Kazusy z postępowania cywilnego; temat apelacja
- 23 czerwca (grupa A)
- 30 czerwca (grupa B)
- 21 lipca (grupa C)
Kazus nr 1
Sąd Rejonowy wydał wyrok zaoczny, częściowo uwzględniający powództwo, a częściowo je
oddalający. Powód zaskarżył wyrok apelacją w części oddalającej powództwo, a pozwany
wniósł sprzeciw od części uwzględniającej powództwo. Który ze środków zaskarżenia
powinien zostać rozpoznany w pierwszej kolejności – apelacja, czy sprzeciw ?
Kazus nr 2
Pozwany, reprezentowany przez radcę prawnego wniósł apelację od wyroku Sądu
Okręgowego zasądzającego od pozwanego na rzecz powoda 100.000zł z tytułu niespłaconej
pożyczki. Do apelacji pełnomocnik dołączył wniosek pozwanego o zwolnienie od kosztów
sądowych w postępowaniu apelacyjnym. Sąd Apelacyjny oddalił wniosek pozwanego o
zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu apelacyjnym. Odpis tego postanowienia
został doręczony pełnomocnikowi pozwanego w dniu 1 czerwca 2020r. Postanowieniem z 20
czerwca 2020r. apelacja pozwanego została odrzucona jako nieopłacona. Pełnomocnik, w
imieniu pozwanego wniósł zażalenie na to postanowienie, domagając się jego uchylenia na tej
podstawie, że nie został wezwany do wniesienia opłaty od apelacji. Czy zażalenie jest
zasadne? Proszę krótko uzasadnić odpowiedź.
Kazus nr 3
Powód wniósł apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Zabrzu do Sądu Okręgowego w
Gliwicach. Opłatę od apelacji uiścił omyłkowo na rachunek Sądu Okręgowego w Katowicach.
Czy zachodzą przesłanki do uznania, że apelacja została prawidłowo opłacona?
Kazus nr 4
Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględnił powództwo główne i oddalił powództwo wzajemne.
Składając apelację w imieniu pozwanego, który skarży zarówno uwzględnienie powództwa
głównego, jak i oddalenie powództwa wzajemnego w jaki sposób obliczysz opłatę od
apelacji? Czy od sumy wartości przedmiotu sporu objętej pozwem i pozwem wzajemnym, czy
osobno od rozstrzygnięcia o powództwie głównym i osobno od rozstrzygnięcia o powództwie
wzajemnym?
Kazus nr 5
Sąd Rejonowy wydał wyrok mocą którego zasądził od pozwanego na rzecz powoda 30.000zł,
a „w pozostałej części postępowanie w sprawie umorzył” i orzekł o kosztach postępowania.
Powód złożył wniosek o sporządzenie i doręczenie mu uzasadnienia całości wyroku.
Następnie w 11 dniu od doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem wniósł apelację od
rozstrzygnięcia umarzającego postępowanie. Sąd Okręgowy apelację powoda odrzucił
(postanowienie odrzucające apelację zostało doręczone powodowi bez uzasadnienia). Czy
rozstrzygnięcie to było prawidłowe? Proszę krótko uzasadnić odpowiedź.
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