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Projekt modelowego kodeksu prawa s¹dowego
cywilnego pañstw cz³onkowskich Wspólnoty

Niepodleg³ych Pañstw
Miêdzyparlamentarne Zgromadzenie pañstw cz³onkowskich WNP,

powo³ane (w marcu 1992 r.) w celu realizacji idei pog³êbiania wspó³pracy
miêdzy krajowymi parlamentami oraz tworzenia modelowych aktów
normatywnych1, stanowi¹cych wzorzec w ramach unifikacji i harmoni-

1 Pojêcie modelu znajduje szerokie zastosowanie na ró¿norodnych p³aszczyznach
nauki. Znacz¹cym w obrêbie tzw. modelu s¹dowego stosowania prawa wydaje siê podzia³
tej kategorii przez J. Wróblewskiego na opisowy � rekonstruuj¹cy badan¹ rzeczywisto�æ
oraz normatywny (postulatywny) � wyznaczaj¹cy, jak¹ powinna byæ badana rzeczywi-
sto�æ; por. J. W r ó b l e w s k i, S¹dowe stosowanie prawa, Warszawa 1988, s. 37. Wed³ug
S. W ³ o d y k i �stosuj¹c tê konstrukcjê mo¿na bowiem powiedzieæ, ¿e cywilnym jest tylko
takie postêpowanie, które wykazuje cechy w³a�ciwe modelowi postêpowania ukszta³to-
wanego pod k¹tem widzenia spraw cywilnych, inaczej mówi¹c, zbudowanego z elementów
zdeterminowanych szczególnymi w³a�ciwo�ciami spraw cywilnych�, Pojêcie postêpowa-
nia cywilnego, [w:] Wstêp do systemu prawa procesowego cywilnego, pod red. J. Jod³ow-
skiego, Wroc³aw 1974, s. 279. Do kategorii prawa modelowego mo¿na z ca³¹ pewno�ci¹
zakwalifikowaæ m.in. obowi¹zuj¹cy od 1989 r. iberyjski kodeks procedury cywilnej (Co-
digo Tipo), przygotowywany w ramach Wspólnot Europejskich (przez komisjê ekspertów
Komisji Europejskiej pod przewodnictwem M. Storme) projekt europejskiego kodeksu
prawa s¹dowego cywilnego Draft Directive Approximation Judiciary Law czy te¿ projekt
Transnational Rules of Civil Procedure (Hazarda i Taruffo); wiêcej na ten temat zob.
M. S a w c z u k, Modele kodeksów prawa s¹dowego cywilnego o znaczeniu miêdzynaro-
dowym (proces i ustrój), [w:] Aktualne problemy prawa miêdzynarodowego we wspó³-
czesnym �wiecie, Ksiêga pami¹tkowa po�wiêcona pamiêci Profesora Mariana Iwanejko;
Materia³y z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrê Prawa Miêdzyna-
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zacji krajowych porz¹dków prawnych, przyst¹pi³o równie¿ do opraco-
wywania modelu kodeksu s¹dowego postêpowania cywilnego dla krajów
WNP. Aktualno�æ fazy tworzenia projektu jest bardzo widoczna w kon-
tek�cie nastêpuj¹cych w tych pañstwach przeobra¿eñ instytucji jurysdyk-
cji s¹dowej w oparciu o nowe pojêcie wymiaru sprawiedliwo�ci jako
bezpo�redniej formy realizacji w³adzy pañstwowej, nadawania s¹dom
uprawnieñ kontrolnych w zakresie badania aktów prawnych co do ich
zgodno�ci z normami konstytucyjnymi oraz zgodno�ci z prawem orze-
czeñ i decyzji administracyjnych, rozszerzenia jurysdykcji de facto na
wszystkie stosunki spo³eczne, w których powstaj¹ kolizje w zwi¹zku
z realizacj¹ podmiotowych praw prywatnych i publicznych.

Przeprowadzenie reformy w³adzy s¹dowej, po³¹czone z delegowaniem
jej szerokich uprawnieñ, poprzedzi³o utworzenie w grudniu 1991 r. Or-
ganizacji Miêdzynarodowej Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw, w ramach
zadañ której znalaz³o siê m.in. �udzielanie wszelkiej pomocy w budowaniu
pañstw demokratycznych, zabezpieczanie priorytetu zasad i norm prawa
miêdzynarodowego, przestrzeganie praw i podstawowych wolno�ci
cz³owieka i obywatela, ochrona tradycyjnej jednolito�ci krajowych sys-
temów prawnych, drog¹ ich unifikacji i harmonizacji�2.

Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e obecnie w pañstwach cz³onkowskich
WNP coraz wiêksze zainteresowanie budzi idea ochrony tradycyjnej
jednolito�ci prawa s¹dowego cywilnego. W doktrynie powszechnie podkre-
�la siê znaczenie tzw. zwi¹zkowych Osnow cywilnego postêpowania
s¹dowego z dnia 8 grudnia 1961 r., stanowi¹cych podstawê tworzonego
w latach 1963-1964 prawa s¹dowego cywilnego republik by³ego ZSRR.
rodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 wrze-
�nia 1995 r.), Kraków 1995, s. 170-172; t e n ¿ e, Projekt Transnational Rules of Civil
Procedure (Hazarda i Taruffo), (has³o) [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, pod red. E. Smok-
tunowicza, Bia³ystok 2000, s. 767-768; G. Wa l t e r, Najnowsze tendencje rozwoju w
miêdzynarodowym cywilnym prawie procesowym, Annales UMCS, vol. XLIII, sectio G,
Lublin 1996, s. 33 i nast.

2 Mie¿dunarodnoje publicznoje prawo, Sbornik Dokumientow, Moskwa 1996, t. 2,
s. 468-475; problematyce unifikacji i harmonizacji wiele uwagi po�wiêca m.in. M. S a w -
c z u k, Uwagi o europejskim prawie s¹dowym cywilnym i o odrêbno�ciach krajowego
prawa s¹dowego, [w:] Jednolito�æ prawa s¹dowego cywilnego a jego odrêbno�ci krajowe,
pod red. M. Sawczuka, Lublin 1997, s. 59 i nast.; R. To k a r c z y k, Wybrane aspekty
miêdzynarodowej unifikacji prawa, [w:] Jednolito�æ prawa s¹dowego cywilnego a jego
odrêbno�ci krajowe, pod red. M. Sawczuka, Lublin 1997, s. 71.
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Uregulowanie najwa¿niejszych instytucji prawa s¹dowego cywilnego
w Osnowach, umieszczanych nastêpnie w kodeksach, gwarantowa³o jed-
nolite stosowanie instytucji wspólnych w kwestiach zasadniczych i eli-
minowanie nieuzasadnionych odrêbno�ci. Wed³ug A. Dobrowolskiego i K.
Judelsona, Osnowy mia³y za zadanie zapewnienie jednolito�ci, jednorod-
no�ci, ale nie identyczno�ci prawa ZSRR. Radziecki sposób adaptacji
projektów kodeksów postêpowania cywilnego do Osnow (dokonanej w
do�æ krótkim czasie i przy zachowaniu odrêbno�ci narodowych jedynie
o marginalnym znaczeniu) mo¿na za M. Sawczukiem okre�liæ mianem
adaptacji �cis³ej3.

Obecnie prawie we wszystkich krajach WNP s¹ przygotowywane
nowe kodeksy postêpowania cywilnego, a w Armenii, Azerbejd¿anie,
Bia³orusi, Gruzji, Kazachstanie, Kirgizji i Uzbekistanie takie akty prawne
zosta³y ju¿ uchwalone.

