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Recenzja

Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa
europejskiego, pod redakcj¹ Edwarda Drozda, Aleksandra

Oleszki i Maksymiliana Pazdana,
ofiarowane Panu Rejentowi Romualdowi Sztykowi,

Kluczbork 2007, s. 577
Dorobek pi�miennictwa prawniczego zosta³ wzbogacony o warto-

�ciow¹ pozycjê, jak¹ s¹ Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o nota-
riacie i prawa europejskiego. Jest to obszerna praca zbiorowa ofiarowana
Romualdowi Sztykowi, twórcy i wieloletniemu redaktorowi naczelnemu
Rejenta, w dowód uznania dla Jego dokonañ, przez grono przyjació³
i wspó³pracowników skupionych wokó³ tego pisma. Ka¿dy, nawet przy-
padkowy czytelnik Rejenta wie, ¿e pismo to stworzy³ notariusz Romuald
Sztyk i swoj¹ ogromn¹ prac¹ spowodowa³, ¿e jest uznawane za jeden
z najlepszych periodyków z zakresu prawa cywilnego i handlowego.
Dziêki zdolno�ciom organizatorskim i cechom charakteru potrafi³ skupiæ
wokó³ pisma najwybitniejszych przedstawicieli polskiej nauki prawa, zw³asz-
cza cywilnego, handlowego i miêdzynarodowego prywatnego, a tak¿e
przedstawicieli praktyki prawniczej. Nic te¿ dziwnego, ¿e w dedykowanej
Mu Ksiêdze Pami¹tkowej grono Autorów jest bardzo liczne (a¿ 38 osób).

Ksiêga podzielona jest na trzy czê�ci: prawo prywatne, prawo o no-
tariacie i prawo europejskie. W pierwszej, najobszerniejszej, zamieszczo-
nych jest 25 artyku³ów.
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Otwiera j¹ ciekawy artyku³ Adama Bieranowskiego Koncepcja miesz-
kania rodzinnego jako przedmiotu szczególnej i kompleksowej ochrony
prawnej. Poruszana w nim problematyka nie ma zbyt wiele miejsca
w polskiej literaturze prawniczej, co wynika tak¿e z fragmentarycznych
uregulowañ prawnych w tym zakresie, dlatego Autor przed omówieniem
obowi¹zuj¹cego stanu prawnego i wniosków de lege ferenda przedstawi³
koncepcje ochrony mieszkania rodzinnego w wybranych europejskich
porz¹dkach prawnych. Okre�laj¹c specjalny status mieszkania rodzinnego
w prawie polskim, Autor zauwa¿a, ¿e �sporadycznie tylko pojawiaj¹ siê
przepisy kszta³tuj¹ce w odniesieniu do okre�lonych typów praw podmio-
towych wspólno�æ ma³¿eñsk¹ (art. 6801 k.c. oraz uchylony art. 215 § 2
i 3 prawa spó³dzielczego)�. Uwagi te s¹ bardzo cenne, szkoda tylko, ¿e
nie mo¿emy poznaæ pogl¹du Autora co do uregulowañ zawartych w obecnie
obowi¹zuj¹cej ustawie o spó³dzielniach mieszkaniowych. Maj¹c na uwa-
dze zainteresowania Autora t¹ problematyk¹, mo¿na mieæ nadziejê, ¿e
bêdzie to przedmiotem odrêbnej publikacji.

W artykule Ochrona w³asno�ci nieruchomo�ci w prawie polskim �
wybrane zagadnienia Lidia B³¹dek przedstawi³a ograniczenia w rozporz¹-
dzaniu prawem w³asno�ci nieruchomo�ci wynikaj¹ce z ustawy z dnia 11
kwietnia 2003 roku o kszta³towaniu ustroju rolnego oraz innych ustaw,
w aspekcie ich zgodno�ci z Konstytucj¹ RP oraz podstawowymi aktami
prawnymi Unii Europejskiej. Autorka, wykazuj¹c sprzeczno�æ tych ure-
gulowañ prawnych z Konstytucj¹ i prawem unijnym, zdecydowanie prze-
ciwstawia siê takim rozwi¹zaniom legislacyjnym.

Zagadnienia maj¹ce donios³e znaczenie praktyczne, zw³aszcza w prawie
cywilnym i finansowym, zwi¹zane z organizacj¹ dzia³alno�ci gospodarczej
przedsiêbiorców i wiêzi miêdzy poszczególnymi jednostkami organizacyj-
nymi podmiotów, omówi³ Jan Brol w wyczerpuj¹cym artykule popartym
orzecznictwem s¹dowym i literatur¹, zatytu³owanym Z problematyki wie-
lo�ci przedsiêbiorstw jednego przedsiêbiorcy. Autor s³usznie uwa¿a, ¿e na
aprobatê zas³uguje dominuj¹cy kierunek w orzecznictwie S¹du Najwy¿sze-
go o dopuszczalno�ci wyk³adni art. 551 k.c. w kierunku stwierdzenia
samodzielno�ci niektórych jednostek organizacyjnych przedsiêbiorcy.

Rolê badañ naukowych, orzecznictwa s¹dowego, w tym w szcze-
gólno�ci Trybuna³u Konstytucyjnego, jako czynnika rozwoju prawa rolnego
przedstawi³ Roman Budzinowski w artykule Nauka jako czynnik rozwoju
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prawa rolnego. Wa¿ne jest, co podkre�la Autor, by polska nauka mia³a
w miarê ca³o�ciowe opracowanie problematyki prawa rolnego (jak np.
prawo w³oskie) oraz by prowadzi³a pog³êbione badania rolnego prawa
wspólnotowego, chocia¿by w celu dostosowania prawa krajowego do
funkcjonowania rolnictwa w warunkach Polski w UE.

