozumieniu art. 8 rozporządzenia brukselskiego II bis, zawierającym wiele 
wskazówek dotyczących okoliczności, które należy uwzględnić przy ustalaniu 
miejsca zwykłego pobytu, jest do tej pory wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE 
z dnia 2 kwietnia 2009 r. Trybunał przyjął, że miejsce zwykłego pobytu w ro-
zumieniu art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 2201/2003 należy interpretować w taki 
sposób, że znajduje się ono tam, gdzie dziecko wykazuje pewną integrację ze śro-
dowiskiem społecznym i rodzinnym (w polskim tłumaczeniu orzeczenia użyto 
przy tym pojęć „zwykłe miejsce zamieszkania”, „stałe miejsce pobytu”). Należy 
w szczególności wziąć pod uwagę trwałość, zgodność z prawem, warunki oraz 
motywy pobytu i przenosin rodziny do danego państwa członkowskiego, oby-
watelstwo dziecka, miejsce i warunki uczęszczania do szkoły, znajomość języ-
ków, a także więzi rodzinne i społeczne dziecka w tym państwie członkowskim. 
Do sądu krajowego należy ustalenie miejsca stałego pobytu dziecka w oparciu 
o wszystkie istotne okoliczności faktyczne danego przypadku78.

77 R. Geimer, w: R. Geimer, R.A. Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht...,  s. 955.
78 Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dn. 2.04.2009 r. w sprawie C-523/07 został wydany 

w trybie prejudycjalnym na wniosek złożony przez fiński Najwyższy Sąd Administracyjny (Kor-
kein Hallinto-oikeus). Przekład na język polski przytoczonego wyciągu z orzeczenia został opu-
blikowany w Dz. Urz. UE C 141 z dnia 20 czerwca 2009, s. 14. Tekst całego wyroku zamieszczony 
został na stronie internetowej http://curia.europa.eu.
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Wątpliwości dotyczące koegzystencji zwykłego pobytu  
i miejsca zamieszkania w krajowych przepisach jurysdykcyjnych  
i kolizyjnych

Pojęcie „zwykły pobyt” stało się również treścią krajowych przepisów z za-
kresu międzynarodowego postępowania cywilnego (po nowelizacji w 2009 r. – 
cz. IV k.p.c.) oraz przepisów kolizyjnych prawa prywatnego międzynarodowego 
(po rekodyfikacji w 2011 r.). 

1. Zwykły pobyt jest w znowelizowanych kodeksowych przepisach jurys-
dykcyjnych (art. 1100 i n. k.p.c.) okolicznością prawie zawsze „idącą w parze” 
z miejscem zamieszkania. Oba terminy służą opisaniu okoliczności, które alter-
natywnie – często wraz z jeszcze innymi podstawami – wyznaczają jurysdykcję 
krajową. Z takiego ujęcia może wynikać, że miejsce zamieszkania nie jest tyl-
ko logicznym podzbiorem, wykazującego się mniejszą intensywnością powią-
zania (a tym samym występującego statystycznie częściej), zwykłego pobytu. 
Oznaczałoby to, iż pojęcia te się jedynie krzyżują (tj. obejmują część wspólną, 
ale opisują też części niewspólne) oraz że występują takie sytuacje, w których 
miejsca zamieszkania nie będą zarazem ocenione jako miejsce zwykłego pobytu 
danej osoby. Na tym tle rodzi się pytanie, jakie byłyby w praktyce przykłady 
takiego krzyżowania się zakresów obu pojęć. Wydaje się, że do takiego rozwią-
zania mogą prowadzić dwie przyczyny. Po pierwsze, uwzględnienie przy sto-
sowaniu przepisu mówiącego o miejscu zamieszkania konstrukcji pochodnego 
miejsca zamieszkania danej osoby (np. dziecka od rodziców), które in concre-
to nie pokrywałoby się z faktycznym zwykłym pobytem tej osoby (np. rodzice 
sprawujący władzę rodzicielską mieszkaliby w Polsce, a dziecko w państwie B, 
nie mając w Polsce zwykłego pobytu). Po drugie, do takiego krzyżowania się po-
jęć prowadziłoby przykładanie przy ocenianiu miejsca zamieszkania wagi nie-
uzewnętrznionemu zamiarowi, co powodowałoby in concreto przyjęcie, że dana 
osoba – z uwagi na okoliczności wolitywne – ma miejsce zamieszkania w Polsce, 
mimo że zwykle przebywa w państwie B. Ten ostatni sposób postępowania jest 
jednak wątpliwy z uwagi na potrzebę obiektywnego oceniania tzw. subiektyw-
nego elementu miejsca zamieszkania (czyli zamiaru wymienionego w przepi-
sach Kodeksu cywilnego, stosowanych dla interpretacji krajowych przepisów 
jurysdykcyjnych).

