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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna  

Osoba fizyczna. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

– Kodeks cywilny, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 

oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, w celu wprowadzenia 

zmian w wymiarze sprawiedliwości. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autor petycji postuluje wprowadzenie szereg zmian w ustawach: 

1) z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) 

w następującym zakresie: 

- art. 417
1
 poprzez wprowadzenie instytucji regresu Skarbu Państwa do sędziego, 

który wydał rażące wyroki oraz wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia wszystkich 

sędziów i referendarzy, 

- uchylenia przepisów odnoszących się do zasiedzenia nieruchomości lub służebności 

drogi koniecznej, 

- art. 952 § 3 odnoszącego się do zeznań świadków przy testamencie ustnym, 

- art. 1018 § 3 w zakresie przyjęcia bądź odrzucenia spadku, 

- wprowadzenia instytucji „dziedziczenia rzeczowego” w przypadku istnienia 

testamentu; 

2) z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1360 ze zm.) w następującym zakresie: 

- określenia czasu trwania postępowania sądowego (2 lata dla I instancji, 1 rok dla 

II instancji), a w przypadku jego przekroczenia, możliwość uzyskania odszkodowania od 

Skarbu Państwa w określonej wysokości, 

- wprowadzenia nadzoru administracyjnego prezesa sądu nad sprawami 

prowadzonymi przez sędziów, 

- w drodze analogii do art. 609 w sprawach o zniesienie współwłasności i działu 

spadku wprowadzenie obowiązku zarządzenia przez sąd ogłoszenia, po którym strona może 

wnieść o złożenie sumy do depozytu sądowego, 

- w sprawach o rozwód i separację wprowadzenie zabezpieczenia na czas trwania 

procesu poprzez uregulowanie sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej, 

- art. 640 § 1 w zakresie przyjęcia bądź odrzucenia spadku, 

- możliwości wnioskowania przez profesjonalnych pełnomocników wyznaczonych 



- 3 - 
 

z urzędu o wypłatę zaliczki na każdym etapie postępowania, które obejmowałoby 

minimalne stawki oraz udokumentowane wydatki, 

- możliwości rozwodu lub separacji przed notariuszem bez orzekania o winie 

w przypadku, gdy strony nie mają małoletnich dzieci, 

- art. 126 § 2 poprzez wprowadzenie dodatkowego oznaczenia w piśmie procesowym 

adresu e-mail lub numeru telefonu, 

- wprowadzenia składu ławniczego we wszystkich instancjach, 

- zmiany odnoszące się do skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem 

prawomocnego wyroku (art. 424
1
 i in.); 

3) z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1916 ze zm.) w zakresie art. 77 poprzez wprowadzenie okresu przedawnienia (10 lat) 

dla roszczeń majątkowych zabezpieczonych hipoteką, przez to wprowadzenie możliwości 

wytoczenia powództwa o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. 

STAN PRAWNY: 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze 

zm.), w art. 172 § 1 stanowi, że posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem 

nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako 

posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). 

Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby 

uzyskał posiadanie w złej wierze (§ 2). 

Nabyć nieruchomość rolną przez zasiedzenie może jedynie rolnik indywidualny, 

jeżeli powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z nieruchomościami rolnymi 

stanowiącymi jego własność nie przekroczy 300 ha użytków rolnych (§ 3). 

Przepis art. 417 § 1 stwierdza, że za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem 

działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność 

Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca 

tę władzę z mocy prawa. 

Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie 

porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną 

odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka 

samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa (§ 2). 

W art. 417
1
 § 1 stanowi się, że jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie aktu 

normatywnego, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu niezgodności tego aktu 

z Konstytucją RP, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą. 
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Natomiast, jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego 

orzeczenia lub ostatecznej decyzji, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu 

we właściwym postępowaniu ich niezgodności z prawem, chyba że przepisy odrębne 

stanowią inaczej. Odnosi się to również do wypadku, gdy prawomocne orzeczenie lub 

ostateczna decyzja zostały wydane na podstawie aktu normatywnego niezgodnego 

z Konstytucją RP, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą (§ 2). 

