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Recenzja

Piotr Stec, Powiernictwo w prawie polskim na tle porów-
nawczym,

Kraków 2005, s. 352
Powiernictwo odgrywa istotn¹ rolê w gospodarce rynkowej. Jego

znaczenie stopniowo wzrasta równie¿ w Polsce, w zwi¹zku transfor-
macj¹ systemow¹. Towarzyszy temu coraz ¿ywsze zainteresowanie nauki.
W pi�miennictwie polskim znalaz³o siê ju¿ wiele wypowiedzi po�wiêco-
nych dopuszczalno�ci powiernictwa, zakresowi jego zastosowania, ge-
nezie i postaci wystêpuj¹cej w innych krajach. Odczuwalny by³ jednak
brak opracowania monograficznego. Tê lukê wype³nia recenzowana
ksi¹¿ka.

Praca P. Steca ma przejrzyst¹ i logiczn¹ kompozycjê. Sk³ada siê z piêciu
rozdzia³ów poprzedzonych wykazem skrótów. Na koñcu zamieszczony
jest bogaty zestaw literatury.

W rozdziale I Autor przedstawi³ przedmiot i zakres opracowania, rozwój
historyczny konstrukcji powierniczych, problemy wêz³owe i zasady eu-
ropejskiego prawa powierniczego. Trafnie podkre�li³, ¿e omawiaj¹c ten
problem nie sposób ograniczyæ siê do prawa polskiego, powiernictwo
zyskuje bowiem prawo obywatelstwa prawie we wszystkich kulturach
prawnych. Powoduje to konieczno�æ pieczo³owitej selekcji materia³u praw-
noporównawczego. Wyboru Autor dokonywa³ w oparciu o kryterium pro-
blemowe. Przyj¹³ klasyczn¹ triadê: kraje common law, prawodawstwa mie-
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szane i systemy prawa stanowionego. Nastêpnie zaprezentowa³ krótki zarys
historyczny, ukazuj¹cy rozwój powiernictwa kontynentalnego od czasów
rzymskich oraz przyczyny wyodrêbnienia siê jego anglosaskiego wariantu.
Wskazuj¹c z kolei problemy wêz³owe, Autor zapowiada jego prawnopo-
równawcz¹ analizê w sze�ciu wyodrêbnionych grupach tematycznych:

1) pojêcie powiernictwa w rodzimym znaczeniu i kryteria odró¿niaj¹ce
je od innych zbli¿onych instytucji prawnych,

2) klasyfikacja powiernictwa,
3) zastosowanie powiernictwa,
4) tre�æ stosunku powierniczego,
5) skutki zewnêtrzne powiernictwa,
6) zakoñczenie powiernictwa.
Jednocze�nie czytelnik zostaje zapoznany z siatk¹ pojêciow¹ u¿ywan¹

w pracy.
Na koniec rozdzia³u I Autor zwiê�le charakteryzuje rozwi¹zania przy-

jête w Zasadach Europejskiego Prawa Powierniczego.
W tym miejscu nasuwa siê jedna uwaga formalna. Okre�lenie przed-

miotu i zakresu opracowania oraz metod analizy materia³u porównaw-
czego mog³y z powodzeniem, w jednolitej ca³o�ci, znale�æ siê we wstêpie
ksi¹¿ki. Pojawienie siê rysu historycznego miêdzy tymi zagadnieniami
burzy nieco jasno�æ i spójno�æ uk³adu pracy.

W rozdziale II omówiono trust w krajach common law i w systemach
mieszanych. Autor rozpoczyna od prezentacji powiernictwa w prawie
angielskim, nastêpnie analizuje amerykañskie law of trust i przedstawia
rozwi¹zania prawne, jakie przyjê³y w tej materii hybrydalne systemy prawne
(Szkocja, Luizjana, Quebec).

Najbardziej interesuj¹ce s¹ uwagi dotycz¹ce mieszanych systemów
prawnych. Dobór pañstw jest w³a�ciwy. Pozwala zaprezentowaæ ró¿ne
warianty adaptacji idei trustu. Autor trafnie zauwa¿a, ¿e szkocki trust jest
mocno zakorzeniony w prawie zobowi¹zañ, dodaj¹c, ¿e beneficjentom
nie przys³uguje skarga wydobywcza (s. 110-111). Wystarczy dodaæ, ¿e
system prawa szkockiego, stanowi¹c twór obejmuj¹cy elementy civil law
i common law, z prawa angielskiego zapo¿yczy³ tylko nazwê trust, na-
tomiast instytucja ta nale¿y raczej do systemu civil law1.
1 R.G.C. R e i d, [w:] Principles of European Trust Law, pod redakcj¹ D.J. Hayton,

