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I. Zakres regulacji 

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks post~powania cywilnego 

oraz niekt6rych innych ustaw, datowany na dzien 27 listopada 2017 r., zostal 

przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwosci. W uzasadnieniu Projektu (2017) 

regulacj~ podzielono na dziesi~c cz~sci (punkt6w), w ramach kt6rych przedstawiono 

uzasadnienie projektowanych zmian. Cz~sci te obejmuj'l kolejno: przygotowanie 

rozprawy, przeciwdzialanie naduzyciu prawa procesowego, dowody, uzasadnianie 

wyrok6w i post~powanie odwolawcze, post~powanie w sprawach gospodarczych, inne 

post~powania odr~bne, og6lne usprawnienie post~powania, post~powanie 

zabezpieczajqce, koszty SCldowe, przepisy wprowadzaj'lce i przejsciowe. Uzasadnienie 

Projektu liczy 210 stron, a tekst nowelizacji to 69 stron, co wskazuje nato, ze mamy tu 

do czynienia z obszern'l zmian'l prawa procesowego cywilnego i niekt6rych innych 

ustaw. Nast~pnie wprowadzono zmiany do Projektu (2017) i przygotowano 27 czerwca 

2018 r. kolejny projekt 1, a 13 wrzesnia 2018 r. nast~pny. 

W dniu 10.10.2018 r. odbylo si~ posiedzenie Komitetu Stalego Rady Ministr6w, 

kt6ry zatwierdzH projekt. 

JednakZe na stronach Rzctdowego Centrum Legislacji (nr z wykazu UD 309) 

projekt datowany jest na dzien 14 grudnia 2018 r. (Projekt 2018). 

Poprawiono w nim niekt6re bl~dy legislacyjne. Uwzgl~dniono cz~sc uwag 

opinii OBSiL. Niestety zmieniona wersja Projektu (2017) oparta jest na tych samych 

zalozeniach. Krytyka srodowiska prawniczego nie zmienHa nastawienia projektodawcy 

co do sposob6w realizacji ,przyspieszenia i uprawnienia" post~powania cywilnego. 

1 Niniejsz'l ustaw'l zmienia si~ ustawy: ustaw~ z dnia 24 czerwca 1994 r. o 
wlasnosci lokali, ustaw~ z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju SCld6w powszechnych 
ustaw~, ustaw~ z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach Sqdowych w sprawach cywilnych, 
ustaw~ z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczen w post~powaniu grupowym i 
ustaw~ z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach SCldowych oraz uchyla si~ ustaw~ z dnia 
4 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sqdy spraw gospodarczych oraz zmienia si~ 
ustawy: ustaw~ z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez Sqdy spraw 
gospodarczych. 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz.U. z 2018 
r., poz. 1467, 1499, 1544. 1629, 1637 i 1693. 
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Osrodek Badan, Studi6w i Legislacji 

II. Cel regulacji 

W uzasadnieniu Projektu jego autorzy wskazujct na gl6wne przeszkody stojctce 

na drodze efektywnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwosci: 

przewleldosc post~powan, 

istniejctcct centralizacj~ handlu i uslug (wi~kszosc dueych firm rna siedziby 

w Warszawie i kilku metropoliach) oraz zwictzane z tym zjawiskiem 

nieproporcjonalne przecictzenie sctd6w wielkomiejskich, 

- problemy w komunikacji mi~dzy stronami a sctdem w zakresie artykulowania 

wzajemnych oczekiwan, 

- deficyt w zakresie polubownych metod zalatwiania spor6w, 

- kosztochlonnosc i czasochlonnosc dor~czen korespondencji sctdowej, jak 

r6wniez nagminne dor~czanie pism pod adres, pod kt6rym adresat faktycznie 

nie zamieszkuje, przy jednoczesnym sankcjonowaniu tego fikcjct dor~czenia, 

obstrukcja procesowa w postaci wielokrotnie powtarzanych wniosk6w 

o wylctczenie s~dziego oraz sldadania zazalen kaskadowych, 

- problemy z przesluchiwaniem swiadk6w oraz niewydolnosc systemu bieglych 

- w szczeg6lnosci spowodowana brakiem ch~tnych do wsp6lpracy z sctdem 

z uwagi na niskie urz~dowe stawki wynagrodzenia, 

nadmierna liczba uzasadnien uniemozliwiajctca s~dziom skupienie si~ 

na biezctcym orzekaniu (M. Klonowski, Kierunki zmian post~powania 

cywilnego w projekcie Ministra Sprawiedliwosci ustawy o zmianie ustawy -

Kodeks post~powania cywilnego oraz niekt6rych innych ustaw z 27.11.2017 r. 

- podstawowe zalozenia, przeglctd proponowanych rozwictzan oraz ich ocena, 

Polski Proces Cywilny, nr 2/2018, s. 183). 

W zwictzku z powyzszym uznano, ze naleey usprawnic post~powanie cywilne 

i zrealizowac postulat szybkosci post~powania. Juz w tym miejscu naleey zaznaczyc, 

ze szybkosc post~powania i zbytnia koncentracja materiaru procesowego kojarzct si~ 

z formalizmem post~powania, co najcz~sciej stoi w sprzecznosci z idect wymiaru 

sprawiedliwosci - czyli rzetelnym rozpatrzeniem okolicznosci faktycznych i wydaniem 

sprawiedliwego orzeczenia. 
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Obszernosc Projektu (2018) nie oznacza, ze wszystkie zmiany sluz'l wyzej 

wymienionym postulatom. Cz~sc przepis6w rna charakter techniczny (zmiana brzmienia 

nie oznacza zmiany sensu merytorycznego jego tresci). 

Ogranicz~ si~ tylko do om6wienia zmian najistotniejszych i ich oceny. 

III. Przepisy og61ne 

1. Naduiycie prawa procesowego 

Nie rna WCltpliwosci, ze w praktyce naduzywa si~ praw procesowych. Problem 

jest 0 tyle skomplikowany, ze dzialania (zaniechania) stron, podejmowane SCi 

na podstawie przepis6w prawa procesowego, ale zmierzaj'l do celu sprzecznego z ratio 

legis tych norm prawnych. 

Zgodnie z projektowanym art. 41 k.p.c.: ,Z uprawnienia przewidzianego 

w przepisach post~powania stronom i uczestnikom post~powania nie wolno czynic 

uZytku niezgodnego z celem, dla kt6rego je ustanowiono (naduzycie prawa 

procesowego )." 

Przepis ten uzupelnia aktualnie obowi<lZUj<lcy art. 3 k.p.c., stanowi'lcy o tym, 

ze strony i uczestnicy post~powania obowi'lzani SCi dokonywac czynnosci zgodnie 

z dobrymi obyczajami. Juz wprowadzenie art. 3 k.p.c. wywolalo dyskusj~, jakie Sq 

sankcje post~powania niezgodnego z dobrymi obyczajami. Uznano jednak, ze nie mozna 

zbudowac jednej adekwatnej sankcji na wszelkie dzialania czy zaniechania stron. 

Projektowany art. 41 k.p.c. wprowadza og6lnq dyrektyw~ zakazujClCCl czynienia 

uZytku z uprawnien niezgodnego z celem, dla kt6rego je ustanowiono (naduzycie prawa 

procesowego ). Umiejscowienie tej instytucji sugeruje nadanie jej rangi zasady 

procesowej. Dlatego powstaje pytanie, czy SCldY nie b~d<i tej reguly wykladaly zbyt 

szeroko oraz czy nie spowoduje to zagrozenia dla stron i ich prawa do rzetelnego 

procesu. 

Nalezy podkreslic, ze naduzycie prawa jest kategori'l stosowania prawa. To 

bardzo konkretna sytuacja, w kt6rej dziala okreslony podmiot i to w sprecyzowany 

spos6b (por. K. Osajda, naduzycie prawa w procesie cywilnym, PS 2005, nr 3, s. 47; T. 

Cytowski, Procesowe naduzycie prawa, PS 2005, nr 5, s. 81). 

Istot'l tego zjawiska jest to, ze okreslone zachowanie miesci si~, formalnie rzecz 

ujmuj'lc, w granicach przysluguj'lcego prawa, w rzeczywistosci jednak narusza ono 
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porzC~dek prawny i sformulowane w nim w spos6b obiektywny zasady post~powania. 

Zachowanie uprawnionego, formalnie pozostajC~C w granicach wytyczonych przez 

przepis ustawy, staje si~ zatem - z uwagi na regulacj~ o bardziej og6lnym charakterze -

jedynie pozorem dzialania zgodnego z prawem (A Zbiegien-Turzanska, Komentarz 

do art. 5, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Osajdy, Legalis 2018 r.). 

W praktyce mozemy miec do czynienia z dzialaniami, kt6re SCI nacechowane zl<~ 

WOIC~ i dokonywane w zlej wierze. w tym kontekScie swiadomosc podejmowania dzialan 

procesowych w zlej wierze, a wi~c w innym celu, niz ten, do kt6rego zostala powolana 

dana instytucja, prowadzi do naduzycia w zakresie przysluguj<lcego uprawnienia 

procesowego (t. Blaszczak, Naduzycie prawa procesowego w post~powaniu 

arbitrazowym, Warszawa 2018, s. 8). 

