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Co oznacza uchylenie art. 443 k.p.c.?
Kolega adwokat zapytał, dlaczego ustawodawca uchylił przepis art. 443 k.p.c., i
co oznacza uchylenie tego przepisu w praktyce adwokackiej?
Nie znając motywów uzasadnienia ustawy z 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2004 r. Nr
172, poz. 1804) nie mogę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ustawodawca zdecydował się uchylić przepis art. 443 k.p.c.
Odpowiadając na drugą część pytania, można generalnie stwierdzić, że dla
praktyki adwokackiej uchylenie tego przepisu nie będzie miało istotnego znaczenia, skoro potrzeby rodziny w tym zakresie mogą być zaspokojone w ramach przepisów tytułów I, II i III postępowania zabezpieczającego, którym ustawodawca
nadał częściowo nowe brzmienie.
Sądzić więc można, że motywem działania ustawodawcy było uporządkowanie,
albo raczej uproszczenie postępowania zabezpieczającego. Nowe brzmienie art.
730 i art. 7301 k.p.c. jest na tyle ogólne, że łączenie z treścią nowego przepisu art.
753 k.p.c. pozwala zabezpieczyć roszczenie alimentacyjne, a także roszczenie o
zaspokojenie potrzeb rodziny w czasie trwania postępowania sądowego o alimenty, o rozwód, o unieważnienie małżeństwa i o separację, natomiast nowe brzmienie
art. 755 k.p.c. pozwala „unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania” oraz „uregulować sposób roztoczenia
pieczy nad małoletnimi dziećmi”. Przepis art. 756 k.p.c. w nowym brzmieniu stanowi, że „w sprawach o rozwód, o separację oraz o unieważnienie małżeństwa sąd
może również orzec o wydaniu małżonkowi, opuszczającemu mieszkanie zajmowane wspólnie przez małżonków, potrzebnych mu przedmiotów”.
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Mniemać przeto można, że dotychczasowy dorobek doktryny i orzecznictwa
dotyczący wspomnianych zagadnień będzie nadal przydatny i zostanie odpowiednio wykorzystany, a systematyka kodeksu postępowania cywilnego zyskała na
przejrzystości konstrukcji.
Oczywiście trzeba zastanawiać się, czy skórka warta była wyprawki. Tym akcentem kończę odpowiedź na zadane pytanie, odsyłając Czytelników do znowelizowanych przepisów, które wchodzą w życie z dniem 4 lutego 2005 r.
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