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Z praktyki notarialnej
Znaczenie nowelizacji procedury cywilnej dla praktyki notarialnej (cz. I)
Wprowadzenie

Naturalna koniecznoæ dostosowania postêpowania cywilnego do
nowych warunków ustrojowych bêd¹cych nastêpstwem demokratycznych przeobra¿eñ powoduj¹cych wprowadzenie przes³anek ustawowych
zabezpieczaj¹cych i wspieraj¹cych obrót cywilny oparty na wolnoci
gospodarczej, w ramach zachowania swobody konkurencji i ochrony
konsumentów oraz implementowanie norm prawa unijnego, spowodowa³a nasilenie prac legislacyjnych dotycz¹cych ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.  Kodeks postêpowania cywilnego1. Zakres wprowadzonych i zamierzonych zmian, bêd¹cych wynikiem aktywnoci podmiotów
wyposa¿onych w inicjatywê ustawodawcz¹ oraz spowodowany orzeczeniami Trybuna³u Konstytyucyjnego2, stwierdzaj¹cymi niezgodnoæ nieDo chwili obecnej dokonano ³¹cznie 68 zmian modyfikuj¹cych dotychczasowe regulacje
lub wprowadzaj¹cych nowe instytucje w procedurze cywilnej. Procesem legislacyjnym s¹
objête dalsze projekty, które zostan¹ przedstawione w dalszej czêci opracowania, zawieraj¹ce tak¿e propozycje innowacyjne, jak np. wprowadzenie s¹du polubownego. Problematyka
ta ze wzglêdu na objêtoæ i odrêbnoæ postêpowania powinna zaleæ siê w osobnej ustawie.
2
Tylko w roku bie¿¹cym, do tej chwili, Trybuna³ Konstytucyjny wyda³ 6 wyroków
w zakresie oceny zgodnoci przepisów k.p.c. z Konstytucj¹ RP. W wyroku z dnia 13
stycznia 2004 r. SK 10/03, Dz.U. Nr 9, poz. 75 orzek³, ¿e art. 5052 oraz art. 5055 § 1
i 2 k.p.c. s¹ zgodne z art. 2, 45 ust. 1, 77 ust. 2, 78 oraz art. 176 ust. 1 Konstytucji
1
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których przepisów procedury cywilnej z Konstytucj¹ RP, jest przedmiotem rozwa¿añ doktryny. Dominuje pogl¹d o potrzebie dokonywania zmian
i wprowadzania nowych wspó³czesnych rozwi¹zañ zsynchronizowanych
z równoleg³¹, tak¿e o¿ywion¹ nowelizacj¹ kodeksu cywilnego, lepiej s³u¿¹cych realizacji celów poprawnego postêpowania cywilnego. Wystêpuj¹
jednak coraz wiêksze ró¿nice w pogl¹dach, a niektóre z nich kwestionuj¹
zakres i czêstotliwoæ dokonywanych zmian nawet w dobrze opracowanych projektach ustaw w trakcie prac legislacyjnych poprzez wnoszenie autopoprawek3.
Warto zwróciæ uwagê, wród licznych orzeczeñ Trybuna³u Konstytucyjnego, na tezê wyroku z dnia 7 wrzenia 2004 r. w którym orzeczono,
i ¿e nie s¹ niezgodne z art. 22, 45 ust. 2 Konstytucji, natomiast art. 5059 § 1 ustawy jest
niezgodny z art. 2 i art. 78 w zw. z art. 176 ust. 1 Konstytucji. Art. 5059 § 1 ustawy jest
zgodny z art. 32 ust. 1 i art. 45 ust. 1 Konstytucji; w wyroku z dnia 20 stycznia 2004
r. SK 26/03 Dz.U. Nr 11, poz. 101 TK orzek³, ¿e art. 769 k.p.c. jest niezgodny z art.
77 ust. 1 Konstytucji RP; w wyroku z dnia 21 lipca 2004 r. SK 19/02 Dz.U. Nr 169, poz.
1783 orzek³ ¿e art. 48 § 1 pkt 5 w zw. z art. 401 pkt 1 i art. 379 pkt 4 k.p.c. w zakresie,
w jakim ogranicza wy³¹czenie sêdziego z mocy samej ustawy tylko do spraw, w których
rozstrzygniêciu bra³ udzia³, w instancji bezporednio ni¿szej jest niezgodny z art. 45 ust.
1 Konstytucji RP; wyrok z dnia 28 lipca 2004 r. P 2/04, Dz.U. Nr 175, poz. 1825 orzek³,
¿e art. 5054 § 2 k.p.c. w zakresie, w jakim odnosi siê do zarzutu potr¹cenia, nie jest
niezgodny z art. 2 Konstytucji RP; w wyroku z dnia 7 wrzenia 2004 r. P 4/04, Dz.U.
Nr 204, poz. 2091orzek³ ¿e art. 6261 § 4 k.p.c. jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w zw. z art. 2
i art. 32 ust. 1 Konstytucji RP; w wyroku z dnia 6 padziernika 2004 r. SK 23/02, Dz.U.
Nr 226, poz. 2296 orzek³, ¿e art. 3921 § 1 k.p.c. jest zgodny z art. 64 ust. 2 w zw. z art. 32
ust. 1 Konstytucji RP, w wyroku z dnia 27 padziernika 2004 SK 1/04 Dz.U. Nr 237, poz.
2384 orzek³, ¿e art. 399 k.p.c. jest zgodny z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2
i art. 190 ust. 4 Konstytucji RP; art. 4011 k.p.c. jest niezgodny z art. 190 ust. 4 w zw.
z art. 32 ust. 1, art. 45, ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP i traci moc obowi¹zuj¹c¹
z up³ywem 12 miesiêcy od dnia og³oszenia wyroku w Dz.U. RP.
3
Na potrzebê podjêcia prac koncepcyjnych nad nowym kodeksem cywilnym wskazuje
Z. R a d w a ñ s k i, Za³o¿enia dalszych prac legislacyjnych na obszarze prawa cywilnego,
PiP 2004, z. 3, s. 13. Autor nie widzi jednak przeszkód w prowadzeniu równoleg³ych
cz¹stkowych dzia³añ legislacyjnych zmierzaj¹cych do zmiany przepisów k.p.c.; T. E r e c i ñ s k i, O potrzebie nowego kodeksu postêpowania cywilnego, PiP 2004, z. 4, s. 3-10
stwierdza za, ¿e liczne nowelizacje godz¹ w spójnoæ i czytelnoæ kodeksu. Uwa¿a, ¿e
obecne regulacje kodeksowe s¹ nadmiernie kazuistyczne, a zbyt du¿a liczba odrêbnych
postêpowañ jest zbêdna. Jest zwolennikiem opracowania nowego kodeksu postêpowania
cywilnego; W. B r o n i e w i c z, Czy potrzebny jest nowy kodeks postêpowania cywilnego?,
PiP 2004, z. 4, s. 11-17 optuje za dalszymi nowelizacjami, za potrzebê wydania nowego
kodeksu ocenia sceptycznie.
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¿e art. 6261 § 4 k.p.c. jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP.
Przepis ten postanawia³, ¿e dyspozycji art. 113 k.p.c. o zwolnieniu od
kosztów s¹dowych nie stosuje siê w postêpowaniu wieczystoksiêgowym, z wyj¹tkiem zwolnienia z op³at s¹dowych od wnoszonych rodków
zaskar¿enia. Wnioskodawca nie mia³ obowi¹zku uiszczania op³at s¹dowych od wniosku o wpis do ksiêgi wieczystej, zamieszczanego w akcie
notarialnym, o ile zosta³ w ca³oci zwolniony od ponoszenia wynagrodzenia notariusza. Z chwil¹ wejcia w ¿ycia tego wyroku wnioskodawca,
zwolniony przez s¹d od ponoszenia wynagrodzenia notariusza w trybie
art. 6 pr. o not., nie jest automatycznie zwolniony od ponoszenia kosztów
s¹dowych w postêpowaniu wieczystoksiêgowym. Bêdzie musia³ ubiegaæ
siê o zwolnienie na ogólnych zasadach przewidzianych w art. 113 k.p.c.
