Katedra Postępowania Cywilnego
Zagadnienia ogólne:
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaje postępowania cywilnego oraz podstawowe różnice między nimi.
Pojęcie sprawy cywilnej.
Moc wiążąca wyroku karnego.
Przesłanki procesowe.
Zasada jawności postępowania.

Podmioty postępowania cywilnego:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zdolność sądowa i procesowa.
Strony procesu.
Udział prokuratora w procesie.
Udział organizacji pozarządowych.
Interwencja główna i uboczna.
Współuczestnictwo procesowe.

Sąd w postępowaniu cywilnym:
1.
2.
3.
4.

Pojęcie właściwości rzeczowej sądu i rodzaje.
Pojęcie właściwości miejscowej sądu i rodzaje.
Skład sądu I oraz w II instancji.
Wyłączenie sędziego .

Pełnomocnictwo procesowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pojęcie pełnomocnictwa.
Katalog pełnomocników.
Rodzaje pełnomocnictwa.
Forma pełnomocnictwa.
Uprawnienia pełnomocnika (art. 91) i odwoływanie oświadczeń pełnomocnika.
Przymus adwokacko-radcowski.
Działanie przez osobę nie mogącą tymczasowo przedstawić pełnomocnictwa.
Wygaśnięcie i wypowiedzenie pełnomocnika.
Pomoc prawna z urzędu.

Koszty procesu
1.
2.
3.

Pojęcie i zakres kosztów procesu.
Zasady ponoszenia kosztów procesu.
Orzekanie przez sądu o kosztach procesu.

Pisma procesowe:
1.
2.
3.

Pojęcie pism procesowych.
Forma warunki formalne przewidziane dla pisma procesowego.
Procedura uzupełniania braków w piśmie procesowym.

4.
5.

Skutki uzupełnienia braków (opłacenia pisma) w ustawowym terminie i skutki
nieuzupełnienia tych braków.
Pisma przygotowawcze – pojęcie.

Doręczenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doręczenia pism osobom fizycznym.
Doręczenia pism osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym.
Doręczenie pisma pełnomocnikowi.
Podmioty dokonujące doręczeń.
Zasada oficjalności doręczeń (art. 131§1) i wyjątek od tej zasady (art. 132§1).
Doręczenia osobom nieznanym z miejsca pobytu - kurator dla osoby nieznanej z
miejsca pobytu oraz wywieszenie pisma w budynku sądowym.

Posiedzenia sądowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rodzaje posiedzeń Różnica między posiedzeniem niejawnym a posiedzeniem przy
drzwiach zamkniętych.
Zawiadamianie o terminach posiedzeń.
Żądanie sprostowania protokołu.
Zarzut stron w związku z uchybieniem procesowym i skutki jego niepodniesienia w
stosownym czasie (art. 162).
Przygotowanie rozprawy (art. 206-208).
Przebieg rozprawy (art. 210-226).
Odroczenie rozprawy.

Terminy:
1.
2.

Rodzaje i charakterystyka terminów w postępowaniu cywilnym.
Przesłanki przywrócenia terminu.

Mediacja:
1.
2.
3.
4.

Cel i istota mediacji.
Podstawa prawna mediacji.
Mediator.
Skutek prawny zawarcia ugody mediacji.

Pozew i powództwo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Różnica między pozwem a powództwem.
Rodzaje powództw.
Powództwo wzajemne (art. 204).
Odpowiedź na pozew (art. 207).
Pojęcie pozwu i warunki formalne pozwu.
Przedmiotowa kumulacja roszczeń.
Skutki prawne doręczenia pozwu pozwanemu.

8.
9.
10.

Dopuszczalność zmiany powództwa.
Cofnięcie pozwu.
Odrzucenie pozwu.

Dowody i postępowanie dowodowe:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Etapy postępowanie dowodowego.
Ciężar dowodu (art. 232) oraz przedmiot dowodu (art. 227).
Fakty niepodlegające dowodzeniu (4 rodzaje).
Pojęcie i rodzaje domniemań.
Zasada swobodnej oceny dowodów (art. 233).
Przeprowadzenie dowodu.
Zasada przeprowadzenia dowodu przed sądem orzekającym.
Dowód z dokumentu .
Dowód z zeznania świadka.
Dowód z opinii biegłego.
Oględziny.
Dowód z przesłuchania stron.

Orzeczenia sądu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rodzaje orzeczeń sądu.
Pojęcie i istota wyroku.
Rodzaje wyroków.
Cechy charakterystyczne wyroku zaocznego.
Zasady wyrokowania i ogłoszenie wyroku.
Uzasadnienie wyroku i doręczanie wyroku wraz z uzasadnieniem.
Moc wiążąca wyroku.
Pojęcie, istota i rodzaje postanowień sądu.
Prawomocność orzeczeń.

Środki odwoławcze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Apelacja - od jakich orzeczeń przysługuje.
Termin i zasady wnoszenia apelacji.
Zasada związania sądu granicami apelacji.
Zakaz reformationis in pius.
Przesłanki nieważności postępowania.
Oddalenie i uwzględnienie apelacji.
Zażalenie - od jakich orzeczeń przysługuje.
Termin do wnoszenia zażalenia.

Nadzwyczajne środki zaskarżenia:
1.
2.
3.

Skarga kasacyjna – od jakich orzeczeń przysługuje.
Termin i zasady wnoszenia skargi kasacyjnej.
Niedopuszczalność wniesienia skargi kasacyjnej.

4.
5.
6.

Sąd właściwy do rozpoznania skargi kasacyjnej.
Podstawy skargi kasacyjnej.
Oddalenie i uwzględnienie skargi kasacyjnej.