Inny charakter ma natomiast artyku³ Edwarda Drozda Podzia³ do
korzystania nieruchomo�ci wspólnej. Jest on naukow¹ analiz¹ przepisów
kodeksu cywilnego i ustawy o w³asno�ci lokali reguluj¹cych wspó³ko-
rzystanie z nieruchomo�ci w ramach wspó³w³asno�ci nieruchomo�ci
wspólnej, dotyczy wiêc bardzo istotnej dla praktyki problematyki prawnej.
Autor, który oprócz dzia³alno�ci naukowej ma kontakt z praktyk¹, potrafi
dostrzec problemy niezauwa¿ane czêsto przez teoretyków, a rozleg³a wiedza
pozwala mu na przedstawienie mo¿liwo�ci ich rozwi¹zywania. W przed-
stawianym artykule omawia charakter podzia³u quoad usum, formê i spo-
sób zawierania umowy, a nastêpnie rozwa¿a zagadnienia zwi¹zane z cha-
rakterem tego podzia³u w przypadku nieruchomo�ci wspólnej dla wiêkszej
ilo�ci lokali wyodrêbnionych (tzw. du¿ej wspólnoty), ustosunkowuj¹c siê
do stanowiska wystêpuj¹cego w orzecznictwie i pi�miennictwie, ¿e podzia³
taki jest czynno�ci¹ zwyk³ego zarz¹du. Dochodzi do s³usznej, moim zda-
niem, konkluzji, ¿e �podzia³ do korzystania nieruchomo�ci wspólnej wymaga
zgody wszystkich wspó³w³a�cicieli i nie powinien byæ traktowany sche-
matycznie jako czynno�æ przekraczaj¹ca zwyk³y zarz¹d, która w �wietle
art. 24 ustawy o w³asno�ci lokali nie wymaga jednomy�lno�ci�.

W nastêpnym, obszernym artykule, zatytu³owanym Charakter prawny
wspólnoty mieszkaniowej, Józef Fr¹ckowiak w oparciu o orzecznictwo
i doktrynê przedstawia istotê i cechy wspólnoty mieszkaniowej, omawia
ró¿nice miêdzy prawami w³a�cicieli lokali dokonuj¹cych czynno�ci praw-
nych w ramach stosunku wspó³w³asno�ci i wspólnoty mieszkaniowej,
a w czê�ci, moim zdaniem najwa¿niejszej, maj¹cej istotne znaczenie
w praktyce, zajmuje siê wspólnot¹ mieszkaniow¹ jako jednostk¹ organi-
zacyjn¹ wyposa¿on¹ w zdolno�æ prawn¹, zdolno�æ do czynno�ci praw-
nych i zdolno�æ s¹dow¹. Analiza tych zagadnieñ poparta obszern¹ lite-
ratur¹ i orzecznictwem sk³ania Autora do wniosku, ¿e wspólnota
mieszkaniowa w obrocie prawnym i odbiorze spo³ecznym traktowana jest
jako podmiot, a �temu zapotrzebowaniu dobrze wychodzi naprzeciw uj-
mowanie wspólnoty mieszkaniowej jako jednostki organizacyjnej, o której
mowa w art. 331 k.c., czyli tzw. osoby ustawowej�.
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Ju¿ tytu³ artyku³u Edwarda Gniewka, Zabezpieczenie roszczenia pau-
liañskiego, wyja�nia, ¿e Autor, zajmuj¹cy siê na co dzieñ prawem cy-
wilnym materialnym, zaj¹³ siê tym razem równie¿ kwestiami procedury
cywilnej. Rozwa¿ania Autora dotycz¹ przes³anek, trybu i formy zabez-
pieczenia tego roszczenia i przedstawione s¹ metod¹ porównawcz¹
w stosunku do niedawno zmienionych przepisów proceduralnych w tym
zakresie. Autor krytycznie odnosi siê do praktyki s¹dowej, m.in. w zakresie
dotycz¹cym braku uprawdopodobnienia przez uprawnionych przes³anki,
¿e d³u¿nik dzia³a³ ze �wiadomo�ci¹ pokrzywdzenia wierzyciela, a pozwany
o tym wiedzia³ lub przy do³o¿eniu nale¿ytej staranno�ci móg³ siê dowie-
dzieæ. Obszerna czê�æ artyku³u po�wiêcona jest zabezpieczeniu roszczeñ
niepieniê¿nych na nieruchomo�ci przez nakazanie wpisania stosownego
ostrze¿enia w ksiêdze wieczystej (art. 775 § 1 pkt 5 k.p.c.). Bardzo cenne
s¹ uwagi Autora dotycz¹ce zabezpieczenia tych roszczeñ w drodze hi-
poteki i argumenty w nich okre�lone, ¿e roszczenie pauliñskie, jako
niepieniê¿ne, nie mo¿e byæ zabezpieczone hipotek¹ przymusow¹.

Artyku³ Jacka Góreckiego Zapis windykacyjny � uwagi de lege ferenda
bêdzie z pewno�ci¹ stanowi³ istotny wk³ad w tocz¹cych siê pracach nad
reform¹ prawa spadkowego. Autor ju¿ na wstêpie podkre�la, ¿e obecnie
spadkodawca nie mo¿e skutecznie zdecydowaæ o sposobie podzia³u spad-
ku, w zwi¹zku z czym powinny nast¹piæ zmiany w tym zakresie. Czy
rozwi¹zaniem mo¿e byæ zapis windykacyjny? By podj¹æ próbê odpowie-
dzi na to pytanie, Autor przedstawia regulacje zapisu windykacyjnego
w niektórych pañstwach europejskich (Francji, Belgii, Luksemburgu i W³o-
szech), omawiaj¹c zakres uprawnieñ i niektóre ró¿nice wynikaj¹ce z tych
uregulowañ. Nastêpnie szczegó³owo analizuje uprawnienia przys³uguj¹ce
na podstawie zapisu windykacyjnego i zapisu zwyk³ego, okre�laj¹c zalety
i wady ka¿dego z rozwi¹zañ. Nie rozstrzyga jednak na korzy�æ jednego
z nich. Stwierdza w koñcowej czê�ci, ¿e je¿eli wol¹ testatora bêdzie
przyznanie okre�lonego przedmiotu spadkobiercy, wówczas skorzysta
z zapisu zwyk³ego. Chyba ¿e wprowadzona zostanie do polskiego sys-
temu prawa mo¿liwo�æ sporz¹dzenia testamentu dzia³owego.

