Uwierzytelnianie dokumentów - liberalizacja przepisów

W dniu 1 stycznia 2010 r. wesz³a w ¿ycie
ustawa z 23 paŸdziernika 2009 r. (dalej
„Nowelizacja”) o zmianie ustaw w zakresie
uwierzytelniania dokumentów (Dz. U. Nr
216, poz. 1676). Nowelizacja umo¿liwia
poœwiadczanie za zgodnoœæ z orygina³em
odpisów dokumentów (nie tylko
pe³nomocnictw) przez profesjonalnych
pe³nomocników stron, bêd¹cych osobami
zaufania publicznego (np. adwokata lub
radcê prawnego). Nowelizacja przewiduje
jednak¿e prawo s¹du do ¿¹dania
przedstawienia urzêdowego poœwiadczenia
podpisu strony.
Jak by³o dotychczas?
Zgodnie z dotychczasowymi przepisami,
poza nielicznymi wyj¹tkami, konieczne by³o
dostarczenie orygina³u dokumentu. W praktyce
niektóre s¹dy powszechne traktowa³y poœwiadczone
za zgodnoœæ z orygina³em przez profesjonalnego
pe³nomocnika kopie dokumentów jak dokumenty
oryginalne. Z czasem jednak w orzecznictwie
S¹du Najwy¿szego ugruntowa³ siê pogl¹d, ¿e
profesjonalny pe³nomocnik procesowy móg³
uwierzytelniæ jedynie dokumenty takie jak kopie
udzielonego mu pe³nomocnictwa oraz okreœlone
dokumenty w postêpowaniu nakazowym.
Co siê zmieni³o?
Nowe przepisy umo¿liwi¹ profesjonalnym
pe³nomocnikom uwierzytelnianie tak¿e odpisów
innych dokumentów. Adwokat/radca prawny
reprezentuj¹cy przedsiêbiorcê przed s¹dem
powinien wykazaæ swoje umocowanie przez
z³o¿enie dokumentu pe³nomocnictwa udzielonego
przez organ zarz¹dzaj¹cy przedsiêbiorstwem
oraz odpis z KRS. Oba wymienione wy¿ej
dokumenty mog¹ byæ uwierzytelnione przez
adwokata/radcê prawnego. Je¿eli jednak bêdzie
to uzasadnione okolicznoœciami sprawy s¹d
(organ administracji publicznej) bêdzie móg³
za¿¹daæ od strony przed³o¿enia orygina³u
poœwiadczonego dokumentu.
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Nowelizacja przewiduje, ¿e odpis dokumentu
poœwiadczony za zgodnoœæ z orygina³em przez
wystêpuj¹cego w sprawie pe³nomocnika strony
ma charakter dokumentu urzêdowego.
Jak poœwiadczaæ?
Nowelizacja precyzuje sposób poœwiadczania
odpisów dokumentów za zgodnoœæ z orygina³em.
Przyk³adowo, poœwiadczenie wykonywane przez
adwokata/radcê prawnego powinno zawieraæ
podpis adwokata/radcy prawnego, datê i oznaczenie
miejsca sporz¹dzenia poœwiadczenia oraz – na
¿¹danie – godzinê dokonania tej czynnoœci. Je¿eli
dokument zawiera cechy szczególne (dopiski,
poprawki lub uszkodzenia) adwokat/radca prawny
powinien stwierdziæ to w poœwiadczeniu.
Obowi¹zywanie przepisów
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e znowelizowane przepisy
mo¿na stosowaæ jedynie do spraw wszczêtych po
dniu 1 stycznia 2010 r. Do spraw wszczêtych przed
t¹ dat¹, do zakoñczenia postêpowania w pierwszej
instancji, stosuje siê dotychczasowe przepisy.
Wniosek
Wprowadzone przez Nowelizacjê zmiany nale¿y
oceniæ pozytywnie, gdy¿ prowadz¹ do odformalizowania i usprawnienia postêpowania cywilnego,
administracyjnego, s¹dowo-administracyjnego oraz
podatkowego.
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