Uchylenie tego przepisu powoduje wystêpowanie dwóch odrêbnych zwolnieñ, a wiêc zarówno z ponoszenia wynagrodzenia notariusza, rozpatrzonego w postêpowaniu nieprocesowym przed s¹dem rejonowym, jak
i zwolnienia z obowi¹zku op³aty s¹dowej w postêpowaniu tak¿e nieprocesowym, wieczystoksiêgowym przed s¹dem rejonowym. W obu przypadkach przes³anki zwolnienia s¹ zbie¿ne. Sytuacja ta rodzi wiele w¹tpliwoci, które powinien rozstrzygn¹æ nowy przepis wydany w miejsce
uchylonego.
Zgodziæ siê nale¿y z pogl¹dem literatury, ¿e cz¹stkowe i nie do koñca
przemylane propozycje nowelizacji kodeksu, reguluj¹cego okrelony obszar
prawa i postêpowania, godz¹ w stabilnoæ porz¹dku prawnego. Dokonywanie zatem jakichkolwiek zmian wymaga szczególnej wiedzy, odpowiedniej wyobrani ustawodawczej, wolnej od nacisków politycznych
i partykularnych interesów rodowisk lub osób. Zbyt czêste zmiany powoduj¹ brak synchronizacji uregulowañ kodeksowych. Udzia³ pos³ów w pracach
nad projektami rz¹dowymi ustaw powinien sprowadzaæ siê do g³osowania
na tak lub nie, w celu ograniczenia wprowadzania w ¿ycie nieprzemylanych, dzikich poprawek. Nowelizacje powinny byæ opracowane przez ludzi
o wybitnych umiejêtnociach legislacyjnych, uznawanych za ekspertów4.
4
Na te momenty zwrócili uwagê Z. Radwañski, M. Seweryñski, P. Winczorek i S.Walto w opracowaniu A. £ u k a s z e w i c za, Gorliwe psucie prawa, Rzeczpospolita z dnia
2 listopada 2004 r., nr 257. Na koniecznoæ ograniczenia kasacji wskazuje M. D o m a g a l s k i, Najwy¿szy nie dla ka¿dego, Rzeczpospolita z dnia 3 listopada 2004 r., nr 258;
t e n ¿ e, Sejm zawini³  zap³acimy wszyscy, Rzeczpospolita z dnia 6-7 listopada 2004 r.,
nr 261.
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Zmiany modelowe notariatu i ustroju s¹dów powszechnych w istotny
sposób zmodyfikowa³y zakres innych czynnoci notarialnych, zleconych
przez ustawê. Likwidacja pañstwowych biur notarialnych spowodowa³a,
¿e do s¹dów rejonowych zosta³y z powrotem przekazane sprawy z postêpowañ: wieczystoksiêgowego, nakazowego i upominawczego, a nadto
tradycyjnie wykonywane czynnoci notarialne z postêpowania spadkowego
w zakresie otwarcia i og³oszenia testamentu5. Praktycznie zrezygnowano
z pomocy prawnej notariuszy przy wykonywaniu czynnoci w miêdzynarodowym postêpowaniu cywilnym, szczególnie w przedmiocie realizacji spadków. Przy okazji wy³¹czono notariuszy z mo¿liwoci korzystania z pomocy Ministra Sprawiedliwoci, przy stwierdzeniu obcego prawa
i wzajemnoci oraz zaznajomienia siê z tekstami ustaw pañstw obcych
(art. 1143 k.p.c.)6. Sporadycznie korzysta siê w tych sprawach z dorêczenia dokumentów pozas¹dowych za porednictwem notariusza7. Przepisy nie przewiduj¹ zasad i trybu postêpowania przy przesy³aniu dokumentów notarialnych stronom zamieszka³ym za granic¹ za porednictwem
polskiego urzêdu konsularnego (art. 1131 i 1132 k.p.c.). Zgodnie z owiadczeniem rz¹dowym, dotycz¹cym Konwencji o przeprowadzaniu dowodów za granic¹ w sprawach cywilnych lub handlowych, sporz¹dzonej
w Hadze z dnia 18 marca 1970 r., organem centralnym, wyznaczonym
do przyjmowania wniosków o przeprowadzenie dowodów pochodz¹cych od s¹dów innych pañstw, jest Ministerstwo Sprawiedliwoci. Jest
Przekazanie tych spraw s¹dom rejonowym nast¹pi³o na podstawie art. 23 i 24 ustawy
z dnia 14 lutego 1991 r. przepisy wprowadzaj¹ce ustawê  Prawo o notariacie oraz o zmianie kodeksu postêpowania cywilnego i ustawy o ksiêgach wieczystych, Dz.U. Nr 22, poz. 92.
6
Bli¿ej T. E r e c i ñ s k i i J. C i s z e w s k i, Komentarz do kodeksu postêpowania cywilnego, Czêæ trzecia, Przepisy z zakresu miêdzynarodowego postêpowania cywilnego,
wyd. 2 zm., Warszawa 2001, s. 231 i nast.
7
W myl tezy postanowienia S¹du Najwy¿szego z dnia 9 lutego 1999 r. I CKN 887/
98, OSNC 1999, nr 10, poz. 172, istnieje mo¿liwoæ dorêczenia za porednictwem notariusza dokumentu o rozprawie przed s¹dem polubownym. Powy¿sze stanowisko zosta³o
zajête w okresie przed przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej i jest zgodne z obowi¹zuj¹c¹ Konwencj¹ o przeprowadzeniu dowodów za granic¹ w sprawach cywilnych i handlowych, sporz¹dzon¹ w Hadze dnia 18 marca 1970 r., Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 583
oraz Konwencj¹ z dnia 1 marca 1954 r., dotycz¹c¹ procedury cywilnej i Konwencj¹ z dnia
15 listopada 1965 r. o dorêczaniu za granicê dokumentów s¹dowych i pozas¹dowych
w sprawach cywilnych i handlowych oraz umowami miêdzynarodowymi; patrz przyp. 6,
s. 187.
5
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ono tak¿e uznane za organ wyznaczony do wydawania zgody w sytuacjach opisanych w Konwencji. Innymi organami, poza organem centralnym w³aciwym do przyjmowania wniosków, s¹ wyznaczone aktualnie s¹dy okrêgowe (dawniej wojewódzkie). Problem ten jednoznacznie
wyjaniono w postêpowaniu wieczystoksiêgowym, postanawiaj¹c w art.
62612 § 1 k.p.c., ¿e osoba zamieszka³a lub maj¹ca siedzibê za granic¹ jest
obowi¹zana wskazaæ pe³nomocnika do dorêczeñ w Rzeczypospolitej
Polskiej. Obowi¹zek ten dotyczy równie¿ spadkobierców lub innych
nastêpców prawnych osoby, na rzecz której wpisane jest prawo w ksiêdze
wieczystej. W razie zaistnienia takiej sytuacji, notariusz obowi¹zany jest
zamieciæ w akcie notarialnym stwierdzenie o ustaleniu pe³nomocnika do
dorêczeñ, zamieszka³ego w RP. Niewykonanie tego obowi¹zku powoduje,
¿e pismo s¹dowe pozostawia siê w aktach sprawy ze skutkiem dorêczenia, chyba ¿e nowy adres jest znany s¹dowi. Podobna regulacja zawarta
jest w dyspozycji art. 1135 § 1 k.p.c., w myl którego, je¿eli strona
zamieszka³a za granic¹ nie ustanowi³a pe³nomocnika do prowadzenia sprawy
zamieszka³ego w Polsce, obowi¹zana jest wskazaæ w Polsce pe³nomocnika do dorêczeñ. Niewskazanie tego pe³nomocnika powoduje, ¿e pisma
s¹dowe przeznaczone dla strony pozostawia siê w aktach sprawy ze
skutkiem dorêczenia. Na s¹dzie ci¹¿y obowi¹zek pouczenia strony o skutkach, przy pierwszym dorêczeniu.
