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R E C E N Z J A

osi ągni ęć naukowych doktora Bartłomieja Swaczyny

sporządzona w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

1. Przedmiot i kryteria oceny (ogólne i szczegółowe )

O ogólnych kryteriach, które recenzent jest zobowiązany wziąć pod uwagę należy

wnioskować na podstawie art. 18a ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65,

poz. 595 ze zm., zwanej dalej w recenzji „ustawą”), zgodnie z którym przedmiotem

recenzji w postępowaniu habilitacyjnym jest ocena, czy osiągnięcia naukowe

wnioskodawcy spełniają kryteria określone w art. 16 ustawy.

Natomiast bardziej szczegółowe kryteria oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o

nadanie stopnia doktora habilitowanego określa rozporządzenie Ministra Nauki i

Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć

osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz.

1165, zwane dalej w recenzji „rozporządzeniem”).

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy, do postępowania służącego uzyskaniu

stopnia naukowego doktora habilitowanego może zostać dopuszczona osoba, która

posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia

doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój jego dyscypliny naukowej oraz

wykazuje się istotną aktywnością naukową.

Z treści rozporządzenia wynika z kolei, że zadaniem recenzenta jest nie tylko ocena

„osiągnięć naukowych” w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy, ale także „aktywności

naukowej”, o której mowa w art. 16 ustawy. Rozporządzenie określa także kryteria oceny

odnoszące się do dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy

międzynarodowej habilitanta. Na podstawie wykładni przepisów rozporządzenia i art. 16
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ustawy należy wnioskować, że również dorobek dydaktyczny i popularyzatorski mieści się

w zakresie „aktywności naukowej”.

Jako swoje osiągnięcia naukowe Wnioskodawca w załączniku 4 wskazał wszystkie

opublikowane przez siebie prace naukowe (4 monografie, 2 udziały w pracach zbiorowych,

15 artykułów i glos). Niemniej jednak przy formułowanej przeze mnie ocenie znaczenie

mają i uwzględnieniu podlegają publikacje powstałe po uzyskaniu tytułu doktora nauk

prawnych przez Wnioskodawcę, tj. od 2003/2004 do 2012r. Z dodatkowych informacji

zamieszczonych w autoreferacie wynika, że w tym zakresie należy uwzględnić:

Monografie:

�  Umowne zniesienie współwłasności nieruchomości, Warszawa 2004;

�  Hipoteka umowna, Warszawa 2007;

�  Warunkowe czynności prawne, Warszawa 2012.

Udział w pracach zbiorowych:

�  Majątkowe stosunki małżeńskie w prawie zagranicznym, Warszawa 2003

(współautorzy: M. Hulist, S. Jankiewicz, T. Kot); opracowane fragmenty:

Wprowadzenie, Niemcy, Austria, Estonia, Finlandia, Grecja, Niemcy, Norwegia,

Szwajcaria);

�  Hipoteka po nowelizacji. Komentarz, pod red. J. Pisulińskiego, Warszawa 2011,

wraz z J. Pisulińskim, M. Kućką, Ł. Przyborowskim (komentarz do art.: 65,67, 68

ind. 3, 68 ind. 4, 79-83 ind.1, 101 ind. 1 – 101 ind. 11).

Artykuły i glosy:

�  Rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym i hipoteka właściciela (uwagi

na tle projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego), Kwartalnik Prawa

Prywatnego 2003, z. 1;

�  Nabycie własności nieruchomości do majątku odrębnego, w: Lex dla notariusza

2004, publikacja elektroniczna;

�  Umowne zniesienie współwłasności nieruchomości, w: Lex dla notariusza 2004,

publikacja elektroniczna;

�  Czynności notarialne z zakresu obrotu nieruchomościami położonymi w państwach

członkowskich Unii Europejskiej, Rejent 2004, nr 12;

�  Współwłasność de lege ferenda, w: Czterdzieści lat Kodeksu cywilnego, red. M.

Sawczuk, Warszawa 2006;

�  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2006 r., V CSK 200/06 ,
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Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, nr 7-8;

�  W kwestii ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego przy umowie ramowej, Prawo

Bankowe 2008, nr 5;

�  Ograniczone prawa rzeczowe w prawie szwajcarskim, Studia Prawa Prywatnego

2008, nr 4;

�  Szwajcarski Schuldbrief jako ewentualny wzór dla polskiego ustawodawcy, Studia

Prawa Prywatnego 2009, nr 2;

�  Glosa do postanowienia SN z dnia 18 stycznia 2007r., V CSK 298/07, PiP 2010, z.

5

�  Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami de lege ferenda, w:

Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora

Edwarda Gniewka, red. J. Gołaczyński, P. Machnikowski, Warszawa 2010;

�  Hipoteka łączna po nowelizacji – wybrane zagadnienia (praca złożona do druku we

Wrocławskich Studiach Sądowych).

2. Ocena osi ągnięć naukowo-badawczych Wnioskodawcy

2.1 Monografie

2.1.1 Uwagi ogólne

W punkcie 2.1 zostaną ocenione dwie monografie Habilitanta, tj.: “Warunkowe

czynności prawne” (2012) oraz “Hipoteka umowna” (2007). Trzecia z wymienionych w

wykazie monografii mających znaczenie dla dokonania oceny dorobku, zostanie

uwzględniona przy ocenie innych osiągnięć Habilitanta w cyklu publikacji z prawa

rzeczowego. Rozpoczynam bowiem swoją ocenę od publikacji mających moim zdaniem

najistotniejsze znaczenie w dorobku Habilitanta po uzyskania stopnia doktora nauk

prawnych, z uwagi na ich wpływ na rozwój prawa prywatnego.

2.1.2 Monografia pt. Warunkowe czynno ści prawne (2012)

Najistotniejszym osiągnięciem naukowym dr. Bartłomieja Swaczyny jest praca pt.

Warunkowe czynności prawne, opublikowana w wydawnictwie Wolters Kluwer Polska w

2012 r., i licząca  435 stron wraz z bibliografią. Wybór tematu należy przyjąć z dużą

aprobatą z uwagi na to, że w polskim piśmiennictwie brak całościowego monograficznego

opracowania instytucji warunku. Praca ta wypełnia zatem lukę w zakresie badań nad

prawem prywatnym. Problematyka stanowiąca jej przedmiot była podejmowana przez
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różnych autorów głownie w dziełach zbiorowych dotyczących części ogólnej prawa

cywilnego (przede wszystkim przez: S. Grzybowskiego, w: System prawa cywilnego, t. I.

(1974) oraz Z. Radwańskiego, w: System prawa cywilnego, t. I (1985) oraz System prawa

prywatnego, t. II (wyd. I z 2002 r. i w wydaniu kolejnym z 2008r.), komentarzach do art. 89

- art. 94 KC (np. komentarze: B. Giesen, A. Janiaka, M. Pazdana, K. Piaseckiego, M.

Piekarskiego, S. Rudnickiego, J. Strzebińczyka) oraz przedmiotowych podręcznikach

kursowych (np. A. Woltera, Z. Radwańskiego, współautorów: A. Brzozowskiego, W.J.

Kocota, E. Skowrońskiej-Bocian). Opublikowano też niewiele artykułów (np. A. Filipiaka,

M. Romanowskiego, E. Rott-Pietrzyk,) i glos (np. autorstwa J. Kraussa, J. Gołaczyńskiego,

S. Prudnickiego, J. Skąpskiego, K. Zagrobelnego, F. Zolla) dotyczących tej instytucji.

Tematyka podjęta przez Habilitanta jest godna poparcia z jeszcze jednego względu.

Otóż Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości pracuje

obecnie nad projektem Kodeksu cywilnego i opublikowano już projekt Księgi I obejmujący

przepisy o warunku (art. 127 - art. 134). W takim kontekście wnikliwe, kompleksowe i

porównawcze spojrzenie na warunek jest niewątpliwie potrzebne. Tym bardziej, że

Habilitant przyjmuje założenie, zgodnie z którym zamierza odnieść się do tego projektu

oraz sformułować własne uwagi de lege ferenda. Ocena wyboru tematu jest zatem wysoka

z dwóch względów. Po pierwsze, z uwagi na aspekt nowości (brak całościowego

monograficznego opracowania instytucji warunku w doktrynie polskiej). Po drugie, z uwagi

na potrzebę głosów i wypowiedzi przedstawicieli doktryny dotyczących instytucji prawa

prywatnego przy opracowywaniu przez KKPC nowej kodyfikacji w celu wypracowania jak

najlepszych rozwiązań. W przypadku warunku głosy te są bardzo pożądane zważywszy

na to, że zostały zaproponowane w tym zakresie rozwiązania nowe (w szczególności mam

tu na myśli regulację samego pojęcia warunku nawiązującego do zdarzenia innego niż

zdarzenie przyszłe, innego rozwiązania odnoszącego się do sankcji w razie zastrzeżenia

warunku niemożliwego, bądź sprzecznego z prawem, a także wprowadzenie regulacji

warunku potestatywnego).

