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Recenzja
Rozprawy prawnicze. Ksiêga pami¹tkowa Profesora
Maksymiliana Pazdana, pod redakcj¹ L. Ogieg³y,
W. Popio³ka, M. Szpunara,
Kraków 2005, s. 1612
I
Recenzowana praca stanowi ksiêgê upamiêtniaj¹c¹ wszechstronny
dorobek wybitnego polskiego cywilisty  prof. Maksymiliana Pazdana.
Wydana zosta³a z okazji czterdziestolecia uzyskania stopnia doktora nauk
prawnych oraz przysz³orocznego jubileuszu siedemdziesi¹tych urodzin
Profesora. Okolicznoci te sta³y siê uzasadnion¹ przyczyn¹ przygotowania publikacji z zakresu prawa prywatnego, które s¹ przedmiotem zainteresowania dostojnego Jubilata.
II
Ksiêga rozpoczyna siê s³owem wstêpnym redaktorów (s. 5-8), ¿yciorysem prof. Maksymiliana Pazdana (s. 9-12) oraz wykazem Jego publikacji (s. 13-28). Recenzowana ksi¹¿ka sk³ada siê z czterech czêci i zawiera 110 artyku³ów autorstwa przedstawicieli polskiej i europejskiej
jurysprudencji. Rozmiary publikacji nie pozwalaj¹ nawet na syntetyczne
ujêcie zaprezentowanej problematyki w ramach niniejszej recenzji. Przedmiotem rozwa¿añ uczyniono wiêc jedynie czêæ opracowañ, które, jak
siê wydaje, zas³uguj¹ na szczególn¹ uwagê z racji przydatnoci dla praktyki notarialnej.
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W czêci zatytu³owanej Prawo prywatne miêdzynarodowe i miêdzynarodowe postêpowanie cywilne (s. 29-370) przedstawiono 25 artyku³ów.
Wród nich na szczególn¹ uwagê zas³uguje opracowanie R. Sztyka,
Miêdzynarodowy prywatny obrót prawny w wietle konwencji haskiej (s.
97-108). Autor poddaje w nim analizie zagadnienie dokumentowania
czynnoci notarialnych w obrocie miêdzynarodowym, przede wszystkim
w wietle rozwi¹zañ Konwencji znosz¹cej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzêdowych, sporz¹dzonej w Hadze w dniu 5 padziernika 1961 r. Ustaw¹ z dnia 22 lipca 2004 r.1 wyra¿ono zgodê na jej
ratyfikacjê przez Prezydenta RP.
W miejsce dotychczasowej legalizacji dokumentów, dokonywanej przez
przedstawicieli dyplomatycznych i urzêdy konsularne, konwencja wprowadza jednolite formalne powiadczenie (tzw. apostille), wydawane przez
w³aciwy organ ka¿dego z pañstw-stron umowy. Rozwa¿ania autora
odnosz¹ siê do zakresu oceny i obowi¹zków notariusza, który pos³uguje
siê dokumentami zagranicznymi, oraz wskazania katalogu dokumentów,
które nie podlegaj¹ legalizacji. R. Sztyk wskazuje równie¿ na rozwi¹zania
prawne odnosz¹ce siê do dokumentów pochodz¹cych z pañstw niebêd¹cych stronami konwencji i na funkcje konsula w omawianym zakresie.
Warto podkreliæ, ¿e do artyku³u za³¹czono wzór apostille2, wykaz pañstwstron konwencji haskiej oraz pañstw, z którymi RP zawar³a umowy bilateralne zarówno o pomocy prawnej, jak i umowy (multilateralne) dotycz¹ce obrotu prawnego w sprawach cywilnych i handlowych, na mocy
których zniesiono obowi¹zek legalizacji dokumentów zagranicznych.
Kolejna czêæ nosi tytu³ Miêdzynarodowe prawo handlowe i s¹downictwo polubowne (s. 371-568) i obejmuje 13 artyku³ów. W czêci warto
m.in. zwróciæ uwagê na artyku³ A. Szumañskiego, zatytu³owany Dopuszczalnoæ kognicji s¹du polubownego w sprawach o zaskar¿anie uchwa³
zgromadzeñ spó³ek kapita³owych (s. 515-535).