Wskazana regula znajduje rozwini~cie na gruncie licznych przepis6w 

szczeg61owych. Przykladowo w projektowanym art. 531 k.p.c. przewiduje si~ 

pozostawienie w aktach, bez dalszych czynnosci, wniosku o wyiC~czenie s~dziego, 

opartego tylko na okolicznosciach zwiC~zanych z rozstrzygni~ciem przez SC~d o dowodach 

lub zlozonego po raz kolejny co do tego samego s~dziego z powolaniem tych samych 

okolicznosci. Takie rozwi<lzanie zasluguje na aprobat~ i stanowi reakcj~ na proceder 

skladania wniosk6w o wyiC~czenie s~dziego wyiC~cznie w celu przewlekania 

post~powania. Proponowana regulacja nie wydaje si~ rodzic zadnych zagrozen 

dla prawa strony post~powania do rzetelnego procesu, albowiem zarzuty dotyCZC~Ce 

obsady SC~du podlegajC~ rozpoznaniu w post~powaniu apelacyjnym oraz kasacyjnym, 

a niedopuszczalnosc opierania wniosk6w o wyiC~czenie s~dziego tylko na zarzucie 

rozstrzygni~cia przez SC~d o dowodach znajduje potwierdzenie w majC~cym dlug<l 

tradycj~ orzecznictwie SC~du Najwy:lszego. Warto zaznaczyc, ze tozsamy rygor 

przewidziano dla wniosk6w o sprostowanie, uzupelnienie i wykladni~ wyroku 

zlozonych jedynie dla zwloki w post~powaniu (projektowany art. 3521 k.p.c.). 

Projektowany art. 1861 k.p.c. przewiduje mozliwosc zwrotu pisma wniesionego 

jako pozew bez wzywania do usuni~cia brak6w, jezeli z jego tresci nie wynika ZC~danie 

rozpoznania sprawy. Jakkolwiek zrozumiale wydaj<l si~ w tym zakresie intencje 

projektodawc6w, zmierzaj<lce do eliminacji zb~dnych pism, nieodpowiadajC~cych 

wymaganemu minimum, to problematyczne moze si~ okazac, czy przepis ten nalezy 

stosowac poza procesem w ramach odeslania przewidzianego w art. 13 § 2 k.p.c. Pismo 
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nieb~dC:}ce pozwem moze np. w post~powaniu egzekucyjnym czy rodzinnym stanowie 

sygnalizacj~ wskazujC:}q na istnienie nieprawidlowosci (M. Klonowski, jw., s. 187 -188). 

NiepokojC:}cym jest jednak niedookreslony desygnat zwrotu: ,czynienie przez 

strom: uZytku niezgodnie z celem, dla kt6rego je ustanowiono" (projektowany art. 

41 k.p.c.). Moze bye r6znie interpretowany, jako niezwykle ocenny, co wiC:}ze si~ 

z niebezpieczenstwem naruszenia gwarancji przestrzegania przez SC:}d przepis6w 

post~powania. SC:}d w ramach wladzy dyskrecjonalnej moze pozbawle stron~ 

przyslugujC:}cych jej uprawnien, za ich naduzycie, tylko wedlug wlasnej oceny 

,naduzycia". 

Pelnomocnicy powinni zwracac uwagt: swoim mocodawcom na tresc art. 

1861 oraz art. 41 k.p.c. W praktyce bowiem przebieg post~powania moze bye 

niezalezny od ich rzetelnej pracy. 

Odpowiedzialnose za naduzycie nie jest uzalezniona od spelnienia przeslanek 

(np. winy), a jedynie od ,oceny" SC:}du. Poza tym ocena ta nie jest uzalezniona, chociazby 

tak jak wart. 230, 231, 233 od calosciowego spojrzenia na rozstrzyganC:} spraw~ (jak 

slusznie wywodzi A. Jakubecki w opinii OBSiL). 

Nalezy powolae tu trese projektowanego art. 2262 k.p.c. Zgodnie z § 1 tego 

przepisu, ilekroe zachowanie strony w swietle okolicznosci sprawy wskazuje 

na naduzycie przez niC:} prawa procesowego, sC:}d poucza t~ stron~ o mozliwosci 

zastosowania wobec niej srodk6w, o kt6rych mowa w § 2. 

Wedlug § 2 powyzszego przepisu, stwierdziwszy naduzycie przez stron~ prawa 

procesowego SC:}d moze w orzeczeniu konczC:}cym post~powanie w sprawie: 

1) stron~ naduzywajC:}CC:l skazac na grzywnt:; 

2) niezaleznie od wyniku sprawy podwyiszyc przypadajC:}ce od strony 

naduZywajC:}cej koszty procesu, a nawet wlozye na niC:} obowiC:}zek zwrotu 

wszystkich koszt6w, odpowiednio do spowodowanej naduzyciem zwloki 

w rozpoznaniu sprawy; 

3) na wniosek strony przeciwnej: 

a) przyznae od strony naduzywajC:}cej koszty procesu podwyiszone 

odpowiednio do spowodowanego naduzyciem zwi~kszenia nakladu pracy 

strony przeciwnej na prowadzenie sprawy, nie wi~cej jednak niz 

dwukrotnie; 
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b) zasqdzic od strony naduzywajqcej odsetki nalezne od zasqdzonego 

swiadczenia, w stopie podwyi;szonej odpowiednio do spowodowanej naduzyciem 

zwloki w rozpoznaniu sprawy, nie wi~cej jednak niz dwukrotnie. 

Przepis6w o odsetkach maksymalnych nie stosuje si~. 

Negatywnie nalezy ocenic wylqczenie stosowania przepis6w o odsetkach 

maksymalnych. 

Powazne wqtpliwosci i ryzyko dla pelnomocnik6w moze wywolac dzialanie 

na korzyse strony (np. zglaszanie dowod6w w pewnej sekwencji czasowej, wniosek 

o odroczenie posiedzenia, itd.). Pojawia si~ niebezpieczenstwo dochodzenia 

od pemomocnik6w odszkodowania, jezeli strona b~dzie skazana na grzywn~ 

czy zasqdzone zostanq od niej zwi~kszone koszty procesu czy odsetki. 

Przypadki, w kt6rych dochodzi do naduiycia przez strom~ jej uprawnien 

procesowych to: 

1) wniesienie (jako pozwu) pisma niezawierajctcego zctdania rozpoznania 

sprawy sctdowej, 

2) wniesienie pozwu oczywiscie bezzasadnego, 

3) wnoszenie szeregu zazalen dotyczctcych tego samego przedmiotu, 

4) sldadanie szeregu wniosk6w o wylctczenie s~dziego, 

5) wielokrotne wnoszenie wniosk6w o rektyfikacj~ orzeczenia. 

2. Wzory pouczen 

Projektuje si~ rozszerzenie tresci art. 5 przez wskazanie, ze Minister 

Sprawiedliwosci okresli rozporzqdzeniem wzory pouczeii, kt6re Sq wymagane przez 

kodeks, jako pouczenia pisemne. Majq bye one zrozumiale dla stron, a wzory pouczen 

(takZe z tlumaczeniami na j~zyki obce) majq bye dost~pne na stronie internetowej 

Ministerstwa Sprawiedliwosci). 

Rozwiqzanie to nalezy uznac za trafne. Pouczenia mogq bye dzi~ki temu bardziej 

komunikatywne dla stron, kt6re z kolei nie b~dq mogly powolywac si~ na ich 

niezrozumienie. 
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3. Utrwalanie przebiegu post~powania 

Dodany art. 91 zezwala stronom i uczestnikom post~powania na utrwalenie 

przebiegu posiedzen i innych czynnosci sqdowych - przy kt6rych sq obecni - za pomocq 

urzqdzenia rejestrujqcego dzwi~k. Naleey jedynie uprzedzic sqd o takim zamiarze. 

Regulacja dopuszczalnosci prywatnej rejestracji czynnosci sqdu jest obecnie 

zawarta w art 1621. Zostala jednak uznana za niewystarczajqcq w stosunku 

do dzisiejszych oczekiwan spolecznych w zakresie publicznej jawnosci dzialania 

wymiaru sprawiedliwosci, poza tym niepotrzebnie obciqza sqd obowiqzkiem 

kazdorazowego udzielania zezwolenia na rejestracj~. 

Dlatego norm~ zawartq dotychczas wart 1621 poszerza si~ zakresowo i przenosi 

do przepis6w og6lnych: rna dotyczyc nie tylko posiedzen, lecz w og6le wszelkich 

czynnosci, takZe prowadzonych poza posiedzeniem ( ogl~dzin, przesluchan, itd.). 

Ponadto wprowadza si~ swobod~ prywatnej rejestracji, ograniczonej jednak 

do rejestracji dZwi~ku; prywatna rejestracja obrazu narazalaby bowiem obecnych 

na naruszenie d6br osobistych w postaci wizerunku, a Skarb Panstwa -

na odpowiedzialnosc odszkodowawczq z tego tytulu. Ustanawia si~ tez zakaz rejestracji 

stronie prywatnej - ze wzgl~du na wylqczenie jawnosci danej czynnosci lub og6lny 

wzglqd na prawidlowosc post~powania (tak jak dotychczas ). 

Utrwalenie przebiegu posiedzen i innych czynnosci sqdowych nalezy ocenic 

pozytywnie, tym bardziej ze dotyczy to wszystkich uczestniczqcych podmiot6w. 

Pelnomocnicy i strony powinni korzystac z tego uprawnienia. 

IV. Przepisy dotyczctce wlasciwosci sctdu 

W zakresie wlasciwosci rzeczowej trafnie zaproponowano rozszerzenie tresci 

art 17 pkt 42 k.p.c. Obecnie w art. 91 k.p.c. wskazuje si~ w zakresie przedmiotowym 

ustalenie nieistnienia uchwal. Pomini~to wi~c ustalanie istnienia uchwal, co rna bye 

uzupelnione w tresci powy:lszego przepisu. Zmian~ naleey ocenic pozytywnie. 

