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

17.05.18r. – grupa A
24.05.18r. – grupa B
24.05.18r. – grupa C

Temat
„Praktyczne problemy związane z obowiązkami procesowymi zawodowego pełnomocnika w systemie dyskrecjonalnej władzy sędziego”

Zagadnienia
	Obowiązki sądu i stron w zakresie koncentracji materiału procesowego i zapewnienia szybkości postępowania,

	obowiązki sądu wynikające z art. 6 § 1 oraz art. 206, art. 207 § 2-5, art. 210, art. 212, art. 218, art. 219, art. 220 i art. 224 k.p.c.,

ciężar wspierania postępowania przez strony oraz sposób prezentacji materiału procesowego przez strony wynikające z art. 6 § 2 oraz art. 126 § 1 pkt 3, art. 187 § 1 pkt 2, art. 210 § 1 i 2 k.p.c.;
	System dyskrecjonalnej władzy sędziego oraz system prekluzji dowodowej,

	regulacje przyjęte w art. 207 § 5 i 6, art. 217 § 2 i 3, art. 344 § 2, art. 493 § 1 i art. 503 § 1 k.p.c.,

definicja pisma przygotowawczego – art. 127 k.p.c.,
pojęcie „spóźnionych” twierdzeń i dowodów,
zgłaszanie zarzutów merytorycznych w systemie dyskrecjonalnej władzy sędziego,
dyskrecjonalna władza sędziego w postępowaniu nieprocesowym;
	Utrata prawa powoływania się na uchybienia procesowe sądu - art. 162 k.p.c;
	Rozwiązywanie kazusów dotyczących problematyki stanowiącej przedmiot ćwiczeń.


Źródła prawa
	Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2018, poz. 155 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 06 lipca 1982 roku o radcach prawnych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1870 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (t. j. Dz. U. 2018, poz. 265);
	Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu (Dz. U. 2016, poz. 1715 z późn. zm.);
	Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t. j. Dz. U. 2018, Nr 300).
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	H. Pietrzkowski : Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych, Warszawa 2013;
	Ł. Błaszczak, K. Markiewicz, E. Rudkowska – Ząbczyk (red.) : Dowody w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2010;

K. Weitz : Czy sąd pomijając twierdzenia lub dowody, wydaje postanowienie?, Polski Proces Cywilny 2012, Nr 3;
	P. Rylski : Dopuszczalność pominięcia przez sąd spóźnionych twierdzeń lub dowodów zgłoszonych w ramach informacyjnego przesłuchania stron, Polski Proces Cywilny 2012, Nr 3.
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	Wyrok SN z dnia 03 lutego 2010 roku, II CSK 286/09, niepubl.;


Kazusy
	Reprezentujesz jako radca prawny Annę Nowak i Jana Nowaka, którzy wystąpili przeciwko ich matce Janinie Nowak z pozwem o zapłatę kwoty po 10.000,00 złotych. Roszczenie opierają na tym, że ich ojciec, a mąż pozwanej pominął ich w testamencie notarialnym zapisując cały swój majątek pozwanej. W toku sprawy powódka dogadała się z pozwaną, że ta ostatnia zapłaci jej 6.000,00 złotych jako zachowek po ojcu. Powód nie chce słyszeć o takiej ofercie. Na rozprawie, na której nie stawili się Twoi klienci, okazuje się, że pracownica Twojej kancelarii nie dołączyła do akt pełnomocnictw procesowych udzielonych Ci przez klientów. Czy Będziesz mógł/mogła na tej rozprawie zawrzeć ugodę z pozwaną w imieniu powódki? Czy sąd będzie mógł na tym terminie zamknąć rozprawę i wydać wyroku w sprawie z powództwa powoda przeciwko pozwanej?
	Gmina Poczesna wystąpiła przeciwko Annie Nowak i Janowi Nowakowi, których Reprezentujesz jako radca prawny z pozwem o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego obejmującego działkę X. W toku sprawy, na pierwszym terminie rozprawy Złożyłeś/aś wniosek o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka Tomasza Nowaka. Wniosek ten nie został rozpoznany przez sąd, ani na pierwszym, ani na drugim, ani wreszcie na trzecim terminie rozprawy, po którym nastąpiło zamknięcie rozprawy. Czy Będziesz mógł/mogła powołać się na powyższe uchybienie w apelacji?
	Reprezentujesz jako radca prawny Tomasza Nowaka, który pożyczył swojej żonie Janinie Nowak do pracy osobistego laptopa. Janina Nowak korzystała z niego podczas wykonywania pracy na rzecz Huty „Megastal” w T. kiedy do firmy wpadł komornik i zajął całość sprzętu biurowego łącznie z przedmiotowym laptopem w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego z wniosku Gminy Miejskiej T. W toku sprawy, 3 dni przed terminem rozprawy, Twój klient zmarł. Sąd, nie zważywszy na te ostatnią okoliczność, na tym terminie zamknął rozprawę i wydał wyrok oddalający powództwo. W międzyczasie Janina Nowak przeprowadziła sprawę spadkową po mężu, w wyniku której stwierdzono, ze spadek po nim nabyli ona sama oraz ich syn Jan Nowak. Spadkobiercy chcieliby odzyskać przedmiotowy laptop. Minęło 20 dni od dnia wydania wyroku. Jakie czynności Podejmiesz?
	Na życzenie klienta Dochodzisz ewidentnie przedawnionego świadczenia pieniężnego. Na pierwszym terminie sąd zakreśla stronom termin 14 dni na złożenie wszelkich wniosków dowodowych w sprawie, twierdzeń i zarzutów pod rygorem ich pominięcia w dalszym toku sprawy. Na drugi termin rozprawy wpływa ewidentnie spóźnione pismo procesowe pozwanego złożone w jednym egzemplarzu, w którym podnosi on zarzut przedawnienia. Sąd jak się wyraził „w celu przyspieszenia sprawy” zarządził przerwę w rozprawie, podczas której protokolantka skserowała w/w pismo i doręcza Ci je po przerwie. Jakie czynności Podejmiesz?
	Przeciwko Twojemu klientowi wydano nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Mija 13-sty dzień od momentu, gdy Twój klient dowiedział się o nakazie zupełnie przypadkiem od samego powoda, gdyż nakaz wysłano mu na adres, pod którym od dwóch lat nie mieszka. Zwrotne potwierdzenie odbioru wróciło do sądu z podwójnym awizem. Twój klient ma jak twierdzi dwóch świadków, których zeznania wykażą rzekomo bezzasadność powództwa, ale musi ich cyt. „nakłonić do złożenia zeznań” co ma mu zająć 2 tygodnie. Przeanalizuj sytuację pod kątem prekluzji dowodowej.


