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Uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks 
postępowania cywilnego 

A. Uwaga ogólna 

1 . Projekt zakłada dokonanie kolejnej zmiany ustawy - Kodeks postępowania 

cywilnego. Ustawa ta, mimo nadanego jej statusu kodeksu, należy do najczęściej 
nowelizowanych w polskim porządku prawnym, co stwarza daleko idące problemy 
w zakresie przejrzystości i spójności jej unormowań, a także stosowania jej 
przepisów w aspekcie temporalnym. W związku z tym, w toku dalszych prac 
legislacyjnych uwzględnienia wymaga postulat dokonywania zmian Kodeksu 
postępowania cywilnego w drodze kompleksowych aktów· prawnych, 
wchodzących w życie nie częściej niż raz do roku, z zastrzeżeniem zmian 
wynikających z realizacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Uwaga ta jest tym 
bardziej uzasadniona, że materia projektu dotyka problemów związanych z 
informatyzacją postępowania cywilnego. Kompleksowy projekt nowelizacji k.p.c. 
w tym zakresie przygotowywany jest obecnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
i Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. 

2. Potrzeby rozważenia rozwiązań mogących zapewnić dłużnikowi dodatkową 

ochronę, jeżeli orzeczenie zostaje wydane w postępowaniu ex parte, nie można 
całkowicie negować. De /ege lata problem ten, jak wynika również z uzasadnienia 
projektu opiniowanych regulacji, sytuuje się jednak w płaszczyźnie szeroko 
pojętych doręczeń zastępczych i w tym zakresie należy poszukiwać jego 
rozwiązania. Rozwiązania tego nie da się natomiast znaleźć w płaszczyźnie 
przepisów k.p.c. regulujących przebieg właściwego postępowania egzekucyjnego. 
Nie można zwłaszcza zgodzić się z zawartą w uzasadnieniu projektu ogólną tezą, 
że obowiązujący stan prawny nie zapewnia należytej ochrony dłużnika w 
przypadku prowadzenia egzekucji na podstawie tytułu wykonawczego, który 
powstał w postępowaniu sądowym prowadzonym bez jego udziału. Środki tej 
ochrony są wystarczające, istotne jest natomiast, aby dłużnik był świadomy ich 
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istnienia oraz aby posiadał faktyczną możliwość skorzystania z nich. W 
konsekwencji zmiany mające realizować te założenia nie mogą być pochopne i 
dyktowane doraźnym zamiarem szybkiej modyfikacji przepisów, która pociągnie 
za sobą dodatkowe komplikacje i nie przeniesie spodziewanych efektów. W 
uwagach ogólnych postulować zatem należy przekazanie materii objętej 

projektem do prac w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze 
Sprawiedliwości, celem stworzenia kompleksowych rozwiązań wychodzących 

naprzeciw motywom projektu. 

B. Uwagi szczegółowe 

1. Projekt zakłada uchylenie stosowania przep1sow kodeksu postępowania 

cywilnego o właściwości miejscowej sądu w sprawach, w których pozew składany 
jest za pomocą systemu teleinformatycznego. Reguły "przydzielania do 
rozpoznania poszczególnym sądom spraw' mają zostać określone w akcie 
wykonawczym, przy czym - poza koniecznością równomiernego obciążenia 

sądów - w delegacji zawartej w proponowanym art. 421 § 3 k.p.c. nie zostały 
określone kryteria tego przydziału. Rozwiązanie to należy ocenić krytycznie. 
Zgodnie z art. 176 ust. 2 Konstytucji, właściwość sądów należy do materii 
ustawowej. Właściwość sądu we wszystkich sprawach, w których pozew składany 
jest w systemie teleinformatycznym, nie może być uznana za zagadnienie 
szczegółowe, które w tym kontekście może być unormowane w rozporządzeniu, 
tym bardziej, jeżeli miałoby ono zakładać swoistą "płynną" kompetencję, 

uzależnioną wyłącznie od obciążenia poszczególnych sądów. Uwzględnienia 

wymaga przy tym, że spektrum spraw, które będą mogły być inicjowane za 
pomocą systemu teleinformatycznego, powinno docelowo wzrastać, co w 
perspektywie może prowadzić do utraty znaczenia kodeksowych unormowań w 
zakresie właściwości miejscowej sądu. Z tendencją taką nie można się zgodzić, 
zważywszy, że ustawowe unormowania dotyczące właściwości sądu, niezależnie 
od art. 176 ust. 2 Konstytucji, stanowią element prawa do rozpoznania sprawy 
przez "właściwy" sąd w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji, to jest taki, którego 
kompetencja została określona w ustawie (por. T. Ereciński, J. Gudowski, J. 
lwulski, Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie 
Sądownictwa. Komentarz, Warszawa 2009, s. 151). Koresponduje to z uznanym 
w literaturze prawem do "sędziego ustawowego", stanowiącym jeden z istotnych 
elementów państwa prawa. 

