SŁOWO WSTĘPNE
W szóstym tomie „Prawa w Dzia³aniu” przedstawiamy problematykê
istotn¹ dla sprawnego dzia³ania wymiaru sprawiedliwoœci (zwalnianie
od kosztów s¹dowych w sprawach cywilnych, s¹downictwo polubowne), analizy orzecznictwa, opinie sêdziów, a tak¿e opracowania teoretyczne o donios³ym znaczeniu praktycznym.
W dziale poœwiêconym problemom wymiaru sprawiedliwoœci
w pierwszej kolejnoœci prezentowane s¹ zagadnienia dotycz¹ce zwalniania stron od kosztów s¹dowych w sprawach cywilnych. Celowe wydaje
siê przypomnienie, ¿e w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwoœci by³y ju¿
wczeœniej przeprowadzone szerokie badania tej problematyki z punktu
widzenia dostêpu do wymiaru sprawiedliwoœci 1.
Materia³u badawczego stanowi¹cego podstawê do refleksji teoretycznej dostarczy³y akta 204 spraw cywilnych procesowych, analizowanych g³ównie pod k¹tem przyczyn przewlek³oœci postêpowania 2, oraz
akta 385 spraw o ubezw³asnowolnienie 3. Sprawy te by³y rozstrzygniête przed wejœciem w ¿ycie ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach s¹dowych w sprawach cywilnych. Dotychczasowa praktyka rzutuje jednak
na orzecznictwo kszta³tuj¹ce siê pod rz¹dem nowej ustawy, obowi¹zuj¹cej od 1 marca 2006 r., oraz stanowi przyczynek do udzielenia odpowiedzi
na pytanie, czy obecnie obowi¹zuj¹ca regulacja bardziej sprzyja dostêpowi obywatela do wymiaru sprawiedliwoœci. Nowa ustawa o kosztach
nasuwa wiele w¹tpliwoœci interpretacyjnych. O niektórych z nich mo¿na
przeczytaæ w publikowanym opracowaniu.
1 J.

Brol, M. Safjan, Koszty s¹dowe w sprawach cywilnych. Raport z badañ, Warszawa 1994.
A. Kucharska, Przyczyny przewlek³oœci postêpowañ cywilnych w s¹dach rejonowych,
„Prawo w Dzia³aniu” 2007, t. 2, s. 109–161.
3 Zob. I. Kleniewska, Postêpowanie w sprawach o ubezw³asnowolnienie w praktyce s¹dowej,
„Prawo w Dzia³aniu” 2006, t. 1, s. 118–134.
2 Zob.
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Ministerstwo Sprawiedliwoœci zg³osi³o Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwoœci temat badawczy: „Bariery na drodze alternatywnego rozwi¹zywania sporów w sprawach cywilnych”. Pierwsze opracowanie
w ramach tego tematu, publikowane w niniejszym tomie, jest poœwiêcone s¹downictwu polubownemu (arbitra¿owemu), które mo¿e w znacznym stopniu odci¹¿yæ s¹dy powszechne od rozstrzygania spraw cywilnych, w tym zw³aszcza gospodarczych i konsumenckich. Najwiêkszy
dorobek ma S¹d Arbitra¿owy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie jako s¹d krajowy i miêdzynarodowy, funkcjonuj¹cy od 1950 r.
(do 1990 r. przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego). Zwa¿ywszy, ¿e
nie ma w Polsce urzêdowego rejestru s¹dów polubownych, jednym z celów badania by³o ustalenie ich liczby oraz spraw rozpoznanych przez
nie w latach 2004–2006. Na podstawie ró¿nych Ÿróde³ ustalono nazwy
i adresy 53 sta³ych s¹dów polubownych. Na skierowane do nich pisma
z zapytaniem o liczbê rozpoznanych spraw oraz opiniê co do wystêpowania barier utrudniaj¹cych pe³ne wykorzystanie s¹downictwa arbitra¿owego Instytut otrzyma³ zaledwie 18 odpowiedzi. Poczta zwróci³a
6 pism z adnotacj¹ „adresat nieznany”, „adresat wyprowadzi³ siê”, „nie
dotyczy” itp. Ju¿ to obrazuje stopieñ trudnoœci w ustaleniu rzeczywistej
roli s¹dów arbitra¿owych.
