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Zeszyty Prawnicze TBSP UJ*

Tom XIII: 2005

IDEA EUROPEJSKIEGO KODEKSU CYWILNEGO

W ŚWIETLE ZASADY POMOCNICZOŚCI

– PRZYCZYNEK DO ANALIZY PROBLEMU

RAFAŁ MAŃKO

Uniwersytet Amsterdamski

I. Uwagi wprowadzające 

***165 Żyjący w II w. po Chrystusie rzymski prawnik Domitius Ulpianus, odnosząc się do 

zmian w prawie, napisał następujące słowa: „In rebus novis constituendis evidens esse utilitas 

debet ut recedatur ab eo iure, quod diu aequum visum est”1. Myśl Ulpiana jest więc następująca: 

aby dokonać zmiany w prawie – a więc ustanowić coś nowego (res nova) – konieczne jest 

istnienie oczywistej korzyści (evidens utilitas), aby odejść od dotychczasowego stanu prawnego, 

który przez długi czas uważano za słuszny (diu aequum visum est). Słowa te stanowią przestrogę 

przed zbyt pochopnym i zbyt częstym wprowadzaniem zmian w prawie, którego jesteśmy zresztą 

współcześnie świadkami, zarówno w prawie unijnym, jak i w podążąjącym za nim prawie 

polskim. 

Myśl Ulpiana rozwinął św. Tomasz z Akwinu, który w swej Summie teologicznej

stwierdził, że k a ż d a  zmiana prawa sama przez się powoduje szkodę dla społeczności, która 

                                                
* Pełny tytuł: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa. Zeszyty 

Prawnicze”, ISBN 83-233-202. Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1 D. 1, 4, 2 – Ulpianus libro quarto fideicomissorum.
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rządzona jest tym prawem2. Modyfikowanie stanu prawnego samo w sobie nie tylko nie tworzy 

żadnej „wartości dodanej”, ale wręcz jest szkodliwe. Obserwacja empiryczna potwierdza 

spekulatywne rozumowanie Akwinaty, czego dowodem może być chociażby stosunek obywateli 

wobec systemu prawnego obowiązującego w Polsce. Częste zmiany stanu prawnego prowadzą 

bowiem do obniżenia szacunku wobec prawa i tworzą w obywatelach postawę lekceważenia 

wobec obowiązujących norm. 

Mając na względzie powyższe uwagi dotyczące zmian w prawie, należy skonstatować, że 

postulowana przez wielu polityków3 i uczonych4 idea europejskiego kodeksu ***166 cywilnego 

niewątpliwie miałaby charakter rewolucyjnej zmiany w prawie prywatnym w Europie. Kodeks 

                                                
2 S.Th. I-II, q. 97, art. 2, resp: „Habet autem ipsa legis mutatio, quantum in se est, detrimentum quoddam communis 

salutis.”
3 Postulaty takie zgłaszali od dłuższego czasu przede wszystkim posłowie Parlamentu Europejskiego, choć –

szczególnie ostatnio – nie bez poparcia innych gremiów, w tym nawet rządu polskiego. Zob. szerzej na ten temat R. 

M a ń k o , Instytucje Unii Europejskiej wobec idei europejskiego kodeksu prawa prywatnego, „Przegląd Prawa 

Europejskiego” 2004, z. 2, s. 36 i nast. 
4 Z nowszej doktryny zob. w szczególności J. B a s e d o w , A Common Contract Law for the Common Market, 

„Common Market Law Review” XXXIII, 1996, z. 6, s. 1174 i nast.; C. Ż u ł a w s k a , Uwagi o ‘europeizacji’ prawa 

umów, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” X, 2001, z. 2, s. 229 i nast.; G. G a n d o l f i , Un Code Europeen des 

Contrats: pourqoui et comment [w:] An Academic Green Paper on European Contract Law, The Hague-London-

New York 2002, s. 193 i nast.; O. L a n d o , Why Does Europe need a Civil Code? [w:] An Academic Green Paper, 

cit., s. 207 i nast.; U. M a t t e i , Hard Minimal Code Now! – a Critique of ‘Softness’ and a Plea for Responsibility in 

the European Debate over Codification [w:] An Academic Green Paper, cit., s. 235 i nast.; C. v o n  B a r , Od zasad 

do kodyfikacji: perspektywy europejskiego prawa prywatnego, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” XI, 2002, z. 2, s. 

305 i nast. Należy jednak podkreślić, że w doktrynie występują także głosy sceptyczne wobec idei europejskiego 

kodeksu – zob. np. R. v a n  d e n  B e r g h , Forced Harmonisation of Contract Law in Europe: Not to be Continued

[w:] An Academic Green Paper, cit., s. 249 i nast.; H. C o l l i n s , Transaction Costs and Subsidiarity in European 

Contract Law [w:] An Academic Green Paper, cit., s. 269 i nast.; N. R e i c h , Critical Comments on the Commission 

Communicartion ‘On European Contract Law’ [w:] An Academic Green Paper, cit., s. 283 i nast.; R. M a ń k o , 

European Private Law  -  In Pursuit of Unity, „Przegląd Prawniczy UW” II, 2003, z. 1-2, s. 119 i nast.; R. M a ń k o , 

Prawo prywatne w Unii Europejskiej. Perspektywy na przyszłość, Warszawa 2004, s. 63 i nast. Z kolei trzecia grupa 

autorów widzi możliwość uchwalenia europejskiego kodeksu cywilnego, który istniałby obok – a nie zamiast –

krajowych kodeksów cywilnych – zob. np. U. D r o b n i g , A Subsidiary Plea: A European Contract Law for Intra-

European Border-Crossing Contracts [w:] An Academic Green Pape..., s. 343 i nast.; J. S m i t s , Toward a Multi-

Layered Contract Law for Europe [w:] An Academic Green Paper..., s. 387 i nast. 
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taki, którego wprowadzenie postuluje się w formie  rozporządzenia, albo – posługując się 

terminologią projektu Traktatu Konstytucyjnego – w formie ustawy europejskiej, miałby bowiem 

zastąpić dotychczas istniejące kodeksy cywilne i nieskodyfikowane systemy prawa prywatnego 

obowiązujące w państwach europejskich. Byłaby to niewątpliwie zmiana radykalna, czego nie 

ukrywają nawet zwolennicy kodeksu. Protagonista europejskiej kodyfikacji, Ole Lando, 

stwierdził wręcz, że kodeks „będzie kosztować pot, łzy i pieniądze”5. Szkoda dla wspólnoty 

narodów europejskich, spowodowana radykalną zmianą prawa prywatnego, na pewno będzie 

niemała. Tym bardziej należy zastanowić się, na ile zmiana taka jest uzasadniona i czy 

ewentualne korzyści z niej wynikające rzeczywiście przewyższą straty. 

