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Prace nad optymaln¹ wizj¹ kodeksu cywilnego �
�Zielona Ksiêga�

Przedmiotem niniejszego omówienia jest opracowanie nietypowe, wrêcz
szczególne, jakie do tej pory nie pojawia³o siê na ³amach �Rejenta�. Jest
nim mianowicie efekt pracy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego,
dzia³aj¹cej przy Ministrze Sprawiedliwo�ci, opublikowany pt.� Zielona
Ksiêga�, pod red. prof. dr. hab. A. Radwañskiego. W sk³adzie tej komisji
znajduj¹ siê m.in. prof. dr hab. M Pazdan, prof. dr hab. A. Jakubecki,
dr G. Bieniek � cz³onkowie Rady Programowej �Rejenta�, a w pracach
uczestniczyli tak¿e inni jej uczestnicy, m.in. prof. dr hab. E. Marsza³kow-
ska-Krze�.

G³ównym zadaniem, którego podjê³a siê Komisja Kodyfikacyjna jest
odpowied� na pytanie: jaki ma mieæ kszta³t przysz³y kodeks cywilny, jak¹
ma odgrywaæ rolê w systemie prawa Rzeczpospolitej Polskiej, by dobrze
s³u¿yæ spo³eczeñstwu i pañstwu w obrocie prawnym i gospodarczym.

Tak zasadniczo postawione pytania maj¹ charakter wizjonerski, ale te¿
musz¹ odnie�æ siê do stanu aktualnego, czyli stworzenia swego rodzaju
bilansu instytucji kodeksu cywilnego (prawa cywilnego w ogólno�ci), by
na tej podstawie stwierdziæ, które z dotychczasowych rozwi¹zañ jury-
dycznych odpowiednio pe³ni¹ swoj¹ funkcjê prawn¹, które za� wymagaj¹
korekt, ulepszeñ i modyfikacji, a które wypada �po¿egnaæ� i rozstaæ siê
z nimi na zawsze.

Nadszed³ ju¿ bowiem � jak twierdz¹ twórcy tego opracowania g³osem
przewodnicz¹cego � czas, by podj¹æ zasadnicz¹ dyskusjê nad przysz³o-
�ci¹ kodeksu cywilnego. Skoro tak jest, to �Rejent� powinien zaintere-
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sowaæ Czytelników tym opracowaniem, by mogli oni w³¹czyæ siê w nurt
prac nad optymaln¹ wizj¹ kodeksu cywilnego. Mo¿e to przecie¿ odbywaæ
siê w ró¿nej formie i wybór sposobu tej partycypacji wydaje siê niezwykle
atrakcyjny dla �rodowiska polskich notariuszy. Któ¿ jak nie oni s¹ w stanie
realnie oceniæ wiele instytucji prawa cywilnego, z którymi spotykaj¹ siê
w swojej praktyce notarialnej. Jest to te¿ � jak mo¿na przypuszczaæ �
wy�mienita okazja dla przedstawicieli nauki, judykatury, organów ochro-
ny prawnej, palestry i pomocy prawnej. Dla nich wszystkich �Rejent�
otwiera swoje podwoje, a w szczególno�ci zaprasza notariuszy do po-
wszechnej dyskusji nad wypracowywaniem nowej wizji polskiego ko-
deksu cywilnego. Jest to szczególna okazja, która ponownie tak szybko
siê nie zdarzy, ma ona wymiar historyczny, by nie rzec � precedensowy.
Warto zatem z niej skorzystaæ. Oczywi�cie od samych Czytelników
�Rejenta�, a tak¿e jej Rady Programowej zale¿y, na ile to zaproszenie
zostanie przyjête przez �rodowisko notarialne i jej cia³a samorz¹dowe,
które � jak siê wydaje � s¹ wyj¹tkowo predestynowane do uczestnictwa
w tym przedsiêwziêciu merytorycznym. Notariusze winni wykorzystaæ
tak¹ szansê, a w³adze samorz¹dowe powinny w tym pomóc, promuj¹c
odpowiednie inicjatywy merytoryczne i programowe.

Je¿eli rzeczywi�cie nadszed³ odpowiedni moment do podjêcia prac nad
wypracowywaniem nowego modelu kodeksu cywilnego, to trzeba za-
kre�liæ jego horyzont, by wiadomym by³o, jakie terminy i etapy docho-
dzenia do fina³u legislacyjnego s¹ przewidziane. Mo¿e siê bowiem okazaæ,
¿e dyskusja nad optymaln¹ wizj¹ kodeksu cywilnego bêdzie trwa³a
w nieskoñczono�æ i nigdy siê nie skoñczy. Oczywi�cie równie¿ �usta-
wiczna� troska o jako�æ kodeksu cywilnego ma swoje znaczenie, nie
mówi¹c ju¿ o walorach intelektualnych, lecz nie ma ona nic wspólnego
z realizmem i pragmatyzmem prawnym. Mo¿na i tu �goniæ króliczka�,
tylko czy wtedy ma to jaki� g³êbszy sens?

