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Związany z WPiA UW, gdzie 

w 1972 r. uzyskał magisterium, 

w 1978 r. obronił doktorat, a w 1988 r. 

habilitował się. W latach 1984–1985 

był stypendystą Fundacji Hum-

boldta na Uniwersytecie w Bonn, 

a w latach 1990–2006 pracownikiem 

Max-Planck-Institut für Europäische 

Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad 

Menem. W latach 1994–1995 był pro-

fesorem kontraktowym na Uniwersy-

tecie we Frankfurcie n.M., a w roku 

1996 na Freie Universität w Berlinie. 

W latach 1999–2000 odbywał wykła-

dy zlecone „Historia państwa i prawa 

rzymskiego” na Uniwersytecie 

w Giessen. W latach 2006–2008 był 

profesorem wizytującym na Uni-

wersytecie Śląskim w Katowicach. 

W 2007 r. został mianowany na sta-

nowisko profesora UW, a w 2009 r. 

otrzymał tytuł profesora nauk 

prawnych. Zainteresowania nauko-

we: prawo rzymskie i jego recepcja 

oraz metodologia badań, historia 

i tradycja prawa europejskiego, pra-

woznawstwo porównawcze, status 

naukowy dogmatyki prawa i teoria 

argumentacji prawniczej.

Tomasz Giaro

Czy 
w przewidywalnej 
przyszłości 
powstanie 
europejskie prawo 
zobowiązań?1

1 �	
	�� 
������	 �� �	���
�� Europäisches Obligationenrecht. Ein Handbuch mit Tex-

ten und Materialien, 3, vollständig überarbeitete Auflage, Wien–New York 2009, 

stron XXVIII + 2044.
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be expected in a foreseeable future?

Law of obligations is the most universal and timeless branch of civil law. Alongside 

with the commercial law it was the fi rst to be unifi ed whenever harmonization of 

a private law occurred: during the 19th century in the United States, in Germany and 

in the Swiss Confederation as well as during the 20th century in the Nordic countries 

or in Poland. If unifi cation of the law of obligations in the European Union fails, 

chances for other branches of civil law will be even smaller. A European Code of 

Obligations, may be only as „optional instrument”, must fulfi ll the same subsidiary 

function in relation to national laws as the old ius commune did in relation to the 

local iura propria. However, the ius commune was completed only around 1400, i.e. 

three centuries after rediscovery of Justinian’s Digest. Glossators and commentators 

of today cannot accomplish a similar task within three decades.
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kom zdarza się mylić prawo euro-

pejskie z prawem wspólnotowym. 

Tymczasem pytanie o granice Eu-

ropy jako „części świata” o swoistej 

kulturze, także prawnej, czy choćby 

o granice Europy w sensie czysto 

geograficznym, różni się od pytania 

o aktualne granice Unii Europejskiej. 

Nie nazwiemy prawa szwajcarskie-

go prawem pozaeuropejskim tylko 

dlatego, że  Szwajcaria pozostaje 

poza Unią. Zwłaszcza na Północy 

i Wschodzie kontynentu leży wiele 

państw, których prawo jest europej-

skie niezależnie od ich przynależ-

ności do Unii. Polska np. ma system 

prawa prywatnego mniej narodowy, 

a bardziej europejski niż Niemcy lub 

Francja już choćby z uwagi na swą 

legislację między-, a następnie po-

wojenną. Polski kodeks zobowią-

zań z 1933 r. wykorzystał bowiem 

łącznie takie pomniki europejskiej 

kultury prawnej, jak francuski Code 

civil, austriacki ABGB, niemiecki 

BGB, szwajcarskie prawo zobowią-

zań (OR) i wreszcie projekt wło-

sko-francuski z 1927 r. Zresztą jeśli 

rozumieć europejskość jako syntezę 

rozmaitych praw narodowych, wiele 

kodeksów cywilnych Ameryki Łaciń-

skiej trzeba będzie uznać paradok-

salnie za bardziej europejskie niż 

prawo austriackie czy hiszpańskie2.
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dyscyplina pilotażowa
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dziej ponadczasową i uniwersalną 

_ `a bcdefgh Zu Europa gehört auch 

Lateinamerika!, „Zeitschrift für Eu-

ropäisches Privatrecht” 2004, nr 12, 

s. 515–547.

gałęzią prawa rzymskiego. W prze-

ciwieństwie do prawa rodzinnego 

lub spadkowego trzon kontynen-

talnego prawa zobowiązań wciąż 

jeszcze stanowi kontynuację in-

stytucji rzymskich3. Większość 

obowiązujących w tej dziedzinie 

unormowań jest nadal zrozumiała 

tylko jako ich modyfikacja, nawet 

jeśli odnosi się ona bezpośrednio 

do ich historycznej nadbudowy 

w  postaci europejskiego pra-

wa pospolitego (ius commune). 

Dotyczy to również takich insty-

tucji, jak umowa na rzecz osoby 

trzeciej czy zastępstwo bezpośred-

nie przy czynnościach prawnych, 

w odniesieniu do których mody-

fikacja nastąpiła przez mniej lub 

bardziej prostą negację. Negacja, 

która operuje kategoriami roma-

nistycznymi, nie zmienia bowiem 

rzymskiego systemu odniesienia.

Z  tych przyczyn prawo zobo-

wiązań stanowi naturalny kamień 

probierczy inicjatyw harmoniza-

cyjnych europejskiego prawa pry-

watnego. Gdziekolwiek w dobie 

nowożytnej dochodziło do  pro-

cesów unifikacji prawa: w USA, 

w  Niemczech, w  konfederacji 

szwajcarskiej, w krajach nordyc-

kich czy w Polsce międzywojen-

nej, zawsze w pierwszej kolejno-

ści ujednolicano prawo handlowe 

i zobowiązania. Jeśli zatem obecna 

harmonizacja europejska upadnie 

w tej dziedzinie, tym bardziej nie 

uda się ona w innych dziedzinach 

prawa prywatnego, ściślej zwią-

zanych z tradycją narodową i bar-

dziej specyficznych kulturalnie, 

i jklkmnof pcq `arstukvwuohNowe idee 

w kodeksie zobowiązań, „Głos Prawa” 

1934, nr 6, s. 346.

takich jak prawo rodzinne i spad-

kowe4.
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prawnego
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książki, które rozrosło się do po-

nad 2 tys. stron, odzwierciedla 

przede wszystkim obecny stan 

prawny. Co  prawda autor, Fi-

lippo Ranieri, jest historykiem 

prawa i  komparatystą, byłym 

współpracownikiem założyciela 

Max-Planck-Institut für Europäi-

sche Rechtsgeschichte we Frank-

furcie nad Menem, Helmuta 

Coinga, ostatnio jednak wykłada 

przede wszystkim prawo cywilne 

na  współpracującym z  Francją 

Uniwersytecie w  Saarbrücken. 

Dzieło jego należy do  znanego 

w Europie dopiero od niedawna, 

a  dotychczas wiązanego głów-

nie z  północnoamerykańskimi 

Law Schools gatunku literackiego 

Texts, Cases and Materials. Pra-

ca taka umożliwia zapoznanie 

się z pewną dziedziną prawa bez 

sięgania do dalszych publikacji, 

wszystkie bowiem powołane w niej 

istotne materiały legislacyjne, sądo-

wnicze czy doktrynalne przytoczo-

ne są w obszernych fragmentach.

Kompletność tych materiałów 

znacznie przewyższa porównywal-

ne prace wydane dotychczas. Z nie 

mniejszą swobodą niż na Zachodzie 

Ranieri porusza się zresztą na tere-

� �of�nofp n�a �a �o��fg�snnh The 

Present State of European Private Law, 

„The American Journal of Compara-

tive Law” 2009, vol. 57, s. 503–510, 

i K. Osajda, Ustanowienie spadkobiercy 

w testamencie, Warszawa 2009, uznają 

to ostatnie za przedmiot nadający się 

do harmonizacji.
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zachodnich komparatystów wciąż 

jeszcze nie jest bynajmniej oczywi-

ste5. W odniesieniu do polskiego 

prawa cywilnego wspomina on m.

in. takie jego kamienie milowe, jak 

powstanie w latach sześćdziesiątych 

XIX w. pozostającego pod wpływem 

pandektystyki centrum cywilistyki 

polskiej we Lwowie (s. 137–138), 

wielkie osiągnięcie międzywojen-

nej myśli unifikacyjnej w  posta-

ci kodeksu zobowiązań z  1933 r. 

(s. 105–106), zakotwiczenie w pol-

skiej cywilistyce części ogólnej pra-

wa cywilnego, które znalazło wy-

raz w kodeksie cywilnym z 1964 r. 

(s. 56–57), i wreszcie przejęcie, za-

równo w k.z. (art. 29), jak i w k.c. 

(art. 60), pandektystycznej dok-

tryny oświadczenia woli (s. 145, 

190–191).
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prawa zobowiązań? 
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prawo zobowiązań, czy też raczej 

– zgodnie z  poprawnością gra-

matyczną, prawną i polityczną – 

należy mówić nadal o  prawach 

europejskich w  liczbie mnogiej? 

Odpowiedź na to pytanie wyma-

ga zarzucenia wspomnianego 

na wstępie pozytywizmu, identy-

fikującego europejskie prawo pry-

watne z prawem prywatnym Unii 

Europejskiej. Należy więc odróżnić 

prawo europejskie jako pewną abs-

trakcję, zbudowaną ze wspólnych 

zasad i konstrukcji, stanowiących 

º »¼½¾¿À ÁÂÃÄÅÆ¾¿¾Ç ÃÈÉ¼É¼Ê ËÌÉ¼ÂÀÆÍ
kodeks cywilny z  1964  r. (s. 57, 143 

uw. 41, 964 uw. 26, 1134 uw. 189, 1190 

uw. 19, 1193 uw. 27, 1443, 1466 uw. 125) 

może być tylko kodeksem czechosło-

wackim.

wspólny historyczny dorobek kra-

jów europejskich (acquis commun), 

od obowiązującego prawa unijne-

go, czyli dorobku wspólnotowego 

(acquis communautaire). Innymi 

słowy, jak powiada się niekiedy 

w  terminologii neołacińskiej – 

stwarzającej zresztą fałszywy po-

zór dawności i w związku z  tym 

grożącej nieporozumieniami hi-

storycznymi – ius commune od ius 

communitatis6. Zapewne integra-

cja europejska stała się możliwa 

m.in. również dzięki pokrewień-

stwu prawa krajów europejskich, 

jednak zależność odwrotna z pew-

nością nie istnieje. Zjawisko ko-

lektywne prawa europejskiego 

istniałoby więc również wtedy, 

gdyby Unia nigdy nie powstała. 

Co więcej, prawo to podlegałoby 

w dobie globalizacji procesom har-

monizacyjnym podobnym do tych, 

jakie przechodzi dziś, wyłączając 

może „sektorową” i  formalnie 

pojętą ochronę konsumenta. Na-

wet gdyby udało się ustalić jakąś 

kwintesencję prawa prywatnego 

krajów członkowskich Unii, byłby 

to – choćby z uwagi na nieobecność 

krajów pozaunijnych – twór bardzo 

niekompletny.

Kwestia zastosowania liczby po-

jedynczej czy mnogiej jest zresztą 

przynajmniej częściowo akademic-

ka. W każdym razie wśród zwolen-

ników liczby pojedynczej mnożą 

się złożone z profesorów uniwer-

syteckich (i ich personelu pomoc-

niczego) komitety, komisje i gru-

py studyjne, opracowujące swe 

„Zasady”, „Manifesty” i „Wspólne 

Î ÏÐ ÑÒ¼Æ Ò Ò¼ÈÓ Methodik der P r ivat-

rechtsangleichung in der Europäischen 

Union, „Archiv für die civilistische 

Praxis” 2008, vol. 208, s. 237–238.

rdzenie”. Po osłabnięciu począt-

kowego entuzjazmu, reprezento-

wanego głównie przez cywilistę 

niemieckiego Christiana von Bara7, 

w obliczu oczywistych trudności 

kodyfikacyjnych ze względów tak-

tycznych wszystkie te prace odże-

gnują się zdecydowanie od miana 

kodeksu. Zresztą promulgacja „ko-

deksu” europejskiego w tradycyj-

nym znaczeniu tego słowa byłaby 

dziś z przyczyn kompetencyjnych 

niedopuszczalna. Narodowe trady-

cje prawa prywatnego należą bo-

wiem właśnie do tego specyficzne-

go dorobku kulturalnego państw 

członkowskich, który jest przez 

Unię Europejską szczególnie chro-

niony8. Nie należy jednak zapomi-

nać o ewentualności postawienia 

do dyspozycji unijnym użytkowni-

kom prawa jakiegoś wariantu soft 

law w postaci takiego czy innego 

„instrumentu opcjonalnego”.

Sam Ranieri mówi wielokrot-

nie o „europejskim prawie cywil-

nym” (s. 150, 656, 851, 1132, 1263, 

1276, 1464, 1547–1548) w  liczbie 

pojedynczej nawet tam, gdzie pod-

kreśla jego niejednolitość (s. 575, 

955, 1037, 1192, 1341, 1729, 1799)9. 

Wspomina on również pojęcia węż-

sze, takie jak „europejskie prawo 

umów” (s. 100, 1154–1155) czy „eu-

ropejskie prawo odszkodowawcze” 

(s. 1609, 1752–1753). Niemniej osta-

tecznej odpowiedzi na pytanie „pra-

Ô ÕÖÐ ×Ä¾ Ø¿ÈÓ Prace nad projektem Eu-

ropejskiego Kodeksu Cywilnego, „Pań-

stwo i Prawo” 2000, z. 10, s. 52.

8 F. R a nier i , Kor referat z u Dieter 

Schmidtchen [w:] T. Eger, H.-B. Schä-

fer (eds.), Ökonomische Analyse der 

europäischen Zivilrechtsentwicklung, 

Tübingen 2007, 49.

9 Podobnie Zimmermann, The Present 

State of European Private Law, s. 479.
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udziela już na wstępie w konwencji 

kompromisowej. Cechą obecnego 

stanu prawa europejskiego jest, 

jego zdaniem, właśnie polifonia 

pokrewnych i  porównywalnych, 

lecz mimo to odrębnych tradycji na-

rodowych (s. 7). W związku z tym 

Ranieri przedstawia zawsze swe 

przetłumaczone na niemiecki ma-

teriały również w języku oryginału.

ëìíîï ðñòî î óðìïôõö
(s. 17–125)
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tynentalnego prawa umów jest 

recypowane prawo rzymskie, 

jednak ogólne pojęcie umowy ob-

ligacyjnej powstać mogło dopiero 

po przezwyciężeniu rzymskiego 

podziału na zaskarżalne kontrak-

ty i niezaskarżalne pakta. Proces 

ten, rozpoczęty w średniowiecznej 

kanonistyce, został ukoronowany 

dopiero przez prawo Rozumu 

XVII–XVIII stulecia (s. 28–34). 

Za istotne kryterium klasyfikacyj-

ne praw kontynentalnych Ranieri 

uznaje istnienie lub brak tzw. czę-

ści ogólnej, normującej zwłaszcza 

czynności prawne (s. 51–66). Mo-

delem zupełnie przeciwnym jest 

jednak anglosaskie common law, 

o którym autor stwierdza zgodnie 

z prostą prawdą historyczną – ne-

gowaną często przez zelotów uni-

fikacji – że nie doznało ono recep-

cji prawa rzymskiego (s. 66). O ile 

już w postaci rzymskiego procesu 

kognicyjnego, a potem w epoce 

recepcji, prawo kontynentalne 

odeszło od formuł procesowych, 

o  tyle common law jest w epoce 

jego genezy „prawem skarg i pro-

cedur” (s. 67). Zdaniem Maitlanda 

podczas gdy państwa kontynental-

ne przyjmowały w drodze recep-

cji za własne rezultaty końcowe 

rozwoju prawa rzymskiego, An-

glia rozwój ten nieświadomie re-

produkowała10. Przed historią nie 

ma zatem ucieczki: albo będziemy 

się z niej uczyć, albo błądzić po jej 

manowcach.

