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Konferencje � Zjazdy � Spotkania

Konferencja Naukowa po�wiêcona pracom prowadzonym
przez Komisjê Kodyfikacyjn¹ Prawa Cywilnego nad Projek-
tem Przepisów o Prawach Rzeczowych w Nowym kodeksie

cywilnym
Stowarzyszenie Notariuszy RP w dniu 29 wrze�nia 2012 r. w War-

szawie w Hotelu Radisson Blu Centrum zorganizowa³o kolejn¹ wa¿n¹
konferencjê naukow¹, po�wiêcon¹ pracom prowadzonym przez Komisjê
Kodyfikacyjn¹ Prawa Cywilnego nad projektem przepisów o Prawach
Rzeczowych w Nowym kodeksie cywilnym.

Konferencjê otworzy³a Anna Dañko-Roesler � Prezes Zarz¹du G³ów-
nego Stowarzyszenia Notariuszy RP oraz przywita³a przyby³ych go�ci
i uczestników, w�ród których oprócz notariuszy byli sêdziowie, w tym
S¹du Najwy¿szego, adwokaci i radcowie prawni.

W pierwszej kolejno�ci wyst¹pi³ prof. dr hab. Zbigniew Radwañski
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu � by³y Przewodni-
cz¹cy KKPC, a obecnie jej cz³onek, który w swoim wyst¹pieniu zwróci³
uwagê na dekompozycjê kodeksu cywilnego i powstawanie nadmiernej
ilo�ci ustaw oko³okodeksowych, pokre�li³ te¿ konieczno�æ uchwalenia
nowego kodeksu wzorem innych pañstw �rodkowoeuropejskich czy te¿
wskazuj¹c przyk³ad Holandii.

Wyk³ad inauguracyjny zwi¹zany z niedawno uchwalonym, a niezmier-
nie wa¿nym Rozporz¹dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa w³a�ciwego,
uznawania i wykonywania orzeczeñ, przyjmowania i wykonywania
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dokumentów urzêdowych dotycz¹cych dziedziczenia oraz w sprawie
ustanowienia europejskiego po�wiadczenia spadkowego wyg³osi³ prof.
dr hab. Maksymilian Pazdan.

Ciekawym, choæ kontrowersyjnym tematem zwi¹zanym ze zmianami
w zakresie przenoszenia w³asno�ci nieruchomo�ci i propozycj¹ wprowa-
dzenia konstytutywnego wpisu w³asno�ci do ksiêgi wieczystej zaj¹³ siê
dr hab. Zygmunt Truszkiewicz profesor UJ. Temat ten wywo³a³ o¿ywion¹
dyskusjê i przeciwko zmianom w tym zakresie wypowiedzieli siê nie tylko
notariusze, ale równie¿ niektórzy sêdziowie S¹du Najwy¿szego oraz
profesorowie prawa, jak równie¿ adwokaci i radcowie prawni, upatruj¹c
w tym nie zwiêkszenia pewno�ci obrotu, a wrêcz przeciwnie, wskazuj¹c
jednocze�nie na zagro¿enie p³yn¹ce z konstytutywnego wpisu w³asno�ci.
Dodatkowym argumentem przeciw konstytutywno�ci wpisu, jak wskazy-
wali uczestnicy konferencji, s¹ prace prowadzone w Ministerstwie Sprawie-
dliwo�ci w zakresie elektronicznego przesy³ania do s¹dów wieczystych
wniosków o wpis i rejestrowania wzmianek w ksiêdze wieczystej.

Przedmiotem wyk³adu profesora Zygmunta Truszkiewicza by³y rów-
nie¿ planowane zmiany przepisów dotycz¹cych rêkojmi wiary publicznej
ksi¹g wieczystych, przywrócenie mo¿liwo�ci zrzeczenia siê w³asno�ci
nieruchomo�ci oraz propozycje uregulowania umów o zarz¹d rzecz¹
wspóln¹ i przepisów dotycz¹cych korzystania z rzeczy wspólnej. Krótko
zosta³y te¿ przedstawione propozycje nowych regulacji w zakresie znie-
sienia wspó³w³asno�ci i w zakresie ustanawiania odrêbnej w³asno�ci lokali
� zniesienia mo¿liwo�ci sukcesywnego wyodrêbniania lokali, zmiany
dotycz¹ce zarz¹du nieruchomo�ci¹ wspóln¹ przez wspólnotê lokalow¹.

Niezwykle potrzebne, a projektowane zmiany w zakresie nowych
ograniczonych praw rzeczowych przedstawi³ dr Adam Bieranowski �
profesor Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego. Szczególn¹ uwagê zwróci³
na propozycje wprowadzenia prawa zabudowy i ciê¿arów realnych, a tak¿e
na propozycje nowych uregulowañ w zakresie u¿ytkowania, w tym
wprowadzenie u¿ytkowania przedsiêbiorstwa/gospodarstwa rolnego.
W czasie dyskusji uczestnicy podnosili, i¿ wprowadzenie prawa zabudo-
wy i ciê¿arów realnych mog³oby obni¿yæ koszty inwestycji nie tylko
mieszkaniowych, gdy¿ nie by³oby konieczno�ci kupowania nieruchomo-
�ci, a to w konsekwencji bêdzie mia³o korzystny wp³yw, je�li nie na
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o¿ywienie gospodarcze, to choæ ograniczenie zbli¿aj¹cego siê spowolnie-
nia gospodarczego czy wrêcz kryzysu.

Jako ostatni na konferencji swój wyk³ad wyg³osi³ prof. dr hab. Jerzy
Pisuliñski � zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Cywilnego przy MS, przedstawiaj¹c projektowane zmiany w zakresie
praw zastawniczych, a w szczególno�ci propozycje uregulowania w nowej
ksiêdze IV kodeksu cywilnego praw zastawniczych i wprowadzenie
wspólnych przepisów w zakresie tych praw, wprowadzenie zastawu
rejestrowego przymusowego. Profesor Jerzy Pisuliñski zwróci³ szcze-
góln¹ uwagê na konieczno�æ doregulowania hipoteki ³¹cznej i instytucji
administratora hipoteki i zastawu poprzez ujednolicenie konstrukcji admi-
nistratora i jego pozycji prawnej.

Obrady podsumowa³ uczestnik Konferencji notariusz Leszek Zabielski,
wskazuj¹c na konieczno�æ wprowadzenia czê�ci zmian bez czekania na
nowy kodeks, chocia¿by w zakresie prawa zabudowy i ciê¿arów real-
nych, i wyra¿aj¹c przekonanie, i¿ nie jest to ostania konferencja dotycz¹ca
nowych uregulowañ z zakresu prawa cywilnego.

Konferencja cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem, wziê³o w niej udzia³
ponad 200 uczestników. Materia³y z konferencji zostan¹ opublikowane
w specjalnym wydaniu Rejenta do koñca tego roku.

Notariusz Grzegorz B³aszczyk � cz³onek Zarz¹du SNRP