Mamy zreszt¹ dobre przyk³ady legislacyjne, kiedy to wola ustawodaw-
cy wsparta udzia³em teorii i praktyki przynios³a realne efekty. Mam tu
na uwadze prace nad kodeksem spó³ek handlowych, który, zastêpuj¹c
dawny kodeks handlowy z 1933 r., szybko doczeka³ siê nowej legislatury
i ju¿ niebawem minie 7 lat jego obowi¹zywania. Warto odwo³aæ siê do
obaw i zagro¿eñ, jakie by³y powo³ywane w trakcie dyskusji nad jego
obecnym kszta³tem prawnym. Wiele z nich nie wytrzyma³o konfrontacji
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z rzeczywisto�ci¹ prawn¹., natomiast kodeks spó³ek handlowych dobrze
sobie radzi w obrocie prawnym i gospodarczym.

Oczywi�cie skala i zakres problemów, jakie wywo³uje kodeks cywilny,
s¹ znacznie wiêksze, rodz¹ podobne w¹tpliwo�ci, ale trzeba sobie ju¿ teraz
odpowiedzieæ, czy mo¿liwe jest budowanie jego wizji, czy bezczynno�æ
w tym zakresie jest wskazana? Byæ mo¿e aktywno�æ w tworzeniu nowego
modelu kodeksu cywilnego oka¿e siê równie ciekawa i atrakcyjna do
przyjêcia zarówno przez teoretyków, jak i praktyków prawa cywilnego.

Powracaj¹c do �Zielonej Ksiêgi� warto przypomnieæ, ¿e zgodnie z za-
leceniami Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów decyzje le-
gislacyjne o wa¿nych aktach ustawodawczych powinno siê podejmowaæ
dopiero po publicznym przedstawieniu ich za³o¿eñ � najlepiej w postaci
tzw. �Zielonej Ksiêgi� � a nie na podstawie artyku³owanego ju¿ projektu,
a taki zosta³ opublikowany w Przegl¹dzie Legislacyjnym1. Tak wiêc to
nie wspania³omy�lny gest zadecydowa³ o tym, ¿e mo¿emy zapoznaæ siê
z tym opracowaniem, ale ustawowy (i resortowy) obowi¹zek wynikaj¹cy
z kompetencji Rady Legislacyjnej otwiera nam mo¿liwo�ci przestudiowa-
nia tego niezwykle interesuj¹cym dokumentu. Jest on tak¿e g³ównym
�ród³em wiedzy kierunkowej, czyli ukazuje obszary prawa cywilnego,
którymi zajmowa³a siê Komisja Kodyfikacyjna, koncentruj¹c siê na
wybranych instytucjach kodeksu cywilnego. S¹ one jednak uporz¹dko-
wane wedle tradycyjnego systemu prawa prywatnego, na którym zbu-
dowany jest obecny kodeks cywilny.

�Zielona Ksiêga� zawiera nie tylko zestaw podstawowych zagadnieñ,
nad którymi dyskutowali cz³onkowie Komisji Kodyfikacyjnej, ale tak¿e
za³¹czone s¹ do niej opracowania szczególne, bêd¹ce efektem wspó³pracy
Komisji Kodyfikacyjnej z ekspertami holenderskimi. Oni te¿ dostarczyli
szerszych informacji o kodyfikacjach zachodnioeuropejskich oraz prawie
cywilnym w Unii Europejskiej.

W formie aneksu do �Zielonej Ksiêgi� znajduje siê 20 opracowañ od-
nosz¹cych siê do wybranych instytucji prawa cywilnego w niektórych
krajach Unii Europejskiej (s. 205-602).

Budowa merytoryczna �Zielonej Ksiêgi� przybra³a kszta³t obecnego
zbioru przepisów �Kodeks cywilny�, a wiêc:

1 Przegl¹d Legislacyjny 2006, nr 1, s. 7 i nast.
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I. Czê�æ ogólna po�wiêcona jest rozwa¿aniom nad zwi¹zkami miêdzy
prawem prywatnym a kodeksem cywilnym (s. 11-59). Wywo³anych jest
tu wiele ciekawych kwestii, takich jak np. status prawny kodeksu cy-
wilnego, podmioty prawa cywilnego, w tym zw³aszcza osoby fizyczne,
osoby prawne, niepe³ne osoby prawne, przedsiêbiorca, ochrona dóbr
osobistych osób prawnych. Drug¹ grupê zagadnieñ otwieraj¹ czynno�ci
prawne, wyk³adnia, typologia, reprezentacja, powiernictwo, forma czyn-
no�ci prawnych, elektroniczna postaæ o�wiadczenia woli, relacje miêdzy
formami, klauzule generalne, przedawnienia i terminy zawite.
II. Prawo rzeczowe, godne polecenia polskim notariuszom, maj¹cym

