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I Wstęp. 

 Stałe pogłębianie się procesów integracyjnych w Unii Europejskiej przejawia się na wielu 

płaszczyznach. Jedną z nich jest tendencja do europeizacji prawa prywatnego. Znajduje ona wyraz m.in. 

w idei jego unifikacji w postaci Europejskiego Kodeksu Cywilnego. W literaturze przytacza się dwa 

główne cele, jakie miałby realizować ten akt
1
. Po pierwsze wspólne normy prawne regulujące stosunki 

ekonomiczne na obszarze państw Unii Europejskiej zapewniają efektywniejsze funkcjonowanie 

wspólnego rynku, poprzez zniwelowanie odrębności istniejących w krajowych systemach prawnych. 

Wskazuje się tutaj m.in. na właściwszą ochronę interesów konsumentów, wzmocnienie konkurencji, 

optymalizację warunków wymiany handlowej, obniżenie kosztów transakcji transgranicznych oraz 

na ogólny rozwój stosunków gospodarczych. Po drugie, wspólny akt prawny ma prowadzić do dalszej 

integracji społecznej i politycznej oraz wzmacniać poczucie wspólnej tożsamości obywateli UE. W tym 

ujęciu Kodeks jawi się jako niezbędny warunek dla faktycznej integracji państw członkowskich Unii 

Europejskiej. 

Niemniej nie jest to zupełnie nowa i wcześniej nieznana idea, co chcę wykazać w pierwszej 

części pracy. W kolejnej, również krótko, przedstawię grupy pracujące nad projektem europejskiego 

kodeksu cywilnego i efekty tych prac. Oczywistym jest, iż zespoły badawcze muszą zmierzyć się 

z problemami, jakie rodzi taki ogromny projekt. Tę kwestie związaną z stanowieniem i stosowaniem 

przyszłego Europejskiego Kodeksu Cywilnego uczynię przedmiotem rozważań zawartych w części 

trzeciej.  

 

II Unifikacja w przeszłości. 

W czasach starożytnego Rzymu funkcjonowało ius gentium, co prawda nie było to prawo 

sformalizowane, gdyż wynikało głównie z poczucia sprawiedliwości i naturalnego porządku rzeczy
2
, 

                                                           
1 M. Litowczenko, Przyszłość prawa prywatnego w Unii Europejskiej (dalsza kodyfikacja?) [w:]  
Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe,  

pod red. M. Jagielskiej, E. Rott-Pietrzyk, A. Wiewiórowskiej-Domagalskiej, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 37. 
2 Dotyczyło przede wszystkim stosunków obrotu majątkowego. Ogół tych norm zasadniczo zgadzał się w pojęciami prawnymi 
innych ludów basenu Morza Śródziemnego, co stanowiło o jego wyższości nad ius civile. 
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ale obejmowało podbite i uzależnione od imperium rzymskiego ludy basenu Morza Śródziemnego
3
, 

a więc siłą rzeczy także część Europy.  

 Upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego nie spowodował wygaśnięcia tradycji prawa 

rzymskiego. Obowiązywało ono w formie zwulgaryzowanej. Renesans i początek badań nad tymże 

prawem nastąpił z chwilą odkrycia w połowie XI w. Digestów justyniańskich i rozpoczęciem prac 

szkoły glosatorów, później kontynuowaną przez szkołę komentatorów.
4
 W ten sposób powstało 

wspólne, jednolite i powszechne dla danego kraju prawo, oparte na całościowym, zwartym i spisanym 

prawie rzymskim – ius commune (we Włoszech, droit commun we Francji, gemeines Recht 

w Niemczech).
5
 W tej postaci prawo rzymskie zostało recypowane w państwach Europy 

kontynentalnej.
6
 

 Bezpośrednie obowiązywanie prawa rzymskiego zakończyło się wraz z pojawieniem się 

kodyfikacji prawa cywilnego w XIX w., jednakże wszystko, co było w nim przydatne i wartościowe 

znalazło swój wyraz w nowożytnych systemach prawnych.
7
 W skali europejskiej główne znaczenie 

miały francuski Kodeks Napoleona i niemiecki Bürgerliches Gesetzbuch, w skrócie BGB. Kodyfikacja 

Napoleona wywarła największy i najtrwalszy wpływ na prawo cywilne innych państw. W okresie 

rządów Napoleona kodeks obowiązywał prawem zwycięzcy
8
, natomiast po jego upadku nadal 

stosowano go w wielu państwach, o czym zadecydowały względy prawne, m.in. wysoki poziom 

techniki legislacyjnej oraz jasność sformułowań. Z kolei wpływ BGB również objął głównie obszar 

Europy, lecz w mniejszym zakresie.
9
  

 Idea unifikacji prawnej Europy w późniejszym czasie również znajdowała swoich 

zwolenników. Dwaj Francuzi: A. de Saint Joseph i E. Moulin w połowie XIX w. zgłosili postulat 

stworzenia europejskiego kodeksu cywilnego.
10

 Na tym polu także Polska może poszczycić się 

pewnymi dokonaniami. W 1933 r. na I Zjeździe Prawników Państw Słowiańskich R. Longchamps de 

Bérier zgłosił pomysł stworzenia wspólnego prawa zobowiązań dla Polski, Czechosłowacji, Jugosławii 

i Bułgarii. Po wojnie, dzięki działalności m.in. Komisji Międzynarodowego Prawa Handlowego ONZ 

(UNCITRAL) oraz Międzynarodowego Instytutu Unifikacji Prawa Prywatnego (UNIDROIT), idea 

tworzenia ponadnarodowego prawa znalazła swoje odbicie w konwencjach międzynarodowych.
11

 

 

 