Praktyka wykorzystywania s¹downictwa polubownego zosta³a
przeanalizowana pod k¹tem szybkoœci postêpowania, jego kosztów,
z uwzglêdnieniem problematyki instancyjnoœci oraz wyrokowania wed³ug zasad ogólnych i z uwzglêdnieniem zasad s³usznoœci. Omówiono
przepisy uwa¿ane za barierê sprawnoœci postêpowania i zaproponowano zmiany, które powinny ograniczyæ bariery na drodze za³atwiania
sporów cywilnych przez s¹dy polubowne.
W dziale zatytu³owanym „Analizy orzecznictwa s¹dowego” prezentujemy funkcjonowanie w praktyce postêpowañ o zwolnienie cudzoziemca z obowi¹zku z³o¿enia dokumentu stwierdzaj¹cego mo¿noœæ
zawarcia ma³¿eñstwa. Warto wskazaæ, ¿e tylko w latach 2000–2006 nast¹pi³ 379-proc. wzrost liczby cudzoziemców (z 858 w 2000 r. do 3255
w 2006 r.), którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie siê w Polsce. W tym
samym czasie liczba cudzoziemców, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy, wzros³a z 15 039 do 22 376. Wp³ynê³o to na wzrost liczby
ma³¿eñstw zawieranych przez cudzoziemców w Polsce (w tym z obywatelami polskimi), a poœrednio wzrost wp³ywu wniosków o zwolnienie cudzoziemca z obowi¹zku z³o¿enia dokumentu stwierdzaj¹cego mo¿noœæ
zawarcia przez niego ma³¿eñstwa. Ostatnie badanie praktyki orzekania
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na podstawie art. 562 k.p.c. dotyczy³o spraw rozpoznanych w 1981 r. 4,
a wiêc w innej sytuacji politycznej i spo³ecznej, gdy liczba cudzoziemców przebywaj¹cych w Polsce by³a znacznie mniejsza i tylko niektórzy
planowali zawarcie tu ma³¿eñstwa.
Przedmiotem analizy, której wyniki s¹ prezentowane w niniejszym
tomie, by³y akta 139 spraw rozpoznanych w s¹dach rejonowych z obszaru S¹dów Okrêgowych w: Bia³ymstoku, Gdañsku, Krakowie, Lublinie,
£odzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie i Warszawie, w których orzeczenie zapad³o w 2006 r. i by³o prawomocne. Zbadane akta stanowi³y oko³o
37% spraw o zwolnienie cudzoziemca od obowi¹zku przedstawienia dokumentu stwierdzaj¹cego, i¿ mo¿e zawrzeæ ma³¿eñstwo, rozpoznanych
przez wszystkie s¹dy w 2006 r.
Kolejna analiza orzecznictwa jest poœwiêcona praktyce zas¹dzania
„odpowiedniej sumy pieniê¿nej” w przypadku stwierdzenia przewlek³oœci postêpowania. Zbadano 149 akt spraw tocz¹cych siê na podstawie
ustawy z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do
rozpoznania sprawy w postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej
zw³oki, zakoñczonych w ostatnim kwartale 2006 r. i w pierwszym kwartale 2007 r. postanowieniami wydanymi przez s¹dy okrêgowe i apelacyjne, stwierdzaj¹cymi przewlek³oœæ postêpowania i zasadzaj¹cymi „odpowiedni¹ sumê pieniê¿n¹”. Badanie mia³o ustaliæ oczekiwania skar¿¹cych
co do rekompensaty orzekanej na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy, a tak¿e
wysokoœæ orzeczonych kwot i kryteria stosowane przez s¹dy w celu ustalenia, jaka suma jest w danej sprawie „odpowiednia”. Donios³oœæ tego
badania jest znaczna, bowiem czêœæ skarg na niezachowanie „rozs¹dnego terminu” rozpatrzenia sprawy przez polskie s¹dy jest uwzglêdniana
przez Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka, mimo uprzedniego wykorzystania przez skar¿¹cych krajowego œrodka przeciwdzia³ania przewlek³oœci postêpowania. Powstaje wiêc powa¿ne ryzyko oceny przez Trybuna³, ¿e polska ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postêpowaniu s¹dowym bez nieuzasadnionej zw³oki
nie jest „skutecznym œrodkiem odwo³awczym” w rozumieniu art. 13
Konwencji o ochronie praw cz³owieka i podstawowych wolnoœci.
W 2006 r. Ministerstwo Sprawiedliwoœci opublikowa³o dokument
zatytu³owany „Zielona Ksiêga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego
w Rzeczypospolitej Polskiej”. Przewiduje on, miêdzy innymi, w³¹czenie
4 Cz. Rawicz, Zwolnienie cudzoziemców od przedstawienia dowodu zdolnoœci do zawarcia ma³¿eñstwa, „Zeszyty Naukowe IBPS” 1985, nr 24.

