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Wstęp
Niniejsze dwujęzyczne dzieło zawiera wydanie Kodeksu Cywilnego 

w języku polskim i niemieckim. Tym samym dostępne staje się po raz 
pierwszy tłumaczenie Kodeksu Cywilnego w języku niemieckim, które 
zawiera pełne i kompletne zmiany tej ustawy do czerwca 2011 roku.

Prawo cywilne rozwija się tak szybko i  intensywnie, jak zmienia-
ją się realia gospodarcze w Polsce w kontekście globalizacji i  integra-
cji europejskiej, czego wymownym świadectwem są liczne większe lub 
mniejsze zmiany w okresie ostatniego roku. Rozszerzająca i pogłębia-
jąca się współpraca oraz swobodny przepływ towarów i usług w Unii 
Europejskiej generują wciąż nowe problemy w ponadgranicznym obro-
cie towarowym, które wymagają dostosowania tej ustawy i znajdowania 
odpowiednich rozwiązań legislacyjnych.

W niniejszym tłumaczeniu uwzględnione są nie tylko zmiany usta-
wodawcze mające miejsce do czasu zamknięcia druku, lecz zastosowane 
zostały w nim także w możliwie jak największym stopniu pojęcia fa-
chowej terminologii niemieckiego prawa cywilnego, które, choć w nie-
których przypadkach nie stanowią dosłownego tłumaczenia, nie znie-
kształcają jednak sensu polskiego oryginału. Tym samym zapewniony 
został najnowszy stan prawny i terminologiczny.

Zrozumienie niniejszego tekstu ustawy może być o tyle łatwiejsze, 
że ze względu na wspólne europejskie korzenie zarówno polskiego, jak 
i niemieckiego prawa cywilnego sięgające do prawa rzymskiego, wiele 
instytucji prawnych znanych jest w obu porządkach prawnych i dlatego 
liczne problemy prawne rozwiązywane są w kodeksach cywilnych obu 
naszych państw w podobny, a niekiedy wręcz identyczny sposób; praw-
nik niemiecki natrafi podczas lektury tłumaczenia kodeksu na  wielu 
swoich „starych znajomych”.

Autorzy mają nadzieję, że niniejszym dziełem zapewnią wsparcie 
i  dostarczą użytecznego narzędzia pracy dla użytkowników zajmują-
cych się głównie prawem cywilnym zarówno w niemieckim obszarze 
językowym, jak i w Polsce, a tym samym będą mieli wkład we wzajem-
ne rozumienie prawa.
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Nadto chcielibyśmy wyrazić nadzieję, że niniejszym dziełem wnie-
siemy wkład w  integrację europejską poprzez umożliwienie lepszej 
znajomości porządków prawnych państw członkowskich ponad ich 
granicami, ponieważ taka znajomość, która prowadzi do pogłębienia 
i rozszerzenia europejskiego sposobu myślenia, doprowadzi w końcu do 
sukcesu idei zjednoczonej Europy.
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