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Recenzja
Czterdzieci lat kodeksu cywilnego.
Materia³y z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie
(8-10 padziernika 2004 r.) red. Mieczys³aw Sawczuk,
Kraków 2006, s. 430
I

Recenzowana publikacja przedstawia referaty zaprezentowane na
Ogólnopolskim Zjedzie Cywilistów, który odby³ siê w dniach 8-10 padziernika 2004 r. w Rzeszowie, oraz dyskusjê uczestników Zjazdu.
Problematyka opracowañ dotyczy ró¿norodnych problemów teoretycznych z zakresu prawa cywilnego. Uk³ad ksi¹¿ki odpowiada porz¹dkowi konferencji (podzia³owi na sesje).
W ramach sesji I przedstawiono nastêpuj¹ce artyku³y:
S. Wójcik, Cele konferencji w wietle obecnej sytuacji w polskiej
cywilistyce (s. 27-34),
A. Zieliñski, Wp³yw praw cz³owieka na kodeks cywilny (s. 35-46).
W sesji II zaprezentowano opracowania:
M. Kêpiñski, Wprowadzenie do wyst¹pieñ dotycz¹cych w³asnoci (s. 6768),
J. Marcinkowska, Autorskie prawa maj¹tkowe a prawo w³asnoci
w kodeksie cywilnym (s. 69-80),
M. Pyziak-Szafnicka, W³asnoæ komunalna w prawie cywilnym (s. 8192),
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B. Swaczyna, Wspó³w³asnoæ de lege ferenda (s. 93-114),
Z. Gawlik, U¿ytkowanie wieczyste de lege ferenda (s. 115-126),
E. Gniewek, Miejsce ksi¹g wieczystych w systemie prawa (s. 127138).
Sesja III zawiera artyku³y:
T. Soko³owski, Zakres pojêæ u³omnych osób prawnych (s. 141-150),
A. Kidyba, Niektóre skutki dla obrotu handlowego wprowadzenia trzeciej
kategorii podmiotowej (s. 151  160),
M. Kêpiñski, Firma w przepisach kodeksu cywilnego (s. 161-170),
J. Pisuliñski, Prawo konsumenckie w systemie prawa cywilnego (s. 171188)
W ramach sesji IV przedstawione zosta³y opracowania:
P. Machnikowski, Zasada swobody umów jako problem kodyfikacyjny
(s. 211-234),
A. mieja, Umowa jako ród³o zobowi¹zañ terminowych i warunkowych (s. 235-248),
W. Górski, Problematyka umowy przewozu i umowy spedycji w kodeksie cywilnym (s. 249-260),
Wród tekstów niewyg³oszonych zaprezentowane zosta³y nastêpuj¹ce
artyku³y:
M. Boratyñska, Osiem lat przetargu w kodeksie cywilnym (s. 273288),
Z. Czarnik, Niezgodnoæ decyzji administracyjnej z prawem jako warunek
odpowiedzialnoci odszkodowawczej (s. 289-296),
J. Gajda, Przes³anki ustania stosunku przysposobienia ca³kowitego
w prawie polskim (s. 297-308),
A. Ga³akan-Halicka, Wykonywanie w³adzy rodzicielskiej w rodzinach
rozbitych (s. 309-324),
A. Góra-B³aszczykowska, B. Pachura, Umowa jako zdarzenie cywilnoprawne. Kilka uwag na temat problemów praktycznych zwi¹zanych
z ustalaniem istnienia umowy o pracê przed s¹dem (s. 325-338),
M. Kury³owicz, Prawo osobowe (s. 339-350),
A. Machowska, Ewolucja koncepcji odpowiedzialnoci kontraktowej
jako wtórnego zobowi¹zania umownego. Zobowi¹zania rezultatu i starannego dzia³ania (s. 351-362),
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J. Olszewski, Przepisy prewencyjne w ustawie o ochronie konkurencji
i konsumentów (s. 363  382),
P. Osowy, Prawo cywilne procesowe a prawo materialne (s. 383390),
M. Sawczuk, O ci¹g³oci idei I Ogólnopolskiego Integracyjnego Zjazdu
Cywilistów (Rzeszów, 28-30 wrzenia 1972 r.) raz jeszcze (s. 391-398),
Z. Sobolewski, W³aciciel jako sprawca przestêpstwa zwi¹zanego
z dysponowaniem swoj¹ rzecz¹ ruchom¹ (s. 399-406);
J. Szreniawski, Zagadnienia zasad dzia³ania administracji publicznej
(s. 407-418);
E. Ura, S. Pieprzny, Umowa jako prawna forma dzia³ania administracji (s. 419-429).