Przepis § 3 określ, że jeżeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie orzeczenia 

lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa, jej naprawienia można 

żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności z prawem niewydania 

orzeczenia lub decyzji, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. 

Jeżeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie aktu normatywnego, którego 

obowiązek wydania przewiduje przepis prawa, niezgodność z prawem niewydania tego 

aktu stwierdza sąd rozpoznający sprawę o naprawienie szkody (§ 4). 

W myśl art. 417
2
, jeżeli przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej 

została wyrządzona szkoda na osobie, poszkodowany może żądać całkowitego lub 

częściowego jej naprawienia oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, gdy 

okoliczności, a zwłaszcza niezdolność poszkodowanego do pracy lub jego ciężkie 

położenie materialne, wskazują, że wymagają tego względy słuszności. 

W art. 952 § 1 określono, że jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo 

jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest 

niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie 

przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. 

Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków 

albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, 

z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to 

podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie (§ 2). 

W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób 

stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez 

zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego 

ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd 

może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków (§ 3). 

Przepis art. 1015 § 1 stanowi, że oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku 

może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się 

o tytule swego powołania. 
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Brak oświadczenia spadkobiercy w określonym terminie jest jednoznaczny 

z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza (§ 2). 

Przepis art. 1018 § 1wprowadza postanowienie, że oświadczenie o przyjęciu lub 

o  odrzuceniu spadku złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważne. 

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku nie może być odwołane (§ 2). 

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed 

notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. 

Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno 

być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym (§ 3). 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1360 ze zm.) w art. 17 stanowi, że do właściwości sądów okręgowych należą 

sprawy: 

1)  o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz 

spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności 

uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia; 

2)  o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, 

wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń 

geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach 

niematerialnych; 

3)  o roszczenia wynikające z Prawa prasowego; 

4)  o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 000 zł, 

oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności 

majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym 

stanem prawnym oraz rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym; 

4
1
) o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni; 

4
2
) o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał 

organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, 

którym ustawa przyznaje zdolność prawną; 

4
3
) o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji; 

4
4
) o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego 

orzeczenia niezgodnego z prawem; 

4
5
) o roszczenia wynikające z naruszenia praw przysługujących na mocy przepisów 

o ochronie danych osobowych. 

Przepis art. 47 § 1 stanowi, że w pierwszej instancji sąd rozpoznaje sprawy 
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w składzie jednego sędziego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

Przepis § 2 stwierdza, że w pierwszej instancji sąd w składzie jednego sędziego jako 

przewodniczącego i dwóch ławników rozpoznaje sprawy: 

1)  z zakresu prawa pracy o: 

a) ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, o uznanie 

bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy   przywrócenie 

poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o 

odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia 

oraz rozwiązania stosunku pracy, 

b) naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu i o roszczenia z tym 

związane, 

c) odszkodowanie lub zadośćuczynienie w wyniku stosowania mobbingu; 

2)  ze stosunków rodzinnych o: rozwód, separację, ustalenie bezskuteczności uznania 

ojcostwa oraz rozwiązanie przysposobienia. 

Postanowienia poza rozprawą oraz zarządzenia wydaje przewodniczący (§ 3). 

Prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów 

zawodowych, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub 

precedensowy charakter sprawy (§ 4).  

Przepis art. 126 § 1 stanowi, że każde pismo procesowe powinno zawierać: 

1)  oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich 

przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 

2)  oznaczenie rodzaju pisma; 

3)  osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych 

okoliczności; 

4)  podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; 

5)  wymienienie załączników. 

W § 2 tego przepisu wskazano, że pierwsze pismo procesowe w sprawie powinno 

ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz: 

1)  oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku 

gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej  adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

1
1
) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli 
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ustawowych i pełnomocników stron, 

2)  numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub 

numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on 

obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub 

3)  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku  numer 

w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, 

który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on 

obowiązany do jego posiadania. 