S.C.J.J. Kortmann, M.L.E. Verhagen, Hauge 1999, s. 68-69.
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Kolejny rozdzia³ zawiera analizê powiernictwa w krajach prawa sta-
nowionego. Przedstawiono kraje przychylne stosowaniu powiernictwa
(Niemcy, Szwajcaria) i podchodz¹ce do tego sceptycznie (Francja) oraz
takie, w których powiernictwo uregulowano (Luksemburg, Liechtenste-
in). Autor podnosi, ¿e we wszystkich badanych krajach nale¿¹cych do
rodziny prawa stanowionego wystêpuje powiernictwo wywodz¹ce siê
z rzymskiej fiduciae. Jedynie prawu niemieckiemu znane jest powiernic-
two z upowa¿nienia, w którym powiernik uzyskuje uprawnienie do w³adania
rzecz¹, nie nabywaj¹c jej w³asno�ci (s. 183).

Je¿eli chodzi o katalog pañstw z krêgu prawa stanowionego, objêtych
badaniem, to wymaga on uzupe³nienia. Interesuj¹ca wydaje siê próba
ustawodawcy rosyjskiego dostosowania koncepcji trustu do aktualnych
potrzeb gospodarczych i za³o¿eñ systemu kontynentalnego. Dosz³o na
tym polu do swoistego kompromisu miêdzy zwolennikami anglosaskiego
trustu i oponentami tej konstrukcji2. Jego rezultatem by³o unormowanie
zarz¹du powierniczego (art. 1012-1026 k.c. ros.)3. Umowa o zarz¹d po-
winna zawieraæ oznaczenie maj¹tku przekazanego w zarz¹d, okre�lenie
osoby, w interesie której wykonywany jest zarz¹d (ustanawiaj¹cego zarz¹d
lub osobê trzeci¹), wysoko�æ i formê wynagrodzenia, je¿eli jest przewi-
dziany w umowie czas jej trwania. Umowa rodzi stosunek zobowi¹za-
niowy. Istotn¹ cech¹ tej instytucji jest wyodrêbnienie maj¹tku powierni-
czego z innego maj¹tku ustanawiaj¹cego zarz¹d, a tak¿e z maj¹tku
powiernika.

W uwagach koñcz¹cych ten rozdzia³ Autor pokusi³ siê �o ostro¿ne
przypuszczenie, ¿e kontynentalne analogi powiernictwa anglosaskiego s¹
znacznie prostsze w u¿yciu, a przy tym daleko bardziej efektywne ni¿
najlepiej nawet skonstruowany trust realizuj¹cy podobne cele� (s. 184).
Przychylaj¹c siê zasadniczo do tej sugestii, wyra¿am jednak bardziej
zdecydowany sprzeciw przeciwko recepcji anglosaskiego trustu na grun-
cie systemów civil law. Takie same (b¹d� zbli¿one) skutki, jakie rodzi

2 W.W. C z u b a r o w, Kommentarij k Gra¿danskomy kodeksu Rossijskoj Federacji,
czasti wtaroj (prostatieinyj), pod red. O.N. Sadikowa, Moskwa 1998, s. 595.
3 Spowodowa³o to utratê mocy dekretu Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia

24.12.1993 r. Nr 2297 � O dowieñcielnaj sobstwiennosti (trastie); zob. bli¿ej W.W. C z u -
b a r o w, Kommentarij k Gra¿danskomy kodeksu Rossijskoj Federacji, czasti pierwoj (pro-
statieinyj), pod red. O.N. Sadikowa, Moskwa 1997, s. 416.
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trust, mo¿na osi¹gn¹æ przez kombinacjê ró¿nych instytucji prawnych. Dla
ilustracji, efekt trustu testamentowego mo¿na w prawie niemieckim wy-
tworzyæ za pomoc¹ Nacherbfolge (kolejno�æ dziedziczenia, § 2100-2146
k.c. niem.), gemeinschaftliches Testament (wspólny testament, § 2265-
2273 k.c. niem.) i Testamentsvollstreckung (wykonanie testamentu, § 2197-
2228 k.c. niem.)4. Trzeba wreszcie dodaæ, ¿e obszar zastosowania trustu
w wielu miejscach jest zajêty przez konstrukcje mocno zakorzenione
i dobrze funkcjonuj¹ce w tradycji prawa stanowionego (np. pactum in
favorem tertii � bezpodstawne wzbogacenie, wspó³w³asno�æ). Ponadto
zbytnia kazuistyka law of trust obni¿a jego elastyczno�æ i przydatno�æ
w rodzinie civil law.