Należy też zwrócić uwagę, że pojęcle "właściwość odmiejscowiona" scil. 
"właściwość miejscowa odmiejscowiona" jest określeniem rodzącym wewnętrzną 
sprzeczność. Właściwość miejscowa polega na tym, że kompetencja do 
rozpoznania sprawy łączona jest z konkretnym miejscem (okręgiem sądowym). 
Brak tej zależności oznacza w istocie brak właściwości miejscowej. Zasady 
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określania właściwości miejscowej w kodeksie postępowania cywilnego nie mają 
charakteru technicznego, lecz są głęboko celowościowo uzasadnione. 
Uzasadnienie to nie powinno być dowolnie omijane. Tytułem przykładu, 

deklarowana w art. 27 k.p.c. zasada actor forum sequitur rei wychodzi naprzeciw 
temu, że wytoczenie powództwa nakłada na pozwanego ciężar podjęcia obrony, a 
zatem zasadne jest przyznanie pozwanemu przywileju obrony przed własnym 
sądem. Elektroniczny sposób wszczęcia postępowania nie jest sam przez się 
argumentem, który zmieniałby ten stan rzeczy. 

2. Rozwiązania zawarte w proponowanych art. 126 § 2, 50529
a, 805 § 11

, 822 i 825 
pkt 2 k.p.c. mają w świetle uzasadnienia projektu przeciwdziałać nadużyciom 
powstającym w postępowaniach, w których orzeczenie wydawane jest bez 
udziału pozwanego. Jak wskazano wcześniej, potrzeby rozważenia zmian w tym 
zakresie nie można co prawda całkowicie negować, jednak niektóre z 
proponowanych rozwiązań budzą wątpliwości. 

3. Dyskusyjne jest, czy karanie grzywną osoby, która lekkomyślnie oznaczyła adres 
pozwanego, nie będzie implikować licznych sporów w zakresie oceny przesłanki 
"lekkomyślności". Jakkolwiek określenie to występuje już w art. 255 k.p.c., 
praktyczne znaczenie projektowanego art. 126 § 2 k.p.c. i obecnego art. 255 
k.p.c. trudno porównać. 

4. Projektowany art. 50529a k.p.c. nie może być oceniony pozytywnie. Przepis ten z 
jednej strony nie zapobiegnie dochodzeniu w e.p.u. roszczeń przedawnionych (co 
zresztą nie byłoby właściwym rozwiązaniem), zważywszy, że roszczenia 
wynikające z wielu umów spotykanych w obrocie przedawniają się w krótszym 
terminie (np. art. 554, 646, 731 i 751 k.c.), a ogólny termin przedawnienia 
roszczeń wynikających z działalności gospodarczej wynosi 3 lata (art. 118 k.c.). Z 
drugiej zaś uniemożliwi dochodzenie w e.p.u. roszczeń o terminie przedawnienia 
przekraczającym 5 lat. Należy podkreślić, że w państwach Unii Europejskiej, w 
których funkcjonują postępowania typu upominawczego, ich sens polega zawsze 
na przerzuceniu ciężaru aktywności na stronę pozwaną, która musi zareagować i 
zakwestionować nakaz zapłaty. Wskazane w uzasadnieniu projektu 
nieprawidłowości w zakresie adresu lub sposobu doręczenia nakazu powinny być 
eliminowane w inny sposób, nie zaś prowadzić do arbitralnego ograniczenia 
zakresu spraw rozpoznawanych w e.p.u. pod kątem daty wymagalności roszczeń. 
Wskazane nieprawidłowości mogą zresztą wystąpić na równi w postępowaniu 
upominawczym prowadzonym w formie tradycyjnej, w odniesieniu do którego nie 
proponuje się podobnego ograniczenia. 

5. Propozycję pouczenia unormowanego w art. 805 § 11 k.p.c. można uznać za 
częściowo uzasadnioną. Wątpliwości jednak budzi zawarte w proponowanym art. 
805 § 11 pkt 1 k.p.c. pouczenie o możliwości wniesienia środka zaskarżenia. 
Jeżeli bowiem egzekucja jest wszczynana na podstawie orzeczenia, które jest 



prawomocne, niejasne jest, o jakim środku zaskarżenia komornik miałby pouczać 
dłużnika (skarga o wznowienie postępowania?). Jeżeli zaś tytuł wykonawczy 
opiera się na orzeczeniu natychmiast wykonalnym (art. 333 § 1 pkt 3, art. 492 § 3 
k.p.c.), to orzeczenie to może się stać prawomocne, zanim komornik doręczy 
dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Należy zatem tak sformułować 
wymaganą treść pouczenia, aby nie wprowadzała ona dłużnika w błąd i nie 
prowadziła do dodatkowego chaosu w zakresie dostępnych środków obrony. 