Odmiennie kwestia ta jest uregulowana w Rozporz¹dzeniu Rady (WE)
Nr 1348/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie dorêczania dokumentów
s¹dowych i pozas¹dowych w sprawach cywilnych lub handlowych w pañstwach cz³onkowskich, uwzglêdniaj¹cym zasady wyra¿one w art. 61 lit.c
i art. 67 ust. 1 TWE8. W preambule stwierdzono, ¿e motywem wydania
tego rozporz¹dzenia jest utrzymanie i dalszy rozwój obszarów wolnoci,
bezpieczeñstwa i sprawiedliwoci oraz nale¿yte przekazywanie miêdzy
pañstwami cz³onkowskimi wymienionych dokumentów (art. 65 TWE).
Uwa¿a siê, ¿e warunkiem skutecznoci i szybkoci postêpowañ w sprawach cywilnych jest przekazywanie tych dokumentów bezporednio i w
mo¿liwie najszybszy sposób pomiêdzy lokalnymi jednostkami wskazanymi przez pañstwa cz³onkowskie. Do tego celu nale¿y u¿yæ wszelkich
koniecznych rodków z zachowaniem wymagañ czytelnoci oraz zgod8

Dz.Urz. C 247 z 31.8.1999, s. 11.
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noci z treci¹ dokumentu wys³anego. Dokumenty sporz¹dzane s¹ w jêzyku urzêdowym lub jednym z jêzyków urzêdowych miejsca, w którym
jest dokonywane albo te¿ w innym jêzyku pañstwa cz³onkowskiego przekazuj¹cego, który odbiorca rozumie. Postanowienia rozporz¹dzenia maj¹
pierwszeñstwo przed postanowieniami umów lub porozumieñ, maj¹cych
ten sam zakres zastosowania. Pañstwa cz³onkowskie maj¹ jednak prawo
do zachowania lub zawierania umów albo te¿ porozumieñ dla przypieszenia b¹d uproszczenia przekazywania dokumentów, o ile s¹ zgodne
z niniejszym rozporz¹dzeniem (Dania nie jest uczestnikiem porozumienia).
Zgodnie z zasad¹ wyra¿an¹ w art. 1, rozporz¹dzenie ma zastosowanie
w sprawach cywilnych lub handlowych, w których dokument ma byæ
przekazany z jednego z pañstw cz³onkowskich do drugiego, celem dorêczenia. Obowi¹zkiem ka¿dego pañstwa cz³onkowskiego jest wyznaczenie organu, funkcjonariuszy publicznych lub innych osób w³aciwych do
przekazywania dokumentów s¹dowych i pozas¹dowych. W ka¿dym
pañstwie cz³onkowskim jest wyznaczona jednostka centralna, która udziela
jednostkom przekazuj¹cym informacji i wszelkiej pomocy, zmierzaj¹cej
do dorêczenia dokumentu w³aciwej jednostce przyjmuj¹cej. Generalnie
przyjmuje siê, ¿e przekazywanie dokumentów, wniosków, zeznañ, potwierdzeñ odbioru, zawiadczeñ i innych pism pomiêdzy jednostkami
przekazuj¹cymi i przyjmuj¹cymi mo¿e nastêpowaæ w dowolny sposób,
który gwarantuje, ¿e dokument otrzymany odpowiada treci dokumentowi wys³anemu i gwarantuje jego czytelnoæ. Dokumenty nie wymagaj¹
legalizacji ani ¿adnej innej równowa¿nej formalnoci. Jednostka przyjmuj¹ca przesy³a otrzymany dokument jednostce przekazuj¹cej nie póniej ni¿
w ci¹gu 7 dni od dnia jego otrzymania, za potwierdzeniem odbioru, na
odpowiednim formularzu. Jednostka przyjmuj¹ca dokonuje dorêczenia
dokumentu lub zarz¹dza jego dorêczenie. Po wykonaniu dorêczenia jest
wystawiane zawiadczenie, przesy³ane jednostce przekazuj¹cej. Czynnoci te s¹ wolne od op³at i wydatków. Wnioskodawca jest jednak obowi¹zany zwróciæ wydatki, je¿eli przy dorêczeniu wspó³dzia³a funkcjonariusz publiczny lub inna osoba w³aciwa, zgodnie z prawem pañstwa
cz³onkowskiego przyjmuj¹cego wzglêdnie gdy zosta³a zachowana szczególna forma dorêczenia. Rozporz¹dzenie przewiduje tak¿e inne sposoby
przekazywania dorêczenia dokumentów s¹dowych na drodze konsularnej
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lub dyplomatycznej. Ponadto dorêczenie mo¿e byæ dokonane przez pocztê
lub funkcjonariuszy publicznych, urzêdników albo inne w³aciwe osoby
pañstwa cz³onkowskiego przyjmuj¹cego.
Dokumenty pozas¹dowe mog¹ byæ przekazywane w celu dorêczenia
w innym pañstwie cz³onkowskim na zasadzie rozporz¹dzenia, które ma
pierwszeñstwo przed postanowieniami umów lub porozumieñ zawartych
przez te pañstwa, w szczególnoci przed art. IV Protoko³u do Konwencji
brukselskiej z 1968 r. i przed Konwencj¹ hask¹ z dnia 15 listopada 1965 r.
Rozporz¹dzenie nie narusza postanowieñ art. 23 Konwencji z dnia 17 lipca
1905 r. i art. 24 Konwencji z dnia 1 marca 1954 r. dotycz¹cych procedury
cywilnej oraz art. 13 Konwencji z dnia 25 padziernika 1980 r. o u³atwieniu
dostêpu do wymiaru sprawiedliwoci w stosunkach miêdzynarodowych
wobec pañstw, którzy s¹ ich stronami.
Przy rozwa¿aniu tych zagadnieñ nale¿y mieæ na uwadze postanowienia
ustawy z dnia 22 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji znosz¹cej wymóg
legalizacji zagranicznych dokumentów urzêdowych, sporz¹dzonej w Hadze
dnia 5 padziernika 1965 r.9 Konwencja ustala nowe zasady obowi¹zuj¹ce
przy korzystaniu z dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego
z zagranic¹ i wprowadza w miejsce dotychczasowych klauzul powiadczeniowych (art. 1138 k.p.c.) apostille, umieszczan¹ na dokumencie przez
odpowiedni organ pañstwa, w którym zosta³ sporz¹dzony. Ma ona równie¿ charakter powiadczeniowy. Dalsze ograniczenie czynnoci notarialnych nast¹pi³o na mocy art. 325 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.  Prawo
upad³ociowe i naprawcze10. Odst¹piono od mo¿liwoci przeprowadzenia licytacji sprzeda¿y ruchomoci w postêpowaniu upad³ociowym tak¿e
przez notariusza na ¿¹danie syndyka, poprzednio przewidzianej w art. 115
§ 1 rozporz¹dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 padziernika
1934 r.  Prawo upad³ociowe11. W praktyce stosowano j¹ w minimalnym zakresie, poniewa¿ czynnoci te wykonywa³ zwykle komornik.
Zakres czynnoci notariusza uleg³ zwiêkszeniu w postêpowaniu zabezpieczaj¹cym w wyniku nowelizacji art. 777 k.p.c., a przede wszystkim
w projekcie ustawy o d³ugu gruntowym.
Dz.U. Nr 194, poz. 1980.
Dz.U. Nr 60, poz. 635.
11
Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512.