Monografia pt. „Warunkowe czynności prawne” stanowi kompleksową analizę

instytucji warunku, a zarazem pierwsze monograficzne całościowe opracowanie tej

instytucji (de lege lata i de lege ferenda) z elementami porównawczymi. Struktura tej

publikacji oraz przyjęte metody badawcze są tradycyjne. Przy założeniach i określonych

przez Habilitanta celach, wybór tradycyjnej systematyki i metod jest funkcjonalny i przez to

uzasadniony. Główne elementy składające się na strukturę pracy obejmują: rozwój

historyczny warunku, rozważania dotyczące aktualnego stanu prawnego w rodzimym
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systemie prawnym (w zakresie: pojęcia warunku, rodzajów warunków, dopuszczalności

zastrzeżenia warunku, stanu zawisłości od warunku oraz ziszczenia się lub nie ziszczenia

się warunku), bardzo syntetyczny opis instytucji warunku w wybranych systemach

prawnych oraz w europejskim prawie modelowym (PECL oraz DCFR). Pracę kończy –

budzący spore oczekiwania – rozdział, w którym Habilitant zawarł ocenę projektu I Księgi

KC oraz sformułował własne propozycje de lege ferenda.

We wstępie do pracy Habilitant: dookreśla swoje zadanie badawcze,  uzasadnia

celowość zajęcia się instytucją warunku, wyjaśnia, jakie wykorzystuje metody przy

realizacji zadania badawczego. Wyjaśnia także, do jakiego materiału normatywnego,

doktrynalnego i orzeczniczego  – poza materiałami dotyczącymi polskiego systemu

prawnego - się odwołuje. W tym miejscu nasuwa się kilka uwag. Po pierwsze, Autor zbyt

ogólnikowo określa swoje zamierzenie badawcze. Pisze bowiem, że głównym celem

rozprawy jest „analiza przepisów obowiązującego prawa polskiego” (s. 12). Wydaje się

jednak, że „analiza” powinna być zawsze punktem wyjścia do osiągnięcia jakiegoś celu, a

nie powinna stanowić celu sama w sobie. Powinna zmierzać do jakiś wniosków, przy

przyjęciu konkretnych założeń, zidentyfikowaniu konkretnych trudności interpretacyjnych,

bądź powinna służyć weryfikacji przyjętych apriorycznych tez. Najbardziej interesujący

element w pracach badawczych zaczyna się w miejscu, w którym analiza się kończy.

Innymi słowy najbardziej w nich interesujące jest to, co z takiej analizy wynika. Na to Autor

nie kładzie nacisku we wstępie. Czytelnik dowiaduje się jedynie, że przy takim

opracowaniu nie sposób pominąć prac kodyfikacyjnych, i że celowe jest rozważenie, jaka

powinna być przyszła regulacja warunku w prawie polskim (s.13). Autor wyjaśnia również,

że formułowanie propozycji de lege ferenda powinno zostać poprzedzone analizą

prawnoporównawczą, na podstawie której można odpowiedzieć na pytanie, jakie

rozwiązania w badanym zakresie przyjęto w innych państwach. Nie uzasadnia jednak,

dlaczego w rozdziale VI znalazły się akurat takie, a nie inne porządki prawne (tj. wedle

jakiego klucza dokonał wyboru). Inaczej jest we fragmentach dotyczących odniesień

prawnoporównawczych znajdujących się w rozdziałach I-V. W tym przypadku Habilitant

wyjaśnia, że odniesienia te czynione są do prawa niemieckiego i szwajcarskiego z uwagi

na podobieństwo przyjętych tam rozwiązań do regulacji polskich zamieszczonych w KC.

Taki wybór ma sens i zasługuje na wysoką ocenę, gdyż można wówczas rozważać, na ile

różna (i dlaczego) jest metodologia wykładni i stosowania przepisów dotyczących instytucji

warunku w prawach krajowych, w których przyjęto rozwiązania podobne i wyprowadzać na

takiej podstawie wnioski w odniesieniu do prawa polskiego (zarówno de lege lata, jak i de
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lege ferenda). Habilitant w rozprawie podąża takim właśnie tokiem rozumowania w

rozdziałach dotyczących prawa polskiego  i należy to uznać za cenny element pracy.

Najistotniejsze znaczenie, w mojej ocenie, mają rozważania zawarte w rozdziałach

dotyczących prawa polskiego we fragmentach, w których Autor identyfikuje trudności

dotyczące wykładni i stosowania przepisów o warunku. Dotyczy to zarówno rozdziałów, w

których Autor rozważa warunek de lege lata, jak i formułuje uwagi de lege ferenda.  Już w

tym miejscu sygnalizuję, że nie zawsze podzielam prezentowane przez Autora poglądy.

Cenię jednak jego głos w dyskusji. Wysoce pożądane jest bowiem konfrontowanie różnych

poglądów dotyczących rozwiązań nowych przy opracowywaniu nowej kodyfikacji. Mam tu

na myśli w szczególności: rozważania dotyczące samego pojęcia warunku i jego

konstytutywnych cech charakterystycznych (s. 44 i n.; 414 i n. ) oraz warunku

potestatywnego (s. 73 i n.; 416 i n.).

Godne pochwały jest również to, że Autor nie ograniczył swych rozważań do

przepisów Księgi I Kodeksu cywilnego, a rozszerzył je o wartościową i głęboką analizę

rozwiązań w prawie rzeczowym, prawie zobowiązań, prawie rodzinnym oraz prawie

spadkowym. Szczególną wartość mają tu wypowiedzi odnoszące się do doktrynalnych

sporów dotyczących kwestii skomplikowanych i kontrowersyjnych, np. w zakresie

warunkowego przeniesienia własności (rzeczy ruchomej i nieruchomości), będące

wyrazem stanowiska Autora. Bez względu na to, czy się jego poglądy podziela, czy też

nie, należy docenić dużą sprawność argumentacyjną i przekonanie, z jakim broni on

swojego stanowiska, a także umiejętność przyjmowania krytyki i sposób ustosunkowania

się do niej (s. 111 i n.). Habilitant czyni to przy tym z dużą elegancją, a argumentacja jego

jest rzeczowa i dobrze przemyślana (z jednym zastrzeżeniem, o którym będzie mowa

niżej). Autor nie wypowiada sądów pochopnie. W moim przekonaniu ten sposób podejścia

do nauki zasługuje na docenienie.

Dobrze (z kilkoma uwagami polemicznymi) oceniam też rozdział VII obejmujący

całość rozważań de lege ferenda obejmujący ustosunkowanie się Autora do propozycji

KKPC (§1) oraz jego własne wnioski (§2). Słabszym fragmentem pracy jest rozdział

prawnoporównawczy (rozdział VI). Oceniam go niżej z dwóch powodów. Po pierwsze,

dlatego że – jak wyżej wspomniano – nie wyjaśniono kryterium, wedle którego dokonano

wyboru obcych systemów prawnych. Po drugie, dlatego że rozważania zamieszczone w

tym fragmencie nie wykraczają poza bardzo syntetyczną i deskryptywną analizę instytucji

warunku w prawach wybranych państw. Na marginesie można dodać, że dokonując

całościowej oceny dokonań Habilitanta w kontekście rozdziału VI zwraca uwagę załącznik
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7, z którego wynika, że w latach: 2008-2011 Autor corocznie był gościem w jednym z

ośrodków, tj.: Max-Planck Institute w Hamburgu, w Szwajcarskim Instytucie Prawa

Porównawczego w Lozannie oraz w Institute of Advanced Legal Studies w Londynie i

prowadził badania porównawcze na potrzeby ocenianej monografii. Autor miał zatem

doskonałą sposobność do zbadania przyjmowanej w innych państwach metodologii

wykładni i stosowania prawa w zakresie objętym badaniami oraz zidentyfikowania

trudności  (bądź ich braku),  powstających przy interpretacji i stosowaniu  rozwiązań

obcych, a także do wyciągnięcia wniosków co do ich funkcjonalności (z odniesieniem do

prawa polskiego). W odniesieniu do tego fragmentu rozprawy powstaje spory niedosyt.