6. Proponowane art. 822 § 2-4 k.p.c. stanowić będą źródło istotnych komplikacji 
interpretacyjnych i niespójności w powiązaniu z istniejącymi już w postępowaniu 
rozpoznawczym środkami umożliwiającymi wstrzymanie wykonalności 

orzeczenia. Przede wszystkim należy jednak zauważyć, że w polskim systemie 
prawnym, komornik - jako organ egzekucyjny - nie powinien powstrzymywać się 
z prowadzeniem egzekucji, jeżeli wierzyciel jest temu przeciwny, a zarazem 
posiada on tytuł wykonawczy, którego wykonalność nie została wstrzymana lub 
uchylona przeż sąd (art. 820 k.p.c.). Dotychczasowa regulacja zawarta wart. 822 
k.p.c. ma charakter zupełnie wyjątkowy, a ponadto wola kontynuowania egzekucji 
po stronie wierzyciela jest w tym przypadku dla organu egzekucyjnego wiążąca. 

Inną kwestią jest, że wykazanie, iż doręczenie nastąpiło na podstawie art. 139 
k.p.c. oraz że dłużnik złożył środek zaskarżenia, nie może samo przez się 

decydować o wstrzymaniu egzekucji. Rozwiązanie takie jednoznacznie koliduje z 
unormowaną w postępowaniu rozpoznawczym instytucją natychmiastowej 
wykonalności orzeczeń, której stosowanie (w tym wstrzymywanie i uchylanie 
wykonalności) powierzono sądowi, a nie organowi egzekucyjnemu. Jeżeli 

przykładowo dłużnik złożył sprzeciw od wyroku zaocznego doręczonego na 
podstawie art .. 139 k.p.c., to sąd - kierując się przesłankami określonymi w art. 
346 k.p.c. - może zawiesić rygor natychmiastowej wykonalności, a organ 
egzekucyjny - na wniosek dłużnika - zawiesza postępowanie (art. 820 k.p.c.). 
Jeżeli jednak sąd nie zawiesi rygoru natychmiastowej wykonalności, to wyrok 
musi być egzekwowany, a komornik nie może tej egzekucji paraliżować, 

ponieważ prowadziłoby to do obezwładnienia wykonalnego tytułu wykonawczego 
wbrew wyraźnej woli sądu. To samo dotyczy natychmiast wykonalnego nakazu 
zapłaty, którego wykonalności sąd nie wstrzymał mimo wniesienia zarzutów (art. 
492 § 3 k.p.c.), oraz przypadku, w którym sąd nie wstrzymał wykonalności 
orzeczenia mimo wniesienia skargi o wznowienie postępowania (art. 414 k.p.c.). 

Przepis art. 822 § 2 k.p.c. w projektowanym kształcie umożliwiałby także 

wstrzymanie egzekucji toczącej się na podstawie prawomocnego już orzeczenia, 
doręczonego na podstawie art. 139 k.p.c., jeżeli np. dłużnik wniósł środek 

zaskarżenia oczywiście po terminie lub środek zaskarżenia oczywiście 

nieadekwatny w okolicznościach sprawy (!). Jest zrozumiałe, że taką 

ewentualność należałoby wykluczyć, jako stwarzającą pole do licznych nadużyć, 
tworzącą okazję dla dłużników chcących odwlec egzekucję i osłabiającą moc 
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prawomocnego tytułu. O wstrzymaniu wykonalności orzeczenia w razie jego 
zaskarżenia powinien decydować sąd ze skutkiem w postaci ewentualnego 
zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Uwagę tę należy odnieść także do 
sytuacji, w której do wstrzymania czynności egzekucyjnych prowadzonych na 
podstawie prawomocnego orzeczenia miałaby prowadzić wiedza komornika, że 
doręczenie na podstawie art. 139 k.p.c. nastąpiło pod innym adresem aniżeli 

adres oznaczony w postępowaniu egzekucyjnym, w połączeniu z złożeniem przez 
dłużnika środka zaskarżenia (proponowany art. 822 § 3 k.p.c.). 

6. Proponowana zmiana art. 825 pkt 2 k.p.c. nie jest potrzebna. W doktrynie od 
dawna wskazuje się, że na równi z pozbawieniem tytułu wykonawczego 
wykonalności należy traktować przypadki uchylenia orzeczeń natychmiast 
wykonalnych lub orzeczeń prawomocnych w drodze nadzwyczajnych środków 
zaskarżenia, a także uchylenia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności 
(zamiast wielu H. Pietrzkowski (w:) T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania 
cywilnego. Komentarz. Postępowanie egzekucyjne. Tom IV, Warszawa 2012, s. 
244). Analogiczne rozumowanie należy przyjąć wówczas, gdy dochodzi do utraty 
mocy nakazu zapłaty w następstwie przywrócenia terminu do wniesienia 
sprzeciwu lub wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty, który był wykonywany w 
następstwie błędnego nadania klauzuli wykonalności, jakkolwiek w drugiej 
sytuacji do skutku określonego w art. 825 pkt 5 k.p.c. doprowadzi także uchylenie 
postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności. 
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