II

Ze wzglêdu na rozleg³oæ przedstawionych publikacji nale¿y odnieæ
siê w tym miejscu do opracowañ powi¹zanych w szczególny sposób
z praktyk¹ notarialn¹.
Z oczywistych wzglêdów najbardziej interesuj¹ce dla rodowiska
notarialnego bêd¹ opracowania odnosz¹ce siê do problematyki w³asnoci,
które stanowi¹ w du¿ym stopniu refleksjê na temat sytuacji w prawie
rzeczowym oraz ewentualnych zmian ustawodawczych1. W szczególnoci interesuj¹ce s¹ zawarte w nich wnioski o charakterze de lege ferenda.
Warto odnieæ siê w tym miejscu do artyku³u B. Swaczyny zatytu³owanego Wspó³w³asnoæ de lege ferenda (s. 93-114). Autor w syntetyczny sposób przedstawia legislacyjne oraz doktrynalne dzieje instytucji
wspó³w³asnoci w Polsce, sygnalizuje niedostatki kodeksowej regulacji
wspó³w³asnoci zwyk³ej (u³amkowej). Wskazuje na (bêd¹ce ju¿ przedmiotem krytyki) wadliwoci legislacyjne, jak np. u¿ycie w kodeksie
cywilnym okrelenia wspó³w³asnoæ gospodarstwa rolnego. Jak s³usznie zauwa¿a Autor, gospodarstwo rolne (jako universitas rerum) nie mo¿e
byæ przedmiotem w³asnoci w klasycznym rozumieniu. Obecne unormowania art. 213-216 k.c. nale¿y wiêc uznaæ za wadliwe w wietle przyjêtej
koncepcji w³asnoci i niespójne terminologicznie.
1
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Bardzo interesuj¹ce s¹ tezy Autora odnosz¹ce siê do zniesienia wspó³w³asnoci. W przekonuj¹cy sposób uzasadnia On pogl¹d o tym, ¿e
wspó³w³acicielowi przys³uguje uprawnienie do ¿¹dania ukszta³towania
prawa przez s¹d, a nie  jak powszechnie siê przyjmuje  roszczenie.
Zwraca równie¿ uwagê na potrzebê uregulowania umownego trybu
zniesienia wspó³w³asnoci. Podstawê do dyskusji mo¿e stanowiæ pogl¹d
o braku uzasadnienia dla rozwi¹zania zawartego w art. 216 § 2 k.c.,
wed³ug którego w razie braku porozumienia wspó³w³acicieli co do sp³at
z gospodarstwa rolnego, mog¹ byæ one obni¿one. Wydaje siê bowiem,
¿e zastosowanie tej instytucji, wbrew tezie Autora, w pe³ni mo¿e byæ
usprawiedliwione zasad¹ wynikaj¹c¹ z art. 23 Konstytucji.
Podobna sfera rozwa¿añ jest przedmiotem opracowania Z. Gawlika
 U¿ytkowanie wieczyste de lege ferenda (s. 115-126). Autor przedstawia
ewolucjê instytucji u¿ytkowania wieczystego, wskazuje na podnoszone
w literaturze kontrowersje odnosz¹ce siê do tego prawa. Wyranie opowiada siê za utrzymaniem u¿ytkowania wieczystego w krajowym porz¹dku prawnym. Zasadnie wskazuje, ¿e trudno jest wyobraziæ sobie likwidacjê tego prawa rzeczowego bez równoczesnego zast¹pienia innym 
o podobnej funkcji2. Godne uwagi s¹ postulaty Autora, na czele z daleko
id¹c¹ propozycj¹ rezygnacji z regulacji u¿ytkowania wieczystego w ustawie
o gospodarce nieruchomociami. Niezale¿nie od oceny tej generalnej
koncepcji legislacyjnej przekonuj¹ce s¹ tezy o potrzebie zmian poszczególnych rozwi¹zañ. Autor sugeruje m.in. rezygnacjê z zasady równoczesnej sprzeda¿y budynków i urz¹dzeñ posadowionych na gruncie oddawanym w u¿ytkowanie wieczyste, co wzmocniæ ma swobodê stron
w umownym okreleniu statusu tych przedmiotów. W szczególnoci nale¿y
podzieliæ pogl¹d o koniecznoci wyranego normatywnego rozstrzygniêcia o regu³ach waloryzacji op³at rocznych wnoszonych przez u¿ytkownika. Takie rozwi¹zanie jest istotnie uzasadnione, je¿eli w obecnym stanie