,W projektowanym art. 31 § 2 k.p.c. zastrzezono, ze przepisy o wlasciwosci 

przemiennej nie dotyczq spraw przeciwko konsumentom. Rozwiqzanie takie wydaje si~ 

pozqdane nie tylko dlatego, ze pozwoli ograniczyc uciqzliwe prowadzenie spraw 

w sqdzie odleglym od miejsca zamieszkania stron, lecz powinno r6wniez przyczynic si~ 

do wyprowadzenia wielu spraw z sqd6w w duzych miastach (w kt6rych siedziby majq 
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najwi~ksi dostawcy uslug), co w skali kraju poskutkuje zr6wnowazeniem wplywu 

i odci<}zeniem tych SC}d6w. 

Prokonsumencki kierunek zmian widoczny jest takZe w nowych zasadach 

ustalania wlasciwosci SC}du przy dochodzeniu roszczen z um6w, albowiem wyraznie 

wskazano, co nalezy rozumiec przez SC}d miejsca wykonania umowy (projektowany art 

34 - dot<}d brak bylo takiej regulacji i stosowalo si~ w tym zakresie przepisy Kodeksu 

cywilnego ). Poza tym dopuszczono wlasciwosc przemienn<} w przypadku pow6dztw 

dotycz<}cych naruszenia d6br osobistych przy wykorzystaniu srodk6w masowego 

przekazu (projektowany art. 351 k.p.c.), roszczen z czynnosci bankowych (projektowany 

art 372 k.p.c.). Wskazane rozwi<}zania nalezy ocenic jednoznacznie pozytywnie, jako 

ulatwiaj<}ce zycie obywatelom i mog<}ce przyczynic si~ do dalszego odci<}zenia sctd6w 

wielkomiejskich ( chocby w kontekScie narastaj<}cej fali pozw6w o roszczenia z tzw. 

kredyt6w frankowych). 

W projektowanym art 38 k.p.c. rozwini~to i doprecyzowano zasady okreslania 

wlasciwosci wyl<}cznej dotycz<}cej pow6dztw odnosz<}cych si~ do nieruchomosci przez 

wyrazne wskazanie, ze wlasciwosc ta obejmuje takZe roszczenia uzupelniaj<}ce 

i roszczenie przewidziane w art. 231 k.c., jak r6wniez wprowadzono klauzul~ zmiany 

wlasciwosci na zgodny wniosek stron ze wzgl~d6w ekonomiki procesowej. Regulacja 

taka jest sluszna" (M. Klonowski, jw., s. 188-189). 

Zastrzezenia moze budzic projektowany art. 451, zgodnie z kt6rym SN moze 

przekazac spraw~ do rozpoznania innemu SC}dowi, jezeli wymaga tego dobro wymiaru 

sprawiedliwosci, w szczeg6lnosci wzgl<}d na spoleczne postrzeganie sctdu jako organu 

bezstronnego. Tak szeroko okreslone przeslanki mog<} rodzic WC}tpliwosci, 

co do faktycznego celu przekazania sprawy innemu SC}dowi, w konkretnym przypadku. 

Pelnomocnicy musz<} miec na uwadze ten przepis i w razie potrzeby wskazac 

stronie, ze nie wynika to z ich zaniedbania, a takZe nie maj<} wplywu na orzeczenia SN 

w tym zakresie. 

Z kolei zmiana art 200 k.p.c. polega na tym, ze wedlug projektowanego przepisu 

niewlasciwosc daj<}q si~ usun<}c za pomoq umowy stron ,sqd bierze pod uwag~ 

z urz~du tylko do czasu dor~czenia pozwu" (§ 11), podczas gdy w obecnym stanie 

prawnym ,sqd nie bada tej wlasciwosci takZe przed dor~czeniem pozwu". A wi~c 

przyznaje si~ sqdowi prawo do badania tzw. niewlasciwosci usuwalnej do czasu 

dor~czenia pozwu. Tak bylo do noweli Kodeksu z 2006 r., w6wczas dodano zdanie 
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drugie wyl~czajqce badanie z urz~du niewlasciwosci usuwalnej, co jest rozwiqzaniem 

trafniejszym (zostalo to slusznie podniesione w Opinii OBSiL). 

Nie jest zrozumiale tez wprowadzenie do art. 200 kp.c. § 13• Dlaczego mozna by 

podejrzewac, ze badaj~c z urz~du swojq wlasciwosc, sqd mialby uchybic przepisowi art 

15 k.p.c.? Albo nie przestrzegac innych przepis6w? 

Nie wiadomo tez, dlaczego w Projekcie (2018) usuni~to korzystnq dla obywateli 

mozliwosc wytoczenia pow6dztwa przeciwko Skarbowi Panstwa przez sqd wlasciwy wg 

siedziby powoda. 

V. Dor~czenia 

Pisma procesowe z zalqcznikami, z wylqczeniem pism wymienionych wart. 132 § 

13, adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy oraz Prokuratoria Generalna 

Rzeczypospolitej Polskiej dor~czajct sobie nawzajem wylctcznie w formie 

elektronicznej, jezeli zloz~ s~dowi zgodne oswiadczenia odpowiedniej tresci 

i podadzq do wiadomosci s~du u7;ywane do tego dane kontaktowe, w szczeg6lnosci 

adres poczty elektronicznej lub numer faksu. Oswiadczenia nie podlegajq odwolaniu, 

a zastrzezenia warunku lub terminu uwaza si~ za niebyle. Na zgodny wniosek stron 

lub w innych uzasadnionych przypadkach s~d zarz~dza odst~pienie od takiego sposobu 

dor~czenia. 

W zwiqzku z powy7;szym nalezy z duz~ uwagq i ostroznosciq korzystac np. 

z poczty elektronicznej. Przypadkowe ,klikni~cie" moze bowiem wywolac skutek 

dor~czenia. 

W celu usprawnienia post~powania ustanowiony z urz~du adwokat lub radca 

prawny niezwlocznie zawiadamia pozostale strony o swoim ustanowieniu 

i wskazuje im sw6j adres do dor~czen (projektowany art 123 § 3). 

Wsr6d zmian odnosz~cych si~ do dor~czen zwr6cic uwag~ nalezy na 

projektowany art 1391 kp.c. przewiduj~cy, ze w razie bezskutecznosci dor~czenia 

pozwanemu pisma per aviso, przy spelnieniu innych przeslanek, przewodniczqcy 

zobowiqzuje powoda do dor~czenia tego pisma za posrednictwem komornika. 

Projektowany przepis przyjmuje rozwiqzanie problemu przy zalozeniu, ze komornik 

ustali adres pozwanego i dokona dor~czenia. Komornik nie moze odm6wic wykonania 

dor~czenia, ale barier~ w podj~ciu przez niego faktycznych dzialan moze okazac si~ 

wysokosc planowanej w tym zakresie oplaty. Pozostawienie powodowi inicjatywy 
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w poszukiwaniu pozwanego przedluzy post~powanie, tym bardziej ze maze wskazac 

kolejny adres pozwanego. 

Moim zdaniem naleiy pouczyc mocodawc~ o mozliwosci wysbtpienia takiej 

sytuacji. 

,Na koniec nalezy zwr6cic uwag~, ze omawiany przepis nic nie m6wi o tym, co rna 

zrobic SCld w sytuacji, gdy pozwany zamieszkuje poza granicami kraju. Wszak w takim 

przypadku skorzystanie z pomocy komornika w og6le nie wchodzi w rachub~. 

Niezaleznie od tego nalezy zauwazyc, ze zastosowanie wskazanego sposobu 

post~powania w milionach spraw prowadzonych aktualnie dzi~ki dor~czeniom 

zast~pczym, maze wywolac daleko idClce konsekwencje i skutkowac paralizem SCld6w" 

(M. Klonowski, jw., s. 193). 

VI. Koszty post~powania 

W projektowanych przepisach k.p.c. przewidziano mozliwosc przyznania odsetek 

ustawowych od koszt6w procesu, przy czym w odniesieniu do wydatk6w odsetki te 

mogil bye liczone juz od chwili ich poniesienia. Jest to rozwi'lzanie pozildane 

i pozwalajClce stronie minimalizowac koszty procesu, w szczeg6lnosci gdyby mi~dzy 

poniesieniem koszt6w, a ich wyegzekwowaniem, mial uplynClC dluzszy czas. 

Bardziej kontrowersyjna jest propozycja podwy:i:szenia kosztow procesu lub 

obcictzenia nimi w calosci strony, kt6ra mimo wezwania do osobistego 

stawiennictwa, nie stawila si~ w celu udzialu w czynnosci s~du i nie 

usprawiedliwila swojego niestawiennictwa. 0 ile bowiem nie budzil WCltpliwosci 

same przeslanki obciClzenia strony dodatkowymi kosztami, o tyle dyskusyjny jest brak 

wytycznych okreslajctcych spos6b ustalania wysokosci tychze koszt6w, np. poprzez 

wskazanie, ze chodzi o koszty powstale na skutek niestawiennictwa (art. 103 § 3 k.p.c.) 

(A. Klonowski, jw., s. 189). 

Pelnomocnik powinien zwr6cic szczeg6lnil uwag~ mocodawcy na to rozwi'lzanie. 

Z kolei wedlug projektowanego art 2262 k.p.c. takie ,karne" podwyiszenie 

stopy odsetek jest rozwictzaniem calkowicie obcym rodzimemu porzctdkowi prawnemu 

i trudnym do pogodzenia z jego podstawowymi zasadami, zwlaszcza ze stanowi ono 

daleko idctcct ingerencj~ w tresc stosunku obligacyjnego lctCZClcego strony i nie 

towarzyszct mu zadne zmiany w przepisach prawa materialnego (A. Klonowski, jw., s. 