Podobne wrażenia powstają, gdy idzie o rozważania dotyczące soft law (PECL oraz

DCFR). Dotyczy to również sposobu prezentacji rozwiązań przyjętych w tych aktach oraz

braku uzasadnienia powodu pominięcia Reguł UNIDROIT dotyczących międzynarodowych

umów handlowych (2004) oraz tzw. TRANS-LEX Principles obejmujących również tzw.

best solutions w zakresie regulacji umów międzynarodowych (http://trans-lex.org/principles).

Poza wyżej wymienionymi uwagami o charakterze ogólnym dotyczącym całości

struktury i zawartości ocenianej monografii odniosę się w dalszej kolejności do kilku

kwestii bardziej szczegółowych, które zwróciły moją uwagę.

W rozdziale pierwszym - przy omawianiu przyszłego charakteru zdarzenia

będącego warunkiem - Habilitant rozważa znaczenie zasady swobody umów (s. 44, 45).

Rozpoczynając ten wątek, słusznie za Z. Radwańskim stwierdza, że „dopuszczalność

uzależnienia czynności prawnej od zdarzenia przeszłego uzasadnia się w polskim

piśmiennictwie, powołując się na zasadę swobody umów.” Dalej jednak kontynuuje, że

uzasadnienie to jest przekonujące „jedynie odnośnie do czynności prawnych z zakresu

zobowiązań, w obrębie których swoboda kształtowania treści stosunku prawnego ma

status zasady (por. art. 353 ¹k.c.). W innych działach zasada ta nie obowi ązuje , a strony

mogą kształtować treść stosunków prawnych jedynie w granicach ustawowo

wyznaczonych [podkr. moje]. Tak sformułowane twierdzenie budzi moje poważne

wątpliwości z kilku względów (niektóre mają przy tym charakter polemiczny, a kolejne

przyjmują charakter zarzutów dotyczących rozumowania przy rozważaniu swobody

umów). Jestem zwolennikiem poglądu, zgodnie z którym, nie należy zasady swobody

umów ograniczać wyłącznie do prawa zobowiązań (z uwagi na umiejscowienie przepisu

stanowiącego jej normatywny wyraz). Na marginesie dodam, że zasadę swobody umów

rozpatruję zresztą w szerszym aspekcie autonomii woli wyrażającej się w swobodzie

dokonywania czynności prawnych. W konsekwencji uważam, że zasada swobody umów
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(autonomii woli, autonomii stron w stosunkach wynikających z umów) obowiązuje także w

innych działach prawa prywatnego, tyle tylko, że z większym zakresem ograniczeń

wynikających z ustawy. Kryterium ustawy pozostawia zatem stronom więcej swobody przy

kształtowaniu treści i celu stosunku prawnego w przypadku stosunków wynikających z

umów obligacyjnych, niż w przypadku stosunków wynikających z czynności prawnych

unormowanych w prawie rzeczowym, spadkowym i rodzinnym. Według mnie nie jest to

zatem kwestia braku działania w niektórych działach prawa cywilnego zasady swobody

umów, tylko kwestia zakresu ograniczeń wynikających z normatywnych kryteriów. Jeśli

zatem Autor słusznie przyjmuje, że ograniczenia w innych działach są większe, to już nie

jest uprawniony wniosek o niedziałaniu w związku z tym zasady swobody umów. Uznaję,

że twierdzenie, zgodnie z którym, zasada ta tam „nie obowiązuje, a strony mogą

kształtować treść stosunków prawnych jedynie w granicach ustawowo wyznaczonych” nie

jest do końca przez Autora przemyślana. Strony bowiem mogą kształtować treść (i cel,

którego Autor nie bierze pod uwagę) stosunków w granicach ustawowych zarówno w

prawie zobowiązań, jak i innych działach prawa prywatnego. Inny jest natomiast zakres

wyznaczony przez przepisy bezwzględnie wiążące (i semiimperatywne w przypadku umów

obligacyjnych). Ujęcie proponowane przez Autora, wiąże się z jeszcze jedną

konsekwencją, która budzi wątpliwości. Sprowadza się ona do tego, że strony umów

obligacyjnych muszą liczyć się z innymi – poza ustawą – kryteriami ograniczającymi, tj.

naturą stosunku prawnego oraz klauzulą generalną zasad współżycia społecznego, a

strony stosunków prawnych normowanych np. w prawie rzeczowym, czy rodzinnym nie.

Wynik takiego rozumowania będący skutkiem przyjęcia stanowiska Habilitanta budzi moje

zastrzeżenia. Być może, gdyby opracowując ten fragment pracy sięgnął do monografii P.

Machnikowskiego i R. Trzaskowskiego dotyczących właśnie zasady swobody umów oraz

do ważnego artykułu E. Gniewka pt. Zakres swobody umów w prawie rzeczowym (w:

Europeizacja prawa prywatnego, t. I, pod. red. M. Pazdana, W. Popiołka, E. Rott-Pietrzyk,

M. Szpunara, Warszawa 2008, s. 279 i n.) doszedłby do innych wniosków. Nawet zresztą,

gdyby nie wpłynęło to na zmianę jego poglądów, to i tak w kwestiach tak istotnych dla

podjętej dla niego tematyki, powinien był to uczynić. Chodzi tu przecież o zakres

dopuszczalności zastrzeżenia warunku, jako dodatkowego postanowienia czynności

prawnej. W świetle problematyki podjętej przez Habilitanta, szczególnie ważny jest głos E.

Gniewka, który swoją wypowiedź zaczyna właśnie od stwierdzenia, że w odniesieniu do

zasady swobody umów podkreśla się „nieustannie, że w dziedzinie prawa rzeczowego,

prawa spadkowego i prawa rodzinnego swoboda umów doznaje istotnych ograniczeń.” Po
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czym E. Gniewek cytuje bardzo wiele publikacji (w przypisie 1), których autorzy zajmują

właśnie takie stanowisko (m.in. wymienia autorów, których powołałam wyżej i ich

monografie). Autor ten stwierdza też słusznie, że „[...] Byłoby jednak błędem

interpretacyjnym pełne eliminowanie z obrotu prawnorzeczowego zastosowania […] normy

art. 353¹ k.c.” Dla rozważań Habilitanta miałyby nadto znaczenie rozważania E. Gniewka

dotyczące również warunku.

Nie przekonuje mnie również pogląd Habilitanta dotyczący jego spojrzenia na

wykładnię i stosowanie przepisów o warunku do zdarzenia przeszłego (ss. 44-47.) i

przyjmowanej przez niego konsekwencji polegającej na stosowaniu wprost do takiego

(określonego zgodnie z przyjętymi założeniami) zdarzenia przeszłego art. 89 KC i n.

Przychylam się do stanowiska wyrażanego przez innych autorów (S. Grzybowskiego, A.

Janiaka,  M. Pazdana, M. Piekarskiego, Z. Radwańskiego) zgodnie z którym, w razie

zastrzeżenia uzależniającego skutki czynności prawnej od zdarzenia, które już nastąpiło

albo następuje równocześnie z dokonywaną czynnością prawną, gdy jedna, lub obie

strony czynności prawnej o tym nie wiedzą, należy dopuścić odpowiednie stosowanie

przepisów o warunku. Pogląd ten znalazł zresztą w części normatywne odzwierciedlenie w

art. 127 §2 projektu Księgi I Kodeksu cywilnego. Rozwiązania tego nie pochwala zresztą w

rozdziale VII Habilitant, który uznaje tę regulację za zbędną. Jego zdaniem bowiem, w

drodze wykładni odnosząc się do zdarzeń przeszłych, z reguły dochodzi się do wniosku,

„że strony uzależniają skutki czynności prawnej od uzyskania informacji o zdarzeniu” i w

takiej sytuacji należy stosować przepisy o warunku wprost. Nie ma potrzeby zatem

rozważania skutków zdarzenia przeszłego, o którym strony nie wiedzą (i nie powinny były

wiedzieć). W przeciwieństwie do Habilitanta, ja taką potrzebę dostrzegam. Do

argumentacji znajdującej się w uzasadnieniu projektu I Księgi można dodać jeszcze

argument taki, że przyjęte rozwiązanie „sankcjonuje” stanowisko przyjmowane w doktrynie

w tym zakresie i stanowi jego normatywny wyraz. Jeśli byłabym skłonna przychylić się do

poglądu Habilitanta i wyraziła zgodę na zastosowanie brzytwy Ockhama do  art. 127 §2

projektu Księgi I Kodeksu cywilnego, to z zupełnie innego powodu. Jeśli bowiem nie ma

wątpliwości co do tego, że ze zdarzeniem przeszłym, o którym strony nie wiedzą należy

wiązać skutki o jakich mowa w art. 127 §2 projektu, to można opowiedzieć się  za

niedokonywaniem zmian normatywnych w tym zakresie  tej kwestii.