W artykule Czy prawo procesowe cywilne normuje zakres zabezpie-
czenia przez hipotekê zwyk³¹ roszczeñ o odsetki i koszty postêpowania?
Andrzej Jakubecki przedstawia zagadnienia budz¹ce w doktrynie i orzecz-
nictwie w¹tpliwo�ci, a jednocze�nie bardzo istotne dla praktyki s¹dowej,
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notarialnej i bankowej. Swoje rozwa¿ania opiera Autor na rozwi¹zaniach
uprzednio obowi¹zuj¹cych w zakresie dotycz¹cym prawa wieczystoksiê-
gowego i prawa cywilnego, a tak¿e uregulowaniach dotycz¹cych zastawu,
przytaczaj¹c bardzo szczegó³owo literaturê i orzecznictwo. Szczególnie sze-
roko omawia Autor art. 69 ustawy o ksiêgach wieczystych i hipotece
zawieraj¹cy odes³anie do odrêbnych przepisów i rozbie¿no�ci dotycz¹cych
stosowania per analogiam nie tylko przepisów kodeksu postêpowania
cywilnego, ale równie¿ przepisów kodeksu postêpowania administracyjne-
go. Autor, moim zdaniem, s³usznie przyjmuje, ¿e jedynym przepisem
normuj¹cym zakres, w jakim hipoteka zabezpiecza roszczenie o nieprzedaw-
nione odsetki i koszty postêpowania, jest art. 1025 § 3 k.p.c. i ¿e na
podstawie tego przepisu mo¿na ustaliæ, i¿ hipoteka obejmuje nieprzedaw-
nione odsetki za okres dwóch lat oraz koszty postêpowania w wysoko�ci
nieprzekraczaj¹cej dziesi¹tej czê�ci kapita³u.

Na czym polega mo¿liwo�æ sprawowania funkcji cz³onka zarz¹du
spó³ki kapita³owej przez inn¹ spó³kê, wyja�nia Wojciech Klyta w artykule
Osoba prawna jako piastun organu spó³ki. Autor podkre�la, ¿e wynika-
j¹cy z art. 18 k.s.h. zakaz wykonywania zarz¹du spó³ki kapita³owej przez
osobê prawn¹ jest powszechnie akceptowany równie¿ w innych syste-
mach prawnych, chocia¿ wystêpuj¹ systemy dopuszczaj¹ce mo¿liwo�æ
powierzenia spó³ce kapita³owej funkcji cz³onka zarz¹du spó³ki (system
francuski i angielski). Autor s³usznie uwa¿a, ¿e przeciwko mo¿liwo�ci
pe³nienia tych zadañ przez osobê prawn¹ przemawia choæby ta okolicz-
no�æ, ¿e osoba prawna nie dokonuje samodzielnie procesów my�lowych
i decyzyjnych, a wykonuj¹ je za ni¹ okre�lone osoby fizyczne. W pod-
sumowaniu Autor stwierdza, ¿e rozszerzenie struktury organów spó³ki
kapita³owej jest niecelowe.

Agata Kozio³ jest autork¹ artyku³u Wspólno�æ maj¹tkowa ma³¿eñska
a udzia³ w spó³ce z ograniczona odpowiedzialno�ci¹ � uwagi na tle art. 1831
k.s.h., w którym omawia problematykê o du¿ej donios³o�ci praktycznej,
w zasadzie niebêd¹cej przedmiotem zainteresowania doktryny po wpro-
wadzeniu tego przepisu do kodeksu spó³ek handlowych i nowelizacji
kodeksu rodzinnego i opiekuñczego z 2004 r. Autorka przedstawia sy-
tuacjê prawn¹ wspólników spó³ki z o.o. przed nowelizacj¹ tych kodeksów
i wskazuje liczne rozbie¿no�ci doktrynalne i w¹tpliwo�ci praktyczne po
wprowadzeniu art. 1831 k.s.h.
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Marek Kury³owicz (profesor prawa rzymskiego) nale¿y do grona
uczonych, którzy potrafi¹ znakomicie wykorzystywaæ rozleg³¹ wiedzê
historyczn¹ do wspó³czesnych projektów reformowania prawa cywilne-
go. W artykule Fideicommissum heraditatis, zapis uniwersalny i substy-
tucja powiernicza powraca do zasygnalizowanego w 1991 roku w Rejencie
artyku³u dotycz¹cego zapisu uniwersalnego i podstawienia powiernicze-
go, (w którym widzia³ ich miejsce we wspó³czesnym polskim prawie
spadkowym) i omawia te instytucje w �wietle najnowszych badañ do-
tycz¹cych prawa rzymskiego, nakre�laj¹c ich zarys w kolejnych okresach
historycznych w Polsce. Jak wiadomo, dekret � Prawo spadkowe z 1946 r.
i kodeks cywilny odrzuci³y te rozwi¹zania. Jednak¿e postulat przywró-
cenia podstawienia powierniczego znalaz³ siê w Zielonej Ksiêdze, obej-
muj¹cej za³o¿enia nowego kodeksu cywilnego. Autor przedstawia projekt
unormowañ kodeksowych, który przygotowa³ Franciszek Longchamps
de Berier i uznaje, ¿e do�wiadczenia historyczne oraz europejskie kody-
fikacje cywilne przekonuj¹ do wprowadzenia zapisu powierniczego czy
substytucji fiducjarnej do polskiego prawa spadkowego.