prawnym inwestycje dokonywane przez u¿ytkownika wieczystego, które
zwiêkszaj¹ wartoæ gruntu, upowa¿niaj¹ organy samorz¹du do zmiany
wysokoci op³aty rocznej i swoistego ukarania u¿ytkownika wieczystego.
2
Por. Z. T r u s z k i e w i c z, U¿ytkowanie wieczyste. Zagadnienia konstrukcyjne,
Kraków 2006.
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Interesuj¹ce rozwa¿ania przedstawia E. Gniewek w opracowaniu pt.
Miejsce ksi¹g wieczystych w systemie prawa (s. 127-138). Na uwagê
zas³uguje analiza ewolucji systemu ksi¹g wieczystych oraz ich znaczenia
w powojennej Polsce. Ciekawa jest propozycja umieszczenia w kodeksie
cywilnym ustrojowych i materialnoprawnych zasad ksi¹g wieczystych
przy pozostawieniu w kodeksie postêpowania cywilnego regulacji s¹dowego postêpowania wieczystoksiêgowego. Jak stwierdza Autor, oznacza³oby to podniesienie rangi regulacji prawnej instytucji ksi¹g wieczystych.
Postulat ten, co zauwa¿a Autor, mo¿e byæ dyskusyjny. Specyfika
instytucji ksi¹g wieczystych przejawia siê m.in. w tym, ¿e bardzo trudno
jest jednoznacznie wyodrêbniæ regulacje odnosz¹ce siê do ustroju ksi¹g
wieczystych, bez powi¹zania stosownych przepisów z postêpowaniem
wieczystoksiêgowym.
Dokonanie przez ustawodawcê mechanicznego przeniesienia przepisów o postêpowaniu wieczystoksiêgowym z ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece do kodeksu postêpowania cywilnego3 doprowadzi³o
za do swoistego rozbicia systemu prawnego ksi¹g wieczystych.
Charakter wielu przepisów formalnie proceduralnych jest bowiem
bezporednio zwi¹zany z elementami prawa materialnego4. Tytu³em przyk³adu nale¿y wskazaæ art. 6268 § 2 k.p.c., który wyznacza przecie¿
materialnoprawn¹ kognicjê s¹du, czy z drugiej strony  art. 10 u.k.w.h.
dotycz¹cy uzgodnienia treci ksiêgi wieczystej z rzeczywistym stanem
prawnym. Bez w¹tpienia, jak zauwa¿a Autor, rozdzielenie materii miêdzy
kodeks postêpowania cywilnego oraz ustawê o ksiêgach wieczystych
by³o zabiegiem po³owicznym i niekonsekwentnym. Trudno jednak przyj¹æ, ¿e mo¿na konsekwentnie dokonaæ tego podzia³u miêdzy kodeksy,
je¿eli cis³e zakwalifikowanie poszczególnych instytucji sprawia znaczne
trudnoci. Wydaje, siê ¿e taki zabieg legislacyjny nie wp³yn¹³by na jednolitoæ instytucji wieczystoksiêgowych, a by³by rozwi¹zaniem czysto
technicznym.
3
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o zmianie ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece,
ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego, ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach
cywilnych oraz ustawy  Prawo o notariacie, Dz.U. Nr 63, poz. 635.
4
A. O l e s z k o, Obrót cywilnoprawny w praktyce notarialnej i wieczystksiêgowej,
Kraków 2004, s. 85.
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III

Podsumowuj¹c, recenzowana publikacja jest bez w¹tpienia przydatna
zarówno dla potrzeb praktyki notarialnej, jak i nauki. Wysoki walor teoretyczny poszczególnych opracowañ, interesuj¹ce wnioski de lege ferenda oraz liczne odniesienia do praktyki stosowania prawa bez w¹tpienia
czyni¹ j¹ bardzo interesuj¹c¹ propozycj¹.

Rados³aw Pastuszko
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