190). 
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Zawarte w art 2262 § 2 pkt 3 lit. a k.p.c. rozwiqzanie przewidujqce mozliwosc 

podwy7:szenia koszt6w procesu odpowiednio do zwi~kszenia nakladu pracy strony 

przeciwnej w zwiqzku z prowadzeniem sprawy wydaje si~ wadliwe, gdy:l odnosi si~ 

do ,koszt6w procesu", na kt6re poza kosztami zast~pstwa procesowego skladajq si~ 

r6wniez oplata sqdowa oraz wydatki, kt6re w wi~kszosci przypadk6w nie majq zwi<tzku 

z nakladem pracy stron. Wlasciwszym rozwiqzaniem byloby jednoznaczne odniesienie 

si~ wprost do wynagrodzenia profesjonalnego pelnomocnika, przy jednoczesnym 

wprowadzeniu mozliwosci przyznania r6wniez stronie niereprezentowanej przez 

adwokata lub radc~ prawnego odpowiednich rekompensat, ustalanych na zasadach 

analogicznych do tych dotyczqcych wynagrodzenia profesjonalnych pelnomocnik6w (A 

Klonowski, jw., s.191). 

N alezy r6wniez zwr6cic uwag~ na wprowadzenie nowych i zwi~kszenie 

dotychczasowych oplat sctdowych, co wynika tez ze zmian w ustawie o kosztach 

sqdowych w sprawach cywilnych. Nowe b<tdz podwy7:szone oplaty sqdowe zwi~kszajq 

koszty post~powania, co maze utrudnie korzystanie z prawa do sqdu. 

Dodatkowe koszty dla stron wynikajq takZe z nalozenia dodatkowych 

obowi<tzk6w np. obcictzenie stron kosztami dor~czen przez komornika na podstawie 

art 1391 k.p.c. w zw. z art. 5 ust. 3 ustawy o kosztach sqdowych w sprawach cywilnych. 

VII. Zarzut potrctcenia 

W nowym art 2031 k.p.c. wprowadza si~ istotne ograniczenia dopuszczalnosci 

podniesienia zarzutu potrctcenia w procesie cywilnym. 

Z przepisu § 1 wynika, ze podstawq zarzutu potrqcenia maze bye tylko 

wierzytelnose pozwanego z tego samego stosunku prawnego co wierzytelnose 

dochodzona przez powoda, chyba ze wierzytelnose pozwanego jest niesporna lub 

uprawdopodobniona (w uzasadnieniu Projektu 2018 jest ,udowodniona", s. 173) 

dokumentem niepochodzctcym wylctcznie od pozwanego. Desygnat poj~cia 

,dokumentu niepochodzqcego wylqcznie od pozwanego" maze rodzie Wqtpliwosci, 

a proponowana regulacja zmarginalizowae w praktyce zarzut potrqcenia. To ze 

wierzytelnosc jest niesporna, oznacza, iz zarzut potrqcenia maze bye podniesiony tylko 

wtedy, gdy pow6d przyznaje wszystkie okolicznosci faktyczne. Przypadek taki 

wyst~puje w nielicznych sytuacjach. 
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Powyi;sze rozwiC}zanie moze przyspieszyc post~powanie w sprawie, 

ale w konsekwencji zamiast jednego procesu b~dC} dwa, bo pozwany wytoczy odr~bny 

proces o wierzytelnosc, kt6rej nie m6gl potrC}ciC w toczC}cym si~ post~powaniu. 

Jest to tez odejscie od regulacji Kodeksu cywilnego, kt6ry jednoznacznie okresla 

przeslanki potrC}cenia (art 498 § 1 k.c.). Wymogi procesowe potr'lcenia SCI odmienne, 

na co nalezy zwrocic szczegolnc:t uwag-:, aby nie narazic sit: na zarzut np. naduzycia 

prawa. W zwiqzku z tym, w przypadku skutecznego potrC}cenia wzajemnych 

wierzytelnosci poza procesem i braku mozliwosci podniesienia zarzutu przez 

pozwanego, pow6d powinien zwr6cic zasqdzone na jego rzecz swiadczenie (jako 

bezpodstawne?!). Pozwany b~dzie zmuszony skorzystac z pow6dztwa 

przeciwegzekucyjnego. 

VIII. Pisma procesowe 

1. Pisma procesowe 

Wedlug nowego brzmienia art. 126 k.p.c. kazde pismo procesowe powinno 

zawierac dodatkowo (w stosunku do obecnej regulacji) wskazanie fakt6w, na kt6rych 

strona opiera sw6j wniosek lub oswiadczenie oraz wskazanie dowodu 

na potwierdzenie kaZdego z tych faktow - w przypadku, gdy jest to konieczne 

do rozstrzygni~cia co do wniosku lub oswiadczenia. 

Podobny zwrot pojawia si~ w nowym art 127 § 1 k.p.c., wedle kt6rego ,w pismie 

procesowym majC}cym na celu przygotowanie rozstrzygni~cia (pismo 

przygotowawcze) ... " 

Sformulowanie to budzi zdziwienie wobec braku dotychczasowych WC}tpliwosci, 

czemu sluzy pismo przygotowawcze. Poza tym to SC}d decyduje, kt6re fakty i dowody SC} 

podstawC} rozstrzygni~cia, co powinno nastqpic po przeprowadzonym post~powaniu. 

Nale:ly zwr6cic uwag~ n koniecznosc wyszczeg6lnienia fakt6w, kt6re strona 

przyznaje, a kt6rym zaprzecza (art. 127 § 1 k.p.c. w projekcie) 

2. Badanie wymog6w formalnych 

Istotne SC} zmiany dotyczqce badania wymog6w formalnych pism procesowych, 

wnoszonych przez fachowych pelnomocnik6w. Projekt wprowadza nowy art. 1301a 

k.p.c., w kt6rym przewiduje sit: ,automatyczny'' zwrot pisma wniesionego przez 

adwokata, radc~ prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratori~ GeneralnC} RP, 
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jezeli to pismo nie maze otrzymac prawidlowego biegu wskutek niezachowania 

warunk6w formalnych. 

Projektuje si~ dodanie art. 13Q2a k.p.c. w odniesieniu do wnoszonych przez 

fachowego pelnomocnika srodk6w zaskarienia, kt6re nie byly nale:Zycie oplacone, 

a srodek zaskarienia podlega oplacie stalej lub optacie stosunkowej, obliczonej 

od wartosci przedmiotu sporu lub zaskarienia. W tym przypadku srodek zaskarienia 

podlega odrzuceniu bez wzywania do uiszczenia oplaty. Powy:Zsza regulacja b~dzie 

miala zastosowanie odpowiednio do wniosku o dor-:czeniu orzeczenia 

z uzasadnieniem. Z kolei dor-:czenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem ma bye 

przestankct dopuszczalnosci wniesienia srodka zaskarienia. Wniosek zlozony 

ustnie podlega odrzuceniu, jesli oplaty nie uiszczono najp6zniej w kolejnym dniu 

roboczym. 

Powstaje w zwi<1zku z tym W<itpliwosc, czy nie ograniczy to prawa strony 

do zaskarzenia orzeczenia, a w efekcie konstytucyjnego prawa do SCldu. 

S<i to nowe rozwi<lzania dalece r6zni<1ce si~ od dotychczasowych. Drobny bl'ld 

maze spowodowac np. przedawnienie roszczen (pozew) czy niemoznosc skorzystania 

ze srodka zaskarienia. 

3. Pozew oczywiscie bezzasadny 

Wedlug przepisu art. 1911 § 1, jezeli z tresci pozwu i zal'lcznik6w 

oraz okolicznosci wniesienia oraz fakt6w powszechnie znanych, bCldz o kt6rych 

informacja jest powszechnie dost~pna oraz fakt6w znanych SCldowi z urz~du, wynikac 

b~dzie oczywista bezzasadnosc pow6dztwa, stosuje si~ nast~puj<1ce zasady. 

1) Gdyby czynnosci, kt6re ustawa nakazuje podj<ic w nast~pstwie wniesienia 

pozwu, mialy bye oczywiscie bezcelowe, mozna je pomin'lc. 

W szczeg6lnosci mozna b~dzie nie wzywac powoda do usuni~cia brak6w, 

uiszczenia oplaty, nie sprawdzac wartosci przedmiotu sporu ani nie 

przekazywac sprawy. 

2) S<id maze oddalic pow6dztwo na posiedzeniu niejawnym (!), nie 

dor-:czaj~c pozwu osobie wskazanej jako pozwany ani nie rozpoznaj~c 

wniosk6w ztozonych wraz z pozwem. 
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3) Uzasadnienie wyroku sporzqdza si~ na pismie z urz~du. Powinno ono 

zawierac jedynie wyjasnienie, dlaczego pow6dztwo zostalo uznane 

za oczywiscie bezzasadne. 

4) Wyrok z uzasadnieniem sqd z urz~du dor«:cza tylko powodowi 

z pouczeniem 0 sposobie i terminach srodka zaskarienia. 

Przypomina to proces inkwizycyjny. Podkreslic nalezy, ze po wniesieniu apelacji 

od wyroku oddalajqcego pow6dztwo, sytuacja powoda jest analogiczna. Zgodnie 

bowiem z projektowanym art. 3671 kp.c. S"td moze w takim przypadku pomiD"tC 

czynnosci zwi"tzane z wniesieniem apelacji, a ponadto mozliwe jest rozpoznanie 

apelacji na posiedzeniu niejawnym, bez dor~czenia jej ,osobie wskazanej jako 

pozwany". 

Oczywiscie, aby wyeliminowac wszelkie Wqtpliwosci co do celu tej regulacji, 

nalezy dodac, ze w sprawie, w kt6rej powodztwo zostalo oddalone na podstawie art. 

1911 k.p.c., skarga kasacyjna jest niedopuszczalna, a jesli zostanie wniesiona 

,pozostawia si~ jq w aktach sprawy bez dalszych czynnosci". Rozwiqzanie takie jest 

niedopuszczalne. 