Ju¿ sam tytu³ artyku³u Andrzeja M¹czyñskiego Prawo do lokali miesz-
kalnych w budynkach spó³dzielczych mówi o tym, ¿e tematyka rozwa¿añ
Autora, specjalisty prawa spó³dzielczego z du¿¹ praktyk¹ orzecznicz¹
w Trybunale Konstytucyjnym, bêdzie bardzo interesuj¹ca dla praktyki
s¹dowej i notarialnej. I rzeczywi�cie, Autor nie tylko omawia wszystkie
kategorie praw do lokali spó³dzielczych, ale równie¿ porusza wiele za-
gadnieñ budz¹cych w¹tpliwo�ci przy stosowaniu ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych, szczególnie po jej noweli z 14 czerwca 2007 r., przed-
stawiaj¹c sposoby ich rozwi¹zania. Dotyczy to przede wszystkim �uw³asz-
czenia� cz³onków dysponuj¹cych uprawnieniami wynikaj¹cymi z loka-
torskiego prawa do lokalu. Autor nie móg³ dostrzec, co jest oczywiste,
wszystkich problemów wystêpuj¹cych w tym zakresie w praktyce.
Ciekawy by³by Jego g³os dotycz¹cy nabywania w³asno�ci lokalu przez
ma³¿onków w sytuacji, gdy przydzia³ prawa lokatorskiego otrzyma³o jedno
z nich, bêd¹c jeszcze stanu wolnego. Brak unormowania tego problemu
w ustawie o spó³dzielniach mieszkaniowych powoduje, ¿e praktyka jest
rozbie¿na: zwolennicy nabycia w³asno�ci przez ma³¿onków na zasadzie
wspólno�ci ustawowej ma³¿eñskiej argumentuj¹, ¿e wobec braku odrêb-
nych uregulowañ stosowaæ nale¿y przepisy kodeksu rodzinnego i opie-
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kuñczego, tym bardziej ¿e kredyt mieszkaniowy by³ w czê�ci sp³acany
równie¿ przez wspó³ma³¿onka, a ponadto przy nabyciu w³asno�ci lokalu,
do którego przys³uguje uprawnionemu prawo najmu (art. 48 ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych) mo¿liwe jest tylko nabycie na wspól-
no�æ, inni uwa¿aj¹, ¿e nabycie powinno nast¹piæ na maj¹tek odrêbny
cz³onka, który otrzyma³ przydzia³ lokalu, na zasadzie surogacji.

Ryszard Mikosz w artykule Obowi¹zek zapobiegania szkodom w �ro-
dowisku (kilka uwag systemowych na tle obowi¹zuj¹cej regulacji prawnej)
omawia wa¿n¹, bo uznan¹ za konstytucyjn¹, zasadê ustrojow¹ pañstwa,
problematykê zapobiegania szkodom w �rodowisku. Ochrona �rodowiska
i odpowiedzialno�æ za szkody ekologiczne uregulowane s¹ w kilku aktach
normatywnych (ustawie z 27 kwietnia 2001 r. � Prawo ochrony �ro-
dowiska, ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom
w �rodowisku i ich naprawie oraz w kodeksie cywilnym). Autor omawia
komplikacje wynikaj¹ce z niespójnych przepisów i stwierdza w zakoñ-
czeniu, ¿e ustawodawca nie troszczy siê o zgodno�æ nowo wprowadza-
nych rozwi¹zañ z wcze�niej obowi¹zuj¹cymi.

Odp³atne nabycie w³asno�ci do maj¹tku wspólnego ma³¿onków to tytu³
artyku³u Miros³awa Nazara. W pierwszej czê�ci � uwagach ogólnych �
Autor przedstawia nie zawsze dostrzegan¹ kwestiê, ¿e nabycie w³asno�ci
do maj¹tku wspólnego nie stanowi czynno�ci zarz¹du maj¹tkiem wspól-
nym, gdy¿ dopiero po jej nabyciu rzecz lub prawo wchodzi do tego
maj¹tku. W wypadku odp³atnego nabycia w³asno�ci czynno�ci¹ zarz¹du
bêdzie dopiero spe³nienie �wiadczenia wzajemnego z maj¹tku wspólnego.
Nastêpnie Autor omawia zasadê wspó³dzia³ania ma³¿onków w wykony-
waniu zarz¹du maj¹tkiem wspólnym, a w czê�ci drugiej i trzeciej odp³atne
nabycie nieruchomo�ci (bardzo szczegó³owo) i takie¿ nabycie ruchomo-
�ci, przedstawiaj¹c propozycje interpretacji unormowañ zawartych w ko-
deksie rodzinnym i opiekuñczym po nowelizacji tego kodeksu z 2004 r.

Charakter prawny indosu wekslowego oraz skutki prawne, jakie mog¹
wywo³aæ podmioty prawne pos³uguj¹ce siê indosem wekslowym, oma-
wia Leszek Ogieg³o w artykule Prawny charakter indosu wekslowego. Po
okre�leniu pojêcia indosu Autor przedstawia stanowisko doktryny doty-
cz¹ce jego charakteru i opowiada siê za stanowiskiem, które okre�la go
jako jednostronn¹ czynno�æ prawn¹. Dla uzasadnienia stanowiska poddaje
analizie dzia³ania podejmowane przez indosanta.
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Ci¹gle aktualne zagadnienia dotycz¹ce pe³nomocnictw przedstawia
w artykule Pe³nomocnictwo nieodwo³alne w praktyce notarialnej Jadwiga
Pazdan. Rozwa¿ania oparte s¹ na bardzo bogatej literaturze polskiej i nie-
mieckiej oraz orzecznictwie, a analiza prowadzana jest przy wykorzysta-
niu przyk³adów wystêpuj¹cych w praktyce bankowej i notarialnej. W ar-
tykule zawartych jest wiele wskazówek do bezpo�redniego zastosowania
w praktyce notarialnej.

Tytu³owe Zobowi¹zania umowne dotycz¹ce nieruchomo�ci po wej�ciu
w ¿ycie w Polsce konwencji rzymskiej z 1980 r. o prawie w³a�ciwym dla
zobowi¹zañ umownych, omawia w swoim artykule Maksymilian Pazdan.
We wstêpnej czê�ci artyku³u Autor przypomina zakres praw (rzeczowych
i obligacyjnych), podlegaj¹cych normie z art. 25 § 2 p.p.m., a nastêpnie
omawia pojêcie zobowi¹zania umownego i zmiany w stanie prawnym
dotycz¹cym nieruchomo�ci, podkre�laj¹c, ¿e konwencja nie reguluje kwestii
nale¿¹cych do prawa rzeczowego, które ustala siê na podstawie krajo-
wych norm kolizyjnych prawa prywatnego miêdzynarodowego

Hipotekê i jej podzia³ w przypadku zbywania czê�ci nieruchomo�ci
gruntowej lub wydzielanego lokalu omawia Jerzy Pisuliñski w artykule
Hipoteka na nieruchomo�ci zabudowanej domem mieszkalnym. Uwagi de
lege lata i de lege ferenda.