Podzielam natomiast pogląd Habilitanta dotyczący jego oceny kontrowersyjnej

instytucji, tj. warunku potestatywnego (zarówno w odniesieniu do jego stanowiska

wyrażanego zarówno de lege lata, jak i de lege ferenda). Trafne jest jego stanowisko,
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zgodnie z którym punktem wyjścia powinno być założenie o dopuszczalności zastrzegania

takiego warunku w szerokim zakresie, który może być kwestionowany tylko o tyle, o ile

byłby wyrazem braku woli dokonania prawnie wiążącej czynności prawnej. Zajmujące i

trafne są także jego uwagi dotyczące zakresu warunku potestatywnego z odniesieniami do

dorobku judykatury, gdy chodzi o jego treść, a także Jego polemiczne uwagi odnoszące

się do koniecznych ograniczeń  przy ustanawianiu warunku potestatywnego. Nie

podzielam jednak Jego poglądu dotyczącego niemożności stosowania do warunku

potestatywnego (zarówno, gdy idzie o jego treść, jak i konieczność ograniczania tego

warunku terminem de lege lata) regulacji z art. 353¹KC. Autor, zgodnie z jego

wcześniejszymi założeniami, o których już była mowa, konsekwentnie twierdzi, że nie

należy art.  353¹KC stosować do warunku, gdyż odnosi się on „jedynie do kształtowania

treści stosunku zobowiązaniowego”. Kontynuuje dalej, że „warunek jest instytucją

uregulowaną w części ogólnej Kodeksu cywilnego i może potencjalnie znajdować

zastosowanie we wszystkich działach prawa cywilnego” (s. 81). Bardzo precyzyjnie

przestrzega zatem dogmatycznych założeń wykładni systemowej i z umiejscowieniem

instytucji wiąże określoną metodologię wykładni i stosowania prawa. Wydaje się jednak,

że Habilitant wpada we własną pułapkę. Warto bowiem zauważyć, że właśnie najczęściej

warunek jest zastrzeżeniem umownym towarzyszącym umowom, które są źródłem

stosunków obligacyjnych, a zatem składa się on na treść stosunku zobowiązaniowego.

Moim zdaniem, w odniesieniu do innych działów prawa cywilnego to rozumowanie również

nie zawodzi, gdyż i do nich art. 353¹KC znajduje zastosowanie.

Godne uwagi są także rozważania de lege ferenda Autora, który bardzo uważnie

przeanalizował rozwiązania zaproponowane w projekcie I Księgi Kodeksu cywilnego i

odniósł się do każdego z proponowanych przepisów z osobna, a także Jego odniesienia

do głosów, które pojawiły się w piśmiennictwie na temat rozwiązań przyjętych art. 127 –

art. 134 projektu. Przesadne byłoby twierdzenie, że przyjął projekt entuzjastycznie. Ma

bowiem do niego w niewielu miejscach zastrzeżenia. Po pierwsze, nie odpowiada mu

redakcja art. 127 §1 projektu definiującego warunek i wprowadzającego podział na

warunek zawieszający i rozwiązujący. Postuluje tu pozostawienie regulacji

dotychczasowej, jako bardziej zwięzłej, nie budzącej wątpliwości i „wyjątkowo udanej”.

Choć nowa redakcja bardziej mi odpowiada, argumentacja Habilitanta jest sprawna i

można jej bronić. Po drugie, postuluje on niewprowadzanie rozwiązania objętego art. 127

§2 projektu, z przyczyn, o których była już mowa.

Słusznie i przekonująco, broni natomiast rozwiązania przyjętego w art. 133 projektu
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dotyczącego sankcji w razie zastrzeżenia warunku niemożliwego, bądź sprzecznego z

ustawą, bądź dobrymi obyczajami. Doskonale odczytał intencje twórców projektu w tym

zakresie.  Nadto, godne uwagi są dwie propozycje Autora. Po pierwsze, chodzi o

uzupełnienie art. 93 KC o kolejny paragraf, tj. §3 o treści: „§1 nie stosuje się, jeśli

warunkowo uprawniony przed ziszczeniem się warunku wyraził zgodę na późniejsze

rozporządzenie”. W obecnym stanie prawnym może bowiem budzić wątpliwości

dopuszczalność jednostronnego wyłączenia przez warunkowo uprawnionego skutku

przewidzianego w art. 93 §1 KC. Po drugie, postuluje On rozważenie przyznania

uprawnionemu prawa wyboru między uprawnieniem będącym skutkiem fikcji ziszczenia

się, bądź nieziszczenia się warunku, a roszczeniem odszkodowawczym z tytułu

niewykonania obowiązku współdziałania stron, albo nawet zrezygnowania z mechanizmu

przewidzianego w art. 93 KC jako mało elastycznego na rzecz roszczenia

odszkodowawczego. Rozważania dotyczące własnego postulatu, kończy jednak

stwierdzeniem, że z uwagi na trudność w skonstruowaniu „odpowiedniego roszczenia

odszkodowawczego” i problematyczne określenie na czym ma w tym przypadku polegać

szkoda, bardziej właściwe będzie zachowanie  rozwiązania przyjętego w art. 93 KC.

Propozycja Habilitanta jest jednak interesująca i być może zbyt pochopnie z tego postulatu

ostatecznie zrezygnował .

Podsumowując ocenę monografii „Warunkowe czynności prawne” stwierdzam, że

ma ona funkcjonalną i przejrzystą konstrukcję i jest napisana dobrym językiem. Daje wyraz

sprawności argumentacyjnej Autora i elegancji przy prezentowaniu swych poglądów, w

szczególności mających charakter polemiczny wobec stanowisk innych przedstawicieli

doktryny. Przy opracowaniu monografii wykorzystano prawidłowo zbiór literatury polskiej (z

zastrzeżeniami, o których była mowa na ss. 8 i 9 recenzji) i dorobek judykatury (szkoda, że

nie zamieszczono wykazu orzeczeń sądów polskich i obcych z uwagi na ich znaczną

liczbę, w szczególności jednak orzecznictwa polskiego). Niżej w tym zakresie oceniam

rozdział o charakterze prawnoporównawczym (rozdział VI). Zawartość merytoryczna pracy

dowodzi dobrego opanowania przez Autora metody naukowej dogmatyki prawa. Pokazuje

również, że Jego wiedza znacznie wykracza poza część ogólną prawa cywilnego, która

obejmuje zasadniczą regulację analizowanej przez niego instytucji. Autor bardzo sprawnie

porusza się również na płaszczyźnie prawa rzeczowego, zobowiązań, a także prawa

spadkowego i prawa rodzinnego. Zabrakło w mojej ocenie słowa końcowego

obejmującego ostatnią i podsumowującą refleksję Habilitanta na temat instytucji będącej

przedmiotem jego pracy. Być może przeważyła chęć unikania powtórzeń. Może
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wskazywać na to ostatnie zdanie Habilitanta w ocenianej monografii.

Należy przyjąć, że monografia ta stanowi istotny wkład w rozwój dziedziny prawa

prywatnego.