                                                           
3 M. Kuryłowicz, A. Wiliński, Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 23. 
4 T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 270-271. 
5 M. Kuryłowicz, A. Wiliński, op. cit., s. 19. 
6 Recepcja (recipere) oznacza przyjęcie (przejęcie) obcego systemu prawa za obowiązujący. We Francji recepcja obejmowała 
całość prawa rzymskiego, natomiast w Niemczech tylko kodyfikację Justyniana. Według T. Maciejewskiego: „Zasadniczo prawo 

rzymskie, z wyjątkiem okresu monarchii absolutnej (XVI w.), nie miało żadnego wpływu na system prawny Anglii”. 
7 Ibidem, s. 20. 
8 T. Maciejewski, op. cit., s. 663. Recypowany bądź narzucony m.in. w Belgii, Luksemburgu, Nadrenii, Hesji, Holandii, Monako, 

Księstwie Warszawskim, Westfalii, Gdańsku.  
9 Ibidem, s. 664; Wzorował się na nim szwajcarski ZGB, kodeks grecki z 1940 i włoski z 1942. 
10 J. Bełdowski, Ku Europejskiemu Kodeksowi Cywilnemu?, „Edukacja Prawnicza” 2005 nr 6, artykuł dostępny na stronie: 

http://www.edukacjaprawnicza.pl/artykuly/artykul/a/pokaz/c/artykul/art/europejski-kodeks-cywilnyku-europejskiemu-kodeksowi-

cywilnemu.html 
11 J. Bełdowski, op. cit. 
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III Grupy badawcze. 

 Historycznie pierwszą grupą badawczą była Komisja Europejskiego Prawa Umów
12

 

(Commission on European Contract Law). Powstała z inicjatywy duńskiego profesora Ole Lando, 

działała w latach 1982 – 2003 i przez 12 lat była finansowana z budżetu Komisji Europejskiej.
13

 Termin 

„europejskie prawo umów” pojawił się w literaturze w połowie lat 90. ubiegłego wieku.
14

 Jest on 

rozumiany podwójnie. Po pierwsze, jako wspólne dla różnych porządków prawnych pojęcia 

i konstrukcje prawne. Po drugie, przez europejskie prawo umów, rozumie się ogół obowiązujących 

norm prawa wspólnotowego odnoszących się do zawarcia, treści, wykonania i wygaśnięcia umowy oraz 

odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. W tym znaczeniu termin ten 

używany jest w oficjalnych dokumentach instytucji wspólnotowych. 

 Przez cały okres istnienia Komisja Lando zachowywała status organizacji pozarządowej. 

Członkowie nie byli przedstawicielami swoich państw, a co za tym idzie, nie mogli być związani 

instrukcjami swoich rządów.
15

 W jej skład wchodzili w większości przedstawiciele doktryny państw 

należących do Wspólnot Europejskich, co miało zapewnić wysoki poziom prac. Naturalnym materiałem 

badawczym, ze względu na skład Komisji, były systemy prawne państw członkowskich. Wynikała 

z tego konieczność posługiwania się metodą prawno-porównawczą. W procesie przygotowywania 

projektu korzystano także z ówczesnego dorobku prawnego UE (acquis communautaire).  

 Przygotowany przez Komisję projekt nosi nazwę „Zasad Europejskiego Prawa Umów”
16

 

(Principles of European Contract Law). Przybrał on postać amerykańskiego restatements, co wyraża się 

w numeracji,
17

 obecności komentarzy i kazusów.
18

 Dziś PECL należy traktować jako podstawę dla 

przyszłych działań kodyfikacyjnych. 

 Kontynuacją prac rozpoczętych przez Komisje Lando zajmuje się powstała w 1998r. Grupa 

Studyjna do spraw Europejskiego Kodeksu Cywilnego (Study Group on a European Civil Code).
19

 

Przyglądając się nazwie, na pierwszy rzut oka widać jaki jest deklarowany cel. Jej przewodniczącym 

jest Ch. von Bar. Podobnie, jak wcześniej omawiana komisja, Grupa Studyjna również ma charakter 

prywatny. Na związek zespołów wskazuje także fakt, iż część członków Grupy Studyjnej uczestniczyło 

w pracach Komisji Lando. Co ciekawe, w jej skład wchodzą także doktoranci i studenci studiów 

podyplomowych. Jak słusznie podniósł J. Pisuliński, brak doświadczenia zarówno zawodowego jak 

i doświadczenia w pracach legislacyjnych rodzi obawy, co do poziomu technicznego i merytorycznego 

                                                           
12 W polskiej literaturze określana także jako Komisja do Spraw Europejskiego Prawa Kontraktów oraz Komisja Lando. 
13 R. Mańko, op. cit., s. 39. Innymi źródłami finansowania były środki publiczne z Francji, Holandii oraz wielu europejskich 
ośrodków naukowych. 
14 J. Pisuliński, O możliwości stworzenia zasad europejskiego prawa zobowiązań umownych [w:] W kierunku europeizacji prawa 

prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 121. 
15 J. Bełdowski, op. cit. 
16 W piśmiennictwie spotyka się też tłumaczenie „Zasady Europejskiego Prawa Kontraktów”. Zasady opublikowano w trzech 

częściach w 1995r., w 2000 r. i 2003 r.  
17 Przywołany wcześniej art. 4:102 należy odczytać: artykuł 2 w dziale 1, rozdziału 4. 
18 R. Mańko, op. cit., s. 41. 
19 Ch. von Bar, Od zasad do kodyfikacji: perspektywy europejskiego prawa prywatnego [w:] Kwartalnik Prawa Prywatnego, 
Wydawnictwo „Secesja”, rok XI: 2002, z. 2, s. 307. 