Kodeks w art. 424
1
 § 1 przesądza, że można żądać stwierdzenia niezgodności 

z prawem prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji kończącego postępowanie 

w sprawie, jeżeli przez jego wydanie stronie została wyrządzona szkoda, a zmiana lub 

uchylenie tego wyroku w drodze przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie 

jest możliwe. 

W wyjątkowych wypadkach, gdy niezgodność z prawem wynika z naruszenia 

podstawowych zasad porządku prawnego lub konstytucyjnych wolności albo praw 

człowieka i obywatela, można także żądać stwierdzenia niezgodności z prawem 

prawomocnego wyroku sądu pierwszej lub drugiej instancji kończącego postępowanie 

w sprawie, jeżeli strona nie skorzystała z przysługujących jej środków prawnych, chyba że 

jest możliwa zmiana lub uchylenie wyroku w drodze innych przysługujących stronie 

środków prawnych (§ 2). 

W art. 424
1a

 § 1 przyjęto, że od wyroków sądu drugiej instancji, od których 

wniesiono skargę kasacyjną, oraz od orzeczeń Sądu Najwyższego skarga nie przysługuje. 

Orzeczenie Sądu Najwyższego wydane na skutek wniesienia skargi kasacyjnej 

traktuje się jak orzeczenie wydane w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi (§ 2). 

Przepis art. 424
1b

 stanowi, że w wypadku prawomocnych orzeczeń, od których 

skarga nie przysługuje, odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie 

prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem można domagać się bez uprzedniego 

stwierdzenia niezgodności orzeczenia z prawem w postępowaniu ze skargi, chyba że strona 

nie skorzystała z przysługujących jej środków prawnych. 

Zgodnie z treścią art. 424
2
 w wypadkach określonych w art. 424

1
 skargę może 

wnieść także Prokurator Generalny, jeżeli niezgodność wyroku z prawem wynika 

z naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego, Rzecznik Praw Obywatelskich  

jeżeli niezgodność wyroku z prawem wynika z naruszenia konstytucyjnych wolności albo 
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praw człowieka i obywatela, albo Rzecznik Praw Dziecka  jeżeli niezgodność wyroku 

z prawem wynika z naruszenia praw dziecka. 

Od tego samego wyroku strona może wnieść tylko jedną skargę (art. 424
3
). 

Skargę można oprzeć na podstawie naruszeń prawa materialnego lub przepisów 

postępowania, które spowodowały niezgodność wyroku z prawem, gdy przez jego wydanie 

stronie została wyrządzona szkoda. Podstawą skargi nie mogą być jednak zarzuty dotyczące 

ustalenia faktów lub oceny dowodów (art. 424
4
). 

Przepis art. 424
5
 § 1stanowi, że skarga powinna zawierać: 

1)  oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on 

zaskarżony w całości lub w części; 

2)  przytoczenie jej podstaw oraz ich uzasadnienie; 

3)  wskazanie przepisu prawa, z którym zaskarżony wyrok jest niezgodny; 

4)  uprawdopodobnienie wyrządzenia szkody, spowodowanej przez wydanie wyroku, 

którego skarga dotyczy; 

5)  wykazanie, że wzruszenie zaskarżonego wyroku w drodze innych środków 

prawnych nie było i nie jest możliwe, a ponadto - gdy skargę wniesiono, stosując art. 424
1
 

§ 2 - że występuje wyjątkowy wypadek uzasadniający wniesienie skargi; 

6)  wniosek o stwierdzenie niezgodności wyroku z prawem. 

Ponadto skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma 

procesowego. Do skargi - oprócz jej odpisów dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie 

osobom - dołącza się dwa odpisy przeznaczone do akt Sądu Najwyższego (§ 2). 

Zgodnie z art. 424
6
 § 1, skargę wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, 

w terminie dwóch lat od dnia jego uprawomocnienia się. 