Problem ten można analizować z wielu punktów widzenia., jednak najbardziej 

oczywistym kryterium, które należałoby wziąć pod uwagę jest zasada pomocniczości (principium 

subsidiarietatis). 

II. Zasada pomocniczości

1. Zasada pomocniczości według prawa naturalnego

Czym jest i skąd pochodzi zasada pomocniczości? Myliłby się ten, kto szukałby jej początków w 

słynnym sformułowaniu art. 5 ust. 2 TWE, wprowadzonym do tego traktatu w wyniku jego 

nowelizacji na szczycie w Maastricht w 1992 r. Korzenie pomocniczości sięgają znacznie głębiej. 

Zajmujący się tym problemem ks. W. Piwowarski, wskazuje na genezę pomocniczości przede 

wszystkim w myśli św. Tomasza ***167 z Akwinu6. Choć Doctor Angelicus nie sformułował 

zasady tej w sposób bezpośredni, zdaniem ks. Piwowarskiego tkwi ona implicite w Tomaszowej 

wizji hierarchicznej konstrukcji wspólnoty ludzkiej. Rzeczywiście, Akwinata wskazywał –

podobnie jak Arystoteles – że jednostka funkcjonuje w różnych układach społecznych: rodzinie, 

wspólnocie lokalnej, regionalnej, wreszcie państwowej. Współcześnie dochodzi do tego 

zorganizowana wspólnota ponadpaństwowa (w Europie – Unia Europejska) i wreszcie wspólnota 

                                                
5 O. L a n d o , Why Codify the European Law of Contract, „European Review of Private Law” V, 1997, z. 5 , s. 530.
6 Ks. W. P i w o w a r s k i , Zasada pomocniczości w pismach św. Tomasza z Akwinu, „Roczniki Filozoficzne” X, 

1962, z. 2, s. 67 i nast. 
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światowa (Organizacja Narodów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Handlu). Każda z tych 

społeczności realizuje określony element dobra wspólnego, ponieważ posiada do tego 

odpowiednie środki. 

Klasyczną definicję zasady pomocniczości zawdzięczamy Piusowi XI, który zawarł ją w 

swej encyklice Quadragesimo anno, wydanej w 40 roczniczę encykliki Rerum novarum Leona 

XIII. Definicja ta jest następująca: „Jest prawdą, o czym dobitnie uczy nas historia, że dziś z 

powodu zmiany warunków tylko potężne organizacje mogą sprostać pewnym zadaniom, które 

dawniej spełniały małe organizacje. Mimo to jednak nienaruszalnym i niezmiennym pozostaje to 

najwyższe prawo filozofii społecznej: co jednostka z własnej inicjatywy i własnymi siłami może 

zdziałać, tego nie wolno jej wydzierać na rzecz społeczeństwa; podobnie niesprawiedliwością, 

szkodą społeczną i zakłóceniem ustroju jest zabieranie mniejszym i niższym społecznościom tych 

zadań, które mogą spełnić, i przekazywanie ich społecznościom większym i wyższym. Każda 

akcja społeczna ze swego celu i ze swej natury ma charakter pomocniczy; winna pomagać 

członkom organizmu społecznego, a nie niszczyć ich lub wchłaniać.”7

W powyższej wypowiedzi Piusa XI wskazuje się na fakt, iż każde działanie społeczne, 

niezależnie od szczebla, na którym jest podejmowane, ma charakter pomocniczy względem 

działań jednostki. Z drugiej strony działanie wspólnoty wyższego stopnia jest zawsze 

pomocnicze względem wspólnoty niższego stopnia. Ciężar dowodu leży zawsze po stronie tej 

wspólnoty, której działanie jest pomocnicze. To na rodzinie ciąży więc obowiązek udowodnienia, 

że określonemu działaniu nie sprosta jednostka, na gminie – że nie sprosta mu rodzina, na 

regionie – że nie sprosta mu gmina. Wreszcie na wspólnocie ponadpaństwowej (np. UE) ciąży 

obowiązek wykazania, że określonego zadania nie może spełnić państwo. Podejmowanie się 

realizacji określonego odcinka dobra wspólnego wbrew zasadzie pomocniczości jest – w świetle 

wypowiedzi Piusa XI – „niesprawiedliwością, szkodą społeczną i zakłóceniem ustroju”, a więc 

działaniem sprzecznym z prawem naturalnym. 

Rozwój zorganizowanych form wspólnoty ponadpaństwowej skłonił bł. Jana XXIII do 

wskazania, iż również do tej wspólnoty odnosi się zasada pomocniczości. W encyklice Pacem in 

                                                
7 Pius XI, encyklika Quadragesimo anno (1931), nr 79. Tekst polski za: Dokumenty nauki społecznej Kościoła, red. 

M. R a d w a n – L. D y c z e w s k i – L. K a m i ń s k a – A. S t a n o w s k i , wyd. 2, Rzym – Lublin 1996, cz. 1, s. 