Wydaje się, że posługiwanie się przez ustawodawcę krajowego dla opisania 
alternatywnych podstaw jurysdykcji oboma pojęciami nie wywoła w praktyce 
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większej różnicy niż stan normatywny, który wynikałby z przepisów mówią-
cych tylko o miejscu zwykłego pobytu (albo przepisów mówiących tylko o miej-
scu zamieszkania, które byłoby rozumiane bez zamieszkania pochodnego, które 
w praktyce może dotyczyć obecnie tylko dziecka lub pupila, i bez uwzględniania 
elementu woli przebywania w określonym miejscu, oderwanego od stałego stanu 
obiektywnego).

2. Zwykły pobyt na tle ustawy Prawo prywatne międzynarodowe z 2011 r. 
jest odrębnym względem miejsca zamieszkania łącznikiem kolizyjnym dla za-
kresów spraw regulowanych ustawą (tj. innych niż omówione wyżej). Występuje 
on – inaczej niż w przepisach procesowych – nie jako alternatywa (co nie by-
łoby zresztą pożądane z uwagi na potrzebę wskazania jednego systemu prawa 
właściwego), ale jako okoliczność „zapasowa” względem łącznika miejsca za-
mieszkania. Przewidują to szczegółowe normy kolizyjne, jak też – odnośnie do 
zakresów, w których ustawodawca przewidział w pierwszej kolejności łącznik 
obywatelstwa – wspólne rozwiązanie zawarte w art. 3 ust. 1 in fine. Owa „zapa-
sowość” wynika z istoty „kaskadowej” normy, której zadaniem jest określenie 
prawa właściwego jednego państwa, przy czym in concreto nastąpić to może 
za pośrednictwem okoliczności zapasowej względem łącznika przewidzianego 
w pierwszym rzędzie, którego brak w danym stanie faktycznym. Wynika z tego, 
że okoliczność miejsca zamieszkania nie pokrywa się ze zwykłym pobytem albo 
jest okolicznością kwalifikowaną (skoro występuje rzadziej, a być może jest wy-
cinkiem sytuacji zwykłego pobytu) i świadczącą o powiązaniu silniejszym (sko-
ro znajduje się na wcześniejszym „stopniu kaskady”) niż zwykły pobyt.

Wydaje się, że skutki dodania do ustawy krajowej łącznika zwykłego pobytu 
obok miejsca zamieszkania nie są duże. Na tle przepisów kolizyjnych posługiwa-
nie się oboma pojęciami miałoby bowiem znaczenie w przypadkach, w których 
miałyby one różną treść, tj. in concreto miejsce zamieszkania nie znajdowałoby 
się w państwie zwykłego pobytu danej osoby lub osób. Tylko w razie akcepta-
cji możliwości wystąpienia takiej sytuacji (tj. przyjmowania zamieszkania bez 
zwykłego pobytu, np. zamieszkania rozumianego w sposób pochodny od innej 
osoby) występowałyby praktyczne rezultaty wprowadzenia łącznika miejsca za-
mieszkania jako wyprzedzającego łącznik zwykłego pobytu.