na co dzieñ do czynienia np. z ksiêgami wieczystymi, a zw³aszcza z w³a-
sno�ci¹ oraz ograniczonymi prawami rzeczowymi. Tu warto przywo³aæ
punkt wyj�cia dla reformatorów kodeksu cywilnego. Jest nim wymóg
daleko id¹cej rewizji tej dziedziny prawa, który opiera siê na za³o¿eniu
koncentracji przepisów reguluj¹cych prawa rzeczowe w jednej ksiêdze
kodeksu cywilnego, co zapobieg³oby obecnemu ich rozproszeniu, szczegól-
nie niekorzystnemu ze wzglêdu na panuj¹c¹ zasadê numerus clausus oraz
konieczno�æ rewizji przydatno�ci niektórych praw rzeczowych w systemie
spo³eczno-gospodarczym III Rzeczpospolitej. Ciekaw¹ propozycj¹ jest
rozwa¿enie ustanowienia nowych ich typów (s. 63). Nie wchodz¹c w szcze-
gó³y, ta czê�æ opracowania koncentruje siê na roli i znaczeniu ksi¹g wie-
czystych, w³asno�ci, odrêbnej w³asno�ci lokali, spó³dzielczym w³asno�cio-
wym prawie do lokalu, u¿ytkowaniu wieczystym (eliminacja!), prawie
zabudowy, urz¹dzeniach przemys³owych, rzeczowym zabezpieczeniu
wierzytelno�ci (hipoteka, d³ug gruntowy, zastaw, przew³aszczenie na za-
bezpieczenie). Tyle tytu³em awizacji zagadnieñ do których � jak s¹dzê �
warto bêdzie powracaæ w szczegó³owych relacjach z tego dokumentu.
III. Prawo zobowi¹zañ. W tej czê�ci �Zielonej Ksiêgi� poddany zosta³

analizie jurydycznej zakres regulacji kodeksowej i pozakodeksowej, a tak¿e
prawo bankowe, prawo najmu lokali mieszkalnych, umowa o podró¿,
umowa dostawy, a wreszcie niezwykle interesuj¹ce zagadnienie strate-
giczne, odnosz¹ce siê do pytania, czy do katalogu umów nazwanych nie
nale¿a³oby do³¹czyæ nowych typów umów, jakie pojawi³y siê w innych
regulacjach prawnych lub w praktyce gospodarczej. Wiele te¿ problemów
unifikuj¹cych budzi kwestia europejskiego prawa umów czy te¿ umów
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konsumenckich, które s¹ implementowane z prawa wspólnotowego do
prawa polskiego. O tych zagadnieniach pisze m.in. R. Stefanicki2.

Po szczegó³owych i niezwykle skomplikowanych rozwa¿aniach nad
tymi zagadnieniami w �Zielonej Ksiêdze� sformu³owane zosta³y tak¿e ogólne
wnioski kodyfikacyjne dla prawa polskiego (s. 111) oraz szczegó³owe,
odnosz¹ce siê do sprzeda¿y konsumenckiej, kredytu konsumenckiego,
klauzul niedozwolonych, odpowiedzialno�ci za produkt niebezpieczny czy
umów zawieranych poza lokalem przedsiêbiorstwa.

Kolejny obszar zainteresowañ nowego prawa zobowi¹zañ dotyczy
papierów warto�ciowych (s. 127-132) i umiejscowienia niektórych kwestii
w przysz³ym kodeksie cywilnym.

Prawo zobowi¹zañ w �Zielonej Ksiêdze� zajê³o siê m.in. takimi kwestiami,
jak zakres umowy komisu, znaki legitymacyjne, zapis d³ugu na okaziciela,
przekaz, a tak¿e odpowiedzialno�æ d³u¿nika, odpowiedzialno�æ za doznan¹
krzywdê (szkoda niemaj¹tkowa), kara umowna, odpowiedzialno�æ od-
szkodowawcza z tytu³u czynów niedozwolonych.
IV. Prawo rodzinne i opiekuñcze to kolejny obszar zainteresowania

