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Wstêp
Dokument ten  mo¿na go nazwaæ Zielon¹ Ksiêg¹  powsta³ pod koniec kadencji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (KKPC)1, dzia³aj¹cej przy Ministrze Sprawiedliwoci  jako
twór niezale¿ny2. Jest on wyrazem dominuj¹cych pogl¹dów Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, aczkolwiek odpowiedzialnoæ za redakcjê tego tekstu ponosi przewodnicz¹cy Komisji
Kodyfikacyjnej. Powsta³ nie tylko dziêki udzia³owi cz³onków Komisji Kodyfikacyjnej, ale tak¿e szerszego znacznie grona pracowników naukowych oraz prawników  praktyków, którzy w ramach
zespo³ów problemowych Komisji Kodyfikacyjnej dyskutowali
nad poszczególnymi zagadnieniami prezentowanymi w tym dokumencie3. Korzystalimy równie¿ z pomocy ekspertów holenderskich, którzy wspomagali nas informacjami o najnowszej w Europie Zachodniej kodyfikacji holenderskiej, innych kodyfikacjach
zachodnioeuropejskich, a tak¿e o prawie cywilnym UE4.
Dotychczas Komisja Kodyfikacyjna zajmowa³a siê projektami nowelizacji k.c. zmierzaj¹cymi do przystosowania go do
prawa UE, Konstytucji RP i do najnowszych praktyk w dziedzinie
1 W sk³ad jej weszli: Przewodnicz¹cy Komisji - prof. dr Zbigniew Radwañski; Zastêpca Przewodnicz¹cego

Komisji  prof. dr hab. Tadeusz Ereciñski, Prezes Izby Cywilnej S¹du Najwy¿szego; Cz³onkowie Komisji:
dr Gerard Bieniek, Sêdzia S¹du Najwy¿szego; Katarzyna Gonera, Sêdzia S¹du Najwy¿szego; Jacek
Gudowski, Sêdzia S¹du Najwy¿szego; dr hab. Andrzej Jakubecki, kierownik Katedry Postêpowania
Cywilnego i Miêdzynarodowego Prawa Prywatnego Uniwersytetu im. Marii Sk³odowskiej-Curie
w Lublinie; dr hab. prof. UMCS Miros³aw Nazar, dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu im.
Marii Sk³odowskiej-Curie w Lublinie; prof. dr hab. Maksymilian Pazdan z Uniwersytetu l¹skiego
w Katowicach; Stanis³aw Rudnicki, Sêdzia S¹du Najwy¿szego w stanie spoczynku, by³y prezes Izby
Cywilnej SN; prof. dr hab. Stanis³aw So³tysiñski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof.
dr hab. Feliks Zedler, kierownik Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu; prof. dr hab. Czes³awa ¯u³awska, Sêdzia SN w stanie spoczynku oraz Sekretarz KomisjiRobert Zegad³o, Sêdzia S¹du Okrêgowego w Warszawie.
2 Ganie ona w sierpniu 2006 r.
3 Wspomniani eksperci bêd¹ wymieniani w dalszych przypisach w zwi¹zku z zagadnieniami, w których
opracowaniu uczestniczyli lub w zakresie których wziêli udzia³ w dyskusji.
4 Równie¿ eksperci holenderscy zostan¹ wymienieni w dalszej czêci niniejszego opracowania w zwi¹zku
z tematami, które by³y objête wspó³prac¹ z ekspertami holenderskimi. Udzia³ ekspertów holenderskich mia³
miejsce w ramach programu MATRA finansowanego przez rz¹d holenderski. W tym miejscu nale¿y
zaznaczyæ, ¿e kluczow¹ rolê w aran¿owaniu kontaktów z ekspertami holenderskimi odegra³ prof. dr Paul
Meijknecht, konsultant KKPC w latach 19992004.
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obrotu gospodarczego, a tak¿e projektami niektórych ustaw oko³okodeksowych5 oraz przygotowywaniem licznych opinii o projektach ustaw z zakresu prawa prywatnego powstaj¹cych z inicjatywy innych podmiotów ni¿ Ministerstwo Sprawiedliwoci.
Nadszed³ ju¿ jednak czas, aby podj¹æ zasadnicz¹ dyskusjê
nad kszta³tem i rol¹ Kodeksu cywilnego w systemie prawnym
Rzeczypospolitej Polskiej. W³anie ow¹ optymaln¹ wizjê zamierza przedstawiæ niniejszy dokument. Dopiero wtórnym zagadnieniem jest, czy nale¿a³oby podj¹æ w tym wzglêdzie dzia³ania zmierzaj¹ce do przygotowania nowego Kodeksu cywilnego, czy raczej
powinno siê d¹¿yæ do realizacji owej wizji poprzez zasadnicz¹ nowelizacjê (rekodyfikacjê) obowi¹zuj¹cego Kodeksu cywilnego
z 1964 r.
Zgodnie z zaleceniami Rady Legislacyjnej przy Prezesie
Rady Ministrów decyzje legislacyjne o wa¿nych aktach ustawodawczych powinno siê podejmowaæ dopiero po publicznym
przedstawieniu ich za³o¿eñ  najlepiej w postaci tzw. Zielonej
Ksiêgi  a nie na podstawie artyku³owanego ju¿ projektu6. Tê w³anie drogê obra³a Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego prezentuj¹c ten dokument.
Rozwi¹zania te uporz¹dkowane s¹ wedle klasycznego,
pandektowego systemu prawa prywatnego, na którym w zasadzie
opiera siê tak¿e obowi¹zuj¹cy w Polsce Kodeks cywilny.
Do tego tekstu do³¹czone s¹ opracowania szczególne stanowi¹ce w znacznej mierze rezultat wspó³pracy Komisji Kodyfikacyjnej z ekspertami holenderskimi. Niektóre z tych materia³ów
zosta³y ju¿ opublikowane. W przypadkach takich powo³ujemy siê
na nie w odnonikach.

5 Por. Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów, Tworzenie prawa w Polsce  ocena
i proponowane kierunki zmian. Raport, Warszawa, Listopad 2005 r.
6 Raport zosta³ opublikowany w Przegl¹dzie Legislacyjnym, nr 1/2006, s. 7 i n.
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I. CZÊÆ OGÓLNA
1. Prawo prywatne a Kodeks cywilny
1.1. Prawo prywatne
Przede wszystkim nale¿y ustaliæ, jak¹ to dziedzinê prawa
ma porz¹dkowaæ Kodeks cywilny. Nie da siê ukryæ, ¿e w okresie
powstawania k.c. z 1964 r. wyra¿ane w tym wzglêdzie pogl¹dy naukowe opiera³y siê na komunistycznej koncepcji prawa. Prowadzi³o to do zakwestionowania podstawowego za³o¿enia, ¿e rdzeniem prawa cywilnego jest regulacja stosunków prywatnoprawnych jednostek. Doktryna komunistyczna stanowczo bowiem negowa³a zasadniczy podzia³ systemu prawa na dwa podzbiory: prawo prywatne i prawo publiczne.
Wspomniane pogl¹dy expressis verbis znalaz³y wyraz
w uzasadnieniu projektu Kodeksu cywilnego z 1961 r. przygotowanego przez ówczesn¹ Komisjê Kodyfikacyjn¹, pod przewodnictwem prof. Jana Wasilkowskiego. Czytamy tam bowiem, ¿e
W prawodawstwach opartych na prywatnej w³asnoci rodków
produkcji prawo cywilne jest ga³êzi¹ prawa, która reguluje przede
wszystkim prywatn¹ sferê jednostek. (...) W ustroju socjalistycznym ogromna wiêkszoæ stosunków w³asnoci znajduje siê poza
indywidualn¹ sfer¹ prawn¹ jednostek. Do sfery prawnej jednostek
nale¿¹, oprócz stosunków osobistych, stosunki maj¹tkowe wynikaj¹ce z w³asnoci przedmiotów indywidualnego spo¿ycia, a wiêc
stosunki maj¹tkowe wywodz¹ce siê z jednej tylko formy w³asnoci, i to formy o charakterze pochodnym7. Koncepcjê tê rozwija³
nastêpnie S. Szer wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e Na tle socjalistycznego prawa powszechnie przyjêty jest pogl¹d, ¿e podzia³ na po-

7 Komisja Kodyfikacyjna przy Ministrze Sprawiedliwoci. Projekt Kodeksu cywilnego, Warszawa 1961,
s. 189.
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szczególne ga³êzie ustawodawstwa zale¿y przede wszystkim od
przedmiotu czyli od treci stosunków spo³ecznych normowanych
przez przepisy prawa.
W konsekwencji dochodzi³ do wniosku, ¿e podstawowym
kryterium wyró¿niaj¹cym prawo cywilne jest maj¹tkowy przedmiot regulacji, z tym ¿e ponadto wystêpuje drugie kryterium,
o charakterze jednak dodatkowym, uzupe³niaj¹cym; jest nim tzw.
metoda regulowania stosunków spo³ecznych8.
Dalszy rozwój polskiej nauki prawa cywilnego coraz silniej
ewoluowa³ w kierunku minimalizowania donios³oci przedmiotu regulacji jako kryterium wyró¿niaj¹cego stosunki cywilnoprawne na
rzecz metody regulacji, opartej na zasadzie równorzêdnoci stron9.
Zdecydowanie ju¿ za uznaniem wy³¹cznie metody regulowania jako cechy charakteryzuj¹cej prawo cywilne opowiedzia³
siê S. Grzybowski. W konsekwencji doszed³ on do wniosku, ¿e je¿eli zamieszczony w art. 1 § 1 k.c. zwrot kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne ma mieæ sens normatywny, nie mo¿e oznaczaæ nic innego jak jedynie to, ¿e przepisy kodeksu nale¿y
stosowaæ do wszystkich stosunków spo³ecznych uregulowanych
wedle metody cywilistycznej10. Takie stanowisko w pe³ni podzieli³ A. Stelmachowski wskazuj¹c, ¿e o prawie cywilnym mo¿na
mówiæ tylko jako o metodzie; tylko wtedy mo¿na plastycznie pokazaæ zarówno jego funkcjê, jak i jego cechy charakterystyczne11. Stanowisko to zdecydowanie dominuje dzisiaj w polskiej
nauce prawa cywilnego i judykaturze12.

8 S. Szer, Prawo cywilne, Warszawa 1962, s. 11; tak¿e, S. Szer, Prawo cywilne, 1967, s. 18 i n.
9 Por. A. Wolter, Prawo cywilne, Zarys czêci ogólnej, Warszawa 1963, s. 21 i n.; op. cit., wydanie

z 1970 r., s. 18 i n.; wydanie z 1986 r., s. 27; A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne,
Zarys czêci ogólnej, Warszawa 2001, s. 16 i n.
10 S. Grzybowski, System prawa cywilnego, t. I, Ossolineum 1985, s. 19.
11 A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 24.
12 Por. tak¿e Z. Radwañski, Prawo cywilne  czêæ ogólna, Warszawa 2004, Nb. 11.
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Natomiast jeli chodzi o bli¿sze okrelenie swoistej dla
prawa cywilnego metody regulowania stosunków spo³ecznych, to
pojawiaj¹ siê w doktrynie polskiej pewne rozbie¿noci. W g³ównej mierze dotycz¹ one kwestii, czy za cechê wyró¿niaj¹c¹ nale¿y
uznaæ tradycyjn¹ zasadê równorzêdnoci stron tego stosunku
prawnego, czy raczej zasadê ich autonomicznoci, eksponowan¹
w nowszej literaturze cywilistycznej13.
Wydaje siê wszak¿e, ¿e na istotê prawa cywilnego trzeba
przede wszystkim spojrzeæ z perspektywy zasadniczego podzia³u
systemu prawnego na prawo publiczne i prawo prywatne. Podzia³ ten by³ ze wzglêdów ideologicznych kwestionowany w doktrynie komunistycznej i dlatego w okresie PRL nie powo³ywano
siê na niego rozwa¿aj¹c pojêcie prawa cywilnego. Natomiast powszechnie akceptowano go w przedwojennej polskiej nauce prawa. Co wiêcej, wyranie sankcjonowa³ go art. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 r. stanowi¹c, ¿e Zakres
ustawodawstwa pañstwowego obejmuje stanowienie wszelkich
praw publicznych i prywatnych i sposobu ich wykonania.
Ma on staro¿ytn¹, bo rzymsk¹ genezê. Ju¿ w okresie republikañskim by³ on znany, a wed³ug Ulpiana prawem publicznym
s¹ te normy, które odnosz¹ siê do ustroju pañstwa rzymskiego,
prywatnym s¹ te normy, które dotycz¹ interesu poszczególnych
jednostek, niektóre normy s¹ bowiem stanowione w interesie ogó³u, inne za w interesie jednostek (D. 1,1,1,2: publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum
utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia quaedam private)14.

13 Por. zw³aszcza A. Stelmachowski, op. cit., s. 35 i n., akceptuj¹cy w tym wzglêdzie pogl¹dy
wêgierskiego uczonego G. Eörsi, podobnie Z. Radwañski, op. cit.
14 Por. W. Wo³odkiewicz, M. Zab³ocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2000, s. 21.
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Na tym w³anie podziale systemu prawnego opiera³a klasyczna nauka prawa wyró¿nienie prawa cywilnego, upatruj¹c w kodeksach cywilnych fundament prawa prywatnego15. Mimo poszerzaj¹cej siê ingerencji pañstwa w relacje cywilnoprawne, wspomniany podzia³ systemu prawnego nie straci³ wspó³czenie na aktualnoci.
W szczególnoci pogl¹du tego broni Franz Bydlinski
w swych rozprawach teoretycznych, wskazuj¹c, ¿e prawo prywatne
jest prawem kszta³tuj¹cym relacje spo³eczne miêdzy jednostkami,
niejako w³asnym ich prawem, najbardziej odleg³ym od pañstwa16.
Myl ta zbli¿ona jest do wyra¿onego w Polsce przez E. £êtowsk¹
pogl¹du, ¿e obszar prawa cywilnego to uk³ad sam siê obs³uguj¹cy 
z regu³y bez koniecznego udzia³u pañstwa17. Tak¿e w najnowszych
podrêcznikach prawa cywilnego w krajach zachodnich rozwa¿ania
nad swoistymi cechami prawa cywilnego rozpoczyna siê od prawa
prywatnego, w obrêbie którego lokuje siê prawo cywilne18.
Kszta³tuj¹ca siê w Rzeczypospolitej Polskiej doktryna
prawa cywilnego powraca do zarzuconego w okresie demokracji
ludowej pojêcia prawa prywatnego19. Przyjmuj¹ j¹ ju¿ podrêczniki prawa cywilnego20 i akceptuje Trybuna³ Konstytucyjny21.
Zwróci³ on uwagê na konstytucyjne unormowanie prawa prywatnego wywodz¹ce siê z idei liberalnego pañstwa demokratycznego
stawiaj¹cego wolnoæ cz³owieka jako najwy¿sz¹ wartoæ.
15 Jest to oczywiste nie tylko we Francji, gdzie autorytet kodeksu cywilnego równy jest konstytucji, ale
i w innych krajach; np. w Szwajcarii znakomity cywilista W. Yung, Études et articles, Geneve 1971,
stwierdzi³, ¿e tekst nowego kodeksu cywilnego zosta³ przez ca³e spo³eczeñstwo przyjêty jako karta ¿ycia
prywatnego Szwajcarii ("pour charte de la vie privée en Suisse"). a P. Tuor, Das schweizerische
Zivilgesetzbuch, Zûrich 1965, s. 18 pisze: An die Spitze seiner Regelung stellt es (to znaczy kodeks
cywilny) die Personen und die Familie als Träger und Grundlage der gesamten Privatrechtsordnung.
16 Por. zw³aszcza F. Bydlinski, System und Prinzipien des Privatrechts, Wien, New York 1996, s. 79, 92.
17 E. £êtowska, Podstawy prawa cywilnego, Warszawa 1993, s. 29.
18 Por. np. Allgemeiner Teil des bûrgerlichen Rechts, begrûndet von K. Larenz, fortgefûhrt von M. Wolf,
Mûnchen 1997, s. 1 i n.
19 Podstaw¹ w tym wzglêdzie donios³oæ ma praca S. W³odyki, Problem struktury prawa, PiP 1995, z. 4,
s. 3 i n.
20 Por. np. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, op. cit., s. 19; Z. Radwañski, Prawo cywilne - czêæ
ogólna, Warszawa 2004, Nb. 2.
21 Por. np. wyrok TK z 29.04.2003 r., sygn. akt SK 24/02.
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W szczególnoci TK podkreli³ ¿e zasada swobody
umów jest norm¹ nale¿¹c¹ do dziedziny prawa prywatnego, dotyczy bowiem stosunków prawnych miêdzy podmiotami prawa
cywilnego, a zwi¹zek zasady swobody umów z konstytucyjn¹
gwarancj¹ ochrony wolnoci cz³owieka polega na tym, ¿e obowi¹zek poszanowania wolnoci Konstytucja nak³ada na wszystkie
podmioty stosunków prawnych, tak¿e podmioty wystêpuj¹ce
w obrocie cywilnoprawnym. Zgodnie z art. 31 ust. 2 Konstytucji
ka¿dy jest obowi¹zany szanowaæ wolnoci i prawa innych. Zasada swobody umów nie ma charakteru normy prawa publicznego
t.j.  mówi¹c bardzo ogólnie  nie dotyczy wy³¹cznie relacji pañstwa lub innego podmiotu prawa publicznego wystêpuj¹cego z pozycji w³adczej w stosunku do innych podmiotów prawa prywatnego. Dlatego zasada swobody umów nie powinna byæ traktowana
jako pochodna klasycznych praw wolnociowych (wolnoci
cz³owieka i obywatela), dotycz¹cych relacji w³adz publicznych
i jednostek w niektórych sferach ¿ycia, ale ogólnej konstytucyjnej
proklamacji wolnoci cz³owieka. Trybuna³ Konstytucyjny analizuj¹c zasadê swobody umów powo³a³ siê tak¿e na argumenty
prawnoporównawcze wskazuj¹c, i¿ zasada ta wynika z proklamowanego w art. 2 Ustawy Zasadniczej RFN z 1949 r. prawa do swobodnego rozwoju swej osobowoci oraz nienaruszalnoci wolnoci ka¿dej osoby. Dodaæ nale¿y, ¿e doktryna niemiecka na owej
wartoci moralnej i konstytucyjnej przede wszystkim opiera ca³¹
konstrukcjê prawa prywatnego, odró¿nianego od prawa publicznego22, a ponadto regulacjom na tym obszarze dokonanym przyznaje pierwszeñstwo23.
Maj¹c na wzglêdzie dotychczasowy dorobek doktryny cywilistycznej oparty na tradycjach spo³eczeñstw demokratycznych
mo¿na w nastêpuj¹cy, najbardziej syntetyczny, sposób okreliæ
istotne cechy prawa prywatnego, odró¿niaj¹ce je od prawa publicznego. Prawo prywatne reguluje wiêc stosunki spo³eczne miê22 Por. K. Larenz, M. Wolf, Allgemeiner Teil des bûrgerlichen Rechts, Mûnchen 1997, s. 1 i n.
23 Por. bli¿ej F. Rittner, Ûber den Vorrang des Privatrechts, (w) Festschrift fûr Wolfram MûllerFreienfels, Baden-Baden 1986, s. 509 in.
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dzy indywidualnymi jednostkami, otwarte jest zatem dla ka¿dego.
Uczestnicz¹ce w tych stosunkach jednostki wystêpuj¹ w roli autonomicznych podmiotów, które w³adne s¹ regulowaæ treæ tych stosunków maj¹c na wzglêdzie w³asne interesy  w granicach oznaczonych dobrem powszechnym lub regu³ami moralnymi. W przeciwieñstwie do tego, w stosunkach publicznoprawnych co najmniej po jednej stronie pojawia siê organ w³adzy publicznej, powo³any przez ustawy dla realizowania interesu nie indywidualnego, lecz wspólnego okrelonej spo³ecznoci (interesu publicznego). W zwi¹zku z tym przys³uguj¹ mu wyranie okrelone w ustawie kompetencje do w³adczego (jednostronnego) kszta³towania
sytuacji prawnej jednostki. Czêsto siê jednak zdarza, ¿e jaka jednostka organizacyjna mo¿e wystêpowaæ w dwóch rolach: albo jako wykonawca przys³uguj¹cych mu kompetencji w³adczych albo
jako uczestnik prywatnoprawnych, dostêpnych dla wszystkich,
stosunków prawnych (np. organy administracji rz¹dowej reprezentuj¹ce Skarb Pañstwa albo jednostki samorz¹du terytorialnego). Wówczas w tym drugim przypadku stosunek prawny podlegaæ bêdzie regulacji prywatnoprawnej.
Autonomicznoæ podmiotów w stosunku prywatnoprawnym nie jest wszak¿e równoznaczna z równorzêdn¹ ich sytuacj¹, co
w szerokiej mierze uznawane jest za cechê swoist¹ prawa prywatnego lub prawa cywilnego. Tak¿e bowiem w przypadkach okrelonych ustaw¹ organy w³adzy publicznej mog¹ wystêpowaæ we wzajemnych regulacjach w pozycji równorzêdnej zawieraj¹c ze sob¹
porozumienia (umowy administracyjnoprawne). Z kolei w stosunkach miêdzy podmiotami prywatnoprawnymi pojawiaj¹ siê nierównoprawne relacje, które nie znajduj¹ podstawy w kompetencjach organów w³adzy publicznej wystêpuj¹cych po drugiej stronie tego stosunku. W nauce prawa cywilnego od dawna zwracano ju¿ uwagê na
to, ¿e taki charakter maj¹ stosunki miêdzy rodzicami a ma³oletnimi
dzieæmi oraz w korporacyjnych osobach prawnych24. Rozwijaj¹ca
siê od niedawna idea ochrony konsumentów dostarcza dalszych te24 Por. K. Larenz, M. Wolf, op. cit., s. 6.
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go rodzaju przyk³adów. Wskazanie wiêc na równorzêdnoæ pozycji
prawnych stron stosunku prywatnoprawnego nie wydaje siê byæ dostatecznie sprawnym kryterium odró¿niaj¹cym ten stosunek prawny
od stosunku publicznoprawnego.
Za wzorem klasycznych kodyfikacji prawa cywilnego ani
projekt czêci ogólnej Kodeksu cywilnego z 1947 r.25, ani dekret
z 12.11.1946 r.  Przepisy ogólne prawa cywilnego (Dz. U. Nr 67,
poz. 369), ani ustawa z 18.07.1950 r.  Przepisy ogólne prawa cywilnego (Dz. U. Nr 34, poz. 311), nie zawiera³y definicji prawa cywilnego oraz jakichkolwiek okreleñ jego cech swoistych.
Natomiast w Kodeksie cywilnym z 1964 r. odst¹piono ju¿
od tej tradycji. W myl bowiem pierwotnego brzmienia art. 1 k.c.
jego zakres wyznaczony zosta³ dwoma wskanikami:
1) przedmiotowym, obejmuj¹cym stosunki cywilnoprawne (art. 1 § 1) oraz
2) podmiotowym, okrelaj¹cym kr¹g uczestników stosunków cywilnoprawnych,
a mianowicie: osoby fizyczne, osoby prawne oraz szereg organizacji swoistych dla ustroju PRL.
Umieszczenie w art. 1 k.c. rozbudowanego katalogu podmiotów, miêdzy którymi funkcjonowa³y stosunki cywilnoprawne,
by³ w owym czasie na pewno uzasadniony. W ten bowiem sposób
kodyfikatorzy rozstrzygnêli ostry wtedy spór dotycz¹cy odrêbnoci prawa gospodarczego  i to na korzyæ koncepcji jednoci prawa cywilnego26. Natomiast powo³anie siê na stosunki cywilnoprawne, jako na przedmiot regulacji k.c., niczego nie wyjania³o,
poniewa¿ ¿aden przepis k.c.  nawet cz¹stkowo  nie okrela³ znaczenia tego zwrotu.
W zwi¹zku z tym pojawia siê pytanie, jaki by³ sens
umieszczenia go w art. 1 § 1 k.c.
25 Por. Demokratyczny Przegl¹d Prawniczy 1947, nr 12, s. 19.
26 Por. J. Wasilkowski, Metoda opracowania i za³o¿enia Kodeksu cywilnego, PiP 1964, z. 56, s. 739.
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W niepublikowanym zbiorze protoko³ów ówczesnego Zespo³u Prawa Materialnego Komisji Kodyfikacyjnej, pod dat¹
16.12.1956 r. znajduje siê nastêpuj¹ca wypowied na ten temat:
J. Wasilkowski nadmieni³ m. in., ¿e niew¹tpliwie mo¿na reprezentowaæ pogl¹d, ¿e § 1 art. 1 jest norm¹ podrêcznikow¹ i nie musi egzystowaæ w kodeksie. Jednak¿e praktyka przekonywa o jego
potrzebie. Otó¿ wyjanienie to trudno uznaæ za przekonuj¹ce, albowiem nie wiadomo w jaki sposób praktyce mog³aby okazaæ siê
potrzebna wzmianka o stosunku cywilnoprawnym, którego cechy nie by³yby w kodeksie wskazane.
Przeprowadzona w 1990 r. zasadnicza nowelizacja k.c. doprowadzi³a do usuniêcia z art. 1 k.c. owych rozbudowanych okreleñ podmiotów stosunków cywilnoprawnych proweniencji socjalistycznej i ustali³a nowe jego brzmienie aktualne do dzisiaj. W myl
tego przepisu Kodeks niniejszy reguluje stosunki cywilnoprawne
miêdzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Pozostawiono
zatem nadal bez jakichkolwiek dookreleñ zwrot stanowi¹cy o stosunkach cywilnoprawnych. Utrzymanie go w takiej postaci trudno
by³oby uznaæ za zgodne z ogóln¹ dyrektyw¹ prawid³owej legislacji,
w myl której nie nale¿y w ustawach zamieszczaæ zbêdnych postanowieñ. Taki charakter niew¹tpliwie ma wspomniany zwrot, poniewa¿ nie poszerza naszej wiedzy ponad to, co ju¿ jest wyranie napisane w samym k.c. Ponadto z pozycji formalnologicznej mo¿na mu
zarzuciæ b³¹d definiowania idem per idem27.
Z punktu widzenia poprawnoci legislacyjnej rysuj¹ siê
zatem dwa modele prawid³owej regulacji tej kwestii.
Pierwszy opiera siê na za³o¿eniu, ¿e okrelenie pojêcia
stosunku cywilnoprawnego powinno siê pozostawiæ szeroko pojêtej doktrynie cywilistycznej (orzecznictwu i nauce prawa cywilnego). Model taki w istocie przyjmuje polski k.c. Jednak¿e w takim
razie nie powinno siê zamieszczaæ w nim przepisu zawieraj¹cego
jedynie wzmiankê o takim stosunku prawnym i to do tego ograni27 Tak A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys czêci ogólnej,
Warszawa 2001, s. 15.
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czonym tylko do regulacji kodeksowej, poniewa¿ istotny walor
praktyczny pojêcia stosunku cywilnoprawnego objawia siê w³anie w odniesieniu do regulacji pozakodeksowych.
Drugi model zak³ada, ¿e tak istotna dla prawa cywilnego
i jego stosowania kwestia, co jest prawem cywilnym, powinna byæ
jako prawnie okrelona. Nie chodzi tu koniecznie o formu³owanie w prawie definicji klasycznej w tym wzglêdzie (a wiêc, ¿e
X jest Y-kiem z cech¹ Z), lecz o wskazanie pewnych wyró¿niaj¹cych ten typ norm w³aciwoci szczególnych. Przy takim podejciu do tego zagadnienia oczywiste jest, ¿e w kodeksie cywilnym
powinien znaleæ siê zwrot o stosunku cywilnoprawnym odpowiednio jednak dookrelony, albo wprost okrelenie prawa cywilnego, bez wskazywania na jego przedmiot (tzn. na stosunek cywilnoprawny).
Jak ju¿ o tym wspominano, kodyfikacje zachodnioeuropejskie przyjmuj¹ pierwszy ze wspomnianych modeli. Pod tym wzglêdem wyj¹tkiem jest jednak austriacki kodeks cywilny z 1812 r., który w § 1 okrela pojêcie prawa cywilnego wskazuj¹c, ¿e s¹ to ustawy reguluj¹ce prywatne prawa i obowi¹zki mieszkañców pañstwa
miêdzy nimi28. S¹dziæ wolno, ¿e takie ogólne za³o¿enie le¿a³o
u podstaw tak¿e innych kodyfikacji zachodnich. By³o ju¿ ono jednak uznane za tak oczywiste, ¿e rezygnowano z wpisywania odpowiednich postanowieñ do kodeksów. Natomiast obszerne regulacje
odnosz¹ce siê do przedmiotu kodeksu cywilnego, a w szczególnoci
do stosunków cywilnoprawnych, a tak¿e do podmiotów tych stosunków znajduj¹ siê w kodeksach pañstw by³ego Zwi¹zku Radzieckiego. Chodzi tu zw³aszcza o litewski kodeks cywilny z 2000 r. (por.
art. 1.1, 1.2.), kodeks cywilny Rosyjskiej Federacji z lat 1994-2001
(por. art. 1 i 2), kodeks cywilny Ukrainy z 2003 r. (por. art. 1 i 2).
Uzasadnione jest to radykalnym odejciem tych pañstw od komunistycznej doktryny prawnej i przyjêciem ogólnie akceptowanych
w demokracjach zachodnich zasad prawa cywilnego.
28 Der Inbegriff der Gesetze, wodurch die Privatrechte und Pflichten der Einwohner des Staates unter
sich bestimmt werden, macht das bürgerliche Recht in demselben aus.
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1.2. Status prawny Kodeksu cywilnego
Z formalnoprawnego punktu widzenia Kodeks cywilny
nie ró¿ni siê niczym od innych ustaw. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie zastrzega bowiem dla niego jakiej szczególnej
pozycji poród innych ustaw29.
Mimo to doktryna prawna przypisuje Kodeksowi cywilnemu szczególn¹ rolê w systemie prawnym. Kodyfikatorzy wyszli
z za³o¿enia, ¿e postulat zupe³noci Kodeksu cywilnego nie jest postulatem realnym, i ¿e w ka¿dym kraju, którego prawo cywilne zosta³o skodyfikowane, obowi¹zuje obok kodeksu wiele ustaw normuj¹cych stosunki cywilnoprawne o charakterze specjalnym.
Natomiast Cel kodyfikacji cywilnej zostaje osi¹gniêty, je¿eli kodeks obejmuje trzon ustawodawstwa cywilnego, tzn. je¿eli wyra¿one w nim zasady bêd¹ u³atwiaæ prawid³owe stosowanie przepisów normuj¹cych stosunki cywilnoprawne niezale¿nie od tego,
czy normy reguluj¹ce te stosunki mieszcz¹ siê w samym kodeksie,
czy te¿ w odrêbnych ustawach. W razie spe³nienia tego warunku
Kodeks cywilny, nie realizuj¹c bezporednio postulatu zupe³noci
swego zakresu, realizuje jednak ten postulat porednio, stanowi
bowiem ród³o rozwi¹zañ ogólnych tak¿e w odniesieniu do stosunków regulowanych przepisami, które formalnie pozostaj¹ poza
jego zakresem30.
Ow¹ szczególn¹ donios³oæ Kodeksu cywilnego w odniesieniu do regulacji pozakodeksowych podkreli³ TK31 wskazuj¹c,
¿e Istot¹ kodeksu jest stworzenie koherentnej i  w miarê mo¿liwoci  zupe³nej oraz trwa³ej regulacji w danej dziedzinie prawa
(...) kodeksy przygotowane i uchwalone s¹ w odrêbnej, bardziej
z³o¿onej procedurze ni¿ zwyczajne ustawy, istot¹ kodeksu jest
dokonanie kodyfikacji danej ga³êzi prawa. Dlatego terminy i pojêcia u¿ywane przez kodeksy traktuje siê jako wzorcowe i domnie29 Por. orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego z 18.10.1994 r. sygn. K 2/94, OTK 1994, cz. II, poz. 36.
30 Projekt Kodeksu cywilnego, Warszawa 1962, s. 199.
31 Por. orzeczenie TK z 18.10.1994 r., sygn. K 2/94, OTK 1994, cz. II, poz. 36.
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muje siê, i¿ inne ustawy nadaj¹ im takie samo znaczenie. Jest niesporne, ¿e zarówno aksjologia, jak i technika tworzenia prawa
traktuje kodeksy w sposób szczególny. Zacytowany tu fragment
uzasadnienia do wspomnianego orzeczenia TK wskazuje wiêc ponadto na wa¿n¹ rolê interpretacyjn¹, jak¹ pe³ni¹ normy kodeksowe w odniesieniu do norm cywilnoprawnych zawartych w ustawach zwyk³ych. Trybuna³ Konstytucyjny podkreli³ zarazem
szczególn¹ odpornoæ norm kodeksowych wzglêdem regulacji
pozakodeksowych. Wyrazi³ on bowiem pogl¹d, i¿ przy interpretacji nowych ustaw mo¿na pos³ugiwaæ siê domniemaniem, ¿e nie
by³o celem ustawodawcy dokonywanie zmian w kodeksach ca³ociowo reguluj¹cych poszczególne dziedziny prawa. Przypomnia³ w zwi¹zku z tym szczególn¹ rolê kodeksów i niebezpieczeñstwa jakie mog¹ wynikaæ z niepotrzebnego ingerowania
w instytucje kodeksowe o podstawowym charakterze. Nie tylko
mo¿e to naruszaæ spójnoæ obowi¹zuj¹cego prawa (...) ale mo¿e
te¿ utrudniaæ prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej (...). Ukszta³towane od stuleci instytucje prawa prywatnego oparte s¹ na g³êbokiej racjonalnoci i ustawodawca epizodyczny nie powinien tego
traciæ z pola widzenia, nawet je¿eli ¿adna norma konstytucyjna nie
zostaje przy okazji naruszona.
Warto zauwa¿yæ, ¿e w niektórych kodyfikacjach wy¿szoæ norm kodeksowych wobec norm pozakodeksowych zosta³a znacznie silniej zaakcentowana, ograniczaj¹c zastosowanie zasady, ¿e ustawa szczególna lub póniejsza ma pierwszeñstwo wobec normy ogólnej wyra¿onej w kodeksie. Tak wiêc w myl art.
1.3 ust. 2 litewskiego kodeksu cywilnego Je¿eli zachodzi kolizja
postanowieñ niniejszego kodeksu i innych ustaw, stosuje siê przepisy niniejszego kodeksu, z wy³¹czeniem przypadków, gdy niniejszy kodeks daje pierwszeñstwo przepisom innych ustaw.
Z kolei cywilny kodeks Rosyjskiej Federacji poprzestaje tylko na
ogólnym postanowieniu art. 3 ust. 2, ¿e Normy cywilnoprawne
zawarte w pozakodeksowych ustawach, powinny byæ zgodne
z kodeksem.
W wietle obecnie obowi¹zuj¹cego w Polsce porz¹dku
konstytucyjnego nie wydaje siê mo¿liwe przyznanie Kodeksowi
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cywilnemu pierwszeñstwa przed inn¹ ustaw¹ lub uchylenie zasady, ¿e lex posterior derogat legi priori32. Mog³oby to nast¹piæ tylko z mocy wyranego przepisu konstytucji, na co siê nie zanosi.
Natomiast w pe³ni na akceptacjê zas³uguj¹ wskazane w judykaturze TK regu³y interpretacyjne preferuj¹ce normy kodeksowe. Nie
ma równie¿ przeszkód, aby zapewniæ spójnoæ prawa prywatnego
opartego na wzorcu kodeksowym poprzez okrelenie szczególnego trybu postêpowania legislacyjnego, w ramach ogólnych regu³
konstytucyjnych, dla ustaw zmieniaj¹cych k.c. W praktyce, chocia¿ z miernym skutkiem, celowi temu s³u¿¹ komisje kodyfikacyjne oraz szczególne komisje sejmowe powo³ywane dla takich dzia³añ legislacyjnych.
Natomiast nie ma ¿adnych przeszkód, aby ogólny przepis
Kodeksu cywilnego wyranie postanowi³  zgodnie ze wspomnianymi wy¿ej pogl¹dami doktryny, opartymi na istocie tej kodyfikacji  ¿e normy jej znajduj¹ zastosowanie tak¿e do stosunków cywilnoprawnych lub prywatnoprawnych uregulowanych w ustawach pozakodeksowych. Mo¿na oczywicie kwestionowaæ potrzebê takiego przepisu powo³uj¹c siê na ustalone w tym wzglêdzie pogl¹dy doktryny usankcjonowane stanowiskiem Trybuna³u
Konstytucyjnego.
Jednak¿e obserwuj¹c dzia³alnoæ legislacyjn¹ ma siê niekiedy wra¿enie, ¿e ustawodawcy opieraj¹c siê wy³¹cznie na
brzmieniu art. 1 k.c. sk³onni s¹ przyjmowaæ, ¿e przepisy kodeksu
stosuje siê wy³¹cznie do stosunków prawnych w nim uregulowanych. Prowadzi to do wniosku, ¿e w ustawach pozakodeksowych
nale¿y zamieszczaæ szczególne postanowienia niejako rozci¹gaj¹ce zakres Kodeksu cywilnego na stosunki prywatnoprawne uregulowane poza kodeksem.
Proponowany tu ogólny przepis wskazuj¹cy na zastosowanie norm kodeksowych do wszystkich stosunków cywilnoprawnych (lub prywatnoprawnych), a wiêc tak¿e unormowanych
32 Por. orzeczenie TK z 18.10.1994 r., sygn. K 2/94, OTK 1994, cz. II, poz. 36.

