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Kolejne, dwudzieste trzecie wydanie z cyklu „Edycja sądowa” pod-
stawowych przepisów regulujących problematykę prawa cywilnego,
materialnego i procesowego (Kodeks cywilny, Kodeks postępowania
cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawa o kosztach sądo-
wych w sprawach cywilnych), zostało wzbogacone o ustawę o księgach
wieczystych i hipotece oraz o ustawę – Prawo prywatne międzynaro-
dowe.

W ten sposób w jednym książkowym wydaniu zostały zgromadzone
akty prawne o fundamentalnym dla regulacji prawa cywilnego znacze-
niu.

Prawo cywilne, w szerokim rozumieniu tego pojęcia, stanowi jedną
z podstawowych gałęzi systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Reguluje ono bowiem istotny element obowiązującego w Polsce po-
rządku prawnego. Przedmiotem regulacji prawa cywilnego są stosunki
majątkowe oraz osobiste stosunki niemajątkowe, a zatem dotyka ono
ważnych dziedzin życia każdego obywatela. Wszakże Kodeks cywilny
w swoim art. 1 stanowi, że reguluje on stosunki cywilnoprawne między
osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Przy takim ujęciu problemu
w obręb pojęcia prawa cywilnego należy włączyć te wszystkie przepisy
prawa, które są konstruowane w sposób przyjęty dla stosunków cywil-
noprawnych. Należą do niej niewątpliwie również przepisy prawa ro-
dzinnego, skodyfikowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Legi-
slacyjne wyodrębnienie tej dziedziny prawa nastąpiło dopiero w 1950 r.
i tak, z różnymi zmianami, pozostało do dnia dzisiejszego. Aktualne
prace nad nowym Kodeksem cywilnym zakładają jednak włączenie
regulacji dotyczącej prawa rodzinnego i opiekuńczego do Kodeksu
cywilnego, jako jego integralnej części.

Te podstawowe akty prawa cywilnego materialnego uwieńcza Ko-
deks postępowania cywilnego. Przepisy tego Kodeksu służą do reali-
zowania norm prawa materialnego w sprawach cywilnych w drodze ich
przymusowego urzeczywistnienia. Postępowanie cywilne można więc
określić jako prawnie uregulowany zespół działań, które zmierzają do
skonkretyzowania i przymusowego zrealizowania norm prawa cywil-
nego materialnego, w formie prawem przewidzianej.
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W warunkach gospodarki rynkowej znacznie wzrosło znaczenie
przepisów ustawy z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst
jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 707). Księgi wieczyste są rejestrami urzę-
dowymi, których celem jest ujawnianie aktualnego stanu prawnego
nieruchomości (art. 1 cytowanej ustawy), co ma istotne znaczenie dla
zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego nieruchomościami, bo-
wiem zgodnie z art. 2 tej ustawy księgi wieczyste są jawne. Z kolei
hipotekę ustanawia się w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelno-
ści poprzez obciążenie nieruchomości prawem, na mocy którego wie-
rzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na
to, czyją własnością się stała, i z pierwszeństwem przed wierzycie-
lami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka). Przedmiotem
hipoteki może być także użytkowanie wieczyste, własnościowe spół-
dzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu
użytkowego oraz wierzytelność zabezpieczona hipoteką.

Zasadniczym celem hipoteki jest zabezpieczenie wierzytelności po-
legające na uprzywilejowanym usytuowaniu wierzyciela hipotecznego
w stosunku do wierzycieli osobistych. Do istoty instytucji hipoteki
należy jej skuteczność wobec każdego, aktualnego właściciela nieru-
chomości, bez względu na to, czy ta osoba była właścicielem nieru-
chomości w momencie ustanowienia hipoteki.

Do powstania hipoteki (za wyjątkiem hipoteki powstającej z mocy
prawa) niezbędny jest wpis w księdze wieczystej.

