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„W pół drogi”. Polsko-niemiecko-ukraińskie seminarium
poświęcone tematyce umów i unifikacji europejskiego 
prawa prywatnego, 19–22 stycznia 2006 r., Kraków

W dniach 19–22 stycznia odbyło się w Krakowie międzynarodowe seminarium nauko-
we poświęcone europejskiemu prawu zobowiązań, pracom nad ujednoliceniem prawa 
prywatnego w UE oraz wpływowi prawa europejskiego na prawo cywilne Ukrainy. 

Organizatorem przedsięwzięcia był Wydział Prawa i Administracji UJ, we współpracy z 
Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD), a koordynatorem projektu dr Ulrich 
Ernst (UJ). W czasie obrad wygłoszono 27 referatów, między którymi toczyły się interesujące 
dyskusje. 

Seminarium rozpoczęło się wieczorem 19 stycznia 2006 r. w Kolegium Olszewskiego 
przy ul. Olszewskiego 2. Otworzył je i powitał zgromadzonych dziekan Wydziału Prawa 
i Administracji prof. dr hab. Tadeusz Włudyka, po czym głos zabrali: Konsul Generalny 
Republiki Federalnej Niemiec dr Thomas Gläser oraz Konsul Generalny Ukrainy Mychajło 
Brodowycz. Wykład inauguracyjny na temat roli sądownictwa polubownego w rozwoju 
kultury prawnej na ziemiach ukraińskich XVI–XVII w. wygłosiła dr Natalia Starczenko. 

Drugiego dnia obrady rozpoczęto od referatu prof. Wołodymyra Łuc’ia z ukraińskiej 
Akademii Nauk Prawnych w Kijowie – współtwórcy obowiązującego ukraińskiego kodeksu 
cywilnego – na temat ogólnych założeń prawa umów na Ukrainie. Następnie w interesujący 
sposób o miejscu ukraińskiego kodeksu cywilnego wśród kodyfikacji europejskich, mówił 
prof. Filippo Ranieri z Uniwersytetu w Saarbrücken. Po krótkiej dyskusji obrady podzielono 
na dwie grupy. W pierwszej dr Swietłana Lepech z Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie 
przedstawiła problematykę związaną z dostosowaniem zasad regulacji umów o usługi ban-
kowe do standardów europejskich. Następnie Natalia Szuma, z tej samej uczelni, przybli-
żyła ukraińską umowę spadkową w kontekście prawa UE. Trzeci referent, dr Igor Nestoruk 
(UAM – Poznań), mówił natomiast o europeizacji prawa prywatnego na przykładzie wybra-
nych przepisów polskiego i niemieckiego prawa nieuczciwej konkurencji. Równolegle, w 
drugiej sali, toczyły się obrady wokół dwóch referatów przedstawicieli Uniwersytetu Iwana 
Franki we Lwowie. Prof. Wołodymyr Kossak wygłosił referat o problemach związanych z 
wykonywaniem umów o korzystanie z praw własności intelektualnej w prawie ukraińskim, 
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a dr Ihor Jakubiwskyj o problemach związanych ustawową regulacją na Ukrainie leasingu 
finansowego. 

Sesja popołudniowa toczyła się również w dwóch równoległych blokach tematycznych. 
W ramach pierwszego pt. „Prawo umów agencyjnych” wygłoszone zostały dwa referaty: 
mgr Wiktorii Plisko z Instytutu Ustawodawczego Rady Najwyższej Ukrainy w Kijowie na 
temat pojęć przedstawicielstwa i pośrednictwa handlowego w ukraińskich kodeksach cy-
wilnym i gospodarczym oraz Artema Krenoboka z Uniwersytetu w Doniecku na temat hi-
storii rozwoju oraz problemów praktycznych związanych z umową agencyjną. Drugi blok 
poświęcony był międzynarodowemu prawu prywatnemu. Nową ukraińską ustawę o pra-
wie prywatnym międzynarodowym ze szczególnym uwzględnieniem regulacji zobowiązań 
umownych przedstawił znany ukraiński cywilista prof. Anatolij Dowhert z Uniwersytetu Ta-
rasa Szewczenki w Kijowie, po czym ustawę ukraińską porównał z regulacjami europejskimi 
profesor Alexander Trunk z Uniwersytetu w Kilonii. Trzeci referat poświęcony unifikacji 
norm kolizyjnych dotyczących umów agencyjnych we współczesnym prawie ukraińskim 
wygłosiła dr Walentyna Wasylewna z Uniwersytetu w Iwano-Frankowsku (Stanisławowie). 

Drugi dzień obrad zamykała sesja wieczorna. Obradowała ona również w dwóch 
grupach. W jednej z nich dr Wasyl Myroniuk z Lwowskiego Instytutu Managementu 
przybliżył problematykę regulacji przewozu drogowego pomiędzy Ukrainą i UE, a Jani-
na Cholstinina z Poczdamu problem sprzedaży przedsiębiorstwa w prawie niemieckim 
i ukraińskim. W drugiej grupie prowadzono pierwszą część obrad nad prawem umów 
konsumenckich. Stosowanie zasad europejskiego konsumenckiego prawa prywatnego 
w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przybliżył dr Hannes Rösler 
z Hamburga, a o przepisach o sprzedaży konsumenckiej w świetle zasady swobody 
umów mówiła mgr Katarzyna Guzenda z Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we 
Frankfurcie nad Odrą.

