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„Swoboda testowania a ochrona interesów osób najbliższych”
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Miejsce konferencji: Sala Senatu, Collegium Minus (UAM w Poznaniu)

Dnia 23 kwietnia 2014 roku obchodzić będziemy 50. rocznicę uchwalenia Kodeksu
cywilnego. Przygotowanie Kodeksu poprzedzone było latami wytężonej pracy, pogłębionymi
badaniami oraz licznymi dyskusjami. Kolejne komisje i zespoły, składające się z wybitnych
cywilistów, pracowały nad osiągnięciem jak najlepszego efektu końcowego odpowiadającego
zarówno ówczesnym potrzebom jak i mogącym sprostać wyzwaniom przyszłości.
Kodeks swoim zakresem obejmuje prawo rzeczowe, zobowiązań oraz spadkowe.
Wzorem niemieckim wprowadzono również część ogólną. Poza Kodeksem cywilnym
pozostało prawo rodzinne, które uregulowano w osobnym akcie normatywnym, uchwalonym
w tym samym 1964 roku.
Chcąc przeprowadzić pogłębioną analizę historyczną i porównawczą unormowań
Kodeksu postanowiliśmy wybrać jako temat konferencji ważną, a często pomijaną
w rozważaniach dziedzinę – prawo spadkowe. Zmiany obowiązujących przepisów wydają
się także w odniesieniu do tego obszaru warte przemyślenia, zwłaszcza w kontekście postępu
technologicznego, medycznego oraz przemian społecznych i kulturowych.

Po półwieczu obowiązywania Kodeksu, mając na uwadze propozycje zmian
postulowanych przez obecną Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego,
Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides”
podjęło się organizacji konferencji komparatystycznej, której celem jest ocena
aktualnych oraz proponowanych rozwiązań w dziedzinie polskiego prawa spadkowego.
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W naszych rozważaniach pragniemy skupić się na kwestii, która zdaje się budzić
najwięcej kontrowersji, mianowicie swobodzie testowania. Zastanawiając się nad
ograniczeniem wolności testatora w dysponowaniu majątkiem, spróbujemy udzielić
odpowiedzi na pytanie czy należy, a jeśli tak to w jaki sposób, chronić interesy osób
najbliższych dla spadkodawcy.

Konferencja obędzie się w formie „okrągłego stołu”, co oznacza, że po
zaprezentowaniu wystąpień kluczowa będzie dyskusja, w której udział wezmą wszyscy
prelegenci. Punkt wyjścia dla rozważań stanowić będzie rzymska koncepcja swobody
testowania. Kolejni referenci w swoich wystąpieniach przedstawią rozwiązania
przyjmowane w różnych porządkach prawnych, oceniając regulacje w perspektywie
historycznej i porównawczej.

Referaty studentów i doktorantów skupione będą wokół dwóch zasadniczych
problemów: metod ograniczania swobody testowania oraz kręgu osób, których interesy
są lub powinny być chronione. Prelegenci stworzą tym samym dwa kręgi dyskusyjne.
Podsumowanie całości rozważań odbędzie się podczas końcowego panelu, w czasie którego
uczestnicy dyskusji oraz jej moderatorzy przedstawią wypływające z wystąpień i rozmów
wnioski.
Do współpracy chcielibyśmy zaprosić przedstawicieli kół naukowych o podobnym
profilu działalności z różnych ośrodków akademickich w Polsce, z którymi współpracujemy,
w szczególności: Koła Naukowego „Utriusque Iuris” (UW), Koła Naukowego „Ti Estin
Aletheia” i Sekcji Prawa Rzymskiego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa (UJ), Koła
Naukowego Prawa Rzymskiego i Porównawczego (UWr) oraz Kół Naukowych „Sapere
Aude!”, „Honeste vivere” i Koła Naukowego Historii Państwa i Prawa (UMK).
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