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Sprawozdanie z sympozjum �Nowy kodeks cywilny � lifting
czy rewolucja?

W dniach 30.11-1.12.2007 r. odby³o siê w Warszawie sympozjum pod
tytu³em �Nowy kodeks cywilny � lifting czy rewolucja?�. Organizatorem
tego spotkania by³o Stowarzyszenie Notariuszy RP oraz Krajowa Rada
Notarialna; od strony merytorycznej udzia³ zapewni³a Komisja Kodyfika-
cyjna Prawa Cywilnego.

Od pewnego czasu trwaj¹ intensywne prace nad projektem ustawy
� Kodeks cywilny, o czym ju¿ informowali�my (zob. Rejent 2007, nr 2,
s. 25-31) zapraszaj¹c Czytelników do dyskusji na ³amach pisma nad
nowymi rozwi¹zaniami jurydycznymi. A bêdzie ich sporo w tej regulacji
prawnej. Jak wiadomo, ¿ycie wymusza zmiany w obowi¹zuj¹cym pra-
wie, szczególne podatne jest na to prawo cywilne, które bazuje na regulacji
z 1962 r., siêgaj¹c jednak niekiedy do kodeksu zobowi¹zañ z okresu
miêdzywojennego.

To zw³aszcza notariusze maj¹ �wiadomo�æ, ¿e istnieje pilna potrzeba
szukania nowych rozwi¹zañ prawnych w zakresie prawa cywilnego. Nie-
które stare konstrukcje prawne zu¿y³y siê, nadchodzi czas na nowy kodeks
cywilny.

W tej sytuacji pytaniem zasadniczym jest, kiedy to nast¹pi, jakie maj¹
zaj�æ zmiany � czy tylko drobne i kosmetyczne, czy te¿ g³êbokie i no-
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watorskie. Nie przypadkowo w ha�le tego seminarium znalaz³o siê to, co
interesowa³o nas wszystkich.

Prób¹ zaspokojenia ciekawo�ci by³ inauguruj¹cy wyk³ad wyg³oszony
przez przewodnicz¹cego tej komisji prof. dr. hab. Z. Radwañskiego. Gdy
przemawia³, na du¿ej sali nie by³o wolnych miejsc i ci¹gle dochodzili nowi
s³uchacze. Zreszt¹ zainteresowanie notariuszy udzia³em (lecz nie tylko)
w tym sympozjum zaskoczy³o nieco organizatorów, gdy¿ do ostatniej
chwili zg³aszali siê chêtni do uczestnictwa w tym spotkaniu.

Prof. dr hab. Z. Radwañski przedstawi³ g³ówne za³o¿enia nowego
kodeksu cywilnego, jego fundamenty prawne i obszary regulacyjne. O nich
jest te¿ mowa w tzw. Zielonej Ksiêdze, do której czêsto siê odwo³ywa³
w trakcie swojego wyst¹pienia.

Przewodnicz¹cy Komisji Kodyfikacyjnej prof. dr hab. Z. Radwañski
przewiduje, ¿e projekt nowego kodeksu cywilnego winien byæ przygo-
towany jeszcze w tej kadencji komisji, a wiêc w ci¹gu trzech lat.

Jedn¹ z idei nowych przepisów ma byæ oddzielenie prawa prywatnego
(cywilnego) od publicznego czy te¿ od regulacji administracyjnych.
Spowoduje to znaczne poszerzenie zakresu przedmiotowego nowego
kodeksu cywilnego, w którego ramach mia³yby siê znale�æ umowy
z zakresu prawa bankowego, developerskie, umowa o podró¿ i wiele
innych.

Dla notariuszy szczególnie interesuj¹cy by³ wyk³ad dr. Gerarda Bieñka,
sêdziego S¹du Najwy¿szego, którego dobrze zna �rodowisko notarialne.
Jego uwagi odnosi³y siê g³ównie do drugiej ksiêgi kodeksu cywilnego:
�W³asno�æ i inne prawa rzeczowe�. Jako znany orator stawia³ ciekawe
i jednocze�nie intryguj¹ce pytania, np. czy w³asno�æ dotyczy tylko rzeczy,
czy jest jeden jej rodzaj, czy te¿ wiêcej postaci lub odmian, czy obok
w³asno�ci publicznej mo¿na mówiæ o w³asno�ci prywatnej? Odwo³uj¹c
siê do uprawnieñ w³a�ciciela, zakre�la³ granice w³asno�ci oparte na tra-
dycyjnej rzymskiej triadzie: prawie posiadania, korzystania i rozporz¹dza-
nia. Proponowa³ dodanie do dwóch odmian s³u¿ebno�ci � s³u¿ebno�ci
przesy³u, jako nowego typu s³u¿ebno�ci, którego domaga siê praktyka
i w³a�ciciele nieruchomo�ci.