Jak wiadomo, w prawie polskim przyjête zosta³o rozwi¹zanie, ¿e
w przypadku podzia³u nieruchomo�ci hipoteka, która j¹ obci¹¿a, nie dzieli
siê, lecz przekszta³ca siê w hipotekê ³¹czn¹. Jednak¿e od wspomnianej
zasady istniej¹ wyj¹tki. Wprowadza je przede wszystkim ustawa o spó³-
dzielniach mieszkaniowych. Rozwi¹zaniom przyjêtym w tej ustawie
po�wiêca Autor wiele uwagi, dostrzegaj¹c liczne rozwi¹zania b³êdne lub
co najmniej budz¹ce powa¿ne w¹tpliwo�ci. Du¿¹ czê�æ artyku³u po�wiê-
ca szczegó³owemu omówieniu (ilustruj¹c przyk³adami) sposobu zaspo-
kojenia wierzytelno�ci zabezpieczonej hipotek¹ ³¹czn¹, na podstawie art. 76
ust. 2 u.k.w.h. i 1039 k.p.c. W koñcowej czê�ci omawia próby zmiany
tych uregulowañ w projekcie noweli ustawy o ksiêgach wieczystych
i hipotece przyjêtym przez Radê Ministrów 24 lipca 2007 r.

Nastêpny artyku³ dotyczy problematyki prawa handlowego. Nosi on
tytu³ O uchwa³ach zgromadzeñ spó³ek kapita³owych w protoko³ach no-
tarialnych a jego autorem jest Wojciech Popio³ek.
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Autor koncentruje rozwa¿ania na formie uchwa³ podejmowanych na
walnych zgromadzeniach, a w zasadzie po�wiêca je w ca³o�ci za³¹czni-
kom do protoko³u. S¹ to zagadnienia, którymi nie zajmowa³a siê dotych-
czas doktryna, chocia¿ maj¹ one istotne znaczenie w praktyce. W pe³ni
podzielam zaprezentowane stanowisko, ¿e podejmowane uchwa³y nie musz¹
byæ ujête w tre�ci aktu notarialnego zawieraj¹cego protokó³, lecz mog¹
stanowiæ za³¹czniki do aktu. Co prawda obowi¹zuj¹ce prawo o notariacie
nie okre�la, jakie wymogi formalne musi spe³niaæ dokument, który ma
byæ za³¹cznikiem (okre�la³ je art. 62 § 3 pr. o not. z 1989 r.), ale w artykule
tê kwestiê równie¿ wyja�niono.

Zagadnieniom z teorii prawa po�wiecony jest artyku³ Ewy Rott-Pie-
trzyk Wyk³adnia o�wiadczenia woli w prawie holenderskim. Autorka
przedstawia modele wyk³adni o�wiadczenia woli w oparciu o preferowa-
ne metody wyk³adni, omawia szczegó³owo regu³ê Haviltex (nazwa od
regu³y sformu³owanej przez holenderski Sad Najwy¿szy w sprawie Ermes/
Haviltex), a w zakoñczeniu mo¿liwo�æ zastosowania tych rozwi¹zañ
w systemie prawa cywilnego, w zwi¹zku z propozycjami zmian prawa
cywilnego okre�lonymi w Zielonej Ksiêdze.

Próbê zarysowania rozwi¹zañ prawnych dotycz¹cych dzier¿awy pañ-
stwowych nieruchomo�ci rolnych podj¹³ Marek Stañko w artykule Pod-
stawowe za³o¿enia konstrukcyjne �dzier¿awy rolniczej� w �wietle art. 38a
ustawy o gospodarowaniu nieruchomo�ciami rolnymi Skarbu Pañstwa.

Autor przedstawi³ uregulowania dotycz¹ce dzier¿awy pañstwowych
nieruchomo�ci rolnych zawarte w art. 38a wspomnianej ustawy, porów-
nuj¹c je z rozwi¹zaniami w kodeksie cywilnym i innych przepisach, stwier-
dzaj¹c, ¿e uprawnienia wynikaj¹ce z �dzier¿awy rolniczej� z art. 38a s¹
znacznie ubo¿sze ni¿ wynikaj¹ce z innych umów dzier¿awy. W dodatku
pozycja Agencji Nieruchomo�ci Rolnych jest znacznie silniejsza ni¿
dzier¿awcy. Rozwi¹zanie takie nie mo¿e byæ aprobowane i de lege ferenda
nale¿y postulowaæ wzmocnienie pozycji dzier¿awcy.

Z rozwa¿añ nad natur¹ prawn¹ culpa in contrahendo to tytu³ artyku³u
Marii Anny Zachariasiewicz, w którym, zgodnie z tytu³em, Autorka omawia
problematykê odpowiedzialno�ci za niew³a�ciwe zachowanie siê stron
w toku negocjacji. Swoje rozwa¿ania przedstawia w oderwaniu od kon-
kretnych przepisów i analizuje kierunki rozwoju wspólne dla ró¿nych
dziedzin prawa. W oparciu o rozwi¹zania przyjête w innych systemach
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prawnych (Niemcy, Francja, W³ochy, kraje common law) omawia przy-
czyny trudno�ci w ocenie charakteru prawnego culpa in cntrahendo,
a nastêpnie okre�la kryteria, wyznaczaj¹c jej istotê.

Ci¹gle aktualny problem regulacji prawnych obejmuj¹cych zasady
ubiegania siê o rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej omawia Bogumi³a Za³êska-�wi¹tkie-
wicz w artykule Mienie zabu¿añskie � rekompensat ci¹g dalszy i odpo-
wiada na pytanie, w jakim zakresie ustawa z dnia 8 lipca 2005 roku
o realizacji prawa do rekompensaty z tytu³u pozostawionego poza obec-
nymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej zabezpiecza realn¹ ochronê praw
maj¹tkowych osób uprawnionych do otrzymania rekompensaty.

Kolejnym artyku³em omawiaj¹cym zagadnienia prawa rodzinnego po
nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuñczego z 2004 roku jest publi-
kacja Jacka Zra³ka Zgoda jednego z ma³¿onków na dokonanie czynno�ci
prawnej przez wspó³ma³¿onka.