Podejmuje w nim problematykê bez w¹tpienia istotn¹. Podstawowe
zalety s¹downictwa arbitra¿owego (szybkoæ postêpowania, specjalistyczna
wiedza arbitrów etc.) mog¹ byæ szczególnie przydatne w³anie w odniesieniu do sporów powsta³ych w zwi¹zku z funkcjonowaniem najbardziej
1
2

Dz.U. Nr 194, poz. 1980.
Wg wzoru stanowi¹cego za³¹cznik do konwencji.
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profesjonalnych podmiotów gospodarczych  spó³ek z ograniczon¹
odpowiedzialnoci¹ i spó³ek akcyjnych. Autor szczegó³owo przedstawia
charakter prawa wspólnika (akcjonariusza) do zaskar¿ania uchwa³ zgromadzeñ spó³ki. Tytu³owe zagadnienie odnosi zarówno do rozwi¹zañ lege
lata (w aspekcie art. 679 § 1 i art. 698 § 1 k.p.c.), jak i do projektowanej
nowelizacji kodeksu postêpowania cywilnego3  art. 1163 § 2 w zw. z art.
1157 k.p.c. Trafnej krytyce poddaje brak konsekwencji ustawodawcy,
który co prawda wyranie stwierdza, ¿e zamieszczony w umowie (statucie) spó³ki handlowej zapis na s¹d polubowny wi¹¿e spó³kê i jej wspólników (projektowany art. 1163 § 2 k.p.c.), a jednoczenie z kognicji tego
s¹du wy³¹cza wyranie mo¿liwoæ ¿¹dania uchylenia b¹d stwierdzenia
niewa¿noci uchwa³ (projektowany art. 1157 k.p.c.). Szybkie rozwi¹zanie
tego typu sporów (w szczególnoci dotycz¹ce kwestii personalnych)
wydaje siê byæ bardzo istotne i w tym zakresie postulowaæ nale¿y szczególn¹ w³aciwoæ s¹du polubownego.
Czêæ nastêpna, Prawo europejskie (s. 569-778), zawiera 13 artyku³ów. Zawarte tam rozwa¿ania odnosz¹ siê do bardzo ró¿nych, z materialnoprawnego punktu widzenia, zagadnieñ. Wydaje siê, ¿e dla rodowiska notarialnego interesuj¹ce mog¹ byæ zagadnienia dotycz¹ce rozwoju
europejskiego prawa cywilnego, a w szczególnoci artyku³ S. Kalus,
Perspektywy stworzenia europejskiego prawa rzeczowego (s. 625-633).
Przedmiotem rozwa¿añ autorki s¹ prace zmierzaj¹ce do stworzenia europejskiego kodeksu cywilnego, a w jego ramach zagadnienie wspólnych
rozwi¹zañ z zakresu prawa rzeczowego. Postêpuj¹ce prace nad stworzeniem ogólnoeuropejskich rozwi¹zañ cywilnoprawnych odnosz¹ siê
przede wszystkim do prawa kontraktów, ochrony konsumenta. Zdaniem
autorki, warto ponadto postulowaæ okrelenie katalogu podstawowych
zasad prawa rzeczowego, stworzenie wspólnej definicji nieruchomoci
oraz ujednolicenie katalogu zabezpieczeñ rzeczowych na nieruchomociach. Tak postawione tezy s¹ niew¹tpliwie interesuj¹ce i stanowi¹ dalszy
g³os w dyskusji nad kierunkami rozwoju prawa cywilnego.
Wydaje siê jednak, ¿e w obliczu zasadniczych odmiennoci miêdzy
poszczególnymi pañstwami cz³onkowskimi  pocz¹wszy od samego okrelenia prawa w³asnoci (rozwi¹zania brytyjskie a kontynentalne) czy pojêcia
3
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nieruchomoci  w najbli¿szej perspektywie trudno jest oczekiwaæ realizacji takich za³o¿eñ. Jak s³usznie podnosi autorka, w odniesieniu do
prawa rzeczowego (poza nielicznymi wyj¹tkami4) nale¿y raczej mówiæ
o jego harmonizacji ni¿ unifikacji.
Ostatnia i najobszerniejsza czêæ nosi tytu³ Prawo cywilne (s. 7791577) i zawiera prawie 60 artyku³ów.