2.1.3.Monografia pt. Hipoteka umowna

Monografia pt. Hipoteka umowna (wydana przez Oficynę Wolters Kluwer business

w 2007 roku) stanowi bardzo obszerne, liczące 464 strony bez uwzględnienia skorowidza

rzeczowego i skorowidza przepisów prawnych, monograficzne opracowanie zagadnień

związanych z hipoteką powstającą w drodze umowy. Jednak z uwagi na to, że monografia

ta obok kwestii charakterystycznych i właściwych dla tego rodzaju hipoteki, dotyczy

również problematyki wspólnej dla wszystkich rodzajów hipotek, może być ona

postrzegana jako publikacja poświęcona hipotece w ogóle. Ustalenia poczynione w pracy,

mają zatem w przeważającej większości wartość także dla innych rodzajów hipoteki

(przymusowej i ustawowej). Monografia ta stanowi kontynuację wcześniejszych (przed

uzyskaniem tytułu doktora nauk prawnych) zainteresowań Habiltanta, którym dał wyraz w

pracy pt. Hipoteka umowna na nieruchomości (1999). W przedmowie do książki Autor

przedstawia wzajemną relację obu opracowań. Już z tego wynika – co znajduje później

wyraz w publikacji z 2007r. – że do rąk czytelnika trafia zupełnie nowe, dojrzalsze

opracowanie.

Systematyka pracy jest funkcjonalna oraz przejrzysta i obejmuje: ogólną

charakterystykę hipoteki, powstanie hipoteki umownej, jej treść i przedmiot, wierzytelność

hipoteczną, hipotekę kaucyjną, łączną, subintabulat, ochronę hipoteki, zaspokojenie

wierzyciela hipotecznego, a także wygaśnięcie hipoteki.

W monografii tej wysoko oceniam fragment dotyczący ochrony hipoteki, w którym

Habilitant proponuje przyjęcie metodologii wykładni i stosowania przepisów dotyczących

tego zagadnienia pod wpływem rozwiązań szwajcarskich (i sposobu stosowania tychże).

Proponuje, aby przy wykładni przepisów o hipotece ochronę hipoteki rozpatrywać w

kategoriach zobowiązania realnego, co pozwala na stosowanie wprost przepisów o

wykonaniu zobowiązania oraz o skutkach jego niewykonania. Na uwagę zasługuje również

stanowisko Autora dotyczące charakteru prawnego umowy o ustanowienie hipoteki.

Przyjmuje On, że jest to czynność wyłącznie rozporządzająca, która może być dokonana

bez poprzedzającego ją zobowiązania do ustanowienia hipoteki. Natomiast w razie

zaciągnięcia takiego zobowiązania, należy ją kwalifikować jako umowę przedwstępną.

Formułuje też oryginalną tezę dotyczącą umiejscowienia  umowy o ustanowienie hipoteki,
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w ramach podziału umów na umowy odpłatne i nieodpłatne. Jego zdaniem, umowa o

ustanowienie hipoteki  nie poddaje się tej kwalifikacji i „ma charakter neutralny”, co z kolei

sprawia, że rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie może zostać wyłączona z

uwagi na tę przesłankę. Duże znaczenie mają także rozważania Autora dotyczące umowy

zmieniającej treść ograniczonego prawa rzeczowego, w tym hipoteki.

Stwierdzam, że monografia ta, stanowi istotny wkład w rozwój badań nad hipoteką,

a także innych ograniczonych praw rzeczowych.

2.2 Udział w dziele zbiorowym: Hipoteka po noweliza cji. Komentarz, red. J.

Pisuli ński (2011)

Habilitant jest współautorem komentarza do przepisów o hipotece, gruntownie

zmienionych ustawą z 26 czerwca 2009r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i

hipotece oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. Nr 131, poz. 1075], która weszła w życie 20

lutego 2011r. i zmieniła wiele elementów konstrukcyjnych hipoteki. Opracował komentarz

do artykułów: 65, 67, 68, 68³, 68 ind. 4, 79-83¹, 101¹ - 101¹¹ UKWH, co stanowi znaczny

udział w całej publikacji (prawie 46%). Wszystkie komentowane przepisy (poza art. 67)

zostały zmienione, bądź wprowadzają instytucje nowe. Komentowanie tych przepisów i

zaproponowanie metodologii ich wykładni i zastosowania było zatem zadaniem wręcz

pionierskim, a jego wykonanie zasługuje na miano oryginalnego i nowatorskiego. Cały

zespół został zresztą słusznie za tę publikację wyróżniony przez JM Rektora Uniwersytetu

Jagiellońskiego Nagrodą Zespołową I stopnia.

Efekt badań Autora dotyczących zmienionej regulacji hipoteki w postaci komentarza

należy z pewnością ocenić wysoko. Ma on znaczny wpływ na rozwój dziedziny, której

dotyczy. W szczególności chodzi tu o komentarz do przepisów o rozporządzeniu

opróżnionym miejscem hipotecznym (art.  101¹ - 101¹¹ UKWH), regulacji dotyczących

instytucji podmiany wierzytelności hipotecznej (68³ UKWH),  oraz norm rozluźniających

więź między hipoteką a zabezpieczoną wierzytelnością (68 ind. 4 UKWH), oraz przepisów

normujących przeniesienie wierzytelności hipotecznej (79-83¹ UKWH).

2.3. Pozostałe osi ągni ęcia naukowe

2.3.1. Uwagi ogólne

Na podstawie pozostałych publikacji Habilitanta (wydanych po uzyskaniu przez

niego tytułu doktora nauk prawnych) można wnioskować o jego naukowych
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zainteresowaniach wykraczających poza instytucje części ogólnej prawa prywatnego i

prawa rzeczowego w zakresie hipoteki (co jest przedmiotem jego 2 monografii i udziału w

dziele zbiorowym omówionych już wyżej). Zainteresowania badawcze Wnioskodawcy

zakorzenione są mocno i przede wszystkim w prawie rzeczowym oraz prawie rodzinnym,

ze zdecydowaną preferencją tego pierwszego (sądząc przynajmniej po tematyce i liczbie

publikacji z tego zakresu). W ograniczonym zakresie dotyczą instytucji prawa zobowiązań

(1 publikacja dotycząca prawa pierwokupu).

Wszystkie publikacje Habilitanta z zakresu prawa rzeczowego  (z uwzględnieniem

tych, o których była mowa wyżej) odnoszą się przede wszystkim do hipoteki (którą zresztą

Wnioskodawca zajmuje się od 1999 roku), a także do innego prawa zastawniczego na

nieruchomości wzorowanego na rozwiązaniu szwajcarskim. W tym zakresie tematycznym

Habilitant ma na swoim koncie 4 publikacje: monografię, udział w dziele zbiorowym i 3

artykuły(w tym jeden w druku). Kontynuacja badań w tym zakresie jest jednak

uzasadniona istotnymi zmianami ustawodawczymi wprowadzającymi m.in. nowe

instytucje. Problematyką związaną z wykładnią i stosowaniem przepisów o hipotece

Habilitant zajął się także w glosie do postanowienia Sądu Najwyższego z 18 stycznia

2007r., V CSK 298/07 (OSP 2008, nr 7-8). Wnioskodawca podejmuje nadto badanie

instytucji współwłasności (3 publikacje: 1 monografia, 2 artykuły) oraz innych

ograniczonych praw rzeczowych (1 publikacja). Jedna publikacja dotyczy także czynności

notarialnych przy obrocie nieruchomościami, a jedna jest z pogranicza prawa rzeczowego

i części ogólnej prawa cywilnego.

Zainteresowania Habilitanta odnoszące się do prawa rodzinnego  dotyczą

instytucji: majątkowych ustrojów majątkowych (2 publikacje: udział w dziele zbiorowym i

artykuł) oraz obowiązków alimentacyjnych między byłymi małżonkami (1 publikacja).

 Prowadzone badania odnoszą się przede wszystkim do stanu prawa polskiego (de

lege lata i de lege ferenda). Habilitant w większości przypadków nie patrzy na analizowane

instytucje z perspektywy prawa europejskiego. Perspektywa badania z pozycji tzw. internal

observer tradycyjnymi metodami jest poniekąd  uzasadniona płaszczyzną podejmowanych

przez niego badań. W ograniczonym zakresie, zestawiając rodzime instytucje z prawem

krajowym innych państw, wykorzystuje on metodę prawnoporównawczą (np. przy

rozważaniu ograniczonych praw rzeczowych w prawie szwajcarskim).