22

ZIELONA KSI˚GA.qxd

2006-09-18

09:04

Page 23

I. Czêæ ogólna

w ustawach pozakodeksowych, musia³by oczywicie byæ opatrzony zastrze¿eniem ograniczaj¹cym, wynikaj¹cym z unormowañ
szczególnych. W takim wiêc przypadku komplementarne zastosowanie odpowiednich norm kodeksowych ulega³oby wy³¹czeniu
lub modyfikacji. Regulacja taka odpowiada³aby przyjmowanemu
w doktrynie pogl¹dowi, ¿e stosunek miêdzy normami pozakodeksowymi a kodeksowymi jest w zasadzie stosunkiem legis specialis do legi generali33. Trzeba zarazem podkreliæ, ¿e stosunek
normy ogólnej do szczególnej mo¿e te¿ zachodziæ miêdzy ca³ymi
kompleksami norm, a nie tylko miêdzy normami indywidualnymi34. Obowi¹zuj¹cy Kodeks cywilny nie reguluje ogólnej relacji
do pozakodeksowych norm, natomiast odnosi siê do nich w zakresie niektórych instytucji. Mo¿na tu wyró¿niæ trzy typy takich uregulowañ.
Pierwszy typ obejmuje przepisy, które wyranie odwo³uj¹
siê do uregulowañ pozakodeksowych jako uzupe³niaj¹cych ogólne unormowania kodeksowe (np. art. 35, 441 § 2, 46, 56, 244 § 2,
308, 6051). Niekiedy, jak w art. 24 § 3 k. c., uregulowania te s¹
bardziej szczegó³owe, poniewa¿ wyranie wskazuj¹ na kumulacjê
uprawnieñ wskazanych w k.c. z uprawnieniami przewidzianymi
w innych przepisach, w szczególnoci w prawie autorskim oraz
w prawie wynalazczym.
Drugi typ przepisów wskazuje z kolei na zastosowanie
norm kodeksowych do pewnych stosunków prawnych wyznaczonych w normach pozakodeksowych (np. art. 110, 845, 907).
Trzeci typ przepisów, najogólniej rzecz ujmuj¹c, wskazuje na wy³¹czenie lub ograniczenie zastosowania norm kodeksowych w odniesieniu do okrelonych instytucji prawnych. W myl

33 S. Grzybowski, System t. I, s. 78; szerzej na ten temat J. Zamorska, Stosunek ustaw szczególnych do
kodeksu cywilnego, S.C. 1971, t. 18, s. 37 i n.; podobnie A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Zarys,
s. 66, wskazuj¹c, ¿e gdy ta sama materia uregulowana jest w ustawie ogólnej i szczególnej
pierwszeñstwo ma ustawa szczególna.
34 A. Ohanowicz, Zbieg norm w polskim prawie cywilnym, Warszawa 1963, s. 47.
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wyranego postanowienia art. 820 k.c., przepisów kodeksowych
o umowie ubezpieczenia nie stosuje siê do ubezpieczeñ morskich
oraz do ubezpieczeñ porednich. Ten rodzaj ubezpieczeñ regulowany jest zatem odrêbnymi przepisami umieszczonymi w Kodeksie morskim, co oczywicie nie wy³¹cza zastosowania innych,
ogólnych postanowieñ k.c. Z kolei w odniesieniu do umowy przewozu (art. 775 k.c.) oraz do umowy spedycji (art. 795 k.c.) ustawodawca pos³u¿y³ siê zwrotem wskazuj¹cym, ¿e normy kodeksowe reguluj¹ce te typy umów nale¿y stosowaæ subsydiarnie35 (tylko o tyle, o ile nie jest ona uregulowana odrêbnymi przepisami).
Podobny sens ma drugie zdanie art. 143 k.c., które wskazuje na
pierwszeñstwo zastosowania przepisów reguluj¹cych prawa do
wód wobec ogólnej regu³y wyra¿onej w tym przepisie, który wyznacza przestrzenne granice w³asnoci gruntu36.
Ponadto równie¿ w ustawach odrêbnych reguluj¹cych stosunki prywatnoprawne znajduj¹ siê przepisy okrelaj¹ce ich relacje do Kodeksu cywilnego. W szczególnoci przepis taki zawiera
Kodeks spó³ek handlowych. W myl art. 2 tego Kodeksu w sprawach nieuregulowanych w nim stosuje siê przepisy Kodeksu cywilnego. Je¿eli wymaga tego w³aciwoæ (natura) stosunku prawnego spó³ki handlowej, przepisy Kodeksu cywilnego stosuje siê
odpowiednio37. Tak¿e Kodeks morski stanowi w art. 1 § 2, ¿e
W stosunkach cywilnoprawnych zwi¹zanych z ¿eglug¹ morsk¹
stosuje siê  w braku odpowiednich przepisów Kodeksu morskiego  przepisy prawa cywilnego  to znaczy przede wszystkim
przepisy Kodeksu cywilnego38. W prawie zamówieñ publicznych
z 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) znalaz³ siê art. 139 ust. 1,
wed³ug którego Do umów w sprawach zamówieñ publicznych
35 Por. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2001, s. 683, 694; L. Ogieg³o (w) K. Pietrzykowski,
K. C. Komentarz, art. 777, Nb. 1, art. 795, Nb. 1, Warszawa 2003.
36 J. Zamorska, Stosunek, s. 54; bli¿ej o treci tego przepisu S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu

cywilnego. Ksiêga druga. W³asnoæ i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2003, s. 58 i n.
37 Por. bli¿ej S. So³tysiñski, (w) So³tysiñski, Szajkowski, Szumañski, Szwaja, Komentarz KSH, t. I,
Warszawa 2001, art. 2; krytycznie do tego przepisu M. Pazdan, Kodeks spó³ek handlowych a kodeks
cywilny, PiP 2001, z. 2, s. 32.
38 Por. szerzej J. M³ynarczyk, Prawo morskie, Gdañsk 1997, s. 32.
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zwanych dalej umowami stosuje siê przepisy ustawy z dnia
23.04.1964 r.  Kodeks cywilny, je¿eli przepisy ustawy nie stanowi¹ inaczej. Podobnie postanowi³ ustawodawca w art. 11 ustawy
o us³ugach turystycznych z 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 55,
poz. 578) obwieszczaj¹c, ¿e W zakresie nieuregulowanym ustaw¹ do umów z klientami zawieranych przez organizatorów turystyki i poredników turystycznych stosuje siê przepisy Kodeksu
cywilnego (...). W ustawach pozakodeksowych znajduj¹ siê tak¿e przepisy, które  analogicznie do art. 820 k.c.  jednoznacznie
wy³¹czaj¹ zastosowanie okrelonych przepisów k.c. w zakresie
stosunków prawnych uregulowanych ustaw¹ odrêbn¹. Tak wiêc
np. w myl art. 18 ustawy o kredycie konsumenckim z 20.07.2001
r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1081) Do umów objêtych przepisami ustawy nie stosuje siê przepisów Rozdzia³u I Dzia³u IV Tytu³u XI
Ksiêgi trzeciej Kodeksu cywilnego.
Przedstawiona powy¿ej technika legislacji negatywnej
(ograniczaj¹cej lub eliminuj¹cej zastosowanie norm k.c.) ma charakter przypadkowy, jest niekonsekwentna, powoduje niestabilnoæ k.c. i w¹tpliwoci co do zakresu stosowania norm kodeksowych. Najlepiej ilustruje te wady historia art. 680 k.c., który
w pierwotnym swym brzmieniu stanowi³ o subsydiarnym zastosowaniu przepisów kodeksowych o najmie lokali do najmów uregulowanych w przepisach prawa lokalowego. Otó¿ przepis ten by³
niestabilny, poniewa¿ musia³ ulegaæ zmianie wraz ze zmian¹ ustawy reguluj¹cej ów najem wynikaj¹cy z decyzji administracyjnej.
Ponadto owe ustawy odrêbne okrela³y swój stosunek do k.c. jako
lex specialis  a nie jako lex primaria. W rezultacie dla unikniêcia
tych wszystkich niedogodnoci ustawodawca zarówno w art. 680
k.c. jak i w ustawie o ochronie praw lokatorów z 21.06.2001 r.
(Dz. U. Nr 71, poz. 733) pomin¹³ okrelenie relacji miedzy t¹ ustaw¹ a k.c.39. W konsekwencji stosowaæ nale¿y ogóln¹, aczkolwiek
39 Por. w tej mierze wypowiedzi A. M¹czyñskiego w pracach: Ustawa o najmie lokali mieszkalnych
i dodatkach mieszkaniowych a Kodeks cywilny, (w) Ksiêga Pami¹tkowa ku czci Profesora Leopolda
Stockiego, Toruñ 1997, s. 196; Dawne i nowe instytucje polskiego prawa mieszkaniowego, KPP 2000,
z. 1, s. 72 i n.
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niewypowiedzian¹ w k.c. zasadê lex specialis derogat legi generali. Tak¿e w nastêpstwie uchwalenia prawa geologicznego i górniczego z 4.02.1994 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 96) skrelono w art. 143
k.c. wzmiankê o kopalinach. Zapewne równie¿ treæ art. 2 ust.
2 Kodeksu morskiego wyranie odwo³uj¹ca siê do zasady lex specialis  lex generalis, nie jest ca³kowicie spójna z treci¹ art. 775
k.c. stanowi¹c¹ o subsydiarnym stosowaniu okrelonych przepisów k.c. do odrêbnych ustaw reguluj¹cych przewóz.
Na tle tych uwag rysuj¹ siê dwa postulaty de lege ferenda.
Przede wszystkim wiêc nale¿a³oby zrezygnowaæ z lokowania w k.c. jakichkolwiek przepisów uchylaj¹cych lub ograniczaj¹cych stosowanie norm kodeksowych ze wzglêdu na uregulowanie jakiego stosunku prawnego w ustawie pozakodeksowej.
Przepisy tego typu powinny znaleæ siê wy³¹cznie w odpowiednich ustawach odrêbnych. Zapewnia³oby to zarówno trwa³oæ kodeksu jak i uchyla³o niebezpieczeñstwo niespójnych regulacji.
Z kolei prawodawca reguluj¹cy stosunki prywatnoprawne
w ustawach odrêbnych powinien zrezygnowaæ z okrelania relacji
tych norm do k.c. na zasadzie lex specialis  lex generalis. Wynika to ju¿ bowiem z samego k.c.  najlepiej gdyby zasada ta by³a
tam expressis verbis wyra¿ona. Natomiast otwarta by³aby droga
dla innego lub dok³adniejszego okrelenia relacji norm zawartych
w ustawach odrêbnych do norm Kodeksu cywilnego.
1.3. Zakres Kodeksu cywilnego
Raport Rady Legislacyjnej40 trafnie podkrela, ¿e nieodzowne jest scalanie polskiego systemu prawa przez wydawanie
kodeksów lub aktów o wysokim stopniu ogólnoci, systematycznie
i w oparciu o jasne zasady reguluj¹cych obszerne dziedziny ¿ycia
spo³ecznego. Rozwijaj¹c ten w¹tek wskazano tam, ¿e rola kodek40 Warszawa 2005, s. 20.
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sów jest wyj¹tkowa. Polega bowiem nie tylko na wyczerpuj¹cym
uregulowaniu obszernej dziedziny spraw, ale i na usystematyzowaniu poszczególnych dzia³ów prawa, ustaleniu ich przewodnich zasad, a tak¿e stabilizacji stanu prawnego w danej dziedzinie a efekt
stabilizacyjny gwarantuje m. in. zupe³noæ, czyli objêcie kodeksem
w miarê mo¿liwoci wszystkich przepisów nale¿¹cych do danej
dziedziny prawa41. Z tego punktu widzenia Rada Legislacyjna negatywnie ocenia Kodeks cywilny z 1964 r. stwierdzaj¹c, ¿e Niestety jego stan obecny pozostawia wra¿enie kodyfikacji czêciowej
i w znacznej mierze przestarza³ej. Jest to wynikiem szeregu czynników, a w pierwszym rzêdzie pochodzenia tego kodeksu z 1964 r.
i jego oparcia na za³o¿eniach systemu socjalistycznego. Powa¿ne
zmiany w k.c. dokonane w ostatnim 16-leciu nie zdo³a³y usun¹æ
wielu pozosta³oci dawnego systemu. Ponadto zmiany te by³y dokonywane ad casum i brak w nich by³o spojrzenia na ca³oæ kodeksu.
W takich warunkach wystêpuje zjawisko dekodyfikacji materii, które powinny znajdywaæ siê w k.c. a zosta³y umieszczone poza kodeksem ze szkod¹ dla jego zupe³noci42.
Te wstêpne refleksje niechaj pos³u¿¹ za kanwê bli¿szych
rozwa¿añ nad optymalnym zakresem polskiego Kodeksu cywilnego. Najpierw nale¿y siê zastanowiæ nad tym, jakie dzia³y prawa
powinny byæ regulowane w kodeksie.
Wystarczy tu skupiæ siê na kilku tylko, najwa¿niejszych
a kontrowersyjnych zagadnieniach.
A) Prawo handlowe
Ta dziedzina prawa, pojêta jako szczególne prawo kupców, pierwotnie (w XIX w.) by³a kodyfikowana odrêbnie od kodeksów cywilnych. T¹ tradycyjn¹ drog¹ poszed³ tak¿e przedwo41 M. Kêpiñski, M. Seweryñski, A. Zieliñski, Rola kodyfikacji na przyk³adzie prawa prywatnego
w procesie legislacyjnym, s. 1.
42 Op. cit., s. 5, 6.
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jenny kodyfikator polski ustanawiaj¹c obok Kodeksu zobowi¹zañ
z 1933 r.  Kodeks handlowy z 1934 r.
Jednak¿e nowoczesne kodyfikacje europejskie odesz³y
ju¿ od tego modelu, ujmuj¹c w kodeksach cywilnych tak¿e stosunki prywatno-prawne osób profesjonalnie trudni¹cych siê dzia³alnoci¹ gospodarcz¹. Tê koncepcjê w szczególnoci przyj¹³ szwajcarski kodeks zobowi¹zañ, w³oski kodeks cywilny, holenderski
kodeks cywilny, nowy kodeks cywilny federacji rosyjskiej, kodeksy szeregu innych pañstw by³ego Zwi¹zku Radzieckiego  w tym
litewski kodeks cywilny, a tak¿e k.c. Quebec'u  mimo i¿ opiera
siê on na tradycji francuskiego prawa. Monistyczn¹ koncepcjê
przyjmuj¹ tak¿e projekty kodeksów cywilnych: S³owacji43, Wêgier44 i Czech.
Polski Kodeks cywilny z 1964 r. poszed³ tym w³anie torem przyjmuj¹c monistyczn¹ koncepcjê kodyfikacyjn¹ (art. 1).
W nastêpstwie tego uchylone zosta³y przepisy Kodeksu handlowego reguluj¹ce czynnoci handlowe (w szerokiej mierze przeniesione do k.c.) a utrzymano w mocy tylko regulacjê spó³ek handlowych w praktyce wy³¹cznie na u¿ytek handlu zagranicznego.
W ówczesnym socjalistycznym ustroju gospodarczym koncepcja
ta skierowana by³a przede wszystkim przeciwko kreowaniu tzw.
prawa gospodarczego pojêtego jako kompozycja regu³ administracyjno-prawnych z cywilno-prawnymi. Znajdowa³a ona poparcie
w pewnym nurcie doktryny komunistycznej i zosta³a zrealizowana na polu legislacyjnym w niektórych pañstwach demokracji ludowej. Gdy po obaleniu ustroju socjalistycznego w Polsce zastanawiano siê nad reform¹ k.c., pojawi³y siê g³osy, aby przywróciæ
dualistyczny system kodyfikacji prawa prywatnego i w konsekwencji utrzymaæ w mocy przedwojenny k.h. Koncepcja ta nadal
zreszt¹ znajduje zwolenników u czêci reprezentantów nauki pol43 J. Lazar, Die Aufgaben der Neukodifikation des slovakischen Privatrechts im Kontext seiner
Europäisierung (w) Kodifikation, Europäisierung und Harmonisierung des Privatrechts, Bratislava
2005, s. 134.
44 L. Vékás, Ûber die Grundzûge der ungarischen Privatrechtsreform, (w) Kodifikation (j. w.), s. 156 i n.
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skiej. Jednak¿e Komisje Kodyfikacyjne odrzuci³y takie rozwi¹zanie i ustawodawca RP definitywnie rozstrzygn¹³ ten problem na
rzecz utrzymania zasady jednoci kodyfikacyjnej prawa cywilnego. Sta³o siê to w nastêpstwie uchwalenia Kodeksu spó³ek handlowych, który zakresem swym obj¹³ tylko wspomniane podmioty
prawa cywilnego a nie czynnoci handlowe i uchyli³ pozosta³e
jeszcze w mocy przepisy k.h.
Za dalszym utrzymaniem zasady monistycznej w k.c.
przemawiaj¹ nie tylko wspomniane wy¿ej wzorce nowoczesnych
kodyfikacji, ale przede wszystkim postulaty racjonalnej legislacji.
Zasada ta bowiem sprzyja postulatowi redukowania iloci przepisów prawnych, poniewa¿ zapobiega zbêdnemu powtarzaniu przepisów reguluj¹cych umowy oraz u³atwia zachowanie spójnoci
systemu prawnego ze wzglêdu na ujêcie podstawowych instytucji
prawa prywatnego w jednym akcie kodyfikacyjnym. Ponadto koncepcja ta jest otwarta na przejêcie rozwijaj¹cej siê intensywnie nowej dziedziny prawa, jak¹ jest obrót miêdzy przedsiêbiorcami
a konsumentami. Regulacje te trudno zakwalifikowaæ legislacyjnie przy za³o¿eniu dualistycznych kodyfikacji prawa prywatnego.
Natomiast regulowanie tych stosunków prawnych w jakiej trzeciej kodyfikacji, powiêkszy³oby tylko te wszystkie wady, jakie
niesie ze sob¹ koncepcja dualistyczna.
B) Prawo rodzinne
Tradycja legislacyjna zdecydowanie w³¹cza regulacjê stosunków rodzinnych do kodeksów cywilnych. Natomiast doktryna
komunistyczna uzna³a, ¿e prawo rodzinne jest odrêbn¹ od prawa
cywilnego ga³êzi¹ prawa i z tego wzglêdu nie tylko w ZSRR ale
i w pañstwach typu demokracji ludowej prawo rodzinne regulowano w odrêbnych kodeksach. Po upadku komunizmu odrêbn¹
kodyfikacjê prawa rodzinnego utrzymano w szczególnoci w Federacji Rosyjskiej  z wy³¹czeniem wszak¿e stosunków maj¹tkowo-ma³¿eñskich, które reguluj¹ przepisy rosyjskiego kodeksu cywilnego. Zgodnie bowiem z przyjêtym w tym kodeksie ogólnym
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za³o¿eniem, ma on regulowaæ tylko stosunki maj¹tkowe, a prawo
rodzinne oparte jest na wiêziach osobistych. Jednak¿e drog¹ t¹ nie
posz³o wiele by³ych republik radzieckich. W szczególnoci prawo
rodzinne objête zosta³o kodeksami cywilnymi np. Litwy i Gruzji.
Tak¿e prowadzone na Wêgrzech w S³owacji i Czechach prace kodyfikacyjne zmierzaj¹ do w³¹czenia prawa rodzinnego do zakresu
projektowanych kodeksów cywilnych45.
W Polsce  zgodnie z tradycj¹ europejsk¹  zdecydowanie
panowa³ w doktrynie pogl¹d, ¿e prawo rodzinne stanowi element
prawa cywilnego. Stosownie do tego pierwszy przygotowany
w 1948 r. projekt kodeksu cywilnego obejmowa³ prawo rodzinne.
Tak¹ równie¿ koncepcjê prezentowa³a pierwotnie Komisja Kodyfikacyjna przygotowuj¹ca k.c. z 1964 r., powiêcaj¹c prawu rodzinnemu jedn¹ z ksi¹g k.c. Jednak¿e pod niew¹tpliwym naciskiem politycznym w koñcowym etapie prac kodyfikacyjnych zrezygnowano z takiego usytuowania regulacji stosunków rodzinnych i bez ¿adnych zmian przepisy ksiêgi powiêconej prawu rodzinnemu wyjêto z projektu k.c. i og³oszono jako odrêbny Kodeks
rodzinny i opiekuñczy. Po upadku re¿imu socjalistycznego wydawa³o siê spraw¹ oczywist¹, ¿e nale¿a³o powróciæ do tradycyjnej
koncepcji lokuj¹cej prawo rodzinne w k.c. Oczekiwanie takie
w szczególnoci wyrazi³ Stefan Grzybowski w 1994 r.46. Najpierw
przypomnia³ on, ¿e pod silnym naciskiem rz¹dz¹cych si³ komunistycznych i pozostaj¹cych pod ich wp³ywem kieruj¹cych pracami komisji jej cz³onków, przewa¿y³o stanowisko wed³ug którego
prawo rodzinne powinno byæ przedmiotem odrêbnego aktu legislacyjnego w postaci kodeksu rodzinnego i opiekuñczego. Nastêpnie de lege ferenda proponowa³: Podstawowym, najbardziej
ogólnym postulatem jest koniecznoæ ca³kowitego oderwania siê
od opartej na komunistycznej legislacji kodyfikacji prawa rodzinnego z 1964 r. Nowe prawo nie mo¿e powstaæ w drodze reformy
45 Por. referaty zamieszczone w zbiorze Kodifikation, Europäisierung und Harmonisierung des
Privatrechts, Bratislava 2005: Lazar, op. cit, s. 135, L. Vékás, s. 155, Z. Králiæková, Das Tschechische
Familienrecht auf dem Weg der Rückkehr zu den tradizionellen Instituten, s. 415 i n.
46 S. Grzybowski, Z problematyki usytuowania prawa rodzinnego w systemie prawa cywilnego, Studia
Juridica XXI/1994, s. 201 i n.
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przepisów obecnie obowi¹zuj¹cego kodeksu, która ogranicza³aby
siê do przeformu³owania kolejnych przepisów tego kodeksu. Musi ono powstaæ od podstaw. Nale¿y odrzuciæ wszelk¹ myl o samodzielnoci prawa rodzinnego zrywaj¹c¹ cis³e naturalne powi¹zania. Prawo rodzinne nale¿y ujmowaæ jako czêæ prawa cywilnego,
co nie oznacza oczywicie przymusu identycznoci pewnych rozwi¹zañ, ale i przes¹dza w zasadzie o stosowaniu przepisów ogólnych prawa cywilnego do stosunków rodzinnych. ( ) Wiele wiêc
przyczyn przemawia za zamieszczeniem prawa rodzinnego w samym Kodeksie cywilnym. Jedn¹ z nich jest zastosowanie w³aciwej techniki legislacyjnej. Zamieszczenie przepisów prawa rodzinnego w osobnym akcie legislacyjnym nie tylko utrudnia rozmieszczenie i ujêcie przepisów o charakterze ogólnym, ale tak¿e
prowadzi do licznych niejasnoci i w¹tpliwoci47.
Jednak¿e koncepcja utrzymania prawa rodzinnego w ramach odrêbnej kodyfikacji ma tak¿e zwolenników. Podnosz¹ oni,
¿e odrêbnoæ polskich kodyfikacji prawa rodzinnego odpowiada
specyfice unormowañ wiêzi prawno-rodzinnych zdominowanych
w du¿ej mierze interesem niemaj¹tkowym podmiotów tych stosunków. Odrêbnoæ kodyfikacyjna prawa rodzinnego jest adekwatna do jego natury jako wyranie wyspecjalizowanego dzia³u
prawa cywilnego. Z socjotechnicznego punktu widzenia jest tak¿e
utrwalonym w wiadomoci spo³ecznym wyrazem szczególnego
znaczenia prawa rodzinnego, bêd¹cego regulatorem podstawowych spo³ecznych wiêzi. Nie bez znaczenia jest pierwiastek tradycji, niezwykle istotny w kszta³towaniu prawnej regulacji stosunków rodzinnych, a tak¿e gdy chodzi o jej zewnêtrzny kszta³t i usytuowanie w systemie aktów prawnych. Z tego punktu widzenia nie
mo¿na nie braæ pod uwagê obowi¹zywania od ponad 50 lat odrêbnych polskich kodyfikacji prawa rodzinnego.
Argumenty te nie wydaj¹ siê jednak przekonuj¹ce. Piêædziesiêcioletnia tradycja ukszta³towana pod naciskiem doktryny ko47 Op. cit. s. 206207.
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munistycznej nie powinna decydowaæ o kszta³cie systemu prawnego RP. Odchodzenie od tej tradycji szeregu pañstw by³ego bloku socjalistycznego wiadczy48, ¿e powrót do europejskiej, demokratycznej koncepcji uznany jest za bardziej atrakcyjny. Z kolei Kodeks
cywilny jest najdoniolejszym aktem normatywnym po Konstytucji
i dlatego trudno uznaæ, ¿e w³¹czenie prawa rodzinnego do tej kodyfikacji prowadzi do jakiej deprecjacji tej dziedziny prawa.
Z kolei po³o¿enie akcentu na niemaj¹tkowy charakter stosunków prawno-rodzinnych nie powinno decydowaæ o odrêbnoci
tej dziedziny prawa, poniewa¿ kryterium maj¹tkowe nie stanowi
podstawy wyró¿niaj¹cej prawo cywilne. Mo¿na wrêcz postawiæ
tezê, ¿e ewolucja zmierza ku coraz szerszej ochronie instrumentami cywilnoprawnymi dóbr osobistych, obejmuj¹cych tak podstawowe wartoci, jakimi s¹, ¿ycie, zdrowie i godnoæ cz³owieka.
Natomiast zwi¹zek regulacji stosunków rodzinnych z innymi dzia³ami prawa cywilnego jest szczególnie bliski  zw³aszcza gdy chodzi o ustalenie stanu cywilnego cz³owieka, sprawowanie pieczy
nie tylko nad dzieckiem, ale i osobami niepe³nosprawnymi oraz
o regulacjê prawa spadkowego, którego g³ównym celem jest w³anie spajanie wiêzi rodzinnych (por. czêæ IV tej ksiêgi). Trzeba
jeszcze podkreliæ, ¿e kszta³t k.r.o. uleg³ w RP zasadniczym zmianom  prowadz¹cym m. in. do przybli¿enia zawarcia ma³¿eñstwa
do ogólnej cywilistycznej konstrukcji prawnej, a to g³ównie przez
wprowadzenie instytucji wad owiadczenia woli. Ponadto Cz. ¯u³awska popieraj¹c reprezentowan¹ tu koncepcjê trafnie powo³a³a
wzgl¹d na prywatnoprawny charakter tego (to znaczy rodzinnego) prawa, przesadzaj¹cy o tym, ¿e jego fundament stanowi¹ cywilnoprawne kategorie: osoby i owiadczenia woli  z Kodeksu
cywilnego. Cywilistyczna natura prawa rodzinnego wyra¿a siê
48 Twórca projektu nowego wêgierskiego kodeksu cywilnego Lajos Vékás wyranie stwierdza, ¿e In
das neue ungarische ZGB wird demnach das Familienrecht wieder eingebaut, wie es in den
Entwürfen der Vorkriegszeit immer der Fall war. Kodifikation, s. 155. Podobnie twórca projektu
s³owackiego kodeksu cywilnego Jan Lazar szeroko uzasadnia w³¹czenie prawa rodzinnego do
kodeksu cywilnego wskazuj¹c na prywatnoprawny charakter prawa rodzinnego oraz na fakt, ¿e nie
ma podstaw do ograniczania prawa cywilnego do stosunków tylko maj¹tkowoprawnych,
Kodifikation, s. 118, 119. W tym samym kierunku zmierza projekt czeskiego kodeksu cywilnego, por.
Jan Dvorák, Kodifikation, s. 248, por te¿ Zdeòka Kulikova, Kodifikation, s. 426.
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te¿ w fakcie, ¿e w k.r.o. brak czêci ogólnej, a zbêdn¹ czyni j¹
w³anie Kodeks cywilny. Przysz³y kodeks cywilny, który mia³by
byæ konstytucj¹ prawa cywilnego, nie powinien wiêc pomijaæ,
tak wa¿nego sk³adnika tego dzia³u prawa.
Zauwa¿yæ jeszcze nale¿y, ¿e zaniechanie z pocz¹tkiem lat
90-tych ubieg³ego stulecia integracji prawa rodzinnego do Kodeksu cywilnego nie powinno byæ rozumiane jako akceptacja takiej
koncepcji legislacyjnej. Zamierzenia legislacyjne ówczesnych legislatorów by³y bowiem wyranie ograniczone do dokonania
szybkich i niezbêdnych zmian w k.c., aby przystosowaæ go do dokonywanych przemian ustrojowych, a sprawê stworzenia nowej
kodyfikacji wyranie od³o¿ono na póniej. W zwi¹zku z tym niezmieniony zosta³ ówczesny zakres Kodeksu i np. pozostawiono
bez zmian pozakodeksow¹ regulacjê hipoteki powszechnie uznawan¹ za integraln¹ czêæ prawa cywilnego.
C) Prawo pracy
Jest ono równie¿ przedmiotem odrêbnej kodyfikacji. Kodeks pracy do¿ywa wszak¿e ostatnich swych dni. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy przygotowuje w jego miejsce dwie kodyfikacje. Jedna ma regulowaæ indywidualne, a druga zbiorowe stosunki pracy. Pierwsza z nich jest ju¿ na ukoñczeniu.
Wszystko wskazuje na to, ¿e projektowany kodeks indywidualnych stosunków pracy  podobnie jak jego matecznik, jakim by³a uregulowana w Kodeksie zobowi¹zañ umowa pracy 
ma charakter prywatnoprawny. Z tego wzglêdu jego przepisy mog³yby byæ w³¹czone do przysz³ego Kodeksu cywilnego. Trudno
bowiem uznaæ, ¿e uprzywilejowane stanowisko pracownika uzasadnia wy³¹czenie norm prawa pracy z zakresu prawa prywatnego.
Powszechnie bowiem za prawo cywilne uznaje siê normy reguluj¹ce umowy konsumenckie, które tak¿e wyró¿niaj¹ siê ow¹ formaln¹ nierównoci¹ sytuacji prawnej stron. Koncepcja objêcia zakresem kodeksu cywilnego indywidualnych stosunków pracy po-
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jawia siê w niektórych projektach kodyfikacyjnych pañstw postkomunistycznych.
Jednak¿e w Polsce ze wzglêdów politycznych  a nie merytorycznych  realizacja takiego pomys³u wydaje siê ma³o prawdopodobna. Rozs¹dniej zatem by³oby nie forsowaæ koncepcji
z góry skazanej na niepowodzenie, a raczej skoncentrowaæ uwagê
na tym, aby projektowany kodeks indywidualnych stosunków pracy jak najbardziej opiera³ siê na ogólnych cywilistycznych pojêciach i instytucjach oraz nie tworzy³ nowych tylko dla zamanifestowania swojej odrêbnoci.
D) Prawo w³asnoci intelektualnej (autorskie i w³asnoci przemys³owej)
Tak¿e wspomniane dziedziny prawa uregulowane s¹ poza
Kodeksem cywilnym  w odrêbnych ustawach.
Pominiêcie w tradycyjnych XIX-wiecznych kodyfikacjach problematyki prawa autorskiego i wynalazczego t³umaczy
siê tym, ¿e te dziedziny prawa dopiero siê wówczas kszta³towa³y
 by³y wiêc w stanie embrionalnym, niedojrza³ym do kodyfikacyjnej petryfikacji. Kolejny wiek XX przyniós³ ze sob¹ nie tylko normatywny rozwój tych dziedzin prawa, ale i ich niepomiern¹ donios³oæ spo³eczn¹ oraz gospodarcz¹. Znalaz³o to wyraz w szeregu
najnowszych kodyfikacji europejskich. W holenderskim kodeksie
cywilnym przeznaczono dla w³asnoci intelektualnej osobn¹ ksiêgê dziewi¹t¹49; tak te¿ post¹pi³ ustawodawca Ukrainy, reguluj¹c
w kodeksie cywilnym z 2003 r. w ksiêdze czwartej prawo intelektualnej w³asnoci. Polska Komisja Kodyfikacyjna przygotowuj¹ca
projekt k.c. z 1964 r. zastanawia³a siê w toku swych prac nad w³¹czeniem prawa autorskiego do k.c. Przewa¿y³ jednak pogl¹d prag-