Początek odpowiedzialności 

kontraktowej stanowi w common 

law skarga deliktowa z  tytułu 

tzw. trespass, z  której powsta-

ła w  XIV  w. action of assumpsit 

(s. 68–69), a  ta  z  kolei na  po-

czątku XVII w. przekształciła się 

ostatecznie w skargę kontrakto-

wą „na podstawie przyrzeczenia” 

(s. 74). Cechą szczególną angiel-

skiego systemu umów stała się 

– obok zasady „prywatności” (pri-

vity) kontraktu, tzn. jego działa-

nia tylko między stronami11 – tzw. 

consideration, sprowadzająca się 

ýþ ÿ1 �������� ÿ1�1 ��	
����� History of 

English Law, wyd. 2, London 1898, 

t. II, s. 558.

11 R. Zimmermann, Dziedzictwo Savi-

gny’ego, Kwartalnik Prawa Prywat-

nego 2005, z. 1, s. 30–31 (możliwość 

wpływu z kontynentu).

do  wymogu zapewnienia przez 

drugą stronę świadczenia wzajem-

nego, potrzebnego do ważności 

przyrzeczenia (s. 75–92)12. Pojęcia 

romanistyczne infiltrowały do An-

glii dopiero za  pośrednictwem 

kontynentalnych dogmatyków 

prawa Rozumu XVIII w., zwłasz-

cza Roberta-Josepha Pothiera 

(s. 94–96), zwanego „ojcem Ko-

deksu Napoleona”13. Istotne różni-

ce pozostały jednak w mocy. O ile 

prawo kontynentalne, radykalnie 

zerwawszy z  rzymskim „myśle-

niem skargowym”, pojmuje skargę 

kontraktową jako materialnopraw-

ne roszczenie o wykonanie umo-

wy, o tyle prawo angielskie – mimo 

zniesienia writs w drugiej połowie 

XIX w. – pozostaje związane per-

spektywą środków procesowych 

(remedies), przysługujących w ra-

zie zerwania kontraktu (breach of 

contract), a nawet tylko obietnicy 

(promise).

ý �1 ����	��� Rozwój historyczny kon-

strukcji umowy obligacyjnej, Katowi-

ce 1986, s. 66–75.

13 A.-J. Arnaud, Les origines doctrinales 

du Code civil français, Paris 1969, s. 112.

Z� ������� ���������

klasyfikacyjne praw 

kontynentalnych Ranieri 

uznaje istnienie lub brak 

tzw. części ogólnej, normującej 

zwłaszcza czynności prawne.
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wiązań pracuje się w Europie nie 

od  dziś. Pomijając pozbawione 

praktycznych skutków postula-

ty, zgłaszane już od połowy XIX 

stulecia, Ranieri przyznaje palmę 

pierwszeństwa projektowi fran-

cusko-włoskiemu z 1927 r. i pol-

skiemu kodeksowi zobowiązań 

z  1933  r. Zwłaszcza ten ostatni 

określony zostaje trafnie jako 

„pierwsza naprawdę europejska 

kodyfikacja prawa cywilnego” 

(s. 106), inauguruje on bowiem po-

wstałą po I wojnie światowej tra-

dycję kodeksów niegermańskich 

i nieromańskich, lecz mieszanych. 

Ostatnio powstało kilka projektów 

modelowych o mniej lub bardziej 

wyraźnym charakterze restate-

ment, takich jak trzyczęściowe 

Principles of European Contract Law 

z  lat 1995–2000–2003 (PECL = 

Zasady Europejskiego Prawa Umó-

w)14, opublikowane w 2007 r. Prin-

ciples of the Existing EC Contract 

Law lub Acquis-Principles (ACQP = 

Zasady Obowiązującego Europej-

skiego Prawa Umów)15 i najnowszy 

Draft Common Frame of Reference 

(DCFR = Projekt Wspólnego Sys-

temu Odniesienia) z 2008 r. Nie 

jest całkiem jasne, czym każdy 

z  tych projektów miał być, ani 

czym w końcu się stał. Z dyskusji 

na  temat ich założeń metodolo-

gicznych oraz ich statusu wśród 

źródeł prawa mniej lub bardziej 

miękkiego można jednak w tym 

kontekście zrezygnować16.

./ 02 3245689:00 ;<</= >? .@= 5? A.BCAA.D
2006, z. 15, s. 860–896.

15 Po polsku w KPP 2008, z. 17, s. 809–

865.

16 N. Jansen, R. Zimmermann, Grundre-

geln des bestehenden Gemeinschaftspri-

Ranieri zauważa bowiem słusz-

nie, że  wyprodukowanie jakie-

gokolwiek pełnego szlachetnych 

intencji wspólnego tekstu nie za-

stąpi dziś jeszcze brakującej praw-

no-kulturalnej jedności Europy, 

a nawet tylko Unii Europejskiej. 

Brak ten jest odpornym na zaklęcia 

ludzi dobrej woli twardym faktem. 

Różne są przecież w poszczegól-

nych krajach europejskich typy do-

gmatyki, style orzecznicze i wzor-

ce samoświadomości zawodowej 

prawników. Ich ujednolicenie 

może wyniknąć jedynie z uprzed-

niego ujednolicenia wykształcenia 

prawniczego (s. 116–118). Zarów-

no w  omawianej publikacji, jak 

i  gdzie indziej17, Ranieri trafnie 

określa jednolite europejskie pra-

wo umów nie jako zagadnienie 

techniczne ujednolicania tekstów 

normatywnych, lecz jako wyzwa-

nie prawno-kulturalne. Zwraca on 

przy tym uwagę na dobrze znane 

historykom prawa zjawisko, jakim 

była trwająca do wejścia w życie 

niemieckiego BGB w 1900 r. od-

mienna wykładnia tego samego 

Code civil na lewym, francuskim, 

i  na  prawym, pruskim brzegu 

Renu.

vEFGHIJFKL, „Juristenzeitung” 2007, 

vol. 62, s. 1113–1164; W. Ernst, Der Com-

mon Frame of Reference, „Archiv für 

die civilistische Praxis” 2008, vol. 208, 

s. 248–282; F. Zoll, Die Grundregeln der 

Acquis-Gruppe, „Gemeinschaftsprivat-

recht” 2008, nr 3, s. 106–117.

17 Ranieri, Das Europäische Privatrecht 

des 19. und 20. Jahrhunderts. Studien 

zur Geschichte und Rechtsvergleichung, 

Berlin 2007, passim; tenże, Das euro-

päische Vertragsrecht [w:] Ulrich Ernst 

(ed.), W pół drogi, Kraków 2007, s. 195.

OMPQRSTUVWQV PXYQ
i umowa 
(s. 127–170)
N+)+$*[\ [ '+%]$![ �^+)_

wynika z  „uzgodnienia woli” 

stron, które z kolei zakłada wypra-

cowaną w XVII- i XVIII-wiecznym 

prawie Rozumu kategorię oświad-

czenia woli (s. 128). Ten kierunek 

myślenia zradykalizowała pan-

dektystyka niemiecka, która – 

w przeciwieństwie do kodyfika-

cji oświeceniowych, opartych 

na  pojęciu umowy – postawiła 

w centrum swej refleksji właśnie 

oświadczenie woli i  czynność 

prawną. Pozostają one podstawą 

niemieckiej cywilistyki do  dziś, 

o  czym zdaniem autora świad-

czy (s. 132–135) znany wyrok 

Niemieckiego Sądu Związkowe-

go (Bundesgerichtshof) z 1984 r., 

który dla ważnego oświadcze-

nia woli wymaga odpowiedniej 

„świadomości oświadczenia”, 

odróżniającej je od niewiążącego 

prawnie oświadczenia wiedzy 

(BGHZ 91, 329–30). W ostatnich 

dekadach obserwuje się pewien 

renesans części ogólnej i w jej za-

kresie teorii czynności prawnej, 

które – mimo ich tradycyjnej nie-

obecności w  Anglii i  w  krajach 

nordyckich18 – zostały przyjęte 

na zachodzie Europy w kodeksach 

greckim z 1946 r., portugalskim 

z 1966 r. i holenderskim z 1992 r., 

a na wschodzie – w kodeksach pol-

skim i czechosłowackim z 1964 r. 

oraz rosyjskim z 1994 r.

.A ` abcb>db e>fged 2ah4cbi j? kilmcb=
Deutsche Rechtssysteme, Ebelsbach 

1984, s. 250–273; o jej recepcji doktry-

nalnej w Skandynawii: tenże, Nordi-

sche Rechtssysteme, Ebelsbach 1987, 

s. 236–253.
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monizacyjne, konwencja wiedeń-

ska ONZ o  Umowach Między-

narodowej Sprzedaży Towarów 

z  1980  r. (CISG) i  PECL, oparły 

się bezpośrednio na pojęciu umo-

wy, rezygnując z ogólniejszej ka-

tegorii czynności prawnej, DCFR 

(art. II–1:101) unormował ją w sze-

rokim zakresie. Ranieri obawia się 

jednak, że abstrakcyjność tych po-

stanowień rodem z „naukowego” 

kodeksu cywilnego Drugiej Rzeszy 

Niemieckiej (BGB) nie przypadnie 

do  gustu praktycznym prawni-

kom angielskim i skandynawskim 

(s. 149 uw. 45). Po uwzględnieniu 

okoliczności, że również nowsze 

projekty francuskie, Avant-projet 

Commission Catala z 2005 r. (art. 

1101) i Avant-projet Code civil (Pro-

jet de réforme du droit des contrats) 

z 2008 r. (art. 2), ograniczają się 

do lakonicznej wzmianki o czyn-

nościach prawnych, Ranieri okre-

śla to  pojęcie jako „historyczną 

pozostałość pewnej tradycji prawo-

znawczej” (sc. niemieckiej pandek-

tystyki) i uznaje funkcję tzw. teorii 

czynności prawnych w dzisiejszej 

Europie „chyba za  wyczerpaną” 

(s. 150).

Spore znaczenie przyznaje 

Ranieri natomiast strukturze 

i technice argumentacyjnej wyro-

ków cywilnych, przeciwstawiając 

„naukowy” wyrok niemiecki, który 

w  obszernym uzasadnieniu roz-

trząsa nie tylko orzecznictwo, lecz 

również doktrynę, lakonicznym 

i legalistycznym rozstrzygnięciom 

(arr"ts) francuskiego Cour de Cas-

sation, dziś jeszcze sporządzanym 

często w technice jugement ŕ phra-

se unique, tzn. w postaci jedynego 

– choć syntaktycznie skomplikowa-

nego – zdania. Niemniej dla zrozu-

mienia również tych rozstrzygnięć 

niezbędna jest dogłębna znajo-

mość dotychczasowej judykatury 

i doktryny. Styl francuski nie został 

zresztą generalnie przyjęty w kra-

jach romańskich, bo np. Kasacja 

włoska cytuje obszernie własne 

orzecznictwo, jednak z kolei z cał-

kowitym pominięciem piśmien-

nictwa. W  końcu styl wyroku 

angielskiego jest mniej abstrak-

cyjno-biurokratyczny, a bardziej 

otwarty na  fakty sprawy, induk-

cyjny i – jako dzieło konkretnego 

sędziego – osobisty (s. 161–170)19.

�������� �����������
nieobecnymi (s. 171–322)
�qtosuyr �yuy}wos �pqu{ �y~

równo w  prawie rzymskim, jak 

i w przedkodyfikacyjnym prawie 

pospolitym (ius commune) oparte 

było na modelu bezpośredniego 

kontaktu face to face, problema-

tyka rokowań kontraktowych, 

a  zwłaszcza związania oferen-

ta własną propozycją zawarcia 

umowy, nie odgrywała wówczas 

właściwie żadnej roli20. Zagadnie-

nie to, powstałe na większą skalę 

w wyniku ustanowienia regular-

nych połączeń pocztowych w po-

łowie XVIII w., zostało dostrzeżone 

po raz pierwszy przez austriacki 

kodeks cywilny ABGB z  1811  r. 

(§ 862), a następnie dopiero przez 

hiszpański Código civil z  1898 r. 

�� ���� ��� �� ��������  �¡� ¢�£ ¤�¥��£�
An Introduction to the Study of Private 

Law, Cambridge 2006, s. 108–110.

20 T. Giaro, Culpa in contrahendo. Eine 

Geschichte der Wiederentdeckungen 

[w:] U. Falk, H. Mohnhaupt (eds.), 

Das Bürgerliche Gesetzbuch und seine 

Richter, Frankfurt a. M. 2000, s. 114.

(art. 1262). Dla współczesnych 

unormowań zawarcia umowy 

między nieobecnymi przez ofertę 

i jej przyjęcie największe znaczenie 

mają BGB, CISG i ów restatement 

obowiązujących praw narodo-

wych, jakim jest PECL (s. 176–201).

Z rokowaniami kontraktowymi 

wiąże się problem odpowiedzial-

ności za ich zerwanie (culpa in con-

trahendo), przyjmowanej obecnie – 

z reguły z ograniczeniem do tzw. 

negatywnego interesu umownego – 

we wszystkich krajach kontynen-

tu. Mimo że  Francja tradycyjnie 

odrzucała tę konstrukcję, uznając 

za  wystarczającą zwykłą odpo-

wiedzialność deliktową, w 2003 r. 

odpowiedzialność za culpa in con-

trahendo przyjął nawet Cour de 

Cassation, a następnie art. 20 i 50 

francuskiego projektu kodeksu 

cywilnego z 2008 r. (Avant-projet 

Code civil). Znalazła się ona rów-

nież w PECL (art. 2:301), ACQP (art. 

2:101–103) i DCFR (art. II–3:301). 

Jednakże zgodnie z paremią cave-

at emptor prawo angielskie w za-

sadzie nie zna „odpowiedzialności 

za zaufanie” podobnej do culpa in 

contrahendo. Odpowiedzialności 

takiej sprzeciwiałaby się bowiem 

zarówno zasada nieodzowności 

consideration, jak i reguła dowolnej 

odwołalności oferty aż do zawarcia 

ostatecznego kontraktu21.

Dyrektywa 97/7 WE o ochronie 

konsumenta przy zawarciu umo-

¦� §� ¨���©ª«� Zasada dobrej wiary przy 

negocjowaniu umowy, „Przegląd Praw-

niczy” Uniwersytetu Warszawskiego 

2003, nr 2, s. 30–46; P. Sobolewski, 

Odpowiedzialność przedkontraktowa 

[w:] M. Pazdan et al. (eds.), Europe-

izacja prawa prywatnego, t. II, Warsza-

wa 2008, s. 394–398.
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mu prawo odstąpienia w  ciągu 

10 dni, złamała ogólną regułę, 

zgodnie z  którą przyjęcie oferty 

staje się ostateczne z chwilą do-

tarcia go do oferenta (s. 229–237). 

Według starej zasady prawa po-

spolitego, którą wobec milczenia 

Code civil przejęło orzecznictwo 

francuskie, oferent mógł bowiem 

odwołać ofertę do czasu jej przyję-

cia. W przypadku jego śmierci lub 

następczej niezdolności do czyn-

ności prawnych prawo niemieckie 

przyjmuje jednak w razie wątpliwo-

ści dalszą ważność oferty (§ 130, 153 

BGB), podczas gdy orzecznictwo 

francuskie – najczęściej jej wyga-

śnięcie (s. 281–290). Największym 

powodzeniem cieszy się na rynku 

konstrukcji prawnych angielska 

reguła swobodnej odwołalności 

oferty, recypowana (s. 290–309) 

przez CISG (art. 18 ust. 2), PECL 

(art. 2:202–203) i DCFR (art. II–

4:202–203).

