
Warszawa, dnia 22 lutego 2006 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

(druk senacki nr 74)

Cel i przedmiot ustawy

Nowelizacja związana jest z wejściem w życie, z dniem 21 stycznia 2005 r.,

rozporządzenia nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. o

ustanowieniu Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych. Pomimo tego,

że rozporządzenie ma charakter samowykonalny ustawodawca uznał za stosowne uregulować

w Kodeksie postępowania cywilnego pewne kwestie pozostawione do rozstrzygnięcia prawu

krajowemu.

Wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego dotyczy orzeczeń

sądowych, ugód oraz innych tytułów egzekucyjnych w sprawach bezspornych (pieniężnych

niekwestionowanych przez dłużnika). Wydanie takiego zaświadczenia skutkuje tym, że tytuły

egzekucyjne mogą być wykonane w każdym innym państwie członkowskim. Wydanie

zaświadczenia dotyczyć może tylko tych tytułów, których wydanie poprzedzone zostało

pewnymi  minimalnymi obowiązkami informacyjnymi względem pozwanego (np. o

możliwości albo obowiązku wniesienia odpowiedzi na pozew, prawie do ustanowienia

pełnomocnika czy braku przymusu adwokackiego lub radcowskiego) - art. 1 pkt 1 ustawy.

Przepisy dotyczące wydawania zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego w

stosunku do polskich orzeczeń, ugód, aktów notarialnych zostały umiejscowione w Części

trzeciej - Postępowanie egzekucyjne, w Tytule I - Przepisy ogólne, po Dziale II - Tytuły

egzekucyjne i klauzula wykonalności (dodany nowy Dział IIa obejmujący art. 7951 do 7955).

Uregulowano w nim właściwość sądu, skład sądu, prawo wierzyciela złożenia zażalenia na

odmowę wydania zaświadczenia, procedurę uchylenia zaświadczenia na wniosek dłużnika,

jako niezbędną przy niezaskarżalności tego zaświadczenia, prawo odwołania się od

postanowienia w przedmiocie uchylenia zaświadczenia (art. 1 pkt 2 ustawy).
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Natomiast sprawy dotyczące zagranicznych tytułów egzekucyjnych, które mają zostać

wykonane w kraju uregulowane zostały w dodanych art. 8201 - 8202 , art. 825 pkt 5, art. 8403

(powództwo przeciwegzekucyjne o odmowę wykonania) oraz dodanym Tytułem III w Części

czwartej - Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, w Księdze

trzeciej - Orzeczenia sądów zagranicznych i ugody zawarte przed takimi sądami (art. 1 pkt 3-

6 ustawy). Przesądzono, że wykonalność tych tytułów egzekucyjnych musi być poprzedzona

nadaniem klauzuli wykonalności.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.
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