Autor dostrzega wiele w¹tpliwo�ci dotycz¹cych m.in. dokonania
czynno�ci notarialnych przez ma³¿onków w ustroju wspólno�ci maj¹t-
kowej, które powsta³y po wej�ciu w ¿ycie wspomnianej noweli. Oma-
wiaj¹c rodzaje czynno�ci, na jakie ma³¿onkowie wyra¿aj¹ zgodê, s³usznie
stwierdza, ¿e stanowi¹ je takie zobowi¹zania, które wynikaj¹ z czynno�ci
prawnej, i dokonywana czynno�æ mie�ci siê w zakresie zarz¹du maj¹t-
kiem wspólnym. Pojêcie zarz¹du Autor wyja�nia, przedstawiaj¹c kontro-
wersyjne pogl¹dy wystêpuj¹ce w literaturze i chocia¿ proponuje praktycz-
ne rozwi¹zanie wielu problemów, to jednak stwierdza w zakoñczeniu, ¿e
wspomniana nowela powa¿nie utrudnia prawid³owe wykonywanie obo-
wi¹zków notarialnych.

Drug¹ czê�æ Rozpraw rozpoczyna Gerard Bieniek publikacj¹ zatytu-
³owan¹ Notariusz w orzecznictwie S¹du Najwy¿szego.

Artyku³ nie jest zwyk³ym przegl¹dem orzecznictwa s¹dowego po�wiê-
conego notariuszowi, lecz problemowym omówieniem najwa¿niejszych
kwestii dotycz¹cych notariatu, z przytoczeniem zarówno konkretnych
orzeczeñ, jak i bogatej literatury przedmiotu. W poszczególnych czê�ciach
omawia Autor pozycjê prawnoustrojow¹ notariusza, miejsce dokonania
czynno�ci notarialnych, kwestie zwi¹zane z zamówieniami publicznymi,
obowi¹zki notariusza, wymogi formalne aktów notarialnych, odpowie-
dzialno�æ odszkodowawcz¹ i karn¹ notariusza oraz odmowê dokonania
czynno�ci notarialnej.
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Jerzy Jacyszyn w artykule Czy zmierzch �wolnego zawodu�? przed-
stawia genezê tych zawodów od czasów prawa rzymskiego (zawody
wyzwolone) do czasów wspó³czesnych. Okre�la istotê i katalog cech
wolnego zawodu (m.in. charakter �wiadczeñ, zaufanie, tajemnica zawo-
dowa, etos wynikaj¹cy z misji i tradycji, odpowiedzialno�æ dyscyplinarna)
i podkre�la, ¿e mimo zg³aszanych postulatów nie zosta³a wprowadzona
do terminologii prawnej definicja wolnego zawodu, chocia¿ w niektórych
przepisach ustawodawca pos³uguje siê tym terminem. Wa¿na i trafna jest
konkluzja Autora, ¿e chocia¿ w pracach ustawodawczych mo¿na do-
strzec niebezpieczny trend likwidacji tych zawodów, to w doktrynie
i praktyce gospodarczej krajów Unii Europejskiej nikt nie podwa¿a rangi
i znaczenia wolnych zawodów, a przeciwnie: �kultywowana jest tradycja,
tych zawodów, wyra¿ony jest szacunek i warto�ci ideowe, jakie siê z nimi
wi¹¿¹�. Niebezpieczne s¹ natomiast próby rozszerzenia katalogu podmio-
tów okre�lanych tym terminem, co mo¿e doprowadziæ do traktowania
wolnych zawodów na równi z przedsiêbiorcami.

Ma³gorzata Zofia Król jest pierwsz¹ przedstawicielk¹ polskiej nauki,
która w szerokim zakresie dokonuje analizy przepisów prawa notarialnego
w aspekcie teoretycznoprawnym. Publikowany w recenzowanej publi-
kacji artyku³ Jurysdykcja notariusza z perspektywy teoretycznoprawnej po-
przedzi³y dwa artyku³y o podobnym charakterze, opublikowane w Re-
jencie. Pierwsza czê�æ artyku³u po�wiêcona jest kompetencjom notariusza
i czynno�ciom notarialnym, które s¹ par excellence czynno�ciami okre-
�lanymi w teorii prawa terminem konwencjonalnych. Nastêpnie omawia
to pojêcie oraz konwencjonalne czynno�ci kompetencyjne i obowi¹zek
czynienia u¿ytku z kompetencji notariusza. Czê�æ druga po�wiêcona jest
czynno�ciom notarialnym, trzecia odnosi siê do wypowiedzi o zgodno�ci
z normami, a czwarta dotyczy jurysdykcji notariusza. Autorka podkre�la
wagê i walor instytucji notariusza dla w³a�ciwego funkcjonowania po-
rz¹dku prawnego, stwierdzaj¹c, i¿ �w naszym krêgu kultury prawniczej
u¿yteczno�æ rozwi¹zania prawnego, polegaj¹cego na delegacji czê�ci zadañ
pañstwowych dla notariuszy, wydaje siê oczywista� i na zakoñczenie
wyra¿a zdecydowany sprzeciw przeciwko upolitycznionym wp³ywom
zwulgaryzowanej postaci amerykañskiej kultury prawnej, która �w coraz
wiêkszym stopniu zaw³aszcza i kolonizuje coraz wiêksze obszary�. Uwagi
Autorki s¹ bardzo trafne.
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Dorota Malec w artykule O wielkim poprzedniku �Rejenta� �Prze-
gl¹dzie Notarialnym i innych polskich czasopismach �rodowiska notariu-
szy w XIX-XX w.� przybli¿a czytelnikowi czasopisma po�wiêcone nota-
riatowi, wspominaj¹c na wstêpie pierwsze czasopismo notarialne ukazuj¹ce
siê w jêzyku polskim � Kwartalnik. Organ Stowarzyszenia Kandydatów
Notarialnych � wydawany ju¿ w II po³owie XIX wieku. Uwagê po�wiêca
jednak pismu, które odegra³o najwiêksz¹ rolê dla polskiego notariatu, tj.
Przegl¹dowi Notarialnemu. Omawia historiê jego powstania, okres kra-
kowski (1922-1933) i warszawski, rolê, jak¹ czasopismo odegra³o w
konsolidacji �rodowiska notarialnego, w ¿yciu samorz¹du zawodowego
oraz w pracach nad reformowaniem notariatu (w szczególno�ci tworze-
niem ustawy � Prawo o notariacie z 1933 roku). Artyku³ jest bogatym
�ród³em wiedzy historycznej i informacji o notariuszach oraz sprawowa-
nych przez nich funkcjach samorz¹dowych.