127.
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terris czytamy: „Jak w poszczególnych państwach stosunki między władzą publiczną i

obywatelami, rodzinami oraz zrzeszeniami powinny być regulowane i ustalane według zasady 

pomocniczości, tak ***168 i stosunki między powszechną władzą publiczną a władzami 

publicznymi poszczególnych państw należy oprzeć na tej samej zasadzie.”8 Wspólnota 

ponadpaństwowa jest więc wyłącznie pomocnicza wobec wspólnot państwowych – w cytowanej 

encyklice czytamy dalej, że: „Zadaniem tej władzy powszechnej nie jest korygowanie czy 

kontrolowanie działań znajdujących się w kompetencji władz publicznych poszczególnych 

państw.”9

Przy rozważaniach nad zasadą pomocniczości nie może umknąć pytanie o jej charakter 

prawny – czy jest ona tylko niewążącą wskazówką, rodzajem normy kierunkowej którą 

ustawodawcom zaleca się stosować czy też ma ona charakter prawnie wiążący? Nie chodzi przy 

tym o zasadę pomocniczości sformułowaną w TWE i w załączonym do niego protokole, bowiem 

ta ma charakter ograniczony i ze względu na nieprzewidywalność wykładni TWE przez ETS 

niezbyt przydatny. Przeciwnie, chodzi o zasadę pomocniczości w jej ujęciu uniwersalnym, swym 

zakresem zastosowania obejmującym wszelkie działanie społeczne. Zgodnie z ustalonym 

poglądem, zasada ta ma charakter normy prawa naturalnego. Jest więc powszechnie wiążąca 

zarówno dla jednostek, jak i dla władz publicznych każdego szczebla, niezależnie od ich ustroju 

czy światopoglądu.  

2. Zasada pomocniczości według unijnego prawa pozytywnego

Pomimo wiążącego charakteru zasady pomocniczości według prawa naturalnego, należy także 

zwrócić uwagę na jej wdrożenie w prawie pozytywnym Unii Europejskiej. Stosowny przepis 

znajduje się w art. 5 ust. 2 TWE: „W dziedzinach, które nie należą do jej kompetencji wyłącznej, 

Wspólnota podejmuje działania, zgodnie z zasadą pomocniczości, tylko wówczas i w takim 

zakresie, w jakim cele proponowanych działań nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający 

przez Państwa Członkowskie, natomiast z uwagi na rozmiary lub skutki proponowanych działań 

                                                
8 Bł. J a n  X X I I I , encyklika Pacem in terris, nr 140. Tekst polski za: Dokumenty nauki społecznej..., cit., s. 393. 
9 Bł. J a n  X X I I I , enc. Pacem in terris, nr 141. Tekst polski za: Dokumenty nauki społecznej..., cit., s. 394.
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możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Wspólnoty.”10 Protokół w sprawie stosowania 

zasad pomocniczości i proporcjonalności, załączony do Traktatu, wskazuje na dynamiczny 

charakter zasady pomocniczości: „Pomocniczość jest koncepcją dynamiczną i powinna być 

stosowana w świetle celów ustanowionych w Traktacie. Pozwala ona Wspólnocie na 

rozszerzenie swych działań w granicach jej kompetencji o ile wymagają tego okoliczności, bądź 

odwrotnie, zawężać swoje działania lub ich zaprzestać, jeżeli ich wykonywanie nie jest już 

uzasadnione.”11 Protokół podkreśla też , ,że „stwierdzenie, że dany cel Wspólnoty może zostać

osiągnięty lepiej przez Wspólnotę musi być uzasadnione wskaźnikami jakościowymi i zawsze, 

gdy jest to możliwe, wskaźnikami ilościowymi”12. Wskazuje się tym samym ***169 na 

empiryczny charakter badania zgodności określonego zadania z zasadą pomocniczości. 

Zestawiając zasadę pomocniczości według prawa naturalnego i według prawa unijnego, 

należy stwierdzić, iż istotna różnica leży w ich zakresie zastosowania – zakres normy zawartej w 

TWE jest ograniczony tylko do kompetencji dzielonych UE i państw członkowskich13. Należy 

jednak podkreślić, że ewentualne uchwalenie przez UE europejskiego kodeksu cywilnego oparte 

byłoby alternatywnie na art. 95 albo 96 TWE, a więc na przepisie przewidującym kompetencję 

dzieloną pomiędzy Unię a jej członków. A to oznacza, że w kontekście niniejszych rozważań 

rozróżnienie pomiędzy zasadą pomocniczości według TWE a zasadą pomocniczości według 

prawa naturalnego nie jest aż tak istotne. 

Niniejsze wstępne uwagi wypada uzupełnić o wzmiankę na temat zasady pomocniczości 

w świetle projektu tzw. Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy (dalej TKE)14. 

Zgodnie z art. I-9 ust. 1 Projektu: „Granice kompetencji Unii wyznacza zasada powierzenia. 

Wykonywanie tych kompetencji podlega zasadom pomocniczości i proporcjonalności.” Z kolei 

art. I-9 ust. 3 powiada: „Zgodnie z zasadą pomocniczości, w dziedzinach, które nie należą do jej 

wyłącznej kompetencji, Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w 

jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez 

Państwa Członkowskie na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym, natomiast z uwagi na 

                                                
10 Traktaty Europejskie, oprac. A. Ł a z o w s k i , Bydgoszcz-Warszawa 2003, s. 76. 
11 Traktaty Europejskie, oprac. A. Ł a z o w s k i , Bydgoszcz-Warszawa 2003, s. 379.
12 Traktaty Europejskie, oprac. A. Ł a z o w s k i , Bydgoszcz-Warszawa 2003, s. 379. 
13 Por. R. M a ń k o , Prawo prywatne, cit., s. 92. 
14 Dziennik Urzędowy UE seria C nr 310 z 16 grudnia 2004 r., s. 1 i n.
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zakres lub skutki proponowanych działań możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii. 

Instytucje Unii stosują zasadę pomocniczości zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania zasad 

pomocniczości i proporcjonalności. Parlamenty narodowe zapewniają przestrzeganie tej zasady 

zgodnie z procedurą określoną w Protokole.” 

Sformułowanie art. I-9 ust. 3 przypomina dotychczasowy przepis art. 5 ust. 2 TWE, z tym 

że na uwagę zasługuje dodanie zwrotu „na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym”. Jest 

to zgodne z duchem zasady pomocniczości według prawa naturalnego, która ma charakter 

powszechny, a więc nie ogranicza się tylko do stosunków państwo członkowskie–organizacja 

ponadnarodowa, lecz ma zastosowanie także w obrębie państwa członkowskiego. Z drugiej 

jednak strony przepis taki może zostać odczytany jako ingerencja Unii w wewnętrzny ustrój 

państwa członkowskiego. 

