
Gliwice, dnia 7 maja 2020 r.

Zbiorcza ocena prac (grupy A i C Aplikanci Radcowscy I roku) ćwiczenia z k.p.c. -

metodyka sporządzania pozwu 

– sędzia dr Łukasz Zamojski

 

Część prac nie zawierała na końcu dodatkowego omówienia problematyki, o które

wyraźnie prosiłem (być może było to w mailach nadesłanych do Rady, ale ja tego nie

dostałem).

Najczęściej popełniane błędy – nieprawidłowe wnioski dodatkowe w pozwie – nie

wszyscy  zamieścili  właściwe  ze  względu  na  dwuetapowy  przebieg  postępowania

nakazowego  żądania  pozwu.  W  pierwszej  kolejności  należy  żądać  wydania  nakazu

zapłaty w postępowaniu nakazowym, z podaniem podstawy prawnej do jego wydania, a

dopiero  potem  zgłaszać  wnioski  (na  wypadek  skierowania  sprawy  do  postępowania

zwykłego, albo na wypadek zgłoszenia zarzutów) o przesłuchanie świadków, stron etc. 

Bardzo nieliczni Aplikanci domagali się zasądzenia odsetek od kosztów (nowy art.

98 par. 1(1) k.p.c.

Żaden z Aplikantów nie podjął się w omówieniu rozważania wątku ewentualnego

zastosowania art.  458  2   § 1 pkt 5 k.p.c. (choć w tej sprawie ten przepis jak się wydaje

ostatecznie nie miał zastosowania – o czym krótko w omówieniu ogólnym).

W  niektórych  pracach  nie  złożono  wszystkich  wynikających  ze  stanu  faktycznego

wniosków dowodowych.

W  dwóch  pracach  domagano  się  wydania  „nakazu  zapłaty  w  postępowaniu

uproszczonym”  nie  wskazując  przy  tym  czy  chodzi  o  nakaz  w  postępowaniu

upominawczym  czy  nakazowym.  W  jednej  z  prac  domagano  się  (niekorzystnie  dla

powoda)  wydania  nakazu  w  postępowaniu  upominawczym  zamiast  nakazowym  –  co

więcej  Aplikant  zaznaczył,  że  postępowanie  upominawcze  ma  pierwszeństwo  przed

uproszczonym, co jest nieprawdą bowiem przepisy tych postępowań wzajemnie mogą się

na  siebie  nakładać  (nakaz  upominawczy  w  postępowaniu  uproszczonym).  To  był

najczęstszy z  błędów  –  praktycznie  nikt  nie  domagał  się  rozpoznania  sprawy w

postępowaniu nakazowym uproszczonym (jednocześnie)!!!

Kilku Aplikantów w ogóle nie wskazało, że domaga się wydania nakazu zapłaty –

tylko  ogólnikowo  żądało  zasądzenia  od  pozwanego  kwoty  wskazanej  w  pozwie  (co

sugeruje tryb zwyczajny).



Jedna z prac na końcu żądania wydania nakazu zapłaty zawierała sformułowanie

„ewentualnie wniósł w tym terminie zarzuty” - nie można domagać się w pozwie, żeby

pozwany zgłaszał zarzuty... (Aplikant najprawdopodobniej skopiował i wkleił nieprawidłowo

zbyt duży fragment nakazu zapłaty).

W kilku pracach wskazywano niewłaściwy miejscowo SR w Katowicach, w tym w

jednej złożono pozew do SR Katowice - Wydział Gospodarczy bez wskazania dlaczego

ten właśnie wydział.

W kilku pracach wskazano za wysoką opłatę sądową – 750 zł (z punktu widzenia

interesu klienta w tym przypadku kapitalizacja odsetek powodująca przekroczenie progu

opłaty sądowej jest niewłaściwa).

W  jednej  z  prac  domagano  się,  w  razie  złożenia  zarzutów  wydania  wyroku

zaocznego, co jest oczywiście niedopuszczalne.

W jednej z prac skierowano pozew do sądu gospodarczego.

W jednej  z  prac  mimo żądania  wydania  nakazu  zapłaty  domagano  się  tytułem

wynagrodzenia pełnomocnika kwoty 1.800 zł (w nakazowym przy wps do 10.000 stawka

wynosi 1200 zł).

Sędzia dr Łukasz Zamojski