Przegl¹d uregulowañ prawnych z zakresu dotycz¹cego statusu nota-
riusza, przys³uguj¹cych mu uprawnieñ i sprawowanych przez niego zadañ
publicznych, form prawnych, w których dzia³aj¹ kancelarie notarialne,
a tak¿e mo¿liwo�ci ³¹czenia funkcji notariusza z innymi zawodami praw-
niczymi przedstawia Piotr Miko³ajczyk w artykule Kompetencje zawodo-
we notariusza w zakresie sprawowania urzêdu publicznego w �wietle prawa
unijnego oraz krajowego niektórych pañstw Unii Europejskiej.

Artyku³ zawiera bardzo wiele cennych informacji, dotychczas niepubli-
kowanych i stanowi znakomite �ród³o wiedzy, która mo¿e s³u¿yæ jako
materia³ porównawczy w pracach nad reformowaniem polskiego notariatu.

Zagadnienia dotycz¹ce problematyki notarialnej w prawie wspólnoto-
wym przedstawia równie¿ Aleksander Oleszko w artykule Funkcja pu-
bliczna notariatu a charakter zawodu notariusza w �wietle prawa wspólno-
towego. Autor omawia uregulowania prawne dotycz¹ce tej problematyki
zawarte w TWE i przyjêtej w dniu 23 marca 2006 roku rezolucji Par-
lamentu Europejskiego w sprawie zawodów prawniczych i interesu
ogólnego w funkcjonowaniu systemów prawnych i, maj¹c je na uwadze,
przedstawia tzw. regulowan¹ dzia³alno�æ zawodow¹ notariuszy oraz wy-
konywanie przez nich dzia³alno�ci zawodowej na w³asny rachunek. Przy-
taczaj¹c bogat¹ literaturê przedmiotu i orzecznictwo ETS, udowadnia, ¿e
�elementy przedsiêbiorczo�ci w dzia³alno�ci notariusza s¹ przede wszyst-
kim rezultatem ustawowej niezale¿no�ci notariusza od struktur organiza-
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cyjnych administracji publicznej pañstwa oraz w sposobie wykonywania
tego zawodu, pozwalaj¹cym na samodzielno�æ organizacyjn¹ funkcjono-
wania kancelarii notarialnych�. Przedstawione argumenty pozwalaj¹ Au-
torowi na sformu³owanie s³usznego wniosku, ¿e z uwagi na wykony-
wanie przez notariusza funkcji publicznych danego pañstwa przepis art.
45 TWE wy³¹cza mo¿liwo�æ swobodnego przep³ywu us³ug i prowadzenia
dzia³alno�ci notarialnej.

W artykule Prewencyjna opieka prawna notariusza umo¿liwiaj¹ca
rolnikowi wybór umowy w systemie emerytalno-rentowym Rados³aw
Pastuszko przedstawia obowi¹zki notariusza wynikaj¹ce z przepisów
reguluj¹cych zaopatrzenie emerytalno-rentowe rolników, maj¹c na uwa-
dze przepisy art. 80 § 2 i 3 pr. o not. nakazuj¹ce notariuszowi czuwanie
nad nale¿ytym zabezpieczeniem praw i s³usznych interesów stron i innych
osób oraz udzielanie niezbêdnych wyja�nieñ dotycz¹cych dokonywanej
czynno�ci notarialnej. W pierwszej czê�ci przedstawia rodzaje umów, na
podstawie których rolnicy nabywali uprawnienia socjalne (maj¹ce ju¿
w wiêkszo�ci znaczenie historyczne), natomiast analizê obowi¹zków przy
wykonywaniu tych czynno�ci przeprowadza na podstawie umów najbar-
dziej aktualnych, dotycz¹cych przeniesienia w³asno�ci gospodarstw rol-
nych za rentê strukturaln¹. Autor dochodzi do s³usznego wniosku, ¿e
dodatkowe elementy umowy wymagane przez przepisy rozporz¹dzenia
z 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach dzia³ania �Renty struktural-
nej... nie musz¹ byæ stwierdzone w akcie notarialnym, o ile powo³ane
jest w nim postanowienie wydane w trybie okre�lonym przepisami tego
rozporz¹dzenia�.

Na jak wiele niebezpieczeñstw nara¿ony jest notariusz, który przy
wykonywaniu czynno�ci notarialnych stara siê stosowaæ obowi¹zuj¹ce
prawo zgodnie z wszelkimi regu³ami sztuki, w tym równie¿ zgodnie
z aktualnym orzecznictwem s¹dowym i doktryn¹, wykazuje Zygmunt
Truszkiewicz w artykule Wp³yw prawa o notariacie na instytucjê rêkojmi
wiary publicznej ksi¹g wieczystych. Ju¿ z pierwszej jego czê�ci wynika,
¿e inspiracjê do podjêcia tego tematu stanowi¹ przepisy prawa o notariacie
cytowane w uwagach do poprzedniego artyku³u oraz przepisy zakazuj¹ce
sporz¹dzania czynno�ci sprzecznych z prawem (art. 81 tego prawa).
Wydaje siê, ¿e takie przepisy nie powinny budziæ nawet najmniejszych



161

rec. Czes³aw W. Salagierski

zastrze¿eñ. Notariusz przy wykonywaniu swoich obowi¹zków powinien
kierowaæ siê zasad¹ legalizmu. Czy jest to jednak zawsze mo¿liwe? Na
pytanie to odpowiada Autor, co prawda w zakresie dotycz¹cym jedynie
wycinka dzia³alno�ci notariusza, ale istotnego, gdy¿ dotycz¹cego obrotu
nieruchomo�ciami. Artyku³ ma istotne walory dla praktyki wieczystok-
siêgowej i notarialnej, bowiem zawiera bardzo szczegó³owe i wyczerpu-
j¹ce omówienia najwa¿niejszych kwestii dotycz¹cych obowi¹zków no-
tariusza w kontek�cie instytucji wiary publicznej ksi¹g wieczystych, jego
roli w ustalaniu rzeczywistego stanu prawnego ksiêgi wieczystej i spo-
sobu postêpowania w przypadkach niezgodno�ci tre�ci ksiêgi wieczystej
z rzeczywistym stanem prawnym.