Przegląd Prawniczy ELSA Poland ~ 4 ~ Zeszyt 1/2013 

 

projektowanych przepisów.
20

 W literaturze podkreśla się przesadne zhierarchizowanie Grupy.
21

 Zespoły 

robocze określając swoje cele i przyjmując założenia wybierają przede wszystkim „szukanie 

równowagi” między obowiązującym prawem (krajowym, wspólnotowym, międzynarodowym) oraz 

działalność nowatorską, twórczą.
22

  

 W 2002 r. powstała Grupa Acquis (European Research Group on Existing EC Private Law).
23

 

Celem Grupy jest stworzenie zespołu reguł i zasad europejskiego prawa umów sformułowanych na 

podstawie już obowiązujących norm prawa wspólnotowego.
24

 Jednym z jej postulatów jest utworzenie 

Europejskiego Kodeksu Cywilnego, którego stosowanie strony mogłyby wyłączyć,
25

 są to więc normy 

względnie wiążące (ius dispositivum). 

 Efektem wspólnych prac Grupy Acquis i Grupy Studyjnej było opublikowanie w 2008 r. 

Wspólnych Ram Odniesienia (Draft Common Frame of Reference).
26

 Inspiracją dla DCFR były PECL, 

omówione wyżej, oraz Acquis Principles, tj. akt stworzony przez Grupę Acquis zawierający 

usystematyzowany zbiór zasad wynikających z acquis communautaire. DCFR mają charakter 

kodyfikacyjny, jednak niewiążący (soft law). W ujęciu funkcjonalnym akt ten jest traktowany jako 

tzw. skrzynka z narzędziami (tool box) zawierająca zbiór definicji, podstawowych zasad i reguł 

modelowych stanowiących punkt odniesienia i materiał przy tworzeniu prawa UE.
27

 

Wśród pozostałych grup zajmujących się kodyfikacją prawa prywatnego należy również 

wymienić Komisję Europejskiego Prawa Rodzinnego, Międzynarodową Grupę Roboczą do spraw 

Europejskiego Prawa Powierniczego oraz Akademię Europejskich Znawców Prawa Prywatnego.
28

  

 

IV Problemy unifikacji. 

 Przechodząc do problemów związanych z pracami legislacyjnymi, stanowieniem 

i stosowaniem Europejskiego Kodeksu Cywilnego należy wyjaśnić pojęcie kodyfikacji, gdyż nie jest tak 

samo pojmowane w odmiennych tradycjach prawnych. W systemie prawa stanowionego z pojęciem 

„kodeksu” utożsamiamy akt normatywny zawierający logicznie usystematyzowany zbiór przepisów 

regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych. Natomiast według anglosaskiego common 

                                                           
20 J. Pisuliński, Kilka pytań o europejski kodeks cywilny [w:] Transformacje Prawa Prywatnego, Dom Wydawniczy ABC, 2/2006, 

s. 103. 
21 Ch. von Bar, Prace nad projektem Europejskiego Kodeksu Cywilnego [w:] Państwo i Prawo, Zrzeszenie Prawników 

Demokratów, 10/2000, s. 45; R. Mańko, Op. Cit., s. 52.  W skład Grupy wchodzą: komitet organizacyjny, komitet koordynacyjny, 

komitet projektujący, rada doradcza oraz osiem tematycznych zespołów roboczych. 
22 Szerzej zob. E. Hondius, A. Wiewiórowska-Domagalska, Europejski kodeks cywilny (analiza prac grupy studyjnej)  

[w:] Państwo i Prawo, Zrzeszenie Prawników Demokratów, 6/2002. 
23 www.acquis-group.org 
24 F. Zoll, Metoda Acquis-Group. Wkład w harmonizację prawa umów w Europie [w:] Europeizacja prawa prywatnego TOM II, 

pod red. M. Pazdana, W. Popiołka, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunara, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 759. 
25 M. Adamczak-Retecka, Europeizacja prawa prywatnego [w:] Gdańskie Studia Prawnicze, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, TOM XXI, Gdańsk 2009, s. 442. 
26 Szerzej zob. J. Lehmann, Europejski Kodeks Cywilny? [w:] Palestra, 7-8/2007; J. Rajski, Rozwój tendencji do europeizacji 

prawa prywatnego [w:] Europeizacja prawa prywatnego TOM II, pod red. M. Pazdana, W. Popiołka, E. Rott-Pietrzyk,  
M. Szpunara, Wolters Kluwer, Warszawa 2008. 
27 A. Bierć, Zarys prawa prywatnego. Część ogólna, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 80. 
28 Szerzej na temat powyższych grup, zob. R. Mańko, Europejski Kodeks Cywilny – stan prac nad projektem i perspektywy 
dalszego rozwoju [w:] Studia Iuridica, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, XLIII/2004, s. 152. 
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law kodeksy są tylko wynikiem konsolidacji praw, zbiorem reguł i zasad zawartych w orzeczeniach 

sądów. W tym ujęciu kodeks jest przejawem soft law, niewiążącym aktem, którego celem jest pomoc 

praktyce legislacyjnej i gospodarczej oraz sprzyjanie jednolitemu stosowaniu prawa, a nie modyfikacja 

lub kreacja reguł.
29

 Tworzą się dwa obrazy: w pierwszym kodeks jest efektem działalności racjonalnego 

ustawodawcy, w drugim postrzegany jest jako wraz praktyki, gdzie reguły generalne zostają 

wyinterpretowane z wielu orzeczeń o charakterze indywidualnym i konkretnym.
30

 

 J. H. Merryman definiował „tradycję prawną” jako „zbiór głęboko zakorzenionych, 

historycznie uwarunkowanych poglądów na temat natury prawa, roli prawa w społeczeństwie 

i w polityce, właściwej organizacji i działania systemu prawnego, i o tym, jak prawo jest oraz powinno 

być tworzone, stosowane, studiowane, udoskonalane oraz nauczane. Tradycja prawna odnosi system 

prawa do kultury, której jest on częściowym wyrazem”.
31

 Problem odmiennych kultur występuje 

w dwóch postaciach.
32

 W pierwszej postaci istnienie odrębności narodowych kultur prawnych stanowi 

wartość samą w sobie i z tego powodu zasługuje na ochronę. Idealnie obrazuje to H. Collins, 

odpowiadając na zadane przez siebie pytania: „co jest istotą Europy? Istotą Europy jest wielość kultur. 