Jak wynika z krótkiej charakterystyki ustawy o księgach wieczystych
i hipotece ustawa ta ma istotne znaczenie dla zabezpieczenia wie-
rzytelności powstałych w obrazie prawnym, zarówno profesjonalnym,
jak i nieprofesojnalnym. Stąd zamieszczenie tej ustawy w omawianym
zbiorze przepisów jest ze wszech miar słuszne i pożyteczne.

Podobnie trafną decyzją jest objęcie niniejszym zbiorem przepisów
ustawy z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80,
poz. 432). Ustawa ta określa prawo właściwe dla międzynarodowych
stosunków osobistych i majątkowych w zakresie prawa cywilnego, ro-
dzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy. Nie stosuje się jej jed-
nak, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest
stroną, postanawia inaczej. Istotne znaczenie ma zasada, według któ-
rej prawa obcego stosować nie można, jeżeli jego stosowanie miałoby
skutki sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rze-
czypospolitej Polskiej.

Wobec nieskrępowanej możliwości przemieszczania się przez oby-
wateli polskich po świecie coraz częściej powstają sytuacje, w których
omawiana ustawa ma zastosowanie. Dlatego jej umieszczenie w zbio-
rze uznać należy za pożyteczne i uzasadnione.
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Ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) wprowadza jedno-
lite pojęcie „opłaty”, przy czym wyróżnia się jej trzy rodzaje, a mia-
nowicie opłatę stałą, stosunkową i podstawową, zachowując również
dotychczasowe pojęcie opłaty tymczasowej. Istotnym novum ustawy
jest dodany do KPC art. 1302 § 1, który nakłada na profesjonalnych
pełnomocników (adwokatów, radców prawnych i rzeczników paten-
towych) obowiązek uiszczania opłat należnych od wnoszonych przez
nich pism procesowych, bez wzywania do ich uiszczania.

Zamieszczone w niniejszym zbiorze ustawy stanowią podstawową
regulację prawną w zakresie spraw cywilnych, łącznie z sądowym po-
stępowaniem w tych sprawach. Koncepcję tę należy uznać za poży-
teczną i celową, gdyż zbiór przepisów, o których mowa, będzie niezwy-
kle przydatnym narzędziem w praktyce sędziów, adwokatów, radców
prawnych, rzeczników patentowych, radców Prokuratorii Generalnej
Skarbu Państwa oraz aplikantów wymienionych zawodów, a także pro-
kuratorów przy wytaczaniu powództw w sprawach karnych i cywilnych
oraz z ich udziałem w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych
i ze stosunku pracy.

Aktualne, dwudzieste trzecie już wydanie zbioru wybranych prze-
pisów prawa cywilnego uwzględnia najnowsze zmiany nowelizacyjne
tych przepisów.

Zmiany te dotyczą Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzone:
1. Ustawą z dnia 8.03.2013 r. o terminach zapłaty transakcji handlo-

wych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403):
– art. 485 § 2a KPC zmieniono jego treść w związku z utratą
mocy ustawy z dnia 12.06.2003 r., o terminach zapłaty w transak-
cjach handlowych (Dz.U. Nr 19, poz. 1323). Poszerzono również
ten przepis o możliwość dochodzenia od dłużnika rekompensaty
za koszty odzyskiwania należności w ściśle określonych warun-
kach 40 € (art. 10 ust 1 i 2 cytowanej na wstępie ustawy). Przepis
ten wszedł w życie z dniem 28.04.2013 r.

2. Ustawą z dnia 6.06.2013r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowa-
nia cywilnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 654) dokonano następujących
zmian:
– art. 126:

– § 2 nadano nowe brzmienie w postaci trzech punktów, przy
czym w pkt 1 pominięto wymóg określania przedmiotu
sporu, a wymóg oznaczenia w dalszych pismach sygnatury
akt przeniesiono do nowo utworzonego § 21,

– pkt 2 zawiera wymóg podania numeru PESEL lub NIP po-
woda będącego osobą fizyczną, jeżeli go posiada,
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– pkt 3 nakłada obowiązek wskazania numeru KRS, a w razie
jego braku – numeru w innym właściwym rejestrze;