W opracowaniu przez Miêdzyparlamentarne Zgromadzenie WNP modelu
kodeksu postêpowania cywilnego upatruje siê unikalnych mo¿liwo�ci dla
szybszego przeobra¿ania sfery cywilnego postêpowania s¹dowego, gdzie
rozpatruje siê oko³o 80% wszystkich spraw. O aksjologicznej warto�ci
tych dzia³añ przekonuje d¹¿enie ka¿dego z pañstw WNP do realizacji
postulatu dostêpno�ci i niezawodno�ci s¹dowego wymiaru sprawiedliwo-
�ci wed³ug zunifikowanych regu³ cywilnego postêpowania s¹dowego. Do
wad istniej¹cego systemu s¹downictwa zalicza siê, zdaniem doktryny,
niewydolno�æ s¹dów, ograniczenia finansowo-techniczne, ³amanie przez
same organy rozstrzygaj¹ce regu³ proceduralnych. Rozwi¹zania tych pro-
blemów upatruje siê w szczególno�ci w powo³aniu instytucji sêdziego po-
koju, wprowadzeniu pozas¹dowych procedur pojednawczych, poszerzeniu
jednoosobowych uprawnieñ sêdziów, rozpoznawaniu w trybie przyspieszo-
nym i uproszczonym bezspornych i niezawi³ych spraw cywilnych4. Za-

3 L.F. L e s n i c k a j a, W.K. P u c z i n s k i j, Ossobiennosti GPK Sojuznych Riespu-
blik, Juridiczieskaja Litieratura, Moskwa 1970; A. D o b r o w o l s k i j i K. J u d e l s o n,
Gra¿danskij process Sojuza Sowietskich Socjalisticzieskich Riespublik, Juridiczieskaja Li-
tieratura, [w:] Gra¿danskij process w socjalisticzieskich stranach-czlienach SEW, pod red.
A. Dobrowolskiego, L. Nevaia, Moskwa 1977-1978; por. tak¿e M. S a w c z u k, Uwagi
o europejskim prawie..., s. 62-70.

4 Por. W.K. P u c z i n s k i j, Uproszcziennoje proizwodstwo w gra¿danskom processie
Anglii, Prawowiedienije 1977, nr 3, s. 64-70; I.J. J a s i e n o w i e c, Sriedstwa dosudieb-
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pewniæ maj¹ to normy przygotowywanego modelowego kodeksu prawa
s¹dowego cywilnego.

Podkre�lan¹ przez projektodawców omawianego kodeksu kwesti¹ jest
wyja�nienie, czy obecnie u¿ywane nazwy s¹ adekwatne do obowi¹zuj¹cych
i opracowywanych w krajach WNP kodeksów postêpowania cywilnego.
Powszechnie wskazuje siê, ¿e nazwa �kodeks cywilny procesowy�5 nie
zawiera tak wa¿nej i niezbêdnej determinanty jak �postêpowanie s¹do-
we�6. Podobne nazwy kodeksy rosyjski i innych republik by³ego ZSRR
otrzyma³y na pocz¹tku lat 20. Pod pojêciem �proces cywilny�, wed³ug
B.N. £apina nale¿y rozumieæ �ga³¹� prawodawstwa (jurysprudencji), a
�ci�lej prawa s¹dowego, zawieraj¹c¹ system pogl¹dów naukowych o
doktrynie, koncepcjach, �ród³ach, ustawach, procedurze i trybach cywil-
nego postêpowania s¹dowego�7 . Poniewa¿ semantyczna wyk³adnia tego
terminu wzbudza wiele powa¿nych sporów dogmatycznych8, za celowe
uwa¿a siê nadanie bardziej adekwatnych nazw tym kodeksom. Wykorzy-
stanie to¿samego okre�lenia �cywilny� w nazwach dwóch ró¿nych kodek-
sów: cywilnym (materialnym) i cywilnym procesowym (formalnym) z lin-
gwistycznego, logicznego i jurydycznego punktu widzenia wydaje siê,
zdaniem projektodawców, nieuzasadnione9. Powy¿sze wnioski stanowi³y
podstawê akceptacji przez cz³onków Miêdzyparlamentarnego Zgromadze-
nia WNP nazwy: �modelowy kodeks cywilny postêpowania s¹dowego�.

Kolejny postulat zg³aszany przez twórców projektu omawianego
kodeksu dotyczy potrzeby umieszczenia w nim s³ownika zunifikowanych
(na podstawie standardów ogólnoeuropejskich) pojêæ prawnych (termi-

nogo razrieszenia gra¿danskich sporow: opyt SSZA, Gosudarstwo i Prawo 1998, nr 6,
s. 72-77.

5 Gra¿danskij Processualnyj Kodieks, t³um. autora.
6 Zob. B.N. £ a p i n, O probliemach rieformirowania gra¿danskogo sudoproizwod-

stwa w Sodru¿estwie Nezawisimych Gosudarstw, materia³y konferencyjne �Reforma cy-
wilnego i gospodarczego prawa procesowego w pañstwach cz³onkowskich Wspólnoty
Niepodleg³ych Pañstw�, Kilonia 15-20.10.2000 r., s. 5. Wypada w tym miejscu wspomnieæ
tak¿e o znaczeniu rosyjskiej ustawy o cywilnym postêpowaniu z 1864 r., pos³uguj¹cej siê
wskazan¹ terminologi¹.

7 Ibidem.
8 Por.: Gra¿danskij process, Ucziebnik, pod. red. W.W. Jarkowa, Moskwa 1999, s. 5-6.
9 Pewn¹ odmienno�æ wykazuje tu jedynie nazwa kodeksu Estonii �Kodeks cywilno-

procesowy�.
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nów), u¿ywanych nastêpnie w dalszej tre�ci jego przepisów10. Mo¿na do nich
zaliczyæ nastêpuj¹ce terminy: kodeks i inne akty prawne dotycz¹ce s¹dowego
postêpowania cywilnego, zasady naczelne cywilnego postêpowania s¹do-
wego, s¹dy cywilne, postêpowanie przed s¹dem pierwszej instancji, s¹d
wy¿szej instancji (apelacyjny, kasacyjny), sk³ad s¹du, sêdzia (przewodni-
cz¹cy, ³awnik), sêdzia pokoju, postêpowanie przed sêdzi¹ pokoju, w³a�ci-
wo�æ s¹du, pozew cywilny, pozew administracyjny, pozew o ochronê
spo³ecznoprawnych interesów, sprawa cywilna, stadia cywilnego postê-
powania s¹dowego, wszczêcie postêpowania cywilnego, zabezpieczenie
zg³oszonego roszczenia, postêpowanie przygotowawcze w sprawie cywil-
nej, zarzuty i sprzeciwy, �rodki dowodowe, postêpowanie dowodowe, po-
zas¹dowe postêpowanie pojednawcze, ugoda, postêpowanie polubowne,
postêpowanie uproszczone, postêpowanie przyspieszone, protokó³ z po-
siedzenia s¹dowego, protokolant, koszty s¹dowe, powód, pozwany, osoby
zainteresowane, osoby niezainteresowane, prokurator, pe³nomocnicy,
przedstawiciele ustawowi, zabezpieczenie powództwa, orzeczenie s¹do-
we, �rodki zaskar¿enia, wykonanie orzeczeñ s¹dowych, komornik s¹do-
wy. Przedstawiony wykaz pojêæ w dalszej fazie prac nad projektem mo¿e
zostaæ uzupe³niony11.

Jako bardzo aktualny dla praktyki s¹dowej wskazano w toku opra-
cowywania omawianego aktu prawnego problem �istoty�12 i znaczenia
stosunków prawnych cywilnoprocesowych13, jednak¿e rezultaty opraco-

10 Jako wzorzec wskazywany jest Kodeks postêpowania cywilnego Republiki Bia³orusi
z dnia 11 stycznia 1999 r. (z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 lipca 1999 r.) � art. 1.

