
NOTATKA z wspólnego posiedzenia

Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej

Nr posiedzenia: 40 Nr posiedzenia: 77

Data posiedzenia: 23 września 2008 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Krzysztof Kwiatkowski – przewodniczący Komisji Ustawodawczej

Porządek posiedzenia: 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego (druk nr 200; przedstawiciel wnioskodawców – senator Bohdan
Paszkowski).

2. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego (druk nr 201; przedstawiciel wnioskodawców – senator Leon Kieres).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz
Komisji Ustawodawczej,

− przedstawiciele Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu: Adam Niemczewski,
Agata Karwowska-Sokołowska, Marek Jerentowski;

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Jan
Bołonkowski,

− naczelnik Wydziału Prawa Cywilnego Wiesława Kaczorowska,
− prokurator Wiktor Tulej,

− Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”:
− sędzia Rafał Cybula.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Projekt nowelizacji ustawy omówił przedstawiciel wnioskodawców senator Bohdan Paszkowski.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2007 r. Trybunał orzekł, że art. 1302 §4 zdanie
pierwsze w związku z art. 494 §1 kodeksu postępowania cywilnego, w brzmieniu nadanym ustawą z
dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w zakresie, w jakim w
postępowaniu w sprawach gospodarczych przewidują, że sąd odrzuca nieopłacone zarzuty od nakazu
zapłaty, wniesione przez przedsiębiorcę, który nie jest reprezentowany przez adwokata lub radcę
prawnego, bez uprzedniego wezwania do uiszczenia należnej zapłaty, są niezgodne z art. 32 ust. 1,
art. 45 ust. 1 i art. 78 konstytucji. Zdaniem Trybunału kontrolowany przepis narusza konstytucyjną
zasadę równości.
Senacki projekt nowelizacji przewiduje uchylenie §4 w art. 1302.
Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Bołonkowski w swoim wystąpieniu pozytywnie
odniósł się do proponowanych zmian. Zwrócił jednak uwagę na fakt, iż w celu uniknięcia
niespójności właściwe byłoby uchylenie również art. 4798a k.p.c.
W dyskusji głos zabrali przedstawiciele Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, przedstawiciel
Ministerstwa Sprawiedliwości dyrektor Jan Bołonkowski oraz senatorowie Krzysztof Kwiatkowski,



Zbigniew Cichoń, Krzysztof Piesiewicz.
W wyniku dyskusji przyjęta została poprawka zaproponowana przez senatora Krzysztof Piesiewicza.
Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie projektu
ustawy wraz z przyjętą wcześniej poprawką jako tekstu jednolitego.
W przeprowadzonym głosowaniu propozycja została przyjęta jednomyślnie (11 głosami) przez
połączone komisje.
Stanowisko połączonych komisji na posiedzeniu Senatu przedstawi senator Bohdan Paszkowski.

Konkluzja: Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy,
wprowadziły do niego poprawkę i wnoszą o przyjęcie jednolitego projektu ustawy.

Ad. 2 Projekt nowelizacji ustawy przedstawił przedstawiciel wnioskodawców senator Leon Kieres.
Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 marca 2007 r., w którym to wyroku Trybunał orzekł o
niezgodności z Konstytucją art. 39318 §2 kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu
obowiązującym do czasu jego uchylenia. Trybunał uznał, że przepis ten narusza zasadę
dwuinstancyjności postępowania. W miejsce uchylonego przepisu wprowadzony został nowy
art. 3941, przepis o identycznej treści normatywnej, toteż konieczna jest interwencja ustawodawcy.
Uwagi do projektu zgłosił przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Bołonkowski, wyrażając
obawę, iż sformułowania użyte w projekcie nie są jednoznaczne i mogą stanowić podstawę do
różnorodnej interpretacji.
W dyskusji głos zabrali: przedstawiciele Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, przedstawiciel
Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Bołonkowski, przedstawiciel Stowarzyszenia Sędziów Polskich
„Iustitia” sędzia Rafał Cybula oraz senatorowie Leon Kieres, Krzysztof Kwiatkowski, Zbigniew
Cichoń, Krzysztof Piesiewicz, Bohdan Paszkowski.
W wyniku dyskusji przyjęta została poprawka zaproponowana przez senatora Krzysztof Piesiewicza.
Przewodniczący Krzysztof Kwiatkowski poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie projektu
ustawy wraz z poprawką jako tekstu jednolitego.
W przeprowadzonym głosowaniu propozycja została przyjęta jednomyślnie (10 głosami) przez
połączone komisje.
Stanowisko połączonych komisji na posiedzeniu Senatu przedstawi senator Leon Kieres.

Konkluzja: Komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy,
wprowadziły do niego poprawkę i wnoszą o przyjęcie jednolitego projektu ustawy.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Joanna Granowska