ÁÂÃÂÄÅÆÇ ÈÉÊÃË Â ÊÌÍÎÏÇ
warunki umów 
(s. 323–460)
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strzeżone natychmiast przez Jherin-

ga „prawo masowe”22, składające się 

z umów, określonych w roku 1901 

przez Raymonda Saleillesa jako 

umowy przystąpienia (contrats 

d’adhésion). Te tzw. ogólne warunki 

umów, rozpowszechnione zwłasz-

cza w  dziedzinie ubezpieczeń, 

transportu, bankowości, masowe-

go zaopatrzenia i prawa pracy, zo-

stały zignorowane przez ówczesne 

ÜÜ ÝÞßà Þ áâã äà åæçèÞé Römische Rechts-

wahrheiten, Frankfurt a. M. 2007, 

s. 592.

kodyfikacje łącznie z BGB. Pierw-

sze ich unormowanie ustawowe 

przyniósł dopiero w 1933 r. – prze-

milczany w tym kontekście przez 

Ranieriego – polski k.z. (art. 71

regulaminy; art. 72 umowy typo-

we)23, a następnie w 1942 r. kodeks 

cywilny włoski (art. 1341–1342, 

1370). W  Niemczech regulację 

taką wprowadza ustawa o  ogól-

nych warunkach umów (AGBG) 

z  1976  r., którą w  wyniku refor-

my prawa zobowiązań w 2002 r. 

włączono do  BGB. Podobnego 

włączenia do kodeksów dokonały 

Austria, Polska, Węgry i Holandia 

(s. 344–347). Natomiast w innych 

krajach, zwłaszcza w Anglii i Fran-

cji, ochrona konsumenta reali-

zowana jest przez orzecznictwo

(s. 350–352). Po niezbyt wyczerpu-

jącym uregulowaniu PECL (art. 2:

104, 2:209) kwestia włączenia 

ogólnych warunków umów do in-

dywidualnych kontraktów została 

modelowo unormowana w ACQP 

(art. 6:101; 201–203; 302), a stąd 

w zasadzie przejęta przez art. II-9:

103 i 402–403 DCFR (s. 353–356).

Za przeciwstawne modele eu-

ropejskie kontroli treści ogólnych 

warunków umów Ranieri uznaje 

z jednej strony orzecznictwo nie-

mieckie, które w sposób abstrak-

cyjny wyklucza ich nadużycie, 

a z drugiej strony ustawodawstwo 

skandynawskie, kierujące się po-

lityczno-prawnym programem 

ochrony „słabszego”, zwłasz-

cza konsumenta (s. 374–377). 

We Francji sędziowską kontrolę 

ogólnych warunków zainaugu-

Üê Ýà ëçìíçîïðæé Teoria umów, Warsza-

wa 1977, s. 91–93; tenże, A. Olejniczak, 

Zobowiązania – część ogólna, wyd. 8, 

Warszawa 2008, s. 150–160.

rował Sąd Kasacyjny dopiero 

w  1991  r. (s. 378–382), podczas 

gdy w Anglii pierwszą tamę tego 

typu postawił już Unfair Contract 

Terms Act z 1977 r. (s. 387–390). 

Systemy kontynentalne nie są jed-

nak całkiem zgodne: podczas 

gdy Niemcy, Holandia i  Austria 

dopuszczają pewną ingerencję 

w  treść umów także w  obrocie 

gospodarczym między przedsię-

biorcami, we Francji i Włoszech 

jest ona w tym zakresie zupełnie 

wykluczona (s. 393).

Nic więc dziwnego, że również 

stanowiąca międzynarodowy 

kompromis dyrektywa 93/13 EWG 

o klauzulach abuzywnych w umo-

wach konsumenckich została 

implementowana przez państwa 

członkowskie bardzo rozmaicie 

(s.  403–448)24.  Problem ten 

jest również przedmiotem mo-

delowych unormowań PECL 

(art. 4:110), ACQP (art. 6:301–306) 

i DCFR (art. II-9:404–408), opar-

tych na  zasadzie dobrej wiary. 

Jednakże brytyjska Izba Lordów 

już w  sprawie Director General 

of Fair Trading v. First National 

Bank z  2001  r., podobnie jak 

w  jeszcze wcześniejszym judy-

kacie Walford v. Miles z 1992 r.25, 

zdążyła podkreślić odmien-

ność rozumienia dobrej wia-

ry w  Anglii i  na  kontynencie 

(s. 426–427, 446–448).

Üñ òà óçôõïé Umocowanie do  zbli-

żenia prawa pr y wat nego pań st w 

członkowskich w  prawie Unii Eu-

ropejskiej [w:] Pazdan et al. (ed.), 

Europei zacja prawa pr y wat nego, 

t. I, Warszawa 2008, s. 157–165.

25  I.C. Kamiński, Kontrowersje wokół 

pojęcia europejskiej kultur y prawa 

prywatnego, „Państwo i Prawo” 2000, 

z. 1, s. 44–45.
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przedstawiciela 
(s. 461–539)

A� �� ��� ��	
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talne prawo pospolite, ani angiel-

skie common law nie wypracowały 

instytucji prawnej zastępstwa bez-

pośredniego. Na kontynencie wyni-

kało to ze stanowiska prawa rzym-

skiego, wykluczającego rozciąganie 

jakichkolwiek skutków prawnych 

umowy na  osoby trzecie (zakaz 

pactum in favorem tertii), podczas 

gdy w Anglii – z analogicznej zasa-

dą privity of contract (s. 462–463, 

466–467). Dopiero kodyfikacje kon-

tynentalne od Code civil (art. 1984, 

1998) i ABGB (§ 1002, 1017) do hisz-

pańskiego kodeksu cywilnego 

włącznie (art. 1709, 1727) dopuściły 

zastępstwo bezpośrednie jako sku-

tek kontraktu zlecenia. Natomiast 

common law do dziś nie odróżnia 

zastępstwa bezpośredniego od po-

średniego, kwalifikując agency 

jako albo jawną (disclosed), tj. zna-

ną, albo ukrytą (undisclosed), tj. nie-

znaną osobom trzecim. W pierw-

szym przypadku skutki działania 

pełnomocnika spadają wyłącznie 

na mocodawcę, w drugim – mogą 

spaść alternatywnie na zastępcę 

(s. 482–487).

Ujęcie przedstawicielstwa jako 

stosunku oderwanego od umowy 

zlecenia stanowi dopiero produkt 

doktryny niemieckiej drugiej po-

łowy XIX w., określany często jako 

odkrycie Paula Labanda26. Wyna-

lazek ten przejęły BGB (§ 164), 

szwajcarskie OR (art. 32), włoski 

Codice civile (art. 1388) i wiele póź-

2� �� ������ Juristische Entdeckungen, 

Verhandlungen des 42. Deutschen 

Juristentages,t.  II, Tübingen 1959,

s. 3–7.

niejszych kodeksów (s. 468–474). 

Zasada jawności (Offenkundigke-

it), według której zastępca sprowa-

dza skutki prawne na mocodawcę, 

jeśli kontrahent wie o działaniu 

w jego imieniu, występuje zarów-

no w starszych (Code civil i ABGB), 

jak i młodszych (BGB i OR) kodyfi-

kacjach europejskich oraz w PECL 

(art. 3:102). Natomiast DCFR po-

minął wyraźną deklarację na  jej 

temat jako zbyteczną27, przejmując 

z PECL tylko regulację stanu fak-

tycznego, w którym osoba repre-

zentowanego pozostaje niezna-

na: skutki prawne spadają wtedy 

na  samego zastępcę (art. 3:203 

PECL; art. II–6:108 DCFR), który 

sukcesywnie przenosi je na zastą-

pionego (s. 478–479).

PECL starały się przy tym po-

godzić tradycję kontynentalną 

z  angielską, normując również 

zastępstwo pośrednie (art. 3:

301–304) oraz przypadek undisc-

losed agency (art. 3:302–304). Na-

tomiast DCFR przypadki te – poza 

art. II–6:106 – w zasadzie pomija, 

a to w ślad za prawem niemieckim 

(s. 487–489), przewyższając je na-

wet w konsekwentnym przeprowa-

dzeniu zasady abstrakcyjności peł-

nomocnictwa28. Na jej marginesie 

Ranieri podkreśla, że orzecznictwo 

kontynentalne uznało reprezento-

wanego za związanego również 

wtedy, gdy na  temat istnienia 

umocowania zachodzi godne 

ochrony zaufanie osób trzecich 

(s. 500–529). W pierwszej poło-

wie XX stulecia ta „zasada pozoru 

2� ���� �� !"# "$%� &&'�()*+" �,-.�
28 H. Eidenmüller et al., Der Gemeinsame 

Referenzrahmen für das Europäische 

Privatrecht, „Juristenzeitung” 2008, 

vol. 63, s. 543.

prawnego” przyjęta została na ca-

łym kontynencie: w systemach ger-

mańskich jako Rechtsscheintheorie, 

a  w  romańskich – jako théorie 

de l’apparence (s. 529–549). W pra-

wie polskim jej refleks stanowi 

art. 105 k.c.

O/�ÿøûü/�û÷01ÿ34
kontraktowa między 
winą a gwarancją 
(s. 551–852)

W 56��	 7���6�
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rii umowy prawu rzymskiemu 

obce były również ogólne reguły 

odpowiedzialności kontrakto-

wej. Ogólna skarga kontraktowa 

powstała w  prawie pospolitym 

XV-XVI  w., jednak dopiero XIX-

-wieczna pandektystyka nadała 

roszczeniu o świadczenie w na-

turze sens materialnoprawny 

(s. 565–566). Także dla współcze-

snej cywilistyki niemieckiej liczy 

się przede wszystkim nie naru-

szenie umowy, lecz wynikającego 

z niej „stosunku zobowiązaniowe-

go” =(§ 241 BGB: Schuldverhält-

nis)29. Pojęcie to stanowi jednak, 

zdaniem autora – nie inaczej niż 

nadrzędne pojęcie „stosunku 

prawnego” (Rechtsverhältnis)30 

– abstrakcję nieodpowiednią dla 

innych systemów (s. 573–575). 

Rozbieżne są też w krajach euro-

pejskich pojęcia szkody i odszko-

dowania, konkretyzowane dopie-

29 �� :� ;<=>� Probleme um das Schuld-

verhältnis, Berlin-New York 1987; 

H.P. Westermann, Drittinteressen 

und öffentliches Wohl, „Archiv für die 

civilistische Praxis” 2008, vol. 208, 

s. 141–181.

30 A. Guzmán Brito, Los orígines del con-

cepto de „relacíon jurídica”, „Revista de 

Estudios Histórico-Jurídicos” 2006, 

t. 28, s. 187–226.
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we Francji, która z punktu widze-

nia metody zbliżyła się znacznie 

do angielskiego case law (s. 575–

577). Pojęcie winy kontraktowej 

powstało dzięki rozróżnieniu zo-

bowiązań rezultatu (obligations 

de résultat) i starannego działania 

(obligations de moyens), wprowa-

dzonemu w 1911 r. przez francu-

skiego cywilistę René Demogue’a, 

a następnie szeroko przyjętemu 

na kontynencie (s. 582–583, 594–

595)31.

W odniesieniu do legislacyjnych 

modeli odpowiedzialności kon-

traktowej Ranieri stwierdza prze-

ciwieństwo między reżimem Code 

civil (art. 1147), opartym na fakcie 

niewykonania świadczenia, a BGB 

w brzmieniu sprzed reformy pra-

wa zobowiązań z 2002 r. (§ 276), 

bazującym na  winie dłużnika 

(s. 605–612). Jako rozwiązania po-

średnie występują prawo włoskie 

i polskie, jednak orzecznictwo kra-

jów europejskich chroni w dużym 

stopniu podobne wartości (s. 635–

645). Mimo że już w XVI stuleciu 

włączono zwłokę dłużnika do po-

jęcia naruszenia zobowiązania, 

pandektystyka ujęła ją na modłę 

rzymską jako odrębny od niemoż-

liwości świadczenia element jego 

tzw. zakłóceń: Leistungsstörungen 

(s. 650)32. Odkrycie przez berliń-

skiego adwokata Hermanna Stau-

ba kategorii „pozytywnych naru-

szeń umowy”, które nastąpiło już 

PQ RS TUVXY[\]^_ Zobowiązania rezultatu 

i starannego działania, „Państwo i Pra-

wo” 2000, z. 8, s. 42–52.

32 B. Lewaszk iew icz-Pet r ykowska, 

Współczesne prawo cywilne a Code ci-

vil, „Czasopismo Prawno-Historycz-

ne” 2005, z. 2, s. 128.

w pierwszych latach obowiązywa-

nia BGB, było w tej sytuacji jedynie 

naprawieniem błędu pandektysty-

ki przez nawiązanie do  tradycji 

prawa pospolitego (s. 676–681).

W  oparciu o  unormowanie 

BGB (§ 326 w starym brzmieniu) 

zwłoka dłużnika uprawnia wie-

rzyciela we  wszystkich prawie 

krajach kontynentu do  odstą-

pienia od umowy (s. 656, 660). 

Z  uwagi na  rozmaite systemy 

przeniesienia własności skutki 

odstąpienia są  jednak rozmaite 

(s. 673–676). Prawo angielskie 

(s. 708–96) jest i w tym zakresie 

odmienne, gdyż kształtuje odpo-

wiedzialność kontraktową dłuż-

nika jako obiektywną odpowie-

dzialność za skutek, a mianowicie 

za  złamanie umowy (breach of 

contract). Wraz z prawami nor-

dyckimi prawo angielskie wywar-

ło jednak znaczny wpływ na mię-

dzynarodowe regulacje sprzedaży, 

w związku z czym do dziś odgry-

wa ono na  kontynencie rolę pi-

lotażową (s. 709–710, 754–755). 

W ślad za tymi regulacjami poza 

CISG (art. 45, 74, 79) i  PECL 

(art.  8:101)  również ACQP 

(art. 8:401) i DCFR (art. III-3:104) 

orientują się na odpowiedzialność 

kontraktową zasadniczo niezależ-

ną od winy dłużnika (s. 790–795).

Mimo częstej dysharmonii 

między common a  civil law dość 

bezsporna jest odpowiedzialność 

za cudzą winę. Kontynentalna od-

powiedzialność za osoby, z pomocą 

których dłużnik wykonuje zobo-

wiązanie (§ 278 BGB; art. 101 OR), 

odpowiada angielskiej maksymie, 

uznającej za własne działanie wy-

konane za pośrednictwem innych 

(qui facit per alium, facit per se)33, 

przejętej przez art. 8:107 PECL i III-

2:106 DCFR (s. 796–807). Instytu-

cje prawa pospolitego, takie jak 

clausula rebus sic stantibus i laesio 

enormis, zwalniające dłużnika z po-

wodu zmiany okoliczności lub po-

krzywdzenia o przeszło połowę (s. 

815–852), przejęte w pewnym za-

kresie przez kodeksy oświeceniowe 

ALR, Cc i ABGB, zostały odrzucone 

przez pandektystykę, BGB i szwaj-

carskie OR. Jednakże pojawiły się 

one w  nowszych kodyfikacjach 

(s. 833–838): włoskiej, greckiej, 

polskiej, portugalskiej, holender-

PP `S aUbbc_ A Selection of Legal Maxims, 

wyd. 4, Philadelphia 1854, s. 515–533.
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tońskim prawie zobowiązań i w nie-

mieckiej reformie BGB (§ 313 ust. 1). 