W razie stwierdzenia niezachowania warunków formalnych przewodniczący wzywa 

o poprawienie lub uzupełnienie skargi (§ 2). 

Skargę nieopłaconą, skargę wniesioną z naruszeniem art. 87
1
 § 1 oraz skargę, której 

braków strona nie usunęła w terminie, sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym (§ 3). 

Po doręczeniu skargi stronie przeciwnej, a gdy skargę wniósł Prokurator Generalny, 

Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka  obydwu stronom, sąd 

przedstawia niezwłocznie akta sprawy Sądowi Najwyższemu (art. 424
7
). 

Przepis art. 424
8
 § 1 stanowi, że Sąd Najwyższy odrzuca na posiedzeniu niejawnym 

skargę, jeżeli ulegała ona odrzuceniu przez sąd niższej instancji, skargę wniesioną po 

upływie terminu, skargę niespełniającą wymagań z art. 424
5
 § 1, jak również skargę 
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z innych przyczyn niedopuszczalną. 

W § 2 tego przepisu uznano, że skarga podlega także odrzuceniu, jeżeli zmiana 

zaskarżonego wyroku w drodze innych środków prawnych była lub jest możliwa albo jeżeli 

nie zachodzi wyjątek, o którym mowa w art. 424
1
 § 2. 

Sąd Najwyższy odmawia przyjęcia skargi do rozpoznania, jeżeli jest oczywiście 

bezzasadna (art. 424
9
). 

Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę w granicach zaskarżenia oraz w granicach 

podstaw. Skarga podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, chyba że ważne względy 

przemawiają za wyznaczeniem rozprawy (art. 424
10

). 

Zgodnie z art. 424
11

 § 1, Sąd Najwyższy oddala skargę w razie braku podstawy do 

stwierdzenia, że zaskarżony wyrok jest niezgodny z prawem. 

Uwzględniając skargę, Sąd Najwyższy stwierdza, że wyrok jest w zaskarżonym 

zakresie niezgodny z prawem (§ 2). 

Jeżeli w chwili orzekania sprawa ze względu na osobę nie podlegała orzecznictwu 

sądów polskich albo w sprawie droga sądowa była niedopuszczalna, Sąd Najwyższy  

stwierdzając niezgodność wyroku z prawem  uchyla zaskarżony wyrok oraz wyrok sądu 

pierwszej instancji i odrzuca pozew albo umarza postępowanie (§ 3). 

W wypadkach nieuregulowanych w niniejszym dziale do postępowania wywołanego 

wniesieniem skargi stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej (art. 424
12

). 

Ustawa w art. 445 § 1 stanowi, że w czasie trwania procesu o rozwód lub o separację 

nie może być wszczęta odrębna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty 

pomiędzy małżonkami albo pomiędzy nimi a ich wspólnymi małoletnimi dziećmi co do 

świadczeń za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację. Pozew lub 

wniosek o zabezpieczenie w takiej sprawie sąd przekaże sądowi, w którym toczy się sprawa 

o rozwód lub o separację, w celu rozstrzygnięcia według przepisów o postępowaniu 

zabezpieczającym. 

Postępowanie w sprawie o zaspokojenie potrzeb rodziny lub o alimenty, wszczęte 

przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub o separację, ulega z urzędu zawieszeniu 

z chwilą wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację co do świadczeń za okres od jego 

wytoczenia. Z chwilą wydania w sprawie o rozwód lub o separację postanowienia 

o udzieleniu zabezpieczenia wykonania obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny lub 

o alimenty wstrzymuje się także z mocy prawa wykonanie nieprawomocnych orzeczeń 

o obowiązku tych świadczeń, wydanych w poprzednio wszczętej sprawie, za okres od 



- 10 - 
 

wytoczenia powództwa o rozwód lub o separację (§ 2). 

Po prawomocnym zakończeniu sprawy o rozwód lub o separację zawieszone 

postępowanie podejmuje się z mocy prawa, orzeczenia zaś, których wykonanie było 

wstrzymane, podlegają wykonaniu, jednak tylko co do okresu, za który w sprawie o rozwód 

lub o separację nie orzeczono o roszczeniach objętych zawieszonym postępowaniem. 