2.3.2.  Cykl publikacji dotycz ących prawa rzeczowego

Cykl publikacji dotyczących prawa rzeczowego dotyczy głównie instytucji hipoteki.
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Zainteresowania Habilitanta odnoszące się do tej instytucji są dużo wcześniejsze. Dał im

bowiem wyraz w swojej pierwszej monograficznej publikacji w 1999r. (Hipoteka umowna

na nieruchomości). Problematykę hipoteki podejmuje też w wielu kolejnych publikacjach

przyjmujących postać artykułów i jednej glosy. Gdy chodzi o Jego wypowiedzi w postaci

artykułów, na uwagę zasługuje ta, w której na etapie projektowania przepisów, które

weszły w życie 20 lutego 2011r., wypowiadał się na temat instytucji stanowiących novum

w naszym systemie prawnym. Mam tu na myśli tekst pt. Rozporządzanie opróżnionym

miejscem hipotecznym i hipoteka właściciela, który ukazał się w Kwartalniku Prawa

Prywatnego (KPP 2003, z. 1). Kolejny artykuł dotyczący hipoteki nosi tytuł: W kwestii

ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego przy umowie ramowej, w którym opowiedział

się przeciwko dopuszczalności ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego przy takiej

umowie. W krytycznej Glosie do postanowienia Sądu Najwyższego z 18 stycznia 2007r., V

CSK 298/07 (OSP 2008, nr 7-8) opowiedział się - wbrew stanowisku zajętemu przez Sąd

Najwyższy - za tym, że hipoteka, o której mowa w art. 1037§3 KPC ma charakter

ustawowy i nie jest hipoteką przymusową w rozumieniu art. 109 i nast. UKWH.  Instytucji

hipoteki dotyczy też jego najnowsza publikacja, która jest na etapie druku (we

Wrocławskich Studiach Sądowych), w której Habilitant broni dopuszczalności

zabezpieczenia jednej wierzytelności w całości wieloma hipotekami bez tzw. partycypacji

zabezpieczenia, a także poglądu o jedności hipoteki łącznej. Praw o charakterze

zabezpieczającym dotyczy również jego publikacja pt. Szwajcarski Schuldbrief jako

ewentualny wzór dla polskiego ustawodawcy, opublikowana w Studiach Prawa

Prywatnego (SPP 2009, nr 2), której przedmiotem są rozwiązania szwajcarskie. Powstała

ona na zlecenie KKPC w związku z dostrzeżoną przez Komisję potrzebą rozważenia

wprowadzenia do prawa polskiego  nowego prawa zastawniczego na nieruchomości

wzorowanego na szwajcarskim liście dłużnym. W opracowaniu tym Habilitant opowiada

się przeciwko wprowadzeniu listu dłużnego do prawa polskiego. Jego zdaniem zamiast

kopiowania obcego rozwiązania należy raczej doskonalić regulację hipoteki w kierunku jej

funkcjonalności. Warto podkreślić, że za tą myślą podążył ustawodawca w ustawie

nowelizującej UKWH z 2009r.

Wszystkie te publikacje dają dowód na to, że Habilitant może być uznany za

znawcę praw zastawniczych, w szczególności hipoteki. Jego głos w tym zakresie się liczy,

a efekty badań są wymierne i zasługują na wysoką ocenę. Jego prace publikowane się w

renomowanych i wysoko cenionych czasopismach (Kwartalnik Prawa Prywatnego, Studia

Prawa Prywatnego). Wyniki jego badań były przekonujące dla KKPP i miały w związku z
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tym wpływ na przyjęte ustawowe rozwiązania w zakresie regulacji hipoteki. Należy zatem

stwierdzić, że w tym zakresie wkład Habilitanta w rozwój dziedziny jest znaczny.

Na cykl publikacji dotyczących prawa rzeczowego składają się także publikacje

dotyczące współwłasności. Na uwagę zasługuje tu w szczególności jego monografia pt.

Umowne zniesienie współwłasności nieruchomości (2004), zawierająca prezentację

oryginalnej koncepcji Autora dotyczącej umowy o zniesienie współwłasności. Jego

zdaniem umowa ta obejmuje szczególne rozporządzenie prawem własności

przysługującym współwłaścicielom niepodzielnie, które nie stanowi przeniesienia

własności. Jest zatem czynnością prawną wyłącznie rozporządzającą. Temat umownego

zniesienia współwłasności w odniesieniu do nieruchomości jest przez Habilitanta podjęty w

elektronicznej publikacji pod takim właśnie tytułem (Lex dla notariusza, 2004). Tematyka

dotycząca współwłasności jest kontynuowana w artykule pt. Współwłasność de lege

ferenda, w którym znalazła się propozycja ustawowego unormowania umownego

zniesienia współwłasności oraz postulat wprowadzenia możliwości wykluczenia

współwłaściciela ze wspólności.

W zakresie prawa rzeczowego należy uznać, że badania autora są ważne i

przekładają się na konkretne efekty. I w tym zakresie Habilitant formułuje postulaty de lege

ferenda, a jego rozważania zasługują na wysoką ocenę i należy je uznać za mające

istotne znaczenie dla rozwoju dziedziny.

2.3.3 Cykl publikacji dotycz ących prawa rodzinnego

Istotną część dorobku Habilitanta stanową publikacje będące wyrazem Jego

zainteresowań prawem rodzinnym. Efektem tych badań jest dzieło zbiorowe pt. Majątkowe

stosunki małżeńskie w prawie zagranicznym, w którym Habilitant opracował rozdziały

dotyczące regulacji w 7 państwach (z 9 objętych tym opracowaniem): Austrii, Estonii,

Finlandii, Grecji, Niemiec, Norwegii oraz Szwajcarii w zakresie zagadnień majątkowych

stosunków małżeńskich. Udział  Habilitanta w tej zbiorowej publikacji jest znaczny.

Doceniam wartość poznawczą tego opracowania. Wnioskodawca przygotował również

wprowadzenie do tejże publikacji. Problematyka ta jest przez Niego kontynuowana w

artykule pt. Nabycie własności nieruchomości do majątku odrębnego (publikacja

elektroniczna: Lex dla notariusza 2004). W publikacji tej przedstawiono zasady nabycia

nieruchomości do majątku odrębnego małżonka pozostającego w ustroju małżeńskiej

wspólności majątkowej z punktu widzenia praktyki notarialnej. Dotyczyła ona stanu sprzed

nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w 2005r. Habilitant przygotował również
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aktualizację na potrzeby publikacji elektronicznej z uwzględnieniem nowych rozwiązań w

tym zakresie.

W badaniach nad prawem rodzinnym, Wnioskodawca nie ograniczył się do

majątkowych stosunków małżeńskich. Podjął także problematykę alimentacji w artykule pt.

Obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami de lege ferenda (w: Księdze

pamiątkowej ku czci Profesora Edwarda Gniewka, red. J. Gołączyński, P. Machnikowski,

Warszawa 2010), w którym przedstawił krytyczną ocenę regulacji normatywnej tego

zagadnienia. Zgłosił trzy postulaty dotyczące art. 60 KRiO i zaproponował też nową

redakcję tego artykułu z ich uwzględnieniem (ss. 601, 602). Po pierwsze przyjął, że

regulacja ta powinna opierać się na założeniu wyrównania uszczerbków uwarunkowanych

istnieniem w przeszłości małżeństwa. Jeśli zatem negatywne konsekwencje pozostawania

w związku małżeńskim po ustaniu tego związku mają charakter trwały, Autor proponuje,

aby obowiązek ten miał charakter bezterminowy, a wygasał dopiero z chwilą zawarcia

przez uprawnionego kolejnego związku małżeńskiego. Po drugie, Jego zdaniem

obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami powinien być uregulowany

niezależnie od winy w spowodowaniu rozkładu pożycia. Habilitant postrzega bowiem ten

obowiązek jako narzędzie usuwania dysproporcji ekonomicznych powstałych w wyniku

małżeństwa, a nie „ferowania przez ustawodawcę moralnych ocen postępowania byłych

małżonków”. Po trzecie, postuluje, aby małżonkowie mieli możliwość zerwania wszelkich

łączących je więzi, także zatem majątkowych przez spełnienie jednorazowego

świadczenia powiązanego z wygaśnięciem obowiązku alimentacyjnego. Przychylam się do

trzeciego ze sformułowanych postulatów. Dwa pierwsze wydają mi się zbyt daleko idące.