Jeśli chodzi natomiast o Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i 

proporcjonalności15, to należy wyrazić ubolewanie z powodu usunięcia dotychchczasowych 

zwrotów podkreślających dynamiczny charakter zasady pomocniczości. W projekcie nie ma więc 

wzmianki o tym, że zasada ta może zobowiązywać Unię do tego, by „zawężać swoje działania 

lub ich zaprzestać, jeżeli ich wykonywanie nie jest już uzasadnione”, jak przewiduje 

dotychczasowy Protokół. Zamiast tego rozbudowano procedurę konsultacyjną, której wynik nie 

jest jednak wiążący dla ustawodawcy16. Procedura ta zdaje się mieć charakter zasłony dymnej dla 

coraz głębszej centralizacji Unii. 

                                                
15 Ibidem, s. 207 i n.
16 Art. 6 ust. 3–4 projektu Protokołu: „Jeżeli uzasadnione opinie o niezgodności projektu europejskiego aktu 

ustawodawczego z zasadą pomocniczości stanowią co najmniej jedną trzecią głosów przyznanych parlamentom 

narodowym i ich izbom, projekt zostaje poddany p r z e g l ą d o w i . Próg ten wynosi jedną czwartą w przypadku 

projektu europejskiego aktu ustawodawczego przedłożonego na podstawie Artykułu III-165 Konstytucji dotyczącego 

przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Po dokonaniu przeglądu, Komisja lub, w stosownym 

przypadku grupa Państw Członkowskich, Trybunał Sprawiedliwości, Europejski Bank Centralny lub Europejski 

Bank Inwestycyjny, jeżeli projekt aktu ustawodawczego pochodzi od nich, m o ż e  p o s t a n o w i ć  o  

u t r z y m a n i u ,  z m i a n i e  l u b  w y c o f a n i u  p r o j e k t u . Decyzja musi być uzasadniona.” Podkreślenia 

moje. 
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***170 3. Kryteria oceny zgodności z pomocniczością

Zasada pomocniczości nie nabierze realnego charakteru normatywnego bez wyraźnego 

wskazania kryteriów jej stosowania. Wydaje się, że podstawowym kryterium powinno być 

kryterium empiryczno-porównawcze. Porównanie może mieć zarówno charakter synchroniczny 

(porównanie z innymi państwami współczesnymi) oraz diachroniczny (porównania o charakterze 

historycznym). Wreszcie ocenić należy dotychczasowy stan ulokowania kompetencji i porównać 

go ze stanem projektowanym (porównanie hipotetyczne). Dokonując takiego porównania należy 

mieć na względzie kryteria wskazane przez św. Tomasza17 – maxima et evidentissima utilitas

nowego rozwiązania lub18 manifesta iniquitas dotychczasowej praktyki, której observatio jest 

plurimum nociva. 

Ponadto stosowanie zasady pomocniczości musi mieć miejsce nie tylko a priori ale 

również a posteriori. Oznacza to, że pozytywna opinia dotycząca przejęcia danej kompetencji 

przez wspólnotę wyższego stopnia (np. UE) podlega ciągłej weryfikacji w praktyce. Gdy tylko 

doświadczenie bieżące wskaże, iż kompetencja ta jest realizowana na poziomie unijnym gorzej, 

niż na państwowym, Unia powinna jak najszybciej wycofać się z wykonywania danej 

kompetencji. 

Przyjęcie metody porównawczej jako podstawowego sposobu stosowania zasady 

pomocniczości w praktyce może narazić się na zarzut, iż omnis comparatio claudicat. To 

prawda, każde porównanie obarczone jest pewną dozą błędu, jednak z punktu widzenia 

prakseologicznego metoda porównawcza jest jedynym możliwym sposobem podejmowania 

sensownych decyzji, także w zakresie ustrojowym. Przeciwnikom porównywania przypomnieć 

należy, że na metodzie porównawczej opiera się cała dziedzina nauki prawa – prawoznawstwo 

porównawcze – które jako jeden ze swoich podstawowych celów traktuje formułowanie 

wniosków de lege ferenda właśnie w oparciu o zestawianie ze sobą litery i praktyki prawa z 

różnych obszarów geograficznych. 

                                                
17 S.Th. I-II, q. 97, art. 2, resp. 
18 Rozumiane jako alternatywa zwykła. 



Rafał Mańko, Idea europejskiego kodeksu cywilnego w świetle zasady pomocniczości – przyczynek do analizy problemu
Zeszyty Prawnicze TBSP, t. XIII: 2005

© Rafał Mańko 2005. Wszelkie prawa zastrzeżone

Na koniec należy podkreślić, że o wartości każdego porównania decyduje istnienie 

analogii pomiędzy porównywanymi sytuacjami. Dlatego istotne jest podkreślenie cech, których 

identyczność łączy porównywane sytuacje i pozwala na wyciągnięcie wniosków z istniejącej 

analogii. 

***171 III. Prawo prywatne a zasada pomocniczości

1. Uwagi wprowadzające 

Przedmiotem oceny w świetle zasady pomocniczości ma być kompetencja do wydawania norm w 

obrębie prawa prywatnego. Na wstępie należy więc zdefiniować pojęcie prawa prywatnego. 

Klasyczną definicję dostarcza cytowany już rzymski jurysta, Domicjusz Ulpian:

Dig. 1.1.1.2 – Ulpianus libro primo institutionum: Huius studii duae sunt positiones, 

publicum et privatum. publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad 

singulorum utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. publicum ius in 

sacris, in sacerdotibus, in magistratibus constitit. privatum ius tripertitum est: collectum etenim 

est ex naturalibus praeceptis aut gentium aut civilibus.

W świetle powyższej definicji prawo prywatne jest tą gąłęzia prawa która skierowana jest 

na użytek jednostek (ad signulorum utilitatem). Definicja ma charakter dychotomiczny –

przeciwieństwem prawa prywatnego jest prawo publiczne, które ma na celu realizację interesu 

publicznego (ad statum rei Romanae spectat). Pod użyte przez Ulpiana sformułowanie res 

Romana podstawić bowiem można wszelką wspólnotę nakierowaną na realizację dobra 

wspólnego. 

Wydaje się, iż do tej pory nie sformułowano trafniejszej definicji prawa prywatnego, 

dlatego poniższe rozważania oparte będą właśnie na ponadczasowej definicji Ulpiana. 