9

10
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Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych12 reguluje zasady ustanawiania i wykonywania zabezpieczeñ
na rodkach finansowych lub instrumentach finansowych wierzytelnoci
pieniê¿nych i wierzytelnoci, których wiadczenie polega na dostarczaniu
wierzytelnoci finansowych, w tym tak¿e przysz³ych, zale¿nych od terminu
warunku lub okresu. Normuje tak¿e zasady zaspokajania siê z tych zabezpieczeñ. Stosownie do art. 5 ust. 1, umowa o ustanowienie zabezpieczenia finansowego okrela wierzytelnoci finansowe podlegaj¹ce
ubezpieczeniu oraz sposób ich zabezpieczenia. Polegaæ on mo¿e na przeniesieniu z mo¿liwoci¹ odkupu przez ustanawiaj¹cego zabezpieczenie na
przyjmuj¹cego zabezpieczenie prawa do rodków pieniê¿nych albo instrumentów finansowych. Innym sposobem zabezpieczenia mo¿e byæ ustanowienie na przyjmuj¹cego zabezpieczenia zastawu na prawach do rodków finansowych lub na instrumentach finansowych. Kolejn¹ form¹
zabezpieczenia jest ustanowienie blokady na rachunku lub koncie depozytowym papierów wartociowych, z zachowaniem odrêbnych przepisów. Ustanowienie zastawu finansowego nie wymaga zawarcia umowy
z dat¹ pewn¹ ani umowy z podpisami notarialnie powiadczonymi. Strony
mog¹ jednak z w³asnej inicjatywy sporz¹dziæ j¹ w formie czynnoci
notarialnej.
Zastawnik jest uprawniony do ¿¹dania spe³nienia wiadczenia na jego
rzecz. Postanowienia art. 333 k.c. nie maj¹ tu zastosowania. Zgodnie
z dodanym art. 9021 k.p.c., zajêcie wierzytelnoci nie narusza uprawnieñ
wynikaj¹cych z zamieszczonej w umowie klauzuli kompensacyjnej (art.
3 pkt 3 ustawy). Zasada ta zosta³a równie¿ wprowadzona w art. 70 lit.c
ustawy z dnia 17 marca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji13 oraz w art. 77 ust. 4 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.  Prawo
upad³ociowe i naprawcze14.
Dyrektywa Nr 2002/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
6 czerwca 2002 r. w sprawie uzgodnieñ dotycz¹cych zabezpieczeñ finansowych zawiera kompleksowe rozwi¹zanie prawne tego rodzaju zabezpieczeñ w ramach europejskiego systemu prawnego. Problem ten
znalaz³ te¿ odzwierciedlenie w Dyrektywie Nr 98/26/WE Parlamentu Eu12
13
14
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ropejskiego i Rady z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie zamkniêcia rozliczeñ
w systemach p³atnoci i rozrachunku papierów wartociowych15, Dyrektywie Nr 2001/17/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie reorganizacji
i likwidacji zak³adów ubezpieczeñ16 i Rozporz¹dzeniu Rady (WE) Nr 1346/
2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postêpowania upad³ociowego17.
We wszystkich przypadkach przestrzegana jest zasada lex rei sitae o obowi¹zywaniu prawa pañstwa, w którym znajduje siê zabezpieczenie finansowe. Dla ograniczenia wszelkich utrudnieñ przy zabezpieczeniach finansowych przewiduje siê, ¿e nie powinny byæ one uzale¿nione od sporz¹dzenia
dokumentu we w³aciwej formie i dokonania wpisu w rejestrach publicznych lub przez zamieszczanie og³oszeñ. Dyrektywa chroni prawa dotycz¹ce zabezpieczeñ finansowych, które mog¹ byæ udowodnione. Nie wy³¹cza
mo¿liwoci stosowania prawa krajowego, przewiduj¹cego w tym zakresie
ograniczenia lub obowi¹zek spe³nienia okrelonych wymagañ w sprawie
wnoszenia roszczeñ, obowi¹zku kompensat albo kompensowania sald oraz
innych postanowieñ w tym przedmiocie. Jej zadaniem jest zapewnienie
szybkiego i niesformalizowanego stosowania procedur w celu zabezpieczenia stabilnoci finansowej. Postanowienia dyrektywy maj¹ zastosowanie do zabezpieczeñ finansowych od chwili ich ustanowienia, jednak¿e
musz¹ byæ udowodnione na pimie. Ustanowienie zabezpieczenia finansowego powinno byæ dokonane w gotówce lub przy pomocy instrumentów finansowych. Zobowi¹zanie finansowe mo¿e siê sk³adaæ lub zawieraæ obecne albo przysz³e, istniej¹ce b¹d zale¿ne przysz³e zobowi¹zania
wynikaj¹ce z umowy, zobowi¹zania przyjmuj¹cego zabezpieczenie w stosunku do innej osoby ni¿ daj¹cy oraz zobowi¹zanie szczególnego rodzaju
wystêpuj¹ce okresowo. Wymagania formalne s¹ ograniczone. Nie jest
konieczne, by ustanowienie, wa¿noæ lub wykonanie by³o uzale¿nione od
dokonania czynnoci formalnych. Ustanowienie ma byæ udowodnione na
pimie lub w równowa¿ny prawnie dopuszczalny sposób. Przyjmuj¹cy
zabezpieczenie jest uprawniony do realizacji ka¿dego zabezpieczenia finansowego ustanowionego w formie gwarancji przez instrumenty finansowe, sprzeda¿ lub przejêcie w³asnoci, dokonanie potr¹ceñ oraz gotówk¹
przez potr¹cenie sumy przy zobowi¹zaniach finansowych. Postanowienia
15
16
17

Dz.Urz. L 166 z 11.6.1998, s. 45.
Dz.Urz. L 110 z 20.4.2001, s. 28.
Dz.Urz. L 160 z 30.06.2000, s. 1.
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dyrektywy nie wp³ywaj¹ na ogólne zasady krajowego prawa upad³ociowego w zakresie bezskutecznoci transakcji.
Oczekiwania rodowiska notarialnego na poszerzenie zakresu czynnoci notarialnych s¹ du¿e. Koncentruj¹ siê przede wszystkim na wprowadzeniu postêpowania mediacyjnego, stwierdzenia nabycia spadku,
dokonywania niespornych dzia³ów spadku za ¿ycia, testamentów dzia³owych oraz przywrócenia notariuszom wykonywania czynnoci w postêpowaniu nakazowym i upominawczym, a nadto w zakresie otwarcia
i og³oszenia testamentu18.
Propozycje te uzasadnia siê bogatym zakresem obowi¹zków zleconych ustawowo notariuszom w pañstwach europejskich. Wynikaj¹ one
z odmiennych i autonomicznych rozwi¹zañ prawa materialnego i procesowego, tradycyjnie przypisuj¹cych notariuszowi wykonywanie cile okrelonych czynnoci. Odmiennoæ ta jest ilustrowana przyk³adami obowi¹zuj¹cych porz¹dków prawnych w niektórych pañstwach europejskich.
We Francji notariusz wiadczy us³ugi wykraczaj¹ce poza redagowanie
aktów notarialnych i na probê klienta poszukuje dla niego kapita³ów lub
ich przeniesienia oraz sposobu lokowania. Prowadzi negocjacje przy
sprzeda¿y nieruchomoci i dóbr materialnych swoich klientów, przygotowuje czynnoci dotycz¹ce spó³ek, ich za³o¿enia, po³¹czenia i inne czynnoci z nimi zwi¹zane. Niezale¿nie od tego, podejmuje czynnoci w regulowaniu spadku, przy redakcji owiadczeñ spadkowych, a ponadto
przy redagowaniu owiadczeñ podatkowych, dotycz¹cych jego klientów.
W warunkach wiejskich zapewnia kompletn¹ obs³ugê prawn¹ swoim
klientom oprócz pe³nomocnictw procesowych i obrony s¹dowej. Wykonuje nadto czynnoci powierzone przez s¹dy, jak podzia³ maj¹tku, przeprowadza przetargi s¹dowe, spe³nia obowi¹zki kuratora lub opiekuna dóbr
osoby pe³noletniej oraz bieg³ego w sprawach ma³¿eñskich w postêpowaniu rozwodowym, a tak¿e przy wyw³aszczaniu19.