49 Nie zosta³a ona jeszcze napisana, por. P. Meijknecht Za³o¿enia, struktura i treæ nowego holenderskiego
kodeksu cywilnego, Przegl¹d Legislacyjny 2003, Nr 1, s. 77.
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matyczny, aby nie wzruszaæ istniej¹cej i dobrej regulacji ujêtej
w odrêbnej ustawie o prawie autorskim.
Za regulacj¹ tych dziedzin prawa poza kodeksem przemawia fakt, ¿e chocia¿ jest ona skoncentrowana na problematyce prywatnoprawnej, to obejmuje tak¿e cile z ni¹ zwi¹zan¹ materi¹
prawa administracyjnego i prawa karnego. Ponadto ustawy te s¹
czêsto nowelizowane oraz wydaje siê, ¿e tendencja ta w zwi¹zku
z cz³onkowstwem Polski w UE i dalszymi planowanymi dyrektywami, dotycz¹cymi praw na dobrach niematerialnych, nie ulegnie
zahamowaniu  co mog³oby os³abiæ stabilnoæ Kodeksu cywilnego w razie implementacji do niego wspomnianych dziedzin prawa.
Zagadnienie to wymaga jeszcze dyskusji i trudno obecnie wyra¿aæ
w tym wzglêdzie jakie stanowcze postulaty.
Natomiast mo¿na wskazaæ na minimalny zakres dzia³añ
legislacyjnych, jakie nale¿a³oby podj¹æ w przypadku, gdyby przyjêto koncepcjê regulacji pozakodeksowej wspomnianych dzia³ów
prawa. Trzeba by wiêc regulacjê tê bli¿ej powi¹zaæ z Kodeksem
cywilnym w szczególnoci w zakresie regulacji praw osobistych;
w definicji praw na dobrach niematerialnych; w przepisach o mieniu; nale¿a³oby tak¿e w przepisach o wspó³w³asnoci rzeczy zamieciæ postanowienie nakazuj¹ce odpowiednie ich stosowanie do
wspólnoci praw maj¹tkowych na dobrach niematerialnych. Ponadto nale¿a³oby uregulowaæ w k.c. pojêcie umowy licencyjnej.
Natomiast z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych powinno siê usun¹æ przepisy art. 8184 powiêcone
ochronie wizerunku i adresata korespondencji, poniewa¿ dotycz¹
one dóbr osobistych prawa powszechnego a nie prawa autorskiego50. Przepisy te powinny znaleæ siê w k.c.

50 Wspomniane postulaty zg³osili: J. Barta i R. Markiewicz.
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E) Prawo miêdzynarodowe prywatne
Jest ono obecnie uregulowane w odrêbnej ustawie. Natomiast koñcz¹ siê prace nad now¹ ustaw¹ reguluj¹c¹ tê dziedzinê
prawa, co jest konieczne ze wzglêdu na postêpuj¹ce zmiany na obszarze stosunków miêdzynarodowych i prawa UE.
Z punktu widzenia teoretycznego argumenty przemawiaj¹ce za prywatnoprawnym charakterem tych norm równowa¿¹ siê
z argumentami wskazuj¹cymi na ich publicznoprawne oblicze.
Równie¿ niejednolite s¹ w tym wzglêdzie sygna³y p³yn¹ce z analiz prawno-porównawczych.
W tej sytuacji mo¿na podtrzymaæ dotychczasow¹ koncepcjê lokuj¹c¹ te normy poza kodeksem.
F) Prawo intertemporalne
Donios³oæ praktyczna tej dziedziny prawa nies³ychanie
wzros³a w zwi¹zku z czêstymi zmianami przepisów prawnych 
tak¿e o charakterze prywatnoprawnym. Zagadnienia te doczeka³y
siê licznych orzeczeñ nie tylko S¹du Najwy¿szego ale i Trybuna³u Konstytucyjnego, który rozwa¿a³ je z punktu widzenia wartoci
konstytucyjnej, jak¹ jest ochrona praw nabytych.
Kodeks cywilny reguluje tylko jeden fragment tego obszernego zagadnienia stanowi¹c w art. 3 ogóln¹ zasadê nieretroakcji ustawy. Brzmienie tego przepisu budzi zreszt¹ w¹tpliwoci
w wietle stanowiska zajêtego w tej sprawie przez Trybuna³ Konstytucyjny. Poza tym w odrêbnej ustawie  Przepisy wprowadzaj¹ce Kodeks cywilny z 23.04.1964 r.  znajduj¹ siê liczne przepisy reguluj¹ce stosunek Kodeksu cywilnego do zastanych wówczas
norm z tej ga³êzi prawa. Czêsto jednak s¹ one powo³ywane równie¿ jako wzorzec regulacji ogólnej miarodajnej tak¿e dla rozstrzygania kolizji miêdzy przepisami dawniejszymi a nowymi
ustawami  je¿eli nowe ustawy nie zawieraj¹ odpowiednich przepisów wprowadzaj¹cych, co zdarza siê stosunkowo czêsto. Postê-
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powanie takie jest usprawiedliwione brakiem rozwiniêtej regulacji
prawa intertemporalnego w k.c. Z legislacyjnego punktu widzenia
nie jest to jednak rozwi¹zanie zadawalaj¹ce i zarazem nie spe³nia
postulatu pewnoci prawa, jako ¿e oparte jest na rozumowaniu per
analogiam.
Nale¿a³oby zatem wysun¹æ postulat obszernego uregulowania w samym k.c. problematyki prawa intertemporalnego przy
wykorzystaniu dotychczasowego dorobku judykatury i doæ szczup³ej w tym wzglêdzie literatury. Pozwoli³oby to nie tylko wzmocniæ
pewnoæ prawa, ale mo¿e tak¿e zmniejszyæ iloæ przepisów prawnych uwalniaj¹c ustawodawcê od powinnoci regulowania w ka¿dej
ustawie problematyki intertemporalnej, w przypadkach, gdy nie zamierzano odst¹piæ od regu³ ogólnych ujêtych w k.c.
2. Podmioty prawa cywilnego
2.1. Zagadnienia ogólne
S¹ one i powinny byæ nadal wyznaczane przez normy prawa cywilnego i to ulokowane w podstawowym akcie tej ga³êzi
prawa, jakim jest Kodeks cywilny. Natomiast niekoniecznie nale¿y wspominaæ o nich w przepisie definiuj¹cym prawo cywilne jak
to czyni art. 1 k.c. Wystarczy, ¿e poszczególne rodzaje podmiotów
reguluj¹ dalsze przepisy k.c. Tak¹ koncepcjê przyj¹³ np. kodyfikator niemiecki. W ka¿dym razie wa¿ne jest, aby nadal dla podmiotów stosunków cywilnych zachowaæ ogóln¹ nazwê osoby. Tê
kategoriê podmiotów dzieli k.c.  podobnie jak inne kodyfikacje 
na osoby fizyczne i osoby prawne. Obie kategorie podmiotów
maj¹ tê cechê wspóln¹, ¿e wyposa¿one s¹ w zdolnoæ prawn¹ na
obszarze prawa cywilnego.
2.2. Osoby fizyczne
Kodeksowa regulacja osób fizycznych w k.c. jest niepe³na i niecis³a jeli chodzi o ustalenie pocz¹tku i kresu tych pod-
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rektyw UE, uzasadniona d¹¿eniem do ujednolicenia i w konsekwencji u³atwienia obrotu gospodarczego.
Natomiast w Kodeksie cywilnym, ewentualnie tak¿e w innych ustawach reguluj¹cych stosunki prywatnoprawne, powinny
znaleæ siê normy wskazuj¹ce w jakim zakresie forma elektroniczna mo¿e byæ u¿yta zamiast formy pisemnej  czy tak¿e w odniesieniu do kwalifikowanych form pisemnych? Obecny stan prawny
wyklucza tak¹ ewentualnoæ  poza form¹ z dat¹ pewn¹. W przypadku tym pos³u¿yæ nale¿y siê jednak swoist¹ form¹ elektroniczn¹ (tzw. znakowanie czasem).
Ponadto nale¿y w Kodeksie cywilnym lub ustawach
szczególnych unormowaæ kwestiê wolnoci pos³u¿enia siê form¹
elektroniczn¹. Zapewne trzeba by wyraziæ ogóln¹ zasadê, ¿e jedna strona nie mo¿e drugiej narzuciæ ze skutkiem prawnym korzystanie z formy elektronicznej, a zarazem jak zgoda drugiej strony
mo¿e byæ wyra¿ona, lub ewentualnie wskazaæ przypadki, gdy dana czynnoæ prawna mo¿e byæ wy³¹cznie dokonana przez z³o¿enie
owiadczeñ woli w formie elektronicznej.
3.8. Relacje miêdzy formami
Dla jasnoci i uporz¹dkowania systemu form czynnoci
prawnych nale¿a³oby w czêci ogólnej k.c. wyranie wymieniæ ich
typy maj¹ce powszechne zastosowanie, a mianowicie: zwyk³¹ formê pisemn¹, z powiadczon¹ dat¹, z powiadczonym podpisem, akt
notarialny i formê elektroniczn¹ z wyró¿nieniem znakowania czasem. Trzeba by zarazem wskazaæ na zastêpowalnoæ jednych form
przez inne.
4. Klauzule generalne
Komunistycznego pochodzenia s¹ dwie podstawowe klauzule generalne Kodeksu cywilnego, a mianowicie: zasady wspó³¿y-
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cia spo³ecznego i spo³eczno-gospodarcze przeznaczenie prawa. Nie
tylko jednak ze wzglêdu na ich pochodzenie, ale i swoiste funkcje
pe³nione przez nie w ustroju PRL oraz z uwagi na bezzasadne dzisiaj d¹¿enie do zaakcentowania przeciwstawnoci socjalistycznego systemu prawnego systemowi bur¿uazyjnemu, nale¿y siê
z tymi klauzulami generalnymi po¿egnaæ. Nie mo¿na tego jednak
dokonaæ przez proste zast¹pienie ich innymi klauzulami generalnymi. Zabieg ten bowiem, aby by³ racjonalnie przeprowadzony,
wymaga dok³adnego zbadania tych wszystkich instytucji prawnych, w obrêbie których one wystêpuj¹. Trzeba bowiem najpierw
rozstrzygn¹æ, czy u¿ycie klauzul generalnych lub innych zwrotów
niedookrelonych jest w danej instytucji potrzebne i ewentualnie
ustaliæ jakich zwrotów nale¿y u¿yæ. Przy za³o¿eniu, ¿e proces modernizacji k.c. nastêpuje tylko poprzez cz¹stkowe jego zmiany, nie
do unikniêcia jest niekorzystna z punktu widzenia zasad prawid³owej legislacji sytuacja, ¿e eliminacja owych starych klauzul generalnych rozci¹ga siê w czasie, ¿e wspó³istniej¹ one obok nowych
klauzul generalnych wprowadzonych przy okazji uzupe³nieñ lub
cz¹stkowych nowelizacji poszczególnych fragmentów k.c.
Nawi¹zuj¹c do przedwojennej tradycji kontynuowanej nadal w zachodnich systemach prawnych oraz w prawie UE, zaleca
siê powo³ywanie w klauzulach generalnych na dobre obyczaje
oraz s³usznoæ. W nowych instytucjach k.c. takie klauzule generalne  wyranie powo³uj¹ce siê na oceny moralne s¹ ju¿ wprowadzane (por. 385, 4172, 7643 § 1 k.c.). Powinny one  a zw³aszcza
klauzula dobrych obyczajów  znaleæ jak najszersze zastosowanie w polskim systemie prawa prywatnego.
Ponadto na uznanie zas³uguje postulat szerokiego zastosowania nowej klauzuli generalnej, jak¹ jest rozs¹dek u¿ywany
tak¿e w pochodnej, przymiotnikowej postaci. Koncepcjê tak¹
w szczególnoci przyjmuj¹: zasady europejskiego prawa kontraktów, zasady miêdzynarodowych kontraktów handlowych UNIDROIT z 1994 r. i 2004 r., konwencja Wiedeñska z 1980 r. i holenderski k. c. z 1992 r. Powoli jednak w bardzo ograniczonym zakresie zaczyna byæ ju¿ uznawana w polskim prawie cywilnym
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i w orzecznictwie oraz w nauce60. Wydaje siê, ¿e szczególnie wa¿ne by³oby powszechne jej zastosowanie przy wyk³adni czynnoci
prawnych oraz przy okreleniu ich skutków prawnych. Natomiast
sama nie powinna wyznaczaæ granicy swobody czynnoci prawnych. Wszak wolno ludziom dokonywaæ tak¿e nierozs¹dnych
czynnoci, byleby dzia³ali z w³aciwym rozeznaniem tego co czyni¹. Klauzule rozs¹dkowe mog³yby wiêc pe³niæ tê kontroln¹
funkcjê jedynie razem z klauzulami s³usznociowymi.
Przyjmuj¹c wspomnian¹ koncepcjê mo¿na pozostaæ przy
realizowanej ju¿ w polskim systemie prawa cywilnego wyk³adni
zwrotu dobra wiara jedynie w znaczeniu subiektywnym. U¿ywanie tego wyra¿enia tak¿e w znaczeniu obiektywnym powoduje bowiem zamêt terminologiczny i jest niezgodne z zasadami prawid³owej legislacji. Ponadto jest to zgo³a niepotrzebne. Jak bowiem wyjani³ ju¿ R. Logchamps de Berier: W znaczeniu obiektywnym dobra wiara oznacza to samo, co dobre obyczaje tj. pewn¹ obiektywn¹ miarê dla oceny czyjego zachowania siê, jako odpowiedniego lub nieodpowiedniego z punktu widzenia norm
etycznych, przyjêtych w obrocie61. Je¿eli normy prawa miêdzynarodowego lub UE tradycyjnie nadal pos³uguj¹ siê zwrotem dobra wiara w znaczeniu obiektywnym, to zwrot ten nale¿y uznaæ
za równowa¿ny z dobrymi obyczajami lub nowymi klauzulami
generalnymi. Tak w³anie uczyni³ holenderski ustawodawca zastêpuj¹c termin dobra wiara zasad¹ rozs¹dku i s³usznoci (art.
6.248), a zwrot w dobrej wierze u¿ywany jest w nowym kodeksie tylko w sensie nie wiedzieæ i nie móc wiedzieæ62.