– art. 139:
– dodano § 5 obligujący sąd lub referendarza sądowego do

wydania na posiedzeniu niejawnym zaświadczenia, że wy-
rok zaoczny lub nakaz zapłaty został uznany za doręczony
na oznaczony adres w trybie określonym w § 1 tego prze-
pisu;

– art. 177 § 1:
– nadano nowe brzmienie poszerzając obowiązek wskazania

przez powoda danych dot. pozwanego o treści określonej
w dalszym przepisie art. 2081;

– art. 2081:
– dodany przepis obowiązuje sąd z urzędu do ustalania nu-

meru PESEL pozwanego lub numeru w KRS albo innym
właściwym rejestrze lub NIP pozwanego niebędącego osobą
fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

– art. 505:
– dodano § 3, mocą którego nałożono na sąd lub referendarza

sądowego wydanie na wniosek pozwanego postanowienia
o utracie mocy nakazu zapłaty w całości lub w części;

– art. 50529a:
– przepis ten, dodany po art. 50529, ustanawia przedawnienie

dochodzenia roszczeń w elektronicznym postępowaniu upo-
minawczym, które stały się wymagalne w okresie 3 lat przed
dniem wniesienia pozwu;

– art. 50532:
– § 2 otrzymał nowe brzmienie, w którym dotychczasowe wy-

magania formalne pozwu w postępowaniu elektronicznym
zawarte w pkt 1 i 2 pozostawiono, dodając pkt 3 zawiera-
jący wymóg podania daty wymagalności roszczenia, co jest
skutkiem dodania przepisu art. 50529a,

– dodano § 3 wprowadzający karę grzywny, którą sąd może
nałożyć na powoda, jego przedstawiciela ustawowego lub
pełnomocnika w wypadku niezachowania należytej staran-
ności przy oznaczeniu danych i oznaczenia wskutek tego
nieprawidłowych danych;

– art. 50537:
– § 1 przepisu otrzymał nowe brzmienie. W zdaniu pierw-

szym wyszczególnione zostały taksatywnie braki formalne,
do uzupełnienia których wzywa powoda przewodniczący.
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Natomiast w zdaniu drugim słowa „w wypadku” zastąpiono
słowami „w razie”;

– art. 805:
– § 1 otrzymał nowe brzmienie, polegające na dodaniu do do-

tychczasowej treści obowiązku stosownych pouczeń dłużnika
przez organ egzekucyjny,

– dodano § 11 nakazujący komornikowi udzielenie dalszych
pouczeń w wypadku, gdy podstawę egzekucji stanowi wyrok
zaoczny zaopatrzony w klauzulę wykonalności lub nakaz za-
płaty wydany w postępowaniu nakazowym, upominawczym
albo elektronicznym postępowaniu upominawczym;

– art. 8203:
– przepis ten, dodany po art. 8202, określa niektóre wypadki

zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz określa pod-
stawy podjęcia w tych wypadkach przez komornika postę-
powania;

– art. 825 pkt 2:
– dotychczasową treść uzupełniono o sytuację, gdy orzeczenie,

na którym oparto klauzulę wykonalności, zostało umorzone
lub utraciło moc.

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 7.07.2013 r.
3. Ponadto Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 7.03.2013 r.

sygn. akt: SK 30/09 orzekł, że przepis art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. f
KSCU jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 oraz
art. 45 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie, w jakim w postępowaniu
nieprocesowym wszczętym z urzędu nie przewiduje zwrotu opłaty
od skargi na postanowienie referendarza sądowego uwzględnionej
z innego powodu niż oczywiste naruszenie prawa.

Zgodnie z przepisem art. 71 ust. 2 ustawy z 1.08.1997 r. o Trybunale
Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643) utrata mocy przepisu art. 79
ust. 1 pkt 1 lit. f w orzeczonym przez TK zakresie nastąpiła z dniem
ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw RP, tj. z dniem 5.04.2013 r.
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