11 B.N. £ a p i n, O probliemach rieformirowania..., s. 8.
12 O w¹tpliwo�ciach terminologicznych zob. m.in. M. S a w c z u k, O celach i funk-

cjach postepowania cywilnego procesowego i nieprocesowego (niespornego), [w:] Ksiêga
Pami¹tkowa ku czci Witolda Broniewicza, Symbolae Vitoldo Broniewicz dedicatae, £ód�
1998, s. 323-324; M. S a w c z u k, W. G r a l i ñ s k i, Model za¿alenia, Problemy Egzekucji
2001, nr 14(50), s. 47-56.

13 Zob. m.in. O. B ü l o w, Die Lehre von den Prozesseinreden und die Prozessvoraus-
setzungen, Giesen 1868, s. 70; J. K o h l e r, Prozessuales Rechtsverhältniss, Mannheim
1888, s. 60; W. M o z o l i n, O gra¿dansko- processualnom prawootnoszenji, Sowietskoje
Gosudarstwo i Prawo 1955, nr 6, s. 50 i nast.; O. J o f f e, Spornyje woprosy uczienija o
prawootnoszenji, £omonosowa Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet 1957, s. 23; S. K i e c z e -
k i a n, Prawootnoszenija w socjalisticzieskom obszcziestwie, Moskwa 1958, s. 18; K. J u -
d e l s o n, Gra¿danskij process, Moskwa 1972, s. 54; N.A. C z e c z i n a, Gra¿danskije
processualnyje otnoszenija, Leningrad 1962, s. 8; A.F. K l e j n m a n, Sowietskij gra¿dan-
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wañ teoretycznych w tym zakresie nie znalaz³y dotychczas odzwiercie-
dlenia w obowi¹zuj¹cym ustawodawstwie. Projektodawcy kodeksu mo-
delowego podkre�laj¹, ¿e realizacja wymiaru sprawiedliwo�ci dopuszczal-
na jest wy³¹cznie w systemie stosunków prawnoprocesowych, a poza
nimi nie ma wymiaru sprawiedliwo�ci ani samego s¹du. S¹d staje siê tu
niezbêdnym uczestnikiem (stron¹) stosunku procesowego, a jego dys-
krecjonalne uprawnienia ograniczane s¹ ustaw¹ i �równowa¿¹ siê� zdol-
no�ci¹ procesow¹ stron bior¹cych udzia³ w postêpowaniu s¹dowym.
Ka¿da ze stron cywilnego stosunku procesowego posiada uprawnienie
do domagania siê od s¹du spe³nienia jego obowi¹zków procesowych. Taki
punkt widzenia radykalnie zmienia tradycyjne ujêcie stosunków proce-
sowych jako wy³¹cznie stosunków w³adzy (nadrzêdno�ci), charaktery-
zuj¹cych inkwizycyjny typ procesu, którego pozosta³o�ci znajduj¹ siê
dot¹d w cywilnym postêpowaniu s¹dowym krajów WNP. Sama efek-
tywno�æ wymiaru sprawiedliwo�ci w rozstrzygaj¹cej mierze uzale¿niona

skij process, Moskwa 1964, s. 8; M.A. G u r w i c z, Sowietskoje gra¿danskoje processual-
noje prawo, Moskwa 1964, s. 11; N.G. J u r k i e w i c z, Sucznost´ gra¿danskogo processa,
[w:] Kommientarij k GPK Riespubliki Bie³arus, Promyszlienno-torgowoje Prawo 1999,
nr 8-9, s. 209-234. Wed³ug N.G. J u r k i e w i c z a �...nauka o stosunku prawnym cywil-
noprocesowym rz¹dzi niepodzielnie na obszarze pañstw cz³onkowskich Wspólnoty Nie-
podleg³ych Pañstw. Dlatego te¿, byæ mo¿e nie potrzeba ju¿ tak wielu starañ, by nadaæ jej
wspó³czesny wymiar i uczyniæ z niej powa¿n¹ teoretyczn¹ podstawê opracowania mode-
lowego prawa procesowego (w szczególno�ci europejskiego kodeksu procesowego) jako
instrumentu ujednolicenia prawa procesowego.�, [w:] Sucznost´ gra¿danskogo..., s. 206
i 234; por. tak¿e na gruncie nauki polskiej tezê H. T r a m m e r a, o uznaniu teorii procesu
jako stosunku prawnego, stanowi¹cej �najlepszy klucz do k.p.c.�, opart¹ na projekcie
polskiego kodeksu i stanowisku gor¹cego zwolennika tej¿e teorii prof. F. K. Fiericha �
prezydenta Komisji Kodyfikacyjnej RP, a zarazem przewodnicz¹cego Sekcji postêpowania
cywilnego, [w:] Nastêpcza bezprzedmiotowo�æ procesu cywilnego, Kraków 1950, s. 20
oraz F.K. F i e r i c h, Projekty polskiej procedury cywilnej w o�wietleniu nauki o stosunku
procesowym, Warszawa 1924, s. 13; K. S t e f k o, Grundprobleme des Zivilprozessrechts,
Kraków 1915, s. 274; S. G o ³ ¹ b, Zarys polskiego procesu cywilnego, Kraków 1932, s. 11;
E. Wa � k o w s k i, Podrêcznik procesu cywilnego, Wilno 1932, s. 160-168; Z. R e s i c h,
Istota procesu cywilnego, Warszawa 1985, s. 39-60; M. S a w c z u k, O aktualno�ci teorii
stosunku prawnego cywilnoprocesowego, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CLXX
Nr 1028, Wroc³aw 1990, s. 196-206; t e n ¿ e, Idea ci¹g³o�ci ustawodawstwa, [w:]
Obywatelskie inicjatywy ustawodawcze Solidarno�ci 1980-1990; Materia³y i projekty ustaw
Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych �S� i Spo³ecznej Rady Legislacyjnej,
pod red. prof. prof. K. Barczyka, St. Grodziskiego, S. Grzybowskiego, Wydawnictwo
Sejmowe, Warszawa 2001, s. 581-582.
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jest, zdaniem B.N. £apina, od odpowiadaj¹cego rzeczywisto�ci ukszta³-
towania i rozwoju przez s¹d stosunków procesowych. W³a�nie ten czynnik
zdolny jest do zagwarantowania optymalnej realizacji praw procesowych,
a tak¿e wykonania procesowych obowi¹zków przez wszystkich uczest-
ników s¹dowego postêpowania, w³¹czaj¹c w to s¹d. A tylko przy spe³-
nieniu tego koniecznego warunku proces mo¿na traktowaæ jako kontra-
dyktoryjny, bowiem nie bêd¹ w nim nadmiernie dominowaæ w³adcze
uprawnienia s¹du14. Postuluje siê wiêc, aby definicja stosunku prawnego
cywilnoprocesowego zosta³a okre�lona w ustawodawstwie, w kategorii
najwa¿niejszej, realnie istniej¹cej, prawnej gwarancji kontradyktoryjnego,
praworz¹dnego i sprawiedliwego postêpowania s¹dowego.

W �wietle art. 1 k.p.c. Kazachstanu, prawo procesowe reguluje sto-
sunki spo³eczne powstaj¹ce w toku rozpoznawania i rozstrzygania spraw
cywilnych przez s¹dy (w ramach wymiaru sprawiedliwo�ci). Brak tu
jednak¿e okre�lenia takich stosunków mianem prawnych cywilnoproce-
sowych. Zgodnie natomiast z brzmieniem art. 3 k.p.c. Bia³orusi, usta-
wodawstwo procesowe normuje tryb rozpoznawania i rozstrzygania spraw
wynikaj¹cych z materialnoprawnych stosunków (wskazana regulacja nie
ujmuje w ogóle kategorii stosunku prawnego cywilnoprocesowego, regulo-
wanego prawem procesowym). Podobne rozwi¹zanie przyjêto w kodek-
sach Azerbejd¿anu i Rosji.

