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Głęboka reforma Kodeksu Postępowania
Cywilnego od 7.11.2019 - Praktyka

Nowe właściwości sądów → Nowe reguły doręczeń→ nowe przesłanki wydania
wyroku zaocznego →Wymiana pism → Ugoda vs plan rozprawy

Głęboka reforma Kodeksu Postępowania
Cywilnego od 7.11.2019- Praktyka

Sędzia Mirosław Trzaska
Wizytator ds. Egzekucyjnych i Wieczystoksięgowych i Gospodarczych, Sędzia Sądu Okręgowego. - Jest
wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz zasiadał w komisjach
egzaminacyjnych ds. egzaminów komorniczych i notarialnych. Brał udział w pracach legislacyjnych
poświęconych zmianom w księgach wieczystych i postępowaniu egzekucyjnym. W latach 2004 i 2005 był
Naczelnikiem Wydziału Spraw Cywilnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wieloletni wizytator stały z
ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości

Sędzia Leszek Ciulkin
Sędzia Sądu Okręgowego. Od 1994 r. orzeka w sprawach gospodarczych. Wykładowca Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury z zakresu postępowania rejestrowego, zagadnień dotyczących spółek,
elementów procedury cywilnej, Współautor komentarza „Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie
rejestrowe". W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego
postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.
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28.11.2019
1.Cel Nowelizacji - przeciwdziałanie
nadużywaniu prawa procesowego,
Centrum Giełdowe, Warszawa,
Książęca 4

9.15 -19.00 (14.00 lunch)

2.Właściwość sądu po reformie - Nowe
regulacje dotyczące właściwości sądu od 21
sierpnia 2019 r.

Dla kogo ?

w sprawach o ochronę dóbr osobistych naruszonych przy
wykorzystaniu środków masowego przekazu oraz o
roszczenie przeciwko bankowi
przy dochodzeniu roszczeń z umów

Zarząd
Radcowie prawni
Właściciele
kadra managerska i
kierownicza
komornicy sądowni

3.Podstawy zwrotu pisma procesowego bez
wezwania do jego korekty
Ustawa wprowadza rozwiązanie mające na celu umożliwienie
zwolnienia sądów od rozpatrywania pism, których - wobec brak
skonkretyzowanego żądania - nie można w istocie uznać za pozwy,
w postaci ustanowienia instytucji zwrotu pisma bez nadawania mu
biegu.

4. Ograniczenie dopuszczalności zgłoszenia
zarzutu potrącenia
Podstawą zarzutu potrącenia ma być tylko taka wierzytelność
pozwanego, która jest niesporna lub udowodniona dokumentem nie
pochodzącym wyłącznie od pozwanego, a jeżeli te wymogi nie są
spełnione – to tylko wierzytelność powstała z tego samego
stosunku prawnego, co wierzytelność dochodzona pozwem.

Nowe zasady
doręczeń
Jeżeli pozwany, pomimo
powtórzenia zawiadomienia, nie
odebrał pozwu lub innego pisma
procesowego sąd zawiadamia o
tym powoda, przesyłając mu przy
tym odpis pisma dla pozwanego i
zobowiązując do doręczenia tego
pisma pozwanemu za
pośrednictwem komornika.

Uwaga: Wyroki
zaoczne
Niezłożenie odpowiedzi na
pozew w przepisanym terminie
będzie poskutkować uznaniem
za przyznane przez pozwanego
twierdzeń, co do faktów
przytoczonych w pozwie. Na tej
podstawie sąd będzie mógł
wydać wyrok zaoczny na
posiedzeniu niejawnym.

5. Organizacja postępowania sądowego posiedzenie przygotowawcze i jego przebieg,
zasady i sposoby gromadzenia materiału procesowego, na
który składają się żądania i twierdzenia stron oraz dowody.

6. plan rozprawy i jego znaczenie dla toku
postępowania,
7. wniosek o dopuszczenie dowodu i
podstawy jego pominięcia,
8. Nowe przesłanki wydania wyroku
zaocznego - jak odpowiedzieć na pozew ?
Zobowiązanie pozwanego do złożenia odpowiedzi na
pozew pod rygorem wydania wyroku zaocznego czy
wyposażenie sądu w kompetencję zarządzenia wymiany
pism przygotowawczych wraz z możliwością stosowania
sankcji w postaci pominięcia spóźnionych twierdzeń i
dowodów.
Jak i dlaczego odpowiadać na pozew
Wymiana pism procesowych
terminy
Przykłady

9. Reguły sporządzenia uzasadnienia
wyroku,

komornika,
zasady doręczania korespondencji sądowej przewidują, iż jeżeli
pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pozwu
lub innego pisma procesowego - przewodniczący zawiadamia o
tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i
zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za
pośrednictwem komornika.
Nowe reguły doręczeń
kiedy sąd może zawiesić postępowanie ?

11. Nowe zadania dla komorników
→ zobowiązanie powoda do doręczenia pisma procesowego
przeznaczonego dla pozwanego, za pośrednictwem komornika.

12. Odrębności postępowania w sprawach
gospodarczych
W ramach tego postępowania będzie stosowany większy
rygoryzm - priorytetem ma być szybkie rozstrzygnięcie sprawy
przedłożonej sądowi gospodarczemu. Ustawa nakłada zarówno
pewne ograniczenia na strony, jak i obliguje sądy do sprawnego
podejmowania czynności.

13. Zmiany w postępowaniach odrębnych:
elektroniczne postępowanie upominawcze oraz
postępowanie uproszczone
nakazowe i upominawcze
postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i
ubezpieczeń społecznych.

14. Umowa dowodowa,
charakter
forma
treść i skutki

15. Nowe wymogi formalne apelacji
Uprzednie złożenie wniosku o doręczenie orzeczenia z
pisemnym uzasadnieniem.
Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku

16. Zażalenie poziome
17. Podstawy odmowy nadania orzeczeniu
klauzuli wykonalności
18. Nowe rozwiązania w zakresie kosztów

postępowania – które weszły w życie 14 dni
od dnia ogłoszenia ustawy nowelizacyjnej w
Dzienniku Ustaw.
nowe rozwiązania w zakresie kosztów postępowania – które
weszły w życie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy nowelizacyjnej
w Dzienniku Ustaw..
katalog opłat dotyczących ochrony praw autorskich,
prawa własności przemysłowej czy czynów nieuczciwej
konkurencji

19.Przepisy przejściowe
We wskazanych w ustawie przypadkach, do czasu zakończenia
postępowania w danej instancji, stosować się będzie przepisy w
dotychczasowym brzmieniu.
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