2. Porównanie synchroniczne

Porównanie synchroniczne zakłada analizę istniejących przykładów współczesnych – chodzi o 

wspólnoty posiadające jednolity rynek pomimo braku jednolitego reżimu prawa prywatnego. Już 

w samej Europie wskazać należy na Wielką Brytanię, która od kilkuset lat stanowi jednolity 
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rynek pomimo istnienia dwóch odrębnych i odmiennych systemów prawnych – prawa 

angielskiego (common law) oraz prawa szkockiego, które wywodzi się (w dużej mierze) z 

tradycji prawa rzymskiego19. Podstawowe dla obrotu gospodarczego zagadnienia, takie jak prawo 

rzeczowe, prawo umów czy prawo deliktów uregulowane są w prawie angielskim i szkockim w 

sposób odmienny. Nie stanowi to jednak przeszkody w rozwoju gospodarczym i nie przeszkadza 

istnieć jednolitemu rynkowi w Wielkiej Brytanii. Wielowiekowe doświadczenie potwierdza tę 

tezę.

Dalszych przykładów dostarcza kontynent amerykański – zarówno Stany Zjednoczone, 

jak i Kanada nie posiadają jednolitego systemu prawa prywatnego, a równocześnie każde z 

państw posiada jednolity rynek wewnętrzny. Co więcej, w obu tych państwach mamy do 

czynienia z systemami prawnymi wywodzącymi się z zupełnie odmiennych tradycji. W Quebeku 

obowiązuje kodeks cywilny, nawiązujący do francus- ***172 kiej tradycji prawnej20, podczas 

gdy w pozostałych stanach Kanady obowiązuje nieskodyfikowane prawo common law, 

wywodzące się z prawa angielskiego. Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych – większość 

stanów rządzi się nieskodyfikowanym common law, niektóre – skodyfikowanym common law21, 

wreszcie w Luizjanie obowiązuje kodeks cywilny nawiązujący do tradycji kodeksu Napoleona22. 

W nauce podkreśla się, że taki stan rzeczy nie stanowi przeszkody dla obrotu gospodarczego w 

badanych krajach23.

Co więcej, wielu autorów trafnie wskazuje na dodatkowe korzyści, płynące z istnienia 

pluralizmu prawnego. Stany Zjednoczone porównuje się do gigantycznego laboratorium 

prawnego, w którym każdy stan może prowadzić eksperymenty prawne, które obserwują 

ustawodawcy i sędziowie z innych stanów. Jeżeli eksperyment się powiedzie, inne stany 

przyjmują sprawdzone rozwiązanie. Jeśli rozwiązanie okaże się wadliwe, szkody ponoszą tylko 

                                                
19 Zob. np. The Civil Law Tradition in Scotland, red. R. E v a n s - J o n e s , Edinburgh 1995. 
20 Zob. np. C. M a s s e e , The Positive Experience of the Civil Code of Quebec in the North American Common Law 

Environment [w:] Regional Private Laws and Codification in Europe, Cambridge 2003, s. 260 i nast.
21 Kodeksy cywilne oparte na common law posiadają obie Dakoty, Idaho, Kalifornia oraz Montana. Zob. K. 

Z w e i g e r t – H. K ö t z , An Introduction to Comparative Law, wyd. 3, Oxford 1996, s. 242–243. 
22 Zob. np. S. C. S y m e o n i d e s , Lousiana’s Reception and Preservation of the Romanist Legal Tradition, „Index” 

XXIV, 1996, s. 515 i nast.
23 Por. np. K. Z w e i g e r t – H. K ö t z , An Introduction..., s. 251.
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obywatele jednego stanu, a nie całej federacji24. Likwidacja pluralizmu prawnego w Europie 

oznaczałaby, że wszelkie błędy legislacyjne Brukseli odczuwaliby od razu wszyscy obywatele 

Unii. 

Obok pluralizmu prawnego wskazać należy na zjawisko eksportu prawa, polegające na 

tym, że strony umowy w żaden sposób niezwiązanej z danym obszarem prawnym przyjmują 

jednak jego prawo jako właściwe i poddają się jurysdykcji jego sądów25. Z eksportu prawa słynie 

w Unii Europejskiej Anglia, której prawo przedsiębiorcy cenią z kilku istotnych wzgledów.  

Na koniec należy wskazać, że pluralizm prawny umożliwa dostosowanie prawa do 

lokalnych potrzeb. Przykładowo, common law w Australii wykazuje szereg odmienności od 

common law angielskiego, podyktowanych specyfiką obrotu prawnego tego kraju26. Podobnych 

adaptacji dokonują poszczególne stany Ameryki. Ujednolicenie prawa prywatnego w skali 

europejskiej adaptacjom takim położyłoby kres. 

3. Porównanie diachroniczne

Porównanie diachroniczne oparte jest na analizie przykładów historycznych. Pomijając z 

oczywistych względów okres starożytny, który jest zbyt odległy, by wart był w tym kontekście 

uwagi, wypada zacząć od Średniowiecza. W okresie tym należy ***173 wskazać na istotne 

przeciwstawienie pomiędzy ius commune a iura propria27. Prawo rzymskie stosowane było 

jedynie subsydiarnie, jako ius commune, natomiast prawa lokalne, czy to wynikające ze 

zwyczajów, czy to legislacji, zawsze miały pierwszeństwo przed prawem rzymskim jako iura 

propria. Europa średniowieczna nie znała zjawiska unifikacji prawnej, pozostając przez cały czas 

przykładem barwnego pluralizmu prawnego. Podobnie w prawie kanonicznym – obok 

                                                
24 Ibid. 
25 Zob. Communication on European Contract Law. A Position Paper on Behalf of the Law Reform Committee of the 

General Bar Council of England and Wales, dokument dostępny w Internecie pod adresem: 

http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/comments/1.3.pdf. Por. R. Mańko, 

Prawo prywatne..., s. 102–103.
26 Zob. P. F i n n , The Common Law in the World: The Australian Experience, Roma 2001. 
27 Zob. świetne wprowadzenie do tej problematyki w pracy: M. B e l l o m o , The Common Legal Past of Europe. 

1000-1800, Washington 1995. 
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jednolitego dla całego Kościoła Corpus Iuris Canonici poszczególne prowincje kościelne 

cieszyły się znacznymi odrębnościami  w ramach swojego ius particulare.