Co się stanie, gdy prawo ulegnie harmonizacji? Wielość praw, a tym samym Europa, ulegnie 

zniszczeniu”.
33

 W drugiej postaci argument kulturowy sprowadza się do stwierdzenia, iż bariery 

kulturowe, wynikające z narodowych kultur prawnych, są tak duże, że unifikacja jest niemożliwa. O ile 

pierwsza postać argumentu ma charakter subiektywny, można się zgadzać lub nie z tezą H. Collinsa, 

o tyle druga postać ma charakter obiektywny, możemy ją sprawdzić empirycznie. Przykłady RPA, 

Szkocji, kanadyjskiej prowincji Quebec i Luizjany, w których funkcjonują tzw. mieszane systemy 

prawne (mixed legal systems)
34

 polegające na łączeniu elementów systemu prawa kontynentalnego 

i common law, świadczą o możliwości przezwyciężenia różnic między odmiennymi tradycjami 

prawnymi. Niewątpliwie inspiruje to do dalszych działań unifikacyjnych. 

 Skoro istnieje możliwość połączenia obu systemów, powstaje pytanie, jaką metodę unifikacji 

wybrać. Kodyfikacja w stylu kontynentalnym, na dzień dzisiejszy, nie wydaje się być trafnym 

wyborem. W doktrynie anglosaskiej wskazuje się na mentalne nieprzystosowanie tego rodzaju aktu do 

common law, jako prawa praktyków charakteryzującego się kazuistyką. Również doktryna francuska 

jest przeciwna temu modelowi uważając go za przejaw „unijnego imperializmu”.
35

 Krytyczna ocena 

przydatności kodyfikacji w rozumieniu kontynentalnym spowodowała zwrócenie uwagi doktryny na 

kodyfikacje w rozumieniu anglosaskim, tzw. konsolidację. Jest to elastyczna technika kodyfikacyjna 

                                                           
29 A. Bierć, op. cit., s. 83. 
30 I. Kamiński, Kontrowersje wokół pojęcia europejskiej kultury prawa prywatnego [w:] Państwo i Prawo, Zrzeszenie Prawników 

Demokratów, z.1/2000, s. 38. 
31 J. H. Merryman, The Civil Law Tradition, Stanford University Press, Stanford 1969, s. 2. 
32 R. Mańko, Unifikacja europejskiego prawa prywatnego z perspektywy społeczeństwa polskiego – przyczynek do dyskusji 

 [w:] Nowa Europa, Centrum Europejskie Natolin, 2(7)/2008, s. 47. 
33 H. Collins, European private law and the cultular identity of states [w:] European Review of Private Law, Wolters Kluwer, nr 3, 
s. 353. 
34 M. Kaczorowska, Kontrowersje wokół unifikacji prawa prywatnego w Europie w świetle Europejskiego Kodeksu Cywilnego 

[w:] Transformacje Prawa Prywatnego, Dom Wydawniczy „ABC”, 2/2007, s. 48. 
35 A. Bierć, op. cit. , s. 83. 
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będąca naturalną metodą unifikacji w systemie common law oraz zgodna z tradycją systemu 

stanowionego, aprobującą każdą postać kodyfikacji.
36

 Kodyfikacja w tym ujęciu przybierze postać 

restatements.  

 Każda kultura prawna tworzy własną i w pewnym zakresie oryginalną terminologię prawną. 

Grupy badawcze w swoich pracach korzystają z języka angielskiego, co jest zrozumiałe, ponieważ nie 

ma drugiego języka, w którym mogliby się komunikować uczeni z całej Europy.
37

 Niestety, pewnych 

pojęć znanych na gruncie systemu common law nie da się przetłumaczyć oraz przenieść na grunt 

systemu kontynentalnego i odwrotnie.
38

 Za przykład może posłużyć „dobra wiara” (bona fides), 

nieznana na gruncie systemu common law. Pojęcia wykształcone w innych systemach bywają rozbieżne 

i wymagają każdorazowego ustalania znaczenia oraz nastręczają trudności interpretacyjnych. Tłumacząc 

opracowany tekst kodeksu na inne języki, może powstać de facto nie jeden, ale wiele różnych 

kodeksów.
39

 Rozwiązaniem może być odwoływanie się do terminologii, którą posługuje 

się ustawodawca unijny oraz terminologii łacińskiej, szczególnie paremii, powszechnie uznanych 

w narodowych porządkach prawnych. Oczywiście rzymianie nie mogli przewidzieć pewnych rodzajów 

umów, które dziś są stosowane. Wobec tego wzrasta rola metody prawnoporównawczej. Grupy 

badawcze będą musiały wybrać najlepsze rozwiązanie danej kwestii spośród już istniejących 

uregulowań. Pojawia się pytanie, co oznacza określenie „najlepsze”. Można przyjąć różne kryteria: 

najlepszym może być więc takie, które najlepiej daje się wkomponować w różne systemy prawne 

państw członkowskich, lub to, które budzi najmniej wątpliwości interpretacyjnych, albo to, które 

najlepiej wyraża interesy stron.
40

 Nierzadko twórcy EKC będą musieli się odważyć na użycie 

nowatorskich określeń, które powinny być jasne i zrozumiałe dla każdego europejskiego prawnika.
41