Wydaje się jednak, że w praktyce okoliczności te nie będą występować 
w danej sprawie w różnych państwach. W doktrynie zgodnie postuluje się auto-
nomiczną, tj. oderwaną od definicji krajowego prawa materialnego, kwalifika-
cję przepisów kolizyjnych, co nakazuje niesięganie do konstrukcji pochodnego 
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miejsca zamieszkania79. Natomiast jeżeli o zwykłym pobycie świadczyć by mia-
ły okoliczności takie same, lecz mniej intensywne niż okoliczności wyznaczają-
ce zamieszkanie, to wystarczałoby przyjęcie przez ustawodawcę w „kaskadzie” 
okoliczności, od których zależy właściwość prawa, tylko łącznika zwykłego po-
bytu. Gdyby jednak taką kwalifikację odrzucić i przyjąć – podobnie jak na tle 
zasygnalizowanych wyżej przepisów jurysdykcyjnych – odmienne rozumienie 
obu pojęć, to i tak ma to niewielkie znaczenie. Dotyczyć może tylko regulowa-
nych ustawą spraw dziecka (ustawodawca przed laty zarzucił taką konstrukcję 
odnośnie do męża i żony) oraz w niezmiernie kazuistycznej sytuacji. Ustawa 
z 2011 r. nie reguluje bowiem np. spraw dotyczących władzy rodzicielskiej lub 
o alimenty na rzecz dziecka, ani spraw o opiekę prawną. Natomiast odnośnie do 
pozostałych spraw dziecka, w szczególności jego pochodzenia (macierzyństwa 
i ojcostwa), przewiduje łącznik obywatelstwa dziecka, który zazwyczaj wystąpi. 
Omawiana problematyka mogłaby być jednak doniosła dla tego ograniczonego 
zakresu przedmiotowego spraw tylko w kazuistycznej sytuacji, w której – z uwa-
gi na bezpaństwowość dziecka albo niemożność ustalenia jego obywatelstwa – 
pomocniczo uwzględniany byłby łącznik miejsca zamieszkania, co ponadto do-
prowadziłoby do właściwości innego państwa niż państwa, w którym dziecko 
ma zwykły pobyt (przewidziany w przepisie jako łącznik subsydiarny względem 
miejsca zamieszkania). Mogłoby to wystąpić jedynie w razie nieautonomicznego 
rozumienia miejsca zamieszkania i traktowania jako takie okoliczności pochod-
nej od innej osoby (co dodatkowo miałoby konsekwencje tylko w nielicznych 
sytuacjach, w których państwa zamieszkania rodziców sprawujących władzę 
rodzicielską nie pokrywałyby się z miejscem zamieszkania dziecka), albo rozu-
mienia miejsca zamieszkania przez pryzmat cech psychicznych, wskazujących 
miejsce niepokrywające się ze stałym pobytem. Natomiast we wszystkich sy-
tuacjach, w których rozróżnienie między oboma pojęciami polegałoby tylko na 
uwzględnieniu większej lub mniejszej intensywności przebywania człowieka 
w danym państwie, nie wydaje się potrzebne przyjmowanie przez ustawodawcę 
pojęcia „miejsce zamieszkania”, skoro w razie stwierdzenia braku tego łącznika 
(z uwagi na brak aż tak intensywnego powiązania) „i tak” wystąpi oraz wskaże 
prawo właściwe zwykły pobyt w tym samym państwie, a co za tym idzie – taka 
sama właściwość prawa.

79 Zob. A. Mączyński, Statut…, s. 313.
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Oba pojęcia występują jako łączniki w konwencji haskiej z 1961 r.80 Jed-
nak zamieszkanie jest na jej tle rozumiane zgodnie z prawem państwa, w któ-
ry zamieszkanie jest badane, co może przynieść dodatkową właściwość prawa 
(względem prawa państwa stałego pobytu). Wskazanie w ten sposób dodatkowe-
go prawa właściwego jest spójne z konwencyjną konstrukcją wskazania alterna-
tywnego, którego celem jest osiągnięcie rezultatu materialnoprawnego, tj. waż-
ności formalnej testamentu.

Uwagi końcowe

Zwykły pobyt jako podstawa jurysdykcji lub łącznik kolizyjny w prakty-
ce wypiera (z uwagi na priorytet stosowania aktów normatywnych o genezie 
międzynarodowej, które nie przewidują miejsca zamieszkania), ewentualnie ko-
egzystuje (co budzi opisane wyżej wątpliwości) z miejscem zamieszkania. Oba 
pojęcia opisują podobne okoliczności związane ze stałym przebywaniem i za-
mieszkiwaniem człowieka, które w przypadku dziecka jest uzależnione de facto 
od woli rodziców sprawujących władzę rodzicielską lub opiekuna.