W ramach zg³aszanych postulatów dotycz¹cych tre�ci norm modelo-
wego kodeksu s¹dowego postêpowania cywilnego, proponuje siê zmianê
definicji strony postêpowania s¹dowego. W obecnie obowi¹zuj¹cym usta-
wodawstwie, praktyce i doktrynie krajów WNP obejmuje siê tym pojêciem
wy³¹cznie dwa podmioty postêpowania spornego: powoda i pozwanego
(pozostaj¹cych w stanie sporu uczestników cywilnych stosunków prawa
materialnego). Powstaje tu zatem problem dotycz¹cy zdefiniowania tej
kategorii równie¿ w aspekcie formalnym. Proponowane s¹ m.in. terminy:
�podmiot spieraj¹cy siê�, �uczestnik stosunków procesowych� jako rów-
nowa¿ne �stronie sporu prawnego�15. Podnosi siê równocze�nie na gruncie

14 Por. B.N. £ a p i n, Gra¿dansko-processualnyj aspiekt primienienija prawa, Prawo-
wiedienije 1980, nr 2, s. 61.

15 Jako przyk³ad wskazywane s¹ przez twórców modelowego kodeksu rozwi¹zania
przyjête w art. 13, 173, 176, 330, 391, 439-441 ustawy cywilnego postêpowania s¹do-
wego Rosji z dnia 20 listopada 1864 r.



95

Projekt modelowego kodeksu prawa s¹dowego cywilnego...

teorii o stosunku prawnym cywilnoprocesowym, ¿e w �wietle prawa
procesowego powód i pozwany nie s¹ stronami wobec siebie, gdy¿ ka¿dy
z tych podmiotów wystêpuje w stosunku procesowym wy³¹cznie z s¹dem.

Postuluje siê tak¿e rozstrzygniêcie w omawianym kodeksie problemu
bardziej szczegó³owego okre�lenia nomenklatury i ujêcia podstawowych
za³o¿eñ (zasad naczelnych16) cywilnego postêpowania s¹dowego pañstw
cz³onkowskich WNP. Pod pojêciem zasad naczelnych rozumie siê w li-
teraturze fundamentalne postulaty ga³êzi prawa s¹dowego. Bodaj najtrud-
niejszym zadaniem w ramach stanowienia prawa jest jego �prawnotech-
niczna� formalizacja, a wiêc nape³nienie ka¿dej z norm ideami i sensem,
które niesie ze sob¹ ca³okszta³t zasad g³oszonych przez prawo miêdzy-
narodowe oraz krajowe. Mo¿na z ca³¹ pewno�ci¹ stwierdziæ, ¿e zasady
prawa materialnego i procesowego bezpo�rednio uczestnicz¹ w regulo-
waniu stosunków prawnych, tak jak normy prawa. Okre�laj¹ one nie
tylko literê, ale tak¿e duch i sens prawa (mens legis), co pozwala s¹dom
i sêdziom m¹drze ³¹czyæ najbardziej ostre imperatywy z za³o¿eniami
humanizmu i sprawiedliwo�ci. Te fundamentalne postulaty zawieraj¹ce
prawne, socjalne i humanitarne idee ludzkiej cywilizacji okre�laj¹ typologiê
systemów prawnych i czynno�ci w postêpowaniu s¹dowym, jej cele, zadania,
tre�æ i efektywno�æ. Systemy prawa procesowego cywilnego pañstw
WNP tradycyjnie zbli¿one s¹ do kontynentalno-europejskiej (romano-
germañskiej) rodziny prawnej, chocia¿ zawieraj¹ równie¿ czê�æ zasad
procesowych ogólnego prawa common law. Obrazuj¹ one pewn¹ sym-
biozê �ledczego i kontradyktoryjnego typu procesu. Z jednej strony g³osi
siê tu zasady supremacji (wy¿szo�ci) ustawy i podleg³o�ci s¹du jej unor-
mowaniom, kodyfikacji norm procesowych, nieuznawania precedensów

16 Nale¿y przyj¹æ, ¿e zasada jest kategori¹ wzglêdn¹, wyrastaj¹c¹ z potrzeb naukowo-
badawczych i posiadaj¹c¹ g³ównie warto�æ dydaktyczno-naukow¹, jest ona ujmowana zale¿nie
od warto�ci, któr¹ ma chroniæ lub wyra¿aæ, natomiast zasadami procesowymi wed³ug
doktryny i judykatury s¹ argumenty wyra¿aj¹ce idee uznane i nieustannie akceptowane,
najwy¿sze regu³y nie wynikaj¹ce z ustawy, ale z meritum samego procesu cywilnego i de-
terminuj¹ce jego budowê; tak m.in. M. S a w c z u k, Wznowienie postêpowania cywilnego
(rozprawa habilitacyjna), Lublin 1963, s. 16-18; t e n ¿ e, Zasady procesowe cywilne
w polskiej doktrynie (has³o) oraz Zasady procesu cywilnego (has³o) [w:] Wielka Encyklo-
pedia Prawa, pod red. E. Smoktunowicza, Bia³ystok 2000, s. 1244-1245; W. S i e d l e c -
k i, Zasady wyrokowania w procesie cywilnym, Warszawa 1957, s. 3; M. Wa l i g ó r s k i,
Polskie prawo procesowe cywilne w �wietle zasady dyspozycyjno�ci, Studia Cywilistyczne,
Kraków 1963, t. 2, s. 11.
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za �ród³a prawa, uzasadniania orzeczeñ, odrêbnego zdania sêdziego, prio-
rytetowego znaczenia protoko³u dowodowego z posiedzenia s¹dowego,
konkurencji norm prawa materialnego i procesowego, a z drugiej potwier-
dza siê obowi¹zywanie zasad dostêpno�ci i jawno�ci postêpowania s¹-
dowego, kontradyktoryjno�ci spieraj¹cych siê, priorytetu ustno�ci, ko-
legialno�ci sk³adu s¹du, swobody oceny dowodów. Podkre�la siê
jednocze�nie, ¿e rodzaje postêpowañ s¹dowych, jak i �komplet� rz¹dz¹-
cych nimi zasad okazuj¹ siê wzglêdnymi (relatywnymi), poniewa¿ naj-
wa¿niejszym wska�nikiem jest miara (stopieñ) ich faktycznej realizacji.
Istotnym w tych relacjach staje siê czynnik ludzki przejawiaj¹cy siê nie-
jednokrotnie w subiektywizmie odbioru przez sêdziego nie tylko okolicz-
no�ci faktycznych sprawy cywilnej, osobowych charakterystyk uczest-
ników procesu, przeprowadzanych �rodków dowodowych, ale tak¿e zasad
i norm prawnych, którym sêdzia jest zobowi¹zany bezwzglêdnie podlegaæ
(co mo¿e groziæ przekszta³ceniem kontradyktoryjnego modelu postêpo-
wania s¹dowego nie tylko w �ledczy, ale i w inkwizycyjny, je�li sêdzia
popieraæ bêdzie niezgodne z prawem normy postêpowania). W zwi¹zku
z tym podkre�la siê wagê implementacji poprzez modelowy kodeks w kra-
jowych porz¹dkach prawnych norm bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cych, z jed-
noczesnym wy³¹czeniem zwrotów niedookre�lonych, pozostawiaj¹cych
pewien luz decyzyjny w ramach s¹dowego stosowania prawa.