W  innych krajach kontynentu 

unormowań takich brak, natomiast 

w Anglii należą one do restryktyw-

nie rozumianej kategorii „zniwe-

czenia umowy” (frustration of con-

tract), powodującej jej rozwiązanie 

(s. 730–740, 843–845)34. Niemniej 

jednak trend do uznania nadzwy-

czajnych wydarzeń za podstawę 

złagodzenia odpowiedzialności 

widoczny jest w judykaturach na-

rodowych, za  którymi podążają 

art. 6:111 PECL i art. III–1:110 DCFR 

(s. 851–852).

�� ������� �� ����
do jednolitego pojęcia 
naruszenia umowy 
(s. 853–952)

� ~�����yz�y� ~� }���� ����yy
i krajów nordyckich unormowanie 

odpowiedzialności kontraktowej 

sprzedawcy jest na  kontynencie 

zdaniem autora, zbyt skomplikowa-

ne. Dotyczy to zwłaszcza uznanego 

przezeń za zupełnie niepotrzebne 

tradycyjnego rozróżnienia między 

świadczeniem towaru niezgodnego 

z umową a świadczeniem towaru 

wadliwego (s. 855–856, 870–887): 

w terminologii łacińskiej aliud i pe-

ius. W efekcie tego rozróżnienia, 

wywodzącego się z edylskich skarg 

gwarancyjnych prawa rzymskiego 

(s. 857–860)35, ważniejsze euro-

�� �  ¡¢£¤¥¦§ England and the Continent. 

Distinguishing the Peculiarities of the 

English Common Law of Contract, 

Zürich 2009, s. 11–15.

35 F. Longchamps de Bérier, Skargi edy-

lów kurulnych a dyrektywa 1999/44/EC 

Parlamentu Europejskiego i Rady, „Stu-

dia Iuridica” 2000, nr 44, s. 435–437.

pejskie kodeksy cywilne, francu-

ski (art. 1641 Cc), austriacki (§ 922 

ABGB), niemiecki (§ 459 BGB) 

i szwajcarski (art. 197 OR), znają 

zatem – obok ogólnej odpowie-

dzialności dłużnika za niedotrzy-

manie umowy – specjalną odpo-

wiedzialność sprzedawcy za wady 

fizyczne towaru, która z  reguły 

przedawnia się dużo szybciej 

(s. 859–863).

W  historycznym common law 

brakowało natomiast specjalnej 

gwarancji sprzedawcy za  wady 

towaru, bowiem już na ogólnych 

podstawach dłużnik zapewnie-

niał, iż nie dojdzie do złamania 

umowy (breach of contract). Po-

uczony, by miał się na baczności 

(caveat emptor), kupujący oby-

wał się zatem bez dodatkowych 

skarg. W celu jego ochrony sądy 

angielskie rozwinęły całą serię 

milczących warunków (implied 

conditions), które następnie sko-

dyfikowano w  Sale of Goods Act 

z 1893 r. (s. 900–921). Obiektyw-

ną odpowiedzialność kontrakto-

wą bez typizowania wad rzeczy 

przyjęła również jednolita ustawa 

o sprzedaży dla krajów skandy-

nawskich z 1905 r. i w ślad za nią 

w 1990 r. nowe ustawy: szwedzka 

(§ 17 Köplag) i duńska (§ 42 Křbe-

lov). Także dyrektywa 1999/44/EC 

o niektórych aspektach sprzedaży 

konsumenckiej unormowała od-

powiedzialność za wydanie towa-

ru niezgodnego z umową w ślad 

za wzorami angloamerykańskim 

i nordyckim oraz Konwencją Wie-

deńską (s. 922–952).

Raczej gwoli harmonizacji civil 

i common law niż lepszej ochrony 

konsumenta zrównano zatem wy-

danie przez sprzedawcę towaru in-

nego niż uzgodniony z wydaniem 

towaru wadliwego36. O ile jednak 

w Anglii i w krajach skandynaw-

skich nie zmieniło to zasadniczo 

reżimu sprzedaży, o tyle na kon-

tynencie po  wielu dyskusjach, 

które ominęły jedynie Holandię, 

implementacja dyrektywy wypa-

dła bardzo niejednolicie. Podczas 

gdy Niemcy, Austria, Grecja i Wę-

gry znowelizowały w tym duchu 

swe kodeksy cywilne, we Francji 

zmieniono tylko Code de la con-

sommation, w  związku z  czym 

świadczenia aliud i peius zrównano 

tylko w umowach konsumenckich. 

Podobne postępowanie Polski, 

Włoch, Portugalii i Hiszpanii do-

prowadziło w Europie do dalsze-

go pogmatwania i zróżnicowania 

odpowiedzialności sprzedawcy 

(s. 950) w trybie „dezintegrujących 

skutków harmonizacji ustawodaw-

czej”37.

¨©ª� «� �� �¬��
i rękojmia za wady 
rzeczy indywidualnie 
oznaczonych 
(s. 953–1043)

®~ �yz{z��~�y¯°±² ��~�³~��´
prawa europejskiego Ranieri za-

licza również zagadnienie błędu 

co do istoty towaru. W tym przy-

padku bowiem systemy roma-

nistyczne, zwłaszcza francuski 

i niemiecki, chronią błądzącego 

z uwagi na wadę jego oświadcze-

�µ ¶  ·¸¹º¦§ Prawo cywilne a prawo Unii 

Europejskiej, „Studia Prawno-Euro-

pejskie” 2002, nr 6, s. 67.

37 Ch. Joerges, Desintegrative Folgen legis-

lativer Harmonisierung [w:] H. Schulte-

Nölke, R. Schulze (eds.), Europäische 

Rechtsangleichung und nationale Privat-

rechte, Baden-Baden 1999, s. 205–206.
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gielskie i skandynawskie chronią 

przede wszystkim samą umowę 

i zaufanie kontrahenta (s. 955). 

W Anglii, gdzie tradycyjnie błąd 

uwzględnia się w mniejszym stop-

niu niż na kontynencie, jego poję-

cie jest zobiektywizowane w sensie 

rozejścia się umowy z rzeczywi-

stością (s. 1024–1027). Wymaga 

się zatem wspólnej pomyłki stron 

co do prawnej lub faktycznej moż-

liwości realizacji kontraktu (com-

mon mistake). Poza tym można 

powołać się jedynie na  niepra-

widłową informację, otrzymaną 

podczas pertraktacji (misrepresen-

tation).

W prawie kontynentalnym – jak 

twierdzi nieco przesadnie Ranieri – 

z tekstów rzymskich pozostał tyl-

ko termin error, gdyż nowoczesne 

pojęcie błędu różni się od rzym-

skiego zasadniczo swą jednostron-

nością (s. 958)38. Unormowanie 

błędu w Austrii (§ 871, 901 ABGB) 

i  w  Szwajcarii (art. 23–24 OR), 

oparte na jego istotności i rozpo-

znawalności, wpłynęło na prawo 

włoskie, polskie, węgierskie i cze-

skie. Ranieri zaleca jednak jako 

przyszłe rozwiązanie europejskie 

art. 140–143 greckiego kodeksu 

cywilnego, które stanowią uda-

ną syntezę rozwiązań przyję-

tych w Niemczech i w Szwajcarii 

(s. 964–965). Według tegoż ko-

deksu (art. 154) – podobnie jak 

w prawie austriackim, francuskim 

i włoskim – nieważność czynności 

prawnej stwierdzana jest wyłącz-

nie wyrokiem sądowym.

ÍÎ ÏÐÑÒ ÓÔÕÖ×ØÙ ÚÒÛÒ ÜÝÞÔßà×áÔßâ Ana-

chronistische Begriffe [w:] P. Pichon-

naz (ed.), Autour du droit des contrats, 

Genčve 2009, s. 49–94.

W odniesieniu do konkurencji 

między roszczeniami z tytułu błę-

du i z tytułu gwarancji za wady to-

waru już wkrótce po wejściu w ży-

cie BGB orzecznictwo niemieckie 

wykluczyło zaczepienie sprzedaży 

z powodu błędu przez nabywcę 

uprawnionego do gwarancji, pod-

czas gdy sądy szwajcarskie i au-

striackie, łącznie z  austriackim 

Sądem Najwyższym (Oberster Ge-

richtshof)39, przyznają kupującemu 

oba remedia. Prowadzi to również 

do rozbieżnych interpretacji kra-

jowych art. 39 CISG (s. 975–994, 

1040–1042). Nowsze prawo eu-

ropejskie, reprezentowane przez 

francuską Kasację oraz kodeksy 

portugalski z 1966 r. i holenderski 

z 1992 r., ciąży jednak ku wyklu-

czeniu powołania się na błąd przez 

nabywcę, którego roszczenia z ty-

tułu sprzedaży już wygasły. Trend 

ten znalazł wyraz również w Zasa-

dach Międzynarodowych Kontrak-

tów Handlowych UNIDROIT (art. 

3.7) z 1994 i 2004 r. (s. 1036–1037).

Mimo to z uwagi na obowiązy-

wanie starszych rozwiązań obraz 

całości pozostaje niejednolity. 

Zwłaszcza unijne projekty mo-

delowe, choć w ślad za prawem 

angielskim i nordyckim podcho-

dzą do błędu zasadniczo restryk-

tywnie, w sprzeczności ze wspo-

mnianym trendem przyjęły (PECL 

art. 4:119; DCFR art. II-7:216) 

szwajcarsko-austriacki model 

konkurencji kumulatywnej reme-

diów z  tytułu błędu i  sprzedaży 

(s. 1039–1040). Na tym tle zgod-

nie ze swym sceptycznym credo 

Ranieri powątpiewa w efektyw-

Íã Praxis des Internationalen Privat- und 

Verfahrensrechts 2001, s. 149.

ność unifikacji, przeprowadzonej 

wyłącznie na płaszczyźnie tekstów 

normatywnych, i  to  w  dodatku 

o tak wysokim stopniu ogólności. 

W standardowym przypadku zaku-

pu obrazu, który po jakimś czasie 

okazuje się nieautentyczny (s. 954–

955, 1039), sąd francuski będzie 

nadal dopatrywał się błędu kupu-

jącego (art. 4:103 PECL), natomiast 

angielski – fałszywej informacji 

ze strony sprzedawcy (art. 4:106 

PECL) lub przypadku naruszenia 

umowy (art. 8:103 PECL).

äåæçåèéêëì
i abstrakcyjność 
(s. 1045–1179)

í ËÁÇÀÁîï ÄË¿À¿ ÄÁÈÄÁÂ¾ðñÉÁ
pojęcie causa pozwoliło już star-

szym kanonistom, a  następnie 

XV-wiecznym konsyliatorom, 

na uznanie zaskarżalności pacta, 

wykraczających poza rzymski sys-

tem kontraktowy40. Rozumiana 

jako forma albo przynajmniej roz-

sądny motyw, causa dostarczała 

paktom „odzienia” (vestimentum) 

jako podstawy zaskarżalności, któ-

rej – w myśl zasady ex pacto nudo 

actio non oritur – pozbawione były 

pakta „nagie”. Podczas gdy od dru-

giej połowy XVII stulecia w niemiec-

kim i holenderskim usus modernus 

Pandectarum przesłanka causa 

stopniowo zeszła na dalszy plan, 

Francja, Hiszpania i Włochy zacho-

wały ją aż do kodyfikacji. Procesy 

te można interpretować, na co Ra-

nieri nie zwraca uwagi, jako jeden 

z przejawów powstałego w epoce 

òó ÚÒ ÜÐôÖá×Øâ Rozwój historyczny kon-

strukcji umowy obligacyjnej, s. 39–47; 

H. Lange, M. Kriechbaum, Römisches 

Recht im Mittelalter, München 2007, 

s. 900–902.
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protestanckie i katolickie. Podważa 

to mit o jedności kontynentu, trwa-

jącej przez cały okres recepcji prawa 

rzymskiego41. Zwłaszcza Code civil 

(art. 1108, 1131–1133) przejmuje wy-

móg causa od Domata i Pothiera42, 

natomiast już pruski ALR, podobnie 

jak później niemiecka pandektysty-

ka, niemiecki kodeks cywilny BGB 

i szwajcarski kodeks zobowiązań, 

całkowicie go pomijają (s. 1047–

1051).

Prawo pospolite określało 

jako causa również tytuł praw-

ny, np.  sprzedaż, który uzasad-

niał translatywność późniejszego 

wydania rzeczy (traditio), okre-

ślanego jako „sposób” (modus) 

przewłaszczenia. Wymóg titulus 

plus modus przyjęły prawo pru-

skie (I.9 § 1–2 ALR), austriackie 

(§ 380, 423–425, 1053 ABGB) 

i  szwajcarskie (art. 974 ZGB). 

W Niemczech natomiast Savigny 

stworzył abstrakcyjną czynność 

rzeczową, przenoszącą własność 

niezależnie od uprzedniego zobo-

wiązania. Poza Niemcami (§ 929 

BGB) konstrukcję tę zna na kon-

tynencie wyłącznie grecki kodeks 

cywilny (art. 1034), i to tylko w od-

niesieniu do  ruchomości. Trze-

cim systemem kontynentalnym 

jest francuskie przewłaszczenie 

mocą samej umowy zobowiązu-

jącej, np. sprzedaży, wywołującej 

tzw. podwójny skutek (art. 711, 

1138, 1583, 1585 Cc). System ten 

przejęły oba kodeksy włoskie, 

4� �� ��	
�� The Jurisprudence of the 

Baroque: a Census of the 17th Century 

Italian Legal Imprints, Frankfurt a. M. 

2007, IX-XXII.

42  K. Sójka-Zielińska, Kodeks Napoleona, 

Warszawa 2007, s. 117–118.

z 1865 i 1942 r., jednak odrzucił 

go na rzecz systemu titulus plus 

modus pozostający skądinąd pod 

wpływem napoleońskim kodeks 

hiszpański z 1889 r., podobnie jak 

oba kodeksy holenderskie: z 1838 

i  1992  r. Umowę o  podwójnym 

skutku znają jednak kodeks polski 

(art. 155) i portugalski (art. 408). 

Również angielski Sale of Goods 

Act z 1893 r., obecnie w brzmie-

niu z 1979 r. (sect. 17–18), przyjął 

system zbliżony do francuskiego 

(s. 1084–1087)43, podczas gdy 

w Szkocji dopatrzyć się można za-

sady abstrakcyjności44.

Kauzalność lub abstrakcyjność 

przewłaszczenia wpływa na reżim 

prawny zwrotów i rozliczeń, nie-

zbędnych w razie przewłaszcze-

nia nieudanego lub odstąpienia 

od umowy. W razie nieważności 

czynności zobowiązującej do prze-

właszczenia system niemiecki wy-

klucza prostą rewindykację na ko-

rzyść skargi z tytułu nienależnego 

świadczenia: condictio indebiti (s. 

1088–1089). Tymczasem w prawie 

francuskim, włoskim i hiszpańskim 

nieważność umowy z braku causa 

powoduje skutek rzeczowy ex tunc 

(s. 1102). W końcu kazuistyczny 

system remediów common law 

umyka alternatywie „albo windy-

kacja albo condictio” (s. 1104–1109). 

Głębokie różnice w reżimie nabycia 

praw rzeczowych i roszczeń resty-

tucyjnych, występujące zarówno 

na kontynencie, jak i między nim 

a  common law, każą autorowi 

4 �� ������ Einführung in die Rechts-

vergleichung, Baden-Baden 2001, 

s. 110–111, 165–167.

44  L. van Vliet, The Transfer of Moveables 

in Scotland and England, „Edinburgh 

Law Review” 2008, nr 12, s. 173–199.

wątpić w powstanie w przewidy-

walnej przyszłości jednolitego mo-

delu europejskiego (s. 1109). Przy 

odstąpieniu od umowy tak PECL 

(art. 9:305–309) jak DCFR (art. III–

3: 509–515) przyjmują rozwiązanie 

angielskie, zwłaszcza w zakresie 

jego skuteczności ex nunc.