Jednocześnie w ostatnich dekadach widoczny jest proces wypierania zna-
czenia obywatelstwa, czyli okoliczności o charakterze formalnym. Drugą stroną 
tendencji zwiększania się znaczenia zwykłego pobytu jest redukcja obywatelstwa 
jako podstawy jurysdykcji lub łącznika kolizyjnego. Oczywiście relacja między 
tymi pojęciami (w szczególności to, która z tych okoliczności ma znaczenie 
pierwszoplanowe, a która drugoplanowe) ma praktyczne zastosowanie tylko do 
tych stanów faktycznych, w których nie pokrywa się ich lokalizacja81. Nie będzie 
to w praktyce spora część spraw, z reguły bowiem ludzie zamieszkują w pań-
stwie, którego są obywatelami. Kryterium zwykłego pobytu jako wyznacznik 
jurysdykcji krajowej i właściwości prawa jest szczególnie atrakcyjne dla tych 
państw, w których istnieje spora imigracja osób niebędących (być może jeszcze) 
obywatelami danego państwa, gdyż jego sądy i prawo mimo to będą właściwe.

Działalność prawodawcza Haskiej Konferencji w zakresie spraw dotyczą-
cych odpowiedzialności rodzicielskiej, środków ochrony stanowiła inspirację dla 

80 Konwencja dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych 
z dnia 5 października 1961 r., Dz.U. 1969 r., nr 34, poz. 284.

81 Co na przykładzie norm kolizyjnych dotyczących spraw rozwodowych przedsta-
wia P. Mostowik, Prawo właściwe dla rozwodu i separacji w świetle rozporządzenia unijnego 
1259/2010, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2011, nr 2, s. 377–385.
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legislacji unijnej. Ostatecznie w rozporządzeniu II bis został w państwach człon-
kowskich ustanowiony system norm jurysdykcyjnych w sprawach dotyczących 
odpowiedzialności rodzicielskiej, w tym – w przypadku bezprawnego uprowa-
dzenia lub zatrzymania dziecka, uzupełniając i dublując w pewnym zakresie 
uregulowania wspominanych powyżej konwencji haskich z 1980 r. oraz 1996 r. 
Tendencja do rezygnacji z pierwszoplanowej roli łącznika obywatelstwa objęła 
w ostatnich latach kolejne dziedziny prawa prywatnego, w tym prawa spadkowe-
go, czy inne kwestie z zakresu prawa rodzinnego.

Podstawowy argument przemawiający za zastosowaniem łącznika zwy-
kłego pobytu to bliskość geograficzna centrum życia człowieka i obowiązujęgo 
w nim prawa. Organy państwa miejsca zwykłego pobytu dziecka są najbliżej 
społeczności, w której egzystuje dziecko, i mają potencjalnie najlepszą znajo-
mość realiów egzystencji życia rodzinnego oraz możliwość szybkiego i sprawne-
go przeprowadzenia postępowania dowodowego w tym zakresie (np. wywiadów 
środowiskowych). W rezultacie organy te mają najlepsze warunki, aby zastoso-
wać należyte środki ochrony dziecka i czuwać nad ich wykonaniem. Wykony-
wanie orzeczeń jest łatwiejsze, jeżeli zostały one wydane przez własny sąd na 
podstawie legis fori82. W istocie takie same argumenty dotyczą łącznika miejsca 
zamieszkania, które byłoby ustalane wyłącznie na bazie okoliczności dotyczą-
cych osoby dziecka.
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HABITUAL RESIDENCE OF A CHILD AS A GROUND OF JURISDICTION 
AND CONNECTING FACTOR”

Summary

The subject matter of the article is the issue of use of the connecting factor of the 
habitual residence in the conflict of law rules and in the rules establishing jurisdiction 
in the family law matters with participation of a child. Those rules are contained for the 
most part in international agreements and EU regulations. The first part of the article 
presents the regulation of conflict of law provisions in the selected international conven-
tions prepared by the Hague Conference on private international law and the EU legal 
acts. The next part includes the elaboration on the meaning of the terms „the place of 
habitual residence”, including the circumstances to be taken into account when deter-
mining habitual residence. The acts discussed do not contain a definition of the term, the 
position in this regard was therefore developed by the legal doctrine and jurisprudence. 
The last discussed issue is the relation between the connecting factors of the habitual 
residence and the domicile in the national conflict of law rules and the rules establishing 
jurisdiction. The polish legislator introduced habitual residence as a connecting factor 
into the national rules while leaving the connecting factor of the domicile.
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