W kwestii wyczerpuj¹cego okre�lenia wszystkich zasad cywilnego
postêpowania s¹dowego w kodeksie modelowym nie wypracowano konsen-
susu. Istnieje natomiast zgoda co do tego, by najwa¿niejsze z nich, tzw.
zasady naczelne, zosta³y zawarte w przepisach czê�ci ogólnej kodeksu
modelowego (np. zasada swobodnej oceny dowodów), a funkcjonalne
w przepisach szczególnych (np. zasada dostêpno�ci �rodków dowodo-
wych w rozdziale normuj¹cym postêpowanie dowodowe). W nowych
kodeksach postêpowania cywilnego Armenii i Azerbejd¿anu po�wiêcono
zasadom postêpowania s¹dowego 10 artyku³ów, w kodeksie Bia³orusi 16,
Kazachstanu 20, a w projekcie kodeksu Federacji Rosyjskiej 9. We
wszystkich tych aktach proklamuje siê zasady praworz¹dno�ci postêpo-
wania s¹dowego, sprawowania wymiaru sprawiedliwo�ci tylko przez s¹d,
niezawis³o�ci sêdziowskiej, równo�ci wszystkich wobec prawa i s¹du,
jêzyka narodowego w postêpowaniu s¹dowym, kontradyktoryjno�ci,
prawid³owego sk³adu orzekaj¹cego, prawa do zastêpstwa procesowego,
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jawno�ci posiedzenia s¹dowego, wykonalno�ci orzeczeñ s¹dowych.
W kodeksie bia³oruskim oprócz wymienionych zawarto zasady poszano-
wania godno�ci cz³owieka, obowi¹zku wyja�nienia przez s¹d uczestnikom
cywilnego postêpowania s¹dowego ich praw i obowi¹zków, dyspozytyw-
no�ci, wyja�nienia przez s¹d okoliczno�ci faktycznych w sprawie. W kodeksie
postêpowania cywilnego Kazachstanu novum stanowi¹ zasady badania hie-
rarchii materialnoprawnych aktów normatywnych, priorytetu norm zawar-
tych w umowach miêdzynarodowych, postanowieñ normatywnych Rady
Konstytucyjnej i S¹du Najwy¿szego, uznanych za czê�æ sk³adow¹ prawa
procesowego cywilnego, poszanowania godno�ci cz³owieka w procesie,
nietykalno�ci ¿ycia i w³asno�ci jednostki, oceny dowodów na podstawie
wewnêtrznego przekonania, zagwarantowania prawa do wykwalifikowa-
nej pomocy prawnej, zapewnienia bezpieczeñstwa w toku postêpowania
rozpoznawczego, swobody w zakresie zaskar¿ania czynno�ci proceso-
wych i orzeczeñ s¹dowych. W ramach prac nad projektem kodeksu
zg³oszono równie¿ potrzebê w³¹czenia doñ oprócz powszechnie przyjê-
tych, nastêpuj¹cych zasad: dostêpno�ci wymiaru sprawiedliwo�ci, instan-
cyjno�ci postêpowania s¹dowego, aktualno�ci powstawania i rozwoju
stosunków procesowych pomiêdzy s¹dem i uczestnikami postêpowania
w sprawie, sumiennego wykonywania przez s¹d obowi¹zków proceso-
wych, praworz¹dnego i sprawiedliwego rozstrzygniêcia sprawy, obiek-
tywnego dokumentowania zg³aszanych i badanych w s¹dzie okoliczno�ci
faktycznych z wykorzystaniem �rodków technicznych, oceny dowodów
w oparciu o wewnêtrzne przekonanie s¹du, bezpo�redniego badania przez
s¹d dowodów w sprawie, nieprzerywalno�ci s¹dowego procesu rozpo-
znawania sprawy, naprawienia szkód powsta³ych wskutek wydania nie-
zgodnych z prawem orzeczeñ i innych czynno�ci podejmowanych przez
s¹d, obowi¹zku wykonywania postanowieñ umów miêdzynarodowych
i orzeczeñ s¹dów wy¿szej instancji. Najbardziej racjonalnym, zdaniem
projektodawców omawianego aktu prawnego, wydaje siê wyra¿anie idei
ka¿dej zasady ju¿ w jej nazwie (np. zasadê praworz¹dno�ci poprzez zapis
�ustawa � jedyna podstawa wymiaru sprawiedliwo�ci�).

Jednym z g³ównych elementów cywilnego postêpowania s¹dowego jest
postêpowanie dowodowe, maj¹ce doprowadziæ do uwiarygodnienia oko-
liczno�ci faktycznych, twierdzonych przez strony postêpowania i formu-
³uj¹ce s¹dowe przekonanie o ich obiektywnym istnieniu, niezbêdne do wydania
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uzasadnionego i sprawiedliwego orzeczenia. Jako wadê obecnie obowi¹-
zuj¹cego prawa procesowego cywilnego pañstw cz³onkowskich WNP
podnosi siê brak wyra�nego wskazania w nim roli dowodzenia i funkcji
dowodu. Osnowy cywilnego postêpowania s¹dowego okre�la³y dowód
jako wszystkie dane faktyczne, na podstawie których s¹d okre�la istnienie
lub nieistnienie okoliczno�ci uzasadniaj¹cych roszczenia i ¿¹dania stron,
a tak¿e inne okoliczno�ci, maj¹ce znaczenie dla prawid³owego rozpoznania
sprawy. Wskazana definicja zawarta jest z niewielkimi zmianami do chwili
obecnej we wszystkich kodeksach postêpowania cywilnego krajów WNP.
W art. 47 k.p.c. Armenii i art. 76 k.p.c. Azerbejd¿anu oraz w projekcie
nowego kodeksu postêpowania cywilnego Federacji Rosyjskiej termin
�wszystkie dane faktyczne� zast¹piony zosta³ pojêciem �informacje otrzy-
mane w trybie przewidzianym ustaw¹�. W �wietle art. 178 k.p.c. Bia-
³orusi, dowodem s¹ �wszystkie informacje o faktach, wchodz¹ce w zakres
przedmiotu dowodzenia, otrzymane w rezultacie wykorzystania �rodków
dowodzenia�. W tym wypadku ustawodawca nie zwi¹za³ procedury do-
wodzenia z postêpowaniem spornym, jak to przyjêto w kodeksach pro-
cesowych innych krajów WNP. W kodeksie postêpowania cywilnego
Kazachstanu pojawi³ siê po raz pierwszy dzia³ zatytu³owany �Dowody,
dowodzenie�, ale zgodnie z art. 64 za dowody, jak poprzednio, uznaje
siê �dane faktyczne, zwi¹zane z uzasadnieniem roszczeñ i twierdzeñ stron�,
mimo ¿e przez s¹dy powszechne rozpoznawane s¹ sprawy tak¿e w
postêpowaniu niespornym, gdzie nie ma stron spieraj¹cych siê. W �wietle
art. 69 k.p.c., dane faktyczne uznaje siê i dopuszcza jako dowód tylko
za po�rednictwem s¹du. Sam termin �dane faktyczne� wed³ug B.N. £api-
na wymaga konkretyzacji. W teorii cywilnego prawa s¹dowego pod
pojêciem danych faktycznych (a zarazem i dowodu) rozumie siê infor-
macje o faktach, fakty dotycz¹ce obiektywnej rzeczywisto�ci i �ród³a
informacji o nich, informacje o faktach w zwi¹zku ze �rodkami dowo-
dzenia, po prostu informacje albo wiadomo�ci itp.17 W po�wiêconych
wy³¹cznie tej tematyce monografiach znajduj¹ naukowe uzasadnienie idee
rozumienia s¹dowych dowodów jako jedno�ci danych faktycznych i �rod-
ków dowodzenia, wyra¿onych w formie procesowej18.

