
Zagadnienia do kazusu z k.p.c. na zajęcia Aplikantów Roku I OIRP w Katowicach 
w dniach 7 i 14 lipca 2020 r.

Treść  kazusu  była  odzwierciedleniem  dość  częstej  sytuacji  zdarzającej  się  w  praktyce.
Związek kazusu z tematem ćwiczeń był nieco luźniejszy niż zwykle – w stanie faktycznym nie
należało  wnioskować  o  przywrócenie  terminu  do  złożenia  sprzeciwu  (instytucja  przywrócenia
terminu była jednym z tematów ćwiczeń). Zadanie miało polegać na analizie stanu faktycznego i
wskazaniu klientowi a następnie omówieniu z nim wszystkich możliwych kroków prawnych na tym
etapie  sprawy  (niezależnie  od  tego  czy  zmierzają  one  do  tego  samego  skutku).  Wybiórcze
wskazanie tylko jednej możliwości nie jest prawidłowym rozwiązaniem kazusu.

Na gruncie opisanego w kazusie stanu faktycznego należało:
1. zwrócić się do sądu o wydanie zaświadczenia o doręczeniu odpisu nakazu zapłaty w trybie

art. 139 § 1 k.p.c. - na mocy art. 139 § 5 k.p.c.,
2. równolegle  złożyć  skargę  na  postanowienie  referendarza  sądowego  o  nadaniu  klauzuli

wykonalności ze wskazaniem, że w sprawie nie istniał tytuł egzekucyjny, któremu można
było nadać klauzulę wykonalności – prawomocny nakaz zapłaty (art. 795 § 2 k.p.c. - termin,
art.  7673a § 1  k.p.c.  -  szczególna  podstawa  skargi  w  postępowaniu  egzekucyjnym  /
klauzulowym),

3. wnieść  do  sądu  o  prawidłowe  doręczenie  przesyłki  sądowej  na  adres  ustanowionego
pełnomocnika,

4. przedkładając zaświadczenie uzyskane z Sądu złożyć wniosek do komornika sądowego o
zawieszenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 8203 § 1 k.p.c.

5. następnie złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty mieszcząc się w ustawowym terminie,
6. złożyć wniosek o wydanie przez Sąd postanowienia o utracie mocy nakazu zapłaty w trybie

art.  505  § 3 k.p.c.  (alternatywnie  /  równolegle  ze skargą na postanowienie  referendarza
sądowego),

7. po otrzymaniu w/w postanowienia złożyć do komornika sądowego wniosek o umorzenie
postępowania egzekucyjnego na mocy art. 824 § 1 pkt 5 k.p.c.

Odpowiedź na polecenie nr 2 do kazusu – jak wyglądałaby sytuacja, gdyby doręczenie w
drodze podwójnego awizo nastąpiło po dniu 7.11.2019 r. 

Odpowiadając  na  to  zagadnienie  trzeba  przywołać  nowy art.  1391 k.p.c.  Ustawodawca
przewidział  potrzebę  doręczenia  pozwanemu  korespondencji  za  pośrednictwem  komornika  w
sytuacji gdy pierwsze doręczenie pisma procesowego w sprawie wymagającego podjęcia obrony
nastąpiło w drodze podwójnej awizacji (ograniczenie tzw. fikcji doręczenia). Niestety przepis nie
przewiduje w obecnym stanie prawnym doręczenia w tym trybie (przez komornika) orzeczeń sądu
tj.  m.in.  nakazu  zapłaty  (szerzej  Ł.  Zamojski,  Doręczenie  pozwanemu  pierwszego  pisma
procesowego  wywołującego  potrzebę  obrony  na  podstawie  art.  139[1]  KPC,  Monitor  Prawa
Handlowego nr  3/2019).  Istnieje  więc  obecnie  w tym zakresie  luka  prawna,  ale  nie  należy jej
wprost załatać stosując do doręczenia nakazu zapłaty wprost art. 1391 k.p.c. (znaczna część sądów
jednak to robi). Prawidłowe jest obecnie podjęcie sposobu doręczenia przez komornika ze strony
Sądu poprzez bezpośrednie zastosowanie przez Sąd art. 3 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych
(zleceniodawcą czynności doręczenia jest  wówczas sam Sąd a nie powód). W konkluzji należy
stwierdzić,  że  w  nowym  stanie  prawnym  doręczenie  nakazu  zapłaty  w  drodze  fikcji  prawnej
związanej z podwójną awizacją – jak w kazusie byłoby niedopuszczalne (niektóre przepisy o fikcji
prawnej  doręczenia  zostały  jednak  utrzymane  –  ale  te  nie  znajdują  zastosowania  w  stanie
faktycznym opisanym w kazusie).

Sędzia dr Łukasz Zamojski 


