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KONSPEKT ĆWICZEŃ Z PRZEDMIOTU „POSTĘPOWANIE CYWILNE”
SSR DR MARIUSZ ŚLADKOWSKI

07.04.20r. – grupa A
31.03.20r. – grupa B
07.04.20r. – grupa C
Temat
„Struktura postępowania cywilnego. Praktyczne problemy związane z rodzajami i trybem postępowania cywilnego”

Zagadnienia
	Wyjaśnienie (na przykładach) na czym polega tzw. niejednolity charakter postępowania cywilnego.
	Omówienie (na przykładach) rodzajów i trybów postępowania cywilnego.
	Wyjaśnienie (na przykładach) zasady nadrzędności trybu procesowego w postępowaniu cywilnym.
	Omówienie (na przykładach) skutków procesowych skierowania sprawy przez sąd do niewłaściwego trybu postępowania.   
	Omówienie (na przykładach) czynności zawodowego pełnomocnika w przypadku rozpoznania sprawy przez sąd w postępowaniu procesowym według niewłaściwych przepisów.
	Przykładowe orzeczenia sądu wydawane w związku ze skierowaniem sprawy do niewłaściwego trybu postępowania lub rozpoznaniem sprawy w postępowaniu procesowym według niewłaściwych przepisów.
	Rozwiązywanie kazusów dotyczących problematyki stanowiącej przedmiot ćwiczeń.


Źródła prawa
	Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1460 z późn. zm.);
	Ustawa z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t. j. Dz. U. 2020, poz. 75).


Zalecana literatura
	B. Bladowski : Metodyka pracy sędziego cywilisty, Warszawa 2009;
	T. Wiśniewski : Przebieg procesu cywilnego, Warszawa 2009;
	J. Bodio : Komentarz do art. 13 k.p.c. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod. red. A. Jakubeckiego, Warszawa 2012;
	H. Dolecki : Komentarz do art. 13 k.p.c. [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1-366, pod. red. H. Doleckiego i T. Wiśniewskiego, Warszawa 2011


Przykładowe orzecznictwo
	Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 07 stycznia 1967r., III CZP 19/66, OSNC 1968, Nr 5, poz. 79,
	Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 14 marca 1989r., III PZP 45/88, OSNCP 1989, Nr 11, poz. 167,
	Postanowienie SN z dnia 03 listopada 1969r., III CRN 329/69, OSNCP 1970, Nr 9, poz. 153,
	Postanowienie SN z dnia 04 stycznia 1973r., I CZ 152/72, OSNCP 1973, Nr 7-8, poz. 143,
	Postanowienie SN z dnia 21 sierpnia 1990r., II CZ 160/90, OSNCP 1991, Nr 8-9, poz. 115,
	Wyrok SN z dnia 14 marca 1997r., I CKN 48/97, OSNC 1997, Nr 9, poz. 124,
	Wyrok SN z dnia 25 czerwca 1997r., II CKN 175/97, OSNC 1997, Nr 12, poz. 207.


Kazus
W dniu 13 stycznia 2020r. Janina Nowak wniosła do sądu Rejonowego w T. sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po swoim ojcu Bernardzie Nowaku z udziałem swojego brata Leszka Nowaka. Sąd w T. wpisał sprawę do repertorium „C” i nadał jej bieg w trybie procesowym kończąc ją w dniu 09 marca 2020r. wydaniem wyroku, w którym stwierdził, że spadek po zmarłym 10 czerwca 2019r. spadkodawcy nabył uczestnik postępowania w całości na podstawie testamentu własnoręcznego spadkodawcy. Brat wnioskodawczyni, z którym nie utrzymywała ona żadnych kontaktów, zmarł w dniu 07 stycznia 2020r., o czym dowiedziała się ona przypadkiem od znajomej, od której dowiedziała się również, że chwalił się on wśród sąsiadów, że sam napisał testament za ojca i że cyt. „Sąd to łyknął”. Sąd nie wezwał do udziału w sprawie następców prawnych uczestnika postępowania. Janina Nowak zwraca się do Pana/ Pani z prośbą o pomoc w ósmym dniu od dnia otrzymania odpisu wyroku w przedmiotowej sprawie wraz z pisemnym uzasadnieniem. Jakie działania procesowe należy podjąć?

