
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 lipca 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania

cywilnego oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 czerwca

2010 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania

cywilnego oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, wprowadza do jej tekstu

następujące poprawki:

1) w art. 2 w pkt 5:

a) w zdaniu wstępnym po wyrazach "art. 4241a" dodaje się wyrazy "i 4241b",

b) w art. 4241a skreśla się § 3,

c) dodaje się art. 4241b w brzmieniu:

"Art. 4241b. 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.";

2) w art. 3 w pkt 1 i 2 wyrazy "jest niedopuszczalna" zastępuje się wyrazami

"nie przysługuje".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania

cywilnego oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze została rozpatrzona przez Senat na

59. posiedzeniu. W uchwale podjętej w dniu 8 lipca 2010 r. Senat proponuje wprowadzenie

do ustawy 2 poprawek.

Poprawka nr 1 dotyczy przepisu, w którym ujęte zostało nowe rozwiązanie

dotyczące możliwości uzyskania odszkodowania w przypadku, gdy szkoda została

wyrządzona przez wydanie niezgodnego z prawem prawomocnego orzeczenia, bez

uprzedniego stwierdzenia niezgodności w odrębnym postępowaniu ze skargi. Zostało ono

ujęte w przepisie art. 4241a § 3.

Art. 4241a § 1 i 2 dotyczą wyroków sądów drugiej instancji, od których wniesiono skargę

kasacyjną oraz orzeczeń Sądu Najwyższego – od których skarga o stwierdzenie niezgodności

z prawem nie przysługuje.

Nieco enigmatyczna, zdaniem Senatu, treść § 3 omawianego artykułu stanowi, że w

wypadkach gdy skarga nie przysługuje, odszkodowania można domagać się bez uprzedniego

stwierdzenia niezgodności orzeczenia z prawem. Z takiej redakcji dodawanego art. 4241a § 3

można wnioskować, że odnosi się on jedynie do orzeczeń Sądu Najwyższego (o których

mowa w § 1 i 2), podczas gdy zgodnie z argumentacją wskazaną w uzasadnieniu projektu

ustawy jest to przepis o znaczeniu kardynalnym, mający zastosowanie do wszystkich

prawomocnych orzeczeń od których skarga nie przysługuje, wydanych na podstawie Kodeksu

postępowania cywilnego (oraz ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze).

Mając na uwadze powyższe oraz treść § 55 Zasad techniki prawodawczej, który

stanowi, że "każdą samodzielną myśl ujmuje się w odrębny artykuł" Senat proponuje

poprawkę, która wydziela do odrębnej jednostki redakcyjnej (artykułu 4241b K.p.c.) przepis

ustanawiający podstawę prawną do wystąpienia z żądaniem odszkodowania za szkodę

wyrządzoną wydaniem prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem w przypadku, gdy

stronie nie przysługuje prawo wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem

prawomocnego orzeczenia.

Poprawka nr 2 również dotyczy merytorycznie przepisu art. 4241a § 3, który stanowi,

że są wypadki, gdy odszkodowania można domagać się bez uprzedniego stwierdzenia

niezgodności orzeczenia z prawem w postępowaniu ze skargi i odnosi się do tych

przypadków gdy "skarga nie przysługuje". Takim wyrażeniem posługuje się przepis art. 4241a

§ 1 oraz art. 7674 § 3 K.p.c. (sprawy egzekucyjne). Tymczasem przepisy ustawy - Prawo
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upadłościowe i naprawcze odnosząc się do skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem

prawomocnego orzeczenia stawią, że skarga jest "niedopuszczalna". Senat uznał za wskazane

ujednolicenie terminologii obu ustaw, gdyż pozostawienie przepisów w brzmieniu zawartym

w ustawie zrywa związek pomiędzy przepisami ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze

a przepisem art. 4241a § 3 K.p.c.

Poprawka Senatu nawiązuje terminologiczny związek pomiędzy przepisami ustawy

prawo upadłościowe i naprawcze a przepisem Kodeksu postępowania cywilnego, który

określa prawa osoby poszkodowanej wydanym prawomocnym orzeczeniem w przypadku,

gdy osobie tej nie przysługuje prawo wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem

prawomocnego orzeczenia.