 

 Poważnym problemem utrudniającym proces zbliżania się ustawodawstw państw 

członkowskich jest rozbieżność między ich wewnętrznymi porządkami prawnymi rzutująca na treść 

tego instrumentu prawnego. Pluralizm narodowych rozwiązań powoduje konieczność ograniczenia 

zakresu przedmiotowego jaki będzie regulował przyszły kodeks. Dodatkowo różny status prawa 

rodzinnego w relacji do prawa cywilnego czyni tę problematykę jeszcze bardziej delikatną.
42

 Przede 

wszystkim uregulowane będzie prawo zobowiązań, ale także prawo rzeczowe w zakresie własności 

rzeczy ruchomych. Komisja Europejska zastanawia się nad zakresem regulacji prawa umów. Kodeks 

może dotyczyć tylko niektórych kwestii związanych z wykonywaniem i zawieraniem umów albo 

regulować tę kwestie szerzej, wychodząc poza stosunki umowne. Nierozstrzygnięta jest również kwestia 

ograniczenia regulacji do najczęściej zawieranych umów (np. sprzedaż), czy też objęcia również umowy 

                                                           
36 Ibidem, s. 84. 
37 Ch. von Bar, Od zasad do kodyfikacji…, s. 312. 
38 J. Pisuliński, op. cit., s. 103.  
39 R. Mańko, Prawo prywatne…, s. 99. 
40 J. Pisuliński, op. cit. , s. 106. 
41 I. Kamiński, op. cit.,s. 50. 
42 W tradycyjnym ujęciu stosunki rodzinne stanowią część prawa cywilnego, co wyraża się w objęciu ich zakresem kodeksu 

cywilnego. W państwach postkomunistycznych, pod wpływem doktryny socjalistycznej, prawo rodzinne uznaje się  
za autonomiczną gałąź wymagającą odrębnej kodyfikacji. 
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o świadczenie niektórych usług.
43

 Wpływ na treść aktu będzie miała okoliczność, czy odnosił się będzie 

do stosunków tylko między przedsiębiorcami i konsumentami (B2C), czy również między samymi 

przedsiębiorcami (B2B), a nawet samymi konsumentami (C2C).
44

 Poza zakresem kodeksu znalazłyby 

się prawo pracy, prawo rodzinne, prawo spadkowe oraz prawo rzeczowe w zakresie własności 

nieruchomości.
45

 Także kwestia systematyki kodeksu pozostaje otwarta. Pojawia się pytanie, czy 

powinien od nawiązywać do systematyki już istniejących kodeksów, korzystających z systemu 

pandektowego, czy należy szukać nowych rozwiązań.
46

 I. Kamiński wskazuje na konieczność takiego 

sformułowania EKC, aby w przyszłości był możliwy rozwój norm prawnych, jakie będzie on stanowił.
47

 

Przygotowywane rozwiązania mają de facto charakter kodeksu zobowiązań, co czyni bezzasadnym 

nazywanie go „kodeksem cywilnym”.
48

  

Jeśli chodzi o metodę tworzenia EKC, komisja Lando i Grupa Studyjna przyjęły metodę 

prawnoporównawczą. Nie przyjęto żadnego systemu prawa prywatnego jako wiążącego modelu. 

Istotnym dla efektów prac obu grup było założenie dopuszczalności działań twórczych, a nawet dążenie 

do nich.
49

 Oznacza to, że w przypadku wątpliwości dotyczących danej regulacji prawnej nie dających 

się rozwiać poprzez odwołanie do acquis communautaire lub dogmatyki prawa państw członkowskich, 

nie szukano wspólnego mianownika sięgając do podstaw europejskiej kultury prawnej, tj. prawa 

rzymskiego i ius commune, ale tworzono ius novum – nowe instytucje i rozwiązania prawne.
50

 W istocie 

takie założenie wyklucza używanie w pracach badawczych metody historyczno-porównawczej. 

Niemniej skutkiem nie jest, jak prima facie mogłoby się wydawać, brak użycia jakichkolwiek 

romanistycznych zasad prawnych.
51

 Jednakże, R. Mańko stoi na stanowisku, iż obecność tych reguł ma 

charakter „obiektywny”, tj. użyto ich niejako podświadomie, a nie w wyniku przemyślanej decyzji.
52

 

Odejście od wielowiekowego dorobku, stworzenie danej regulacji ex nihilo, uniemożliwia zastosowanie 

wykładni historycznej. Tym samym, zostajemy pozbawieni jednej z możliwości ustalenia znaczenia 

przepisu. Chociaż ten rodzaj wykładni nie jest często stosowany w prawie krajowym, to na gruncie 

UE nabiera większego znaczenia, gdy z powodu różnic w terminologii nie będzie można zastosować 

                                                           
43 J. Pisuliński, Zakres instrumentu opcjonalnego [w:] Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego 

prawa konsumenckiego na prawo krajowe, pod red. M. Jagielskiej, E. Rott-Pietrzyk, A. Wiewiórowskiej - Domagalskiej,  