Mimo odrzucenia niemiec-

kiego systemu abstrakcyjności 

przewłaszczenia przez znakomitą 

większość krajów europejskich 

wykazuje on swą żywotność w in-

stytucji przewłaszczenia na  za-

bezpieczenie. Ten wytwór nie-

mieckiego orzecznictwa głęboko 

zmienił system gwarancji rzeczo-

wych przewidziany przez BGB 

(s. 1111–1112). System ten opierał 

się dla ruchomości, podobnie jak 

w innych kodeksach europejskich, 

na zaspokajającej wymóg jawno-

ści „zasadzie zastawu ręcznego” 

(Faustpfandprinzip). Przewłasz-

czenia na  zabezpieczenie doko-

nywano jednak w  ten sposób, 

że przy symulowanej sprzedaży 

zastrzegano prawo odkupu dla 

dłużnika, który pozostawał dzier-

życielem rzeczy z mocy constitu-

tum possessorium. Mimo to rów-

nież abstrakcyjne przewłaszczenie 

na zabezpieczenie nie sprawdziło 

się w skali europejskiej (s. 1118, 

1132). Niewyobrażalne w  kau-

zalnych systemach romańskich 

(s. 1127–1130), zostało ono od-

rzucone ponadto w  Szwajcarii 

i  w  Austrii; tymczasem w  wielu 

innych krajach kontynentu łącz-

nie z  Polską rozwija się ostat-

nio instytucja konkurencyjna 

w  postaci obywającego się bez 

przeniesienia posiadania ru-

chomego zastawu rejestrowego 

(s. 1133–1134).
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przejęły z Code civil wszystkie ko-

deksy romańskie. Natomiast w nie-

mieckiej pandektystyce, podobnie 

jak później w Austrii i Szwajcarii, 

causa prawa pospolitego zacho-

wała się w  postaci wyłącznie 

doktrynalnego wymogu „powagi” 

oświadczenia woli, implikującego 

zamiar prawnego związania się 

(s. 1146–1147). Niejednolita rola 

causa na  kontynencie i  różnice 

między nią a angielską considera-

tion stanowią następną przeszkodę 

na drodze do europejskiego prawa 

zobowiązań. Ponieważ jednak jego 

entuzjaści próbują zredukować 

obie przesłanki do roli wariantów 

tej samej doktryny, a nawet – ana-

logii strukturalnych między civil 

i  common law45, można by  rów-

nie dobrze w tekście francuskim 

przyszłego kodeksu zamieścić 

causa, a w angielskim – considera-

tion46. Pominięcie obydwu w PECL 

(art. 2:101), ACQP (art. 4:101) 

i DCFR (II–4:101) może okazać się 

nieskuteczne, ponieważ kontrola 

cause przez sądy francuskie odpo-

wiada w Niemczech odwołaniu się 

do dobrej wiary czy zasad moral-

ności. Wadą myślenia życzeniowe-

go obciążone jest w końcu również 

jednomyślne uznanie przez PECL 

(art. 2:107), ACQP (art. 4:107) 

i  DCFR (art. II-1:103) za  wiążą-

cą każdej nieformalnej obietnicy 

świadczenia (s. 1152–1153)47.

�� � !"##$%#&''( Prawo rzymskie 

a harmonizacja prawa prywatnego w Eu-

ropie, „Nowa Europa” 2008, nr 11, s. 202.

46  P.G. Monateri, T. Giaro, A. Somma,

 Le radici comuni del diritto europeo, 

Roma 2005, s. 129–130.

47 Por. Eidenmüller et al., Der Gemeinsa-

me Referenzrahmen, s. 548.

)*+,-,. ./,*+01,-2356/
(s. 1182–1248)
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żanej w  prawie rzymskim i  po-

spolitym za  niezbywalne prawo 

osobiste, natomiast w  common 

law zgodnie z  privity of contract 

nie dający cesjonariuszowi samo-

dzielnej skargi przeciw dłużnikowi, 

wykształca się ostatecznie zarówno 

na kontynencie, jak i w Anglii do-

piero w XIX stuleciu. Poprzednio 

stosowano na kontynencie rzym-

skie procesowe namiastki cesji, 

pozostawiające cedentowi nadal 

actio directa, podczas gdy cesjo-

nariusz zyskiwał dodatkową actio 

utilis. Po zakwalifikowaniu wie-

rzytelności przez prawo Rozumu 

XVII-XVIII  w. jako porównywal-

nego z  własnością zbywalnego 

prawa majątkowego do wolności 

innego podmiotu48 pandektystyka 

uznała cesjonariusza w  połowie 

XIX w. za wyłącznego wierzyciela. 

To  obecne już w  ABGB (§ 1392) 

unormowanie przejęły kodyfikacje 

niemiecka (§ 398 BGB) i szwajcar-

ska (art. 164 OR), jednak nowsze 

IJ KLML NOQRST Römisches Recht, München 

2008, s. 84.

kodeksy, włoski, grecki, portugal-

ski i holenderski, nadal wymagają 

zawiadomienia dłużnika o przele-

wie (s. 1188–1191). Mimo że rów-

nież Judicature Act z 1873 r. i Law 

of Property Act z 1925 r. (sect. 136) 

uznały je za konieczne także przy 

legal assignment (s. 1226–1234), 

PECL (art. 11:102, 202) i  DCFR 

(art. III–5:104, 114) potraktowały 

je jako zbyteczne.

Rozbieżności występują rów-

nież w  reżimie uzgodnionego 

między wierzycielem i  dłużni-

kiem wyłączenia cesji (pactum 

de non cedendo). Jego absolutną 

skuteczność przyjmuje niemiecki 

BGB (§ 399), za którym podąża-

ją, mimo przeciwnego brzmienia 

§ 364c ABGB, praktyka austriac-

ka oraz kodeksy polski (art. 509) 

i  holenderski (art. 3:83). Prze-

waża jednak w  Europie ograni-

czenie skuteczności przelewu 

wyłączonego umownie do przy-

padku dobrej wiary cesjonariusza. 

PECL (art. 11:301–302) i  DCFR 

(art. III–5:108) przyjmują kompro-

misowo bezskuteczność względną 

jedynie w stosunku do dłużnika 

(s. 1197–1198). Następnym now-

szym trendem jest dopuszcze-

recenzje
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wykształca się ostatecznie 

zarówno na kontynencie, 

jak i w Anglii dopiero 

w XIX stuleciu.
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i DCFR (art. III–5:106) cesji wierzy-

telności przyszłych, a nawet cesji 

wszystkich wierzytelności dla ce-

lów zabezpieczenia (s. 1200–1203). 

Trzeba jednak dodać, że kwestia 

przypisania i przeniesienia praw – 

co dotyczyć będzie w CFR również 

przewłaszczenia i zastawu rucho-

mości – nie należy do modelowych 

„instrumentów opcjonalnych”, lecz 

do krajowego ius cogens49.

W oparciu o kwalifikację wie-

rzytelności jako rzeczy niemate-

rialnej (res incorporalis) starsze 

kodeksy cywilne aż do hiszpań-

skiego z 1898 r. włącznie uznawa-

ły cesję za szczególny przypadek 

sprzedaży. Tymczasem pandek-

tystyka i, w ślad za nią, BGB wy-

raźnie rozdzieliły abstrakcyjną 

czynność rozporządzającą prze-

lewu od zobowiązującej czynno-

ści bazowej (causa). W związku 

z tym kwestie istnienia wierzy-

telności (veritas) i wypłacalności 

dłużnika (bonitas) normowane 

były w ramach „sprzedaży praw” 

(Rechtskauf) ,  wspomnianej 

w dawnym § 437 BGB (obecnie 

§ 453). Z  uwagi na  niejasność 

regulacji kodeksowych w  ślad 

za  cywilistyką francuską spora 

część doktryny szwajcarskiej, 

austriackiej i  włoskiej uznaje 

przelew wierzytelności za czyn-

ność kauzalną50. W tym samym 

duchu PECL (art. 11:204) i DCFR 

(art. III–5:112) nie rozdzielają 

przelewu od uprzedniego zobo-

wiązania, pozostawiając kwestię 

wx yz {|}~�� Der Common Frame of Refe-

rence, s. 271–272.

50 W prawie polskim art. 510 § 2 k.c. roz-

strzyga jednoznacznie na rzecz kau-

zalności.

jego abstrakcyjności nierozstrzy-

gniętą (s. 1218–1220)51.

����� ����������
i ochrona poręczyciela 
(s. 1249–1344)

h�����g��� g efm�m fg����cd�
go strukturalną cechą poręczenia 

jest jego akcesoryjność. Wynika-

jąca stąd zależność od wysokości 

długu odróżnia zatem poręczenie 

zarówno od  umowy gwarancji, 

jak i od kumulatywnego przejęcia 

długu (s. 1257–1259). Na  tej sa-

mej zasadzie poręczyciel korzysta 

ze wszystkich zarzutów dłużnika. 

W przeciwieństwie do rzymskiej 

fideiussio jako przyjacielskiej przy-

sługi poręczenie stało się nowo-

czesnym środkiem pozyskiwania 

kredytu, zwłaszcza że od połowy 

XIX w. może ono obejmować ogół 

przyszłych roszczeń wobec dłużni-

ka. Ochronę poręczyciela zapew-

nia pisemna forma poręczenia, 

wprowadzona przez kodyfikacje 

od  końca XIX  w., która stała się 

obecnie zasadą prawa kontynental-

nego (s. 1274–1278). W Anglii, gdzie 

poręczeniu odpowiada contract of 

guarantee (s. 1263–1269), formę 

tę wprowadził już Statute of Frauds 

z 1677 r., natomiast we Francji – 

orzecznictwo. W związku z tym Ra-

nieri potwierdza swą tezę, że prawo 

francuskie stało się dziś czystym 

case law (s. 577, 1280–1286)52.

Nowy rozdział ochrony porę-

czyciela otworzyło prawodawstwo 

wspólnotowe, zwłaszcza dyrekty-

wa 87/102/EWG o kredycie konsu-

�� {���}��  �| �� ¡ z� Der Gemeinsame 

Referenzrahmen, s. 542.

52 Zob. o tym również: E. Steiner, French 

Legal Method, Oxford 2002, s. 75–99.

menckim53, którą w Niemczech – aż 

do wykluczającego taką praktykę 

wyroku ETS z  roku 2000 – usi-

łowano per analogiam stosować 

do poręczenia (s. 1295–1300). Na-

tomiast w oparciu o konstytucyjnie 

zawarowane prawa podstawowe 

Niemiecki Sąd Konstytucyjny (Bun-

desverfassungsgericht) zobowiązał 

w 1993 r. sądy cywilne do kontroli 

umów poręczenia, zawieranych 

przez niezamożnych i  niedo-

świadczonych członków rodziny, 

przeważnie kobiety, dla wsparcia 

działalności gospodarczej ich mę-

żów czy ojców (BVerfGE 89, s. 229–

235). Orzecznictwo to utrwaliło się 

w Niemczech, wpływając również 

na sądy austriackie i szwajcarskie 

(s. 1308–1320). W Anglii natomiast 

sądowa ochrona poręczającego 

za członków rodziny polega na kon-

troli, czy nie wywarli oni nań nie-

dopuszczalnego wpływu (undue 

influence), który funkcjonalnie od-

powiada kontynentalnemu pojęciu 

metus reverentialis (s. 1323–1333). 

Wystarczy przy tym, że wpływ ten 

winien być instytucji kredytowej 

znany (constructive notice).

Wreszcie orzecznictwo włoskie 

przeciwstawia roszczeniu takiej in-

stytucji oparty na jej złej wierze za-

rzut podstępu (exceptio doli genera-

lis). W innych krajach kontynentu 

ochrona poręczyciela sprowadza 

się do rozmaitych interwencji usta-

wodawczych i administracyjnych. 

Również i w tym zakresie Ranieri 

podkreśla, że  poza zbożną ten-

dencją proporęczycielską trudno 

mówić o homogeniczności prawa 

�¢ £¡~�¤¥�¦}¡ ¦~�¡�}�¦ ¥|§�§ �¨|�©�¨ª«
2008/48/WE, która zresztą również 

nie odnosi się do zabezpieczeń.
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instytucjonalnej, jak aksjologicz-

nej (s. 1340)54. Niemniej jednak 

opracowujący zabezpieczenia 

osobiste w ramach Study Group 

on a European Civil Code zespół 

niemieckiego cywilisty Ulricha 

Drobniga przedstawił modelowy 

projekt normatywny (art. 2:102, 

104, 107 PEL/Drobnig, Pers. 

Sec.), wzorowany przede wszyst-

kim na orzecznictwie angielskim 

i  ustawodawstwie francuskim. 

Został on bez większych zmian 

przejęty przez art. IV.G-4:101–107 

DCFR (s. 1341–1344).

ÀÁÂÃÄÅÆÇÄ ÂÈÉÊÂËËÌ
i odszkodowanie 
(s. 1345–1406)

Í²°±Î¹Ï»±¸¹ Ï± Ï±·Ð¹¿½µ¶
europejskiej przez Jheringa kon-

strukcja culpa in contrahendo nie 

przypadkiem powstała na gruncie 

niemieckim, gdzie ściśle romani-

styczna odpowiedzialność delikto-

wa z jednej strony wykluczała od-

szkodowania za tzw. szkody czysto 

majątkowe (§ 823 BGB), a z dru-

giej – dopuszczała ekskulpację 

dłużnika od  odpowiedzialności 

za działania osób, którym powie-

rzył on wykonywanie czynności 

(§ 831 BGB). Zmusiło to działają-

ce praeter legem sądy do zakwa-

lifikowania stosunków powsta-

łych w wyniku podjęcia kontaktu 

gospodarczego jako stosunków 

(przed)kontraktowych, co wyklu-

czało zarówno ekskulpację osoby 

odpowiedzialnej za personel, jak 

ÑÒ ÓÔÕÖ×ØÙÕÖÚÛÜØÝÞ ßà ÓáÝÚâãäÙåØæ Oso-

biste zabezpieczenia wierzytelności 

w projekcie zasad prawa europejskiego 

[w:] Pazdan et al. (eds.), Europeizacja 

prawa prywatnego, t. II, s. 69–73.

i niekorzystne dla poszkodowane-

go unormowanie ciężaru dowodu 

i przedawnienia55. Mimo spopula-

ryzowanej w latach osiemdziesią-

tych XX w. przez Canarisa formu-

ły „trójśladowości” niemieckiego 

prawa odszkodowawczego56 wpro-

wadzona w Niemczech w 2002 r. 

reforma prawa zobowiązań za-

chowała kwalifikację kontraktową 

(§ 311 ust. 2–3 BGB).

Natomiast poza Niemcami i Au-

strią odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone w fazie przedkontrak-

towej ma na całym kontynencie, 

podobnie jak w prawodawstwie 

i  orzecznictwie wspólnotowym, 

charakter deliktowy (s. 204, 

1350–51). Zwłaszcza w Szwajcarii, 

odgrywającej w tym zakresie rolę 

pilotażową, właściciel budynku 

odpowiada na  zasadzie ryzyka 

(art. 58 OR) za wszelkie szkody, 

wynikłe z nieutrzymania go w od-

powiednim stanie (s. 1365–1370). 

Tymczasem we Francji obciąża się 

sprzedawcę albo obowiązującą 

w sklepie kontraktową obligation 

de sécurité, albo odpowiedzialno-

ścią deliktową na zasadzie ryzyka 

z mocy art. 1384 Code civil, regulu-

jącego szkody wyrządzone przez 

rzeczy (fait des choses) wskutek 

niedostatecznego dozoru. Pod 

przepis ten podpada zwłaszcza 

obowiązek dbałości o  podłogę 

w lokalu handlowym i usługowym 

ÑÑ çØèéãæ Culpa in contrahendo, s. 131; 

J. von Hein, Die culpa in contrahen-

do im europäischen Vertragsrecht, 

„Zeitschrift für Gemeinschaftspriva-

trecht” 2007, nr 2, s. 55–56.