Bezpośrednio z ery ius commune Europa przeszła w okres narodowych kodyfikacji28, co 

tylko umocniło pluralizm prawny. Ujemną stroną narodowych kodyfikacji było odejście od 

wspólnoty metody i siatki pojęciowej, charakterystycznych dla nauki prawa ius commune. Próba 

narzucenia Europie jednolitego prawa cywilnego przez Napoleona nie powiodła się, a kodeks 

jego imienia był stopniowo zastępowany przez ustawodawstwo narodowe. 

4. Porównanie hipotetyczne (a priori)

Przedmiotem porównania a priori jest zestawienie obecnego stanu rzeczy (regulacja prawa 

prywatnego przez państwa członkowskie) ze stanem proponowanym (europejski kodeks 

cywilny). Analiza wymaga odpowiedzi na dwa zasadnicze pytania. Po pierwsze, czy państwa 

członkowskie wykonują swe kompetencje w obszarze prawa prywatnego w sposób nieskuteczny, 

dopuszczając do rażącej niesprawiedliwości i gospodarczej nieefektywności? Oraz po drugie, czy 

należy przypuszczać, że Unia Europejska wykona te kompetencje w sposób lepszy, usuwając 

istniejące niesprawiedliwości i zwiększając skuteczność ekonomiczną?

Odpowiedź na pierwsze z postawionych pytań wymaga analizy obecnego stanu rzeczy w 

państwach członkowskich. Faktem jest, że stan prawa prywatnego nie jest zadowalający. W 

wielu państwach ograniczono swobodę umów motywując to ochroną konsumentów – na fali tzw. 

konsumeryzmu wprowadzono stosowne przepisy w latach 70-tych (Francja29, Niemcy30, W. 

Brytania31) i 80-tych (kraje iberyjskie32). Przejęcie kompetencji w tej dziedzinie przez WE 

przyczyniło się do petryfikacji rozwiązań legislacyjnych nie zawsze zgodnych z ideą wolnego 

rynku. Z kolei w innych krajach, np. w Polsce, ograniczenia swobody umów wprowadzono nie 

                                                
28 Zob. przede wszystkim K. S ó j k a - Z i e l i ń s k a , Wielkie kodyfikacje cywilne XIX w., Warszawa 1973. 
29 K. K a ń s k a , Ochrona ekonomicznych interesów konsumentów w prawie Unii Europejskiej na przykładzie 

dyrektywy 93/13 [w:] Szkice z prawa Unii Europejskiej, 2003, t. 2, s. 96. Ustawę Scrivener dotyczącą m.in. tzw. 

klauzul abuzywnych uchwalono tam w 1978 r. 
30 K. K a ń s k a , Ochrona ekonomicznych..., s. 79. Ustawę o wzorcach umownych uchwalono w RFN w 1976 r. 
31 Zob. np. Consumer Credit Act 1974, Unfair Contract Terms Act 1977.
32 Zob. np. hiszpańską ustawę nr 26/1984 z 19 lipca 1984 r. 
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pod wpływem działań oddolnych (np. organizacji konsumenckich), ale ze względu na wdrażanie 

unijnych dyrektyw. Mimo to, z punktu widzenia ekonomicznego trudno jest zgodzić się z tezą, że 

istniejące systemy prawa prywatnego stanowią źródło niesprawiedliwości ***174 i 

ekonomicznej nieskuteczności. W związku z tym odpowiedź na pierwsze pytanie jest negatywna.

Drugie z postawionych pytań zmierza do oceny, czy Unia wykona przedmiotowe 

kompetencje lepiej, w sposób bardziej sprawiedliwy i skuteczny. Odpowiedź na to pytanie 

wymaga analizy dotychczasowej polityki ustawodawczej Unii, co stanie się przedmiotem 

rozważań w punkcie kolejnym. Ponadto wskazać należy na fakt, iż nawet gdyby Unia uchwaliła 

kodeks cywilny dobrej jakości, podlegałby on niezwykle zróżnicowanym interpretacjom w 

poszczególnych państwach europejskich33. Różnorodność ta wynikałaby z braku jednolitej 

terminologii prawnej, odmiennych tradycji wykładni klauzul generalnych czyli – ujmując rzecz 

szerzej – z braku wspólnej, europejskiej kultury prawnej34. Można więc bez wahania wskazać, że 

odpowiedź na drugie z postawionych pytań jest negatywna – brak jest racjonalnych przesłanek, 

pozwalających przyjąć, że regulacja prawa prywatnego przez Unię Europejską przyniesie 

znaczące korzyści względem stanu obecnego. 

5. Porównanie a posteriori

Jak zostało już podkreślone wyżej, porównanie a posteriori następuje po przejęciu kompetencji 

do realizacji określonego dobra wspólnego przez wspólnotę wyższego stopnia. Przedmiotem 

porównania jest wówczas stan rzeczy istniejący po przejęciu kompetencji i stan rzeczy przed 

przyjęciem kompetencji. Ponieważ Unia Europejska nie wykonuje w chwili obecnej generalnej 

                                                
33 Por. C. A. C a n n a t a , L’Unificazione del diritto europeo, la scienza giuridica e il metodo storico-

compaaratistico [w:] Vendita e trasferimento della proprieta nella prospettiva storico-comparatisa. Materiali per un 

corso di diritto romano, Torino 1997, s. 5; J. W ü r m e l i n g – A. von G r ä v e n i t z , Europäisches Privatrecht: 

Wider den Oktroi der Uniformitaet, „Europarecht” XXVI, 2001, z. 4,  s. 641; R. M a ń k o , Prawo prywatne..., s. 

100–101. 
34 Por. R. Z i m m e r m a n n , Roman-Dutch Jurisprudence and Its Contribution to European Private Law, „Tulane 

Law REview” LXVI, 1992, s. 1720–1721; I. C. K a m i ń s k i , Kontrowersje wokół pojęcia europejskiej kultury 

prawa prywatnego, „Państwo i Prawo” LXV, 2000, z. 1, s. 40; R. M a ń k o , Prawo prywatne.., s. 97. 
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kompetencji regulacyjnej w obszarze prawa prywatnego, porównanie takie nie jest obecnie 

możliwe. 

