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Właściwość sądu w świetle nowelizacji z 4 lipca 2019 r.
– zagadnienia wybrane
1. Zagadnienia wstępne
➢ Pojęcie właściwości sądu w postępowaniu cywilnym. Charakter norm regulujących
właściwość
➢ Funkcje właściwości sądu. Prawo do sądu właściwego jako element
konstytucyjnego prawa do sądu
➢ Podziały właściwości sądu
➢ Niewłaściwość usuwalna sądu a niewłaściwość nieusuwalna
2. Właściwość sądu po nowelizacji – uwagi wstępne
➢ Kategorie zmian – zmiany konstrukcyjne, zmiany nieistotne
➢ Ogólne założenie – efektywna realizacja konstytucyjnego prawa do sądu
➢ Interes publiczny jako uzasadnienie zmian regulacji właściwości sądu
➢ Zmiany w zakresie właściwości sądu a ogólny cel nowelizacji – przyspieszenie
postępowania
3. Zmiany w zakresie podstaw właściwości miejscowej sądu – wybrane zagadnienia
➢ Właściwość przemienna
o Cel nowelizacji – zapewnienie procesowej ochrony konsumenta jako
słabszej strony stosunku prawnego (art. 31 § 2, 34 § 2, 351, 372 k.p.c.)
o Poszerzenie katalogu podstaw właściwości przemiennej – problem ich
multiplikacji
o Właściwość przemienna w sprawach powództw o roszczenia wynikających
z czynności bankowej przeciwko bankowi – przykład kazuistycznej
regulacji wywołanej bieżącymi potrzebami (tzw. sprawy frankowe)
➢ Właściwość delegacyjna (art. 441, 442 k.p.c.)
o Cel nowelizacji – zapewnienie bezstronności sądu
o Delegowanie, przekazanie, wyznaczenie sądu – brak konsekwencji
terminologicznej
o Delegacja sądu a gwarancyjny charakter przepisów regulujących
właściwość
4. Planowane zmiany w zakresie właściwości rzeczowej
o Dążenie do specjalizacji sądownictwa – utworzenie sądów ds. własności
intelektualnej oraz sądu zamówień publicznych

o

Wpływ zmian na standard ochrony prawnej w sprawach wymagających
wiedzy specjalistycznej

5. Zmiany dotyczące badania właściwości sądu
➢ Ewolucja przepisów dotyczących badania właściwości sądu w postępowaniu
cywilnym
➢ Powrót do przeszłości – zasada badania usuwalnej niewłaściwości sądu z urzędu
przed doręczeniem odpisu pozwu
➢ Wpływ nowych rozwiązań na czas trwania postępowania
➢ Ograniczenie dyspozycyjności formalnej w zakresie badania właściwości
miejscowej
6. Podsumowanie
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