W każdym razie nie przekonuje mnie postulat oparcia przesłanek obowiązku

alimentacyjnego między byłymi małżonkami wyłącznie na kryteriach ekonomicznych.

Podobnie nadanie obowiązkowi alimentacyjnemu bezterminowego charakteru (poza

zawarciem kolejnego związku małżeńskiego oczywiście). Można natomiast rozważać

odwrócenie zasady z art. 60 §3 zd. 2 KRiO.

Podobnie, jak przy innych działach prawa prywatnego,  w przypadku prawa

rodzinnego pozytywnie należy  ocenić dorobek Habilitanta. W porównaniu jednak do

wcześniej omówionych jego dokonań, nie przeceniałabym dorobku rozważanego w

punkcie 2.3.3. Jednak w tym również przypadku, można rzec, że Wnioskodawca należy do

uważnych badaczy rodzimego (a w tym przypadku, także wielu obcych systemów

prawnych) stanu prawnego i chętnie formułuje propozycje de lege ferenda. I znów dodam,

że nawet jeśli w naukowym dyskursie nie podziela się jego poglądów, nie można mu
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zarzucić braków warsztatowych, czy braku konsekwencji w rozumowaniu. Wysoko cenię

taki sposób prowadzenia badań.

2.4 Inna tematyka bada ń

Poza tematyką badań, do której odniosłam się wyżej i prac, w których znajdują one

ucieleśnienie, na uwzględnienie w recenzji zasługują jeszcze dwie publikacje. Pierwsza z

nich to Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2006r., V CSK 200/06 (OSP

2008, nr 7-8) dotycząca odpowiedniego stosowania przepisów o najmie do umowy

dzierżawy. Autor opowiedział się tam wbrew stanowisku Sądu Najwyższego – za

stosowaniem do dzierżawy art. 668§2 KC oraz art. 667 § 2 KC na podstawie art. 694 KC.

Stanowisko Jego jest dobrze uargumentowane i bronione z przekonaniem. Pokazuje też

dobre strony warsztatowe.

Z kolei prywatnoprawnymi aspektami działalności notariusza Habilitant zajął się w

artykule pt. “Czynności notarialne z zakresu obrotu nieruchomościami położonymi w

państwach członkowskich Unii Europejskiej”. Tematyka tego opracowania oscyluje wokół

prawa o notariacie i prawa prywatnego międzynarodowego. W tym zakresie to ostatnie

także można zaliczyć do dziedzin objętych zainteresowaniami Habilitanta. Godne

pochwały jest, że podjął on tę praktyczną i niełatwą, a mającą coraz większe znaczenie w

obrocie, problematykę.

2.5 Wniosek

Ogólna ocena osiągnięć naukowych dr. Bartłomieja Swaczyny jest pozytywna.

Podejmuje on teoretycznie i praktycznie istotne zagadnienia, w szczególności z zakresu

części ogólnej prawa cywilnego i prawa rzeczowego, które opracowuje w sposób

świadczący o dobrym opanowaniu tradycyjnych metod naukowych, właściwych dla

badania i poznania prawa prywatnego. Posługuje się zasadniczo metodą dogmatyczną, a

także prawnoporównawczą.

W swoich pracach biorąc pod uwagę wszystkie płaszczyzny badawcze - odwołuje się

w ograniczonym zakresie do obcych systemów prawnych i przyjmowanej tam metodologii

wykładni i stosowania prawa. Natomiast to, że nie korzysta zasadniczo z dorobku nauki

europejskiej w zakresie jednolitego prawa modelowego jest uzasadnione płaszczyzną jego

zainteresowań badawczych. Należy – mimo niektórych wyrażonych w recenzji zastrzeżeń

przyjąć - że omówione wyżej osiągnięcia naukowe, a zwłaszcza monografia pt.

Warunkowe czynności prawne (2012) stanowią znaczny wkład Wnioskodawcy w rozwój
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prawa jako dyscypliny naukowej.

3. Ocena aktywno ści naukowej Habilitanta

Stosując kryteria wyznaczone przez rozporządzenie dla nauk prawnych jako

dziedziny nauk społecznych, nasuwają się następujące spostrzeżenia.

Dr Bartłomiej Swaczyna nie jest autorem ani współautorem publikacji naukowych w

czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR), ani na liście

European Reference Index for the Humanities (ERIH; lista ta nie obejmuje w ogóle

czasopism z nauk prawnych). Sumaryczny tzw. impact factor publikacji naukowych

Kandydata według listy JCR wynosi 0. Informacja ta nie może jednak wpływać na ocenę

osiągnięć, ani aktywności naukowej Wnioskodawcy. Problematyka badawcza prawa

polskiego w zakresie części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego oraz prawa

rodzinnego i opiekuńczego nie jest przedmiotem zainteresowania czasopism ujętych na

wymienionych listach.  Nie można więc wymagać od Habilitanta tego rodzaju publikacji,

ani formułować wobec niego zarzutów w tym zakresie.

Jeśli chodzi natomiast o czasopisma, które nie zostały objęte bazą danych JCR ani

ERIH, Wnioskodawca w okresie 2003/2004-2012 opublikował cztery artykuły w

czasopismach punktowanych, najpierw przez Komitet Badań Naukowych (lista

opublikowana na podstawie ust. 14 zał. nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego KBN z

dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków

finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę, Dz. U. z 2001 r., nr 146, poz. 1642

ze zm.), a następnie przez ministra właściwego ds. nauki (Komunikat Nr 2 Ministra Nauki i

Informatyzacji z dnia 7 października 2005 r. w sprawie wykazu wybranych czasopism wraz

z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową, Dz. Urz. MNiI z 2005 r., nr

12, poz. 51; Komunikat nr 24 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada

2007 r. z uwzględnieniem zmian jego treści; Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyższego z dnia 17 września 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z

liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach). Artykułami tymi są:

„Rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym i hipoteka właściciela (uwagi na tle

projektu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego)” (Kwartalnik Prawa Prywatnego 2003, z.

1, 6 punktów wg Listy KBN), „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 lipca 2006 r.,

V CSK 200/06” (Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, nr 7-8, 4 punkty), „W kwestii

ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego przy umowie ramowej” (Prawo Bankowe 2008,
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nr 4, 4 punkty)  i „Glosa do postanowienia SN z dnia 18 stycznia 2007 r., V CSK 298/07”

(Państwo i Prawo 2010, z. 5, 9 punktów). Punktację trzech ostatnich publikacji podano wg

wykazu czasopism zawartego w Komunikacie MNiSW nr 24 z dnia 28 listopada 2007 r.

przy uwzględnieniu stanu prawnego na dzień ukazania się danej publikacji. Łączna liczba

punktów z tego tytułu wynosi 23.

Według informacji uzyskanych za pomocą programu Harzing’s Publish or Perish,

trzy prace Habilitanta („Umowne zniesienie współwłasności”, Warszawa 2004; „Hipoteka

umowna”, Warszawa 2007; „Ograniczone prawa rzeczowe w prawie szwajcarskim”, Studia

Prawa Prywatnego 2008, nr 4) uzyskały w okresie od 2003 r. do 2012 r. 7 cytowań, a

Index Hirscha wynosi 2. Informacje te podaję wyłącznie wykonując obowiązek nałożony na

recenzenta rozporządzeniem, gdyż ich wartość dla oceny działalności naukowej

Wnioskodawcy nie ma znaczenia. Program ten uwzględnia bowiem i przyznaje status

cytowań wyłącznie cytowaniom w pracach opublikowanych w formie elektronicznej i

dostępnych w Google Scholar, co stanowi przecież tylko ułamek rzeczywistej liczby

cytowań.

Habilitant uzyskał stopień naukowy doktora w 2003 r. Wcześniej opublikował jedną

monografię pt. Hipoteka umowna na nieruchomości (1999). W postaci książkowej ukazała

się także Jego rozprawa doktorska pt. Umowne zniesienie współwłasności nieruchomości

(2004), jak również monografia pt. Hipoteka umowna (2007).

Po uzyskaniu tytułu doktora nauk prawnych wydał omówione powyżej 3 monografie

oraz był współautorem w dwóch dziełach zbiorowych, tj.: B. Swaczyna, M. Hulist, S.