60 Szerzej o tym. E. Rott-Pietrzyk, Klauzule generalne rozs¹dku w kodeksie cywilnym, KPP 2005,
z. 3, s. 617 i n.
61 R. Longchamps de Berier, Zobowi¹zania, Poznañ 1999, s. 141.
62 J. H. Nieuwenhnis, C. J. J. M. Stolker, W. L. Valk, Vermogensrecht, Deventer 2004, komentarz do art.
6.248.
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1. Wstêp
Prawo rzeczowe niew¹tpliwie stanowi integraln¹ czêæ
ka¿dego kodeksu cywilnego. Jednak¿e regulacja tej dziedziny prawa w polskim systemie prawa wymaga daleko id¹cej rewizji,
zmierzaj¹cej w dwóch kierunkach:
1. koncentracji przepisów reguluj¹cych prawa rzeczowe
w jednej ksiêdze k.c. co zapobieg³oby obecnemu ich
rozproszeniu, szczególnie niekorzystnemu ze wzglêdu
na panuj¹c¹ zasadê zamkniêtego ich katalogu;
2. rewizji przydatnoci niektórych praw rzeczowych
w systemie spo³eczno-gospodarczym III Rzeczypospolitej oraz rozwa¿enie ustanowienia nowych ich typów.
2. Ksiêgi wieczyste
2.1. Uwagi ogólne
Podejmuj¹c pierwszy ze wspomnianych w¹tków podkreliæ
nale¿y, ¿e ksiêgi wieczyste prowadzone s¹ w celu ustalenia stanu
prawnego nieruchomoci. W konsekwencji wpisy w nich dokonane
wyposa¿one s¹ w przymiot formalnej jawnoci i domniemanie
prawne wiarygodnoci (zgodnoci z rzeczywistym stanem prawnym) ujawnionych w nich praw i nieistnienia praw nieujawnionych
i wykrelonych (art. 3 u.k.w.h.). Na domniemaniu jawnoci formalnej i materialnej ksi¹g wieczystych wspiera siê ca³a konstrukcja rêkojmi ich wiary publicznej (art. 5 u.k.w.h.) jako gwarancji, przy pomocy której pañstwo porêcza bezpieczeñstwo obrotu prawnego nieruchomociami uczestnikom tego obrotu. Ta gwarancyjna rola pañstwa jest przez nie realizowana za porednictwem niezawis³ych s¹dów. Typowym przyk³adem wymiaru sprawiedliwoci w sprawach
prowadzenia ksi¹g wieczystych jest orzekanie s¹dów prowadz¹cych
ksiêgi wieczyste o powstaniu, zmianie i zniesieniu praw rzeczowych przez dokonywanie konstytutywnych (prawotwórczych) wpi-
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6. U¿ytkowanie wieczyste
6.1. Uwagi wstêpne
Instytucja o nazwie u¿ytkowanie wieczyste od pocz¹tku
budzi³a liczne w¹tpliwoci. Przede wszystkim dotyczy³y one charakteru tego prawa podmiotowego. Dominuje pogl¹d o szczególnej jego naturze bardziej zbli¿onej do w³asnoci ni¿ do innych
praw rzeczowych  co wyranie zreszt¹ wynika z motywów Komisji Kodyfikacyjnej, a tak¿e z usytuowania tej instytucji miêdzy
w³asnoci¹ a ograniczonymi prawami rzeczowymi. Utrzymywanie
takiego hybrydalnego tworu nie odpowiada wymaganiom, jakie
od strony systemowej stawia Konstytucja prawom rzeczowym.
Trafnie zwraca siê uwagê na to, ¿e owa w¹tpliwa konstrukcja prawna s³u¿¹ca zast¹pieniu w³asnoci jest wytworem ideologii komunistycznej, w myl której nieruchomoci mia³y niepodzielnie nale¿eæ do pañstwa. Z tego wzglêdu po upadku tego re¿imu prawnego w Polsce podnios³y siê g³osy domagaj¹ce siê usuniêcia wspomnianej instytucji z systemu prawnego. Sama wszak¿e jej komunistyczna geneza nie uzasadnia³aby jeszcze jej eliminacji, gdyby nie wykazywa³a ona wad konstrukcyjnych i legislacyjnych. Te ostatnie przejawiaj¹ siê zw³aszcza w rozszczepieniu
regulacji tej instytucji miêdzy Kodeks cywilny a ustawê o gospodarce nieruchomociami; w niejasnoci re¿imu prawnego, poniewa¿ trudno rozstrzygn¹æ jakie przepisy nale¿y uzupe³niaj¹co stosowaæ do owego hybrydalnego tworu  czy przepisy o w³asnoci,
czy o ograniczonych prawach rzeczowych i to w drodze analogii,
aby zape³niæ liczne luki w prawie. Wreszcie podkreliæ nale¿y, ¿e
owa quasi  w³asnociowa instytucja nara¿ona jest na zarzut niezgodnoci z Konstytucj¹, która wyranie odró¿nia ochronê w³asnoci od ochrony innych praw maj¹tkowych. Dodaæ jeszcze nale¿y, ¿e w³anie ze wzglêdów ideologicznych znalaz³a ona istotnie
szersze zastosowanie od pierwotnie za³o¿onego, jakim by³o
wspieranie budownictwa mieszkaniowego. W d¹¿eniu bowiem do
zachowania pañstwowej w³asnoci nieruchomoci stosowano j¹
tak¿e do realizacji celów niemaj¹cych nic wspólnego z zabudow¹
 zw³aszcza do nieruchomoci rolnych.
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Z tych powodów wzmocnionych jaszcze wzglêdem na
wysokie op³aty za u¿ytkowanie wieczyste oraz d¹¿eniem do poszerzenia uprawnieñ u¿ytkowników wieczystych, w ostatnich latach pojawi³o siê kilka ustaw u³atwiaj¹cych przekszta³cenie u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci i to na dogodnych dla
u¿ytkownika wieczystego warunkach. Kwestiê tê ostatecznie uregulowano ustaw¹ z 29.07.2005 r. o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci nieruchomoci. W ten sposób otwarta zosta³a droga do stopniowego zanikania tej instytucji
w polskim porz¹dku prawnym.
6.2. Postulaty legislacyjne
W tym wietle zg³osiæ nale¿y nastêpuj¹ce propozycje legislacyjne:
1) Nale¿y wyeliminowaæ z Kodeksu cywilnego instytucjê
u¿ytkowania wieczystego  co w praktyce oznacza, ¿e
nie mo¿e ona ju¿ byæ ustanawiana.
2) Do istniej¹cych ju¿ praw u¿ytkowania wieczystego nale¿y stosowaæ dotychczasowe przepisy  w³¹cznie ze
wspomnian¹ wy¿ej ustaw¹ o przekszta³ceniu prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci nieruchomoci.
W tym wiêc zakresie by³yby one nadal utrzymane w mocy, respektuj¹c zasadê, ¿e prawa nabyte nale¿y chroniæ.
Droga ta jest efektywniejsza od ewentualnego poprawienia instytucji u¿ytkowania wieczystego, co i tak musia³oby doprowadziæ do powstania tworu zgo³a odmiennego
od dotychczasowego. Pojawia³oby siê wówczas niebezpieczeñstwo naruszenia praw ju¿ nabytych.
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7. Prawo zabudowy69
Je¿eli zrealizowany by³by postulat zlikwidowania na
przysz³oæ instytucji u¿ytkowania wieczystego, nale¿a³oby w to
miejsce utworzyæ nowy typ ograniczonego prawa rzeczowego
w postaci prawa zabudowy. Przejê³oby ono w znacznej mierze
funkcjê gospodarcz¹ u¿ytkowania wieczystego, ale o treci przystosowanej do wspó³czesnych potrzeb gospodarczych i przes³anek
ustrojowo-spo³ecznych.
W szczególnoci jako ograniczone prawo rzeczowe mia³oby ono jednoznacznie okrelone miejsce w strukturze systemu
prawnego. Ponadto s³u¿y³oby wspieraniu wszelkich budowli
wznoszonych nie tylko nad-, ale i pod ziemi¹. Mog³oby byæ tak¿e
ustanawiane na gruntach prywatnych a nie wy³¹cznie komunalnych lub pañstwowych.
Zarysy takiego prawa zabudowy przedstawi³ K. Zaradkiewicz w za³¹czonym opracowaniu.
8. Urz¹dzenia przesy³owe70
8.1. Aktualny stan prawny
Status prawny urz¹dzeñ przesy³owych reguluje aktualnie
art. 49 k.c., obowi¹zuj¹cy w niezmienionym brzmieniu od chwili
wejcia w ¿ycie Kodeksu cywilnego. Przemiany ustrojowe i spo³eczno-gospodarcze dokonane na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹69 Zagadnienia u¿ytkowania wieczystego i prawa zabudowy by³y dyskutowane w czasie konferencji
z udzia³em ekspertów holenderskich w dniach 23 czerwca 2005 r. W aneksie za³¹czone s¹ pisemne
raporty w tym zakresie sporz¹dzone przez prof. dr S. van Erp'a ze strony holenderskiej i dr Violê
Heutger oraz dr Kamila Zaradkiewicza ze strony polskiej. (raport dr K. Zaradkiewicza zosta³
opublikowany w Przegl¹dzie Legislacyjnym z 2006 r., nr 2, s. 53 i nast.) Dyskusjê poprowadzi³
sêdzia SN w st. spocz. Stanis³aw Rudnicki. Ponadto w spotkaniu udzia³ wziêli: prof. dr Zbigniew
Radwañski, prof. dr Paul Meijknecht, sêdzia SN dr Gerard Bieniek, prof. dr hab. Edward Gniewek,
prof. dr hab. Jacek Go³aczyñski, dr Andrzej Cisek, Aleksandra Gregorowicz, prokurator Marek
Sadowski, Aneta Wiewiórowska.
70 Fragment ten opracowa³ dr Gerard Bieniek.
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tych ubieg³ego stulecia, w tym istotne zmiany regulacji prawnej
w³asnoci pañstwowej by³y ród³em w¹tpliwoci prawnych, jakie
pojawi³y siê przy stosowaniu art. 49 k.c. Trybuna³ Konstytucyjny
w wyroku z dnia 4 grudnia 1991 r. W 4/91 (OTK 1991, nr 1, poz.
22) dokona³ wiêc wyk³adni art. 49 k.c. stwierdzaj¹c, ¿e urz¹dzenia
wymienione w tym przepisie z chwil¹ ich po³¹czenia z przedsiêbiorstwem nie tylko przestaj¹ byæ czêci¹ sk³adow¹ nieruchomoci na której s¹ posadowione, lecz staj¹ siê przedmiotem w³asnoci osoby, która jest w³acicielem przedsiêbiorstwa pañstwowego.
Podstaw¹ prawn¹ przejcia w³asnoci jest art. 191 k.c.
Pogl¹d ten przyj¹³ tak¿e S¹d Najwy¿szy w swoim orzecznictwie (np. wyrok z dnia 23 czerwca 1993 r. I CRN 72/93, Mon.
Pol. 1993 r., nr 4, poz. 15; uchwa³a z dnia 13 stycznia 1995 r. III
CZP 169/94, OSNC 1995, nr 4, poz. 64 i inne), a tak¿e Naczelny
S¹d Administracyjny (np. wyrok z dnia 7 padziernika 1999 r.
I SA 2082/98 niepubl.).
Odmiennej wyk³adni art. 49 k.c. dokona³ Sad Najwy¿szy
w wyroku z dnia 26 lutego 2003 r. II CK 40/02 (niepubl.) wskazuj¹c, ¿e przepis art. 49 k.c. przes¹dza tylko o tym, ¿e urz¹dzenia
w nim wymienione oraz inne podobne urz¹dzenia nie nale¿¹ do
czêci sk³adowych gruntu z chwil¹, gdy wesz³y w sk³ad przedsiêbiorstwa przesy³owego, natomiast pozostawia otwart¹ kwestiê
sposobu uzyskania przez prowadz¹cego przedsiêbiorstwo tytu³u
prawnego do tych urz¹dzeñ. Powo³a³ siê przy tym na art. 31 ust.
1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz.
747) który stanowi, ¿e osoby, które wybudowa³y z w³asnych
rodków urz¹dzenia wodoci¹gowe i urz¹dzenia kanalizacyjne,
mog¹ je przekazaæ odp³atnie gminie lub przedsiêbiorstwu wodno-kanalizacyjnemu na warunkach uzgodnionych w umowie. Oznacza to  zdaniem S¹du Najwy¿szego  ¿e swoboda kszta³towania
treci umowy pozwala stronom na ustalenie tytu³u prawnego, na
podstawie którego gmina lub przedsiêbiorstwo bêdzie eksploatowa³o to urz¹dzenie. Mo¿e to byæ zarówno tytu³ prawnorzeczowy,
jak i obligacyjny (u¿ytkowanie, najem, leasing).
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Ten nowy kierunek wyk³adni jest w orzecznictwie S¹du
Najwy¿szego kontynuowany, a jego trafnoæ potwierdza uchwa³a
sk³adu 7 sêdziów SN z dnia 8 marca 2006 r. III CZP 105/05 (dotychczas niepublikowana), w której przyjêto, ¿e przepis art. 49
k.c. nie stanowi samoistnej podstawy prawnej przejcia urz¹dzeñ
s³u¿¹cych do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu,
pr¹du elektrycznego oraz innych podobnych urz¹dzeñ na w³asnoæ
w³aciciela przedsiêbiorstwa przez ich po³¹czenie z sieci¹ nale¿¹c¹ do tego przedsiêbiorstwa. S¹d Najwy¿szy odrzuci³ te¿ mo¿liwoæ przejcia w³asnoci urz¹dzeñ na w³aciciela przedsiêbiorstwa na podstawie art. 191 k.c. podnosz¹c, ¿e Kodeks cywilny nie
zna pojêcia czêci sk³adowej przedsiêbiorstwa.
Trzeba stwierdziæ, ¿e ten kierunek wyk³adni art. 49 i 191 k.c.
jest uzasadniony na tle obowi¹zuj¹cego stanu prawnego. W konsekwencji nale¿y przyj¹æ, ¿e osoba, która z w³asnych rodków wybudowa³a urz¹dzenie z art. 49 k.c. mo¿e w drodze umowy przekazaæ
(odp³atnie lub nieodp³atnie) jego w³asnoæ na rzecz w³aciciela
przedsiêbiorstwa przesy³owego. Strony mog¹ te¿ ustaliæ inny tytu³
prawny (rzeczowy lub obligacyjny), na podstawie którego przedsiêbiorstwo przesy³owe bêdzie korzystaæ z tych urz¹dzeñ. Taki stan rzeczy powoduje jednak coraz liczniejsze spory s¹dowe wówczas, gdy
strony nie mog¹ uzgodniæ warunków (szczególnie w zakresie odp³atnoci) przekazania w³asnoci lub ustanowienia innego tytu³u prawnego. Nie sposób tak¿e wykluczyæ sytuacji, w której nast¹pi np. wypowiedzenie umowy leasingu i ¿¹danie zwrotu przedmiotu leasingu,
co stwarza realne niebezpieczeñstwo zdekomponowania integralnoci sieci przesy³owej. Uzasadnione jest wiêc wprowadzenie do Kodeksu cywilnego unormowania, które jednoznacznie okreli status
prawny urz¹dzeñ przesy³owych przy zapewnieniu zwrotu nak³adów
osobom, które z w³asnych rodków je wybudowa³y.
8.2. Propozycje legislacyjne
Wydaje siê, ¿e punktem wyjcia dla opracowania w³aciwej regulacji prawnej w tym przedmiocie jest okrelenie statusu
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prawnego sieci, która nale¿y do w³aciciela przedsiêbiorstwa przesy³owego. Sieæ rozumiana jest jako po³¹czone i wspó³pracuj¹ce ze
sob¹ instalacje i urz¹dzenia s³u¿¹ce do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu itp. Z jurydycznego punktu widzenia
sieæ nale¿y wiêc zakwalifikowaæ jako zbiór rzeczy. Taka kwalifikacja prawna pozwala uznaæ, ¿e urz¹dzenia, o których stanowi art.
49 k.c., które przed przy³¹czeniem stanowi³y czêci sk³adowe
gruntu na skutek przy³¹czenia do sieci stanowi¹cej w³asnoæ
przedsiêbiorcy przesy³owego mog¹ staæ siê czêci¹ sk³adow¹ instalacji sieciowej. Zale¿y to od stopnia zwi¹zania z instalacj¹ sieciow¹. Je¿eli bowiem zostaj¹ tak dalece zwi¹zane z instalacj¹ sieciow¹, ¿e spe³niaj¹ okrelone w art. 47 § 2 k.c. warunki uznania
ich za czêæ sk³adow¹, wówczas z chwil¹ po³¹czenia z sieci¹ uzyskuj¹ status czêci sk³adowej instalacji sieciowej. Tym samym
z chwil¹ po³¹czenia urz¹dzeñ z sieci¹ dotychczasowy w³aciciel
traci ich w³asnoæ na rzecz w³aciciela instalacji sieciowej, do której zosta³y przy³¹czone; bêdzie nim z regu³y w³aciciel przedsiêbiorstwa przesy³owego.
Wychodz¹c z tych za³o¿eñ nale¿y rozwa¿yæ, aby przy
utrzymaniu dotychczasowej treci art. 49 k.c. dodaæ zdanie nastêpuj¹ce: Do przejcia w³asnoci tych urz¹dzeñ na rzecz w³aciciela przedsiêbiorstwa (zak³adu) dochodzi przez fakt po³¹czenia ich
z instalacj¹ sieciow¹ w taki sposób, ¿e staj¹ siê jej czêci¹ sk³adow¹. Art. 194 k.c. stosuje siê odpowiednio.
Drugim problemem, który wi¹¿e siê z omawianym zagadnieniem jest przywrócenie przepisu reguluj¹cego tzw. s³u¿ebnoæ
przesy³u. S¹d Najwy¿szy w uchwale z dnia 17 stycznia 2003 r. III
CZP 79/02 (OSNC 2003, nr 11, poz. 142) dopuci³ mo¿liwoæ
umownego ustanowienia s³u¿ebnoci gruntowej na rzecz przedsiêbiorstwa energetycznego podnosz¹c, ¿e nie stoi temu na przeszkodzie okolicznoæ, ¿e nieruchomoæ w³adn¹ca wchodzi w sk³ad tego przedsiêbiorstwa. Podstaw¹ prawn¹ jest art. 285 k.c. Uchwa³a
ta spotka³a siê z zarzutem, ¿e nie zosta³a spe³niona przes³anka
z art. 285 § 2 k.c., gdy¿ w istocie ustanowienie s³u¿ebnoci mia³o
na celu zwiêkszenie u¿ytecznoci przedsiêbiorstwa przesy³owego.
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Nie sposób przejæ do porz¹dku dziennego nad tym zarzutem, jednak funkcjonalna wyk³adnia art. 285 § 2 k.c. przemawia za
trafnoci¹ uchwa³y.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Kodeks cywilny nie przej¹³ regulacji prawnej z art. 175 prawa rzeczowego, zgodnie z któr¹ s³u¿ebnoæ mog³a byæ ustanowiona tak¿e na rzecz ka¿doczesnego w³aciciela oznaczonego przedsiêbiorstwa; do takiej s³u¿ebnoci stosowane by³y odpowiednio przepisy o s³u¿ebnoci gruntowej. Pomijaj¹c ideologiczne motywy tej decyzji ustawodawcy trzeba
stwierdziæ, ¿e nie by³a ona uzasadniona z gospodarczego punktu
widzenia. Jest przecie¿ oczywiste, ¿e przedsiêbiorca przesy³owy
dokonuj¹c posadowienia urz¹dzeñ, o których stanowi art. 49 k.c.,
na cudzych gruntach, musi dysponowaæ stosownym tytu³em prawnym do tej czêci nieruchomoci, na której urz¹dzenia maj¹ byæ
posadowione. Tytu³ ten ma tak¿e umo¿liwiaæ dostêp do tych urz¹dzeñ w celu naprawy i konserwacji. Podstawowym sposobem uzyskania tytu³u prawnego jest zawarcie umowy z w³acicielem lub
u¿ytkownikiem wieczystym (np. umowa sprzeda¿y, ustanowienia
u¿ytkowania, ustanowienia s³u¿ebnoci, najem, leasing). Trzeba
przy tym zwróciæ uwagê na to, ¿e zgodnie z art. 124 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami uzyskanie
przez przedsiêbiorcê przesy³owego tytu³u prawnego do cudzego
gruntu w trybie administracyjnym, uzale¿nione jest m. in. od wykazania, ¿e w³aciciel nieruchomoci (u¿ytkownik wieczysty) nie
wyrazi³ zgody na ustanowienie tytu³u prawnego dla przedsiêbiorcy przesy³owego w drodze cywilnoprawnej.
Z tych wzglêdów w pe³ni uzasadniona jest propozycja
przywrócenia w Kodeksie cywilnym unormowania tzw. s³u¿ebnoci przesy³u. Mo¿na zaproponowaæ dodanie po art. 145 k.c. przepisu art. 1451 nastêpuj¹cej treci:
Art. 1451 § 1. Dopuszczalne jest ustanowienie s³u¿ebnoci o treci odpowiadaj¹cej treci s³u¿ebnoci drogi koniecznej na rzecz przedsiêbiorcy, prowadz¹cego przedsiêbiorstwo u¿ytecznoci publicznej, bez wzglêdu na to,
czy jest on w³acicielem nieruchomoci.
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§ 2. Ustanowienie s³u¿ebnoci, o której mowa w § 1, mo¿e
nast¹piæ w celu budowy, utrzymania i konserwacji na nieruchomoci ci¹gów drena¿owych, przewodów i urz¹dzeñ
s³u¿¹cych do przesy³ania p³ynów, pary, gazu i energii,
a tak¿e innych obiektów lub przedmiotów koniecznych do
prawid³owej eksploatacji tych przewodów i urz¹dzeñ.
9. U¿ytkowanie polegaj¹ce na korzystaniu z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie ka¿dego roku (timesharing)
9.1. Uwagi ogólne
Umowa timesharingu uregulowana zosta³a w polskim systemie prawnym zgodnie ze wskazaniami dyrektywy UE. Zak³ada
ona mo¿liwoæ pos³u¿enia siê nie tylko umow¹ typu obligacyjnego
ale i tworz¹c¹ prawa rzeczowe. Powoduje to trudnoci w usytuowaniu tej instytucji w ramach Kodeksu cywilnego. Z tego wzglêdu
ustawodawca polski uregulowa³ tê instytucjê w odrêbnej ustawie 
poza Kodeksem cywilnym.
Jednak¿e, aby umo¿liwiæ ukszta³towanie timesharingu
w postaci prawa rzeczowego konieczne okaza³o siê co najmniej jakie zakotwiczenie tej instytucji w przepisach prawa rzeczowego
a to ze wzglêdu na zamkniêty katalog podmiotowych praw rzeczowych. Ustawodawca polski dokona³ tego tworz¹c odpowiedni podtyp u¿ytkowania (por. art. 2701 k.c.).
9.2. Postulaty legislacyjne
Rozwi¹zanie takie wszak¿e nie bardzo da siê pogodziæ
z istotnymi elementami prawa u¿ytkowania i dlatego w przysz³oci nale¿a³oby raczej podj¹æ mielsz¹ decyzjê. Polega³aby ona na
ukszta³towaniu odrêbnego ograniczonego prawa rzeczowego
przystosowanego do funkcji timesharingu71.
71 Por. bli¿ej K. Zaradkiewicz, System Prawa Prywatnego, t. 4., Warszawa 2005, s. 385 i n.
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1. Zakres regulacji kodeksowej i pozakodeksowej
1.1. Uwagi ogólne
Ta dziedzina prawa stanowi niew¹tpliwie rdzeñ prawa cywilnego, a tak¿e Kodeksu cywilnego. Warto przypomnieæ, ¿e ksiêga III k.c. powiêcona zobowi¹zaniom zawiera wiêcej artyku³ów,
ni¿ pozosta³e trzy ksiêgi razem wziête. Wprawdzie formalnie nie
dzieli siê ona na czêæ ogóln¹ i czêæ szczególn¹, to jednak podzia³
taki znajduje uzasadnienie w sekwencji uregulowanych tam instytucji prawnych i jest powszechnie w nauce przyjêty. Ma on istotn¹ donios³oæ dla procesu stosowania prawa, poniewa¿ regu³y
ogólne odnosz¹ siê tak¿e do stosunków zobowi¹zaniowych unormowanych poza Kodeksem cywilnym.
Z kolei czêæ szczególna zawieraj¹ca niemal wy³¹cznie
regulacjê tzw. umów typowych z natury rzeczy odnosi siê do wyznaczonych w tych przepisach stosunków zobowi¹zaniowych.
Jednak¿e katalog dopuszczalnych umów nie jest przez to zamkniêty. Umowy typowe mog¹ bowiem byæ kreowane na podstawie
przepisów pozakodeksowych, a poza tym  w myl zasady wolnoci umów (art. 3531 k.c.)  strony mog¹ zawieraæ umowy nienazwane, to znaczy o treci nieuregulowanej w systemie prawa stanowionego. Mog¹ tak¿e odmiennie regulowaæ ³¹cz¹ce je prawa
i zobowi¹zania od wskazañ zawartych w normach wzglêdnie obowi¹zuj¹cych (dyspozytywnych), które zreszt¹ przewa¿aj¹ w prawie zobowi¹zañ. Nale¿y jednak¿e przestrzec przed nadmiern¹ ingerencj¹ prawa stanowionego w sferê stosunków zobowi¹zaniowych z natury swojej ³¹cz¹cej indywidualnie oznaczane strony.
Niech raczej same stanowi¹ o swoich wzajemnych relacjach bo
najlepiej oceniaj¹ swoje interesy.
Natomiast silniejszy ni¿ dotychczas nacisk nale¿a³oby po³o¿yæ na ustalone zwyczaje w okrelonych typach relacji spo³ecznych, które na ogó³ bli¿sze s¹ intencjom stron, ni¿ ogólne normy
prawne.
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Wysoce niepokoj¹cym zjawiskiem jest postêpuj¹ca dezintegracja systemu prawa zobowi¹zañ polegaj¹ca na lokowaniu
norm, nawet ca³ych instytucji tego dzia³u prawa, w ustawach pozakodeksowych  zw³aszcza w tzw. ustawach kompleksowych,
gdzie ³¹czone s¹ normy z ró¿nych ga³êzi prawa79.
Tendencja ta opiera siê na b³êdnym przekonaniu, ¿e w ten
sposób mo¿na ca³ociowo uregulowaæ wszystkie problemy
prawne pojawiaj¹ce siê w zwi¹zku z okrelonym zjawiskiem spo³ecznym, tak jakby uchylona by³a koniecznoæ stosowania ponadto regu³ ogólnych rz¹dz¹cych poszczególnymi ga³êziami prawa.
W konsekwencji metoda taka ³atwo prowadzi do niespójnoci systemu prawa, a tak¿e do zbêdnego powtarzania norm prawnych,
staj¹c siê jedn¹ z przyczyn zbêdnego ich mno¿enia. Taki kierunek
legislacji znajduje wsparcie w wadliwej organizacji tworzenia prawa, przydzielanego faktycznie poszczególnym resortom, które
przejawiaj¹ naturaln¹ tendencjê do ca³ociowego regulowania
wszystkich zagadnieñ spo³ecznych poddanych ich kompetencji.
Na kilka tego rodzaju przyk³adów warto zwróciæ tu uwagê.
1.2. Prawo bankowe
Prawo bankowe ujête w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. jest
klasycznym przyk³adem owej kompleksowej regulacji. Obok bowiem norm reguluj¹cych tworzenie i przekszta³canie siê banków
oraz ich strukturê wewnêtrzn¹, znalaz³y siê liczne normy o typowo cywilistycznym charakterze, takie jak: umowa rachunku bankowego, (która zreszt¹ regulowana jest tak¿e w Kodeksie cywilnym), ró¿ne regulacje tzw. czynnoci bankowych, swoista regulacja formy elektronicznej czynnoci prawnej, umowa kredytu, gwarancje, porêczenie i akredytywa, przew³aszczenie na zabezpieczenie, kaucja.
79 Na ten postêpuj¹cy proces dekodyfikacji trafnie zwróci³a uwagê E. £êtowska w przygotowanym do
druku t. 5 Systemu Prawa Prywatnego  powiêconym czêci ogólnej prawa zobowi¹zañ.
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Regulacja taka spotka³a siê z przekonuj¹c¹ krytyk¹ wybitnego znawcy prawa bankowego, jakim jest prof. Miros³aw B¹czyk. Pisze on bowiem, ¿e w toku prac nad kolejnymi nowelizacjami Pr.
Bank. z 1997 r. pojawi³ siê w¹tpliwy postulat uregulowania niektórych umów bankowych (np. umowy rachunku bankowego, art. 725
k.c.) tylko w Pr. Bank. Tymczasem w³aciwsza by³aby, moim zdaniem, koncepcja odwrotna, tj. uregulowanie (syntetycznie) niektórych umów bankowych w³anie przede wszystkim w k.c. (np. umowy kredytowej, umowy gwarancji, w tym  bankowej)80.
Taka regulacja prowadzi do dekompozycji prawa cywilnego tworz¹c jaki niezintegrowany z Kodeksem cywilnym odrêbny
system czynnoci cywilnoprawnych.
1.3. Prawo najmu lokali mieszkalnych
Taki równie¿ kompleksowy charakter ma ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego z 21 czerwca 2001 r. £¹czy ona bowiem obowi¹zki i zadania gminy z regulacj¹ umowy najmu ujêt¹ w Kodeksie cywilnym. Regulacje cywilnoprawne zawarte we wspomnianej
ustawie odrêbnej s¹ zarazem niezintegrowane z przepisami k.c.,
a czêsto niepotrzebnie je powtarzaj¹. Na ich wadliwoæ czêsto
zreszt¹ wskazuje siê w literaturze.
1.4. Umowa o podró¿
Ustawa o us³ugach turystycznych z 29.08.1997 r. (Dz. U.
Nr 133, poz. 884 ze zm.) implementuje dyrektywê 90/314 EWG.
Artyku³y 1119 wspomnianej ustawy reguluj¹ ochronê klienta korzystaj¹cego z us³ug przedsiêbiorców wiadcz¹cych us³ugi turystyczne. Podmioty te podlegaj¹ restryktywnej reglamentacji admi80 Prawo bankowe, Wprowadzenie Miros³awa B¹czyka, 5. wydanie 2006, Warszawa 2006, s. XV.
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nistracyjnej, okrelonej w powo³anej ustawie. Koncepcja legislacyjna tej ustawy polega wiêc na pomieszaniu w jednym akcie
prawnym problematyki administracyjno-prawnej reglamentacji
us³ug turystycznych z fragmentami re¿imu prawnego umowy
o wiadczenie takiej us³ugi. Spotka³o siê to ze zdecydowan¹ krytyk¹, ze strony najwybitniejszych znawców tego zagadnienia81.
Warto wiêc poprzeæ postulat, aby ze wzglêdu na donios³oæ spo³eczn¹ umowy o podró¿ w pe³ni uregulowaæ j¹ w Kodeksie cywilnym równoczenie uchylaj¹c przepisy o charakterze cywilnoprawnym w ustawie o us³ugach turystycznych, pozostawiaj¹c tam jedynie przepisy o charakterze administracyjnym. Trzeba
bowiem pamiêtaæ, ¿e przepisy umowy o podró¿ musz¹ byæ powi¹zane z wieloma innymi przepisami Kodeksu cywilnego maj¹cymi
charakter ogólny82.
Warto zauwa¿yæ, ¿e drogê tê z pe³nym powodzeniem obra³ ustawodawca niemiecki reguluj¹c ten typ umowy w § 651 a 
651 k. BGB (kodeksu cywilnego).
1.5. Umowa dostawy
Rozwa¿ania nad zakresem Kodeksu cywilnego powinny
równie¿ obj¹æ zagadnienie, czy nie nale¿a³oby go odchudziæ
przez uchylenie instytucji zbêdnych.
Wydaje siê, ¿e tak¹ w³anie instytucj¹ jest umowa dostawy, która powsta³a g³ównie ze wzglêdu na potrzeby gospodarki
centralnie sterowanej w PRL. Natomiast w systemie gospodarki
rynkowej funkcje wspomnianej umowy z powodzeniem mo¿e pe³niæ umowa sprzeda¿y  tak jak jest to na ogó³ przyjête w pañstwach zachodnioeuropejskich  lub umowa o dzie³o83.
81 Por. E. £êtowska, Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002, s. 499; M. Nesterowicz (w) System
Prawa Prywatnego, tom 7, Warszawa 2004, s. 803804.
82 M. Nesterowicz, op. cit.

83 Por. szerzej W.J. Katner (w) Prawo umów handlowych, t. 5 pod redakcj¹ S. W³odyki, Warszawa 2006,
s. 1036 i n.
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1.6. Problem regulacji prawnej umów kszta³tuj¹cych siê w praktyce gospodarczej
Chodzi tu z kolei o rozwa¿enie kwestii, czy katalogu
umów nazwanych nie nale¿a³oby poszerzyæ w Kodeksie cywilnym o takie ich typy, które przyjê³y siê ju¿ w praktyce gospodarczej w sposób trwa³y, a zarazem dotychczasowa regulacja prawna
nie wystarczy, aby jednoznacznie rozstrzygaæ wynikaj¹ce z nich
skutki prawne.
Problem ten wymaga jeszcze poszerzonej dyskusji prawnej. Tylko wiêc gwoli przyk³adu wskazaæ tu mo¿na na takie umowy, które wymaga³yby rozwa¿enia wedle wskazanych co dopiero
kryteriów ocennych.
Chodzi tu g³ównie o umowy: factoringu84, forfaitingu85,
franchisingu86, kompensacyjne87, kartelowe88, ramowe89.
2. Europejskie prawo umów
2.1. Uwagi wstêpne
Idea ujednolicenia w skali europejskiej prawa zobowi¹zañ,
a zw³aszcza stanowi¹cego jego rdzeñ prawa umów, ma ju¿ d³ug¹ historiê. Siêga ona bowiem czasów recepcji prawa rzymskiego. Warto
wszak¿e przypomnieæ  o czym czêsto siê zapomina  ¿e by³o ono
modyfikowane i uzupe³niane prawami partykularnymi, pe³ni¹c raczej funkcjê zasad ogólnych. Najwyraniej wskazywa³y na to kodyfikacje partykularne w krajach niemieckich (Landrechty). Dopiero
klasyczne kodyfikacje XIX-wieczne pozbawi³y prawo rzymskie mocy obowi¹zuj¹cej (ostatnia BGB od 1.01.1900 r.). Mimo to tradycja
84 Por. K. Kruczalak, E. Rott-Pietrzyk (w) Prawo umów handlowych, t. 5. s. 604 i n.
85 Por. op. cit., s. 623 i n.
86 Por. S. W³odyka, op. cit., s. 829 i n.
87 Op. cit. s. 846 i n.
88 Op. cit. s. 883 i n.
89 Op. cit. s. 68 i n.
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rzymska w wysokim stopniu wa¿y³a na regulacjach prawa umów nie
tylko we wspomnianych ale i w póniejszych kodyfikacjach. Ta w³anie bliskoæ koncepcji ogólnych sprawi³a, ¿e naj³atwiej i najszybciej
dosz³o do unifikacji prawa zobowi¹zañ w II Rzeczypospolitej w postaci Kodeksu zobowi¹zañ z 1933 r.
Jednak¿e intensyfikacja miêdzynarodowego obrotu gospodarczego  zw³aszcza w ramach Wspólnoty Europejskiej  wymaga pe³niejszego ujednolicenia prawa umów. Chodzi tu nie tylko
o u³atwienie tego obrotu ale i o potanienie jego kosztów. Wa¿ne
jest równie¿, aby regulacje te uwzglêdnia³y nowe zdobycze techniczne (np. komunikacji elektronicznej), organizacyjne (np. metod
finansowania), a tak¿e przemiany aksjologicznej natury (np. eksponowanie ochrony praw cz³owieka, ochrony konsumenta).
Trzeba tak¿e mieæ na wzglêdzie argument ekonomiczny,
a mianowicie, ¿e kapita³ ucieka przed ryzykiem, a w³anie niejednolitoæ regulacji prawnych i id¹ca za tym zró¿nicowana praktyka stosowania prawa zwiêksza ryzyko gospodarcze poszczególnego przedsiêbiorcy, a tak¿e konsumenta w stosunkach ponadgranicznych.
2.2. Dzia³ania unifikacyjne
Z tych w³anie wzglêdów podejmowane s¹ inicjatywy
zmierzaj¹ce do unifikacji prawa umów  zw³aszcza na obszarze
Unii Europejskiej.
Przede wszystkim przejawiaj¹ siê one w postaci wi¹¿¹cych prawnie rozporz¹dzeñ i dyrektyw. Te pierwsze wi¹¿¹ bezporednio cz³onków UE, a w tym i Polskê, i nawet nie mog¹ byæ reprodukowane w polskich ustawach, automatycznie stanowi¹c
sk³adnik polskiego systemu prawnego. Natomiast te drugie wymagaj¹ implementacji w postaci stanowienia odpowiednich norm
przez polskie organy prawodawcze. Akty te reguluj¹ wszak¿e tylko pewne fragmenty prawa umów i to w sposób nader kazuistyczny i nie tworz¹cy jakiego spójnego systemu.
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Nieco szerszy zakres ma Konwencja wiedeñska o umowach miêdzynarodowej sprzeda¿y towarów z 1980 r.  ratyfikowana tak¿e przez Polskê. Jednak¿e nie odnosi siê ona do prawa
krajowego (wewnêtrznego) pañstw. Niew¹tpliwie jednak stanowi³a ona inspiracjê do podjêcia inicjatyw zmierzaj¹cych do ujednolicenia prawa zobowi¹zañ, a zw³aszcza prawa umów wszystkich
pañstw nale¿¹cych do UE.
W szczególnoci pod auspicjami UE opracowane zosta³y
przez nieformaln¹ grupê uczonych tzw. zasady Europejskiego Prawa Umów (Principles of European Contract Law, w skrócie
PECL lub Zasady Lando)90.
Zasady te maj¹ byæ stosowane tylko w razie wyra¿enia
w tym wzglêdzie woli stron  poza kilkoma przypadkami unormowañ imperatywnych. Ich celem by³o przygotowanie infrastruktury
pojêciowej i dogmatycznej dla uporz¹dkowania prawa wspólnotowego oraz  ustanowienie wzorca dla ustawodawstw krajowych 
a ewentualnie w dalszej przysz³oci  dla przygotowania Europejskiego Kodeksu cywilnego91.
Prace nad takim Kodeksem s¹ ju¿ prowadzone  w szczególnoci przez grupê uczonych kierowan¹ przez Ch. von Bar'a.
Grupê studialn¹ powo³ano w 1998 r. Podobnie jak w wypadku
PECL baz¹ wyjciow¹ dla prac grupy nie jest tu ani jaki konkretny system prawa, ani samo prawo wspólnotowe. Jej prace obejmuj¹ opracowanie XVI rozdzia³ów, inkorporuj¹cych treæ PECL
w ksiêgach I  IV. Ksiêgi od V do X maj¹ zawieraæ regulacjê dotycz¹c¹ poszczególnych typów umów (pierwotnie mia³a to opracowaæ grupa Lando), ksiêga XI prawo deliktowe, XII  bezpodstawne wzbogacenie, XIII  prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, XIV  XV przeniesienie w³asnoci rzeczy ruchomej oraz
90 Opublikowano je w trzech etapach czêæ I w 1995 r., czêæ II w 1999 r., a w 2000 r. pojawi³a siê
zmodyfikowana wersja dwóch pierwszych czêci obejmuj¹ca art. 1:101 - 9:10, a w 2003 r. - czêæ
III, art. 10:101 do 16:103.
91 Opieram siê tu na opracowaniu E. £êtowskiej w przygotowanym do druku rozdz. I Systemu Prawa
Prywatnego, t. 5.
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zabezpieczenie kredytu na ruchomociach, XVI  ma byæ powiêcona instytucji trustu. Odnotowaæ nale¿y rozbudowanie typologiczne i treciowe umów o wiadczenie us³ug, którym projekt powiêca tak¿e w³asn¹ czêæ ogóln¹, okrelaj¹c¹ kwestie wspólne.
Poszczególne typy us³ug (wobec nieprofesjonalistów) obejmuj¹:
zlecenie (agency)  czynnoæ dla innej osoby maj¹c¹ j¹ wi¹zaæ
prawnie, monta¿ (construction)  wykonanie dzie³a (rzeczy) z oddzielnych czêci, przetworzenie (design)  wykonanie dzie³a (rzeczy) s³u¿¹cego do wykonywania innych dzie³, us³ugi polegaj¹ce
na dostarczaniu informacji, przetwarzanie rzeczy, przechowanie,
transport, treatment (zabiegi maj¹ce na celu zmianê stanu zdrowia). Nadto przewiduje siê us³ugê handlowego porednictwa,
franchising, umowê o dystrybucjê, leasing ruchomoci, ubezpieczenie, us³ugi finansowe, umowy o zabezpieczenie (osobiste i rzeczowe), darowiznê, umowê spó³ki92.
Zamiar stworzenia obowi¹zuj¹cego na obszarze UE jednolitego Kodeksu cywilnego nie wydaje siê realny w daj¹cej siê
przewidzieæ przysz³oci. Natomiast wyniki tych prac z ca³¹ pewnoci¹ powinny byæ wnikliwie rozwa¿ane w pracach legislacyjnych nad kszta³towaniem polskiego systemu prawa prywatnego 
a zw³aszcza Kodeksu cywilnego.
Nale¿y jeszcze zauwa¿yæ, ¿e inspiracje legislacyjne mog¹
tak¿e wyp³ywaæ z innych orodków zajmuj¹cych siê unifikacj¹
prawa cywilnego. Chodzi tu w szczególnoci o prace: grupy Trento (Common Core of European Private Law); grupy Tilburg (European Center of Tort Law and Insurance Law); grupy Gandolfi
(Akademia Europejskich Specjalistów Prawa).