Jak zwykle du¿o emocji budzi³o u¿ytkowanie wieczyste, zadawano
sobie pytanie, czy jest celowe utrzymywanie tej instytucji prawa rzeczo-
wego, czy te¿ najwy¿szy czas rozstaæ siê z t¹ konstrukcj¹ prawn¹. Nie
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jest to jednak takie proste, gdy¿ nie ma szans na jej likwidacjê, a bezp³atne
przekszta³cenie we w³asno�æ nie uzyska akceptacji Trybuna³u Konstytu-
cyjnego. Do odp³atnego natomiast nie mo¿na nikogo zmuszaæ, pozostaje
jedynie przekonywaæ zainteresowanych, by korzystali ze swojego prawa.
To jednak nie zmieni radykalnie obecnego stanu rzeczy. Komisja Kody-
fikacyjna proponuje, by w tej sytuacji zaprzestaæ ustanawiania u¿ytko-
wania na przysz³o�æ, z pozostawieniem w kodeksie cywilnym ju¿ usta-
nowionych praw, a regulacjê prawn¹ umie�ciæ w przepisach przej�ciowych
� poza kodeksem. Byæ mo¿e takie �zepchniêcie� jej na pobocze regula-
cyjne przyczyni siê do tego, ¿e powoli zapominaæ siê bêdzie o tej instytucji
prawa rzeczowego. Nale¿y te¿ �udro¿niæ� przekszta³canie u¿ytkowania
wieczystego we w³asno�æ i to zarówno od strony formalnoprawnej, jak
i organizacyjnej, tu jednak niezbêdne s¹ odpowiednie nak³ady pieniê¿ne
ze strony pañstwa. Inwestycje w przekszta³cenie tradycyjnych ksi¹g
wieczystych w elektroniczne nie przynios³y radykalnych zmian, a niekiedy
wprost zaciemni³y wypisy z ksi¹g wieczystych. Nie oby³o siê bez �wpa-
dek� i nowych trudno�ci.

Podkre�lano potrzebê wzmocnienia gwarancji bezpieczeñstwa obrotu
nieruchomo�ciami, tak aby dla skutecznego przeniesienia w³asno�ci nie-
ruchomo�ci niezbêdny by³ wpis do ksiêgi wieczystej. Wysuwano argu-
ment, ¿e skoro taki warunek obowi¹zuje przy zbywaniu u¿ytkowania
wieczystego, to tym bardziej powinien mieæ zastosowanie przy przeno-
szeniu w³asno�ci nieruchomo�ci. Jest to kwestia szczególnie wa¿na dla
notariuszy, gdy¿ od rozstrzygniêcia tego zale¿y, czy bêdziemy mieli do
czynienia z konstytutywnym, czy te¿ niekonstytutywnym wpisem do
ksiêgi wieczystej.

Swego rodzaju uzupe³nienia i rozwiniêcia niektórych w¹tków mery-
torycznych pojawi³y siê w koreferacie prof. dr. hab. Jerzego Pisuliñskie-
go, który szczególnie eksponowa³ kwestie nowych typów zabezpieczeñ,
w tym d³ug gruntowy, na temat którego padaj¹ rozmaite g³osy, od en-
tuzjastycznych (ze strony banków) po zdroworozs¹dkowe, akcentuj¹ce
zagro¿enia i niebezpieczeñstwa wi¹¿¹ce siê z jego wprowadzeniem.

O wybranych problemach regulacji czynno�ci prawnych w nowym
kodeksie cywilnym mówi³ dr hab. Piotr Machnikowski. Poszerzy³ to
wyst¹pienie prof. dr hab. Jacek Go³aczyñski, skupiaj¹c siê na formie
czynno�ci prawnych w nowym kodeksie cywilnym. Wiele ciekawych
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uwag i informacji na te tematy odnosi³o siê do praktyki notarialnej.
Wyst¹pienia tych Autorów bêdziemy publikowaæ w kolejnych numerach
�Rejenta�.

Niezwykle interesuj¹cy dla notariuszy by³ wyk³ad prof. dr hab.
Maksymiliana Pazdana, który zasypa³ zebranych nowymi rozwi¹zaniami
prawnymi w sferze prawa spadkowego. Do jego praktycznych aspektów
nawi¹zywa³ notariusz Leszek Zabielski w swoim barwnym wyst¹pieniu.

O nowych rozwi¹zaniach w niemieckim prawie spadkowym oraz
projekcie regulacji prawa spadkowego przygotowanym przez Komisjê
Europejsk¹ poinformowa³ go�æ sympozjum notariusz dr Felix Oderski
z Niemiec. Jego uwagi by³y okazj¹ do porównañ polskiego prawa spad-
kowego z prawem niemieckim. Jak stwierdzono, obie strony maj¹ wiele
ciekawych instytucji prawnych, o których warto wiedzieæ i wymieniaæ
miêdzy sob¹ do�wiadczenia notarialne.

W podsumowaniu stwierdzono, ¿e istnieje g³êboki sens organizowania
takich konferencji, by nie tylko zainteresowaæ notariuszy, ale tak¿e
wszystkich prawników aktualnymi i projektowanymi problemami w sto-
sowaniu prawa. Natura prawa jest taka, ¿e ono ¿yje, stale siê zmienia,
rozwija, a tak¿e przemija. Jest czas na refleksjê, ocenê, analizê prawn¹
i gospodarcz¹. Nie mo¿na te¿ zapominaæ o spo³ecznym obliczu prawa.
Notariusze zawsze byli blisko spraw ludzi, ich problemów w³asno�cio-
wych, spadkowych, rodzinnych i gospodarczych. Tak te¿ pozostanie. Ich
misj¹ jest bowiem bezstronno�æ i bezpieczeñstwo obrotu prawnego, oparta
na solidnym prawie i wolno�ciach obywatelskich.

Nowy kodeks cywilny ma byæ swego rodzaju konstytucj¹ ludzi
wolnych, ich podpor¹ prawn¹ i kierunkowskazem w najwa¿niejszych
sprawach ¿ycia osobistego i gospodarczego. Nie mo¿na zapominaæ o tym,
¿e prawo cywilne musi byæ prawem zrozumia³ym i akceptowanym
spo³ecznie, rol¹ prawników jest jego stosowanie zgodnie z podstawowy-
mi regu³ami prawa.

Jerzy Jacyszyn