10

SŁOWO WSTĘPNE

do projektowanego Kodeksu cywilnego prawa rodzinnego i opiekuñczego jako ksiêgi IV (po prawie zobowi¹zañ, a przed prawem spadkowym).
Jest to jedna z najistotniejszych decyzji Komisji Kodyfikacyjnej i dlatego
powinna byæ przedmiotem szerokiej dyskusji, w której wyj¹tkowo cenny jest g³os œrodowiska sêdziowskiego. Stowarzyszenie Sêdziów S¹dów
Rodzinnych w Polsce przedstawi³o sêdziom anonimow¹ ankietê zawieraj¹c¹ pytania umo¿liwiaj¹ce ustalenie ich opinii na temat miejsca prawa
rodzinnego w przysz³ej kodyfikacji. Badanie mia³o formê ankiety pocztowej. Wziê³o w nim udzia³ 956 sêdziów. Jego wyniki s¹ prezentowane
w niniejszym tomie.
W dziale poœwiêconym studiom i komentarzom zosta³a przedstawiona problematyka postêpowania w sprawach o uznanie postanowieñ
wzorca umowy za niedozwolone (art. 47936–47945 k.p.c.), wprowadzonego do Kodeksu postêpowania cywilnego ustaw¹ z 2 marca 2000 r.
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnoœci za
szkodê wyrz¹dzon¹ przez produkt niebezpieczny w celu implementacji
dyrektywy Rady 93/13/EWG z 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich. Z art. 7 ust. 1 tej dyrektywy wynika zobowi¹zanie do zapewnienia skutecznych œrodków maj¹cych na celu zapobieganie sta³emu stosowaniu nieuczciwych warunków
w umowach zawieranych z konsumentami na³o¿one na pañstwa cz³onkowskie.
Opracowanie zawiera omówienie dyrektywy 93/13, przes³anek
i skutków uznania postanowieñ wzorca umowy za niedozwolone,
z uwzglêdnieniem literatury polskiej i obcej, oraz formu³uje w³asne stanowisko Autora. Jest to, jak siê wydaje, pierwsze tak wszechstronne
i pog³êbione opracowanie tej problematyki w polskiej literaturze.
Kolejne opracowanie jest syntetyczn¹ monografi¹ spó³ki jednoosobowej. Przedstawia pojêcie tej spó³ki, omawia spó³ki jednoosobowe
w prawie polskim, charakteryzuje ich funkcje gospodarcze z punktu widzenia ograniczenia ryzyka przedsiêbiorcy, zarz¹dzania wielopodmiotowymi strukturami gospodarczymi, wykorzystania tej formy prawnej
w celu prywatyzacji mienia pañstwowego i komunalnego i zarz¹dzania
nim. Omówiona zosta³a problematyka utworzenia, organizacji i funkcjonowania spó³ek jednoosobowych oraz wzajemne relacje miêdzy spó³k¹
i jej jedynym wspólnikiem, z uwzglêdnieniem ryzyka nadu¿ywania tej
formy prawnej.
Na zakoñczenie niniejszych uwag celowe wydaje siê zaznaczenie, i¿
prezentowany tom „Prawa w Dzia³aniu” ma szczególny charakter. Auto-
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rzy opracowañ, cz³onkowie Sekcji Prawa Cywilnego Instytutu Wymiaru
Sprawiedliwoœci, dedykuj¹ je Panu Dr. Janowi Brolowi, d³ugoletniemu
Kierownikowi Sekcji, z wyrazami swego szacunku, sympatii, uznania
i wdziêcznoœci dla Niego.
Pan Dr Jan Brol zrezygnowa³ niedawno ze sprawowania tej trudnej
funkcji, ale nadal pozostaje cz³onkiem naszego zespo³u. Jest autorem publikowanych w niniejszym tomie opracowañ poœwiêconych problemom
wymiaru sprawiedliwoœci (zwalnianie od kosztów s¹dowych w sprawach cywilnych, s¹downictwo polubowne). Zapewne kolejne prace Pana Doktora bêd¹ publikowane w nastêpnych tomach niniejszej serii wydawniczej, przyczyniaj¹c siê do poznawania i doskonalenia prawa cywilnego „w dzia³aniu”. Oby by³y liczne, a ich Autorowi zdrowia i si³ do
pracy nigdy nie brakowa³o!
El¿bieta Holewiñska-£apiñska

