
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka

i Praworządności

Nr posiedzenia: 113 Nr posiedzenia: 59

Data posiedzenia:  13 listopada 2008 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Krzysztof Kwiatkowski – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
(druk senacki nr 355, druki sejmowe nr 949, 1219 ).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie Komisji Ustawodawczej: Zbigniew Cichoń, Leon
Kieres, Krzysztof Kwiatkowski, Bohdan Paszkowski, Marek Trzciński,

− senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka i Praworządności:
Zbigniew Cichoń, Krzysztof Piesiewicz, Stanisław Piotrowicz, Jan
Rulewski, Jacek Swakoń i Jan Wyrowiński,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Sprawiedliwości:

− zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Jan
Bołonkowski,

− naczelnik Wydziału Prawa Cywilnego w Departamencie
Legislacyjno-Prawnym Wiesława Kaczorowska,

− specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Prawa
Europejskiego sędzia Wojciech Machnicki,

− ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości dr hab. Karol Weitz,
− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Beata Mandylis,

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawił zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Jan Bołonkowski.

Wskazał on, iż głównymi celami ustawy jest reforma zawartej w części czwartej kodeksu
postępowania cywilnego regulacji międzynarodowego postępowania cywilnego
(międzynarodowego prawa postępowania cywilnego) oraz wprowadzenie do prawa polskiego,
w tym przede wszystkim do kodeksu postępowania cywilnego, przepisów uzupełniających
i wykonujących regulacje rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 12 grudnia 2006 r. i rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 11 lipca 2007 r.
Przedstawiciel ministerstwa zwrócił uwagę na to, że ustawa wprowadza do polskiego postępowania
cywilnego europejskie postepowanie w sprawach transgranicznych: europejskie postepowanie
nakazowe, europejskie postepowanie w sprawie drobnych roszczeń. Ustawa nowelizująca zmienia
również przepisy o jurysdykcji krajowej.
Ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości podkreślał, iż ustawa była wnikliwie przygotowywana,
bowiem pierwsze prace nad implementacją przedmiotowych rozporządzeń do polskiego systemu
prawa rozpoczęły się już w 2001 r., jednakże ze względu na skrócenie poprzedniej kadencji Sejmu
zostały porzucone.
Przedstawicielka Biura Legislacyjnego nie miała uwag o charakterze legislacyjnym.
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Senatorowie podkreślali, iż mieli zbyt mało czasu na wnikliwe zapoznanie się z ustawą oraz
uzasadnieniem jej projektu z uwagi na dwudniowy termin, licząc od skierowania ustawy przez
marszałka do komisji do wyznaczonego terminu posiedzenia.
Wątpliwości senatora Zbigniewa Cichonia budziły ponadto zapisy art. 1106 k.p.c. oraz relacji
art. 1107 z art. 1110 k.p.c.
Wątpliwosci senatora rozwiał ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości dr Karol Weitz, wskazując, iż
relacja tych przepisów wynika z przyjetej systematyki kodeksowej – wyodrębnienia przepisów
ogólnych oraz oddzielenia przepisów właściwych dla postepowania procesowego od przepisów
o postepowaniu nieprocesowym.
Senator Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Komisja przyjęła przedstawiony wniosek 5 głosami za; 3 senatorów wstrzymało się od głosu.
Na sprawozdawcę komisji na posiedzenie Senatu wybrano senatora Leona Kieresa.

Konkluzja: Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich.