Na tym tle przedstawiono powiernictwo w prawie polskim (rozdz.
IV). Prezentuj¹c doktrynalne definicje, dostrze¿ono, ¿e niezale¿nie od tego,
czy s¹ one szersze, czy wê¿sze, k³ad¹ w wiêkszo�ci nacisk na status
powiernika, na jego uprzywilejowan¹ pozycjê w stosunku do powierza-
j¹cego.

Kolejn¹ � wyró¿nion¹ przez Autora � cech¹, co do której w zasadzie
nie ma sporu jest to, ¿e powiernik jest ograniczony w swobodzie swych
dzia³añ w stosunku wewnêtrznym, zachodz¹cym miêdzy nim a powie-
rzaj¹cym. Trudno mi siê natomiast zgodziæ ze stwierdzeniem, ¿e �[m]niej-
sze znaczenie, je�li w ogóle jakie�, ma wyodrêbnienie maj¹tku powier-
niczego z maj¹tku powiernika, zupe³nie pomijana jest natomiast kwestia
ochrony przed wierzycielami� (s. 193). W³a�nie w uprzywilejowaniu po-
zycji powierzaj¹cego wzglêdem wierzycieli powiernika i wzmocnieniu
ochrony maj¹tku powierniczego przez jego wyodrêbnienie bezpo�rednie
b¹d� po�rednie z maj¹tku osobistego powiernika dostrzegam przydatno�æ
koncepcji powiernictwa.

Nastêpnie Autor ukazuje funkcjonalne odpowiedniki trustu. Trafnie
podkre�la, ¿e u¿ytkowanie wieczyste nie jest instytucj¹ powiernicz¹.
Jednocze�nie przy³¹cza siê do stanowiska, w my�l którego u¿ytkowanie
wieczyste stanowi jeden z nielicznych w naszym prawie przyk³adów
uregulowanego ustawowo rozszczepienia prawa w³asno�ci. Ostro¿nie

4 M. K ö t z, [w:] Principles of European Trust Law..., s. 86-87; P. U l m e r, [w:]
Münchener Kommentar zum Bürgerlichen gesetzbuch. Schuldrecht, t. V, München 1997,
s. 95.
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przyrównuje prawo u¿ytkowania wieczystego do w³asno�ci opartej na
zasadach equity. De lege lata pogl¹d ten jest dyskusyjny. Wed³ug domi-
nuj¹cego stanowiska u¿ytkowanie wieczyste jest prawem po�rednim miêdzy
w³asno�ci¹ a ograniczonymi prawami rzeczowymi. Przy wyja�nianiu istoty
u¿ytkowania wieczystego nie ma potrzeby dekompozycji prawa w³asno-
�ci.

W dalszej czê�ci Autor wyodrêbnia powiernictwo sensu largo, powsta-
j¹ce z mocy prawa, obejmuj¹ce m.in. wykonawców testamentów, syn-
dyków, Agencjê Nieruchomo�ci Rolnych, konta notariuszy i rachunki
bankowe. Przychyla siê do trafnego pogl¹du (G. Tracz, F. Zoll, W. Pyzio³),
przypisuj¹cego notariuszowi przechowuj¹cemu pieni¹dze klienta na osob-
nym rachunku (art. 108 § 1 pr. o not.) pozycjê powiernika. Nie bez racji
wyeksponowano tak¿e now¹ regulacjê art. 59 pr. bank. Zawiera ona
przejawy koncepcji oddzielenia mas maj¹tkowych, uwalniaj¹c expressis
verbis pieni¹dze ulokowane na takim rachunku od egzekucji prowadzonej
z maj¹tku powiernika przez jego wierzycieli, wy³¹czaj¹c je tak¿e z masy
upad³o�ci oraz ze spadku po �mierci powiernika. W moim przekonaniu,
pomimo milczenia na temat art. 59 pr. bank. dochodzi tu tak¿e do od-
separowania wierzytelno�ci pieniê¿nej z rachunku powierniczego od ma-
j¹tku podlegaj¹cego re¿imowi wspólno�ci ma³¿eñskiej powiernika.