Nie wiadomo tez, co mial na mysli projektodawca, uzywajqc wart. 1911 § 1 k.p.c. 

sformulowania, iz oczywista bezzasadnosc pow6dztwa wynikac maze takZe z tresci 

pozwu wswietle ,okolicznosci jego wniesienia". 

Wydaje si~, ze pelnomocnicy powinni informowac mocodawc6w o takiej 

regulacji. Nalezy tez dbac o odpowiednie uzasadnienie pozwu, aby nie ,narazic siE( na 

,oczywistq bezzasadnosc". 

IX. Organizacja post«:powania 

Projekt nowelizacji zawiera calkowicie nowe rozwi"tzania dotyczqce 

planowania rozprawy, majqce w zalozeniu przyspieszyc rozpoznawanie spraw 

i ulatwic komunikacj~ mi~dzy sqdem a stronami. Rozwiqzania te zostaly zamieszczone 

w obszernym rozdziale 21 dzialu II cz~sci pierwszej pt. ,Organizacja post~powania" (art. 

2051- 20512 kp.c.). 

Zasadnicza idea, kt6ra lezy u podstaw projektowanego unormowania, polega 

na tym, aby merytoryczne post«:powanie w sprawie poprzedzic post«:powaniem 

przygotowawczym, w ramach kt6rego podj~ta zostaje pr6ba doprowadzenia 

do zakonczenia sporu bez rozprawy, a jezeli to si~ nie uda, to nastqpic powinno 
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przygotowanie sprawy do rozstrzygni~cia na pierwszej rozprawie. W swietle Projektu 

pierwsza faza post~powania rna ulec istotnej przebudowie. 

Wedlug projektowanego art 2051 § 1 k.p.c. nast~puje istotna zmiana, mianowicie 

wniesienie odpowiedzi na pozew jest obligatoryjne, a termin jej wniesienia 

okreslony jest przez przewodnicz'lcego i nie maze bye kr6tszy niz dwa tygodnie. 

Uchybienie zakreslonemu terminowi skutkuje zwrotem odpowiedzi na pozew. Sankcj'l 

niewniesienia przez pozwanego odpowiedzi na pozew jest natomiast wydanie 

przez sctd wyroku zaocznego (nowe brzmienie art. 339 § 1 k.p.c.). 

Obligatoryjna odpowiedz na pozew rna sens wtedy, gdy prawo procesowe 

przewiduje przymus adwokacko-radcowski, czyli nalezaloby ten obowiqzek z takim 

przymusem powiqzac. 

Niezaleznie od wniesienia odpowiedzi na pozew, jak wynika z art. 2053 § 1 k.p.c., 

przewodniczqcy- tak jak rna to miejsce obecnie - moze zarzqdzic wymian~ przez strony 

pism przygotowawczych oraz moze zobowictzac strom~, aby w pismie 

przygotowawczym podala wszystkie twierdzenia i dowody istotne dla 

rozstrzygni~cia sprawy pod rygorem utraty prawa do ich powolywania w toku dalszego 

post~powania. Ten ostatni przepis oznacza powr6t do koncepcji prekluzji w 

gromadzeniu materialu dowodowego. 

Zawarta w projektowanym art 2053 § 2 kp.c. prekluzja, pozwalajqca 

przewodniczctcemu na zobowiqzanie strony do podania w pismie przygotowawczym 

wszystkich twierdzen i dowod6w pod rygorem utraty prawa do ich powolywania w toku 

dalszego post~powania, wydaje si~ zbyt daleko idctca w zakresie, w jakim obejmuje 

r6wniez podmioty niereprezentowane przez profesjonalnych pelnomocnik6w. W takim 

przypadku bowiem twierdzenia i dowody zgloszone z naruszeniem tego obowi'lzku 

podlegajq pomini~ciu, chyba ze strona wykaze, iz ich powolanie w pismie 

przygotowawczym nie bylo mozliwe alba ze potrzeba powolania wynikla p6zniej. 

P6zniejsze wyznaczenie posiedzenia przygotowawczego nie powoduje otwarcia 

terminu do zglaszania nowych twierdzen i dowod6w. 

Strona ma obowictzek udzialu w posiedzeniu przygotowawczym 

i przedstawienia wszystkich twierdzeii i dowodow (pod rygorem wydania wyroku 

zaocznego na posiedzeniu niejawnym). 

Podobne rygory przewiduje art 20512 kp.c., zgodnie z kt6rym, jezeli wyznaczono 

posiedzenie przygotowawcze, strona moze przytaczac twierdzenia i dowody 
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na uzasadnienie swoich wnioskow lub dla odparcia wnioskow i twierdzen strony 

przeciwnej tylko do chwili zatwierdzenia plano rozprawy. Twierdzenia i dowody 

zgloszone po zatwierdzeniu planu rozprawy podlegaj'l pomini~ciu, chyba ze strona 

wykaze, ze ich powolanie nie bylo mozliwe albo potrzeba ich powolania wynikla 

p6zniej. Z kolei, jezeli nie zarz<1dzono przeprowadzenia posiedzenia przygotowawczego, 

strona moze przytaczac twierdzenia i dowody (na uzasadnienie swoich wniosk6w 

lub dla odparcia wniosk6w i twierdzen strony przeciwnej), az do zamkni~cia rozprawy, 

z zastrzezeniem niekorzystnych skutk6w, kt6re wedlug przepis6w kodeksu 

post~powania cywilnego mog'l dla niej wynikn'lc z dzialania na zwlok~ lub 

niezastosowania si~ do zarz'ldzen przewodnicz'lcego i postanowien S<!du. 

Wskazane uwagi odnosz'l si~ takZe do rygor6w okreslonych w art. 20512 § 1. 

Jeszcze raz podkreslam, ze nie zasluguje na aprobat~ projektowany art. 2051 § 2 kp.c., 

nakazuj'lcy zwrot odpowiedzi na pozew wniesionej po terminie, a takZe art. 2053 § 4 

kp.c., nakazuj'lcy zwrot pisma przygotowawczego wniesionego z uchybieniem terminu. 

Wprawdzie analogiczne rozwi'lzania obowi'lzuj'l juz w obecnym stanie prawnym w 

postaci art. 207 § 6 i 7 kp.c., niemniej jednak bezwzgl~dny rygoryzm tych przepis6w 

wydaje si~ powodowac wi~cej szk6d niz poZytku. Np. w sytuacji, gdy wniesiona po 

terminie odpowiedz na pozew zostala zwr6cona, po czym pozwany stawia si~ na 

pierwszy termin rozprawy i zaprzecza Z<!daniu powoda, wskazuj'lc swoje twierdzenia i 

dowody. W przypadku gdy S<!d chce rzetelnie rozpoznac spraw~, powinien zobowi'lzac 

pozwanego do zlozenia kolejnego pisma (M. Klonowski, jw., s. 193). 

Wspomniane wy:l:ej czynnosci maj'l sluzyc przeprowadzeniu posiedzenia 

przygotowawczego, na kt6rym w miar~ mozliwosci rna nast'lpic rozWi'lzanie sporu bez 

dalszych posiedzen, a jesli si~ to nie uda - na posiedzeniu przygotowawczym sporz<1dza 

si~ z udzialem stron plan rozprawy (art. 2055 § 1 kp.c.). W planie rozprawy mi~dzy 

innymi wskazuje si~ okolicznosci sporne, terminy posiedzen i innych czynnosci, 

harmonogram rozprawy wraz z oznaczeniem kolejnosci i termin6w przeprowadzenia 

dowod6w. 

Przedstawione unormowanie, w tym zwlaszcza nalozenie na przewodnicz'lcego 

obowi'lzku dzialania, polegaj'lcego na wyjasnieniu z udzialem stron ich stanowisk (art. 

2056 § 1 kp.c.), stanowi novum w pojmowaniu roli S<!du (przewodnicz'lcego) w procesie 

cywilnym. Zrezygnowano jednak z zaznajomienia stron z prawnymi aspektami 

sporu (r6znica mi~dzy Projektem (2017) a Projektem (2018)). 
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Jak slusznie podniesiono w Opinii OBSiL, za nieuzasadnione naleiy uwazac 

posluzenie si~ wart. 2053 § 2 oraz art. 20512 § 1 kp.c. sformulowaniem ,chyba ze strona 

wykaze". Sformulowanie to- zgodnie z powszechnym rozumieniem - oznacza, ze strona 

powinna w zasadzie przeprowadzic dow6d co do tego, ze nie mogla wczesniej powolac 

dowodu, albo ze potrzeba powolania dowodu wynikn~la p6zniej. To chyba jednak 

nieporozumienie. A. Jakubecki zaproponowal, zeby posluzyc si~ obecnym 

sformulowaniem ,chyba ze strona uprawdopodobni". 

W Projekcie (2018) uwzgl~dniono t~ uwag~ w odniesieniu do art. 20512 § 1 

k.p.c. 

Posiedzenie przygotowawcze przesqdzi wi~c o calym post~powaniu. Inaczej niz 

dotychczas, gdy to pierwsze posiedzenie wyznaczone w celu rozprawy sluiylo 

generalnemu przedstawieniu stanowisk stron. 

X Post~powanie dowodowe 

Pozytywnie naleiy ocenic projektowanq zmian~ wart. 210 § 2 k.p.c., w kt6rym 

wprowadza si~ obowiqzek ,wyszczegolnienia" przez stron~ faktow, jakim ona 

zaprzecza, wobec praktyki zaprzeczania przez stron~ wszelkim twierdzeniom 

przeciwnika (nawet ,na przyszlosc"). 