�Zielonej Ksiêgi�. Ono bowiem zosta³o w³¹czone w ramy nowego ko-
deksu cywilnego. Pozostawiaj¹c obecnie na uboczu ten fragment prawa
cywilnego nale¿y wyra�nie stwierdziæ, ¿e Komisja Kodyfikacyjna przyjê³a
kompleksow¹ nowelizacjê przepisów prawa rodzinnego i opiekuñczego
ujêtego obecnie w kodeksie rodzinnym i opiekuñczym. Jego omówienie
oparte na uzasadnieniu przygotowanym przez Zespó³ Prawa Rodzinnego
KKPC znajduje siê równie¿ w tym opracowaniu.
V. Prawo spadkowe jest ostatni¹ czê�ci¹ �Zielonej Ksiêgi�, a w za-

sadzie wskazane s¹ w niej kwestie wymagaj¹ce studiów i dyskusji
w poszukiwaniu rozstrzygniêæ optymalnych. Jest to wiêc otwarty teren
do dyskusji prawniczych o charakterze teoretycznym i praktycznym.
Winien on interesowaæ w szczególno�ci �rodowisko notarialne, gdy¿ jego
materia jest czêsto przedmiotem praktyki notarialnej. Co wiêcej, niektóre
propozycje rozwi¹zañ jurydycznych zosta³y przygotowane przez grupê,
w której uczestniczyli notariusze z Fundacji Centrum Naukowego No-
2 R. S t e f a n i c k i, Ochrona konsumenta w �wietle ustawy o szczególnych warunkach

sprzeda¿y konsumenckiej Kraków 2006, s. 444; zob.  recenzjê tej pozycji (Rejent 2006,
nr 11, s. 195-202).
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tariatu w porozumieniu z Krajow¹ Rad¹ Notarialn¹. Ich wk³ad jest szcze-
gólnie widoczny w kwestii wprowadzenia tzw. testamentów dzia³owych.

Celem regulacji prawnospadkowej jest zakre�lenie jej obszaru, gdy¿
oczywiste s¹ zwi¹zki tego prawa z prawem rodzinnym, a zw³aszcza
stosunki maj¹tkowe, które stanowi¹ do�æ czêsto o tre�ci spadku. Na
wspó³czesne prawo spadkowe wp³ywaj¹, w znacznie wiêkszym ni¿ dot¹d
stopniu, konsekwencje naszego cz³onkostwa w Unii Europejskiej, która
tak¿e intensywnie pracuje nad tymi regulacjami, d¹¿¹c do ich unifikacji
w ramach miêdzynarodowego prawa spadkowego.

�Zielona Ksiêga� g³ówny akcent po³o¿y³a na dziedziczenie, stawiaj¹c
zasadnicze pytanie, czy nie dopu�ciæ wy³omu od zasady sukcesji uniwer-
salnej w postaci zapisu windykacyjnego, stanowi¹cego odmianê sukcesji
singularnej. Podobnie z dziedziczeniem ustawowym wi¹¿e siê wiele pytañ
i w¹tpliwo�ci, które daj¹ powa¿ny materia³ do dyskusji i rozwa¿añ dla
�rodowiska prawniczego. Szczególnie interesuj¹ce dla notariuszy mog¹
siê okazaæ kwestie rozporz¹dzeñ ostatniej woli, w tym m.in. tak¿e pro-
pozycje dopuszczenia � obok testamentów � umowy o dziedziczenie,
testamentów wspólnych, testamentów �dzia³owych�. Zakre�lony w �Zie-
lonej Ksiêdze� przedmiot do dyskusji w zakresie prawa spadkowego
zamykaj¹ kwestie wspólno�ci spadkowej i odpowiedzialno�ci za d³ugi
spadkowe, która co prawda � w ocenie komisji � jest uregulowana
poprawnie, lecz nie wyklucza to postulatów de lege ferenda.

W zakoñczeniu �Zielonej Ksiêgi� �pojawiaj¹ siê pocz¹tkowe pytania:
jak¹ nale¿y obraæ drogê, aby osi¹gn¹æ po¿¹dany kszta³t kodeksu cywil-
nego, czy nale¿a³oby nadal pracowaæ nad jego ulepszaniem i poprawia-
niem, czy te¿ zrezygnowaæ z tej metody i przyj¹æ wariant nowej regulacji
prawnej (kodyfikacji tej ga³êzi prawa) i zaproponowaæ nowoczesn¹ wersjê
kodeksu cywilnego. Nie jest to proste i w sposób oczywisty wywo³uje
dyskusjê w �rodowisku prawniczym. Zdaniem Rady Legislacyjnej �jest
niezmierne wa¿ne, aby kodeks cywilny odpowiada³ wyzwaniom chwili
bie¿¹cej. Niestety jego stan obecny pozostawia wra¿enie kodyfikacji
czê�ciowej i w znacznej mierze przestarza³ej...�.

Je¿eli tak jest w rzeczywisto�ci � w ocenie teoretyków i praktyków
prawa cywilnego � to nie ma na co czekaæ. Nale¿y jak najszybciej w³¹czyæ
siê do prac nad optymalizacj¹ wizji kodeksu cywilnego w Rzeczypospo-
litej Polskiej, do czego � jeszcze raz � zapraszamy �rodowisko polskiego
notariatu.