Skupiaj¹c siê na zarz¹dzie powierniczym, Autor k³adzie nacisk na ty-
powy schemat, w którym powiernik zarz¹dza maj¹tkiem w interesie i ze
skutkiem dla powierzaj¹cego (s. 234 i nast.), tymczasem strony mog¹
równie¿ tak ukszta³towaæ umowê, ¿e pro foro externo powiernik doko-
nywa³by czynno�ci we w³asnym imieniu i na swój rachunek (art. 3531
k.c.), za� w stosunku wewnêtrznym (nieujawnionym pro publico) by³-
by on zwi¹zany umow¹ powiernicz¹. Nie ulega w¹tpliwo�ci, ¿e na po-
wierniku spoczywa obowi¹zek zwrotu tego, co otrzyma³ od powierza-
j¹cego. Centraln¹ i kontrowersyjn¹ kwesti¹ staje siê natomiast odnalezienie
podstawy do ¿¹dania przeniesienia na powierzaj¹cego tego, co powiernik
uzyska³.

Autor nie pomija problemów skomplikowanych, zajmuj¹c w³asne,
wszechstronnie uzasadnione stanowisko (np. w sprawie granic dopusz-
czalno�ci czynno�ci powierniczych, ich kauzalno�ci, ochrony maj¹tku
powierniczego). Ogrom zagadnieñ poruszonych w pracy nie mo¿e byæ
w szczup³ych ramach recenzji w pe³ni choæby zasygnalizowany. Ogra-



180

Recenzja

niczê siê do odniesienia siê do kwestii, jak mo¿na przypuszczaæ, kluczo-
wej. Chodzi o ochronê sk³adników maj¹tku powierniczego przed wierzy-
cielami powiernika. Przekonywaj¹cy jest pogl¹d Autora, nie dopatruj¹cy
siê w koncepcji rozszczepienia w³asno�ci uzasadnienia ochrony powie-
rzaj¹cego. Podobnie jak Autor jestem zdania, ¿e w razie egzekucji pro-
wadzonej przeciwko powiernikowi mo¿e doj�æ do naruszenia roszczenia
przys³uguj¹cego powierzaj¹cemu, co stanowi wystarczaj¹c¹ podstawê
powództwa ekscydencyjnego z art. 841 k.p.c. Uwa¿am jednak, ¿e taka
mo¿liwo�æ otwiera siê przed powierzaj¹cym dopiero po przerodzeniu siê
uprawnienia warunkowego w roszczenie o powrotne przeniesienie dobra
powierniczego5.

Istotne znaczenie ma równie¿ ukazanie losów maj¹tku powierniczego
w przypadku upad³o�ci powiernika. Autor przyjmuje, ¿e nie mo¿na domagaæ
siê wy³¹czenia z masy upad³o�ci przew³aszczonych powierniczo rzeczy
lub praw, stanowi¹ one bowiem mienie upad³ego (s. 309). Zwraca wszak¿e
uwagê na przewidzian¹ w art. 101 ust. 2 pr. upad³. i napr. skuteczno�æ
przew³aszczenia i przelewu na zabezpieczenie wzglêdem masy upad³o�ci.
Owa skuteczno�æ oznacza konieczno�æ wykonania umowy przez syn-
dyka. Drugim przejawem skuteczno�ci bêdzie, wed³ug Autora, niedopusz-
czalno�æ zbycia przez syndyka przeniesionych na zabezpieczenie praw.
Ograniczenia te nie zaistniej¹, je¿eli umowa zostanie zawarta w ³agodniej-
szej formie ni¿ forma pisemna z dat¹ pewn¹ (s. 310). Pogl¹dowi temu
nie sposób odmówiæ racji. W przeciwnym razie na powierzaj¹cym ci¹-
¿y³by nie tylko obowi¹zek zwrotu upad³emu kredytu (po¿yczki), ale i ry-
zyko utraty substratu zabezpieczenia. Nie bez znaczenia jest równie¿ to,
¿e upad³y nie naby³ przedmiotu zabezpieczenia definitywnie. W �lad za
tym inni wierzyciele bior¹cego zabezpieczenie nie powinni uzyskiwaæ dalej
id¹cej ochrony ni¿ powierzaj¹cy. Dyskusyjne jest jednak, czy uprzywi-
lejowanie pozycji powierzaj¹cego znajduje uzasadnienie, gdy zabezpieczo-
na wierzytelno�æ nie zosta³a sp³acona. Czy syndyk mo¿e wówczas
przyst¹piæ do zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia, co spowoduje,
¿e dostêp do tej korzy�ci uzyskuj¹ tak¿e wierzyciele powiernika?