W pozostałym zakresie postępowanie ulega z mocy prawa umorzeniu (§ 3). 

Zgodnie z art. 609 § 1, do zgłoszenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia własności 

uprawniony jest każdy zainteresowany. 

Jeżeli wnioskodawca nie wskazuje innych zainteresowanych, orzeczenie może zapaść 

dopiero po wezwaniu innych zainteresowanych przez ogłoszenie. Sąd może zarządzić 

ogłoszenie również w innych wypadkach, jeżeli uzna to za wskazane (§ 2). 

Ogłoszenie powinno zawierać dokładne określenie rzeczy, imię i nazwisko 

posiadacza rzeczy, a przy rzeczach ruchomych  również jego miejsce zamieszkania (§ 3). 

W myśl art. 640 § 1, oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub 

z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed 

notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania 

lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie 

oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku. 

Oświadczenia, o których mowa w paragrafie pierwszym, mogą być również składane 

w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku (§ 2). 

Przepis art. 755 § 1 stanowi, że jeżeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie 

pieniężne, sąd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okoliczności uzna 

za odpowiedni, nie wyłączając sposobów przewidzianych dla zabezpieczenia roszczeń 

pieniężnych. W szczególności sąd może: 

1)  unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas 

trwania postępowania; 

2)  ustanowić zakaz zbywania przedmiotów lub praw objętych postępowaniem; 

3)  zawiesić postępowanie egzekucyjne lub inne postępowanie zmierzające do 

wykonania orzeczenia; 

4)  uregulować sposób roztoczenia pieczy nad małoletnimi dziećmi i kontaktów 

z dzieckiem; 

5)  nakazać wpisanie stosownego ostrzeżenia w księdze wieczystej lub we właściwym 

rejestrze. 
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W sprawach o ochronę dóbr osobistych zabezpieczenie polegające na zakazie 

publikacji może być udzielone tylko wtedy, gdy nie sprzeciwia się temu ważny interes 

publiczny. Udzielając zabezpieczenia, sąd określa czas trwania zakazu, który nie może być 

dłuższy niż rok. Jeżeli postępowanie w sprawie jest w toku, uprawniony może przed 

upływem okresu, na który orzeczono zakaz publikacji, żądać dalszego zabezpieczenia; 

przepisy zdania pierwszego i drugiego stosuje się. Jeżeli uprawniony zażądał dalszego 

zabezpieczenia, zakaz publikacji pozostaje w mocy do czasu prawomocnego 

rozstrzygnięcia wniosku (§ 2). 

W art. 756 przyjęto, że w sprawach o rozwód, o separację oraz o unieważnienie 

małżeństwa, sąd może również orzec o wydaniu małżonkowi, opuszczającemu mieszkanie 

zajmowane wspólnie przez małżonków, potrzebnych mu przedmiotów. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. 

w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1800), w Rozdziale 2 

„Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych” 

określa szczegółowo stawki minimalne za czynności procesowe podejmowane przez 

adwokatów w sprawach cywilnych. 

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1916 ze zm.) w art. 77 stanowi, że przedawnienie wierzytelności zabezpieczonej 

hipoteką nie narusza uprawnienia wierzyciela hipotecznego do uzyskania zaspokojenia 

z nieruchomości obciążonej. Przepisu nie stosuje się do roszczeń o świadczenia uboczne. 

DZIAŁANIA POWIĄZANE: 

Do Sejmu 26 marca 2019 r. wpłynęła tożsama petycja tego autora (BKSP-145-

520/19), którą 4 kwietnia 2019 r. skierowano do Komisji do Spraw Petycji. 

Autor petycji złożył omawianą petycję również do innych instytucji państwowych, 

w tym do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Gminy Miejskiej Ostróda, 

Sądu Apelacyjnego w Szczecinie oraz Sądu Okręgowego w Poznaniu. 