Trzeci¹ czê�æ Rozpraw otwiera artyku³ Bernadetty Fuchs Umowa
fanchisingu w projekcie Europejskiego Kodeksu Cywilnego.

W pierwszej czê�ci Autorka stwierdza, ¿e franchising, znany i stoso-
wany w obrocie gospodarczym zarówno krajowym, jak i miêdzynarodo-
wym, nie zosta³ wyczerpuj¹co uregulowany w przepisach prawa i przed-
stawia istniej¹ce w niektórych systemach prawnych wycinkowe
uregulowania tej problematyki (m.in. Europejski Kodeks Franchisingu, a w
Polsce rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2002 r. w sprawie
wy³¹czenia okre�lonych porozumieñ wertykalnych spod zakazu porozu-
mieñ ograniczaj¹cych konkurencjê). Skupia jednak swoje rozwa¿ania na
pracach zwi¹zanych z Europejskim Kodeksem Cywilnym, omawiaj¹c na
wstêpie jego za³o¿enia ogólne, nastêpnie, równie¿ ogólnie, regulacjê umowy
agencyjnej i dystrybucyjnej, a szczegó³owo pojêcie, istotê franchisingu,
obowi¹zki stron oraz zakres kontroli. Autorka uznaje w zakoñczeniu, ¿e
uregulowania EKC dotycz¹ce tej umowy s¹ niezwykle udane.

Europa to �wspólnota warto�ci� � stwierdza w rozprawie Aksjolo-
giczne podstawy Unii Europejskiej Remigiusz Sobañski i przedstawia fun-
damentalne zasady Unii: wolno�æ, demokracjê, poszanowanie praw cz³o-
wieka i fundamentalnych swobód oraz poszanowanie prawa, które s¹
dorobkiem pañstw cz³onkowskich i ca³ej wspólnoty. Autor omawia
wspomniane warto�ci, wskazuj¹c ich �ród³a historyczne (dziedzictwo),
jednak¿e najwiêcej miejsca po�wiêca wspó³czesnej my�li politycznej i spo-
³ecznej oraz wspó³czesnym rozwi¹zaniom prawnym.

Jurysdykcja dla roszczeñ z umów timesharingu to tytu³ artyku³u
Katarzyny Sznajder. Autorka przedstawia charakter prawny tych rosz-
czeñ, zajmuj¹c siê w pierwszej czê�ci koncepcj¹ ukszta³towania stosunku
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prawnego, stwierdzaj¹c, ¿e w europejskich systemach prawnych cha-
rakter timesharingu okre�la siê w oparciu o instytucje istniej¹ce w prawie
prywatnym i przyjmuje siê m.in. obligacyjn¹ koncepcjê prawa do cza-
sowego korzystania z nieruchomo�ci (zbli¿ona do najmu) b¹d� traktuje
siê je jako rodzaj prawa rzeczowego, czy jako nowy rodzaj zarówno
umowy nazwanej, jak i nienazwanej, a nawet wskazuje siê mo¿liwo�æ
ujêcia stosunku prawnego na bazie konstrukcji spó³ki. Nastêpnie omawia
ukszta³towanie stosunku prawnego w prawie polskim oraz jurysdykcjê
dla roszczeñ dotycz¹cych nieruchomo�ci i wynikaj¹cych z umów time-
sharingu, w rozporz¹dzeniu Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 20 grudnia
2000 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeñ s¹dowych w sprawach
cywilnych i handlowych.

Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europej-
skiego zamyka artyku³ Macieja Szpunara Bezpo�redni stosunek prawa
wspólnotowego a obowi¹zek dokonywania prowspólnotowej wyk³adni prawa
krajowego, w którym omawia Autor zale¿no�ci pomiêdzy prowspólno-
tow¹ (zwan¹ równie¿ proeuropejsk¹ czy prounijn¹) wyk³adni¹ prawa
a bezpo�rednim skutkiem prawa wspólnotowego. W pierwszej czê�ci
przedstawia rozwój i podstawowe za³o¿enia tej wyk³adni w oparciu
o orzecznictwo Trybuna³u Sprawiedliwo�ci. W nastêpnych, korzystaj¹c
równie¿ w szerokim zakresie z dorobku literatury i judykatury, podejmuje
próbê odpowiedzi na pytanie, czy sêdzia krajowy, dokonuj¹c prounijnej
wyk³adni prawa krajowego, stosuje prawo wspólnotowe. Odpowiada na
to pytanie w koñcowej czê�ci artyku³u.

W podsumowaniu trzeba stwierdziæ, ¿e omawiana pozycja wydaw-
nicza jest godna polecenia szerokiemu gronu prawniczemu. Zawarte w niej
publikacje bêd¹ z pewno�ci¹ w najszerszym stopniu s³u¿yæ �rodowisku
notarialnemu, gdy¿ w wielu artyku³ach zawarte s¹ rozwi¹zania najbardziej
istotnych problemów z praktyki zawodowej. W podobnym stopniu mog¹
byæ przydatne w praktyce s¹dowej, zw³aszcza w orzecznictwie wieczy-
stoksiêgowym. Prawie ka¿de opracowanie zawiera uwagi krytyczne co
do obowi¹zuj¹cych uregulowañ prawnych, w wielu zawarte s¹ propo-
zycje zmian i wnioski de lege ferenda, dlatego mog¹ równie¿ stanowiæ
wa¿ny materia³ do wykorzystania w pracach nad reform¹ prawa cywil-
nego i prawa prywatnego miêdzynarodowego.

Czes³aw W. Salagierski