92 E. £êtowska, j.w.

91

ZIELONA KSI˚GA.qxd

2006-09-18

09:04

Page 92

III. Prawo zobowi¹zañ

3. Umowy konsumenckie93
3.1. Wstêp
Akty prawa wspólnotowego, reguluj¹ce obrót z udzia³em
konsumentów s¹ obecnie w wiêkszoci transponowane do prawa
polskiego. Na implementacjê czekaj¹ jedynie te akty, których termin
przyswojenia prawu wewnêtrznemu jeszcze nie min¹³94. Okres, jaki min¹³ od transpozycji, pozwala na dokonanie oceny implementacji: zidentyfikowanie problemów i przedstawienie propozycji koniecznych zmian. Polska nie dzia³a ju¿ pod szczególn¹ presj¹ czasu,
która towarzyszy³a przystosowywaniu prawa polskiego do prawa
wspólnotowego przed przyst¹pieniem do UE. Polski prawodawca
dokonywa³ wówczas popiesznej transpozycji dyrektyw. Czas na refleksjê nad celowoci¹, s³usznoci¹ i skutecznoci¹ przyjmowanych
rozwi¹zañ oraz nad ich wp³ywem na ca³oæ systemu prawa cywilnego by³ wówczas ograniczony. Za wzglêdy taktyczne zwi¹zane
z akcesj¹ (osi¹gniêcie formalnej akceptacji procesu dostosowawczego) wymusza³y rozwi¹zania niejednokrotnie dalekie od optymalnego wywa¿enia trzech czynników: osi¹gniêcia éffet utile, spójnoci
polskiego systemu prawa cywilnego oraz zapewnienia mo¿liwie
najlepszej ochrony konsumenta.
W toku prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego nad
implementacj¹ poszczególnych aktów prawa wspólnotowego przyjêto za³o¿enie, ¿e nale¿y d¹¿yæ do inkorporacji konsumenckiego
prawa umów w maksymalnym stopniu do Kodeksu cywilnego,
a w zakresie, w jakim nie bêdzie to mo¿liwe dokonaæ implementacji pozakodeksowej, a nastêpnie rozwa¿yæ przeniesienie okrelonej
93 Teks ten opiera siê na raporcie sporz¹dzonym przez zespó³ w sk³adzie: prof. dr hab. Ewa £êtowsk¹,
dr Monika Jagielska, Aneta Wiewiórowska, Przemys³aw Mik³aszewicz, Katarzyna Lis. Raport
oparty jest na wnioskach z konferencji polsko-holenderskiej powiêconej implementacji dyrektyw
konsumenckich do polskiego systemu prawnego (2627 I). W aneksie tak¿e raporty ekspertów
holenderskich - prof. M.B.M. Loos'a oraz Han'a van der Beeka. Ze strony holenderskiej w
konferencji brali te¿ udzia³ prof. dr Paul Meijknecht i dr Viola Heutger.
94 Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotycz¹ca
nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiêbiorstwa na rynku wewnêtrznym oraz
zmieniaj¹ca dyrektywê Rady 84/450/EWG, dyrektywy 97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporz¹dzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego
i Rady, Dz. Urz. L 149/22, z 11.6.2005.
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materii do Kodeksu cywilnego95. Wspó³praca KKPC z Ministerstwem Sprawiedliwoci zapewnia³a sprawne prowadzenie prac i dawa³a gwarancje wysokiego poziomu legislacyjnego rz¹dowych projektów ustaw. Intensyfikacja prac nad transpozycj¹ dyrektyw konsumenckich przypad³a na lata 19982002. W tym okresie zosta³y
uchwalone m. in. ustawy konsumenckie takie jak ustawa z dnia
2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialnoci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny (implementuj¹ca cztery dyrektywy: 97/7/WE o umowach
zawieranych na odleg³oæ, 85/577/EWG o umowach zawieranych
poza lokalem handlowym, 93/13/EWG o niedozwolonych klauzulach umownych i 85/374/EWG o odpowiedzialnoci za wadliwe
produkty), ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. o timesharingu (implementuj¹ca dyrektywê 94/47/WE o timesharingu) oraz ustawa z dnia
27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (implementuj¹ca dyrektywê
99/44/WE o sprzeda¿y konsumenckiej).
Rozpoczêcie debaty nad modyfikacj¹ polskiego Kodeksu
cywilnego wymaga tak¿e dyskusji nad miejscem regulacji konsumenckich w systemie prawa cywilnego. Nie chodzi tu wy³¹cznie
o poprawienie jakoci istniej¹cej ju¿ legislacji konsumenckiej, zapewnienie jej spójnoci i skutecznego funkcjonowania. Konieczna
jest tak¿e dyskusja (i decyzja) co do ujêcia ca³oci materii konsumenckiej w polskim systemie prawa cywilnego, którego trzonem
jest Kodeks cywilny, a tak¿e zmian, jakie powinny zostaæ wprowadzone w innych dziedzinach prawa, takich jak procedura cywilna czy prawo upad³ociowe w nastêpstwie wprowadzenia zmian
w Kodeksie cywilnym. Odpowiedzi wymaga pytanie, gdzie powinna zostaæ docelowo uregulowana materia konsumencka (i z jak¹ szczegó³owoci¹), aby zachowaæ spójnoæ systemu prawa cywilnego, a jednoczenie umo¿liwiæ jej elastyczny rozwój. Prawo
95 Sta³o siê tak na przyk³ad z implementacj¹ dyrektywy o sprzeda¿y konsumenckiej, która jest obecnie
implementowana w ustawie o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie
kodeksu cywilnego z dnia 27.7.2002 r. (Dz. U. nr 141, poz. 1176), jednak ju¿ w trakcie prac nad
transpozycj¹ zak³adano póniejsze przeniesienie tej materii do Kodeksu cywilnego (patrz protokó³
posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w dniu 22 lutego 2001 roku).
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cywilne rozwija siê w szybkim tempie, w szczególnoci ze wzglêdu na dynamikê prawodawstwa europejskiego. Konieczne jest
wiêc zapewnienie otwartoci systemu prawa cywilnego na zachodz¹ce zmiany. Wybór techniki prawodawczej, stosowanej w przysz³oci do implementacji europejskiego prawa konsumenckiego,
musi uwzglêdniaæ charakter, systematykê i  w pewnej mierze 
tradycjê polskiego Kodeksu cywilnego, za implementacja dyrektyw do Kodeksu nie powinna prowadziæ do rozchwiania jego wewnêtrznej spójnoci.
3.2. Podstawowe cechy europejskiego prawa konsumenckiego
stwarzaj¹ce problemy implementacyjne
Prawo konsumenckie  wbrew rozpowszechnionemu
w Polsce przekonaniu  bynajmniej nie jest aksjologicznie przesycone duchem ochrony konsumenta. Jako fragment prawa wspólnego rynku ma przede wszystkim sprzyjaæ swobodnemu przep³ywowi towarów, kapita³u, us³ug i osób.
Do czasu wejcia w ¿ycie Traktatu o Unii Europejskiej
z 1993 r. (TUE), polityka konsumencka by³a realizowana w ramach stopniowego tworzenia rynku wewnêtrznego, opartego na
czterech podstawowych swobodach traktatowych. Celem wspólnotowych aktów by³o przyczynianie siê do rozwoju handlu transgranicznego. Ten wymóg formalny nie by³ jednak cile przestrzegany (np. dyrektywa 85/577/EWG o umowach zawartych poza lokalem handlowym dotyczy umów, które zwykle s¹ zawierane
w obrêbie danego pañstwa). Nie budzi³o to w¹tpliwoci, poniewa¿
do 1987 r. wspomniane akty by³y przyjmowane jednomylnie
i ka¿de pañstwo cz³onkowskie mog³o wetowaæ podejmowanie decyzji (d. art. 100, obecnie art. 94 Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej (TWE)).
Jednolity Akt Europejski wprowadzi³ do TWE nowy art.
100 A (obecnie art. 95), który pozwala na przyjmowanie aktów
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harmonizuj¹cych prawo pañstw cz³onkowskich wiêkszoci¹ kwalifikowan¹ (a nie jednomylnie) w Radzie UE. Podstawowym celem tych aktów ma byæ zapewnienie prawid³owego funkcjonowania rynku wewnêtrznego, za wysoki poziom ochrony konsumentów powinien byæ zaledwie brany za podstawê w pracach nad ich
projektami.
Polityka ochrony konsumentów zyska³a samodzieln¹ podstawê na mocy TUE, który doda³ do TWE art. 153. Jest ona realizowana przez akty prawa wspólnotowego przyjmowane na podstawie art. 95 TWE (w zakresie urzeczywistniania rynku wewnêtrznego) oraz przez rodki, które wspieraj¹, uzupe³niaj¹ i nadzoruj¹ politykê pañstw cz³onkowskich. Jedynie w przypadku tych
ostatnich Traktat gwarantuje pañstwom cz³onkowskim prawo do
utrzymywania lub ustanawiania bardziej rygorystycznych rodków ochronnych. Jeli akt prawa wspólnotowego jest przyjmowany na podstawie art. 95 TWE, pañstwa cz³onkowskie mog¹ ustanawiaæ w prawie krajowym bardziej rygorystyczne rodki ochronne tylko wówczas, gdy ten akt to dopuszcza (por. pkt III (1)  Ró¿ne modele harmonizacji).
Wraz z opisanymi zmianami traktatowymi nastêpowa³o
przejcie od integracji tzw. negatywnej, polegaj¹cej na znoszeniu
barier celnych, do integracji tzw. pozytywnej, która koncentruje
siê na wprowadzaniu uregulowañ maj¹cych wyeliminowaæ bariery istniej¹ce w ramach wspólnego rynku. Wi¹¿e siê to w szczególnoci z objêciem procesem harmonizacji sfery regulacji prawa
prywatnego.
Ustawodawca europejski d¹¿y wiêc do stworzenia wspólnego systemu prawnego dla wszystkich pañstw cz³onkowskich (a przynajmniej wyrównania poziomu ochrony przyznawanej w systemach
wewnêtrznych) w celu u³atwienia obrotu prawnego na terenie UE
i prawid³owego funkcjonowania wspólnego rynku. Jest to cel inny
od tego, który przywieca legislatorowi krajowemu, którego podstawowym zadaniem jest d¹¿enie do zachowania spójnoci w³asnego
systemu prawnego oraz jego sprawnego funkcjonowania.
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Prawo konsumenckie jest regulowane po czêci przez prawo europejskie a po czêci przez prawo wewnêtrzne. To powoduje, ¿e jest ono  przy implementacji  poddawane z jednej strony
zasadzie éffet utile, za z drugiej  aksjologicznym wymaganiom
w³asnych systemów prawa, co stanowi ród³o trudnoci technicznych i dogmatycznych.
Zdecydowana wiêkszoæ dyrektyw konsumenckich przyjmowana jest na podstawie art. 95 TWE, który umo¿liwia dokonywanie zarówno harmonizacji minimalnej, jak i zupe³nej (totalnej).
W tym ostatnim przypadku niedopuszczalna jest jakakolwiek modyfikacja w prawie krajowym poziomu ochrony przewidzianego
w dyrektywie (zarówno w dó³, jak i w górê). Niektórzy autorzy b³êdnie u¿ywaj¹ pojêcia harmonizacji maksymalnej na okrelenie harmonizacji zupe³nej.
W przypadku harmonizacji minimalnej, implementacja
musi respektowaæ traktatowe gwarancje podstawowych swobód,
a w szczególnoci wymogi dotycz¹ce swobodnego przep³ywu towarów (art. 28 i n. TWE). W takiej sytuacji zbyt wysoki poziom
ochrony konsumentów mo¿e tworzyæ bariery w swobodnym przep³ywie towarów miêdzy pañstwami cz³onkowskimi w stopniu niezgodnym z Traktatem, co stanowi naruszenie wymogu proporcjonalnoci. Z kolei naruszenie Traktatu mo¿e rodziæ powa¿ne konsekwencje, w szczególnoci mo¿e byæ ród³em obowi¹zku odszkodowawczego. Bogatej egzemplifikacji dostarcza praktyka ETS odnosz¹ca siê tak¿e do kwestii konsumenckich.
Ostatnio Komisja Europejska coraz czêciej siêga po instrument harmonizacji zupe³nej (totalnej)  np. dyrektywa 2005/29/WE
o nieuczciwych praktykach handlowych, czy projekt dyrektywy
o kredycie konsumenckim96. Za³o¿enia takiej harmonizacji s¹ zbli¿one do próby unifikacji dziedziny objêtej regulacj¹ dyrektywy.
Obecnoæ w tego typu dyrektywach zwrotów niedookrelonych, jak
96 COM (2004) 747 final.

96

ZIELONA KSI˚GA.qxd

2006-09-18

09:04

Page 97

III. Prawo zobowi¹zañ

jest to w przypadku dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych potêguje problemy implementacyjne, poniewa¿
pañstwo cz³onkowskie nie mo¿e w ¿adnym stopniu modyfikowaæ
poziomu ochrony przewidzianego w dyrektywie. Stosowanie instrumentów harmonizacji zupe³nej zwiêksza ryzyko b³êdnej implementacji przez prawodawcê krajowego i organy krajowe stosuj¹ce prawo
(w szczególnoci s¹dy) oraz poszerza zakres swobody oceny ETS
(z towarzysz¹c¹ jej niepewnoci¹ prawa ex ante) przy kontroli prawid³owoci implementacji (tak przez legislatora, jak i w praktyce
dzia³ania s¹dów krajowych). Jednoczenie za podejcie takie kreuje
przed³u¿aj¹cy siê stan braku stabilnoci prawnej, kiedy nie ma pewnoci, co do znaczenia poszczególnych terminów, a uzyskanie orzeczenia ETS w tej kwestii jest procesem czasoch³onnym.
Dyrektywy nie maj¹ na celu kompleksowego uregulowania sytuacji prawnej konsumenta w obrocie gospodarczym, lecz
jedynie staraj¹ siê przeciwdzia³aæ negatywnym skutkom (dla samych konsumentów lub  co czêstsze  dla wspólnego rynku) wynikaj¹cym z udzia³u konsumentów w obrocie handlowym.
Pomiêdzy systemami prawnymi pañstw cz³onkowskich istniej¹ znacz¹ce ró¿nice. Unormowania zawarte w dyrektywach stanowi¹ wynik politycznego kompromisu wypracowanego pomiêdzy
pañstwami cz³onkowskimi, przy czym niejednokrotnie na treæ
przyjêtych rozwi¹zañ maj¹ wp³yw interesy ró¿nych grup lobbystycznych.
Niektóre dyrektywy wzorowane s¹ na rozwi¹zaniach
prawnych konkretnych pañstw cz³onkowskich. Przyk³adem mo¿e
byæ tu dyrektywa 98/27/WE o ochronie zbiorowych interesów
konsumentów, która jest oparta na rozwi¹zaniach proceduralnych
modelu francuskiego. Powoduje to ogromn¹ trudnoæ implementacyjn¹, w stosunku do pañstw, dla których dana instytucja czy
struktura s¹ obce pod wzglêdem systemowym.
Dyrektywy nie stanowi¹ regulacji bezporednio wi¹¿¹cych w systemach prawnych pañstw cz³onkowskich. Wymagaj¹
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one przeprowadzenia procesu implementacyjnego, który jest trudny i skomplikowany, tak bior¹c pod uwagê z³o¿onoæ i niedoskona³oæ implementowanej materii, jak i zagro¿enie dla integralnoci systemu prawa wewnêtrznego, stwarzane przez w³¹czanie nowych (czêsto obcych) elementów.
Regulacja dyrektyw ma charakter punktowy, co oznacza,
¿e dyrektywy odnosz¹ siê jedynie do wybranych obszarów okrelonych zagadnieñ prawnych. Jednoczenie dyrektywy nie reguluj¹ wybranych zagadnieñ w sposób kompleksowy, a jedynie zajmuj¹ siê ich niektórymi aspektami. Przyk³adem mo¿e byæ tu dyrektywa 99/44/WE o sprzeda¿y konsumenckiej, jasno stwierdzaj¹ca, ¿e
to przepisy prawa wewnêtrznego maj¹ okreliæ przeciwko komu
i w jakim trybie sprzedawca mo¿e dochodziæ roszczeñ regresowych (art. 4). Brak spójnych za³o¿eñ systemowych ujawnia siê
wiêc w dwóch wymiarach: braku systemu prawa konsumenckiego
jako takiego i brak kompleksowej, zharmonizowanej regulacji jego poszczególnych instytucji.
Umowy w dyrektywach definiowane s¹ w sensie ekonomicznym a nie wedle kryterium struktury stosunków miêdzy d³u¿nikiem i wierzycielem. Przyk³adem mo¿e byæ tu dyrektywa
87/102/EWG o kredycie konsumenckim, która definiuje umowê
o kredyt (art. (1)(2)(c)) jako umowê, za pomoc¹ której kredytodawca udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi
kredytu w formie p³atnoci odroczonej, zaliczki lub innej, podobnej us³ugi finansowej, czy dyrektywa 99/44/WE o sprzeda¿y konsumenckiej, która nie zawiera jasnej definicji sprzeda¿y a jednoczenie stwierdza, ¿e za umowy sprzeda¿y w rozumieniu dyrektywy uznaje siê tak¿e umowy dostawy towarów, które maj¹ byæ dopiero wyprodukowane lub wytworzone (art. (1)(4)).
Dyrektywy czêsto reguluj¹ te same stosunki wymiany,
przyjmuj¹c ró¿ne punkty widzenia jako kryterium regulacji prawnej:
 dyrektywy 99/44/WE o sprzeda¿y konsumenckiej,
87/102/EWG o kredycie konsumenckim, 94/47/WE o timesharingu, 90/314/EWG o umowach turystycznych 
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regulacja od strony typu stosunku umownego z konsumentem;
 dyrektywa 93/13/EWG o niedozwolonych klauzulach
umownych  regulacja od strony treci umowy;
 dyrektywy 85/577/EWG o umowach zawieranych poza
lokalem handlowym, 2002/65/WE o wiadczeniu us³ug
finansowych na odleg³oæ, 2000/31/WE o handlu elektronicznym  regulacja od strony miejsca b¹d sposobu
zawierania umowy.
Brak za³o¿onej z góry systematyki dogmatycznej w prawie
europejskim prowadzi do nak³adania siê na siebie regulacji i zakresów ich stosowania, jak równie¿ rozbie¿noci w sposobie regulowania pewnych instytucji. Prawodawca unijny oczywicie zdaje sobie
sprawê z faktu, ¿e zakresy wydawanych przez niego dyrektyw
krzy¿uj¹ siê, czemu czêsto daje zreszt¹ expressis verbis wyraz,
np. motywy 6 i 14 dyrektywy 2002/65/WE o wiadczeniu us³ug finansowych na odleg³oæ (6. Niniejsza dyrektyw powinna byæ stosowana odpowiednio do postanowieñ traktatu oraz prawa wtórnego,
w tym równie¿ dyrektywy 2000/31/WE o handlu elektronicznym,
przy uwzglêdnieniu, i¿ dyrektywa ta ma zastosowanie wy³¹cznie do
transakcji objêtych jej zakresem; 14. Niniejsza dyrektywa obejmuje wszystkie us³ugi finansowe, które mog¹ byæ wiadczone na
odleg³oæ. Niektóre us³ugi finansowe s¹ regulowane przez postanowienia szczególne prawa wspólnotowego, które s¹ stosowane tak¿e
do tych us³ug finansowych. Nale¿y jednak ustaliæ zasady odnosz¹ce siê do wiadczenia tych us³ug na odleg³oæ.). Przyk³ad rozbie¿noci pomiêdzy przyjêtymi rozwi¹zaniami zilustrowaæ mo¿e kwestia prawa do zachowania terminu przy odst¹pieniu od umowy. Dyrektywa 85/577/EWG o umowach zawartych poza lokalem handlowym w art. 5 (1) precyzuje, ¿e termin odst¹pienia od umowy uwa¿a siê za zachowany, jeli zawiadomienie zostanie wys³ane przed jego up³ywem. Takiego, b¹d podobnego, sformu³owania nie zawiera
art. 6 dyrektywy 97/7/WE o umowach zawieranych na odleg³oæ,
który reguluje kwestiê prawa odst¹pienia od umowy. Nak³adanie siê
zakresów regulacji poszczególnych dyrektyw nakazuje odwzorowanie tego nak³adania siê tak¿e przy ich implementacji. Powstaj¹
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tu dodatkowe problemy implementacyjno-interpretacyjne. Doskona³ym przyk³adem jest tu sposób implementacji przepisów dotycz¹cych umów zwi¹zanych. Dyrektywa 87/102/EWG o kredycie konsumenckim w motywach stanowi, ¿e w przypadku umów zwi¹zanych kredytobiorca powinien mieæ dodatkowo do jego zwyk³ych
praw umownych, prawa wzglêdem kredytodawcy oraz wobec dostawcy towarów lub podmiotu wiadcz¹cego us³ugi. W art. 11 Dyrektywa wskazuje natomiast, ¿e kredytodawca powinien ponosiæ
odpowiedzialnoæ subsydiarn¹ razem ze sprzedawc¹. Polski ustawodawca nie pomin¹³ tego zagadnienia przy implementacji, jednak
w regulacji zawartej w ustawie o kredycie konsumenckim nie opar³
siê na ¿adnej spójnej koncepcji. Trudnoci sprawiaj¹ szczególnie
art. 11 i 13 ustawy, z których wynika, ¿e je¿eli konsument odstêpuje wy³¹cznie od kredytu w sytuacji, gdy miêdzy kredytodawc¹
a sprzedawc¹ jest umowa, reguluj¹ca zasady rozliczeñ, sprzedawca
ma obowi¹zek zwróciæ pieni¹dze kredytodawcy. Nie istnieje natomiast regulacja sytuacji, kiedy konsument odstêpuje od umowy
sprzeda¿y z powodu niewykonania umowy sprzeda¿y przez sprzedawcê, co zgodnie z ustaw¹ powoduje automatyczne odst¹pienie od
umowy kredytu.
Treæ dyrektyw nie jest wyra¿ona precyzyjnym jêzykiem
techniczno-prawnym, który móg³by byæ swobodnie przenoszony do ustawodawstw krajowych. Czêsto zatem równowa¿noæ
terminów krajowych i wspólnotowych mo¿e okazaæ siê pozorna.
Odnosi siê to na przyk³ad do ró¿nic w rozumieniu sformu³owania
forma w prawie polskim i dyrektywach konsumenckich. Wystêpuje tutaj sytuacja, w której mo¿na mówiæ o rozszczepieniu oczekiwañ w odniesieniu do kwestii zwi¹zanych z pojêciem formy.
W prawie polskim trzy rodzaje form (ad solemnitatem, ad probationem i ad eventum) rozpatrywane s¹ z punktu widzenia skutków,
jakie dla sk³adaj¹cego niesie wybór jednej z nich. W odniesieniu
do terminu forma, u¿ywanego w dyrektywach, mo¿na odnieæ
wra¿enie, ¿e chodzi tu raczej o utrwalenie na noniku okrelonych
treci sformu³owanych verba volens, co posiada znaczenie dla
konsumenta, poniewa¿ powoduje ³atwiejszy dostêp do informacji.
Chodzi wiêc o rodek ochronny dla konsumenta, i w zwi¹zku
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z tym jego wyk³adnia nie powinna obracaæ siê przeciwko intereson konsumenta.
W chwili obecnej plany Komisji Europejskiej dotycz¹ce
przysz³oci europejskiego prawa konsumenckiego nie s¹ jasne.
Kwestia ta wpisuje siê w nurt szerszej debaty, dotycz¹cej przysz³oci europejskiego prawa umów, na temat którego od 2001 roku
prowadzona jest o¿ywiona dyskusja97.
Wydaje siê, ¿e pomimo braku jasnych deklaracji w tym
zakresie, Komisja d¹¿y do jak najszerszej harmonizacji prawa
umów konsumenckich. Dzieje siê tak na dwóch p³aszczyznach. Po
pierwsze s¹ to dzia³ania podejmowane w zakresie legislacji konsumenckiej, gdzie nast¹pi³ zwrot ku idei pe³nej harmonizacji konsumenckiego prawa kontraktów98, czego wyrazem jest nadanie dyrektywie 29/2005 o nieuczciwych praktykach handlowych i projektowi dyrektywy o kredycie konsumenckim charakteru pe³nego,
oraz coraz czêstsze siêganie do wywo³uj¹cych skutek bezporedni
rozporz¹dzeñ. Druga p³aszczyzna to prace nad harmonizacj¹ prawa umów w UE, gdzie, mimo deklarowanego braku zamiaru stworzenia europejskiego kodeksu cywilnego99, dzia³ania Komisji wydaj¹ siê d¹¿yæ w tym kierunku.
Pewn¹ ekspansywnoæ zaobserwowaæ mo¿na równie¿ w linii orzeczniczej ETS-u. Co do zasady wyk³adnia prawa wspólnotowego wynikaj¹ca z orzeczenia ETS (szczególnie wydanego w trybie prejudycjalnym) ma skutek ex tunc, tj. obowi¹zuje od momentu
wejcia w ¿ycie aktu bêd¹cego przedmiotem wyk³adni. Jeli krajowy s¹d administracyjny uchybi³ obowi¹zkowi przedstawienia pyta97 Patrz: Communication of the Commission to the Council and the European Parliament on European
contract law of 11 July 2001, COM (2001) 398 final, OJ 2001, C 255; A more Coherent Contract,
An Action Plan, Communication from the Commission to the Council and European Parliament of
12 Ferbruary 2003, COM (2003) 68 final; European contract law and the revision of the acquis: the
way forward, Communication from the Commission to the Council and European Parliament of 11
October 2004, COM (2004) 651 final.
98 Consumer Policy Strategy, 2002 O.J. (C 137) 2.
99 D Staudenmayer, The Way Forward in European Contract Law, European Review of Private Law,
nr 13, 2005, s. 98, 100.
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nia prejudycjalnego ETS i opar³ rozstrzygniêcie na wyk³adni prawa
wspólnotowego niezgodnej z póniejszym orzeczeniem ETS,
w pewnych sytuacjach mo¿e to rodziæ obowi¹zek ponownego rozpatrzenia sprawy zakoñczonej ostateczn¹ decyzj¹ administracyjn¹
(wyrok ETS z 13 stycznia 2004 r. w sprawie C453/00 Kühne
& Heitz). Jednak wyk³adnia prawa wspólnotowego dokonana
w póniejszym wyroku ETS nie podwa¿a trwa³oci prawomocnych
rozstrzygniêæ s¹dów krajowych (wyrok ETS z 16 marca 2006 r.
w sprawie C234/04 Kapferer). Z orzecznictwa ETS wynika natomiast wymóg równorzêdnej ochrony praw podmiotowych opartych
na przepisach prawa krajowego i wspólnotowego oraz obowi¹zek
naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem prawa wspólnotowego (wyrok z 30 wrzenia 2003 r. w sprawie C224/01 Köbler).
Ekspansywnoæ Komisji Europejskiej ujawnia siê równie¿ w coraz intensywniejszym monitorowaniu i kontroli procesu
implementacyjnego (organizowanie coraz wiêkszej iloci spotkañ
z pañstwami cz³onkowskimi w zwi¹zku z procesem implementacyjnym, w trakcie których sugerowany jest sposób przeprowadzenia implementacji).
W chwili obecnej w UE prowadzone s¹ prace nad stworzeniem projektu Wspólnego Systemu Odniesieñ (Common Framework of References), który ma zostaæ przyjêty do koñca 2009 roku.
System Odniesieñ ma spe³niæ dwa zadania. Po pierwsze ma on poprawiæ jakoæ i spójnoæ legislacji europejskiej w zakresie prawa
kontraktów100. Po drugie, mia³by on stanowiæ podstawê dla stworzenia jednego b¹d kilku instrumentów opcjonalnych w zakresie
europejskiego prawa kontraktów. Prace te prowadzone s¹ w ramach
tzw. Network of Excellence, sk³adaj¹cego siê z grupy grup,
w sk³ad którego wchodz¹ Study Group on a European Civil Code,
Acquis Group i Grupa Basedowa do spraw ubezpieczeñ101. Pomi100 D Staudenmayer, The Way Forward in European Contract Law, European Review of Private Law,
nr 13, 2005, s. 96.
101 H.-W. Micklitz nazywa to powo³aniem "kartelu badawczego"; Hans-W. Micklitz, The Concept of
Competitive Contract Law, Penn State International Law Review, nr 3, 2005, s. 549.
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mo braku jasnego kierunku rozwoju (a mo¿e w zwi¹zku z nim) na
europejskim rynku prawnym panuje obecnie ogromny ferment
twórczy. Obok badañ prawnoporównawczych prowadzone s¹ pog³êbione analizy acquis communautaire. Bez wzglêdu na ostateczny rezultat prac, proces ten niew¹tpliwie przyczynia siê do rozwoju
ustawodawstw  tak krajowych jak i europejskiego.
3.3. Implementacja europejskiego prawa konsumenckiego do
systemu polskiego prawa cywilnego, opartego na Kodeksie cywilnym
Modele implementacji dyrektyw konsumenckich.
Pañstwa cz³onkowskie stosuj¹ ró¿ne modele implementacji dyrektyw konsumenckich. Artyku³ 249 ust. 3 TUE przyznaje
im swobodê wyboru tak formy jak i metody implementacji. Swoboda ta jest jednak zdecydowanie ograniczana  z jednej strony
przez szczegó³owy charakter dyrektyw podlegaj¹cych implementacji, z drugiej za przez liniê orzecznicz¹ ETS-u.
Mo¿liwa jest implementacja ca³oci prawa konsumenckiego w Kodeksie cywilnym, co wymaga wkomponowywania
punktowych regulacji wspólnotowych w ca³oæ systemu kodeksowego. Metoda taka zosta³a zastosowana w Niemczech, gdzie
w 2002 r. wesz³a w ¿ycie ustawa o modernizacji prawa zobowi¹zañ (tzw. du¿a reforma). Regulacje zawarte w dyrektywach konsumenckich zosta³y ca³kowicie wkomponowane w przebudowany
niemiecki kodeks cywilny (BGB). Dotyczy to w szczególnoci:
sprzeda¿y konsumenckiej, umów zawieranych poza lokalem
przedsiêbiorstwa oraz klauzul abuzywnych. Osi¹gniêto spójnoæ
regulacji ró¿nych zagadnieñ w ramach ca³ego systemu prawa zobowi¹zañ. Nowelizacja ta jest uznawana za najwiêksz¹ reformê
prawa kontraktów od czasu uchwalenia BGB i jest oceniana pozytywnie. Pos³ugiwanie siê t¹ metod¹ wymaga jednak bardzo wysokiego poziomu umiejêtnoci legislacyjnych i dowiadczenia implementacyjnego.
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Ku temu modelowi najsilniej zbli¿a siê regulacja k.c. hol.
Zwyczajowo bowiem prawodawca holenderski dokonuje transpozycji dyrektyw konsumenckich do kodeksu cywilnego. Proces ten u³atwia wielopoziomowa struktura kodeksu, w którym regulacje najbardziej ogólne znajduj¹ siê na pocz¹tku, a po nich nastêpuj¹ unormowania coraz bardziej szczegó³owe. Jednak dyrektywy o sprzeda¿y poza lokalem przedsiêbiorstwa i o kredycie konsumenckim zosta³y implementowane w odrêbnych ustawach, poniewa¿ zawiera³y uregulowania z zakresu tak prawa prywatnego jak i publicznego. Po
przyjêciu nowej dyrektywy o kredycie konsumenckim dyrektywa ta
zawieraæ bêdzie materiê wy³¹cznie prywatnoprawn¹, co umo¿liwi
jej implementacjê w ramach kodeksu. Jednoczenie za np. obowi¹zki informacyjne w przypadku umów dotycz¹cych zorganizowanych wycieczek oraz timesharingu zosta³y uregulowane w odrêbnych rozporz¹dzeniach, ze wzglêdu na szczegó³owoæ i techniczny
charakter tej regulacji. Przepisy o ochronie konsumentów inkorporowane s¹ tak¿e do szwajcarskiego kodeksu zobowi¹zañ i w³oskiego kodeksu cywilnego.
Z kolei na przeciwleg³ym biegunie umieciæ nale¿y model
francuski. Dyrektywy konsumenckie s¹ tam konsekwentnie implementowane w formie odrêbnych ustaw i rozporz¹dzeñ, które zebrane zosta³y w zbiorze pt. Code de la consommation.
Stosuje siê równie¿ model mieszany, który zak³ada implementacjê czêci materii konsumenckiej w kodeksie cywilnym,
za czêci w ramach odrêbnych ustaw.
Ten sposób implementowania zastosowano w szczególnoci w nowoprzyjêtych do UE krajach Europy rodkowej102.

