
RZECZPOSPOLITA POLSKA 
Rzecznik Praw Obywatelskich 

RPO-690777-IV/11/MK 

00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 

Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 

Pan Jarosław Gowin 
Minister Sprawiedliwości 

W toku korespondencji z Panem Ministrem w sprawie zasad doręczania pism 

sądowych w sprawach cywilnych (Wasz znak: DPrC-I-072-9/12) Rzecznik Praw 

Obywatelskich podniósł problem stosowania doręczenia zastępczego, uregulowanego 

w art. 138 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 

z 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zm.), a ograniczonego przez akt rangi podustawowej, tj. § 3 

ust. 2 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 października 2010 r. w sprawie 

szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym 

(Dz.U. z 2010 r., Nr 190, poz. 1277 ze zm.). Rzecznik w piśmie z 3 lipca 2012 r. 

zauważył, że ograniczenie stosowania doręczenia zastępczego powinno zostać zawarte w 

przepisie o tej samej randze, co przepis takie doręczenie wprowadzający. W innym 

wypadku powstaje sprzeczność między dającym uprawnienie przepisem ustawy 

a odbierającym je aktem niższej rangi, co narusza art. 92 w związku z art. 2 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 

Obywatelskich (Dz.U. z 2001 r., Nr 14, poz. 147 ze zm.) Rzecznik zwrócił się z uprzejmą 

prośbą o podjęcie prac legislacyjnych w celu zmiany rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości z 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu 

doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2010 r., Nr 190, poz. 

1277), tj. skreślenie § 3 ust. 2 rozporządzenia - bądź ewentualnie o podjęcie inicjatywy 

ustawodawczej odnoszącej się do wprowadzenia aktualnej treści § 3 ust. 2 

rozporządzenia do Kodeksu postępowania cywilnego. 
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Pismem Podsekretarza Stanu, Pana Grzegorza Wałejki, z 30 sierpnia 2012 r. 

Rzecznik Praw Obywatelskich został poinformowany, że problem ten zostanie 

przedstawiony Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze 

Sprawiedliwości, a po zajęciu stanowiska przez Komisją zostanie udzielona odrębnym 

pismem stosowna odpowiedź. 

Uprzejmie proszę o poinformowanie, czy Komisja Kodyfikacyjna Prawa 

Cywilnego zajęła w tej kwestii stanowisko, a jeśli tak, uprzejmie proszę o przesłanie 

kopii tego stanowiska. Będę również wdzięczny za wyrażenie stanowiska 

w przedmiotowej sprawie przez Pana Ministra. 