Niemniej jednak obecnie wykonywana jest przez Unię częściowa (sektorowa) 

kompetencja regulacyjna w obszarze prawa prywatnego – realizowana w oparciu o przepisy 

TWE o harmonizacji prawa w związku z tworzeniem jednolitego rynku. Regulacja odbywa się w 

formie przepisów ramowych (dyrektyw), wymagających wdrożenia przez ustawodawcę 

krajowego35, dlatego niemożliwa jest ocena funkcjonowania tych przepisów ***175 jako takich. 

Nie stoi to jednak na przeszkodzie, by dokonać oceny jakości tych przepisów, zarówno pod 

względem aksjologii jak i zastosowanej techniki legislacyjnej. 

Pod względem aksjologicznym przepisy te ocenić należy negatywnie. Stoją one w 

sprzeczności z zasadami gospodarki wolnorynkowej, ingerując nieraz bardzo głęboko w swobodę 

umów36. Przykładów dostarczają nie tylko dyrektywy konsumenckie, ale także przepisy 

odnoszące się do umów inter exercitores. Chodzi tu o słynną dyrektywę o opóźnionych 

                                                
35 Co prowadzi do powstawania osławionych „wysp” prawa unijnego na „morzu” prawa krajowego, wedle słynnej 

metafory zawartej w pracy: Ch. S c h m i d , Legitimacy Conditions for a European Civil Code, San Domenico di 

Fiesole 2001, s. 12. Zdaniem tego autora, „funkcjonalnie wybiórcze podejście regulacyjne (...) doprowadziło do 

niezrozumiałego przenikania się systemów krajowych z wyspami prawa wspólnotowego, które coraz bardziej się 

powiększają, powodując liczne przejawy fragmentaryzacji, nieprzewidzianych przeszkód do harmonizacji, a także 

sprzeczności. W wielopoziomowym systemie europejskim prawnicy europejscy muszą w konsekwencji «służyć 

wielu panom», których strefy wpływu bronione są przez różne sądy najwyższe” (ibidem). O tym samym problemie 

pisał przed laty R. Zimmermann, wskazując, że wyspy prawa wspólnotowego zamiast prowadzić do harmonizacji 

(pomiędzy poszczególnymi krajami) prowadzą do „dysharmonizacji” (w obrębie systemów prawa krajowego) – R. 

Z i m m e r m a n n , Roman Law and European Legal Unity [w:] Towards a European Civil Code, wyd. 2, Nijmegen 

etc. 1998, s. 26.
36 Można więc mówić o tzw. publicyzacji prawa prywatnego pod wpływem prawa wspólnotowego, które 

inspirowane jest wciąż żywotnymi socjalistycznymi prądami w prawoznawstwie. Por. na ten temat K. 

P a w ł o w i c z  [w:] Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2002, s. 232 (która zwraca uwagę na 

ciągłość tendencji publicyzacyjnych od czasów PRL); E. W o j t a s z e k - M i k , Europeizacja polskiego prawa 

umów [w:] Prawo polskie a prawo Unii..., s. 209; R. M a ń k o , Prawo prywatne..., s. 28–33 (wraz z dalszą 

literaturą). 
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płatnościach37, która w znaczący sposób ogranicza swobodę umów w zakresie ustalania odsetek 

za zwłokę. 

Z punktu widzenia techniki legislacyjnej unijne przepisy pozostawiają jeszcze więcej do 

życzenia. Znane jest ich porównanie do pruskiego Landrechtu38, które uzasadnione jest 

wyjątkowym upodobaniem do kazuistyki i powtórzeń39. Szczególnie rażą rozwlekłe preambuły, 

porównywalne w swojej długości do części artykułowanej, a także załączane do dyrektyw 

kazuistyczne katalogi, jak choćby katalog „klazul abuzywnych” załączony do dyrektywy 93/13 

czy katalog „nieuczciwych praktyk handlowych”, załączony do projektowanej dyrektywy o 

nieuczciwych praktykach handlowych40. 

Mając więc do dyspozycji próbkę unijnej produkcji legislacyjnej w obszarze prawa 

prywatnego mamy pełne prawo na jej podstawie przewidywać kształt przyszłego europejskiego 

kodeksu cywilnego. Zresztą, przegląd przygotowywanych projektów ***176 wstępnych 

                                                
37 Dyrektywa 2000/35/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach 

handlowych, „Official Journal of the EU” seria L, nr 200, s. 35 i nast. O dyrektywie i jej wdrożeniu w Polsce zob. C. 

M i k – E. W o j t a s z e k - M i k , Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych w świetle 

dyrektywy 2000/35/WE i prawa polskiego, „Zeszyty Prawnicze” III, 2003, z. 2, s. 211 i nast.; R. M a ń k o , Prawo 

prywatne..., s. 21–23 (krytyka z punktu widzenia spójności systemowej prawa prywatnego).
38 K. K a ń s k a , Ochrona ekonomicznych praw..., s. 62 n. 164: „Katalog klauzul abuzywnych w Kodeksie cywilnym 

pod względem techniki legislacyjnej pasuje bardziej do Landrechtu pruskiego niż nowoczesnej kodyfikacji.” Choć 

uwaga ta odnosi się do katalogu zawartego w prawie polskim, nie ulega wątpliwości, że a fortiori można powiedzieć 

to samo o katalogu załączonym do dyrektywy 93/13, który został do prawa polskiego niezbyt twórczo przepisany. 
39 Zob. szerzej R. M a ń k o , Prawo prywatne, cit., s. 14–16. W doktrynie pojawiają się jednak głosy biorące w 

obronę kazuistykę unijnego prawa konsumenckiego – zob. np. P. S u k i e n n i k , Prawo wspólnotowe a umowy [w:] 

Europeizacja prawa krajowego. Wpływ integracji europejskiej na klasyczne dziedziny prawa krajowego, red. C. 