102 Por. szerzej J. Lazar, Die Aufgaben der Kodifikation des slowakischen Privatrechts im Kontekst seiner
Europäisierung (w. P. Blako, J. vidroñ, Kodifikácia, Europeizácia a harmonizácia súkromného práwa,
Bratislava 2005, s. 136, 137); L. Vékás, Ûber die Grundzüge der ungarischen Privatrechtsreform,
op. cit., s. 153 i n.; J. Dworák, Kodyfikace obèanského práwa w Ceské Republice, op. cit., s. 245.

104

ZIELONA KSI˚GA.qxd

2006-09-18

09:04

Page 105

III. Prawo zobowi¹zañ

3.4. Implementacja w polskim systemie prawnym
W Polsce zastosowany zosta³ model mieszany  czêæ
materii zawartej w dyrektywach konsumenckich zosta³a uregulowana w Kodeksie cywilnym (definicja konsumenta, klauzule abuzywne, odpowiedzialnoæ za produkt niebezpieczny), a czêæ
w formie odrêbnych ustaw (m. in. kredyt konsumencki, umowy
zawierane poza lokalem handlowym, umowy zawierane na odleg³oæ  w tym dotycz¹ce us³ug finansowych). Decyzja ta by³a uzasadniona, z uwagi na presjê czasu dyktowan¹ wymogami akcesyjnymi. Przyjêta metoda umo¿liwia³a stosunkowo szybk¹ implementacjê, ³atw¹ do oceny przez aparat Komisji, czy odpowiada
ona formalnym warunkom implementacji. Rozwi¹zanie takie by³o
ponadto uzasadnione poziomem dowiadczenia legislatorów w zakresie implementacji oraz sposobu funkcjonowania styku prawa
europejskiego i wewnêtrznego.
Nie zawsze o wyborze miejsca implementacji decydowa³
przedmiot i specyfika regulacji danej dyrektywy; czasami znaczenie decyduj¹ce mia³ czas przeznaczony na ich implementacjê, czego najlepszym przyk³adem jest dyrektywa 99/44/WE o sprzeda¿y
konsumenckiej, niezwykle trudna do wpasowania w istniej¹cy
system prawa wewnêtrznego (rezygnacja z rêkojmi na pewnym
podmiotowo tylko wyodrêbnionym odcinku obrotu przy pozostawieniu ujêæ tradycyjnych w obrocie miêdzy innymi podmiotami;
nak³adanie siê re¿imu sprzeda¿y konsumenckiej na kodeksowy re¿im umów o dzie³o i szeroko rozumiane us³ugi).
Niekiedy re¿im danej kategorii umów jest regulowany zarówno przez kodeks cywilny, jak i przez odrêbn¹ ustawê. Dotyczy
to w szczególnoci sprzeda¿y konsumenckiej  w zakresie nieuregulowanym w ustawie o sprzeda¿y konsumenckiej stosuje siê
przepisy kodeksu o umowie sprzeda¿y. Z kolei do zawieranych
z udzia³em konsumentów umów dostawy, umów o dzie³o i komisu, których podstawowa regulacja znajduje siê w kodeksie cywilnym, stosuje siê odpowiednio przepisy ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej. Opisany z³o¿ony uk³ad kombinacji stosowania kodeksu
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i odrêbnej ustawy bardzo utrudnia w³aciw¹ rekonstrukcjê norm
w procesie stosowania prawa.
Przyjêta metoda implementacji czêsto powoduje, ¿e poszczególne polskie ustawy implementacyjne nie s¹ ze sob¹ odpowiednio skorelowane, co pogarsza jakoæ wewnêtrznego systemu
prawa oraz utrudnia jego wyk³adniê i stosowanie. Z kolei przyczyna braku koherencji miêdzy poszczególnymi polskimi ustawami
(np. pomiêdzy ustaw¹ z 2001 r. o kredycie konsumenckim i ustaw¹ z 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny w wersji obejmuj¹cej us³ugi finansowe na odleg³oæ) niejednokrotnie tkwi w treci implementowanych dyrektyw. Implementacja  rozumiana jako d¹¿enie do wiernego odwzorowania
dyrektywy (czego  formalnie  wymagano od Polski w momencie akcesji) nie mog³a doprowadziæ do poprawy sytuacji.
W Polsce rygorystyczna polityka Komisji Europejskiej
w czasie prac implementacyjnych na³o¿y³a siê na koniecznoæ
transformacji rynkowej i prawnej. Problemy, przed jakimi sta³y
stare pañstwa cz³onkowskie, by³y mniejsze tak w wymiarze jakociowym jak historycznym.
Na problemy dotycz¹ce implementacji prawa europejskiego w krajach m³odej demokracji, jak Polska, nak³adaj¹ siê równie¿
problemy natury politycznej, co znajduje odzwierciedlenie w podnoszeniu argumentów dotycz¹cych suwerennoci pañstwa w wymiarze stanowienia prawa.
3.5. Dyskusja nad umiejscowieniem implementowanych dyrektyw konsumenckich w systemie prawa polskiego
Pierwszym pytaniem, jakie pojawia siê w procesie implementacyjnym okrelonej materii jest pytanie o miejsce transpozycji.
Wybór istnieje pomiêdzy implementacj¹ w Kodeksie cywilnym
b¹d poza nim. Oficjalnie Komisja Europejska nie ma preferencji co
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do umiejscowienia implementacji. Najtrudniejszy problem, jaki
wi¹¿e siê z implementacj¹ (przede wszystkim kodeksow¹), dotyczy
dogmatycznej nieprzystawalnoci europejskiego prawa konsumenckiego do wewnêtrznej systematyki polskiego Kodeksu cywilnego.
(Jest to zreszt¹ problem uniwersalny, pojawiaj¹cy siê w pañstwach
dysponuj¹cych tradycyjnymi regulacjami kodeksowymi). Stawia to
legislatora przed wyborem pomiêdzy trudn¹ dogmatycznie i systemowo implementacj¹ kodeksow¹ a teoretycznie ³atwiejsz¹ implementacj¹ poza kodeksem. Implementacja pozakodeksowa nie rozwi¹zuje jednak problemów, a jedynie przesuwa ich rozwi¹zanie na
obszar stosowania prawa. Tak implementacja kodeksowa jak i pozakodeksowa nios¹ ze sob¹ okrelone aspekty pozytywne i negatywne. Poni¿ej przedstawiony jest ich przegl¹d.
Implementacja przepisów konsumenckich w ramach Kodeksu cywilnego niew¹tpliwie wzbogaca kodeks i przyczynia siê
do jego rozwoju. Przyczynia siê ona równie¿ do zachowania jednoci i spójnoci systemu prawa cywilnego oraz nie powoduje
wra¿enia wprowadzania rozwi¹zañ obcych polskiej tradycji prawnej, co ma pewne znaczenie dla stosowania prawa w praktyce.
W momencie wprowadzania materii konsumenckiej do kodeksu,
legislator jest zmuszony do przystosowania regulacji dyrektywalnej do systematyki i metodologii kodeksu przy zachowaniu terminologii kodeksowej. Legislator dokonuje niejako procesu t³umaczenia dyrektywy na jêzyk kodeksu (przyk³ad: implementacja dyrektywy 85/374/EWG o odpowiedzialnoci za wadliwe produkty,
gdzie termin produkt wadliwy zosta³ zast¹piony terminem produkt
niebezpieczny). Jednoczenie jednak legislator musi przewidzieæ
konsekwencje transpozycji dyrektywy dla systemu kodeksu cywilnego. Dotyczy to nie tylko kwestii, jakie przepisy musz¹ zostaæ
wyeliminowane z systemu, ale równie¿, które przepisy bêd¹ stosowane w po³¹czeniu z dyrektyw¹. Implementacja kodeksowa sprawia ponadto, ¿e nie dochodzi do fragmentaryzacji problematyki
konsumenckiej, przynajmniej na obszarze prawa cywilnego (przyk³ad: dyrektywa 93/13/EWG o niedozwolonych klauzulach
umownych i dyrektywa 85/374/EWG o odpowiedzialnoci za wadliwe produkty zosta³y sprawnie w³¹czone w system kodeksowy).
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Jednoczenie jednak implementacja kodeksowa jest procesem trudnym i czasoch³onnym (w³anie ze wzglêdu na potrzebê
dostosowania materii do systematyki kodeksowej). Niedogodnoæ
ta mo¿e byæ jednak równowa¿ona mo¿liwoci¹ negocjowania
d³u¿szych terminów implementacyjnych w przypadku transpozycji do Kodeksu cywilnego, co ma bardzo du¿e (czêsto niedoceniane) znaczenie. Z drugiej jednak strony, wydaje siê, i¿ istnieje tendencja do bardziej krytycznego podejcia organów dokonuj¹cych
oceny implementacji, powodowana niechêci¹ do wchodzenia
w system i jego dogmatykê przez organy dokonuj¹ce oceny implementacji. Inkorporacja dyrektyw do Kodeksu cywilnego mo¿e powodowaæ, ¿e treæ dyrektyw bêdzie rozcz³onkowana jako wynik
systematyki kodeksu (np. art. 6 k.c. przy implementacji dyrektywy
85/374/EWG o odpowiedzialnoci za wadliwe produkty). Nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e bardzo trudno jest przewidzieæ zarówno w jaki sposób dany przepis bêdzie funkcjonowa³ w praktyce, jak i w jakim
kierunku bêdzie rozwija³o siê europejskie prawo konsumenckie,
co nara¿a Kodeks cywilny na koniecznoæ dokonywania czêstych
zmian, nie tylko w miarê pojawiania siê nowych regulacji konsumenckich, lecz tak¿e ujawniania w³asnych niedoskona³oci implementacyjnych i koniecznoci reakcji na orzecznictwo ETS.
Przy wyborze implementacji poprzez zmiany w kodeksie
cywilnym powstaje problem wewnêtrznej systematyki kodeksu
(odrêbna ksiêga; odrêbne regulacje przy poszczególnych instytucjach). Niejednokrotnie regulacje konsumenckie s¹ nies³ychanie
kazuistyczne, co nie odpowiada tradycji kodeksowej. Decyzji wymaga zatem rozwi¹zanie tej kwestii. Okolicznoæ, ¿e rozwój prawid³owej praktyki móg³by za³atwiæ problem osi¹gniêcia éffet util,
nie jest w takim wypadku dostatecznym argumentem na rzecz rezygnacji z regulacji normatywnej; w takiej bowiem sytuacji nale¿a³oby siê liczyæ z zarzutem nieprawid³owej implementacji.
Nale¿y mieæ wiadomoæ, ¿e decyzja o w³¹czeniu prawa
konsumenckiego do kodeksu i wykonanie tego zadania nawet w bardzo dobry sposób, nie koñczy kwestii implementacji.
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Z kolei implementacja pozakodeksowa jest ³atwiejsza do
przeprowadzenia, nie wymaga bowiem dostosowania regulacji dyrektywalnej do systematyki kodeksu cywilnego. Taka transpozycja
nie oznacza jednak, ¿e problemy zwi¹zane z implementacj¹ zostaj¹ rozwi¹zane, a jedynie to, ¿e s¹ one przekazane do rozstrzygniêcia s¹dom. Zawsze bowiem bêd¹ pojawia³y siê problemy wynikaj¹ce z regulacji konsumenckiej, które mo¿na rozwi¹zaæ jedynie
poprzez odwo³anie siê do przepisów prawa cywilnego. Nie istnieje sposób na obejcie tych problemów, mo¿na je rozwi¹zaæ albo na
poziomie legislacyjnym, albo orzeczniczym. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, i¿ nie jest mo¿liwe rozwi¹zanie wszystkich ewentualnych
problemów poprzez prawid³ow¹ legislacjê, legislacja mo¿e jedynie minimalizowaæ zakres kwestii pozostawionych do rozstrzygniêcia orzecznictwu. Implementacja pozakodeksowa rodzi
w tych warunkach pytanie o mo¿liwoæ sprostania jej wymaganiom  i konsekwencjom  przez polskie s¹dy.
Implementacja pozakodeksowa pozwala unikn¹æ kazuistyki w kodeksie, daje mo¿liwoæ prawie pe³nego ujêcia danej
problematyki w jednym akcie prawnym (przyk³ad: implementacja
dyrektywy 97/7/WE o umowach zawieranych na odleg³oæ oraz
dyrektywa 85/577/EWG o umowach zawartych poza lokalem handlowym w ustawie z 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez
produkt niebezpieczny). Akty pozakodeksowe wykazuj¹ równie¿
wiêksz¹ wra¿liwoæ na ewentualne zmiany, a odnosz¹cy siê do nich
proces legislacyjny nie jest tak uci¹¿liwy jak w przypadku nowelizacji Kodeksu cywilnego (przyk³ad: dyrektywa 2002/65/WE o us³ugach finansowych zawieranych na odleg³oæ implementowana
w ustawie z 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialnoci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt
niebezpieczny). Ponadto daje ona mo¿liwoæ zachowania pojêæ
zbli¿onych terminologicznie do siatki pojêciowej dyrektywy, co
jednak niekoniecznie musi byæ korzystne dla integralnoci ca³ego
systemu prawa cywilnego. Ujêcie okrelonej tematyki w odrêbnej
ustawie zwiêksza równie¿ dostêpnoæ danej materii dla konsumentów.

109

ZIELONA KSI˚GA.qxd

2006-09-18

09:04

Page 110

III. Prawo zobowi¹zañ

Przyjêcie implementacji pozakodeksowej niesie ze sob¹
dosyæ powa¿ne zagro¿enia, przede wszystkim dla spójnoci systemu prawa cywilnego. Rozwi¹zanie polegaj¹ce na implementacji
dyrektyw w odrêbnych aktach nie wymusza bowiem koniecznoci
bezporedniej konfrontacji norm zawartych w poszczególnych aktach prawnych. Mo¿e to powodowaæ powstanie sytuacji, w której
okrelone ustawy zawieraj¹ przepisy sprzeczne wewnêtrznie. Niedostosowanie systematyki, metodologii i terminologii ustaw do
standardów kodeksu powoduje równie¿ powiêkszenie istniej¹cych
rozbie¿noci pomiêdzy klasycznym, kodeksowym prawem cywilnym a prawem konsumenckim. Powoduje to pog³êbiaj¹ce siê problemy dla s¹dów  w stosowaniu i rozumieniu prawa.
Wa¿n¹ kwesti¹, zwi¹zan¹ z implementacj¹ pozakodeksow¹ jest mo¿liwoæ transpozycji pewnych czêci dyrektyw aktem
o charakterze nieustawowym. Jest to praktyczne rozwi¹zanie stosowane na przyk³ad w Holandii i w Niemczech, gdzie implementowano kwestie zwi¹zane z obowi¹zkami informacyjnymi przy
u¿yciu rozporz¹dzeñ. Pozwala to na umieszczenie treci o charakterze bardzo szczegó³owym czy technicznym w aktach ni¿szego
rzêdu, co umo¿liwia zachowanie czystoci legislacyjnej przyjmowanych rozwi¹zañ.
Fakt, i¿ transpozycja dyrektyw konsumenckich mia³a
miejsce przed akcesj¹, wywar³ zasadniczy wp³yw na tempo prac
nad ich wdro¿eniem do polskiego porz¹dku prawnego, a czêsto
równie¿ na przyjête metody implementacji.
Tempo prac legislacyjnych by³o zwi¹zane z koniecznoci¹
dotrzymania terminów implementacji. Stopieñ zaawansowania prac
implementacyjnych by³ pod ci¹g³¹ kontrol¹ Komisji Europejskiej,
bardziej rygorystycznej w tym zakresie w stosunku do pañstw ubiegaj¹cych siê o cz³onkostwo, ni¿ w stosunku do pañstw cz³onkowskich (regularny screening poziomu zaawansowania prac implementacyjnych). Niedotrzymanie terminów implementacji dyrektyw
by³o traktowane jako argument dla opónienia akcesji.
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3.6. Ogólne wnioski kodyfikacyjne dla prawa polskiego
Wstêpnie zauwa¿yæ nale¿y, ¿e przed wyborem metody implementacji dyrektyw konsumenckich staje nie tylko Polska, ale i inne pañstwa nowoprzyjête do UE, które podejmuj¹ dzia³ania rekodyfikacyjne. Otó¿ przygotowane ju¿ projekty wêgierskiego kodeksu
cywilnego i s³owackiego kodeksu cywilnego zdecydowanie przyjê³y
model pe³nej implementacji wspomnianych dyrektyw, a ich g³ówni
kodyfikatorzy obszernie uzasadnili tê decyzjê103. Do takiego rozwi¹zania zmierza tak¿e ostatnia wersja czeskiego kodeksu cywilnego104.
Tak¿e polski Kodeks cywilny powinien obj¹æ swoim zakresem umowy konsumenckie okrelone prawem UE105. Przede
wszystkim przemawiaj¹ za takim rozwi¹zaniem powo³ane wy¿ej
argumenty wskazuj¹ce na integracyjn¹ funkcjê kodeksu dla systemu prawa cywilnego. W szczególnoci przypomnieæ nale¿y, ¿e
w gospodarce rynkowej obrót towarowy dokonuje siê na podstawie umów  od wytwórcy do ostatecznego konsumenta. Opiera siê
wiêc niejako na dwóch filarach  umów zawieranych przez producenta i przez konsumenta. Wyjêcie z Kodeksu cywilnego owego
drugiego filara i to tylko ze wzglêdu na pewne szczególne uregulowania niektórych elementów tych umów, by³oby zabiegiem niepo¿¹danym, prowadz¹cym do zbêdnego powtarzania przepisów
lub tworzenia regu³ prawnych niespójnych wewnêtrznie.
Implementacjê postanowieñ dyrektyw konsumenckich do
Kodeksu cywilnego niew¹tpliwie u³atwia okolicznoæ, ¿e zawieraj¹
one szereg rozwi¹zañ wspólnych, takich jak: zaostrzony obowi¹zek
informacyjny wzglêdem konsumenta, przys³uguj¹ce konsumentowi
prawo odst¹pienia od umowy w okrelonym czasie, semiimperatywny lub imperatywny charakter norm chroni¹cych interesy konsumenta oraz korzystniejsze dla niego terminy przedawnienia.
103 Por. cyt. Wy¿ej wypowiedzi J. Lazara i L. Vékása.
104 Por. K. Zaradkiewicz, Rekodyfikacja prawa cywilnego. Stan obecny i kierunki zmian w Czechach i
na S³owacji , Przegl¹d Legislacyjny 2003, nr 2, s. 72.
105 Tak te¿ W. J. Kocot, Perspektywy harmonizacji prawa prywatnego w ramach Unii Europejskiej ze
szczególnym uwzglêdnieniem zobowi¹zañ kontraktowych, Studia Juridica XLIV/2005, s. 413415..
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Jednak¿e, jak wiadczy o tym dowiadczenie prawodawcy niemieckiego, pe³na integracja w kodeksie cywilnym norm
konsumenckich powieæ siê mo¿e tylko w razie przeprowadzenia
g³êbokiej reformy prawa zobowi¹zañ  a nie przez dok³adanie do
tradycyjnego ich systemu przepisów dyrektyw UE. Wymaga to
oczywicie d³u¿szego czasu, którego brakowa³o Polsce ubiegaj¹cej siê o przyjêcie do UE. Teraz jednak przeszkoda ta zosta³a ju¿
usuniêta.
Z kolei najwiêksze trudnoci w implementacji dyrektyw
konsumenckich do Kodeksu cywilnego, a mianowicie punktowy
system ich regulacji, mog¹ byæ usuniête, a to w nastêpstwie inicjatywy podjêtej przez organy UE, które zmierzaj¹ do uporz¹dkowania
tej sfery prawodawstwa unijnego. Równie¿ jednak dzia³alnoæ polskiego ustawodawcy mo¿e siê do tego przyczyniæ. Polska, jako
cz³onek UE, ma bowiem teraz silniejsz¹ pozycjê w tej organizacji,
co pozwala jej mocniej broniæ rozwi¹zañ przyjêtych w prawie rodzimym. Ponadto niektóre szczegó³owe przepisy prawne mo¿na by za
wzorem niemieckim i holenderskim usytuowaæ w rozporz¹dzeniach
wykonawczych wydanych na podstawie norm kompetencyjnych zawartych w Kodeksie cywilnym.
3.7. Szczegó³owe wnioski
3.7.1. Sprzeda¿ konsumencka106
Metoda przeprowadzenia implementacji dyrektywy
99/44/WE o sprzeda¿y konsumenckiej by³a konsekwencj¹ sposobu, w jaki Polska by³a oceniana przez Komisjê Europejsk¹ z implementacji wczeniejszych dyrektyw, na co dodatkowo na³o¿y³
siê popiech zwi¹zany z akcesj¹. Z tych wzglêdów dyrektywa zosta³a transponowana poza Kodeksem cywilnym, z zastrze¿eniem
ewentualnego póniejszego przeniesienia materii do Kodeksu cywilnego.
106 Ustawa o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego
z dnia 27.7.2002 r. (Dz. U. nr 141, poz. 1176).
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Krytyka ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej dokonywana
jest na wielu p³aszczyznach. Z punktu widzenia celu samej dyrektywy podkrela siê, ¿e zamiarem prawodawcy europejskiego by³o
zbudowanie, w oparciu o system stworzony przez Konwencjê Wiedeñsk¹ o Sprzeda¿y Towarów ONZ z 1980 r. ratyfikowanej w Polsce w 1997 r. (Konwencja Wiedeñska) jednolitego systemu prawnego w zakresie sprzeda¿y. Polska implementacja spowodowa³a daleko id¹c¹ dezintegracjê systemu oraz rozbicie jego wspólnoci aksjologicznej.
Implementacja spowodowa³a pog³êbienie zró¿nicowania
re¿imu prawnego umowy sprzeda¿y (i kilku innych umów), które
jest oparte na kryterium podmiotowym (a) oraz przedmiotowym
(b). Stworzona zosta³a skomplikowana mozaika re¿imów prawnych sprzeda¿y, co powoduje niew¹tpliwe utrudnienia w prawid³owej orientacji, zw³aszcza dla nie-prawników.
(a) kryterium podmiotowe
 Umowy zawierane przez profesjonalistê w zakresie
dzia³alnoci przedsiêbiorstwa podlegaj¹ re¿imowi kodeksowemu, je¿eli kupuj¹cym jest: a) inny profesjonalista krajowy, b) nieprofesjonalista niebêd¹cy osob¹ fizyczn¹, c) ka¿dy, kto nabywa towar w celu zwi¹zanym
ze swoj¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ lub zawodow¹.
 Umowy zawierane przez profesjonalistê w zakresie
dzia³alnoci przedsiêbiorstwa podlegaj¹ re¿imowi prawnemu ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej, je¿eli kupuj¹cym jest osoba fizyczna, która nabywa rzecz w celu niezwi¹zanym z dzia³alnoci¹ zawodow¹ lub gospodarcz¹.
 Umowy zawierane przez profesjonalistê podlegaj¹ re¿imowi Konwencji Wiedeñskiej, je¿eli kupuj¹cym jest
profesjonalista z innego kraju-cz³onka konwencji.
Spogl¹daj¹c na tê sam¹ kwestiê z punktu widzenia kupuj¹cego, stwierdziæ nale¿y, ¿e:
 Umowy zawierane przez osobê fizyczn¹, która nabywa
rzecz w celu niezwi¹zanym z dzia³alnoci¹ zawodow¹
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lub gospodarcz¹, podlegaj¹ re¿imowi prawnemu ustawy
o sprzeda¿y konsumenckiej, je¿eli sprzedawc¹ jest przedsiêbiorca dzia³aj¹cy w zakresie dzia³alnoci przedsiêbiorstwa.
 Umowy zawierane przez osobê fizyczn¹, która nabywa
rzecz (niezale¿nie od celu), podlegaj¹ re¿imowi kodeksowemu, je¿eli sprzedawc¹ nie jest przedsiêbiorca dzia³aj¹cy w zakresie dzia³alnoci przedsiêbiorstwa.
b) kryterium przedmiotowe:
 Re¿imem prawnym ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej
objêta jest sprzeda¿ towarów konsumpcyjnych, czyli rzeczy ruchomych, s³u¿¹cych celom niezwi¹zanym z dzia³alnoci¹ zawodow¹ lub gospodarcz¹ i to równie¿ w razie, gdy po zakupie zosta³y one wbudowane (wmontowane) tak, ¿e sta³y siê czêci¹ nieruchomoci. Wy³¹czona
z tego re¿imu jest sprzeda¿ (w praktyce rynkowej nazywana dostaw¹) mediów pobieranych z przewodów,
a mianowicie energii elektrycznej, wody i gazu, przy których nale¿noæ za pobran¹ iloæ jest obliczana na podstawie odczytu licznika, stosownie do rzeczywistego zu¿ycia.
 Re¿imem kodeksowym objêta jest sprzeda¿ nieruchomoci, a tak¿e rzeczy ruchomych s³u¿¹cych celom zwi¹zanym z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ lub zawodow¹ kupuj¹cego.
 Re¿imem prawnym Konwencji Wiedeñskiej objêta jest
sprzeda¿ rzeczy ruchomych w profesjonalnym obrocie
miêdzynarodowym (miêdzy krajami  cz³onkami Konwencji).
Kolejnym argumentem krytycznym w stosunku do ustawy
o sprzeda¿y konsumenckiej jest to, ¿e spowodowa³a ona de facto
obni¿enie poziomu ochrony konsumenta. Samo obni¿enie standardu ochrony nie musi byæ odbierane negatywnie, przy za³o¿eniu, ¿e
przyjêto ogóln¹, spójn¹ koncepcjê uregulowania praw kupuj¹cego
i sprzedawcy. Jednak¿e sytuacja, gdy kupuj¹cy profesjonalista jest
chroniony lepiej ni¿ kupuj¹cy konsument (tzn. gdy konsument
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mia³by interes w tym, aby wykazaæ, ¿e konsumentem nie jest) jest
aksjologicznie b³êdna, a konsekwencje podmiotowego zró¿nicowania stron id¹ zbyt daleko. Najbardziej gwa³towna krytyka ustawy dotyczy wyeliminowania odpowiedzialnoci z rêkojmi i zast¹pienia jej odpowiedzialnoci¹ za niezgodnoæ przedmiotu wiadczenia sprzedawcy z umow¹. Instytucja rêkojmi, choæ skomplikowana jurydycznie i s³abo rozumiana przez nie-prawników, zosta³a
jednak przyswojona wiadomoci spo³ecznej przez d³ug¹ tradycjê,
stanowi¹c czêæ siatki pojêæ jurydycznych, doprecyzowanych
w obfitym orzecznictwie. Obecnie, w warunkach rynku konsumenta, wyeliminowanie rêkojmi z re¿imu sprzeda¿y konsumenckiej prawie powszechnie uwa¿a siê za przejaw faworyzowania
przez legislatora przedsiêbiorców  z pokrzywdzeniem konsumentów (ich organizacje mno¿y³y zastrze¿enia jeszcze w fazie prac
nad projektem ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej). Najczêciej
podawanym przyk³adem jest odejcie od wypracowanego przez
lata systemu, wed³ug którego wybór rodków ochrony prawnej nale¿y do konsumenta i przyjêcie dyrektywalnej sekwencyjnoci
rodków ochrony prawnej, gdzie rodek ochrony najbardziej korzystny dla konsumenta, tj. odst¹pienie od umowy jest realizowany na ostatnim miejscu.
Ustawa stwarza równie¿ problemy prawne w rozwi¹zaniach szczegó³owych np. w kwestii wzajemnie nieprzystaj¹cych
pojêæ: wadliwoci i niezgodnoci z umow¹ w ró¿nych etapach
obrotu konkretnym towarem.
Kolejny wskazywany problem równie¿ odnosi siê do pojêcia niezgodnoci towaru z umow¹: dyrektywa nawi¹zuje do regulacji zawartej w Konwencji Wiedeñskiej, która rozró¿nia pomiêdzy wadami prawnymi i niezgodnoci¹ towaru z umow¹. Na
tle dyrektywy nie jest jasne, czy niezgodnoæ z umow¹ obejmuje
równie¿ wady prawne towaru. Ustawa o sprzeda¿y konsumenckiej
wy³¹cza odpowiedzialnoæ z tytu³u rêkojmi za wady prawne, co
prowadzi do wniosku, ¿e wady prawne nale¿y traktowaæ jako niezgodnoæ z umow¹.