C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 62-63. 
44 Ibidem, s. 59. 
45 Ch. von Bar, Prace nad projektem…, s. 45-46; 
46 J. Pisuliński, Kilka pytań…, s. 105. 
47 I. Kamiński, op. cit., s. 50. 
48 R. Mańko, op. cit., s. 51. 
49 Ibidem 
50 Dla przykładu art. 4:102 ZEPU: „Umowa nie jest nieważna tylko dlatego, że w chwili jej zawarcia wykonanie zobowiązania 

było niemożliwe albo dlatego, że strona nie była uprawniona do dysponowania majątkiem, którego dotyczy umowa.” Przepis 

stanowi wyraźne odejście od sztywno rozumianej zasady obligatio impossibilium nulla est, rozumianej jako niemożność 
świadczenia istniejąca w chwili zawarcia umowy, nieprzemijająca i obiektywna – zob. J. Zajadło (red.), Łacińska terminologia 

prawnicza, Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 80. 
51 Dla przykładu art. 2:101 ust. 2 ZEPU: „Umowa nie musi być zawarta ani stwierdzona w formie pisemnej i nie podlega 
jakimkolwiek innym wymogom co do formy. Umowa może być stwierdzona dowolnymi środkami, włączając dowód  

ze świadków.” Stanowi to przejaw zasady venire contra factum proprium nemini licet (nie wolno występować przeciwko temu,  

co wynika z własnych czynów), wywodzącej się z prawa rzymskiego. 
52 R. Mańko, op. cit., s. 51. 
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wykładni językowej oraz gdy zawiedzie wykładnia funkcjonalna i celowościowa.
53

 Pozwala 

to przychylić się do poglądu wyrażającego konieczność zwiększenia roli metody 

historycznoporównawczej. Należy podkreślić, że nigdy nie może ona zastąpić metody 

komparatystycznej, a powinna ją jedynie wspierać, tym samym sprzyjając efektywności badań. Rola 

komparatystyki nie sprowadza się do „informowania” o innych systemach prawnych, ale polega na 

szukaniu  

i identyfikowaniu rozwiązań i reguł wspólnych dla odmiennych uregulowań.
54

 

 Kolejną kwestią wartą poruszenia jest niejednolite stanowisko instytucji UE wobec 

Europejskiego Kodeksu Cywilnego. Parlament Europejski, który jako pierwszy podjął ten temat, 

początkowo opowiadał się za stworzeniem kodeksu, z czasem łagodząc swoje stanowisko.
55

 Brak 

udziału Parlamentu Europejskiego, jako organu reprezentującego obywateli UE oraz wybranego 

w wyborach bezpośrednich, w pracach kodyfikacyjnych poddaje pod wątpliwość demokratyczną 

podstawę przyszłego kodeksu.
56

 Stąd też słuszne wydaje się, postulowane przez J. Pisulińskiego, 

włączenie przedstawicieli Parlamentu Europejskiego do prac kodyfikacyjnych. W ten sposób Parlament 

nie zostanie postawiony w sytuacji, w której może przyjąć kodeks w kształcie zaproponowanym przez 

grupy badawcze i urzędników Komisji, lub odrzucić go, co zostałoby odebrane jako wyraz niechęci 

wobec idei unifikacji prawa prywatnego.
57

 Natomiast Komisja Europejska od początku zajmuje 

stanowisko umiarkowane, opowiadając się za stopniową unifikacją oraz opracowaniem zbioru zasad 

i reguł o charakterze modelowym.
58

 Trzeba zaznaczyć, iż to Komisja nadaje ton pracom nad kodeksem, 

nie ograniczając się tylko do wydawania komunikatów, jak ma to miejsce w przypadku Parlamentu. 

Stosunkowo największą rezerwę wykazuje Rada Unii Europejskiej. 

 Charakteryzując stanowisko doktryny w omawianym zakresie również można stwierdzić, 

iż jest ono niejednolite. Jak zwykle obok głosów pełnego poparcia, wyrażanych m.in. przez S. Leible,
59

 

są też głosy krytyczne – chyba najbardziej znanym krytykiem jest P. Legrand.
60

 Większość jednak 

stanowią „głosy rozsądku”, wynikające z realnej oceny współczesności, która wymaga dążenia do 

integracji. Ta część doktryny popierając ideę unifikacji, jednocześnie wskazuje na mankamenty 

w pracach grup badawczych, np. R. Zimmermann i W. Dajczak postulują korzystanie w większym 

                                                           
53 BverrfG z 8.04.1987, BverfGE, 75, s. 23, 243 i n. W orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny RFN wskazuje, że „traktaty 

Wspólnoty należy rozumieć także w świetle europejskiej tradycji prawnej i kultury prawa”. 
54 I. Kamiński, op. cit., s. 41. 
55 Parlament po raz pierwszy wezwał do opracowania Europejskiego Kodeksu Cywilnego w rezolucji z dnia 26 maja 1989 r.  

(Dz. Urz. WE C 158 z 26.06.1989, s. 400), następnie w rezolucji z dnia 6 maja 1994 r. (Dz. Urz. WE C 205 z 25.07.1994, s. 518) 
oraz w rezolucji z dnia 13 września 2001 r. (Dz. Urz. WE C 255 z 13.09.2001, s. 1), jednak bez używania terminu „Europejski 

Kodeks Cywilny”. 
56 M. Hesselink, Polityczne aspekty europejskiego kodeksu cywilnego [w:] Kwartalnik Prawa Prywatnego, Wydawnictwo 
„Secesja”, Rok XV: 2006, z. 2, s. 333. 
57 J. Pisuliński, op. cit., s. 103. 
58 Zob. Plan działania w odniesieniu do bardziej spójnego europejskiego prawa umów (Action Plan) z 2003 r. (COM 2003, 68) 
oraz Europejskie prawo kontraktów i rewizja acquis: droga naprzód z 2004 r. (COM 2004, 651) 
59 Zob. S. Leible, Drogi do europejskiego prawa prywatnego [w:] Europejski Przegląd Sądowy, Wydawnictwo „KiK”,  

sierpień 2007. 
60 Zob. P. Legrand, Diaboliczna idea [w:] Nowa Europa, Centrum Europejskie Natolin, 2(7)/2008. 
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stopniu z dorobku tradycji romanistycznej.
61

 Nie ulega wątpliwości, iż udział środowisk akademickich 

w pracach badawczych jest niezbędny, gdyż urzędnicy i politycy nie mogą przeprowadzić badań, jakie 

staną się podstawą dla przyszłej kodyfikacji. Jak słusznie ujął to0 Ch. von Bar: „Politycy mają mandat 

wyborców, ale nie dysponują niezbędną wiedzą”.
62

 W tym miejscu warto wspomnieć o udziale polskich 

naukowców w pracach badawczych, są to m.in.: E. Bagińska, Z. Brodecki, J. Pisuliński, J. Rajski, 

F. Zoll. 

 Przechodząc na płaszczyznę stanowienia prawa, należy zacząć od problemu formy przyszłego 

kodeksu. W doktrynie proponuje się jego przyjęcie w ramach umowy międzynarodowej lub 

wykorzystując jeden z rodzajów aktów prawa wtórnego, tj. dyrektywy albo rozporządzenia.  