Bli¿ej M. P a z d a n, O mediacji i projekcie jej unormowania w Polsce, Rejent 2004,
nr 2, s. 9-23 oraz R. S z t y k, Nowelizacja, czy nowy kodeks cywilny?, Rejent 2004, nr 6,
s. 181-182; t e n ¿ e, O umowach dziedziczenia zawieranych przed polskimi notariuszami,
Rejent 1996, nr 4-5, s. 60-79; S. W ó j c i k, Rola notariusza w sprawach spadkowych (na
przyk³adzie testamentu notarialnego), Rejent 1996, nr 4-5, s. 144-162.
19
Patrz J. Ya i g r e, Zawodowe prawo notarialne, Pary¿ 1991, s. 95 i nast.
18
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W Niemczech notariusz wykonuje, poza tradycyjnymi czynnociami
notarialnymi, czynnoci zwi¹zane ze zg³oszeniem do rejestrów, prowadzi
konsultacje, sporz¹dza wniosek o wydanie stwierdzenia nabycia spadku,
prowadzi dobrowolne licytacje nieruchomoci gruntowych, ruchomoci
i praw oraz okrelone przez ustawê czynnoci egzekucyjne20. Wykonuje
równie¿ liczne czynnoci charakterystyczne dla niemieckiego porz¹dku
prawnego, jak adopcja, kasacja umowy niezrealizowanej przez jedn¹ ze
stron, ugody miêdzy d³u¿nikiem a wierzycielem, konsultacje, wydaje zawiadczenia o faktach, sporz¹dza czynnoæ z uznania dziecka za pochodz¹ce z ma³¿eñstwa oraz wiele innych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuñczego. Wykonuje równie¿ w znacznym rozmiarze czynnoci dotycz¹ce
owiadczeñ testamentowych, jak wniosek o wydanie wiadectwa o wykonaniu testamentu czy spisy maj¹tkowe i ich zabezpieczenie. Uczestniczy w rokowaniach i sporz¹dza z nich czynnoci.
We W³oszech na podkrelenie zas³uguj¹ czynnoci nieznane polskiemu
prawu o notariacie, jak wiadczenie profesjonalnych us³ug w dziedzinie
prawa cywilnego, handlowego, administracyjnego i podatkowego, niezale¿ne od sporz¹dzenia aktu notarialnego. Powszechn¹ czynnoci¹ notarialn¹ jest przeniesienie w³asnoci lub innego rodzaju bezporednich praw
do samochodu21. Notariusz udziela tak¿e konsultacji teoretycznych i prawoznawczych, prowadzi konferencje, redaguje i przedstawia odpowiednim organom podania oraz deklaracje w imieniu klienta.

Proces legislacyjny

Przed przyst¹pieniem do omówienia wprowadzonych zmian w procedurze cywilnej koniecznym jest uprzednie scharakteryzowanie projektów ustaw, w stosunku do których toczy siê proces legislacyjny. Zaliczyæ
do nich nale¿y:
Czynnoci te s¹ objête odrêbnymi op³atami notarialnymi wed³ug wartoci przedmiotów, których dotycz¹. Za odrêbn¹ czynnoæ uznaje siê równie¿ wgl¹d do ksi¹g wieczystych czy rejestru, podlegaj¹cy op³acie sta³ej 12,5 euro. Sprawdzenie projektu dokumentu sporz¹dzonego przez strony jest równie¿ odrêbn¹ czynnoci¹, od której pobiera
siê u³amkow¹ czêæ op³aty za sporz¹dzenie dokumentu. Katalog czynnoci notarialnych
jest dok³adnie okrelony w Regulaminie kosztów, op³aty za sporz¹dzenie dokumentu
prawnego i prowadzenie sprawy.
21
Katalog czynnoci wymieniony jest w cenniku honorariów, op³at i wynagrodzeñ
nale¿nych notariuszom.
20
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1. Rz¹dowy projekt ustawy z dnia 5 lutego 2004 r. o zmianie ustawy
 Kodeks postêpowania cywilnego oraz ustawy  Prawo o ustroju s¹dów
powszechnych (druk sejmowy nr 2500). Przewiduje on rozszerzenie kompetencji referendarzy s¹dowych. Nastêpuje to w wyniku nadania nowej
treci art. 2 § 1a, postanawiaj¹cemu, ¿e w wypadkach wskazanych
w ustawie czynnoci w postêpowaniu cywilnym mog¹ wykonywaæ dzia³aj¹cy w s¹dach referendarze s¹dowi. W zakresie tych czynnoci posiadaj¹ kompetencje s¹du. Moc¹ dodanego § 2 art. 3531 k.p.c., w postêpowaniu upominawczym nakaz zap³aty mo¿e wydaæ tak¿e referendarz
s¹dowy22. Projektodawca uzasadni³ wprowadzenie tej zmiany odci¹¿eniem s¹dów od wydawania nakazu zap³aty w postêpowaniu upominawczym, w którym kognicja jest ograniczona do badania zaistnienia przes³anek ustawowych, enumeratywnie wymienionych w art. 499 k.p.c.
Zgodziæ siê mo¿na z argumentacj¹, ¿e w wyniku tego nie nast¹pi naruszenie wy³¹cznoci s¹dowego wymiaru sprawiedliwoci i prawa do s¹du,
poniewa¿ czynnoæ ta bêdzie wykonywana w zastêpstwie s¹du. W razie
wniesienia sprzeciwu sprawa podlega rozpoznaniu przez s¹d, a nakaz traci
moc. Nakaz zap³aty ma charakter tymczasowy, a klauzulê wykonalnoci
wydaje jednoosobowo s¹d, przed którym wytoczono powództwo (art.
781 § 3 k.p.c.) Mniejszoæ reprezentuje pogl¹d, ¿e projekt narusza konstytucyjn¹ zasadê sprawowania wymiaru sprawiedliwoci tylko przez
s¹dy (art. 175 ust. 1 Konstytucji RP) oraz zasadê dostêpnoci dochodzenia naruszonych wolnoci i praw w drodze s¹dowej (art. 77 ust. 2
Konstytucji). Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objêty zakresem
prawa unijnego23.
Zagadnienia te s¹ przedmiotem Dyrektywy Rady 2003/8/WE z dnia
27 stycznia 2003 r., maj¹cej na celu usprawnienie dostêpu do wymiaru
sprawiedliwoci w sprawach transgranicznych poprzez ustanowienie mi22
Patrz K. K n o p p e k, Teoretyczne za³o¿enia postêpowania upominawczego, [w:]
Wokó³ problematyki cywilnoprocesowej. Studium teoretycznoprawne. Ksiêga pami¹tkowa
dla uczczenia pracy naukowej Profesora Kazimierza Korzana, red. A. Nowak, Katowice
2001, s. 105 i nast. Autor stwierdza, ¿e w odrêbnym postêpowaniu upominawczym drzemi¹ olbrzymie mo¿liwoci, które mo¿na uznaæ za rewolucyjne. Na przyk³ad w RFN
rocznie wp³ywa do s¹dów oko³o 6 mln pozwów w postêpowaniu upominawczym.
23
Pismo Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej z dnia 22 stycznia 2004 r. Min.
DH 2601/04/DPE/agg.
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nimalnych wspólnych zasad odnosz¹cych siê do pomocy prawnej w sporach o tym charakterze. Dyrektywa zachêca do ubiegania siê o pomoc
prawn¹ osoby, które nie posiadaj¹ wystarczaj¹cych rodków dla skutecznego dostêpu do wymiary sprawiedliwoci (art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej). Chodzi tak¿e o zagwarantowanie równego
poziomu pomocy prawnej poprzez ustanowienie wspólnych minimalnych
norm upowa¿niaj¹cych do uzyskania tej pomocy. Zgodnie z preambu³¹,
wszystkie osoby bior¹ce udzia³ w procesie cywilnym lub handlowym
musz¹ mieæ mo¿liwoæ obrony swoich praw przed s¹dem, nawet je¿eli
sytuacja materialna nie pozwala na ponoszenie przez strony kosztów procesu.