Trzeba wi~c zwrocic uwag~ na kaZdct okolicznosc podnoszonCI przez 

przeciwnika procesowego. 

Pewne wqtpliwosci pojawiajq si~ odnosnie art. 228 § 2 kp.c. Wprowadza si~ tam 

nowe poj~cie fakt6w, ,o kt6rych informacja jest powszechnie dost~pna". Fakty te, obok 

fakt6w znanych sqdowi z urz~du, nie wymagajq dowodu. Nie sqdz~, aby proponowane 

rozwiqzanie, zgodnie z kt6rym nie wymagajq dowodu fakty, o kt6rych mozna 

dowiedziec si~ np. z Internetu, bylo trafne. 

Informacje takie mogq podlegac zmianom, aktualizacjom, itp. Dlatego 

dotychczasowq praktyk~, ze fakty takie podlegajq udowodnieniu przez wydruki ze stron 

internetowych, poswiadczone przez notariusza, uwazam za prawidlowq. 

Przy okazji przepisu art 228 kp.c., tak jak w wielu innych zmienianych 

niepotrzebnie, w § 1 dopisano, ze sqd bierze z urz~du pod uwag~ fakty powszechnie 

znane - nawet bez powolania si~ na nie przez strony. Nie spotkalam si~ z 

wcttpliwosciami na ten temat. 
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Uwazam, ze uszczeg61awianie przepis6w, kt6rych wykladnia nigdy nie 

powodowala rozbieznosci, prowadzi tylko do coraz mniejszej przejrzystosci Kodeksu. 

Projektuje si~ wprowadzenie art. 2351 k.p.c., ale mysl~, iz nie wniesie on niczego 

nowego. Zast~powanie slowa ,okolicznosc" ,faktem", czy ,wskazanie fakt6w" -

,wymienieniem i wyszczeg6lnieniem fakt6w" nie wprowadza zadnych zmian 

merytorycznych. 

Zdumienie budzi proponowany art. 2421 k.p.c., wedlug kt6rego strona, 

kt6ra wnosila o wezwanie na rozpraw~ swiadka, bieglego lub innej osoby, 

powinna ,dolozyc staran, by osoba ta stawila si~ w wyznaczonym czasie i miejscu, 

w szczeg6lnosci zawiadomic ill o obowi'lzku, czasie i miejscu stawiennictwa". 

W uzasadnieniu Projektu (2017) - niezmienionego w Projekcie (2018) - zaznaczono, ze 

przepis ten czyni stron~ ,wsp61odpowiedzialn<l" za sprawne prowadzenie post~powania 

dowodowego. Jak to rozumiec? Przeciez strona nie dysponuje srodkami przymusu. Jezeli 

strona b~dzie wnosic o stawienie si~ okreslonej osoby przed SCldem, pelnomocnik 

powinien upewnic si~, czy rna ona wplyw na to stawiennictwo. 

W uzasadnieniu do regulacji art. 2432 k.p.c., zgodnie z kt6rym dokumenty 

znajduj'lce si~ w aktach sprawy lub do nich dol'lczone stanowi'l dowody bez wydawania 

odr~bnego postanowienia, a dopiero pomijaj'lc dow6d z takiego dokumentu, SCld wydaje 

postanowienie, jest wygodna dla SCldu, kt6ry nie b~dzie musial wydawac postanowienia 

o dopuszczenie dowod6w, w kt6rym nale2:y sprecyzowac dokument oraz wskazac tez~ 

dowodow'l. Uniemozliwi to jednak stronie przeciwnej ustosunkowanie si~ 

co do dopuszczenia dowodu i ewentualn~ polemik~ z nim. Dopiero z uzasadnienia 

orzeczenia b~dzie wiadomo, kt6re z dokument6w zostaly uznane przez SCld za dow6d 

w sprawie. Chyba ze uzasadnienie nie b~dzie sporz'ldzone. 

Projektowany art 2711 k.p.c., czyli dopuszczenie zlozenia zeznaft przez swiadka 

na pismie, moze usprawnic post~powanie. Nie powinno si~ jednak nadu2:ywac tej 

regulacji, poniewaz wazna jest ocena zachowania swiadka podczas zeznaft oraz 

mozliwosc zadania dodatkowych pytaft. Wydaje si~, ze pelnomocnik strony moze 

wnioskowac o takie stawiennictwo. 

Pozostale zmiany mai'l charakter stylistyczny i wydai'l si~ niepotrzebne. 
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XI. Post~powanie odr~bne 

Przede wszystkirn nalezy stwierdzic, ze rnnozenie post~powan nie sluzy 

przejrzystosci i sprawnosci procedury. Stronie, kt6ra nie jest reprezentowana przez 

profesjonalnego pelnornocnika, trudno zorientowac si~ w specyfice danego 

post~powania, zasadach i wyjCitkach. Takie skomplikowanie procedury moze bye 

traktowane jako utrudnienie w wykonywaniu prawa do SCidu. 

1. Post~powanie w sprawach gospodarczych 

W Projekcie (2017) oraz w wersji Projektu (2018) przewiduje si~ przywr6cenie 

w kodeksie post~powania cywilnego przepis6w o post~powaniu odr~bnym w sprawach 

gospodarczych. Jako jedyny argument za przywr6ceniem tego post~powania przytacza 

si~ wydluzenie post~powan w sprawach gospodarczych po 3 maja 2012 r. (kiedy 

przestaly obowiCizywac wczesniejsze przepisy w sprawach gospodarczych). 

Post~powanie to przed 3 maja 2012 r. odr6znialo si~ podwyZszonyrni rygorami 

zwiCizanymi z niewywiCizywania si~ przez stron~ z obowi<Izk6w warunkujCicych 

skutecznosc dokonania czynnosci procesowych w stosunku do post~powania 

rozpoznawczego. Rygory te uznane zostaly przez Trybunal Konstytucyjny za sankcje 

nieproporcjonalne, stanowiCice w konsekwencji naruszenie art 45 Konstytucji. Obecne 

proponowane rozwi<Izania nalezy ocenic pod tym kCitem. 

Nalozenie nadrniernych obowi<Izk6w na przedsi~biorc6w - przy zalozeniu, ze 

kazdy jest profesjonalistCI (w dzialalnosci gospodarczej czy w prawie?) -jest bl~dem. Jak 

slusznie podnosi A. Jakubecki (Opinia OBSiL), krytyka proceduralnego wyodr~bnienia 

post~powania w sprawach gospodarczych, zaowocowala jego IikwidacjCI (nowelizacja 

z dnia 16 wrzesnia 2011 r.). Podkreslono, ze: 1) istnienie odr~bnosci proceduralnych 

w post~powaniu w sprawach gospodarczych jest unikatem na skal~ swiatowCI; 2) jego 

istnienie bylo moze usprawiedliwione w okresie transformacji z gospodarki nakazowo

rozdzielczej do gospodarki rynkowej, ale przeslanki jego utrzyrnywania 

zdezaktualizowaly si~; 3) sprawy gospodarcze z prawnego punktu widzenia nie r6zniCI 

si~ znaCZCICO od innych spraw, a jedynym wyznacznikiem tego post~powania jest status 

stron; 4) r6znicowanie procedury ze wzgl~du na kryterium statusu stron jest sprzeczne 

z zasadCI r6wnosci wobec prawa; 5) falszywe jest zalozenie, ze ,profesjonalizrn" 

przedsi~biorc6w uzasadnia narzucenie im surowszych wyrnagan w prowadzeniu 

procesu (red. T. Wisniewski, System Prawa Handlowego, t 7, Warszawa 2007, s. 8 in.; T. 

21 



Osrodek Badan, Studi6w i Legislacji 

WiSniewski, System Prawa Handlowego, pod red. T. Wisniewskiego, t. 7, Post~powanie 

SCldowe w sprawach cywilnych z udzialem przedsi~biorc6w, Warszawa 2013, s. 11 in.). 

Post~powanie w sprawach gospodarczych to przepisy art. 4581- 45912. W 

Projekcie (2018) przewidziano nast~puj<lce odr~bnosci: 

1. Dokonywanie dor~czefi na wskazany w pierwszym pismie adres poczty 

elektronicznej, chyba ze strona go nie posiada. To rozwi<lzanie nalezy ocenie 

pozytywnie. 

2. Prekluzja dowodowa - obowi<lzek powolania wszelkich twierdzen 

i dowodow w pierwszym pismie procesowym pod rygorem ._traty ich 

powolywania oraz obowi<lzek zlozenia oswiadczenia o powolaniu wszystkich 

twierdzen i dowodow. S<id rna obowi<lzek pouczye o tym strony, kt6re nie S<i 

reprezentowane przez fachowego pelnomocnika. Prekluzja dowodowa upraszcza 

i przyspiesza post~powanie, ale tez godzi w prawo strony do sprawiedliwego 

rozstrzygni~cia. Dlatego zostala ona wyeliminowana z dniem 3 maja 2012 r. i zast<lpiona 

dyskrecjonaln<l wladz<i s~dziowsq. To SCld powinien decydowae, czy sp6znione 

twierdzenia i wnioski dowodowe powinny bye w sprawie uwzgl~dnione, a decyduj<l 

o tym takie kryteria, jak: brak winy strony w uchybieniu, brak zwloki w razie 

dopuszczenia sp6znionego dowodu albo inne szczeg6lne okolicznosci sprawy. Jest to 

rozwi<lzanie · bardziej elastyczne i zdecydowanie lepsze od modelu czystej prekluzji, 

kt6ra poza kr6tkim okresem obowi<lzywania od roku 2006, jest obca polskiej tradycji 

prawnej. Orzecznictwo powstale w okresie obowi<lzywania przepis6w statuuj<lcych 

prekluzj~ w post~powaniu gospodarczym wykazuje, jak ta instytucja sprzeczna jest 

z poznaniem prawdy w procesie (naco trafnie zwraca uwag~ Opinia OBSiL). 

