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 znaczenie?  
 zakres i aktualny etap prac? 

 

 

+  EC:Tender on Study on Blockchains: Legal, Governance and 
Interoperability Aspects — Smart 2018/0038 

 „The study should reinforce or complement the work of the EU Blockchain 
 Observatory and Forum (…). The outcome will also be used for elaborating, 
 legitimating and implementing approaches and specific actions. They will 
 contribute to the overarching policy and funding actions for the next multi financial 
 framework.”  

 

+ International Association of Trusted Blockchain Applications  
(INATBA)  

  



[Zagadnienie wstępne] 

 

Odpowiedzialność za przestrzeganie prawa w blockchains space  

 

Możliwość egzekwowalności odpowiedzialności za naruszenia prawa – 
zapewnienie możliwości identyfikacji uczestników przestrzeni blockchains poprzez 
mechanizmy uchylania anonimowości (pseudonimowości) 

 

 

 



Wzmocnienie powszechnej adopcji DAO 

[Działania:] 

 
1. Klaryfikacja aktualnej kwalifikacji prawnej DAO         prawnicy, sądy 
 
2. Umożliwienie łatwiejszej integracji DAO z systemem(-ami) prawa 
 np.  

 stworzenie jednolitej regulacji dla modelu(-li) DAO z zachowaniem w najdalej 
możliwym stopniu zdecentralizowanego governance opartego o technologię – jako 
dobrowolnej opcji;  

 przystosowanie instytucji i regulacji prawnych do funkcjonowania w obrocie 
niezarejestrowanych DAO 

 rozstrzygnięcie odpowiedzialności DAO i jego członków za naruszenia prawa przez 
użytkowników software'u dostarczanego/operowanego przez DAO 

 

3. Określenie wykonalnej polityki i regulacji zapewniającej 
egzekwowalność odpowiedzialności za naruszenia prawa przez DAO 
oraz użytkowników zdecentralizowanych platform 



 

WYBRANE RYZYKA PRAWNE POWSTAJĄCE POD AKTUALNĄ REGULACJĄ 

 

 Dla podmiotów współdziałających w formule DAO 

 

• ryzyka prawa prywatnego międzynarodowego: zastosowanie prawa nie 
przewidzianego z góry przez uczestników społeczności 

 np. 

 Art. 10. 1.PPM  Jeżeli nie można ustalić okoliczności, od których zależy 
 właściwość prawa, stosuje się prawo najściślej związane z danym stosunkiem 
 prawnym. 

 2. Jeżeli nie można stwierdzić w rozsądnym terminie treści właściwego prawa obcego, 
 stosuje się prawo polskie.” 

 

 Rozporządzenia E Rzym I oraz Rzym II o prawie właściwym dla zobowiązań 
 umownych i pozaumownych: łącznik „ściślejszego związku” 

 



 
WYBRANE RYZYKA PRAWNE POWSTAJĄCE POD AKTUALNĄ REGULACJĄ (c.d) 
 
 ryzyko kwalifikacji DAO jako umowy konsorcjalnej, umowy spółki cywilnej/ Einfache 

Gesellschaft / GbR/ unincorporated joint venture agreement, 
 

 brak jasnej granicy pomiędzy shareholders a stakeholders i users 
 

 nie wymagana rejestracja dla powstania spółki;  
 nie wymagana sformalizowana umowa; 
 nie wymagane ustanowienie organów;   
 skutek (sporny w odniesieniu do spółki „wewnętrznej”): nieograniczona solidarna 

odpowiedzialność wspólników, całym ich majątkiem osobistym za zobowiązania 
spółki 

 
PL:  Art. 860 KC 

 § 1. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu 
 gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. 

CH:  Art. 530 OR 
 1Gesellschaft ist die vertragsmässige Verbindung von zwei oder mehreren Personen zur Erreichung eines 
 gemeinsamen Zweckes mit gemeinsamen Kräften oder Mitteln. 
 2Sie ist eine einfache Gesellschaft im Sinne dieses Titels, sofern dabei nicht die  Voraussetzungen einer 
 andern durch das Gesetz geordneten Gesellschaft zutreffen. 

DE:  § 705 BGB 
 Durch den Gesellschaftsvertrag verpflichten sich die Gesellschafter gegenseitig, die Erreichung eines 
 gemeinsamen Zweckes in der durch den Vertrag bestimmten Weise zu fördern, insbesondere die 
 vereinbarten Beiträge zu leisten. 



WYBRANE RYZYKA PRAWNE POWSTAJĄCE POD AKTUALNĄ REGULACJĄ (c.d) 

 

 dla kontrahentów DAO lub software users 

 

 brak możliwości zindywidualizowania drugiej strony transakcji  

 brak określenia źródła pochodzenia środków/świadczeń ( - obowiązki podatkowe, AML) 

 brak łatwej identyfikacji podmiotu/podmiotów odpowiedzialnych za szkody (w razie luk w 
oprogramowaniu) 
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