56 C.-W. Canaris, Schutzgesetze – Ver-

kehrspf lichten – Schutzpf lichten, 

Festschrift für Karl Larenz, München 

1983, s. 84.

(garde du sol). W Anglii wreszcie 

podobne obowiązki obciążają po-

siadaczy nieruchomości od począt-

ku XIX w. w ramach ogólnego tort 

of negligence, przy czym odwróce-

nie ciężaru dowodu na zasadzie 

oczywistości (res ipsa loquitur) 

przypisuje im w efekcie końcowym 

odpowiedzialność zbliżoną do ab-

solutnej (s. 1390–1404).

W  podsumowaniu tego prze-

glądu unormowań Ranieri doszu-

kuje się wspólnej zasady euro-

pejskiej, obciążającej posiadaczy 

lokali otwartych dla publiczności 

ryzykiem niebezpiecznych upad-

ków oraz podobnych wypadków 

klienteli (s. 1404–1406). Mimo 

różnorodnych kwalifikacji dogma-

tycznych: odpowiedzialności kon-

traktowej w Niemczech i Austrii, 

odpowiedzialności na  zasadzie 

ryzyka w Szwajcarii, Francji i Wło-

szech, czy wreszcie domniemania 

winy w Hiszpanii i Anglii – efekt 

praktyczny jest wszędzie podobny. 

Konstrukcja dogmatyczna odgry-

wa zatem drugorzędną rolę, sta-

nowiąc często jedynie nieuchronną 

konsekwencję szczególnej histo-

rycznej sytuacji wyjściowej. Wi-

doczne jest to zwłaszcza w prawie 

niemieckim, gdzie wąski zakres 

zapożyczonej od Rzymian odpo-

wiedzialności ex delicto wymusił 

ukształtowanie odpowiedzialno-

ści za culpa in contrahendo jako 

odpowiedzialności kontraktowej. 

Potwierdza się w ten sposób znana 

skądinąd prawda, że harmonizacja 

odpowiedzialności pozakontrak-

towej nastręcza większe trudności 

niż kontraktowej57.

êë ìí îïðñòóôïõ Projekt unifikacji europejs-

kiego prawa czynów niedozwolonych, 

recenzje
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deliktowa 
i wynagrodzenie czystej 
szkody majątkowej 
(s. 1407–1538)
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skiej  odpowiedzialności de-

liktowej, zwanej akwiliańską, 

doprowadziło do przyjęcia w ko-

dyfikacjach prawa Rozumu, ALR 

(I.6 § 11–12), Code civil (art. 1382) 

i  ABGB (§ 1295), tzw. klauzuli 

generalnej odpowiedzialności 

deliktowej, inspirowanej maksy-

mą moralną nieszkodzenia dru-

gim (neminem laedere). Klauzulę 

tę przejęły w zasadzie wszystkie 

nowsze kodeksy europejskie, 

m.in. art. 134 polskiego k.z. 

z  1933  r. i  art. 415 k.c. z  1964  r. 

(s. 1442–1444), a poza tym wiele 

kodyfikacji Ameryki Łacińskiej 

i północnej Afryki. Jedynie pra-

wo niemieckie odrzucało ogól-

ną odpowiedzialność deliktową 

za niedbalstwo, powielając w BGB 

(§ 823, 826) rzymski model re-

gulacji poszczególnych deliktów 

typowych, uzupełniony klauzula-

mi generalnymi o ograniczonym 

zasięgu. W reżimie tym, zwanym 

niekiedy – w  przeciwieństwie 

do reżimu jednolitej klauzuli ge-

neralnej – systemem pluralizmu 

ograniczonego, wykluczone było 

zwłaszcza odszkodowanie za stra-

ty czysto gospodarcze, poniesione 

np.  w  obrocie przedsiębiorstwa 

(s. 1419–1428).

Podobnie jak prawo rzymskie, 

dawne common law znało jedy-

:������� � ������ ����� �� �� � !�"
W. Kocot, Perspektywy harmonizacji 

prawa prywatnego, „Studia Iuridica” 

2005, nr 44, s. 419; R. Zimmermann, 

The Present State, s. 494–495.

nie równie kazuistyczny – mimo 

że  powstały w  sposób niezależ-

ny – system deliktów typowych 

(specific torts), takich jak zwłasz-

cza trespass, nuisance i  defama-

tion, co nazwać można systemem 

pluralizmu nieograniczonego58. 

Dopiero w ostatnich dziesięciole-

ciach XIX w. powstał ogólny delikt 

niedbalstwa (tort of negligence), 

a zgeneralizowana odpowiedzial-

ność z  tego tytułu wykształciła 

się w Anglii definitywnie dopiero 

w ostatnich dekadach XX w. Zakła-

da ona wyrządzenie szkody w wy-

niku złamania obowiązku troski 

o drugich (duty of care). Proble-

mem strukturalnym common law 

były wypływające z zasady privity 

of contract trudności w uogólnie-

niu tego obowiązku (s. 1431–1432), 

do którego przeforsowania w za-

kresie pozaumownym przyczynił 

się w 1932 r. słynny „przypadek 

ślimaka” Donoghue v. Stevenson. 

W wyroku tym uznano, że produ-

cent napojów odpowiada nie tylko 

wobec ich bezpośredniego odbior-

cy, lecz również wobec konsumen-

ta, niezwiązanego z producentem 

żadną umową (s. 1435–1437).

Wiele krajów prawa skodyfiko-

wanego, takich jak Szwajcaria czy 

Austria, pracuje intensywnie nad 

reformą odpowiedzialności delik-

towej (s. 1457–1460). Porzucają one 

przy tym kategorię bezprawności – 

nadal centralną w niemieckim reżi-

mie odpowiedzialności deliktowej 

i systemach odeń zależnych – w celu 

umożliwienia odpowiedzialności 

5# $ %&'(&)*+,- )(,- &(&)./0,- 12 3.4
waszkiewicz-Petrykowska, Deliktowa 

odpowiedzialność za własne czyny, KPP 

1998, nr 7, s. 208–224; taż, Współczes-

ne prawo cywilne, s. 126–130.

za szkodę czysto majątkową (pure 

economic loss). Ponosi ją zwłaszcza 

ten, kto utracił osobę, zapewniającą 

mu z mocy obowiązku ustawowe-

go środki utrzymania (§ 1327 ABGB; 

art. 45 OR; § 844 BGB), skąd termin 

Versorgungsschaden, czyli szkoda 

alimentacyjna (s. 1465, 1475)59. 

Inny typ szkody czysto majątkowej 

polega na uniemożliwieniu dłużni-

kowi spełnienia świadczenia przez 

osobę trzecią. Ponieważ w Niem-

czech roszczenia wierzycielskie 

nie podpadają pod pojęcie „innego 

prawa” z § 823 BGB, chroniącego 

tylko prawa bezwzględne, osoba 

ta odpowiada deliktowo za złama-

nie umowy przez dłużnika jedynie 

wtedy, gdy nakłoniła go do  tego 

umyślnie wbrew dobrym obycza-

jom (§ 826 BGB). Sądy austriackie 

i szwajcarskie przyznają jednak od-

szkodowanie również w razie winy 

nieumyślnej (s. 1487–1489), tworząc 

w ten sposób, praktykowaną także 

we Włoszech, deliktową ochronę 

wierzytelności (s. 1498).

Jednak i  pod tym względem 

brak w Europie jednolitości. Sądy 

polskie, greckie i portugalskie wy-

kluczają mianowicie za wzorem 

niemieckim odpowiedzialność 

deliktową za  „szkody pośred-

nie”60. Szkody takie, wynikające 

z ludzkiej śmierci lub uszkodzenia 

ciała, nie są  w  zasadzie zaskar-

żalne także w prawie angielskim 

(s. 1501–1502). Konstelacja po-

dobna do  trwałego uniemożli-

56 72 8/+.90; Cz y ny ni edoz wolone 

[w:] Adam Olejniczak (ed.), System pra-

wa prywatnego, t. VI, Warszawa 2009, 

s. 721–732.

60 M. Kaliński, Odpowiedzialność od-

szkodowawcza [w:] Olejniczak (ed.), 

System…, t. VI, s. 37–40, 45–6.
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nych wyniknąć może również 

ze zdarzenia tak banalnego, jak 

przerwanie przez osobę trzecią 

kabla elektrycznego, powodujące 

u  odbiorcy prądu straty w  pro-

dukcji (s. 1504). Orzecznictwo 

francuskie, włoskie i hiszpańskie 

rozwiązuje te przypadki bez tru-

du na podstawie ogólnej klauzuli 

deliktowej (s. 1518). Tymczasem 

sądy angielskie nie uznają zakłó-

cenia stosunku umownego przez 

niedbalstwo osoby trzeciej za do-

stateczną podstawę obciążenia jej 

wobec wierzyciela odpowiedzial-

nością z tytułu tort of negligence 

(s. 1522–1525).

MNPQRTNTUVWXY QV PQTR
między uszkodzeniem 
ciała a „nawiązką” 
(s. 1539–1619)

Z[\]^_`ab cde[_b f[]bg`bh
zwana we  Francji rykoszetową 

(dommage par ricochet), doty-

ka bliskich osoby bezpośrednio 

poszkodowanej, np. w wypadku 

drogowym, zwłaszcza członków 

rodziny, którzy doznali z  tego 

powodu szoku. Wspomniano 

już, że prawo rzymskie, a za nim 

europejskie prawo pospolite, 

traktowało krzywdy niemająt-

kowe bardzo restryktywnie. 

Pomysł rekompensowania ich 

w trybie nawiązki za ból (pretium 

doloris) powstał dopiero w pra-

wie Rozumu, skąd trafił on do 

§ 1323–1325 i  1330–1331 ABGB 

(s. 1541). Podczas gdy jednak 

orzecznictwo francuskie pod-

ciągało pod art. 1382 Code civil 

również szkodę moralną (s. 1587–

1593), niemiecka pandektystyka, 

a  nawet orzecznictwo pruskie 

do  obowiązującego w  Nadrenii 

Code civil, odrzucały ją  nadal. 

W  tym duchu BGB wykluczył 

ochronę deliktową honoru i pra-

wa osobowości, co Niemcy prze-

łamali dopiero w połowie lat pięć-

dziesiątych XX stulecia w drodze 

wykładni konstytucyjnej, opartej 

na  pojęciu godności ludzkiej 

(s. 1546–1547)61.

W  międzyczasie dziedzina 

szkód niemajątkowych została 

w skali europejskiej znacznie ujed-

nolicona (s. 1547–1548). Uprzednia 

restryktywność prawa niemieckie-

go wpłynęła jednak trwale na wie-

le systemów kontynentalnych, 

w  tym zarówno na  wykładnię 

art. 134 polskiego k.z., jak i póź-

niej na  brzmienie art. 445–446 

i 448 k.c.62, następnie na prawo 

włoskie i węgierskie, na art. 299 

kodeksu cywilnego greckiego 

z 1946 r., a nawet na art. 6:106 

nowej kodyfikacji holenderskiej 

(NNBW). Zresztą sądy niemiec-

kie i austriackie pozostają w tym 

względzie stosunkowo restryktyw-

ne, wymagając zwłaszcza, by szok 

psychiczny wywołał u poddanej 

mu osoby własną szkodę zdro-

wotną, podczas gdy bardziej libe-

ralne orzecznictwo szwajcarskie 

przyznaje najbliższym nawiązkę 

(Angehörigenschmerzensgeld) na-

wet w jej braku (s. 1576–1579).

Również i w tej dziedzinie brak 

jednak w  Europie jednolitości 

ij klmnmopq on mro mrsnmt uv xyz{{r|
meier, „Du sollst dir kein Bildnis ma-

chen…”, Festschrift Gunther Teubner, 

Berlin 2009, s. 231–248.

62 M. Kaliński, Odpowiedzialność od-

szkodowawcza, s. 38 –40, 45–46; 

A. Śmieja, Cz y ny niedoz wolone, 

s. 695–737.

judykatury. Jeszcze w 2002 r. ho-

lenderski Sąd Najwyższy (Hoge 

Raad) odmówił odszkodowania 

za krzywdę moralną matce dziec-

ka, przejechanego na jej oczach 

na  obszarze ograniczonego ru-

chu. Otrzymała ona co  prawda 

odszkodowanie za szok w sensie 

psychiatrycznie zdiagnozowanych 

zjawisk chorobowych, jednak 

z wykluczeniem szkody „żałob-

nej” czy „uczuciowej”, a to z uwa-

gi na enumeratywność wyliczenia 

uprawnionych do odszkodowania 

za  śmierć bliskich w  art. 6:108 

NNBW (s. 1584–1586)63. Podobnie 

jak w prawie francuskim, również 

w prawie angielskim sprowadze-

nie kwestii odpowiedzialności 

do związku przyczynowego stano-

wi narzędzie podziału ryzyka mię-

dzy sprawcą a poszkodowanym. 

Po  stronie pierwszego wymaga 

się jednak obowiązku troski (duty 

of care), a po stronie drugiego – 

spowodowanej bliskością czaso-

przestrzenną do wypadku szkody, 

wynikłej z  szoku psychicznego 

(nervous shock damage), podczas 

gdy naturalny żal po stracie bli-

skich nie wystarcza, podobnie jak 

w  prawie niemieckim (s. 1593–

1600). Sądy włoskie i  szwedz-

kie przyznają zadośćuczynienie 

za  krzywdę moralną dopiero 

od lat dziewięćdziesiątych XX w. 

(s. 1600–1616).

Perspektywa europejska oka-

zuje się zatem raz jeszcze zróż-

nicowana. Prawo niemieckie, 

austriackie i w pewnym zakresie 

szwedzkie ujmują problem jako 

i} ~q�v �r�on� �v�v �nym�ns�� Law of 

Obligations [w:] J.M.J. Chorus et 

al. (eds.), Introduction to Dutch law, 

wyd. 4, Kluwer 2006, s. 144–145.
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dóbr prawnych, a zwłaszcza zdro-

wia, bliskich ofiary. Natomiast 

prawo francuskie, szwajcarskie 

i, w efekcie końcowym, również 

włoskie przyznaje im rekompensa-

tę za ból psychiczny. Na płaszczyź-

nie aksjologicznej chodzi przede 

wszystkim o znalezienie równo-

wagi między ochroną sprawcy 

szkody przed nieograniczoną 

odpowiedzialnością a respektem 

dla podmiotów duchowo dotknię-

tych przez wypadek. Rozmaite na-

rzędzia prawne, służące temu celo-

wi w różnych krajach zgodnie z ich 

tradycją dogmatyczną, są w dużym 

stopniu funkcjonalnie zamien-

ne. Co do zasady jednak zadość-

uczynienie pieniężne za krzywdę 

moralną zostało uznane – i to za-

pewne w zbyt wysokim stopniu64 – 

zarówno przez Study Group on 

a European Civil Code (art. 2:201–

202 CoPEL Liab. Dam.), której 

propozycje włączono do  DCFR 

(art. VI-2:201–202), jak i  przez 

European Group on Tort Law 

(art. 10:301 PETL), którą kieruje 

cywilista austriacki Helmut Koziol 

(s. 1617–1619).

����������� ¡�¢£
wytwórcy wadliwych 
produktów 
(s. 1621–1755)

¤¥������� ����¦� ���� ���§
spornie nie rozwiązuje problemu 

odpowiedzialności wytwórcy 

produktów masowych (s. 1623). 

Ze  względu na  doktrynę privity 

of contract w anglosaskim kręgu 

prawnym wytwórcy nie można 

¨© ª« ¬®®¯°®±²²³ The Present State of 

European Private Law, s. 496.

było jednak obciążać obowiązkami 

troski (care) w stosunku do osób 

trzecich, jakimi byli konsumenci. 