3. Rozpoznanie sprawy odbywa si~ na podstawie przepis6w og6lnych na wniosek 

strony, kt6ra nie jest przedsi~biorc<llub jest przedsi~biorc<l osob<i fizyczn<l. 

4. Brak mozliwosci wyst~powania z nowymi roszczeniami zamiast lub obok 

dotychczasowych. Nie S<l tez mozliwe przeksztalcenia podmiotowe. 

Rozwi<lzanie to prowadzi do skr6cenia jednego procesu i r6wnoczesnego 

mnozenia nast~pnych post~powafi, bo pomini~te roszczenia b~d<i musialy bye 

dochodzone odr~bnie. W istocie S<id b~dzie angazowany kilka razy do rozstrzygni~cia 

tego samego sporu. 

5. Niedopuszczalnosc powodztwa wzajemnego. Mozna tu podniese te same 

uwagi, co w punkcie 4. 
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6. Skrocenie terminow pozwalajctcych na podjt:cie zawieszonego 

postt:powania lub jego wznowienie. Nie jest zrozumiale, dlaczego rna bye to 

zdeterminowane przez fakt, ze dotyczy przedsi~biorc6w. Raczej jest to kolejny przyklad 

na skracanie post~powan za wszelkCl cen~. 

7. Mozliwosc zawarcia umowy dowodowej, wylilczajilcej okreslone dowody 

na pismie pod rygorem niewaznosci lub ustnie przed SCldem. RozwiClzanie to jest trafne. 

Szkoda, ze nie zostalo umieszczone w og6lnych przepisach o procesie. 

8. Subsydiarny charakter dowodu z zeznan oraz brak mozliwosci wykazania 

zlozenia oswiadczenia woli lub wiedzy dowodem innym, niz dokument (art. 4799 '1). Nie 

wydaje si~ to slusznym zalozeniem. Przeciez dowody te mozna w wielu przypadkach 

przeprowadzic na jednym posiedzeniu. Paradoksalnie moze wi~c przedluzyc - a nie 

skr6cic - post~powanie. 

2. Postt:powanie nakazowe i upominawcze 

Mozna og6lnie stwierdzic, ze zmiany nie majq charakteru merytorycznego, raczej 

redakcyjny. 

Zrezygnowano z podstawy wydania nakazu zaplaty w post~powaniu nakazowym 

w postaci wyciClgu z ksiClg bankowych (art. 485 § 3 kp.c.), co spowoduje wzrost koszt6w 

dochodzenia roszczen przez banki i rodzi ryzyko przerzucenia ich na klient6w bank6w. 

3. Postt:powanie uproszczone 

W Projekcie (2018) wart. 5057 § 3 kp.c. przewidziano mozliwosc zasi~gni~cia 

opinii swiadka-eksperta w post~powaniu uproszczonym, tj. Mozliwosc przesluchania 

swiadka w charakterze bieglego, takZe co do faktow, 0 ktorych uprzednio 

zeznawal jako Swiadek. Nawet jezeli uprzednio sporzctdzil opinit: na zlecenie 

podmiotu innego, niz sctd. Nalezy podkreslic, ze w Projekcie (2017) przepis ten 

umieszczony byl w postt:powaniu zwyldym, co bylo skrytykowane (takZe w Opinii 

OBSiL). Swiadek-ekspert ma bye wit:c dopuszczalny tylko w postt:powaniu 

uproszczonym. Budzi to jednak nadal zastrzezenia. PoiClczenie roli swiadka z bieglym 

(ekspertem) nie jest trafnym rozwiClzaniem. Swiadek postrzega zdarzenie za pomoq 

zmysl6w (np. wzroku czy sluchu) i nast~pnie powinien je odzwierciedlic w zeznaniu. 

Biegly ocenia wedlug swojej wiedzy i doswiadczenia w spos6b obiektywny. Wazne jest, 
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aby nie byl sugerowany przez inne podrnioty relacjq zdarzenia, czy tez swoirn 

subiektywnyrn spojrzeniern jako swiadek. 

XII. Orzeczenia 

1. Oglaszanie orzeczen 

Projekt (2018) wart. 326 § 1 k.p.c. przewiduje, ze odroczenie ogloszenia wyroku 

rnoze nastqpic na oznaczony termin przypadajqcy nie p6zniej, niz rniesiqc po zarnkni~ciu 

rozprawy. Nast~puje wi~c wydluzenie dotychczasowego dwutygodniowego terminu. 

Termin rna charakter instrukcyjny, ale aby zapobiec jego przekraczaniu, w powolanym 

przepisie jako sankcj~ przewiduje si~ otwarcie rozprawy na nowo. Nie wiem, 

czemu ma sluzyc na nowo otwarta rozprawa. 

2. Uzasadnienie orzeczenia 

Przede wszystkirn uwag~ nalezy zwr6cic na unorrnowanie, zgodnie z kt6rym 

przeslankct wniesienia srodka zaskarienia jest uprzednie zlozenie przez stron~ 

wniosku o sporzqdzenie uzasadnienia orzeczenia (por. np. uchylenie § 2 wart. 369). 

Sam wniosek o sporzqdzenie uzasadnienia b~dzie wi~c waznq instytucjq prawa 

procesowego. Wniosek niedopuszczalny, sp6zniony, nieoplacony bqdz dotkni~ty 

brakarni, kt6rych nie usuni~to, rnirno wezwania, sctd odrzuca, a to zamyka drog~ 

do zaskarienia. Jak wynika z projektowanego art. 331 § 2 k.p.c. - nawet jezeli 

uzasadnienie jest sporzqdzone z urz~du, strona nie jest zwolniona od zgloszenia 

wniosku o sporzqdzenie uzasadnienia. Do tej pory bezplatny wniosek o dor~czenie 

orzeczenia albo zarzqdzenia z uzasadnieniern b~dzie obcictzony oplaq stalq w kwocie 

100 zl (art. 25b u.ok.w.s.c.). 

Z kolei we wniosku o sporzqdzenie uzasadnienia wyroku nalezy wskazac, czy 

uzasadnienie ma dotyczyc calosci wyroku, czy jego cz~sci, a w szczeg6lnosci 

poszczeg6lnych rozstrzygni~c (art. 328 § 3 k.p.c.). 

Dwutygodniowy terrnin na sporzqdzenie uzasadnienia wyroku liczony rna bye 

od dnia wplywu wniosku do wlasciwego sqdu (art. 329 § 2 k.p.c.), a nie jak dotqd od dnia 

zgloszenia wniosku przez stron~, co jest pozytywnq zrnianq. 

Zgodnie z projektowanym art. 330 § 4 k.p.c., jezeli sporzctdzenie uzasadnienia 

okaze si~ niemozliwe, prezes sqdu zawiadarnia o tym stron~ i poucza jq, ze terrnin 

do wniesienia srodka odwolawczego biegnie w6wczas od dor~czenia jej zawiadornienia. 
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Nie wiadomo, o jakie przypadki moze tu chodzic - smierc s~dziego, zwolnienie s~dziego 

ze sluzby, przejscie s~dziego w stan spoczynku, czy dlugotrwale zwolnienie lekarskie? 

Powstaje W<Jtpliwosc, czy przepis ten nie b~dzie naduzywany. Strona b~dzie zmuszona 

wniesc srodek zaskarzenia bez poznania motyw6w rozstrzygni~cia. 

Zamiast odformalizowania, kt6re bylo postulowane przez srodowiska prawnicze, 

mamy do czynienia z odwrotnym kierunkiem. Zapewne powy2:sze rozwictzania odci<JZq 

s<Jdy, ale nie naleey zapominac o konstytucyjnym prawie do s<Jdu. 

N a powy2:sze zmiany nalezy zwr6cic szczeg6ln<J uwag~. 

3. Wyrok zaoczny 

Podstawow<J zmian<J uregulowan dotyczqcych wyroku zaocznego jest to, ze 

przeslankct jego wydania rna bye niezlozenie przez pozwanego odpowiedzi na pozew 

w terminie (art. 339 § 1 k.p.c.). Poza tym w § 2 art 339 k.p.c. proponuje si~ zast<Jpic 

,okolicznosci faktyczne" okresleniem ,fakty". Oba terminy to synonimy, mozna wi~c 

u2:ywac ich zamiennie. 

Projektowana zmiana art. 340 kp.c. polega na przesuni~ciu do tego wlasnie 

przepisu przeslanki wyrokowania zaocznego, jakq jest niestawiennictwo 

pozwanego na rozprawie. Chodzi tu o sytuacj~, gdy mimo braku odpowiedzi na 

pozew, sctd wyznaczyl rozpraw~. 

XIII. Srodki zaskarienia 

t.Apelacja 

Naleey podkreslic, ze zgodnie z projektowanym art. 13023 § 1 k.p.c. wniesiony 

przez adwokata, radc~ prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratori~ Generalnct 

Rzeczpospolitej Polskiej srodek zaskarienia, ktory nie zostal nalezycie oplacony, 

sctd odrzuca bez wezwania do uiszczenia oplaty, jezeli srodek ten podlega oplacie 

w wysokosci stalej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez strom~ wartosci 

przedmiotu zaskarienia. Rozwiqzanie to stanowi wyrazne nawiqzanie do art 1302 § 3 

k.p.c. w brzmieniu sprzed 1.07.2009 r. Przepis ten zostal uznany przez Trybunal 

Konstytucyjny za niekonstytucyjny i wskutek tego uchylony (M. Klonowski, jw., s. 198). 
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Naleiy tez pami~tac, ze przeslantGt wniesienia srodka zaskarienia jest 

uprzednie zlozenie przez stron~ wniosku o sporz~dzenie uzasadnienia orzeczenia 

(o czym W}'Zej). 