 Umowa międzynarodowa zawarta między państwami członkowskimi nie wydaje się być 

optymalnym rozwiązaniem. Przystąpienie do niej jest dobrowolne, co rodzi obawę, że Francja i Wielka 

Brytania nie przystąpią do niej. Tym samym główny cel kodyfikacji nie zostałby osiągnięty. Dodatkowo 

umowę trudno byłoby zmienić, gdyż wymagałoby to zgody wszystkich stron. 

 Dyrektywa również nie jest trafnym rozwiązaniem. Zgodnie z art. 288 TFUE „dyrektywa wiąże 

każde państwo członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być 

osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków”.
63

 Państwo 

członkowskie musi implementować dyrektywę, jednakże pozostawienie organom krajowym możliwości 

wyboru formy i środków sprawia, że dyrektywa jest instrumentem harmonizacji, a nie unifikacji. 

W wyniku ich przyjmowania dochodzi do zbliżenia tych przepisów prawnych, a nie do zapewnienia ich 

jednolitości.
64

 EKC wprowadzony w formie dyrektywy, która dopuszcza zastosowanie odmiennych 

rozwiązań przez ustawodawców krajowych, nie spełniłaby swojej podstawowej funkcji. 

 Jedynym optymalnym, chociaż nierealistycznym z przyczyn politycznych, rozwiązaniem jest 

forma rozporządzenia. Zgodnie z art. 288 TFUE „rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości 

i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich”. Oznacza to, że wszystkie jego 

normy prawne są w równym stopniu wiążące dla jego adresatów, którymi są wszystkie państwa 

członkowskie. Bezpośrednie stosowanie natomiast oznacza, że wszystkie jego normy prawne 

obowiązują bez potrzeby ich implementacji do krajowych porządków prawnych. Ten skutek 

rozporządzenia budzi największe emocje i jest głównym powodem niechęci państw członkowskich do 

EKC, ponieważ de facto zastępowałby krajowe unormowania w zakresie jaki by regulował. Akt wiąże 

zarówno co do rezultatu, który powinien być osiągnięty, jak i co do formy oraz metod jego 

osiągnięcia.
65

 Rozporządzenie jest wykorzystywane przede wszystkim w tych dziedzinach integracji, 

                                                           
61 Zob. R. Zimmermann, Prawo rzymskie i harmonizacja prawa prywatnego w Europie [w:] Nowa Europa, Centrum Europejskie 
Natolin, 2(7)/2008; W. Dajczak, Prawo rzymskie a rozwój europejskiego prawa prywatnego [w:] Poszukiwanie Europy. Zjazd 

gnieźnieński a idea zjednoczonej Europy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2000. 
62 Ch. von Bar, op. cit., s. 44. 
63 Dz. Urz. C 83 z 2010 r., s. 47. 
64 J. Maliszewska – Nienartowicz, System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Wydawnictwo „Dom Organizatora”,  

Toruń 2010, s. 279. 
65 Ibidem, s. 275. 
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które wymagają ujednolicenia stanowisk.
66

 Wobec powyższego można stwierdzić, że rozporządzenie 

jest podstawowym instrumentem unifikacji prawa UE, więc wybór tej formy dla EKC pozwoliłby 

na realizację jego celu. 

 Zgodnie z art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej: „Unia ustanawia wspólny rynek 

wewnętrzny. Działa na rzecz trwałego rozwoju Europy, którego podstawą jest zrównoważony wzrost 

gospodarczy (…)”.
67

 Jak zostało przedstawione na wstępie, jednym z celów omawianego aktu jest 

zapewnienie efektywniejszego funkcjonowania wspólnego rynku. W tym kontekście należy rozpatrywać 

kolejny problem związany z etapem stanowienia EKC, mianowicie kwestię kompetencji UE w zakresie 

tworzenia prawa. 

 Zwolennicy unifikacji wskazują na art. 81, art. 114 oraz art. 352 TFUE,
68

 jako podstawę 

prawną przyznającą generalną kompetencje UE do stanowienia aktu ujednolicającego prawo prywatne 

państw członkowskich. Powołane przepisy odnoszą się do: środków zbliżenia ustawodawstw państw 

członkowskich mających na celu ustanowienie i funkcjonowanie wspólnego rynku (art. 114), środków 

w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych niezbędnych do zapewnienia należytego 

funkcjonowania rynku wewnętrznego (art. 81) oraz rozszerzenia zakresu kompetencji Unii, gdy jest to 

konieczne do osiągnięcia jednego z jej celów (art. 352).
69

 

 Przeważająca część doktryny zajmuje odmienne stanowisko. Podnosi się, iż ewentualna 

kodyfikacja byłaby niezgodna z wyrażonymi w art. 5 TUE zasadami pomocniczości i proporcjonalności. 