M i k , Toruń 2000, s. 181; E. Ł ę t o w s k a , Prawo umów konsumenckich, wyd. 2, Warszawa 2002, s. 347–348.
40 Projekt dyrektywy, oznaczony symbolem COM(2003) 356 final, dostępny jest w Internecie pod adresem 

http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/directive_prop_en.pdf. Kilka przypisów z 

projektu przytacza R. M a ń k o , Prawo prywatne.., cit., s. 8. Dla zilustrowania problemu w tym miejscu ograniczę 

się do zacytowania jednego z przepisów, wedle którego nieuczciwą praktyką handlową jest „Ustanawianie, 

prowadzenie, albo promowanie systemu promocyjnego o charakterze piramidy, w którym konsument wnosi wkład 

ze względu na możliwość otrzymania ekwiwalentu opartego przede wszystkim na wciągnięciu nowych 

konsumentów do systemu, raczej niż na sprzedaży albo konsumpcji produktów.” 
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ogłaszanych na internecie przez Grupę Studyjną von Bara41 wskazuje na to, że zarówno pod 

względem aksjologicznym (ograniczenia swobody umów), jak i technicznolegislacyjnym 

(kazuistyka) dotychczasowy dorobek wspólnotowy w obszarze prawa prywatnego stanowi 

istotne źródło inspiracji dla twórców przyszłego kodeksu42. W takiej sytuacji wnioski są 

oczywiste. 

IV. Wnioski końcowe

Zamiast odgórnie unifikować prawo, należy budować dialog między kulturami prawnymi oparty 

na szeroko zakrojonych badaniach porównawczych, uwzględniających także element 

historyczny43. Interesującymi przykładami takich badań mogą być inicjatywy podejmowane 

ostatnio w ramach tzw. projektu trydenckiego czy projektu Ius Commune Casebooks. Ten 

pierwszy projekt, koordynowany przez M. Bussaniego i U. Mattei, zakłada poszukiwanie 

wspólnego rdzenia europejskich systemów prawa prywatnego w oparciu o analizę 

hipotetycznych mikrokazusów w świetle prawa wszystkich państw UE44. Wyniki prowadzonych 

badań są rzeczywiście interesujące45 i prowadzą do twórczych wniosków.

                                                
41 O grupie tej zob. szerzej R. M a ń k o , Prawo prywatne..., s. 47–53, wraz z odniesieniami do dalszej literatury. 

Istotnym źródłem informacji o grupie jest także jej oficjalna strona sieciowa: www.sgecc.net.
42 Analizę wybranych projektów grupy von Bara zawiera praca R. M a ń k o , Europejski kodeks cywilny – stan prac i 

perspektywy dalszego rozwoju, «Studia Iuridica» 43 (2004) (w druku). 
43 Najlepszym przykładem prac tego rodzaju jest niewątpliwie opus magnum R e i n h a r d a  Z i m m e r m a n n a , 

The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford 1990, repr. 1996. Element 

historyczny obecny jest jednak także w pracach Projektu Trydenckiego, zob. niżej przyp. 40. 
44 W wydaniu książkowym kazusy poprzedzone są wprowadzeniem teoretyczno-historycznym. Każdy kazus jest 

rozwiązany według systemów prawa prywatnego obowiązującym w UE. Przed przejściem do kolejnego kazusu 

umieszczone są uwagi porównawcze redaktorów. Całość zamyka syntetyczne podsumowanie autorstwa redaktorów 

tomu. 
45 Dotychczas ukazały się trzy tomy – Good Faith in European Contract Law, red. R. Z i m m e r n a n n – S. 

W h i t t a k e r , Cambridge 2000; The Enforceability of Promises in European Contract Law, red. J. G o r d l e y , 

Cambridge 2001 oraz Pure Economic Loss in Europe, red. M. B u s s a n i – V. V. P a l m e r , Cambridge 2003. 

Prace te uwzględniają także element historyczny, przykładowo w tomie o dobrej wierze znajduje się zarówno 

rozdział o prawie starożytnym (M. J. S c h e r m a i e r , Bona Fides in Roman Contract Law), jak i średniowiecznym 
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Drugi ze wskazanych projektów – Ius Commune Casebooks46 – odwołuje się do 

anglosaskiego gatunku (dydaktycznej) literatury prawniczej w postaci tzw. casebook, czyli, w 

wolnym przekładzie, „wypisów z orzecznictwa”. Casebooks są od lat szeroko wykorzystywane w 

nauczaniu prawa w krajach anglosaskich, zawierając wypisy z najważniejszych orzeczeń z danej 

dziedziny prawa wraz komentarzem od autora, stanowiąc niezbędne uzupełnienie podręcznika 

kursowego, np. do prawa kontraktów, ***177 deliktów (torts) czy powiernictw (trusts).  Istotna 

nowość projektu Ius Commune Casebooks polega na tym, że zawarte w nich wypisy z orzeczeń 

pochodzą z różnych systemów prawnych Unii Europejskiej, a nie – jak w wypadku tradycyjnych 

dzieł tego gatunku – zasadniczo z jednego systemu prawnego. 

Podobnie należy wskazać na pozytywną rolę prac nad europejskim restatement w postaci 

Zasad europejskiego prawa umów47, pod warunkiem, że Zasady te będą traktowane nie jako 

zalążek przyszłego kodeksu, ale jako platforma współpracy naukowej i interesujący punkt 

odniesienia dla doktryny, orzecznictwa i władzy ustawodawczej. 

                                                                                                                                                             
oraz nowożytnym przedkodyfikacyjnym (J. G o r d l e y , Good Faith in Contract Law in the Medieval Ius 

Commune). Uwagi historycznoprawne poprzedzają także rozważania o zaskarżalności umów (rozdz. 1: Some 

Perennial Problems, gdzie szeroko odwołano się do źródeł doby ius commune). Także w tomie poświęconym stracie 

czysto gospodarczej znalazło się miejsce na rozważania historyczne (J. G o r d l e y , The Rule Against Recovery in 

Negligence for Pure Economic Loss: An Historical Accident, gdzie omówiono nie tylko problem w XIX i XX w., ale 

także w okresie wcześniejszym).
46 Zob. stronę domową projektu: http://www.law.kuleuven.ac.be/casebook/. Redaktorem serii jest W. v a n  

G e r v e n . 
47 Zob. Principles of European Contract Law. Parts I and II Combined and Revised, The Hague-London-Boston 

2000; Principles of European Contract Law. Part III, The Hague-London-Boston 2003. O „Zasadach” zob. R. 

Mańko, Prawo prywatne, cit., s. 37–47 oraz R. M a ń k o , Europejski kodeks cywilny....