Pomoc obejmuje przedprocesow¹ poradê prawn¹, s³u¿¹c¹ do rozstrzygania sporów przed wniesieniem sprawy do s¹du oraz pomoc prawn¹
w trakcie wnoszenia sprawy do s¹du i reprezentowania w s¹dzie, a tak¿e
w ponoszeniu kosztów procesu lub zwolnienia z nich. Udzielenie pomocy
prawnej nast¹pi w razie udowodnienia przez wnioskodawcê, ¿e nie mo¿e
ponieæ kosztów s¹dowych. Obejmuje ona ca³e postêpowanie w³¹cznie
z kosztami zwi¹zanymi z wykonaniem orzeczenia. Ma byæ udzielana
w przypadku tradycyjnego procesu, jak równie¿ w pozas¹dowym postêpowaniu ugodowym. Zasadniczym celem dyrektywy jest usprawnienie dostêpu do wymiaru sprawiedliwoci w transgranicznych sprawach cywilnych i handlowych, bez wzglêdu na rodzaj organu s¹dowego, który ma
rozstrzygn¹æ spór. Spór transgraniczny w rozumieniu dyrektywy nastêpuje wówczas, gdy strona ubiegaj¹ca siê o pomoc prawn¹ stale zamieszkuje lub stale przebywa w innym pañstwie cz³onkowskim ni¿ to, w którym
mieci siê s¹d lub w którym orzeczenie ma byæ wykonane. Prawo do
pomocy prawnej przys³uguje osobie fizycznej bior¹cej udzia³ w sporze
w celu zapewnienia skutecznego dostêpu do wymiaru sprawiedliwoci.
Pomoc ta powinna gwarantowaæ poradê przedsporn¹ w celu rozstrzygniêcia sporu przed wniesieniem sprawy do s¹du oraz pomoc prawn¹
i reprezentowanie w s¹dzie, ³¹cznie ze zwolnieniem z obowi¹zku uiszczenia kosztów s¹dowych i zastêpstwa w procesie. Dotyczy tak¿e postêpowania pozas¹dowego, je¿eli jest ono konieczne lub s¹d naka¿e jego
przeprowadzenie. W³aciwe organy pañstw cz³onkowskich zapewniaj¹
i pokrywaj¹ koszty pomocy prawnej. Zasady wymienionej wy¿ej dyrektywy maj¹ pierwszeñstwo w stosunkach pomiêdzy pañstwami cz³on-
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kowskimi, a jej stosowanie przed postanowieniami wynikaj¹cymi z zawartych umów miêdzynarodowych przez te pañstwa.
Wdro¿enie do polskiego porz¹dku prawnego Dyrektywy Rady 2003/
8/WE przewiduje projekt ustawy (wersja z dnia 19 lipca 2004 r.) o prawie
pomocy w postêpowaniu w sprawach cywilnych, prowadzonych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej, opracowany przez Komisjê Kodyfikacyjn¹ Prawa Cywilnego. Obejmuje on zasady, warunki i tryb przyznawania osobom fizycznym maj¹cych miejsce zamieszkania lub
zwyczajnego pobytu w Polsce i w innym pañstwie cz³onkowskimi Unii
Europejskiej prawa pomocy w postêpowaniu w sprawach cywilnych,
które maj¹ byæ wszczête lub s¹ prowadzone w Polsce lub w innym pañstwie cz³onkowskim, zwolnienie od kosztów s¹dowych, ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, ponoszenie przez Skarb Pañstwa niektórych
kosztów podró¿y zwi¹zanych z nakazanym przez s¹d osobistym stawiennictwem. Przepisy te maj¹ odpowiednie zastosowanie do wnioskodawcy,
ustawowo zwolnionego od obowi¹zku uiszczenia kosztów s¹dowych
wed³ug prawa polskiego. Zwolnienie mo¿e byæ pe³ne lub czêciowe.
Przyznanie tego prawa nastêpuje na wniosek wnioskodawcy, z³o¿ony
przed wszczêciem postêpowania lub w czasie jego trwania. Wniosek
o udzielenie pomocy prawnej jest wolny od op³at s¹dowych i mo¿e byæ
z³o¿ony w jêzyku polskim albo w jêzyku angielskim. Powinien zawieraæ
owiadczenie wnioskodawcy obejmuj¹ce szczegó³owe i wyczerpuj¹ce
dane o jego stanie rodzinnym, maj¹tku, dochodach i ród³ach utrzymania,
potwierdzone do³¹czonymi dokumentami. S¹dem w³aciwym do rozpoznania wniosku jest s¹d, przed którym ma byæ wszczête lub jest prowadzone postêpowanie rozpoznawcze. S¹d mo¿e cofn¹æ przyznan¹ pomoc
prawn¹ w ca³oci lub w czêci, w razie zmiany okolicznoci, na podstawie
których j¹ przyznano. Odrêbnie uregulowano prawo pomocy w postêpowaniu prowadzonym w innym pañstwie cz³onkowskim. Wniosek
powinien byæ sporz¹dzony na urzêdowym formularzu w jêzyku polskim
oraz w jêzyku wymaganym przez prawo pañstwa cz³onkowskiego, do
którego ma byæ przekazany. Mo¿na z³o¿yæ go za porednictwem s¹du
okrêgowego w³aciwego dla miejsca zamieszkania lub zwyczajnego pobytu
wnioskodawcy w Polsce. S¹d nadaje odpowiedni bieg sprawie i w razie
stwierdzenia, ¿e zosta³y spe³nione warunki formalne przekazuje w³aciwemu organowi innego pañstwa cz³onkowskiego. Jednoczenie propo-
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nuje siê nowelizacjê art. 5 § 1 prawa o ustroju s¹dów powszechnych
w tym kierunku, ¿e jêzykiem urzêdowym przed s¹dami jest jêzyk polski,
chyba ¿e przepis szczególny stanowi inaczej.
Niezale¿nie od tego, Ministerstwo Sprawiedliwoci przygotowuje projekt ustawy o prawie ubogich24. Za³o¿enie robocze przewiduje powo³anie
biur pomocy prawnej przy Ministerstwie Sprawiedliwoci oraz w s¹dach
rejonowych. Maj¹ one zatrudniaæ adwokatów i radców prawnych, którzy
bêd¹ udzielali bezp³atnych porad, przygotowywali pisma procesowe i opinie
prawne. W wyniku oczywistego przeoczenia nie dostrze¿ono, ¿e notariusze tradycyjnie udzielaj¹ wszystkim klientom bezp³atnej informacji prawnej,
a ponadto s¹ ustawowo obowi¹zani do udzielania tak¿e bezp³atnie stronom
niezbêdnych wyjanieñ dotycz¹cych dokonywanej czynnoci (art. 80 § 3
pr. o not.). Swoistego rodzaju prawo ubogich jest realizowane w praktyce
notarialnej przez stosowanie stawek umownych wynagrodzenia notariusza, w myl zasad przewidzianych w nowym brzemieniu art. 5 pr. o not.,
oprócz mo¿liwoci skorzystania ze zwolnienia w ca³oci lub w czêci od
ponoszenia tego wynagrodzenia na podstawie wniosku z³o¿onego do s¹du
rejonowego (art. 6 § 1 pr. o not.). Prawo dostêpnoci do us³ugi prawnej
notariusza jest zagwarantowane maksymalnymi niskimi stawkami za sporz¹dzenie aktów notarialnych, szczególnie maj¹cych istotne znaczenie przy
podejmowaniu decyzji osobistych i maj¹tkowych, oraz wszystkich umów
zwi¹zanych z zaopatrzeniem emerytalnym rolników, tak¿e dotycz¹cych
obu rent strukturalnych. Daje temu wyraz tabela stawek wynagrodzenia,
okrelona w § 8 rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 28 czerwca
2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, ustalaj¹cej
przyk³adowo wynagrodzenie notariusza: za testament  50 z³, pe³nomocnictwo  30 z³, za owiadczenia o przyjêciu lub odrzuceniu spadku  20
z³25.