Trzeciego dnia (21 stycznia 2006 r.) obrady odbywały się już w jednej grupie. Rozpo-
częły się one od kontynuowania problematyki prawa umów konsumenckich. Zagadnienie 
to na gruncie prawa ukraińskiego przybliżyła dr Roksolana Chanyk-Pospolitak z Akademii 
Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie, po czym pojęcie konsumenta w prawie wspólnotowym 
omówiła mgr Magdalena Ziętek (Bonn). Trzeci referat, mgr Aleksandry Dziemaszkiewicz 
(EUV – Frankfurt nad Odrą), dotyczył bezpieczeństwa prawnego i technicznego w przypad-
ku umów z udziałem konsumenta zawieranych na odległość.

Drugi blok tematyczny poświęcony był interesującemu zagadnieniu nauczania „Euro-
pejskiego Prawa Prywatnego”. W pierwszym referacie prof. Filippo Ranieri (Saarbrücken) 
przybliżył współczesną europejską edukację prawniczą – jej zalety i wady w zestawieniu 
z nauczaniem prawa w USA. „Europejskie Prawo Prywatne” jako przedmiot nauczania 
omówił dr Jens-Uwe Franck (Erlangen-Norymberga), a pierwsze doświadczenia związane z 
nauczaniem prawa przy pomocy zbiorów orzeczeń „ius-comune Casebooks” w Uniwersy-
tecie Jagiellońskim omówił dr hab. Fryderyk Zoll (UJ). 

Po przerwie obiadowej obradowano w ramach panelu pt. „Europejska kodyfikacja pra-
wa umów”. W pierwszym referacie dr Mary-Rose McGuire z Uniwersytetu w Osnabrück 
przybliżyła cel i metody pracy Grupy Studyjnej „Study Group on a European Civil Code”. 
Następnie pracę Grupy Studyjnej z perspektywy ukraińskiej oceniła dr Roksolana Cha-
nyk-Pospolitak (Kijów). Działalność innej instytucji pracującej nad ujednoliceniem prawa 
prywatnego w UE, istniejącej od 2002 r. Grupy „Acquis” (Acquis-Group), przybliżył dr hab. 
Jerzy Pisuliński (UJ). Nawiasem mówiąc w działalności tejże biorą udział również uczeni pol-
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„Prawo a polityka” – konferencja wydziałowa
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 
24 lutego 2006 r., Warszawa

Dnia 24 lutego 2006 r. w Collegium Iuridicum II odbyła się kolejna z cyklu konferencja 
wydziałowa Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Tegoroczna, której temat wy-
brano przed rokiem, nosiła aktualny tytuł „Prawo a Polityka”. 

Konferencję otworzył Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW prof. dr hab. Tadeusz 
Tomaszewski, który po powitaniu zebranych gości oddał głos goszczącemu w uniwersytecie 
dziekanowi Wydziału Prawa Uniwersytetu w Rostowie nad Donem Wiktorowi Tymofiejewi-
czowi Gajkowi. Gość podkreślił historyczne związki reprezentowanej przez siebie uczelni z 
Uniwersytetem Warszawskim, wyraził nadzieję na rozwijanie bilateralnych stosunków oraz 
życzył uczestnikom konstruktywnych obrad. 

Panel pierwszy pt. „Przemiany w poglądach na państwo współczesne” rozpoczął się 
bezpośrednio po wystąpieniu prof. Gajka. Za stołem zasiedli profesorowie: Marek Safjan, 
Mirosław Wyrzykowski, ks. Franciszek Longchamps de Bérier oraz dr Wiesław Staśkiewicz. 
Moderatorem był prof. Hubert Izdebski, który we wprowadzeniu zastanawiał się nad źród-
łosłowem słowa polityka, po czym oddał głos pierwszemu referentowi Prezesowi Trybuna-
łu Konstytucyjnego prof. dr. hab. Markowi Safjanowi. Wygłosił on interesujący referat pt. 
„Państwo a wartości etyczne”. Tytułem wstępu przytoczył anegdotę o Henryku IV, który 
mianując rycerzem jednego z przedstawicieli „znakomitego” rodu szlacheckiego, usłyszał 
od niego formułę przysięgi: „Panie, nie jestem godzien przyjęcia tego zaszczytu”, na co 

scy. W ostatnim referacie prof. Hans-Wolfgang Micklitz z Bambergu przedstawił problema-
tykę związaną z wkładem nauki w przygotowanie europejskiej kodyfikacji prawa umów. 

Każdy panel kończył się interesującymi dyskusjami, w których, poza referentami, udział 
wzięli pozostali uczestnicy seminarium. Liczba zgłoszonych uczestników nie była duża. 
Poza wymienionymi referentami byli to, z ośrodka krakowskiego: dr Ulrich Ernst (organi-
zator), dr Arkadiusz Radwan, dr Anna Rachwał, dr Marcin Spyra, mgr Michał Brożyna, mgr 
Barbara Łyszczarz, mgr Andrzej Rataj, mgr Dominika Rogon, mgr Witosław Iwaniec, mgr 
Magdalena Olczyk, mgr Marlena Pecyna, mgr Marek Porzycki, Marc Liebscher i Anna Ku-
rowska, oraz z innych ośrodków: dr Anastazja Kołodziej (Wrocław), dr Agnieszka Łuszpak-
Zając (Wrocław), dr Piotr Machnikowski (Wrocław), dr Adam Redzik (Warszawa), mgr Anna 
Lewandowska (Lublin) i Robert Dobrovodský (Trnawa – Słowacja).

Seminarium było okazją do zapoznania się ze stanem prac nad projektami jednolite- 
go europejskiego prawa zobowiązaniowego, poznania regulacji ukraińskich w tej materii 
oraz rzeczowej dyskusji o problemach związanych z najnowszymi tendencjami w zakresie 
prawa umów. Organizatorzy zapowiedzieli, że materiały pokonferencyjne zostaną opubli- 
kowane. 

Adam Redzik