 Zgodnie z zasadą pomocniczości Unia podejmuje działania w dziedzinach, które nie należą 

do jej kompetencji wyłącznej, tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele proponowanych 

działań  

nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast z uwagi na 

rozmiary lub skutki proponowanych działań możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie 

Wspólnoty. Sformułowane zostały więc dwie przesłanki: celowości i skuteczności, które muszą 

zaistnieć łącznie, aby to Unia mogła podjąć działanie. Kryterium celowości wymaga, aby proponowane 

cele nie mogły być osiągnięte w sposób zadowalający poprzez działania państw członkowskich, 

natomiast według kryterium skuteczności konieczne jest udowodnienie, że dopiero działanie 

na poziomie unijnym pozwoli na jego realizację.
70

 W doktrynie wskazuje się, że uprawnienia związane 

z art. 114 TFUE nie należą do kompetencji własnych instytucji unijnych, a kompetencji dzielonych 

z państwami członkowskimi.
71

 W świetle powyższego podejmowanie działań opartych na tym przepisie 

wymaga uwzględnienia zasady proporcjonalności. W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż dążenie  

                                                           
66 C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, tom I, C.H. Beck, Warszawa 2000, s. 526. 
67 Dz. Urz. C 83 z 2010 r., s. 13 
68 Dawniej odpowiednio art. 65, art. 95 oraz art. 308 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. 
69 M. Kaczorowska, op. cit., s. 39. 
70 J. Maliszewska – Nienartowicz, op. cit., s. 238-239. 
71 R. Mańko, Idea europejskiego kodeksu cywilnego w świetle zasady pomocniczości - przyczynek do dyskusji, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa. Zeszyty Prawnicze, Tom XIII: 2005, s. 169. 



Przegląd Prawniczy ELSA Poland ~ 11 ~ Zeszyt 1/2013 

 

do integracji poprzez znoszenie barier handlowych nie wymaga pełnej unifikacji prawa prywatnego.
72

 

Wobec tego niecelowe jest pozbawienie państw członkowskich kompetencji prawodawczych w tej 

dziedzinie. 

 Zgodnie z zasadą proporcjonalności zakres i forma działania Unii nie wykraczają poza to, 

co jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatów. Uznaje się, że wprowadzenie EKC w formie 

rozporządzenia (a jedynie taka forma zapewnia pełną unifikację) byłoby środkiem zbyt daleko idącym, 

nieadekwatnym do założonego celu. Również powoływanie się na art. 81 i art. 352 TFUE wydaje się 

być bezzasadne.
73

 

 Perspektywa kodyfikacji prawa cywilnego w Europie wymaga omówienia problematyki 

stosowania EKC. Z pewnością w doktrynie i sądach krajowych pojawią się rozbieżności w interpretacji 

przepisów. Niezbędne jest więc stworzenie wspólnych zasad wykładni przyszłego kodeksu. Nad 

jednolitym orzecznictwem czuwać miałby osobny sąd prawa prywatnego działający przy Europejskim 

Trybunale Sprawiedliwości, złożony z sędziów pochodzących z państw członkowskich.
74

 Ponad to, 

w jego kompetencji leżałoby rozstrzyganie wątpliwości związanych z EKC. W myśl tych założeń 

należałby przyznać temu organowi możliwość dokonywania wiążącej wykładni. 

 

V Zakończenie. 

 Brak kompetencji UE w zakresie stanowienia EKC nie jest przeszkodą dla naukowców. 

Zapewne taka kompetencja pojawi się wraz z wolą polityczną. Gdy ten moment nadejdzie warto, aby 

istniał projekt będący podstawa do dalszych działań. W mojej ocenie, głównym „hamulcem” procesu 

unifikacji są odmienne kultury prawne, a moment wejścia w życie EKC jest uzależniony od chwili 

dostatecznego zbliżenia się obu tradycji.  

 Europeizacja jest procesem ciągłym, nie zakończy się z chwilą powstania EKC, a wręcz 

przeciwnie. Instytucje unijne będą dążyły do regulacji obszaru, który znalazł się poza kodeksem. 

Zapewne następnym krokiem będzie stworzenie europejskiej procedury cywilnej. Problemy, jakie 

pojawiają się w związku z prawem prywatnym w UE są takie same w Polsce, Niemczech, Portugalii, 

jednak sposoby ich rozwiązywania są różne. Tymczasem prawo ma służyć społeczeństwu, a unifikacja 

ułatwić funkcjonowanie w Europie. Należy podkreślić, iż konkretne działania instytucji unijnych 

powinny być przemyślane, proporcjonalne i podejmowane tam, gdzie istnieje realna potrzeba regulacji, 

jednocześnie konieczne jest poszanowanie tradycji narodowych. UE powinna zachęcać państwa do 

dostosowywania się do zmieniającej rzeczywistości prawnej, a nie zmuszać. Wydaje się, że chociaż 

EKC jest dobrą ideą, to jednak możliwość jej realizacji jest jeszcze odległa, chociaż nie abstrakcyjna. 

Z pewnością prace w tym kierunku będą toczyły się nadal i w przyszłości staniemy przed możliwością 

przyjęcia takiego prawa.  

                                                           
72 M. Kaczorowska, op. cit., s. 40. 
73 Ibidem, s. 41. 
74 J. Pisuliński, op. cit., s. 107. 
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Summary 

The purpose of this article is to show some doubts concerning the unification of private law in 

the European Union. The reference point for the discussion is European Civil Code. Particular attention 

is paid to the problems arising around legislative works including lack of common terminology, 

identifying the subject and scope of regulations or methodology of studies that were made. 

Considerations are crowned by the conclusion that, although there are serious doubts as to competence 

of the European Union in scope of making of European Civil Code and lack of political will from 

member states, these are not impossible to overcome problems and the major hurdle is made by the 

differences between the continental law system and the common law. 
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