17 Por. I.W. R e s z e t n i k o w a, W.W. J a r k o w, Gra¿danskoje prawo i gra¿danskij
prociess w sowriemiennoj Rossji, Jekatierinburg 1999, s. 164-167.

18 Por. m.in. M.K. T r i e u s z n i k o w, Sudiebnyje dokazatielstwa, Moskwa 1997, s. 81.
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Wed³ug I.W. Reszetnikowej, równie¿ na gruncie common law brak
jest opracowanego w pe³ni okre�lenia dowodu. P. Merfi pod pojêciem
dowodu rozumie wszystkie materia³y utwierdzaj¹ce s¹d w przekonaniu
co do prawdziwo�ci albo nieprawdziwo�ci przedstawionych mu faktów.
P. Lempert i S. Zatburg stwierdzaj¹, ¿e regu³y o dowodzeniu s³u¿¹
zwiêkszeniu szans wydania prawid³owego orzeczenia i przekonaniu sê-
dziego, ¿e argumenty prawników powinny byæ przyjête19. Przedstawione
powy¿ej tezy w dostatecznej mierze potwierdzaj¹ konieczno�æ aktywizacji
naukowych poszukiwañ pe³nego wyobra¿enia �natury� tej instytucji prawnej,
jak¹ jest dowód, odpowiadaj¹cej tendencjom wzmocnienia zasady kontra-
dyktoryjno�ci postêpowania, a tak¿e zadaniom reformy i unifikacji usta-
wodawstwa cywilnoprocesowego pañstw WNP. W tym celu koniecznym
wydaje siê wprowadzenie do teorii prawa dowodowego, ustawodawstwa
i praktyki stosowania prawa pojêcia dowodów s¹dowych i dok³adnego ich
okre�lenia. S¹dowe dowody to otrzymane i wykorzystane przez s¹d w trybie
przewidzianym ustaw¹ dane o okoliczno�ciach rozpoznawanej sprawy,
które ocenione zosta³y przezeñ jako wiarygodne na podstawie prawnie
istotnych faktów20. W trakcie prac nad kodeksem modelowym bêdzie
mo¿liwe, zdaniem jego twórców, omówienie i realizowanie wielu idei zwi¹-
zanych z udoskonalaniem normatywnoprawnej reglamentacji postêpowa-
nia dowodowego, fazy zbierania, przedstawiania, badania �wiarygodnych�
dowodów i ich �róde³, oceny wiarygodno�ci ustalonych dziêki nim faktów
stanowi¹cych podstawê uzasadnienia wydawanego rozstrzygniêcia. Nie-
zbêdna staje siê tu bardziej szczegó³owa regulacja dotycz¹ca rozk³adu ciê¿aru
dowodu (onus probandi) pomiêdzy spieraj¹cymi siê stronami postêpowania
s¹dowego. Wspó³czesny proces kontradyktoryjny opiera siê na szerokim
wykorzystaniu instytucji domniemañ faktycznych i prawnych, fikcji
prawnej, skutecznych sposobów zabezpieczania i identyfikacji dowodów,
dok³adnego okre�lenia kryteriów odniesieñ i ich dostêpno�ci, ustanowienia
nowego standardu dowodzenia: zamiast odszukiwania �prawdziwo�ci� �
osi¹gania �mo¿liwie maksymalnej wiarygodno�ci�, bez negowania prawa
s¹du do potwierdzania prawdziwo�ci faktów notoryjnych. Pozwoli³oby

19 Por. I.W. R e s z e t n i k o w a, Dokazatielstwiennoje prawo Anglii i SSZA, Jekatie-
rinburg 1999, s. 69-70.

20 B.N. £ a p i n, O probliemach rieformirowania..., s. 15-16.
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to otrzymaæ przy badaniu i ocenie okoliczno�ci faktycznych sprawy sfor-
mu³owane w ramach ustawy uporz¹dkowane, w dostatecznej mierze
�kontrolowane� i bardziej obiektywne przekonanie s¹du.

Szczególn¹ uwagê przy opracowaniu modelowego kodeksu powinno
po�wiêciæ siê problematyce w³a�ciwego czasowo i nale¿ytego przygo-
towania spraw do rozpoznania w toku postêpowania s¹dowego. Opera-
tywno�æ i zupe³no�æ czynno�ci przygotowawczych w ramach procesu
kontradyktoryjnego powinna w rozstrzygaj¹cej mierze okre�laæ siê ak-
tywno�ci¹ spieraj¹cych siê stron oraz innych wystêpuj¹cych w postê-
powaniu s¹dowym podmiotów. Obecnie s¹d nie posiada nieograniczo-
nego prawa ingerencji na etapie zbierania i zabezpieczania materia³ów
dowodowych, bez inicjatywy w tym wzglêdzie zainteresowanych pod-
miotów wystêpuj¹cych w postêpowaniu. Jak stwierdza P. Arczer, wiele
spraw wygrywa siê lub przegrywa w zale¿no�ci od stopnia przygoto-
wania materia³u dowodowego na pozas¹dowym etapie21. Niedostateczne
przygotowanie siê strony do postêpowania lub jego brak powoduje nad-
miern¹ przewlek³o�æ procesu. W stadium przygotowawczym postêpo-
wania wa¿nym jest, aby procesowy stosunek s¹d � powód nie dominowa³
nad innymi stosunkami. W wielu sytuacjach jednak w³a�nie ten stosunek
do chwili zakoñczenia stadium przygotowawczego pozostaje jedynym
i najbardziej rozwiniêtym, co narusza prawid³owy rozwój postêpowania
cywilnego we wszystkich jego stadiach nastêpnych22. W sytuacji prze-
ci¹¿enia systemów s¹dowych pañstw WNP i wstrzymania wprowadzenia
do nich instytucji postêpowania przed sêdzi¹ pokoju, dok³adne przygoto-
wanie siê sk³adu orzekaj¹cego do ka¿dej rozpoznawanej w postêpowaniu
s¹dowym sprawy cywilnej jest bardzo utrudnione (np. w 1998 r. w Fe-
deracji Rosyjskiej miesiêcznie na jednego sêdziego s¹du rejonowego przy-
pada³o do rozpoznania 8,3 karnych, 35,8 cywilnych i 17,4 administracyj-
nych spraw, przy czym jeden sêdzia przypada³ na 9,5 tys. mieszkañców,
gdy we Francji na 6 tys., Niemczech na 4 tys., a w Anglii na 3 tys.)23.

21 Por. P. A r c z e r, Anglijskaja sudiebnaja sistiema, Moskwa 1959, s. 198.
22 Por. B.N. £ a p i n, Tieorieticzieskije i prakticzieskije probliemy effiektiwnosti pod-

gotowki gra¿danskich die³ k sudiebnomu razbiratielstwu, [w:] Aktualnyje probliemy tieorii
i praktiki gra¿danskogo processa, Leningrad 1979, s. 142.

23 Por. W. L e b i e d i e w, Rasszirenije dostupa k prawosudiju � odna iz celej sudiebnoj
rieformy, Rossijskaja Justicja 1999, nr 9, s. 4.
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W takiej sytuacji, w toku opracowywania kodeksu modelowego nale¿a-
³oby zbadaæ zagadnienie dotycz¹ce mo¿liwo�ci wykorzystania procedury
mediacyjnej i innych form pozas¹dowego, pojednawczego, ugodowego
rozstrzygania sporów cywilnoprawnych, a tak¿e przewidzieæ uzupe³niaj¹c¹
regulacjê procedur przygotowawczych we wszystkich najwa¿niejszych
kategoriach spraw. Celowym by³oby m.in. wprowadzenie w zawi³ych
sprawach cywilnych obowi¹zku wymiany pism procesowych bezpo�red-
nio pomiêdzy stronami postêpowania (przy udziale w ich przygotowy-
waniu wykwalifikowanych pe³nomocników stron), posiedzenia ugodo-
wo-pojednawczego przed sêdzi¹ orzekaj¹cym, instytucji mediacji i rozwój
postêpowania polubownego.