115

ZIELONA KSI˚GA.qxd

2006-09-18

09:04

Page 116

III. Prawo zobowi¹zañ

Problematyczna jest równie¿ kwestia regresu ostatecznego sprzedawcy w stosunku do jego poprzedników. Regulacja dyrektywy w tym zakresie jest bardzo ogólna. Prawo polskie przewiduje mo¿liwoæ wyst¹pienia nie tylko do bezporedniego poprzednika, ale równie¿ do innych osób. Stwarza to sytuacjê, w której, ze
wzglêdu na roczny termin zawity, mo¿e nast¹piæ utrata mo¿liwoci dochodzenia roszczeñ przez sprzedawcê. Problem pojawia siê
równie¿ w odniesieniu do kwestii relacji pomiêdzy przepisami
ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej a Konwencj¹ Wiedeñsk¹. Je¿eli sprzedawca pochodzi z pañstwa  cz³onka konwencji, powstaje pytanie, czy w ramach regresu i odpowiedzialnoci odszkodowawczej nale¿y stosowaæ przepisy Konwencji Wiedeñskiej czy
ustaw (kc) dotycz¹cych, odpowiedzialnoci regresowej.
W wietle prawa polskiego w¹tpliwoci budzi równie¿
konstrukcja domniemania u¿yta w dyrektywie. W prawie polskim
istniej¹ dwa rodzaje domniemañ  pierwsze polega na tym, ¿e
z okrelonego faktu wyci¹ga siê wnioski co do innego faktu, drugi
rodzaj ujêty jest w art. 7 Kodeksu cywilnego. Na tle tych domniemañ
trudno stwierdziæ, jaki charakter ma domniemanie zawarte w dyrektywie  czy to sprzedawca musi wykazaæ, ¿e rzecz wydana konsumentowi ma takie same cechy jak okazana próbka (art. 2 ust. 2. lit.
a)? Je¿eli dowód by siê nie powiód³, mo¿na za³o¿yæ, ¿e zachodzi niezgodnoæ towaru z umow¹. Takiemu rozumowaniu przeczy jednak
domniemanie zawarte w art. 5 ust. 3 dyrektywy, zgodnie z którym
przyjmuje siê, ¿e wszelkie niezgodnoci cech towaru z umow¹, które ujawni¹ siê w terminie 6 miesiêcy od dnia wydania towaru bêd¹
traktowane jako istniej¹ce w czasie wydania towaru. Po up³ywie
6 miesiêcy to konsument musi wykazaæ, ¿e towar nie by³ zgodny
z umow¹. Mo¿na zatem twierdziæ, ¿e nie mamy do czynienia z domniemaniem tak w dyrektywie jak i w ustawie.
Regulacja umowy sprzeda¿y konsumenckiej zosta³a rozci¹gniêta na inne kodeksowe rodzaje umów, a mianowicie na umowy dostawy, umowy o dzie³o i umowy sprzeda¿y komisowej. Ze
wzglêdu na specyfikê konstrukcji i treci ka¿dego z tych trzech rodzajów umów mo¿na oczekiwaæ trudnoci przy stosowaniu do ka¿-
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dej z nich ró¿nych konkretnych rozwi¹zañ ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej (przyk³adowo: okrelenie elementów sytuacji prawnej
komisanta spe³niaj¹cego rolê sprzedawcy, albo  sytuacji prawnej
przyjmuj¹cego zamówienie wykonawcy dzie³a z materia³ów powierzonych przez samego konsumenta).
Podnosi siê równie¿, ¿e regulacja gwarancji zawarta w Kodeksie cywilnym w wiêkszym stopniu odpowiada potrzebom obrotu
konsumenckiego, ni¿ przepisy zawarte w ustawie o sprzeda¿y konsumenckiej, bowiem odnosi siê ona do praktycznych aspektów dochodzenia uprawnieñ wynikaj¹cych z gwarancji (terminy, sposób wykonania wiadczeñ, koszty). Nale¿a³oby zatem rozwa¿yæ mo¿liwoæ
przywrócenia regulacji kodeksowej obrotowi konsumenckiemu.
Ustawie zarzuca siê, ¿e nie wykorzystuje minimalnego
charakteru dyrektywy, który pozwala pañstwom cz³onkowskim na
wprowadzenie b¹d zachowanie wy¿szego poziomu ochrony konsumentów. Jego wykorzystanie pozwoli³oby na utrzymanie przepisów o rêkojmi za wady i umownej gwarancji. Oparciem takiego
wnioskowania jest oczywicie zgeneralizowana ocena, ¿e rêkojmia i gwarancja dawa³y ochronê lepsz¹ od tej, jak¹ zapewnia
odpowiedzialnoæ za niezgodnoæ wiadczenia z umow¹. W stosunku do ustawy o sprzeda¿y konsumenckiej nale¿a³oby wiêc rozwa¿yæ, czy sytuacja dojrza³a obecnie do w³¹czenia sprzeda¿y konsumenckiej do Kodeksu cywilnego. Zabieg ten móg³by zostaæ wykorzystany dla ujednolicenia re¿imu odpowiedzialnoci za rzeczy
sprzedane, podniesienia poziomu ochrony konsumenta oraz przywrócenia spójnoci regulacji kodeksowej.
3.7.2. Kredyt konsumencki107
Pewien problem stwarza brak synchronizacji definicji konsumenta, zawartej w art. 2 ust. 4 ustawy, z definicj¹ zawart¹ w Ko107 Ustawa z dnia 20.7.2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. nr 100, poz. 1081, ze zm).
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deksie cywilnym (art. 221). Spowodowane jest to tym, ¿e pierwotnie ustawa definiowa³a konsumenta wêziej ni¿ Kodeks cywilny
(ogranicza³a to pojêcie do osób fizycznych). Po nowelizacji Kodeksu cywilnego w 2003 r. nie by³o ju¿ jednak potrzeby pozostawiania
definicji konsumenta w ustawie. Ró¿nica miêdzy definicj¹ w ustawie o kredycie konsumenckim i w Kodeksie cywilnym polega na
tym, ¿e Kodeks cywilny za konsumenta uwa¿a nie tylko osoby fizyczne, które zawieraj¹ z przedsiêbiorc¹ umowê niezwi¹zan¹ bezporednio nie tylko z ich dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, lecz tak¿e z ich
dzia³alnoci¹ zawodow¹. Natomiast definicja w ustawie o kredycie
konsumenckim nie wspomina o dzia³alnoci zawodowej, co mog³oby sugerowaæ, ¿e zwi¹zek z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ zawodow¹
nie stoi na przeszkodzie uznaniu kontrahenta przedsiêbiorcy za konsumenta. Istniej¹c¹ rozbie¿noæ daje siê jednak usun¹æ w drodze
wyk³adni, jeli przyjmie siê szerokie rozumienie pojêcia dzia³alnoæ gospodarcza. Nie rozstrzygniêty jednak pozostaje problem,
czy chodzi o zwi¹zek z ju¿ prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
(zawodow¹), czy tak¿e z dzia³alnoci¹ dopiero planowan¹ w przysz³oci. Wydaje siê jednak, ¿e pojêcie konsument w ustawie pozostaje w zgodzie z definicj¹ zawart¹ w dyrektywie.
Drug¹ kwesti¹, która budzi w¹tpliwoci, jest to, w jaki sposób ustalaæ zwi¹zek umowy z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ (zawodow¹). Jedynie bowiem w przypadku umów o kredyt bankowy prawo polskie wymaga, aby umowa okrela³a przeznaczenie
kredytu. W pozosta³ych wypadkach cel np. zaci¹ganej po¿yczki,
mo¿e nie byæ okrelony, a wiêc powstaje pytanie, na jakiej podstawie przedsiêbiorca zawieraj¹c z osob¹ fizyczn¹ umowê ma ustaliæ,
czy jego kontrahent dzia³a jako konsument, czy jako przedsiêbiorca.
Nowelizacja ustawy z lipca 2005 r. nakaza³a kredytodawcy
podaæ konsumentowi informacjê o rocznej stopie odsetek za opónienie w spe³nieniu wiadczenia i warunkach jej zmiany a tak¿e innych kosztach ponoszonych przez konsumenta w zwi¹zku z niewykonaniem zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umowy, w tym kosztów wezwañ, upomnieñ oraz kosztów postêpowania s¹dowego i egzekucyjnego. Podanie dok³adnej informacji o kosztach s¹dowych i kosztach
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postêpowania egzekucyjnego przy zawarciu umowy jest jednak
praktycznie niemo¿liwe, gdy¿ zale¿¹ one nie tylko od wysokoci zad³u¿enia, lecz tak¿e np. od trybu postêpowania (ni¿sze s¹ op³aty
w postêpowaniu nakazowym i upominawczym) czy sposobu prowadzenia egzekucji (najwy¿sze koszty ponieæ trzeba w przypadku
egzekucji z nieruchomoci), wobec czego koszty te mog¹ byæ jedynie podane orientacyjnie (szacunkowo). Ta sama nowela ograniczy³a  z moc¹ od 20 lutego 2006 r.  ³¹czn¹ wysokoæ wszystkich
op³at, prowizji i innych kosztów zwi¹zanych z zawarciem umowy
o kredyt konsumencki (art. 7a). Ma to zwi¹zek z wprowadzeniem
maksymalnej stopy odsetek w Kodeksie cywilnym (art. 359 § 21
§ 23) i ma za zadanie zapobiegaæ obchodzeniu tego zakazu. I ten
przepis budzi wiele zastrze¿eñ.
W¹tpliwoci co do zgodnoci z dyrektyw¹ budzi inna zmiana dokonana ustaw¹ z lipca 2005 r. Chodzi mianowicie o zmianê
ust. 4 w za³¹czniku do ustawy. Wprawdzie polska ustawa nie zawiera definicji rocznej rzeczywistej stopy oprocentowania, lecz nakazuje j¹ obliczaæ zgodnie z wzorem zawartym w za³¹czniku nr 2 do
dyrektywy (art. 7 ust. 2; zob. te¿ za³¹cznik do ustawy). Tym samym roczna rzeczywista stopa oprocentowania stanowi³a dot¹d
odzwierciedlenie w stosunku rocznym ca³kowitego kosztu kredytu. Natomiast zmieniony przepis nakazuje przy obliczaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania uwzglêdniaæ koszty, które
zosta³y wy³¹czone z ca³kowitego kosztu kredytu (m.in. koszty
ustanowienia zabezpieczenia), co powoduje, ¿e wyliczona w ten
sposób roczna rzeczywista stopa oprocentowania bêdzie inn¹ wartoci¹ ni¿ wyliczona zgodnie z dyrektyw¹.
Nale¿y tak¿e wskazaæ, ¿e pojêcie ca³kowitego kosztu kredytu nie w pe³ni odpowiada przepisom art. 1 ust. 2 lit. d i art. 1a ust.
2 dyrektywy. O ile treæ art. 7 ust. 1 ustawy stanowi powtórzenie definicji ca³kowitego kosztu kredytu z art. 1 ust. 2 lit. d dyrektywy, to
wyliczenie kosztów, których nie uwzglêdnia siê przy obliczaniu ca³kowitego kosztu kredytu, zamieszczone w ust. 2 art. 7 ustawy ró¿ni
siê od jego pierwowzoru w art. 1a ust. 2 dyrektywy. Przede wszystkim ustawa nie zalicza do ca³kowitego kosztu kredytu kosztów wy-

119

ZIELONA KSI˚GA.qxd

2006-09-18

09:04

Page 120

III. Prawo zobowi¹zañ

nikaj¹cych ze zmiany kursów walut. Ta ró¿nica nie ma jednak znaczenia, gdy¿ dyrektywa nakazuje obliczaæ roczn¹ rzeczywist¹ stopê
oprocentowania (która oznacza przecie¿  powtórzmy  ca³kowity
koszt kredytu wyra¿ony jako procent udzielonego kredytu w stosunku rocznym) wed³ug chwili zawarcia umowy przy za³o¿eniu, ¿e stopy procentowe i poziom innych op³at nie ulegnie zmianie przez ca³y czas okrelony w umowie (por. art. 1a ust. 6 dyrektywy). Poniewa¿ nikt nie jest w stanie przewidzieæ, w jaki sposób bêdzie siê
zmienia³ kurs waluty obcej do z³otego (jeli w walucie obcej okrelono wysokoæ kredytu), dlatego nie mo¿na z istoty rzeczy
uwzglêdniæ jego zmiany przy obliczaniu ca³kowitego koszty kredytu (którego pochodn¹ jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania). Natomiast ustawodawca polski nie wy³¹czy³ z ca³kowitego
kosztu kredytu op³at za cz³onkostwo w stowarzyszeniach lub klubach, wynikaj¹cych z umów niezale¿nych od umowy o kredyt konsumencki, choæby mia³y one wp³yw na warunki kredytu (por. art. 1a
ust. 2 (iv) dyrektywy). Ponadto  odmiennie ni¿ art. 1a ust. 2 (iii)
dyrektywy  art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy wy³¹cza z ca³kowitego kosztu kredytu op³aty za prowadzenie rachunku, z którego s¹ realizowane sp³aty (a nie jak w dyrektywie  op³aty za prowadzenie rachunku przeznaczonego do odbioru wp³acanych kwot).
Zastrze¿enia co do zgodnoci z dyrektyw¹ budzi tak¿e
przepis art. 8 ust. 1 i ust. 1a ustawy. Przepisy te nakazuj¹, aby konsument uprzedzi³ kredytodawcê najpóniej na 3 dni przed planow¹ sp³at¹ kredytu, oraz aby sp³ata dokonana by³a w terminie odpowiadaj¹cym terminowi wnoszenia rat okrelonych w umowie.
Niejasne s¹ skutki naruszenia tych dwóch nakazów. Wydaje siê
jednak, ¿e ich uchybienie nie powinno skutkowaæ mo¿liwoci¹
odmowy przyjêcia wiadczenia przez kredytodawcê ani te¿ pozbawieniem konsumenta korzyci z przedterminowej sp³aty kredytu.
Nierozstrzygniêty na gruncie ustawy (podobnie jak w dyrektywie)
pozostaje problem dopuszczalnoci przedterminowej sp³aty czêci
kredytu (zdaniem niektórych autorów art. 8 ustawy, tak jak art.
8 dyrektywy nr 87/102 zezwalaj¹ tylko na przedterminow¹ sp³atê
ca³ego kredytu; przedterminowa sp³ata czêci kredytu mo¿liwa
by³aby zatem tylko za zgod¹ kredytodawcy).
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Wiele w¹tpliwoci budzi tak¿e uregulowanie w ustawie
relacji miêdzy umow¹ o kredyt konsumencki a finansowan¹ z tego kredytu umow¹ sprzeda¿y lub umow¹ o wiadczenie us³ug.
Konstrukcja przyjêta w art. 13 ustawy odpowiada w znacznym
stopniu postanowieniom art. 11 ust. 2 dyrektywy. W szczególnoci
wyst¹pienie skutków przewidzianych w art. 13 ustawy zale¿y od
istnienia miêdzy kredytodawc¹ a sprzedawc¹ lub us³ugodawc¹
umowy, okrelaj¹cej zasady udzielania kredytu klientom danego
sprzedawcy lub us³ugodawcy (warunek istnienia formalnego powi¹zania miêdzy tymi podmiotami), przy czym kredyt ma byæ dostêpny wy³¹cznie od tego kredytodawcy, podobnie jak tego wymaga art. 11 ust. 2 lit. b dyrektywy (a inaczej ni¿ np. w prawie niemieckim § 359 BGB). Nale¿a³oby rozwa¿yæ, czy istnienie porozumienia przewiduj¹cego wy³¹cznoæ jest rozwi¹zaniem s³usznym.
Rozwi¹zanie niemieckie w tym zakresie jest o tyle trafne, ¿e wskazuje na cechy, które s¹ ³atwo rozpoznawalne dla konsumenta, czyli odnosz¹ce siê do gospodarczej jednoci transakcji (np. sprzedawca wystêpuje jako porednik przy zawieraniu umowy kredytu,
w zwi¹zku z czym konsument ma prawo postrzegaæ te dwa podmioty jako ca³oæ). Rozwi¹zanie polskie odwo³uje siê do kryterium bardzo formalnego, czyli istnienia umowy, która i tak zazwyczaj nie bêdzie przewidywa³a wy³¹cznoci. Z tego te¿ powodu pojawia siê w¹tpliwoæ, w jaki sposób rozumieæ wy³¹cznoæ? Czy
wystarczaj¹cym elementem jest aby sprzedawca stale wspó³pracowa³ z danym kredytodawc¹, i ¿e np. okrelonego rodzaju rzeczy
mog¹ byæ nabywane na kredyt udzielony przez okrelonego kredytodawcê, w sytuacji, gdy inne rzeczy mog¹ byæ nabywane na
kredyt udzielany przez innego, wskazanego kredytodawcê? Prowadzi³oby to do sytuacji, w której istnienie umów z dwoma ró¿nymi bankami powodowa³oby niespe³nienie wymogów art. 13.
Powa¿ne problemy wynikaj¹ równie¿ z braku spójnoci pomiêdzy art. 11 i 13 ustawy, które odnosz¹ siê do kwestii odst¹pienia
od umowy w przypadku umów zwi¹zanych. Projekt rz¹dowy ustawy przewidywa³, ¿e je¿eli konsument zwróci³ sprzedawcy rzecz nabyt¹ na kredyt to by³ on zwolniony z obowi¹zku zwrotu kredytu
w takim zakresie. Przepisy art. 11 i 13 ustawy o kredycie konsu-
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menckim zosta³y wprowadzone na etapie prac sejmowych i nie
przedstawiaj¹ ¿adnej spójnej koncepcji, inaczej ni¿ jest to np. w prawie niemieckim, które przewiduje obustronn¹ zale¿noæ umów. Na
tle art. 11 ust. 3 i 4 mo¿na prezentowaæ pogl¹d, ¿e umowa sprzeda¿y pozostaje skuteczna, pomimo odst¹pienia od umowy kredytu,
choæ mo¿na równie¿ przyj¹æ koncepcjê upadku umowy kredytowanej, poniewa¿ tylko wtedy mia³oby uzasadnienie rozwi¹zanie przewiduj¹ce zwrot udzielonego kredytu przez sprzedawcê, który go
otrzyma³. Prawnie bowiem jest to wiadczenie, które zosta³o spe³nione na rzecz konsumenta i, na podstawie zasad ogólnych, to konsument powinien zwróciæ uzyskane wiadczenie. W przypadku, kiedy konsument odstêpuje od umowy kredytu prowadzi³oby to do sytuacji, która by³a przedmiotem analizy w orzeczeniu Schulte
z 25.10.2005 r. (C350/03), a wiêc popadniêcia w swoist¹ pu³apkê.
Odst¹pienie od umowy rodzi bowiem koniecznoæ natychmiastowego zwrotu otrzymanego wiadczenia w sytuacji, kiedy konsument rodków pieniê¿nych nie posiada (gdyby posiada³, nie zaci¹ga³by kredytu). Co do zasady, odst¹pienie od umowy w przypadku
koniecznoci zwrotu, czyni³oby iluzorycznym uprawnienie do odst¹pienia od umowy. Problemy stwarza równie¿ interpretacja art.
13, który nie zawiera ¿adnego postanowienia, dotycz¹cego rozliczeñ. Mo¿na twierdziæ, ¿e skoro wiadczenie kredytodawcy  nawet
jeli zosta³o spe³nione na rzecz sprzedawcy  jest prawnie wiadczeniem na rzecz konsumenta, to wobec upadku umowy o kredyt konsumencki, na skutek odst¹pienia od umowy sprzeda¿y, konsument
powinien zwróciæ kredyt w tej czêci, w której nie zosta³ on sp³acony. Niezale¿nie od tego mo¿e on domagaæ siê zwrotu wiadczenia
od sprzedawcy, tyle tylko, ze je¿eli sprzedawca nie zwróci konsumentowi pieniêdzy, które ten zap³aci³, sytuacja konsumenta ponownie staje siê problematyczna. Przyjêcie takiego rozwi¹zania bêdzie
prowadzi³o do pogorszenia pozycji konsumenta w stosunku do sytuacji, w jakiej znajdowa³ siê zanim ustawa zosta³a uchwalona.
Przyjmowano wówczas, ¿e odst¹pienie od umowy sprzeda¿y, np.
z powodu wady, nie ma ¿adnego wp³ywu na skutecznoæ i wa¿noæ
umowy kredytu, a tym samym konsument móg³ sp³acaæ kredyt w ratach, dochodz¹c naprawienia szkody od sprzedawcy, je¿eli zosta³y
spe³nione przes³anki odpowiedzialnoci.
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W sytuacji, kiedy nastêpuje automatyczny upadek umowy kredytuj¹cej, w razie odst¹pienia od umowy kredytowanej
(np. sprzeda¿y), sytuacja konsumenta mo¿e ulec pogorszeniu,
przy braku rozwi¹zañ, które przewiduje prawo niemieckie, czyli
mo¿liwoci podnoszenia zarzutów z innego stosunku prawnego,
czy te¿ podstawienia kredytodawcy w miejsce sprzedawcy (co
prowadzi do takich samych skutków). Istniej¹ bowiem tylko
2 opcje: albo zaakceptowana zostanie mo¿liwoæ podnoszenia zarzutów z tytu³u stosunków z osob¹ trzeci¹, co prze³amuje zasadê
wzglêdnoci stosunków obligacyjnych (nie jest to jednak rozwi¹zanie nieznane prawu polskiemu); albo przyjêta zostanie mo¿liwoæ podstawienia w miejsce sprzedawcy kredytodawcy (mo¿liwoæ podnoszenia zarzutów z umowy sprzeda¿y w stosunku do
kredytodawcy, który zostaje podstawiony w miejsce sprzedawcy
nie budzi w¹tpliwoci).
Ustawa o kredycie konsumenckim przewiduje szczególn¹
sankcjê za naruszenie przepisów art. 47 ustawy (chodzi o przepisy
okrelaj¹ce formê, w jakiej powinna zostaæ zawarta umowa, oraz jej
minimaln¹ treæ). Mianowicie uchybienie tym przepisom powoduje,
¿e nastêpuje konwersja umowy  umowa jest wa¿na, natomiast konsument nie jest obowi¹zany do zap³aty na rzecz kredytodawcy oprocentowania ani ¿adnych innych op³at w zwi¹zku z zawarciem umowy, za wyj¹tkiem kosztów ustanowienia zabezpieczenia (w tym tak¿e ubezpieczenia) sp³aty kredytu. Niestety, ten jasny w pierwotnym
brzmieniu przepis, w wyniku nowelizacji ustaw¹ z 23 maja 2003 r.
zosta³ zmieniony, za jego obecne brzmienie budzi w¹tpliwoci interpretacyjne. Ustawa stanowi aktualnie, ¿e konsument powinien z³o¿yæ kredytodawcy pisemne owiadczenie. Nie wiadomo jednak, jaka
mia³aby byæ treæ tego owiadczenia (czy ma ono wskazywaæ na rodzaj uchybienia, z którego konsument wywodzi swoje prawo do odmowy zap³aty umówionego oprocentowania i innych kosztów, czy
tak¿e  lub mo¿e wy³¹cznie  owiadczenie, ¿e zamierza skorzystaæ
z przyznanego mu w art. 15 ust. 1 ustawy uprawnienia). Druga w¹tpliwoæ sprowadza siê do odpowiedzi na pytanie, czy z³o¿enie tego
owiadczenia jest przes³ank¹ wspomnianej konwersji umowy, a wiêc
dopóki owiadczenie takie nie zostanie z³o¿one, konsument obowi¹-
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zany jest wykonaæ umowê zgodnie z jej treci¹, czy te¿ ma charakter
jedynie porz¹dkowy, zapobiegaj¹c ewentualnemu wyst¹pieniu przez
kredytodawcê z powództwem o zap³atê nieuiszczonych odsetek
i op³at (w przypadku banków  wystawieniu bankowego tytu³u egzekucyjnego). W pimiennictwie przewa¿a pogl¹d, i¿ konwersja umowy  spowodowana naruszeniem przepisów art. 47 ustawy  nastêpuje nadal ex lege, wobec czego konsument chocia¿by nie z³o¿y³
wspomnianego owiadczenia móg³by ¿¹daæ zwrotu zap³aconych na
rzecz kredytodawcy odsetek i innych op³at.
Nale¿y zasygnalizowaæ, ¿e uzasadnione w¹tpliwoci budzi stosunek niektórych przepisów ustawy o kredycie konsumenckim do przepisów innych ustaw (zw³aszcza ustawy z 2 marca 2000
r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialnoci za szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny). W szczególnoci dotyczy to przepisów odnosz¹cych siê do odst¹pienia od
umowy o kredyt konsumencki, jeli umowa ta zosta³a zawarta poza lokalem kredytodawcy lub na odleg³oæ (czy przepisy ustawy
z 2 marca 2000 r. stanowi¹ lex specialis do art. 11 ustawy o kredycie konsumenckim), oraz relacji miêdzy art. 12 ustawy o kredycie
konsumenckim a art. 13 ust. 2 ustawy z 2 marca 2000 r., okrelaj¹cym wp³yw odst¹pienia od umowy zawartej na odleg³oæ na powi¹zan¹ z t¹ umow¹ umowê kredytu.
Nowelizacja, która wesz³a w ¿ycie 20 lutego 2006 r. zlikwidowa³a dolny próg kredytów, które podlegaj¹ regulacji ustawy o kredycie konsumenckim. Wydaje siê jednak, ¿e nie jest to rozwi¹zanie
do koñca przemylane. Z jednej strony ustawodawca chcia³ obj¹æ zakresem ustawy równie¿ znaczn¹ czêæ kredytów drobniejszych, które udzielane s¹ przez ró¿ne podmioty, niekoniecznie banki czy para-banki (spó³dzielcze kasy oszczêdnociowo-kredytowe), ale równie¿
podmioty, które nie podlegaj¹ jakiejkolwiek kontroli (lombardy),
gdzie warunki udzielania kredytów poni¿ej 500 PLN okreliæ mo¿na
jako skandaliczne. Nowelizacja ta prowadzi do konsekwencji, które
nie by³y chyba zamierzone, poniewa¿ w rezultacie np. umowa o kartê p³atnicz¹ z tzw. odroczon¹ p³atnoci¹, regulowana w ustawie
o elektronicznych instrumentach p³atniczych, staje siê umow¹ o kre-
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dyt konsumencki, która mo¿e podlegaæ ustawie. Nie wydaje siê, ¿e
zamiarem ustawodawcy mia³o byæ rozci¹gniêcie wszystkie instrumentów chroni¹cych konsumenta na karty p³atnicze, albowiem te
umowy nie stwarzaj¹ a¿ takiego ryzyka dla konsumentów.
3.7.3. Klauzule niedozwolone
Mo¿na podj¹æ dyskusjê nad celowoci¹ utrzymania wymogu pisemnego potwierdzenia przez konsumenta otrzymania informacji o prawie do odst¹pienia od umowy w kontekcie klauzul niedozwolonych. Regulacja taka mo¿e rodziæ zbytnie obci¹¿enie dla
konsumenta oraz prowadziæ do nadu¿yæ ze strony przedsiêbiorcy.
3.7.4. Odpowiedzialnoæ za produkt niebezpieczny108
Przepis wprowadzony do Kodeksu cywilnego, odnosz¹cy
siê do importera produktu (art. 4495 § 2 zd. 2), mówi o osobie, która
wprowadza produkt pochodzenia zagranicznego do obrotu krajowego, w zakresie swojej dzia³alnoci gospodarczej, mimo ¿e dyrektywa
85/374/EWG o odpowiedzialnoci za wadliwe produkty mówi o importerze na rynek wspólnoty (art. 3 ust. 2). Zgodnie z celem dyrektywy, przepis ten mia³ spe³niaæ 2 funkcje: po pierwsze wprowadziæ u³atwienia w obrocie konsumenckim, a po drugie zniechêcaæ konsumentów do nabywania rzeczy spoza UE. W trakcie implementacji
dokonano jego modyfikacji, w zwi¹zku z faktem, ¿e Polska nie by³a
jeszcze cz³onkiem Unii, a w rezultacie cel dyrektywy zosta³ w pewien sposób wypaczony, poniewa¿ zniechêca on porednio do importu spoza granic Polski. Taka wyk³adnia prowadzi oczywicie do
powstania rodka dyskryminuj¹cego, czyli narusza równie¿ prawo
pierwotne. W zwi¹zku z tym nale¿y postulowaæ zmianê tego przepisu, a do momentu jej przeprowadzenia powinien byæ on wyk³adany
zgodnie z dyrektyw¹.
108 Ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoci za szkodê
wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
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Dyskusji powinna zostaæ poddana mo¿liwoæ wprowadzenia
10-letniego terminu zawitego w miejsce przedawnienia odpowiedzialnoci. Jest to zwi¹zane ze stanowiskiem ETS-u zaprezentowanym
w trzech orzeczeniach wydanych ³¹cznie 25 kwietnia 2002 r. w sprawach Komisji przeciwko Francji (C52/00) oraz Grecji (C154/00),
a tak¿e w sprawie Maria Victoria Gonzáles Sánchez przeciw Medicina Asturiana SA (C183/00) oraz sprawie Bilka z 10.01.2006 r. ETS
uzna³ w nich, ¿e dyrektywa 374/85/EWG o odpowiedzialnoci za wadliwe produkty nie ma charakteru minimalnego, a zatem nie mo¿na
wprowadzaæ rozwi¹zañ odbiegaj¹cych od jej treci.
Rozwa¿yæ mo¿na ewentualne zast¹pienie sformu³owania
o normalnym u¿yciu produktu, zwrotem o rozs¹dnie przewidywalnym u¿yciu  z uwagi na tekst dyrektywy 374/85/EWG o odpowiedzialnoci za wadliwe produkty pos³uguj¹cej siê takim w³anie okreleniem.
3.7.5. Umowy zawierane poza lokalem przedsiêbiorstwa
Nale¿a³oby rozwa¿yæ sens utrzymywania w wy³¹czeniach
stosowania ustawy (rozdzia³ 1) umowy reasekuracji (art. 5 pkt 6 ustawy z 2.03.2000 r.). Rozwi¹zanie to jest co prawda ujête w dyrektywie 85/577/EWG o umowach zawartych poza lokalem handlowym,
ale w prawie polskim jest ono zbêdne. Z uwagi na polsk¹ definicjê
konsumenta, odnosz¹c¹ siê wy³¹cznie do osób fizycznych i czynnoci niezwi¹zanych bezporednio z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ nie ma
bowiem faktycznej mo¿liwoci zawarcia przez konsumenta umowy
reasekuracji.
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1. Uwagi wstêpne
1.1. Geneza regulacji prawnych
W Polsce wskrzeszonej po pierwszej wojnie wiatowej
i zespolonej potem w jeden organizm pañstwowy, istnia³o w zakresie prawa prywatnego a¿ piêæ obszarów prawnych.
Ten stan w zakresie prawa spadkowego (przy uwzglêdnieniu zmian terytorialnych, które nast¹pi³y po drugiej wojnie wiatowej) istnia³ a¿ do 1 stycznia 1947 r. Wtedy to wszed³ w ¿ycie dekret o prawie spadkowym z 8 padziernika 1946 r. Dekret oparty
by³ na rozwi¹zaniach przygotowanych przez podkomisjê prawa
spadkowego wy³onion¹ w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, powo³anej w 1919 r. Spotka³ siê on z pozytywn¹ ocen¹ reprezentantów nauki.
Nie odpowiada³ on jednak za³o¿eniom ustroju komunistycznego intensywnie wprowadzanym w Polsce od 1949 r. W powstaj¹cych z pocz¹tkiem lat 50-tych XX w. projektach kodeksu
cywilnego istotnie ograniczono zakres osób powo³anych do dziedziczenia oraz swobodê testowania, a tak¿e usuniêto szereg instytucji reguluj¹cych problematykê prawa spadkowego.
Projekty te stanowi³y znaczny regres w stosunku do obowi¹zuj¹cego wówczas prawa. Na szczêcie nie sta³y siê prawem
obowi¹zuj¹cym, a odwil¿ z 1956 roku stworzy³a now¹ sytuacjê,
w której niebezpieczeñstwo uchwalenia którego z nich przesta³o
istnieæ.