Wród tak du¿ej liczby zamieszczonych opracowañ warto wskazaæ
na artyku³ E. Drozda, Umowa zobowi¹zuj¹ca jako podstawa prawna dla
umów z zakresu prawa rzeczowego (s. 863-876), w którym autor przedmiotem analizy czyni wa¿ki teoretycznie problem charakteru i relacji miêdzy
umowami zobowi¹zuj¹cymi i rzeczowymi, wykraczaj¹c poza tradycyjnie
podejmowan¹ w tym miejscu problematykê przeniesienia w³asnoci.
Wskazuje na rzadko obecnie poruszane zagadnienie dopuszczalnoci
modyfikacji umowy zobowi¹zuj¹cej w ramach umowy rzeczowej (za
czym jednoznacznie siê opowiada).
Przedmiotem dalszych rozwa¿añ jest czysto rzeczowy charakter
niektórych umów, u podstaw których brak jest w ogóle jakiegokolwiek
stosunku zobowi¹zaniowego5. Dotyczy to w szczególnoci umowy o oddanie gruntu w u¿ytkowanie wieczyste, w odniesieniu do której wskazano
na problem zawarcia umowy zobowi¹zuj¹cej do umowy o oddanie gruntu
w u¿ytkowanie wieczyste (w trybie bezprzetargowym) oraz niedopuszczalnoæ zawarcia jej w trybie przetargowym. Rozwa¿ania obejmuj¹ równie¿
umowê o zniesienie wspó³w³asnoci (jako umowê rzeczow¹) i zagadnienia zobowi¹zania siê wspó³w³aciciela (wspó³w³acicieli) do zawarcia
w przysz³oci umowy okrelonej treci znosz¹cej wspó³w³asnoæ. Autor
s³usznie zauwa¿a, ¿e tego typu zobowi¹zanie (równie¿ z umowy przedwstêpnej) nie mo¿e byæ skutecznie zrealizowane w ramach postêpowania
z art. 64 k.c., mo¿e prowadziæ jedynie do odpowiedzialnoci odszkodowawczej.
Np. eurohipoteka.
Jako przyk³ady autor podaje m.in. umowê przekazania gospodarstwa nastêpcy,
zawieran¹ w trybie ustawy z dnia 27 padziernika 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
i innych wiadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz.U. Nr 32, poz. 140) oraz umowê
przekazania nieruchomoci miêdzy Skarbem Pañstwa a gmin¹ w trybie ustawy z dnia 29
kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wyw³aszczaniu nieruchomoci (tekst jedn.: Dz.U.
z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.).
4
5
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Nie mo¿na pomin¹æ tak¿e przedstawionej analizy rozporz¹dzaj¹cego
charakteru czynnoci prawnej ustanawiaj¹cej ograniczone prawa rzeczowego oraz klasyfikacji umów zobowi¹zuj¹cych jedn¹ ze stron do ustanowienia s³u¿ebnoci (które nie mog¹ byæ traktowanej jako umowy
przedwstêpne) oraz godnej podkrelenia tezy o niedopuszczalnoci umowy
ustanawiaj¹cej s³u¿ebnoæ, zawartej przez niew³aciciela pod warunkiem,
¿e stanie siê on w³acicielem.
III
Poczynione w ramach niniejszej recenzji uwagi maj¹ charakter wybiórczy i w ¿adnym przypadku nie aspiruj¹ do roli wyczerpuj¹cego omówienia ca³oci problemów podnoszonych w publikacji bêd¹cej przedmiotem analizy. Poza wymienionymi wy¿ej artyku³ami nale¿y zauwa¿yæ szereg
interesuj¹cych opracowañ z zakresu prawa upad³ociowego, prawa w³asnoci intelektualnej oraz na godn¹ szczególnego podkrelenia analizê rozwi¹zañ ustawodawstwa europejskiego.
Skromne rozmiary recenzji nie stoj¹ jednak na przeszkodzie, aby
jednoznacznie stwierdziæ, ¿e recenzowana publikacja jest godna polecenia.
Szeroki zakres tematyczny, szczegó³owoæ opracowañ przedstawionych
przez wielu uznanych autorów sprawiaj¹, ¿e poza spe³nieniem funkcji
godnego uczczenia Jubilata ksi¹¿ka ta jest pozycj¹, która realizuje za³o¿enia
wybitnej pracy naukowej i mo¿e byæ przydatna dla praktyki notarialnej.

Rados³aw Pastuszko
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