Nie mniej znacz¹cym problemem obecnego modelu postêpowania
cywilnego, który nale¿a³oby opracowaæ w kodeksie modelowym, jest
okre�lenie trybu postêpowania w zakresie kontroli zgodno�ci z prawem
orzeczeñ s¹dów pierwszej instancji. Istniej¹cy obecnie system s¹dowej
kontroli i nadzoru nie jest zupe³ny. Organy instancji kasacyjnej de facto
posiadaj¹ uprawnienia do ponownego rozpatrzenia (rewizji) sprawy, po-
nownej oceny dowodów, badania nowych faktów i okoliczno�ci w ju¿
rozstrzygniêtej przez s¹d pierwszej instancji sprawie. Taki model kasacji
w pe³ni zast¹pi³ instytucjê apelacji. W zwi¹zku z tym zauwa¿alna jest przez
twórców modelu prawa s¹dowego cywilnego pañstw cz³onkowskich
WNP potrzeba odrodzenia postêpowania apelacyjnego (pojawienie które-
go wi¹¿e siê z uchwaleniem w XIV-XV w. rosyjskich kodeksów praw-
nych tzw. Sudiebników). Postêpowanie to stanowi³o bowiem, zdaniem
B.N. £apina, najbardziej efektywn¹ formê kontroli sprawowan¹ przez
organy wy¿szej instancji co do orzeczeñ wydawanych w postêpowaniu
przed sêdzi¹ pokoju i s¹dami pierwszej instancji. Wprowadzenie postê-
powania apelacyjnego, tocz¹cego siê przed kolegialnym sk³adem sêdziów
zawodowych, posiadaj¹cych bogate do�wiadczenie zawodowe i prakty-
kê, wp³ynê³oby w znacznym stopniu na sam¹ ekonomikê postêpowania
i uwolni³o dzia³ania kontrolne od wszelkich wp³ywów (w tym zagro¿eñ
miejscowych), którym podlegaliby cz³onkowie sk³adów orzekaj¹cych (co
do zasady jednoosobowych) w pierwszej instancji. Postulowane postê-
powanie kasacyjne s³u¿y³oby kontroli zgodno�ci z prawem prawomoc-
nych orzeczeñ s¹dów pierwszej i apelacyjnej instancji. W trybie szcze-
gólnym uzupe³niaj¹ce postêpowanie kasacyjne mog³oby siê toczyæ przed
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S¹dami Najwy¿szymi pañstw cz³onkowskich WNP, a w Rosyjskiej Fe-
deracji tak¿e przed s¹dami jej republik federacyjnych. Wprowadzenie apelacji
i wzmocnienie prerogatyw s¹dów kasacyjnych powinno doprowadziæ,
zdaniem projektodawców kodeksu modelowego, do zniesienia instytucji
nadzoru.

W obecnych warunkach ekonomicznych i przy uwzglêdnieniu histo-
rycznych tradycji organizacji w³adzy s¹dowej w krajach WNP, nie prze-
widuje siê utworzenia wyspecjalizowanych s¹dów administracyjnych.
Sprawy wynikaj¹ce z administracyjnych stosunków prawnych bêd¹ wiêc,
jak poprzednio, rozpoznawane przez s¹dy powszechne równie¿ w oparciu
o podstawowe zasady cywilnego i karnego postêpowania s¹dowego.

Wci¹¿ aktualne pozostaje pytanie o celowo�æ w³¹czenia do kodeksu
modelowego przepisów normuj¹cych s¹dowe postêpowanie w sprawach
gospodarczych (wyró¿nianych w oparciu o kryterium podmiotowe),
a podlegaj¹cych na podstawie obowi¹zuj¹cego stanu prawnego w³a�ci-
wo�ciom s¹dów szczególnych (gospodarczych oraz arbitra¿owych).

Wzorzec prawa s¹dowego cywilnego, wyra¿ony w normach przy-
gotowywanego kodeksu modelowego, daje organom ustawodawczym
pañstw cz³onkowskich WNP mo¿liwo�æ �cis³ej implementacji jego regu-
lacji do porz¹dku krajowego (z jednoczesnym uchyleniem podobnego
krajowego aktu prawnego) b¹d� te¿ pozostawienia w³asnych odrêbno�ci
s¹dowego postêpowania cywilnego jako lex specialis wobec wspomnia-
nego modelowego aktu.

Struktura modelowego kodeksu cywilnego postêpowania s¹dowego24
powinna, zdaniem jego twórców, zawieraæ dzia³ �Postanowienia ogólne�,
a ten z kolei rozdzia³y dotycz¹ce okre�lenia podstawowych pojêæ u¿y-
wanych w przepisach kodeksu, naczelnych zasad cywilnego postêpowa-
nia s¹dowego, podzia³u instancji, rodzajów postêpowañ s¹dowych, w³a-
�ciwo�ci s¹du, uczestników postêpowania s¹dowego, ich praw procesowych
i obowi¹zków, przedstawicielstwa, zastrze¿eñ i sprzeciwów, �rodków