Alternatywn¹ propozycjê przekazania notariuszom postêpowania upominawczego na znowelizowanych zasadach nale¿y rozpatrywaæ w kontekcie dyspozycji art. 2 § 3 k.p.c. Przepis ten przewiduje bowiem, ¿e
w postêpowaniu s¹dowym nie s¹ rozpoznawane sprawy cywilne, tylko
24
Patrz bli¿ej R. K r u p a - D ¹ b r o w s k a, Wiêcej potrzebuj¹cych ni¿ wsparcia, Rzeczpospolita z dnia 7 padziernika 2004 r., nr 236.
25
Dz.U. Nr 148, poz. 1564.
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te, które na mocy przepisu szczególnego zosta³y przekazane do w³aciwoci innych organów26. Notariusz nie jest organem. Mo¿e on jednak
na podstawie art. 79 pkt 9 pr. o not. sporz¹dzaæ inne czynnoci wynikaj¹ce z odrêbnych przepisów, czyli obowi¹zku na³o¿onego w znowelizowanym kodeksie postêpowania cywilnego. Dla pe³nej realizacji tej
propozycji nale¿a³oby równie¿ dokonaæ nowelizacji przepisów o wynagrodzeniu notariusza i przepisów o kosztach s¹dowych w sprawach
cywilnych. Zas³uguje ona na powa¿ne potraktowanie z tej racji, ¿e notariusz
posiada w³aciwe kwalifikacje zawodowe, niezbêdne zaplecze kadrowe
i logistyczne, gwarantuj¹ce sprawne rozpoznawanie spraw. W ten sposób
nast¹pi³oby odci¹¿enie s¹dów, bez ponoszenia jakichkolwiek wydatków
bud¿etowych. Propozycja jest zatem konkurencyjna do zawartej w projekcie ustawy i powinna zostaæ przyjêta.
Rozwa¿ana jest przy tym kwestia, czy uprawnienia nadane referendarzowi s¹dowemu nie s¹ sprzeczne z zasadami konstytucyjnymi. Instytucja referendarza s¹dowego zosta³a wprowadzona w Polsce z dniem 1
stycznia 1998 r. w wyniku zmiany dawniejszego art. 122 ustawy o ustroju
s¹dów powszechnych z 1985 r. Usytuowanie jego pozycji zawodowej
w wymiarze sprawiedliwoci ukszta³towano wówczas wed³ug modelu
prawa austriackiego, który aktualnie ewoluuje ku modelowi prawa niemieckiego. W prawie austriackim jest on wy¿szym urzêdnikiem administracji s¹dowej W zakresie sprawowanych zadañ w ramach ochrony
prawnej jest niezale¿ny od administracji s¹dowej. W prawie niemieckim
znajduje siê na pograniczu dzia³alnoci sêdziego, a w niektórych sytuacjach jest równorzêdny. Uwa¿any jest za samodzielny organ ochrony
praw i w tym kierunku zmierza projektowana zmiana ustawy  Prawo
o ustroju s¹dów powszechnych. W nowym brzmieniu art. 2 § 2 postanowiono, ¿e ustawowo okrelone zadania z zakresu ochrony prawnej
w s¹dach rejonowych i w s¹dach okrêgowych wykonuj¹ tak¿e referen26
Na podstawie Ewidencji spraw w s¹dach powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwoci, Departamentu Organizacyjnego DO II 0363/43/2004 w pierwszym pó³roczu 2004 r.
wp³ynê³o w postêpowaniu upominawczym i nakazowym (brak rozdzielnoci w obu postêpowaniach) do s¹dów rejonowych ³¹cznie 648.769 pozwów, za³atwiono 821.291, pozosta³o na koniec pierwszego pó³rocza 174.020, za do s¹dów okrêgowych wp³ynê³o w tym
samym okresie 29.014 spraw, za³atwiono 35.446, pozosta³o 8.867.
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darze s¹dowi, w szczególnoci w sprawach zwi¹zanych z prowadzeniem
ksi¹g wieczystych i rejestrów s¹dowych (art. 147 § 1 projektu).
Referendarz s¹dowy wystêpuje w wiêkszoci pañstw Unii Europejskiej, a nawet w Japonii, Maroku i Tunezji27. Jego status zawodowy zosta³
okrelony w Rekomendacji R/86/12 Komitetu Ministrów Rady Europy
z dnia 16 sierpnia 1986 r. oraz Zaleceniach R/94/12 Komitetu Ministrów
dla Pañstw Cz³onkowskich, dotycz¹cych niezawis³oci, sprawnoci i roli
sêdziów, przyjêty przez Komitet Ministrów w dniu 13 padziernika 1994 r.
na 516 posiedzeniu zastêpców ministrów i jest zbli¿ony do modelu niemieckiego.
2. Projekt rz¹dowy ustawy o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania
cywilnego z dnia 15 marca 2004 r. (druk sejmowy nr 2696) dotyczy
unormowania zasad odpowiedzialnoci Skarbu Pañstwa za szkody wyrz¹dzone przez niezgodne z prawem dzia³ania lub zaniechania przy wykonywaniu w³adzy publicznej (art. 77 Konstytucji RP). Zasada odpowiedzialnoci opiera siê na powstaniu szkody wyrz¹dzonej przez wydanie
prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, a jej naprawienia mo¿na
¿¹daæ po stwierdzeniu niezgodnoci z prawem, w wyniku odpowiedniego
postêpowania (art. 4171 § 2 k.c.). Projektodawca wprowadza dwa rodzaje
postêpowania s³u¿¹ce kontroli legalnoci orzeczeñ, a mianowicie:
1) skargê o stwierdzenie niezgodnoci z prawem prawomocnego
orzeczenia,
2) przekszta³cenie kasacji jako nadzwyczajnego rodka odwo³awczego
od orzeczeñ prawomocnych.
Przewiduje siê tak¿e wyposa¿enie Prokuratora Generalnego oraz
Rzecznika Praw Obywatelskich w rodki zaskar¿ania przeciwko orzeczeniom naruszaj¹cym zasady porz¹dku prawnego albo zasady konstytucyjne wolnoci lub prawa cz³owieka. W wyniku nowelizacji nast¹pi³o
zbli¿enie przepisów o kasacji w postêpowaniu karnym i cywilnym. Wprowadzono nowy dzia³  skarga kasacyjna w miejsce dawnego  kasacja.
W myl art. 3981 § 1, od wydanego przez s¹d II instancji prawomocnego
wyroku lub postanowienia o odrzuceniu pozwu albo umorzenia postêpowania koñcz¹cych postêpowanie w sprawie, strona, Prokurator GeBli¿ej Wymiar sprawiedliwoci Unii Europejskiej, Wybrane zagadnienia, red. M. Perkowski, Warszawa 2003, s. 282 i nast.
27
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neralny lub Rzecznik Praw Obywatelskich mog¹ wnieæ skargê kasacyjn¹
do S¹du Najwy¿szego, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. Skargê
kasacyjn¹ wnosi siê do s¹du, który wyda³ zaskar¿one orzeczenie w terminie
2 miesiêcy od dnia dorêczenia stronie skar¿¹cej oraz 6 miesiêcy w pozosta³ych przypadkach od dnia uprawomocnienia siê orzeczenia. Równolegle zosta³ wniesiony projekt ustawy reguluj¹cy te same zagadnienia,
oznaczony jako druk sejmowy nr 965. W zwi¹zku z tym oba projekty
s¹ rozpatrywane ³¹cznie. Skargê kasacyjn¹ bêdzie mo¿na oprzeæ na
podstawach wymienionych w art. 3983 § 1 k.p.c. w razie naruszenia
prawa materialnego przez b³êdn¹ jego wyk³adniê lub niew³aciwe zastosowanie przepisu postêpowania, je¿eli mia³o istotny wp³yw na wynik
sprawy. Przyjêto jako zasadê, ¿e w postêpowania przed S¹dem Najwy¿szym obowi¹zuje zastêpstwo stron spe³niane przez adwokata lub radcê
prawnego (art. 871 § 1). Nie stosuje siê jej w postêpowaniu o zwolnienie
od kosztów s¹dowych, o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego,
gdy stron¹, jej organem, przedstawicielem ustawowym albo pe³nomocnikiem jest sêdzia, prokurator, notariusz lub dr hab. nauk prawnych.