Jankiewicz, T. Kot, Majątkowe stosunki małżeńskie w prawie zagranicznym Warszawa

2003 oraz J. Pisuliński (red.), B. Swaczyna, M. Kućka, Ł. Przyborowski, Hipoteka po

nowelizacji. Komentarz, Warszawa 2011. W latach 2003/2004 – 2012 opublikował 6

artykułów w krajowych czasopismach recenzowanych, a także 3 artykuły w czasopismach

nierecenzowanych. Ponadto jeden artykuł został złożony do druku. Habilitant opublikował

także 2 artykuły w 2 recenzowanych dziełach zbiorowych.

Habilitant nie wykazał w załącznikach (w szczególności w załączniku 7) tego, że

kierował międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub brał udział w takich

projektach. Nie wykazał też, by uczestniczył w programach europejskich lub innych

programach międzynarodowych lub krajowych, czy brał udział w konsorcjach lub sieciach

badawczych, bądź kierował projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z

innych ośrodków polskich i zagranicznych albo recenzował projekty krajowe lub



21

międzynarodowe. W toku swojej pracy naukowej odbywał natomiast bardzo liczne

kwerendy biblioteczne na uczelniach zagranicznych. Z załącznika nr 7 wynika, że od roku

2005 do 2011 corocznie prowadził badania i kwerendy w ośrodkach zagranicznych  (w

Max Planck Institut w latach: 2005, 2007 i 2010; w Institut Suisse de droit  Comparé w

latach: 2008, 2009 i 2011; Instutite of Advanced Legal Studies w Londynie w 2009 roku).

Wnioskodawca uczestniczy w miarę aktywnie życiu naukowym o zasięgu krajowym.

W latach 2004 – 2011 wygłosił referaty na sześciu krajowych konferencjach naukowych, a

na Ogólnopolskiej Konferencji Hipotecznej brał udział w charakterze tzw. loży

komentatorów. Tematyka tych wystąpień w powiązaniu z publikacjami Habilitanta

przekonuje o tym, jakie zagadnienia Habilitant sobie szczególnie upodobał. Jego

wystąpienia dotyczyły bowiem współwłasności oraz ograniczonych praw rzeczowych o

charakterze zabezpieczającym, ze zdecydowaną przewagą zagadnień dotyczących

hipoteki (przy czym godzi się zwrócić uwagę, że dwa wystąpienia nosiły ten sam tytuł:

Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym). Wspólnym mianownikiem

wszystkich tych wystąpień jest to, że Habilitant formułował w nich postulaty de lege

ferenda, bądź odnosił się do nowych rozwiązań ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

 Habilitant współpracuje z czasopismem Transformacje Prawa Prywatnego. Należy

bowiem do zespołu recenzentów prac publikowanych w tym czasopiśmie. Nie podaje

jednak informacji dotyczącej liczby prac, które dotąd recenzował.

Dr Bartłomiej Swaczyna aktywnie uczestniczył w pracach legislacyjnych

prowadzonych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego przy Ministrze

Sprawiedliwości. Był bowiem członkiem zespołu KKPC ds. ograniczonych praw

rzeczowych, który to zespół przygotował projekt przepisów nowego Kodeksu cywilnego

dotyczącego tychże praw, a także opracował wspomniany już projekt ustawy nowelizującej

przepisy dotyczące hipoteki z 2009r. (przepisy te weszły w życie 20 lutego 2011r.). Dr

Swaczyna redagował projekt ustawy nowelizującej w zakresie hipoteki oraz był autorem

projektu uzasadnienia do niej.

Wnioskodawca jest zatrudniony na Wydziale Prawa Uniwersytetu

Jagiellońskiego, na którym prowadzi różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne wykazane w

załączniku 6. Obejmują one ćwiczenia z prawa cywilnego w zakresie części ogólnej i

zobowiązań oraz prawa rzeczowego, rodzinnego i spadkowego. Wnioskodawca prowadzi

także wykład w języku niemieckim pt. Polnisches Recht – Sachenrecht w ramach

programu LLM (wraz z Prof. dr. hab. Jerzym Pisulińskim) obejmujący polskie prawo

rzeczowe w powiązaniu z istotnymi dla prowadzenia działalności gospodarczej
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zagadnieniami. Habilitant prowadził nadto wykład monograficzny pt. Własność praw

podmiotowych w prawie cywilnym, a także proseminarium i seminarium z prawa

cywilnego. Pod jego kierunkiem powstało 14 prac magisterskich; sporządził również 27

recenzji prac magisterskich. Nie sprawował dotąd opieki naukowej nad doktorantami, gdyż

w dotychczasowym stanie prawnym nie było to możliwe.

Habilitant prowadzi także szeroką działalność popularyzatorską (którą obrazuje

w załączniku nr 8). W jego przypadku, działalność ta ma postać szkoleń dla różnych grup

zawodowych z zakresu prawa prywatnego, z dziedzin, którymi się zajmuje. Wykorzystując

swą wiedzę z zakresu prawa rzeczowego wielokrotnie prowadził szkolenia na zlecenie

jednostek samorządu notarialnego. Tematyka tych szkoleń dotyczyła instytucji hipoteki,

zniesienia współwłasności oraz nieruchomości gruntowej. Prowadził również szkolenia dla

sędziów na zlecenie Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz sądów okręgowych. Tematyka tych

szkoleń była związana ze zmianą regulacji normatywnych dotyczących hipoteki w 2009

roku. Szkolenia o podobnym zakresie tematycznym Habilitant prowadził również dla

pracowników banków oraz administracji publicznej.

Wykazane powyżej osiągnięcia dr. Bartłomieja Swaczyny skłaniają do tego, aby

uznać Jego aktywność naukową za istotn ą. Jego dorobek naukowy z lat 2003 – 2012, tj. z

9 lat jednoczesnej działalności naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej nie jest może

znaczny pod względem liczby publikacji. Nie obejmuje również bardzo szerokiej tematyki

prywatnoprawnej (dotyczy bowiem zasadniczo kilku wybranych zagadnień z części ogólnej

prawa prywatnego, prawa rzeczowego i prawa rodzinnego). Poszczególne instytucje

prawa prywatnego są badane konsekwentnie i przez czas, który pozwala na

wypracowanie dobrze ugruntowanego stanowiska dotyczącego zagadnień, które

Wnioskodawca obejmuje swoimi zainteresowaniami. Można rzec, że Habilitant bardzo

dobrze porusza się na płaszczyznach, które objął swoimi badaniami naukowymi, a

publikowane prace mają znaczną wartość. Na uwagę w szczególności zasługuje bieżące

komentowanie nowości legislacyjnych w czasopismach fachowych i komentarzach. O

Jego pozycji świadczy też zaproszenie Go do prac podejmowanych przez Komisję

Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego stawiającej wysokie wymagania osobom, które do

współpracy zaprasza. Warto dodać, że efekty tej współpracy (opracowanie nowych

rozwiązań dotyczących hipoteki i uzasadnienia do nich) są istotne i zostały przez KKPC z

powodzeniem wykorzystane. Habilitanta nie cechuje zbyt duża aktywność konferencyjna

(brak także jego wypowiedzi na forum międzynarodowym), ale wypowiedzi jego w zakresie

podejmowanych badań mają znaczenie dla dorobku doktryny krajowej. Biorąc to pod
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uwagę, oraz zakres jego pracy dydaktycznej uprawnione jest twierdzenie, że

Wnioskodawca jest kompetentnym naukowcem o uznanej pozycji w środowisku

akademickim oraz w praktyce sądowej, samorządowej i gospodarczej.

4. Konkluzja

Monografia dr. Bartłomieja Swaczyny pt. „Warunkowe czynności prawne” oraz

pozostałe opisane w punkcie 2 recenzji osiągnięcia naukowe stanowią znaczny wkład

Habilitanta w rozwój dyscypliny naukowej, którą tenże się zajmuje, a Jego aktywność

naukowa, opisana w punkcie 3 recenzji, jest istotna. Na tej podstawie należy stwierdzić, że

spełnia on kryteria określone w art. 16 ust. 1 ustawy o stopniach naukowych i tytule

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.  Kierując się tym, co jest

konsekwencją przygotowanej przeze mnie - zgodnie z normatywnymi kryteriami - oceny,

stwierdzam, że mimo zgłoszonych kilku zastrzeżeń, Habilitant powinien uzyskać stopień

naukowy doktora habilitowanego.

Ewa Rott-Pietrzyk