24 Por. Konceptualnyj projekt struktury modelnogo Kodeksa gra¿danskogo sudopro-
izwodstwa dla stran Sodru¿iestwa Niezawisimych Gosudarstw, materia³y konferencyjne
�Reforma cywilnego i gospodarczego prawa procesowego w pañstwach cz³onkowskich
Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw�, Kilonia 15-20.10.2000 r. Sk³ada sk³ada siê na ni¹ 7
czê�ci, 60 rozdzia³ów zawieraj¹cych 1100 artyku³ów.
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dowodowych i postêpowania dowodowego, kosztów s¹dowych, termi-
nów procesowych, formy i tre�ci pism procesowych, przyjêcia, odrzu-
cenia i pozostawienia pozwu bez rozpoznania, zabezpieczenia roszczeñ,
przeds¹dowego trybu uregulowania stosunków, zawiadomieñ s¹dowych
i wezwañ, prawa wgl¹du do akt sprawy, podstawowych �rodków odpo-
wiedzialno�ci cywilnoprocesowej. W dzia³ach i rozdzia³ach czê�ci szcze-
gólnej kodeksu modelowego, zdaniem jego twórców, wydaje siê celowym
zamieszczenie przepisów dotycz¹cych postêpowania przed sêdzi¹ pokoju
i postêpowania apelacyjnego w przedmiocie kontroli wydanych przed nim
orzeczeñ, postêpowania w s¹dzie pierwszej instancji (wszczynanego na
podstawie pozwu lub innych rodzajów wniosku), w³¹czaj¹c w to stadium
wszczêcia postêpowania w sprawie cywilnej, jej obowi¹zkowe przygo-
towanie i przeprowadzenie postêpowania pojednawczego, zabezpieczenie
zg³oszonych roszczeñ, s¹dowe rozpoznanie (ze szczegó³ow¹ regulacj¹ zasad
i procedury dowodzenia), porz¹dek obrad i wydanie przez s¹d orzeczeñ,
postêpowania uproszczonego i przyspieszonego. W dziale po�wiêconym
postêpowaniom szczególnym nale¿a³oby wskazaæ postêpowanie o podzia³
w³asno�ci (ruchomo�ci i nieruchomo�ci), ze stosunków ma³¿eñskich,
rodzinnych, ze stosunków mieszkaniowych, ze stosunków rolnych, ze
stosunków i sporów pracowniczych, gospodarcze, upad³o�ciowe, o usta-
lenie prawa w³asno�ci bezrolnych, o ustanowienie opieki i kurateli, na
podstawie pozwów przeciwko aktom administracyjnym i czynno�ciom
funkcjonariuszy, o wzruszalno�ci prawomocnych aktów normatywnych,
z zakresu ochrony czci, godno�ci i reputacji, z zakresu prawa wyborczego,
z zakresu ochrony interesów spo³ecznoprawnych, o uznaniu za zmar³ego,
o ubezw³asnowolnieniu ca³kowitym i czê�ciowym, o trybie przymusowej
hospitalizacji w szpitalu psychiatrycznym, o uchyleniu niezgodnych z rze-
czywistym stanem rzeczy aktów stanu cywilnego, o ustaleniu faktu po-
siadania dokumentów konstytutywnych, o emancypacji niepe³noletnich,
w sprawach z udzia³em cudzoziemców, o uznawaniu i wykonywaniu
orzeczeñ s¹dów WNP i innych s¹dów zagranicznych, o wznowieniu
prawomocnie zakoñczonego postêpowania s¹dowego lub wykonawcze-
go, o przywróceniu praw z utraconych papierów warto�ciowych, z zakresu
prawa autorskiego. Podane przyk³ady mog¹ byæ oczywi�cie zmienione
i uzupe³nione w trakcie kolejnych etapów prac nad prawem modelowym.
W dziale dotycz¹cym kontroli orzeczeñ s¹dowych proponuje siê unor-
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mowanie trybu postêpowania apelacyjnego (pe³nego, po³¹czonego z mo¿-
liwo�ci¹ przedstawiania i badania nowych faktów oraz okoliczno�ci) oraz
postêpowania wszczynanego ponownie, w zwi¹zku z nowo ujawnionymi
okoliczno�ciami sprawy. W dziale normuj¹cym postêpowanie wykonaw-
cze okre�lony zostanie tryb realizacji wydanych przez s¹dy orzeczeñ,
kontroli nad czynno�ciami komorników s¹dowych i rozpoznawania za¿aleñ
na ich czynno�ci (zaniechania). Przewiduje siê równie¿ umieszczenie
w kodeksie modelowym dzia³u o zasadach i trybie stosowania norm prawa
obcego. Za niezbêdne uznaje siê unormowanie w omawianym akcie insty-
tucji jurysdykcji krajowej25. Postuluje siê umieszczenie wprost w kodeksie
modelowym postanowieñ umów miêdzynarodowych zawartych w ra-
mach WNP, konwencji paryskiej o ochronie w³asno�ci przemys³owej
z 1883 r., konwencji madryckiej o miêdzynarodowej rejestracji znaków
towarowych z 1891 r., konwencji warszawskiej o ujednostajnieniu nie-
których prawide³, dotycz¹cych miêdzynarodowego przewozu lotniczego
z 1929 r., z protoko³em haskim do niej z 1955 r., konwencji wekslowych
genewskich z 1930 r., a tak¿e konwencji haskiej dotycz¹cej procedury
cywilnej z 1954 r., konwencji genewskiej o umowie miêdzynarodowego
przewozu drogowego towarów z 1956 r., konwencji nowojorskiej o uzna-
waniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeñ arbitra¿owych z 1958 r.,
konwencji wiedeñskiej o stosunkach dyplomatycznych z 1961 r., euro-
pejskiej konwencji o miêdzynarodowym arbitra¿u handlowym z 1961 r.,
konwencji wiedeñskiej o stosunkach konsularnych z 1963 r., konwencji
wiedeñskiej o prawie umów miêdzynarodowych z 1969 r., konwencji
Organizacji Narodów Zjednoczonych o umowach miêdzynarodowej
sprzeda¿y towarów z 1980 r. oraz konwencji Miêdzynarodowego Insty-
tutu do spraw Unifikacji Prawa Prywatnego o miêdzynarodowym leasin-
gu finansowym z 1988 r.

W celu realizacji idei stworzenia prawa modelowego w postaci ko-
deksu cywilnego postêpowania s¹dowego dla pañstw cz³onkowskich WNP,
powo³ana zosta³a grupa robocza sk³adaj¹ca siê z teoretyków oraz prak-
tyków-prawników. Stawiaj¹ oni sobie za cel zbadanie mo¿liwo�ci wy-
korzystania do�wiadczeñ regulacji procesowych dzia³alno�ci s¹dowej, sys-

25 Por. W.W. £ u k a s z u k, Mie¿dunarodnoje prawo w sudach gosudarstw, Sankt
Petersburg 1993, s. 7.
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temów prawnych ró¿nych pañstw �wiata i przeprowadzenie niezale¿nej
ekspertyzy projektu kodeksu modelowego. Prawoznawstwo komparaty-
styczne umo¿liwia bowiem nie tylko poznanie systemu prawa krajowego,
ale i wskazanie ustawodawcy, jakie idee i zasady miêdzynarodowej unifikacji
s¹ adaptacyjne w warunkach w³asnych, staj¹c siê w ten sposób rzeczy-
wi�cie transkrajowym26.

Przedstawione powy¿ej projektowane za³o¿enia kodeksu modelowego
zosta³y zaaprobowane przez sta³¹ komisjê do spraw zagadnieñ prawnych
Miêdzyparlamentarnego Zgromadzenia pañstw cz³onkowskich WNP na
jej posiedzeniu w dniu 23 lutego 2000 r. Du¿e zainteresowanie koncepcj¹
modelowego kodeksu cywilnego postêpowania s¹dowego przejawiaj¹
równie¿ najwy¿sze organy s¹dowe pañstw cz³onkowskich WNP. O chêci
uczestniczenia w realizacji tego¿ projektu poinformowa³ Miêdzyparlamen-
tarne Zgromadzenie m.in. Uniwersytet w Liege (Holandia) i Uniwersytet
im. Ch. Albrechta w Kilonii (Niemcy).

Na zorganizowanym w dniach 9-10 marca 2000 r. w Sankt Peters-
burgu pod egid¹ Rady Europy i Dumy Pañstwowej Federalnego Zgro-
madzenia Federacji Rosyjskiej miêdzynarodowym seminarium po�wiêco-
nym problematyce kodyfikacji ustawodawstwa i dostêpu obywateli do
informacji prawnej zosta³ wyg³oszony przez B. £apina referat na temat
koncepcji kodeksu modelowego. Przedstawiona problematyka spotka³a
siê równie¿ z du¿ym zainteresowaniem na forum miêdzynarodowym,
m.in. na konferencji naukowej �Reforma cywilnego i gospodarczego prawa
procesowego w pañstwach cz³onkowskich Wspólnoty Niepodleg³ych
Pañstw� w Kilonii w dniach 15-20.10.2000 r.

Praca nad projektem kodeksu modelowego dla krajów cz³onkowskich
WNP, rozpoczynaj¹cych tworzenie tradycji otwartego, demokratycznego
spo³eczeñstwa umo¿liwia stanowienie dostêpnego, humanitarnego i spra-
wiedliwego systemu s¹dów cywilnych, realizuj¹cych wspó³czesne standar-
dy i �rodki ochrony prawnej praw prywatnych i publicznych oraz prawnie
chronionych interesów.

Nale¿y wiêc mieæ nadziejê, ¿e praktyczne zastosowanie nowej dok-
tryny miêdzynarodowej (regionalnej) unifikacji norm cywilnego postêpo-

26 Por. P. D a w i d, K. J o f f e - S p i n o z i, Osnownyje prawowyje sistiemy sowriemien-
nosti, Moskwa 1996, s. 11.
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wania s¹dowego w systemach prawnych krajów WNP pozwoli zinten-
syfikowaæ monitoring procesów implementacji, rekomendowanych przez
kodeks modelowy zasad i norm w krajowe ustawodawstwo, a tak¿e wp³ynie
na efektywno�æ jej realizacji i dalsze udoskonalanie.