Zasadę tę przełamał w 1916 r. pre-

cedens amerykański MacPherson 

v. Buick Motor Co., umożliwiając 

na  podstawie tort of negligence 

skargę nabywcy samochodu bez-

pośrednio przeciw wytwórcy. Ściś-

le obiektywna odpowiedzialność 

producenta utrwaliła się w USA 

od połowy XX w. W prawie brytyj-

skim skargę przeciw producentowi 

dopuścił wspomniany już wyrok 

Donoghue v. Stevenson z 1932 r., 

który rozciągnięto następnie 

na kupców, importerów, rzemieśl-

ników itp. (s. 1624–1632)65.

Natomiast orzecznictwo fran-

cuskie już na początku XX w. bez 

trudności obciążało wytwórcę pro-

duktów niebezpiecznych, np. bro-

ni czy pojazdów, odpowiedzialno-

ścią deliktową wobec osób trzecich 

na podstawie art. 1382 Code civil, 

uznając jego winę za ewidentną 

i niewymagającą dowodu (s. 1635–

1644). W 1968 r. również w Niem-

¨´ µ« ¶¯·±¸¹º¯·»¹¼½¯¾°¿ºÀ·¸º±³ De-

liktowa odpowiedzialność, s. 220–224; 

taż, Współczesne prawo, s. 129–130.

czech zwyciężyła konstrukcja de-

liktowa, oparta na winie wytwórcy 

(§ 823 ust. 1 BGB). Możliwość jego 

ekskulpacji w razie winy pracow-

ników i przypisanie ciężaru dowo-

du poszkodowanemu zostały przy 

tym praktycznie wyłączone przez 

obciążenie wytwórcy domniema-

niem tzw. winy organizacyjnej 

(s. 1645–1646). Według judykatury 

niemieckiej w ramach swych obo-

wiązków bezpieczeństwa, bo tak 

bodaj należy tłumaczyć termin Ver-

kehrs(sicherungs)pflichten66, wy-

twórca odpowiada zatem za błędy 

konstrukcyjne i produkcyjne oraz 

za zaniedbanie informacji i obser-

wacji produktu na rynku z punk-

tu widzenia jego bezpieczeństwa 

(s. 1651–1653). Odpowiedzialno-

ścią deliktową obciążyło produ-

centa od  lat siedemdziesiątych 

XX w. również prawo holenderskie 

(s. 1677–1680).

Alternatywą dla odpowiedzial-

ności deliktowej jest odpowie-

dzialność kontraktowa, do której 

sięgnęły sądy francuskie na długo 

¨¨ µ« ¶¯·±¸¹º¯·»¹¼½¯¾°¿ºÀ·¸º±³ De-

liktowa..., s. 215; taż, Współczesne..., 

s. 128.

ÁÂÃÄÅÆÇÈÃ ÇÃÄÃÉÃ ÊËÈÅ

bezspornie nie rozwiązuje 

problemu odpowiedzialności 

wytwórcy produktów 

masowych.
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85/374/EWG o odpowiedzialno-

ści za wadliwe produkty. Z uwagi 

na zasadę niełączenia (non-cumul) 

odpowiedzialności, dającą roszcze-

niom kontraktowym pierwszeń-

stwo przed deliktowymi, konsu-

ment francuski musi wykorzystać 

roszczenie gwarancyjne przeciw 

sprzedawcy z tytułu ukrytych wad 

towaru, przysługujące mu zresztą 

jako action directe bezpośrednio 

przeciw każdemu przedsiębiorcy 

w ich łańcuchu, poczynając od pro-

ducenta (art. 1641–1645 Cc)67. 

W  celu wykluczenia krótkiego 

terminu przedawnienia tych rosz-

czeń Cour de Cassation przypisał 

wytwórcy w 1991 r. umowne zo-

bowiązanie rezultatu (obligation 

contractuelle de sécurité) autono-

miczne w stosunku do gwarancji 

sprzedawcy. Wreszcie w 1998 r. 

tenże sąd porzucił całkowicie 

reżim sprzedaży, obciążając pro-

ducenta odpowiedzialnością „na-

tury mieszanej”, skonstruowaną 

na podstawie art. 1147 i 1384 Code 

civil, interpretowanych „w świetle” 

wówczas jeszcze nie implemento-

wanej dyrektywy (s. 1681–1688).

Ranieri omawia szeroko odpo-

wiedzialność na zasadzie ryzyka 

z mocy dyrektywy 85/374/EWG 

i   sposób je j  implementacj i 

w  poszczególnych państwach 

członkowskich (s. 1697–1755). 

Dyrektywa ta  wprowadziła nie-

zawinioną odpowiedzialność 

wytwórcy za  uszkodzenie cia-

ła i  należących do  konsumenta 

ßà á âãä åæçèéêã äçæë ìëéãíî ãîèëïãäð
skim: M.J. Schermaier, New Law Based 

on Old Rules [w:] M. Ebers et al. (eds.), 

European Perspectives on Producers’ 

Liability, Sellier 2009, s. 98–104.

przedmiotów, pozostawiając od-

szkodowanie za krzywdę niema-

jątkową regulacjom narodowym. 

Ostatnio dyrektywa ta  została 

uzupełniona dyrektywą 2001/59/

WE o bezpieczeństwie produktów. 

We Francji ustawa implementacyj-

na z 1998 r., włączona do Code civil 

jako art. 1386–1-18, uchyliła nawet 

tradycyjną zasadę niekumulowa-

nia odpowiedzialności kontrak-

towej i deliktowej (s. 1725–1728). 

Z reguły jednak ustaw implemen-

tacyjnych nie włączano do kodek-

sów. Zwłaszcza niemiecka ustawa 

o odpowiedzialności za wadliwe 

produkty z 1989 r. oparła się na-

wet reformie prawa zobowiązań 

z 2002 r., zachowując status usta-

wy „okołokodeksowej”68.

W skali europejskiej unifikacja 

raczej się nie powiodła, poczynając 

od rozumienia tak centralnych ka-

tegorii, jak produkt czy producent, 

a  kończąc na  usankcjonowaniu 

niejednolitości zadośćuczynienia 

za krzywdy niemajątkowe poprzez 

odesłanie do praw narodowych. 

Niejasny pozostaje również za-

kres obciążającego konsumenta 

dowodu wadliwości produktu 

(s. 1734–1736)69. W  każdym ra-

zie stała wykładnia ETS, według 

której prawodawca wspólnotowy 

zmierzał do totalnej harmonizacji 

odpowiedzialności za  produkt, 

została w doktrynie zainteresowa-

nych krajów jednomyślnie odrzu-

ßñ òó ôçõîåö Umocowanie do zbliżenia pra-

wa prywatnego państw członkowskich 

w prawie Unii Europejskiej [w:] Pazdan 

et al. (eds.), Europeizacja prawa pry-

watnego, t. I, s. 153.

69 F.J. Mohmand, Odpowiedzialność 

za  produkt w  prawie polskim, Łódź 

2008, s. 76–79.

cona. Ta formalistycznie jednolita 

wykładnia pogorszy bowiem sytu-

ację konsumenta np. we Francji 

czy w Niemczech (s. 1736–1744)70. 

Podobnie jak w  podsumowa-

niu poprzedniego rozdziału Ranie-

ri podkreśla funkcjonalną równo-

ważność rozmaitych instrumentów 

dogmatycznych niezawinionej od-

powiedzialności producenta. Przy-

jęły ją zarówno Principles of Euro-

pean Tort Law (art. 4:202, 5:101 

PETL), jak i projekt Study Group 

(art. 3:204 CoPEL Liab. Dam.), re-

cypowany w DCFR (art. VI-3:204).

÷øùúûüýþÿPþ ��üý���
spraw bez zlecenia oraz 
„ratowanie” cudzej osoby 
i mienia (s. 1757–1800)

R�ÞÖÓÑ� ÝÏ�×ÝÓ Ï�ÐÒÐÓØ� � ÎÏ��
wadzeniu cudzych spraw bez 

zlecenia zaczyna się ogólnoeuro-

pejskim wprowadzeniem histo-

rycznym. Wynika zeń, że  insty-

tucja negotiorum gestio, dobrze 

znana prawu rzymskiemu, a na-

stępnie pospolitemu i  – mimo 

sporych różnic w  szczegółach – 

wszystkim kontynentalnym kody-

fikacjom cywilnym (s. 1764–1765), 

jest kompletnie obca systemo-

wi common law (s. 1768–1769). 

Uznaje on jednak, podobnie jak 

system kontynentalny, szczegól-

nie w prawie morskim (maritime 

salvage), roszczenie o zwrot na-

kładów na ratowanie obcej osoby 

lub jej dóbr. Mimo to Study Group 

von Bara zaproponowała bez że-

nady tradycyjną kontynentalną 

definicję prowadzenia cudzych 

à7 ôë éë 	èç
�ä� ïëèó ó �ë�í��
�ö The 

Needs of Transformation of the Direc-

tive 1999/44/EC, „Studia Prawno-

-Europejskie” 2004, nr 7, s. 93–104.
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Ben. Int. art. 1:101), przejętą do-

słownie przez art. V-1:101a DCFR 

(s. 1768–1770)71. W sprawie ewen-

tualnej harmonizacji pozostaje 

więc liczyć na daleko posuniętą 

dobrą wolę Anglików.

Analiza judykatur krajowych 

na temat szkody poniesionej w cu-

dzym interesie wykazuje jednak 

ich sporą niejednolitość. Nie tylko 

sądy angielskie, lecz również fran-

cuskie i włoskie tylko wyjątkowo 

rekompensują nieproszonemu 

„ratownikowi” poniesione prze-

zeń przy tej okazji straty. Podsta-

wę prawną takich rozstrzygnięć 

stanowią w braku umowy zlece-

nia alternatywnie: wynikające 

z fikcji umowy o pomoc (conven-

tion d’assistance) zobowiązanie 

kontraktowe, następnie prowa-

dzenie cudzych spraw bez zlece-

nia i wreszcie odpowiedzialność 

deliktowa72. Chętniej natomiast 

przyznają odszkodowanie w opar-

ciu o rzymską negotiorum gestio 

orzecznictwo niemieckie, szwaj-

carskie i ostatnio również austriac-

kie (s. 1799–1800). Mimo tej nie-

jednolitości kierowana przez von 

Bara Study Group uznała za sto-

sowne przyznać „ratownikowi” od-

szkodowanie, równie niejednolicie 

określone jako indemnification, re-

muneration i reparation (PEL/von 

Bar, Ben. Int. art. 3:101–104). Jak 

zwykle projekt ten został przejęty 

przez DCFR (art. V-3:101–104).

&' ()*+*,-./0 12 3/440)45..6 The 

Present State of European Private Law, 

s. 499–500.

72 Natomiast doktryna polska uznaje 

tę odpowiedzialność za instytucję sui 

generis: Śmieja, Czyny niedozwolone, 

s. 740–743.

D89:; <=;:; = >?@A=8<>B;

kontrola wykonywania 
praw podmiotowych 
(s. 1801–1898)

CEFGHIJKLMNO QFGEIS TUKEM VSW

muje Ranieri od strony jej przeci-

wieństwa, a zarazem procesowej 

konkretyzacji, czyli podstępu (do-

lus) lub szerzej: nadużycia prawa. 

Oparta na zasadzie dobrej wiary 

kompetencja sędziowska do zmia-

ny lub ograniczenia istniejących 

pozycji prawnych występuje w pra-

wie niemieckim i  szwajcarskim, 

a  ostatnio również austriackim 

i holenderskim (s. 1803, 1825). Jej 

historycznym punktem wyjścia był 

rzymski zarzut podstępu (exceptio 

doli),73 który po wygaśnięciu pro-

cesu formularnego przetrwał jako 

pojęcie w procesie kognicyjnym, 

w europejskim prawie pospolitym, 

a następnie w § 242 (wykonanie zo-

bowiązania zgodnie z dobra wiarą) 

i 826 (sprzeczne z dobrymi obycza-

jami umyślne wyrządzenie szkody) 

BGB. Prawo pospolite rozróżniało 

zarzut podstępu przeszłego (excep-

tio doli praeteriti) lub specjalnego 

(specialis), piętnujący konkretne 

zachowanie powoda, prowadzą-

ce do czynności prawnej, z której 

powód wywodzi swe roszczenie, 

i zarzut podstępu teraźniejszego 

(exceptio doli praesentis) lub ogól-

nego (generalis), podważający jako 

nadużycie prawa samo wytoczenie 

formalnie przysługującej skargi 

(s. 1803–1804).

Dzięki zarzutowi podstępu 

poczynając od  lat dwudziestych 

XX w. niemieckie prawo sędziow-

&X Y-0)-0Z [2 \5Z,-5]6 Dobra wiara jako 

symbol europejskiej tożsamości prawa, 

Poznań 2006.

skie rozwinęło na podstawie § 242 

BGB instytucję Verwirkung. Polega 

ona na utracie prawa wskutek po-

wołania się nań z opóźnieniem, 

podczas którego przeciwnik mógł 

w dobrej wierze uznać, że prawo 

to  nie będzie już wykonywane. 

Jest to  więc rodzaj faktycznego 

przedawnienia, następującego 

jeszcze przed upływem przedaw-

nienia ustawowego (s. 1816–1817). 

Sąd Rzeszy (Reichsgericht) do-

puszczał zresztą zarzut podstępu 

również w  sytuacji odwrotnej, 

a mianowicie przeciw zarzutowi 

przedawnienia, podniesionemu 

przez pozwanego, który uprzed-

nio dał powodowi do poznania, 

że z zarzutu tego nie skorzysta. 

Instytucja Verwirkung zamykała 

luki długiego, bo aż 30-letniego 

przedawnienia, które dopiero 

w  2002  r. zostało w  Niemczech 

skrócone do 3 lat74. Innym przy-

padkiem sędziowskiej korektury 

ius strictum za  pomocą zarzutu 

nadużycia prawa jest w  Niem-

czech wykluczenie powołania się 

na nieważność czynności prawnej 

ze względu na niedochowanie for-

my (s. 1820).

Z  obawy o  przerost władzy 

sędziowskiej w  krajach romań-

skich, zwłaszcza we Francji i Wło-

szech, uwzględniono dobrą wiarę 

w mniejszym stopniu. Natomiast 

w Szwajcarii (art. 2 ust. 2 ZGB), 

a później w Polsce (art. 189 k.z.; 

art. 5, 354 k.c.), Grecji (art. 281 

k.c. z  1946  r.) i  Portugalii (art. 

334 Código civil z  1966  r.) oraz 

&^ _`)2a2a5)+/.0]6 b2 _`,-`cd+6Moderni-

zacja prawa zobowiązań w niemieckim 

kodeksie cywilnym, Księga Pamiątkowa 

dedykowana Jerzemu Rajskiemu, War-

szawa 2007, s. 483–484.
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w ghijklmhh nlopq r Código civil, 

znowelizowanego w 1974 r.) po-

służono się konstrukcją nadużycia 

prawa w  podobnych celach jak 

w  Niemczech. Pominięta przez 

kodeksy dobra wiara jest znana 

orzecznictwu w Austrii i Holandii, 

które znajduje częściowo oparcie 

w  § 914 ABGB w  brzmieniu 

z 1916 r., wspominającym „prakty-

kę uczciwego obrotu”, i w art. 6:2 

NNBW, zawierającym klauzulę 

„rozsądku i słuszności”75. Zarów-

no PECL (art. 1:201), jak i Zasady 

UNIDROIT (art. 1.7) wymaga-

ją od  stron działania zgodnego 

z  good faith i  fair dealing76. Po-

dobnie jak w wielu innych przy-

padkach prawo angielskie różni 

się jednak zasadniczo od konty-

nentalnego, ignorując ogólną 

zasadę dobrej wiary przy wyko-

naniu zobowiązań (s. 1873–1874). 