118 Opracowanie to przygotowa³ prof. dr hab. Maksymilian Pazdan; por. te¿ referaty wyg³oszone w trakcie

polsko-holenderskiej konferencji na temat prawa spadkowego (Katowice 1921 X) og³oszone
w czasopimie Rejent 2006, nr 2. Raport o holenderskim prawie spadkowym, sporz¹dzony przez prof.
A. L. G. A. Stille jest zamieszczony w Aneksie.
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1.2. Kodeks cywilny
Uchwalony w 1964 r. Kodeks cywilny w ksiêdze czwartej
uregulowa³ prawo spadkowe.
Nowoci i zmiany wprowadzone przez Kodeks cywilny
do naszego prawa spadkowego nie by³y zbyt du¿e.
Uzasadniona wydaje siê ocena, ¿e dewastacja polskiego
prawa cywilnego w czasach poprzedzaj¹cych rok 1989, jakkolwiek
znaczna, nie by³a tak g³êboka, jak mo¿na by³o siê tego obawiaæ.
Z³o¿y³y siê na to ró¿ne czynniki, a wród nich:
a) powa¿ny dorobek kodyfikacyjny Polski miêdzywojennej i jego wp³yw na unifikacjê i kodyfikacjê w czasach
powojennych,
b) powrót do prac nad kodeksem cywilnym bezporednio
po odwil¿y roku 1956 i powierzenie tego zadania Komisji Kodyfikacyjnej, która choæ nie by³a cia³em tak niezale¿nym jak Komisja Kodyfikacyjna z okresu miêdzywojennego, opracowa³a w latach 19561962 projekt kodeksu cywilnego, którego  mimo wielu naroli o zabarwieniu ideologicznym  nie nale¿y siê wstydziæ.
Ocenê tê mo¿na odnieæ tak¿e do unormowania prawa
spadkowego w Kodeksie cywilnym.
Ogólna ocena przepisów Ksiêgi czwartej Kodeksu cywilnego z 1964 r., tak¿e dzi  po ponad czterdziestu latach ich obowi¹zywania  wypada doæ pozytywnie.
Nasuwa siê wiêc pytanie czy nale¿y je zmieniaæ. Poszukuj¹c odpowiedzi na to pytanie nale¿y rozwa¿yæ:
a) czy reformy prawa spadkowego nie wymusza nasze
cz³onkowska w Unii Europejskiej?
b) czy zmiany ustroju spo³eczno-gospodarczego do jakich
dosz³o w naszym kraju po 1989 r. nie powinny poci¹gn¹æ za sob¹ zmian w zakresie prawa spadkowego?
c) czy wybory jakich dokonano przy pisaniu kodeksu cywilnego poszukuj¹c odpowiednich rozwi¹zañ w zakresie
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prawa spadkowego by³y trafne i czy rozwi¹zania te funkcjonuj¹ bez zgrzytów oraz odpowiadaj¹ aktualnym potrzebom i oczekiwaniom wi¹zanym z regulacjami prawnospadkowymi?
Nie jest celem tego opracowania przedstawienie zwartego
projektu nowego ujêcia prawa spadkowego w przysz³ym kodeksie
cywilnym, lecz wskazanie kwestii wymagaj¹cych studiów i dyskusji w poszukiwaniu rozstrzygniêæ optymalnych. Jestemy wszak
na pocz¹tku drogi w pracach nad nowym kodeksem cywilnym.
1.3. Cele regulacji prawnospadkowej
Rozwa¿ania te wymagaj¹ wszak¿e najpierw okrelenia celów regulacji prawnospadkowej.
Powszechnie podkrelane s¹ zwi¹zki prawa spadkowego z
prawem rodzinnym. Oczekuje siê, ¿e normy prawa spadkowego powinny spajaæ, umacniaæ wiêzi rodzinne119. Te wzglêdy musz¹ wiêc
byæ wziête pod uwagê przy okrelaniu kryteriów decyduj¹cych o
dziedziczeniu ustawowym, krêgu spadkobierców ustawowych, porz¹dku dziedziczenia, swobody rozrz¹dzania mortis causa oraz
ewentualnych ograniczeñ tej swobody.
Nie ulega w¹tpliwoci zwi¹zek pomiêdzy prawem spadkowym a kszta³tem stosunków maj¹tkowych (zw³aszcza w³asnociowych) w danym spo³eczeñstwie120. Te ostatnie decyduj¹ wszak o
zawartoci spadku.
Stosunki osobiste s¹ cile zwi¹zane z jednostkami, które w
nich uczestnicz¹ i z koniecznoci gasn¹ z chwil¹ mierci uprawnio-

119 Por. J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe, Warszawa 1959, s. 20; J. S. Pi¹towski, [w:] System prawa
cywilnego, t. IV: Prawo spadkowe, Wroc³aw 1986, s. 27.
120 Podkrelaj¹ to m. in. J. Gwiazdomorski, Dziedziczenie ustawowe..., s. 221; J. S. Pi¹towski, [w:]
System s. 23; ten¿e, Prawo spadkowe. Zarys wyk³adu, Warszawa 2002, s. 21; T. Kipp, H. Coing,
Erbrecht, Tübingen 1990, s. 1.
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nego, natomiast stosunki maj¹tkowe najczêciej obliczone s¹ na
czas niezale¿ny od, zwykle przypadkowej, d³ugoci ¿ycia ludzkiego121. mieræ uprawnionego, jeli stosunki tego rodzaju maj¹ nale¿ycie spe³niaæ swoje cele, nie powinna prowadziæ do ich wygasania.
Wi¹zki takich stosunków odpowiednio z sob¹ zespolone s³u¿¹ czêsto realizacji rozmaitych form aktywnoci ¿yciowej (zawodowej,
gospodarczej) uprawnionego (mam tu na myli przedsiêbiorców i
innych profesjonalistów). Kontynuacjê stosunków maj¹tkowych
b¹d pojedynczych, b¹d tworz¹cych odpowiednie wi¹zki (zespo³y), po mierci uprawnionego umo¿liwia prawo spadkowe. Jego
normy stwarzaj¹ szansê dalszego gospodarczego u¿ytku maj¹tku,
nale¿¹cego do spadkodawcy, po jego mierci. Le¿y to nie tylko w
interesie beneficjentów spadkowych, lecz tak¿e w interesie ogólnospo³ecznym.
Instytucje prawa spadkowego powinny pobudzaæ jednostkê
do aktywnoci ¿yciowej i pomna¿ania maj¹tku, jednoczenie za
zniechêcaæ do jego marnotrawienia. Nale¿y wiêc ka¿demu potencjalnemu spadkodawcy przyznaæ szerok¹ swobodê rozrz¹dzania
maj¹tkiem mortis causa, a na wypadek braku takiego rozrz¹dzenia
przewidzieæ dziedziczenie ab intestato osób jemu bliskich, wedle regu³ odpowiadaj¹cych jego hipotetycznej woli (chodzi tu oczywicie
o prawdopodobny punkt widzenia abstrakcyjnego, a nie konkretnego spadkodawcy). Skorzystanie przez spadkodawcê z mo¿liwoci
rozrz¹dzenia mortis causa otwiera mu drogê do przed³u¿enia swej
ziemskiej egzystencji, wywarcia wp³ywu na przysz³¹ rzeczywistoæ.
Jest wiêc form¹ samorealizacji tak¿e po mierci.
I wreszcie normy prawa spadkowego s³u¿¹ umocnieniu
bezpieczeñstwa obrotu, usuwaj¹ bowiem obawy co do trwania stosunku maj¹tkowego po mierci drugiej jego strony.
Instytucje prawa spadkowego powinny sprzyjaæ rozwi¹zaniom zapewniaj¹cym mo¿liwie najlepsze spo¿ytkowanie maj¹tku spadkodawcy po jego mierci.
121 Na ten temat por. E. Till, Prawo prywatne austriackie, t. VI: Wyk³ad prawa spadkowego, Lwów
1904, s. 2.
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2. Konsekwencje cz³onkowstwa w Unii Europejskiej
Jak dotychczas w ramach Unii Europejskiej tocz¹ siê jedynie prace dotycz¹ce ujednolicenia miêdzynarodowego prawa
spadkowego.
Zapowied podjêcia prac nad europejskim instrumentem
w sprawach spadkowych pojawi³a siê w 1998 r. w tzw. Wiedeñskim planie dzia³añ (Plan d'action de Vienne)122. Zadanie takie
wprowadzono do programu Rady z listopada 2000 r.123. Z kolei
Haski program Rady z 2004 r. wezwa³ Komisjê do przedstawienia
Zielonej Ksiêgi124.
Przeprowadzenie prac studialnych powierzono Niemieckiemu Instytutowi Notarialnemu w Würzburgu. Na podstawie raportów krajowych z 15 pañstw cz³onkowskich powsta³ w 2002 r.
raport koñcowy oraz propozycje ujednolicenia miêdzynarodowego prawa spadkowego. Propozycje te przedstawiono na konferencji w Brukseli w dniach 10 i 11 maja 2004 r.125.
I wreszcie 1 marca 2005 r. og³oszona zosta³a Zielona Ksiêga o dziedziczeniu i testamentach (Livre Vert sur les successions et
testament), zawieraj¹ca 39 pytañ dotycz¹cych w³aciwoci prawa i
jurysdykcji s¹dów w sprawach spadkowych, sposobów potwierdzania kwalifikacji spadkobiercy lub zarz¹dcy spadku, rejestru testamentów, trustów itp.
122 Dz. U. C 19 z 23.1.1999 r.
123 Dz. U. C 12 z 15.1.2001 r.
124 Por. R. Wagner, Die Aussagen zur Justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen im Haager Programm,
IPRax 2005, z. 1, s. 6667; por. informacjê w IPRax 2001, z. 1, s. 163 i nast.
125 Ca³oæ materia³ów og³oszono w pracy pt. Les successions Internationales dans UE. Perspectives pour

une Harmonisations, Bruxelles 1011.05.2004. Na temat tych prac por. H. Dörner, Ch. Hertel,
P. Lagarde, W. Riering, Auf dem Weg zu einem europäischen Internationalen Erb- und
Erbverfahrensrecht, IPRax 2005, z. 12, s. 18; T. Pajor, O projekcie harmonizacji miêdzynarodowego
prawa spadkowego w Unii Europejskiej, w: Prawo prywatne czasu przemian. Ksiêga pami¹tkowa
dedykowana Profesorowi Stanis³awowi So³tysiñskiemu, Poznañ 2005, s. 877-888; M. Voltz,
Internationales Erbrecht in der EU  Perspektiven einer Harmonisierung, IPRax 2005, z. 1, s. 6466;
G. Hohloch, Kollisionsrecht in der Staatengemeinschaft, w: Festschrift für Hans Stoll, Tübingen 2005,
s. 550 i n.; J. Pazdan, Ku jednolitemu miêdzynarodowemu prawu spadkowemu, Rejent 2005, nr 3,
s. 9 i n.

182

ZIELONA KSI˚GA.qxd

2006-09-18

09:04

Page 183

V. Prawo spadkowe

Prawo spadkowe materialne (merytoryczne) pozostanie zatem w najbli¿szej przysz³oci w gestii ustawodawców krajowych.
Za ujednoliceniem miêdzynarodowego prawa spadkowego w ramach Unii Europejskiej i za wprowadzeniem u³atwieñ w
dochodzeniu praw spadkowych przemawiaj¹ obserwacje procesów spo³ecznych i gospodarczych w Unii, nastêpuj¹cych dziêki
zasadzie swobodnego przep³ywu kapita³u i osób, swobodzie przemieszczania siê i podejmowania zatrudnienia (na razie jednak w
ograniczonym zakresie dla naszych obywateli) oraz swobodzie
osiedlania siê.
W wyniku tych procesów liczba spraw spadkowych z elementem zagranicznym w pañstwach Unii stale wzrasta. Wspomniany element zagraniczny najczêciej polega na zamieszkiwaniu lub
zwyczajnym pobycie spadkodawcy w chwili mierci w innym pañstwie cz³onkowskim ni¿ kraj ojczysty, pozostawieniu przez spadkodawcê sum na koncie w banku zagranicznym lub nieruchomoci po³o¿onej za granic¹. Wed³ug informacji statystycznych przytoczonych w aneksie do Zielonej Ksiêgi (1.2.) w latach 19992000 rednio 1,5% mieszkañców pañstw cz³onkowskich Unii stanowili obywatele innych pañstw cz³onkowskich (przy czym w Luksemburgu
ta liczba zbli¿a³a siê do 20% a w Belgii do 5%).
Wedle danych w liczbach bezwzglêdnych w Niemczech w
tym czasie zamieszkiwa³o 1.858.000, we Francji ponad milion, w
Wielkiej Brytanii 859.000, w Belgii 563.000, obywateli innych
pañstw cz³onkowskich. Obliczono te¿, ¿e 11,7% Irlandczyków,
8,2 Portugalczyków i 4,2 Greków mieszka³o w omawianym okresie w innych pañstwach cz³onkowskich.
Wedle danych z tych samych róde³ od 800.000 do miliona obywateli niemieckich ma nieruchomoci za granic¹ (g³ównie
w Hiszpanii, W³oszech i Francji).
Na uwagê zas³uguje te¿ wzmianka, ¿e rocznie oko³o 50.000
spraw spadkowych to sprawy po obywatelach pañstw cz³onkowskich Unii.
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Nale¿y liczyæ siê z tym, ¿e w miarê up³ywu czasu zwiêkszaæ siê bêdzie liczba spraw spadkowych z elementem obcym, w
tym zw³aszcza powi¹zanych z obszarem pañstw cz³onkowskich
Unii. W coraz szerszym zakresie dotyczyæ to bêdzie tak¿e naszego kraju i naszych obywateli.
Choæ wiêc przysz³y akt prawa wspólnotowego obejmie
g³ównie miêdzynarodowe prawo spadkowe (zarówno problematykê
prywatnoprawn¹, jak i procesow¹), w prawie krajowym musz¹ siê
pojawiæ unormowania umo¿liwiaj¹ce pos³ugiwanie siê takimi
wspólnotowymi instrumentami jak: europejski certyfikat spadkowy
wydawany spadkobiercom, europejski certyfikat wydawany wykonawcy testamentu lub zarz¹dcy (administratorowi) spadku. Refleks
w prawie wewnêtrznym wywo³a tak¿e przyjêcie w akcie prawa
wspólnotowego zasad zunifikowanego systemu krajowych rejestrów testamentów.
Zmian wymagaæ bêdzie prawo o notariacie w razie przyznania w powy¿szym zakresie kompetencji notariuszom. Postulaty takie s¹ zg³aszane126.

3. Dziedziczenie
3.1. Uwagi wstêpne
G³ównym przedmiotem regulacji prawa spadkowego jest
dziedziczenie. W naszym prawie opiera siê ono na konstrukcji sukcesji uniwersalnej, nastêpuj¹cej ipso iure w chwili otwarcia spadku
(z mo¿liwoci¹ jednak jego odrzucenia) zgodnie z zasad¹ le mort
saisit le vif. Podobne rozwi¹zanie przewiduje prawo belgijskie, francuskie, luksemburskie, holenderskie, niemieckie i greckie.

126 Por. K. Grzybczyk, M. Szpunar,. Notarialne powiadczenie dziedziczenia jako alternatywny sposób
stwierdzania prawa do dziedziczenia, Rejent 2006, nr 2, s. 44 i nast.
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Na tle tych rozwa¿añ wy³ania siê pytanie, jak¹ nale¿y
obraæ drogê, aby osi¹gn¹æ po¿¹dany kszta³t kodeksu cywilnego.
W szczególnoci rozstrzygn¹æ trzeba kwestiê, czy dalszy tok prac
legislacyjnych powinien koncentrowaæ siê na poprawianiu obowi¹zuj¹cego Kodeksu cywilnego z 1964 r., czy te¿ powinien zmierzaæ do stworzenia nowej kodyfikacji tej ga³êzi prawa. Nie ma jednomylnego stanowiska rodowisk prawniczych w tej sprawie.
Zwolennicy utrzymania k.c. z 1964 r. przede wszystkim
wskazuj¹ na jego zalety technicznolegislacyjne. Ponadto powo³uj¹
siê na postulat stabilnoci prawa, który by³by naruszony przez stworzenie nowego kodeksu cywilnego. Utrudni³oby to tak¿e stosowanie
prawa, poniewa¿ trzeba by powo³ywaæ nowe przepisy o innej numeracji i nie zawsze objanione dotychczasow¹ judykatur¹. Wskazuj¹
w szczególnoci na dawne kodeksy, a zw³aszcza kodeks cywilny
francuski, który zachowa³ sw¹ aktualnoæ mimo 200-lecia obowi¹zywania.
Z drugiej strony silnie reprezentowany jest pogl¹d, opowiadaj¹cy siê za koniecznoci¹ uchwalenia nowego kodeksu cywilnego.
Stanowisko takie w szczególnoci reprezentuje Rada Legislacyjna
przy Prezesie Rady Ministrów w swym raporcie z 2006 r. o tworzeniu prawa148. Czytamy tam, ¿e jest niezmiernie wa¿ne, aby kodeks
cywilny odpowiada³ wyzwaniom chwili bie¿¹cej. Niestety jego stan
obecny pozostawia wra¿enie kodyfikacji czêciowej i w znacznej
mierze przestarza³ej. Jest to wynikiem szeregu czynników,
a w pierwszym rzêdzie pochodzenia tego kodeksu z 1964 r. i jego
oparcia na za³o¿eniach systemu socjalistycznego. Powa¿ne zmiany
w k. c. dokonane w ostatnim 16-leciu, nie zdo³a³y usun¹æ wielu pozosta³oci dawnego systemu. Ponadto zmiany te by³y dokonywane
ad casum i brak w nich by³o spojrzenia na ca³oæ kodeksu. W takich
warunkach wystêpuje zjawisko dekodyfikacji materii, które powin-

148 Por. opracowanie M. Kêpiñskiego, M. Seweryñskiego i A. Zieliñskiego 9. Rola kodyfikacji na
przyk³adzie prawa prywatnego w procesie legislacyjnym, Przegl¹d Legislacyjny 2006, nr 1, s. 10.
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ny znajdowaæ siê w k.c., a zosta³y umieszczone poza kodeksem ze
szkod¹ dla jego zupe³noci. ( ) W zwi¹zku z tym pal¹c¹ spraw¹ jest
opracowanie nowego kodeksu cywilnego na wzór innych krajów by³ego obozu socjalistycznego. Jest to zadanie ogromnie odpowiedzialne i wymaga pracy znacznej grupy specjalistów przez okres co najmniej 23 lat. Jak na razie dorane potrzeby dostosowywania kodeksu do zachodz¹cych zmian spo³eczno-gospodarczych uniemo¿liwi³y
podjêcie tego wysi³ku przez Komisjê Kodyfikacyjn¹ Prawa Cywilnego. Nale¿y w zwi¹zku z tym zastanowiæ siê, w jaki sposób prace
te przypieszyæ i mo¿liwie szybko zakoñczyæ.
Taki w³anie kierunek prac legislacyjnych zaproponowa³a
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego ju¿ w 2004 r. inicjuj¹
dyskusjê na ten temat149. Niniejszy raport potwierdza tezê, ¿e nie da
siê w pe³ni zrealizowaæ postulatu przywrócenia Kodeksowi cywilnemu w³aciwej mu roli podstawowego aktu prawnego dla prawa
prywatnego i zapobiec dalszemu procesowi dekodyfikacji prawa
cywilnego, a tak¿e doprowadziæ do wewnêtrznej spójnoci tego systemu prawnego  bez stworzenia nowego kodeksu cywilnego.
Drogê tê obra³a wiêkszoæ postkomunistycznych krajów
wschodnio  i rodkowoeuropejskich  w tym tak¿e takie, których
kodyfikacje pochodzenia komunistycznego najbardziej zbli¿one by³y do kodyfikacji tradycyjnych. Chodzi tu w szczególnoci o kodyfikacje: s³oweñsk¹150 i wêgiersk¹151.
Z kolei nie wydaje siê przekonuj¹cy argument wskazuj¹cy
na dwustuletnie obowi¹zywanie k.c. fr.  jako przyk³ad realizacji zasady stabilnoci instytucji prawa cywilnego. Przyk³ad ten jest ma³o

149 Por. Z. Radwañski: Za³o¿enia dalszych prac kodyfikacyjnych na obszarze prawa cywilnego, PiP
2004, z. 3, s. 5 i n.
150 Por. s³oweñski kodeks zobowi¹zañ z 2001, który zast¹pi³ jugos³owiañskie prawo zobowi¹zañ
z 1971; szerzej na ten temat V. Trstenjak, Das neue slowenische Obligationenrecht, Monatsheft
für Osteuropäisches Recht 2/2002, s. 94, 95.
151 Por. projekt nowego wêgierskiego kodeksu cywilnego; szerzej L. Vékás, Ûber die Grundzüge der
ungarischen Privatrechtsreform, (w) Kodifikation, Europäisierung und Harmonisierung des
Privatrecht, s. 149 i n.
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instruktywny dla polskiego prawa przede wszystkim dlatego, ¿e nie
uwzglêdnia faktu, i¿ polski k.c. powstawa³ w zgo³a innym ustroju
spo³ecznym, którego relikty nadal s¹ w nim widoczne. Ponadto stabilnoæ k.c. fr., jest w¹tpliwa ze wzglêdu na to, ¿e po³owa jego przepisów zosta³a ju¿ zmieniona. Nie podejmuj¹c dyskusji, czy to jest
a¿ czy tylko po³owa, wystarczy zastanowiæ siê nad tym, jak nale¿y oceniæ ow¹ pozosta³¹ resztê k.c. fr. Otó¿ na uroczystoci
zwi¹zanej z dwustuleciem jego obowi¹zywania zdecydowanie negatywnie wypowiedzia³ siê w tym wzglêdzie Prezydent Francji
wskazuj¹c, ¿e jest to kodyfikacja przestarza³a wymagaj¹ca odm³odzenia. Jej niedostosowanie do nowoczesnych wymagañ obrotu
gospodarczego powoduje, ¿e przedsiêbiorcy uciekaj¹ z Francji poszukuj¹c dogodniejszych krajów dla inwestycji. Inni z kolei krytycy
wskazali na dekompozycjê prawa cywilnego i jego niespójnoæ wewnêtrzn¹152. Nie jest to zatem wzorzec do naladowania dla ustawodawcy polskiego.
Stabilnoæ kodeksu cywilnego niew¹tpliwie stanowi jedn¹
z po¿¹danych jego cech. Jednak¿e nie mo¿e ona byæ rozumiana jako zakaz jego zmiany, je¿eli przemawiaj¹ za tym potrzeby spo³eczne. Takie sztywne stanowisko ³atwo doprowadzi³oby bowiem do
marginalizacji kodeksu, utraty jego funkcji zwornika ca³ego systemu prawa cywilnego i do powstawania poza nim jakich odrêbnych
uk³adów prawnych. Uwaga ta warta jest przypomnienia w dzisiejszych czasach, gdy dokonuj¹ siê czêste zmiany prawa ze wzglêdu
na rozwój techniki produkcji i komunikacji, sposobów porozumiewania siê oraz uk³adów politycznych zw³aszcza w stosunkach miêdzynarodowych. Rygorystyczne pojmowanie niezmiennoci kodeksów, ukszta³towane w XIX w. w czasach utrwalonych relacji spo³ecznych wymaga wiêc dzisiaj relatywizacji. Nie nale¿y wiêc oczekiwaæ, ¿e nowy kodeks cywilny stanie siê aktem prawnym niezmiennym. Natomiast nowoczesny, nie tylko w treci ale i w stylu
kodeks z ca³¹ pewnoci¹ w istotnej mierze ograniczy potrzebê jego

152 Por. m. in. M. Olechowski, Sprawozdanie z Konferencji Miêdzynarodowej na temat 200 lat
francuskiego kodeksu cywilnego, Pary¿ 11-12 III 2004, PiP 2004, z. 6, s. 111, 112.
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ci¹g³ych nowelizacji  zw³aszcza gdy towarzyszyæ temu bêdzie odpowiedni tryb legislacyjny, zapobiegaj¹cy fragmentarycznemu
dziobaniu kodeksu.
Jest oczywiste, ¿e praktycy nie lubi¹ zmiany ustaw, a zw³aszcza kodeksu; wymaga to bowiem przyswojenia sobie nowych regu³
prawnych. Nie nale¿y zatem pochopnie zmieniaæ instytucji i terminologii prawniczej, która ju¿ siê przyjê³a i sprawdzi³a. Nowy kodeks
powinien wiêc byæ kontynuacj¹ polskiej doktryny cywilistycznej
a nie rewolucyjnym jej przekreleniem. Warto wszak¿e zarazem
podkreliæ, ¿e nowa kodyfikacja zarazem u³atwi prawnikom stosuj¹cym prawo spe³nienie ich zadañ, poniewa¿ wska¿e, jak rozwi¹zywaæ problemy powsta³e na tle zmienionej hierarchii wartoci i nowych stosunków spo³eczno-gospodarczych.
Pojawia siê jeszcze pytanie, czy warto tworzyæ nowy kodeks cywilny wobec ujawniaj¹cych siê tendencji do ustanowienia
europejskiego kodeksu umów. Koncepcja ta  jak wiadomo  znajduje w doktrynie zarówno zwolenników153 jak i sceptyków154. Wa¿ne s¹ wszak¿e w tym wzglêdzie dwa ustalenia.
Po pierwsze, ¿e zamiar ten w ¿adnym razie nie obejmuje
ca³ego zakresu prawa cywilnego, a tylko jego czêæ. Po wtóre, ¿e
oficjalne stanowisko UE i raczej przewa¿aj¹ce stanowisko rz¹dów,
w tym tak¿e polskiego, opowiada siê za miêkkim prawem UE
w tym zakresie. Nie dezawuuje to potrzeby wewn¹trz-krajowego
uregulowania prawa umów, a ewentualne zast¹pienie go jednolitym
prawem UE jest kwesti¹ niepewn¹ i nie daj¹c¹ siê zrealizowaæ
w przewidywalnej przysz³oci. Natomiast podstawowe zasady
umów formu³owane w tocz¹cych siê pracach grup roboczych niew¹tpliwie powinny stanowiæ inspiracjê dla polskich kodyfikatorów.

153 Por. ostatnio w tym zakresie pracê W. J. Kocota, Perspektywy, s. 405 i n.
154 Por. zw³aszcza P. Meijknecht, Tworzenie zasad europejskiego prawa kontraktów, PiP 2004, z. 2,
s. 39 i n.

200

ZIELONA KSI˚GA.qxd

2006-09-18

09:04

Page 201

Zakoñczenie

Decyzja o podjêciu prac nad nowym kodeksem cywilnym
z natury rzeczy musi poci¹gaæ za sob¹ tak¿e inicjatywê stworzenia
nowego kodeksu postêpowania cywilnego, czym jednak szerzej nie
zajmowa³a siê Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego. Natomiast propozycjê tak¹ zg³osi³ zastêpca przewodnicz¹cego tej Komisji prof. Tadeusz Ereciñski155. Spotka³a siê ona wprawdzie z krytyk¹ prof. Witolda Broniewicza156, któr¹ jednak trudno podzieliæ, poniewa¿ opiera siê ona na nieuprawnionym za³o¿eniu, ¿e nowy kodeks powtórzy treæ dotychczasowych unormowañ. Dodaæ jeszcze
mo¿na, ¿e nowe kodyfikacje postêpowania cywilnego przygotowywane s¹ m. in. w S³owacji157 i w Czechach158.

155 T. Ereciñski, O potrzebie nowego kodeksu postêpowania cywilnego, PiP 2004, z. 4, s. 3.
156 W. Broniewicz, Czy potrzebny jest nowy kodeks postêpowania cywilnego?, PiP 2004, z. 4, s. 11 i n.
157 A. Vinterova, Die Vorbereitung der neuen Kodifikation des Zivilprozessrechts in der Tschechischen
Republik, Kodifikation, s. 261.
158 L. Foga, Vorbereitung einer Neuregelung des Zivilrechtsverfahrens in der Slovakischen Republik,
Kodifikation, s. 273.
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