5 Bli¿ej G. T r a c z, Przes³anki wytoczenia powództwa ekscydencyjnego, Przegl¹d S¹-
dowy 1996, nr 7-8, s. 108; J. G ó r e c k i, Niektóre nastêpstwa i skutki umowy przew³asz-
czenia na zabezpieczenie, Rejent 1997, nr 4, s. 163.
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Je¿eli chodzi o skutki upad³o�ci powierzaj¹cego, Autor opowiada siê
za dopuszczalno�ci¹ wy³¹czenia sk³adników maj¹tku powierniczego z masy
upad³o�ci, poniewa¿ nie stanowi¹ one mienia d³u¿nika (s. 313). Wydaje
siê, ¿e problematykê tê nale¿y widzieæ w szerszym tle i pokusiæ siê o analizê
aksjologiczn¹. Staj¹ tu naprzeciw siebie odmienne warto�ci. Jedna opiera
siê na konieczno�ci przeciwdzia³aniu zjawisku ubóstwa masy upad³o�ci
i równego traktowania wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo, druga na-
kazuje wzmocnienie pozycji beneficjenta zabezpieczenia. Autor pomin¹³
tê p³aszczyznê badawcz¹. Poprzestanie na gramatycznym rozumieniu art.
101 ust. 2 pr. upad³. i napr. pozostawia niedosyt, w szczególno�ci, ¿e
nie jest ono jednoznaczne. W jêzyku prawnym (i prawniczym) pojêcie
skuteczno�ci wystêpuje w ró¿nych aspektach. Wobec tego, a tak¿e ze
wzglêdu na racje ekonomiczne i s³uszno�ciowe, wci¹¿ mo¿e rodziæ, w¹t-
pliwo�ci, czy w takim przypadku przyznaæ wierzycielowi prawo wy³¹-
czenia przedmiotu zabezpieczenia z masy upad³o�ci (Aussonderungsrecht),
czy jedynie prawo odrêbno�ci (Absoderugsrecht). De lege lata to drugie
rozwi¹zanie mo¿e wywo³ywaæ opór jako przyk³ad nadu¿ycia wyk³adni
funkcjonalnej. Warto wiêc zastanowiæ siê nad recepcj¹ regulacji niemiec-
kiej (§ 51 pkt 1 Insolvenzordung).

Autor poszukuje mechanizmu ochrony maj¹tku powierniczego przed
sprzecznym z umow¹ rozporz¹dzeniem nim przez powiernika. Trafnie
odwo³uje siê do art. 59 k.c. Odnosz¹c siê do tego w¹tku, pragnê tylko
dodatkowo wyeksponowaæ, ¿e powstanie i zakres ochrony powierzaj¹-
cego (i beneficjenta) zale¿y od egzystencji i stopnia �intensywno�ci�
uprawnienia, które mia³o zostaæ udaremnione, np. wskutek zbycia w³a-
sno�ci przez nierzetelnego powiernika.

Ogólnie rzecz ujmuj¹c, rozwa¿ania dotycz¹ce ochrony maj¹tku po-
wierniczego warto by³oby poszerzyæ tak¿e o analizê prawa rodzinnego
i spadkowego. Bêdzie siê ona koncentrowa³a na poszukiwaniu mecha-
nizmów prawnych, wy³¹czaj¹cych sk³adniki maj¹tku powierniczego spod
re¿imu wspólno�ci ma³¿eñskiej maj¹tkowej oraz regu³ dziedziczenia.

Zwieñczeniem monografii s¹ interesuj¹ce wnioski Autora i syntetyczne
podsumowanie.

Recenzowana ksi¹¿ka jest donios³ym opracowaniem kompleksowym,
systematyzuj¹cym problematykê powiernictwa przy umiejêtnym stoso-
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waniu metody prawnoporównawczej. Zawiera szeroki materia³ do dys-
kusji nad istot¹ i funkcj¹ powiernictwa oraz jego przysz³o�ci¹.

Na zakoñczenie chcia³bym zaznaczyæ, ¿e wywody Autora s¹ przej-
rzyste, a wnioski podsumowuj¹ce stanowi¹ logiczn¹ konsekwencjê prze-
prowadzonej analizy. Zg³oszone przeze mnie w¹tpliwo�ci nie umniejszaj¹
wysokiej warto�ci naukowej recenzowanej monografii.

Adam Bieranowski