Istotne jest tez uchylenie art 370 k.p.c. oraz nowe brzmienie art 371 i art 373 § 1 

k.p.c. Sqd pierwszej instancji nie b~dzie dokonywal kontroli formalnej srodk6w 

zaskar:ienia, co niewqtpliwie skr6ci post~powanie mi~dzyinstancyjne. 

Trzeba poddac zdecydowanej krytyce projektowany art. 3671 § 1 k.p.c., zgodnie 

z kt6rym w przypadku wniesienia apelacji od wyroku wydanego w trybie art 1911 k.p.c. 

( czyli pow6dztwa oczywiscie bezzasadnego ), mozna pominqc czynnosci, kt6re ustawa 

nakazuje wykonac w nast~pstwie wniesienia apelacji, a w szczeg6lnosci nie wzywac 

powoda do usuni~cia jej brak6w ani do uiszczenia oplaty. Sqd drugiej instancji moze 

rozpoznac apelacj~ na posiedzeniu niejawnym, nie dor~czajqc jej osobie wskazanej jako 

pozwany ani nie rozpoznajqc wniosk6w zlozonych wraz z niq. 

Jak slusznie podnoszono w Opinii OBSiL, nie do zaakceptowania jest zmiana 

proponowana w art. 386 § 5 k.p.c., z ktorego wynika, ze w razie przekazania 

sprawy do ponownego rozpoznania, s~d pierwszej instancji rozpoznaje j~ w tym 

samym skladzie. Nieporozumieniem Sq argumenty, kt6re znalazly si~ w Uzasadnieniu 

Projektu, a kt6re nawiqzujq do tego, ze sqd, kt6ry popelnH bl~dy, powinien poniesc 

skutki w postaci dodatkowego nakladu pracy. Przekazanie sprawy do ponownego 

rozpoznania nie jest ,karq" dla sqdu, kt6ry wydal zaskar:iony wyrok, lecz rna umozliwic 

nowe spojrzenie na spraw~ przez inny sklad sqdu ,nieuprzedzony" do sprawy 

wczesniejszym post~powaniem. 

2. Za:ialenie 

Wedlug Projektu (2018) przepis art. 394 k.p.c. b~dzie przewidywal, ze zazalenie 

do s~du drugiej instancji przysluguje na postanowienie Sqdu pierwszej instancji 

konczqce post~powanie w sprawie, a ponadto na postanowienie sqdu pierwszej instancji 

i zarzqdzenia przewodniczqcego, kt6rych przedmiotem jest: 

1) zwrot pisma wniesionego jako pozew, z kt6rego nie wynika Zqdanie 

rozpoznania sprawy; 

2) zwrot pozwu; 

3) odmowa odrzucenia pozwu; 
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4) przekazanie sprawy sqdowi r6wnorz~dnernu lub nizszernu albo podj~cie 

post~powania w innyrn trybie; 

5) zawieszenie post~powania albo odrnowa podj~cia zawieszonego 

post~powania; 

6) zwrot koszt6w ( chyba, ze strona sklada srodki zaskarienia co do istoty 

sprawy). 

Terrnin do wniesienia zazalenia wynosi tydzien od dnia dor~czenia 

postanowienia z uzasadnieniern. 

Nalezy zwrocic uwag~, ze jezeli przy wydaniu postanowienia Sctd odstctpil 

od jego uzasadnienia, termin liczy si~ od ogloszenia postanowienia, a jezeli 

podlegalo ono dor~czeniu - od jego dor~czenia. 

W pozostalych przypadkach zazalenie sluzyc b~dzie jedynie do innego sldadu 

sctdu pierwszej instancji. Pojawia si~ zwiqzku z tym wqtpliwosc, czy zazalenie 

pozostanie nadal srodkiem odwolawczyrn, kt6rego cechq jest przeciez dewolutywnosc. 

Art. 3943 k.p.c. wprowadza zasad~, ze niedopuszczalne jest zaialenie 

wniesione jedynie dla zwloki. Dotyczy to przede wszystkirn tzw. zazalen 

kaskadowych. Zaialenie takie zostawia si~ w aktach bez podj~cia dalszych 

czynnosci. Wskazane rozwiqzanie stanowi przejaw konkretyzacji og6lnej zasady 

wprowadzonej art. 41 k.p.c. (M. Klonowski, jw., s. 199). lstnieje jednak obawa, czy 

instytucja nie b~dzie naduzywana. 

3. Skarga na orzeczenie referendarza sctdowego 

Trudno zgodzic si~ z przyznaniem referendarzom prawa do uchylania 

we wlasnym zakresie zaskarionych orzeczen (art. 39822 § 5 k.p.c.), poniewaz 

referendarze nie SC} sqdem. Odeslanie w tym zakresie do post~powania zazaleniowego 

jest nieuprawnione. U podstaw ustawowego dopuszczenia referendarza 

w post~powaniu cywilnym lezy zalozenie, iz jego czynnosc dokonana jest tylko 

w zast~pstwie sqdu, w tym znaczeniu, ze w razie wniesienia skargi, czynnosc ta traci 

moe i zostaje zastqpiona przez czynnosc sqdu. Poprawianie wadliwej czynnosci 

przez samego referendarza jest niezrozumiale. 

Wedrug art. 39823 k.p.c., tj. w przypadku skargi na orzeczenie referendarza 

w przedmiocie koszt6w Iub odmowy ustanowienia adwokata lub radcy prawnego 
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przyj~to zasad~. ze sqd rozpoznajqcy skarg~ dziala jako sqd drugiej instancji. W6wczas 

orzeczenie sqdowe pozostanie niezaskarzalne. 

XIV. Post~powanie zabezpieczaj~ce oraz post~powanie egzekucyjne 

Wprowadzone zostalo zazalenie poziome. Co do innych regulacji nie mam 

zastrzezen. 

XV. Konkluzja 

Projekt (2017) zostal nieznacznie poprawiony. W Projekcie (2018) 

uwzgl~dniono tez uwagi, ktore byly przedstawione w Opinii OBSiL. 

Niestety wi~kszosc zastrzezen do projektowanej regulacji, zglaszanych 

przez srodowiska prawnicze, pozostalo bez zmian. 

Celem tak obszernej nowelizacji Kodeksu post~powania cywilnego rna bye 

przyspieszenie i uprawnienie post~powania cywilnego. 

Przede wszystkim nalei:y zwr6cie uwag~ na niepotrzebnq kazuistyk~ wielu 

unormowan. Zmiany w tak wielu przepisach powinny zaowocowac napisaniem Kodeksu 

od nowa. Cz~ste nowelizacje oraz system wielokrotnych odeslan sq niepozqdane 

dla transparentnosci prawa. 

· Zmiany poj~e, np. z ,okolicznosci faktycznych" na ,fakty", czy 1,z p_rzypadku" 

na ,wypadek" bqdz ,w razie", Sq zabiegiem niepotrzebnym. 

Kodeks to ustawa o podstawowym znaczeniu dla danej gal~zi prawa. Tak cz~ste 

i tak liczne zmiany prowadzq do jej destabilizacji. 

Niekt6re rozwiqzania mogq oczywiscie przyspieszye post~powanie, ale zawsze 

w takiej sytuacji nalei:y rozwai:ye, czy zbytni formalizm nie doprowadzi do niezgodnosci 

z Konstytucjq RP. Obywatel rna prawo do sqdu, kt6re nie maze bye iluzoryczne. 

Orzeczenie wydane w sprawie powinno bye jak najbardziej adekwatne do rzetelnie 

ustalonego stanu faktycznego. TakZe zbytni fiskalizm stoi w sprzecznosci z wymiarem 

sprawiedliwosci. 

Warto w tym miejscu przywolae art. 45 Konstytucji, nie m6wiqc o unijnych 

regulacjach, umowach mi~dzynarodowych czy powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka. 

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy zasadniczej: ,Kazdy rna prawo do sprawiedliwego i 

jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwloki przez wlasciwy, niezalezny, 

bezstronny i niezawisly sqd". 
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Projekt (2018) nie realizuje zasady, ze poddanie sprawy pod rozstrzygni~cie 

powinno gwarantowac jego maksymalny obiektywizm. 

Zwi~kszenie wladzy dyskrecjonalnej s~dziego kosztem prekluzji jest korzystne, 

ale jesli wi'!Z~ si~ ze zmniejszeniem uprawniefl stron, to oznacza, ze si~ga za daleko. Tym 

bardziej, ze w Projekcie r6wnoczesnie rozszerzono przypadki prekluzji. 

Kodeks post~powania cywilnego powinien przejsc gruntown(i reform~. 

Dodawanie kolejnych post~powan, czy zmiany jedynie redakcyjne budz(i zastrzezenia. 

Podobnie przesadny formalizm moze skr6cic proces, ulatwic prac~ s~dziom, ale 

uniemozliwi obywatelom realny dost~p do S(idu. 

Poprawienie jakosci post~powan w sprawach cywilnych to: 

1) zwi~kszenie naklad6w na S(idownictwo - wi~ksza Hose etat6w (poslugiwanie 

si~ danymi z Europy Zachodniej co do ilosci s~dzi6w przypadajqcej na ilosc 

mieszkanc6w jest nieadekwatne. Nie uwzgl~dnia innej kultury prawnej, 

rozwini~tego arbitrazu i mediacji); 

2) dalsza informatyzacja (w tym digitalizacja akt S(idowych z dost~pem 

internetowym ); 

3) soli dna, calosciowa kodyfikacja post~powania cywilnego. 

Projekt (2018) tego nie zapewnia. 
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Uniwersytet Wrodawski 
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