Przyznanie tego uprawnienia notariuszowi nale¿y oceniæ pozytywnie jako
zrównanie uprawnieñ z innymi zawodami prawniczymi. Stosownie do § 5
art. 130 k.p.c., pisma procesowe sporz¹dzone z naruszeniem tej normy
prawnej podlegaj¹ zwrotowi bez wzywania do usuniêcia braków.
Autopoprawka do projektu ustawy z dnia 7 wrzenia 2004 r. (druk
sejmowy nr 2696-A), a tak¿e o zmianie ustawy  Kodeksu postêpowania
cywilnego ogranicza zakres wnoszonych skarg kasacyjnych. W myl pkt
12 § 1 art. 3982 k.p.c., skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach
o prawa maj¹tkowe, których wartoæ przedmiotu zaskar¿enia jest ni¿sza
ni¿ 50 000 z³, w sprawach gospodarczych  75 000 z³, z zakresu prawa
pracy 35 000 z³, a w sprawach ubezpieczeñ spo³ecznych ni¿sza ni¿
15 000 z³. Zgodnie z brzmieniem art. 5191 § 1 k.p.c., od wydanego przez
s¹d II instancji postanowienia co do istoty sprawy oraz w przedmiocie
odrzucenia wniosku i umorzenia postêpowania koñcz¹cego postêpowanie
w sprawach z zakresu prawa osobowego, rzeczowego i spadkowego
przys³uguje skarga kasacyjna do S¹du Najwy¿szego, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. Kasacja jest ograniczona z zakresu prawa rodzinnego, opiekuñczego oraz kurateli i przys³uguje tylko w sprawach
o przysposobienie, podzia³ maj¹tku wspólnego po ustaniu wspólnoci ma-
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j¹tkowej miêdzy ma³¿onkami, chyba ¿e wartoæ przedmiotu zaskar¿enia
jest ni¿sza ni¿ 15 0000 z³. Skarga kasacyjna w postêpowaniu rejestrowym
przys³uguje jedynie od postanowienia s¹du II instancji w zakresie wpisu
lub wykrelenia z rejestru podmiotu podlegaj¹cego rejestracji. Nowelizacja
jest uzasadniona dostosowaniem przepisów procedury cywilnej do
wymagañ wynikaj¹cych z brzmienia art. 77 Konstytucji RP. W ten sposób
zosta³ stworzony przez S¹d Najwy¿szy komplementarny system kontroli
legalnoci prawomocnych orzeczeñ s¹dów powszechnych, uzupe³niony
skarg¹ o wznowienie postêpowania. Jest to zgodne z zaleceniem nr R/
95/5 Komitetu Ministrów z dnia 7 lutego 1995 r.
3. Projekt senacki z dnia 25 czerwca 2004 r. (druk sejmowy 3283)
o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego zmienia brzmienie
art. 954 k.p.c., postanawia, ¿e obwieszczenie o licytacji dorêcza siê uczestnikom postêpowania organowi gminy, urzêdowi skarbowemu miejsca
po³o¿enia nieruchomoci oraz organom ubezpieczeñ spo³ecznych z wezwaniem, aby najpóniej w terminie licytacji zg³osi³y zestawienie podatków i innych danin publicznych nale¿nych do dnia licytacji28.
Odst¹piono od poprzedniego unormowania, mówi¹cego, ¿e niewykonanie tego obowi¹zku nastêpuje pod rygorem utraty prawa dochodzenia
zaleg³ych wiadczeñ od nabywcy. W ten sposób nast¹pi³o zrównanie
nabycia w drodze egzekucji z nabyciem w formie cywilnoprawnej. Zosta³a ograniczona odpowiedzialnoæ nabywcy, który nadal ponosi j¹ na
zasadzie art. 112 § 1 o.p. Jednoczenie zaproponowano uchylenie § 3
art. 999 k.p.c., mówi¹cego o przys¹dzeniu w³asnoci przeniesieniu w³asnoci na nabywcê i ponoszenia danin publicznych przypadaj¹cych z nieruchomoci od dnia prawomocnoci postanowienia o przys¹dzeniu w³asnoci.
Proponowana nowelizacja przyczyni siê do wzrostu skutecznoci
egzekucji z nieruchomoci. Przedmiot projektu nie jest objêty zakresem
prawa Unii Europejskiej.
4. Projekt ustawy o zmianie ustawy  Kodeks cywilny i ustawy
o ksiêgach wieczystych i hipotece oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
opracowany przez Komisjê Kodyfikacyjn¹ Prawa Cywilnego, proponuje
M. D o m a g a l s k i, ¯eby podatki nie tamowa³y egzekucji, Rzeczpospolita z dnia
19 padziernika 2004 r., nr 246.
28
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tak¿e dokonanie cz¹stkowych zmian przez umieszczenie jako instytucji
prawa cywilnego d³ugu gruntowego i listu d³ugu gruntowego. W zakresie
bêd¹cym przedmiotem niniejszych rozwa¿añ nale¿y wymieniæ zmianê § 1
art. 777 k.p.c. poprzez stwierdzenie, ¿e tytu³ami egzekucyjnymi s¹ tak¿e
list d³ugu gruntowego i odpis ksiêgi wieczystej, zawieraj¹cy prawomocny
wpis d³ugu gruntowego. Zgodnie z art. 9121 k.p.c., do egzekucji z d³ugu
gruntowego, w tym wpisanego na rzecz w³aciciela nieruchomoci obci¹¿onej, stosuje siê odpowiednio przepisy o egzekucji i wierzytelnoci zabezpieczonej hipotek¹. W tym kierunku id¹ zaproponowane zmiany innych przepisów procedury cywilnej.
Wiêcej zmian projektodawca zamierza wprowadziæ w prawie o notariacie, przypisuj¹c notariuszowi obowi¹zek sporz¹dzania listów d³ugu
gruntowego i pozbawiania ich mocy prawnej. W myl propozycji zawartej
w art. 88 § 1, podpisy na aktach notarialnych, na listach d³ugu gruntowego oraz na powiadczonych dokumentach s¹ sk³adane w obecnoci
notariusza. Precyzyjnie okrelono obowi¹zki notariusza zwi¹zane ze sporz¹dzeniem i pozbawieniem mocy prawnej listów d³ugu gruntowego.
5. Projekt rz¹dowy ustawy o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych, o zmianie ustawy  Kodeks postêpowania cywilnego oraz o zmianie
niektórych innych ustaw z dnia 2 lutego 2004 r. (druk sejmowy nr 2582)
okrela zasady i tryb pobierania kosztów s¹dowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokoæ op³at s¹dowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów s¹dowych oraz umarzania, rozk³adania na raty i odraczania terminu zap³aty nale¿noci s¹dowych.
Przewiduje równie¿ uchylenie art. 2 § 1a k.p.c., mówi¹cego o statucie
zawodowym referendarza s¹dowego, któremu powiêca osobny tytu³ Ia
Referendarz s¹dowy. W myl art. 541 § 1, w wypadkach wskazanych
w ustawie czynnoci w postêpowaniu cywilnym mog¹ wykonywaæ
dzia³aj¹cy w s¹dach referendarze s¹dowi. Posiadaj¹ oni uprawnienia s¹du
i przewodnicz¹cego, chyba ¿e przepis stanowi inaczej. Do ich orzeczeñ
stosuje siê odpowiednio przepisy o postanowieniach s¹du. Na orzeczenie
referendarza w postêpowaniu wieczystoksiêgowym oraz w postêpowaniach rejestrowych przys³uguje skarga do s¹du rejonowego.
Nowy sposób okrela zasady i tryb postêpowania przy pomocy prawnej
z urzêdu, a tak¿e w razie zwolnienia przez s¹d od kosztów s¹dowych.

Romuald Sztyk
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