
Uwagi szczegółowe do rozwiązań kazusu z k.p.c. na zajęcia Aplikantów Roku I OIRP

w Katowicach 

w dniach 7 i 14 lipca 2020 r.

W niektórych pracach błędnie wskazywano na możliwość wytoczenia powództwa

przeciwegzekucyjnego w oparciu o art. 840 k.p.c. - nie ma do tego jednak podstaw. Nie

nastąpiło  bowiem  po  wydaniu  tytułu  żadne  nadzwyczajne  zdarzenie  powodujące

wygaśnięcie  obowiązku  ujętego  w  tytule.  W  kazusie  póki  co  można  „zahaczyć”  tylko

kwestie  formalnoprawne  –  cała  batalia  stoczy  się  w  drugiej  fazie  postępowania

upominawczego – aż do wydania wyroku przez SR.

W niektórych pracach błędnie wskazywano na potrzebę wniesienia „na podstawie

art. 344 kpc  sprzeciwu od wyroku zaocznego”.

Wątpliwa  jest  możliwość  wskazywana  w  niektórych  pracach  uchylenia  klauzuli

wykonalności na mocy art.  359 k.p.c. Wykładowca zaprzecza takiej  możliwości choć w

praktyce niektórych sądów takie nieprawidłowe działania następują (negatywnie odniósł

się do tego Sąd Najwyższy).

W części prac wskazywano nieprawidłową podstawę prawną skargi na orzeczenie

referendarza  sądowego  –  podawano  podstawę  ogólną  –  art.  39822 k.p.c.  zamiast

prawidłowej podstawy szczególnej – art. 7673a k.p.c.

Najczęstszy „błąd” to wskazanie tylko jednego z prawidłowych rozwiązań – tylko

jednej ścieżki – podczas gdy w poleceniu wyraźnie zaznaczono, żeby określić wszystkie

możliwości prawne.

W jednej z prac błędnie wskazano, że „jeśli sąd uwzględni sprzeciw - nakaz zapłaty

utraci moc (art. 505 § 1 k.p.c.)” - otóż nakaz zapłaty traci moc z automatu „z mocy samego

prawa” już wtedy gdy pozwany skutecznie złoży sprzeciw (nie ma znaczenia czy sprzeciw

jest zasadny merytorycznie i nadaje się do uwzględnienia).

W jednej z prac błędnie wskazywano, że „pozwany (występujący jednocześnie jako

dłużnik), w momencie gdy Sąd zawiesi natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzyma

jego wykonanie, działając w oparciu o przepis art.  820 k.p.c.  winien złożyć wniosek o

zawieszenie  postępowania”  -  w  sprawie  nie  ma  mowy  o  wstrzymaniu  wykonalności

(wykonalność łączy się co najwyżej z nakazem w postępowaniu nakazowym).

W  niektórych  pracach  błędnie  wywodzono  potrzebę  składania  wniosku  o

przywrócenie  terminu  –  wniosek  ten  zostałby  odrzucony jako  niedopuszczalny  bo  nie

doszło do rozpoczęcia biegu terminu – skoro nakaz nie został prawidłowo doręczony. W

orzecznictwie  SN  trafnie  podkreśla  się,  że  środek  zaskarżenia  (np.  zażalenie)  i



jednocześnie  złożony wniosek  o  przywrócenie  terminu  wzajemnie  się  wykluczają  (por.

m.in. postanowienie SN z dnia 20 stycznia 2011 r., I PZ 35/10).

W jednej z prac błędnie wskazywano na potrzebę „złożenie wniosku na podstawie

art.  755  §  1  pkt  3  k.p.c.  o  zabezpieczenie  poprzez  zawieszenie  postępowania

egzekucyjnego prowadzonego przeciwko J. Kowalskiemu, zmierzającego do wykonania

orzeczenia” - pozwany nie ma „roszczenia” które podlegałoby zabezpieczeniu – ma tylko

co najwyżej zarzuty obronne a to coś zupełnie innego (chyba, że wytoczył jednocześnie

powództwo wzajemne – ale  o tym nie ma mowy w kazusie).  O zabezpieczeniu przez

zawieszenie  egzekucji  można  mówić  jedynie  w  razie  powództwa  o  pozbawienie

wykonalności tytułu wykonawczego.

W  jednej  z  prac  wskazano  na  możliwość  złożenia  skargi  o  wznowienie

postępowania  -  „Możliwe  jest  również  wystąpienie  do  sądu  z  żądaniem  wznowienia

postępowania na mocy art. 401 pkt 2 k.p.c. w zw. z art. 399 k.p.c. Zgodnie z art. 401 pkt 2

k.p.c.  można  żądać  wznowienia  postępowania  z  powodu  nieważności  jeżeli  strona

wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania” - jest to błąd

bo skargę wnosi się w razie prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy a w przypadku kazusu

do tego nie doszło ergo taka skarga podlegałaby odrzuceniu jako niedopuszczalna (por.

m.in. postanowienie SN z 29 sierpnia 2000, I CKN 629/00).

Niektórzy  Aplikanci  od  razu  wskazywali  na  potrzebę  złożenia  sprzeciwu  (nie

dysponując wszak prawidłowo doręczonym odpisem nakazu pozwu i załączników) – za

szybko !!! Należało najpierw wyprowadzić wniosek o prawidłowe doręczenie dokumentów

(zyskujecie na tym również czasowo).

W jednej z prac nieprawidłowo wskazano, że należy wystąpić do Sądu Okręgowego

w Gliwicach z zażaleniem na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności – klauzulę

nadał  referendarz  więc  przysługuje  skarga,  którą  rozpatruje  SR.  Należy dodać,  że  po

nowelizacji  (ta  uwaga nie  odnosi  się  do  treści  kazusu)  zażalenie  na  postanowienie  w

przedmiocie nadania klauzuli wykonalności jest poziome (art. 7674 § 11 k.p.c.).

W jednej z prac przedwcześnie wskazano, że „należy rozważyć odpowiedzialność

odszkodowawczą powoda, np. gdy ten wiedział o innym adresie pozwanego (art. 415 kc)”

- podczas gdy na tym etapie sprawy my zwalczamy tylko uchybienie formalne w postaci

nieprawidłowego  doręczenia  –  nie  wiadomo  czy  pozwany  ostatecznie  ma  rację  i

powództwo będzie podlegać oddaleniu....

Sędzia dr Łukasz Zamojski