Zapewne dlatego akty modelowe 

ACQP (art. 7:101–104) i  DCFR 

(art. III-1:103) nie zajmują pod tym 

względem zdecydowanej pozycji 

(s. 1895–1898).

tuvxy xz{|}~y�yx�

w perspektywie 
historycznej

���lpl w po��� ��m��ol�hl jl�

chęca do ogólnych refleksji. Za-

równo historia prawa, jak i kom-

paratystyka prawnicza odłożyły 

od jakiegoś czasu do lamusa tra-

dycję badań w  konwencji prze-

ciwieństwa. Z  uwagi na  stojące 

przed nimi zadania praktyczne 

zarówno w analizach prawa epok 

�� �� �������������� Klauzula generalna 

rozsądku w prawie prywatnym, War-

szawa 2007, s. 171–173.

76 Ł. Korecki, Zasada dobrej wiary przy 

negocjowaniu umowy, s. 30–31.

minionych, jak i  prawa państw 

obcych w większym stopniu ceni 

się obecnie wydobywanie podo-

bieństw. W doktrynie i w orzecz-

nictwie cywilistycznym krajów 

Unii wykształca się stopniowo 

mentalność europejska. Jako 

jej przykład Ranieri przytacza 

rozciągnięcie zadośćuczynienia 

za rykoszetową szkodę moralną 

na osoby pozostające w partner-

skich związkach pozamałżeńskich, 

co austriacki Sąd Najwyższy uza-

sadnił w 2002 r. za pomocą argu-

mentacji prawno-porównawczej 

(s. 1572–1575). Jesteśmy jednak 

Europejczykami jeszcze w  zbyt 

małym stopniu, by już dzisiaj po-

zwolić sobie na europejski kodeks 

cywilny, choćby tylko w zakresie 

zobowiązań.

Europejskość ta  nie wynika 

zresztą w  pierwszym rzędzie 

z prawa wspólnotowego. Jego roz-

porządzenia i dyrektywy, składa-

jące się na dorobek wspólnotowy 

(acquis communautaire), nie mogą 

być interpretowane w trybie bez-

założeniowej egzegezy77. Acquis 

communautaire jest bowiem tylko 

nadbudówką nad fundamentem 

wspólnych dla państw członkow-

skich zasad i konstrukcji (acquis 

commun). Właśnie one stanowią 

głębsze przesłanki historycz-

ne, które umożliwiły powstanie 

i rozwój prawa wspólnotowego. 

Ze względu na ich genezę winny 

być one badane nie tylko przez 

komparatystów, lecz również 

przez historyków prawa. W zakre-

sie zobowiązań dobry początek 

�� �� ������� �� ��  �� ���� Grundre-

geln des bestehenden Gemeinschaftspri-

vatrechts?, s. 1118, 1126.

robi nowy polski podręcznik pra-

wa rzymskiego78. Należy przy tym 

pamiętać, że procesy historyczne, 

takie jak dopuszczenie zaskarżal-

ności paktów, umów na rzecz oso-

by trzeciej, zastępstwa bezpośred-

niego i cesji wierzytelności, trwały 

w Europie stulecia. Dlatego Ranie-

ri podkreśla trafnie, że do stwo-

rzenia jednolitego europejskiego 

prawa umów nie wystarczy proste 

ujednolicanie tekstów norma-

tywnych, gdyż prawo to wymaga 

zmierzenia się z poważnym wy-

zwaniem prawno-kulturalnym.

¡¢£¤¢¥¦ §¢¨©§ ¤¥©ª«¤«¬¦ 
a dogmatyka prawnicza

� ®�¯lkih� i�°±l¯hj�² o�l¯m���

zachodnia tradycja prawna, odzy-

skawszy jego tereny, okazała się 

tworem niejednolitym. Ideał kody-

fikacji jest bowiem obcy zarówno 

kulturze prawnej anglosaskiej, jak 

i nordyckiej. Wyklucza to spośród 

jego entuzjastów nie tylko Wiel-

ką Brytanię i Republikę Irlandii, 

lecz również Danię, Finlandię 

i Szwecję oraz kraje dotychczas 

pozaunijne: Islandię i Norwegię. 

Wchłonięcie common law przez 

kodyfikację europejską musiałoby 

oczywiście oznaczać utratę jego 

atrakcyjności na światowym ryn-

ku systemów prawnych79. Jednak 

gdy mowa o europejskim prawie 

zobowiązań, rozumianym łącznie 

�³ ´�µ¶��� � ���� Prawo rzymskie. U pod-

staw prawa prywatnego, Warszawa 

2009, s. 427–544.

79 O. Lando, Kultura a prawo kontraktów, 

„Nowa Europa” 2008, nr 11, s. 133; 

M. Meli, Il diritto privato tra passato 

giuridico europeo e futuro dell’Unione, 

Studi per Giovanni Nicosia, t. V, Mila-

no 2007, s. 282.
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miętać, że w tradycyjnej postaci 

to ostatnie nie zna ani wspólnego 

dla kontraktów i deliktów poję-

cia zobowiązania (obligatio), ani 

ostrego podziału między prawem 

rzeczowym a obligacyjnym80. Po-

nadto już sam angielski system 

umów odznacza się licznymi par-

tykularyzmami, by – poza dwoma 

nieprzetłumaczalnymi pojęciami 

consideration i frustration – wymie-

nić tylko restryktywne traktowanie 

dobrej wiary, zasadę wykładni 

obiektywnej, ograniczenie zakresu 

ius dispositivum i minimalizację in-

gerencji sędziego w treść umowy81.

W  konsekwencji zagadnienie 

jednolitego europejskiego prawa 

zobowiązań sprowadza się do py-

tania, na ile prawo angielskie zbli-

żyło się ostatnio do kontynentu. 

Standardowe dowody wpływów 

kontynentalnych na historię pra-

wa angielskiego ograniczają się 

bowiem do kilku z dawna znanych 

i nie dotykających trzonu common 

law przypadków: stosowanie 

prawa kanonicznego przez sądy 

duchowne, a  następnie przez 

Sąd Admiralicji, nauczanie prawa 

rzymskiego na  uniwersytetach 

Oxford i Cambridge, przejęcie kon-

tynentalnego prawa handlowego 

(law merchant), stowarzyszenie 

Doctors’ Commons, pielęgnujące 

tradycję utrumque ius, angielskie 

tłumaczenia myślicieli prawa Ro-

ÈÉÊË ÌÍÎÏÐÑÒ English Private Law in 

the Context of the Codes [w:] M. van 

Hoecke, F. Ost (eds.), The Harmonisa-

tion of European Private Law, Oxford –

Portland 2000, s. 49–58.

81 R. Mańko, Unifikacja europejskiego 

prawa prywatnego, „Nowa Europa” 

2008, nr 11, s. 53.

zumu Grocjusza czy Pufendorfa 

oraz takich prawników usus mo-

dernus, jak Heinecjusz, oraz kon-

takty z niemiecką Szkołą Histo-

ryczną i  pandektystyką82. Mimo 

intensywnych badań nie dokonano 

na tym polu nowych odkryć.

Wydaje się przy tym niewąt-

pliwe, że  western legal tradition 

stanowi przecież dużo bardziej 

wspólnotę wartości, niegdyś 

ukonstytuowaną dla dania odpo-

ru socjalizmowi realnemu, a dziś 

neutralizującą wpływy kultury 

Islamu, niż organiczną wspólnotę 

konstrukcji dogmatycznych. Właś-

nie te są jednak niezbędne dla po-

myślnego przeprowadzenia prac 

kodyfikacyjnych czy choćby tylko 

harmonizacyjnych. Zresztą dysku-

sje i kompromisy polityczne wokół 

opublikowanego ostatnio DCFR 

odsuwają na plan dalszy głębszą 

refleksję nad fundamentalnymi dla 

europejskiego prawa prywatnego 

wartościami, co w dalszej konse-

kwencji stanowić może pewne za-

grożenie dla tożsamości prawnej 

Europy.

ÓÔÕÖ×ØÔ ØÙ×ÕÚÛÜ×

i wielopoziomowe
ÝÞºßàÀ»À¼ áâ¸À¼¹â À¾ã¼¿¹ºÇ

cja europejska Wielkiej Brytanii 

i Republiki Irlandii, datująca się 

od akcesji tych państw do EWG 

w  1973  r., skierowała common 

law  na  trajektorię zbliżającą 

je stopniowo do kontynentu. Pro-

ces ten, w ramach którego zresz-

tą common law wpływa również 

na prawo kontynentalne, musi się 

zakończyć powstaniem jakiejś po-

Èä åË æçÑÐèÒ The Fantasy Men, „Rechtsge-

schichte” 2007, nr 10, s. 169–192.

staci systemu mieszanego (mixed 

system). Należy przy tym zazna-

czyć, że  systemy te, zwłaszcza 

takie jak prawo Szkocji i Afryki 

Południowej, nie powstawały do-

tąd przez wymieszanie w jednym 

kotle wszystkich składników. Ich 

prawo cywilne materialne zacho-

wywało bowiem charakter civil 

law, podczas gdy proces i prawo 

handlowe pochodziły ze  stano-

wiącego warstwę późniejszą com-

mon law. Przy tym właśnie w pra-

wie zobowiązań w największym 

stopniu doszło do syntezy angiel-

sko-kontynentalnej83. Zapewne 

podobny rozwój nastąpi z czasem 

w ramach Unii. Jej specyfika pole-

ga jednak na tym, że prawo cywil-

ne jej krajów członkowskich już 

dziś stanowi system wielopozio-

mowy, w ramach którego prawo 

narodowe uzupełniane jest przez 

prawo wspólnotowe, a to z kolei 

przez międzynarodowe prawo 

jednolite84.

Podobna wielopoziomowość – 

i  nieodłącznie z  nią związany 

podział suwerenności między 

Unię i jej członków85 – występuje 

w dziedzinie prawa konstytucyj-

nego. Również ono stanowi obec-

nie system trójpoziomowy, zło-

żony z konstytucji narodowych, 

unijnego porządku ponadnaro-

dowego i Europejskiej Konwencji 

Èé êË ëÐìíÒ ëË îìÎÎÐèÎÍïïÒ The Devel-

opment of Legal Doctrine in a Mixed 

System, [w:] tych (eds.), A History of 

Private Law in Scotland, Oxford 2000, 

s. 4–8.

84  S. Leible, Drogi do europejskiego pra-

wa prywatnego, „Europejski Przegląd 

Sądowy” 2007, nr 8, s. 6–7.

85 D. Obradovic, The Doctrine of Divisible 

Sovereignty, „Studia Prawno-Europej-

skie” 1996, nr 1, s. 26.
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ordynowane są przez transnaro-

dowe zasady konstytucyjne Unii, 

do których należą podejście an-

tropocentryczne, stawiające oso-

bę ludzką ponad interesem pań-

stwowym, a  zwłaszcza uznanie 

godności człowieka za najwyższą 

wśród prawnie chronionych war-

tości, oraz gwarancja praw fun-

damentalnych, opartych na god-

ności ludzkiej i ograniczających 

każdą władzę publiczną łącznie 

z ustawodawcą. Jako skuteczny 

instrument rozstrzygania kolizji 

między tymi zasadami propaguje 

się zasadę proporcjonalności86.

N��� � ����� ius 

commune

R�ô�ùú 	ö
�ÿø �óû ûø��ÿþÿP

cjonaliści starej daty ubolewają 

nad podzielną – i w ramach Unii 

już podzieloną – suwerennością, 

tradycyjni cywiliści opłakują utra-

tę koherencji przez ich narodowe 

kodeksy. W wyniku punktowych 

interwencji prawa wspólnotowe-

go dekodyfikacja systemów naro-

dowych będzie się zapewne pogłę-

biać, prowadząc do „dezintegracji 

przez harmonizację”. Nastąpi ona 

dlatego, że  każdy z  systemów 

krajowych będzie wykonywał za-

dane mu działania integracyjne 

we właściwym sobie trybie. W ra-

mach powstającego w ten sposób 

sprzężenia zwrotnego nie tylko 

obowiązujące prawo wspólnoto-

we wpłynie na  prawa krajowe, 

lecz i odwrotnie: od tych ostatnich 

zależeć będzie przyszły kształt 

8� �� ������� The Emergence of a Euro-

pean Constitutional Law, „European 

Journal of Comparative Law” 2007, 

vol. 11.3, s. 5.

prawa unijnego. Kształt ten trud-

no dokładnie przewidzieć, jednak 

wykluczona wydaje się dokładna 

powtórka cyklu historycznego: 

pandektystyka – kodyfikacja – 

neopandektystyka – nowa kody-

fikacja itd. Podobnie jak neopan-

dektystyka nie jest zwykłą repliką 

pandektystyki, tak i nowa kodyfi-

kacja europejska w  warunkach 

wielopoziomowego porządku 

prawnego nie będzie mogła być 

repliką kodyfikacji dotychczaso-

wych87.

Z  drugiej strony mimo wy-

nikającej z  analiz Ranieriego 

przedwczesności projektów mo-

delowych, działania harmoniza-

cyjne są  jednak nieodwracalne. 

Co  więcej, tworzą one nową 

tradycję prawa europejskiego, 

a  może raczej kontynuują tra-

dycję zapoczątkowaną w 1927 r. 

przez włosko-francuski projekt 

prawa zobowiązań i  w  1933  r. 

przez polski kodeks zobowiązań. 

Oczywiście jeśli kodyfikacja taka 

powstanie, będzie zawierała dużo 

więcej elastycznych zasad niż 

sztywnych norm prawnych. Nie 

nastąpi więc powrót do jednoli-

tego ius commune europejskiego 

średniowiecza, za którym tęsknią 

niektórzy liderzy obecnego ruchu 

harmonizacyjnego. Powrót taki 

jest wykluczony choćby dlatego, 

że dawne ius commune nie było 

systemem jednolitym, lecz raczej 

złożoną strukturą, przypomina-

jącą dzisiejsze systemy wielopo-

8� �� �������� Governance implications for 

the EU of the changing character of pri-

vate law [w:] F. Cafaggi, H. Muir-Watt 

(eds.), Making European Private Law, 

Cheltenham 2008, s. 269–286.

ziomowe88. W jego ramach liczne 

zwyczaje o charakterze lokalnym 

i nadrzędne w stosunku do nich 

prawa regionalne (iura propria) – 

a było ich w przedkodyfikacyjnej 

Francji krótko przed Rewolucją 

odpowiednio 300 i 60 – przykry-

wała cienka warstwa określanego 

jako ius commune ogólnoeuropej-

skiego „prawa uczonego”89.

Podobnie jak dzisiejsze zbiory 

prawne PECL, ACQP i DCFR było 

to law in books o miękkiej skutecz-

ności (soft law). Z jego wyłącznie 

subsydiarnej mocy wynika, że sta-

nowiło ono średniowieczny „in-

strument opcjonalny”, który nigdy 

i nigdzie nie obowiązywał w spo-

sób bezwyjątkowy i kategoryczny. 

Niemniej unifikacja prawa ozna-

czała zawsze w pewnym zakresie 

niedemokratyczną centralizację. 

Dziełem absolutyzmu były zwłasz-

cza wydane na  przełomie XVIII 

i XIX w. kodyfikacje prawa natury, 

łącznie z rewolucyjnym Kodeksem 

Napoleona. Trzeba liczyć się z tym, 

że również obecne przedsięwzię-

cia harmonizacyjne – niezależnie 

od ich odgórnej (top down) czy od-

dolnej (bottom up) metody – będą 

w ten czy inny sposób oktrojowane 

przez silniejszego.

88 �� �� ��� Harmonizacja prawa pry-

watnego z prawem Unii Europejskiej 

[w:] Olejniczak (ed.), System…, t. VI, 

s. 259.

89 Giaro, Europäische Privatrechtsge-

schi chte ,  „ Iu s com mu ne ” 1994 , 
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