Postêpowanie w sprawach gospodarczych
- zmiany w ustawie Kodeks postêpowania cywilnego

Z dniem 20 marca 2007 r. wesz³a w ¿ycie ustawa
z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy
- Kodeks postêpowania cywilnego oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. nr 235 poz. 1699, zwana
dalej „Ustaw¹”), która wprowadzi³a istotne zmiany
w szczególnoœci w postêpowaniu w sprawach
gospodarczych.
Ustawa rozszerzy³a zakres spraw
gospodarczych o:
·
sprawy ze stosunków prawnych powsta³ych
miêdzy przedsiêbiorcami tak¿e w sytuacji
zaprzestania prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej przez któr¹kolwiek ze stron
·
sprawy wynikaj¹ce z przepisów dotycz¹cych
odpowiedzialnoœci cywilnoprawnej w spó³ce
z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ i w spó³ce
akcyjnej.
Po raz kolejny zaostrzono równie¿ formalne
wymogi postêpowania, poprzez:
·
obligatoryjny zwrot lub odrzucenie pisma
zawieraj¹cego braki formalne bez mo¿liwoœci
ich usuniêcia w sytuacji, gdy strona
reprezentowana jest przez profesjonalnego
pe³nomocnika (adwokata, radcê prawnego,
rzecznika patentowego)
·
zobowi¹zanie powoda do z³o¿enia wraz z pozwem
odpisu wezwania do dobrowolnego spe³nienia
¿¹dania lub reklamacji wraz z dowodem:
(i) dorêczenia albo (ii) wys³ania wezwania do
dobrowolnego spe³nienia ¿¹dania pozwanemu
przesy³k¹ polecon¹ – pod rygorem zwrotu pozwu
·
ograniczenie dopuszczalnoœci modyfikacji
powództwa w toku postêpowania jedynie do
sytuacji, w których na skutek zmiany okolicznoœci
powód bêdzie móg³ ¿¹daæ zamiast pierwotnego
przedmiotu sporu, jego wartoœci lub innego
przedmiotu, a w sprawach o œwiadczenie
powtarzaj¹ce siê bêdzie móg³ nadto rozszerzyæ
¿¹danie pozwu o œwiadczenia za dalsze okresy
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·
niedopuszczalnoœæ wniesienia powództwa
wzajemnego
·
ograniczenie mo¿liwoœci potr¹ceñ w toku
postêpowania jedynie do wierzytelnoœci
udowodnionych dokumentami
·
poddanie rygorowi zwrotu odpowiedzi
na pozew wniesionej po terminie
·
okreœlenie dwutygodniowego terminu
na przytoczenie dalszych twierdzeñ
i dowodów na ich poparcie w przypadku
gdy wczeœniejsze ich powo³anie by³o
niemo¿liwe lub potrzeba powo³ania wynik³a
póŸniej – pocz¹tek terminu biegnie od dnia,
w którym powo³anie ich sta³o siê mo¿liwe
lub potrzebne (opisany obowi¹zek na równi
dotyczy obydwu stron procesowych)
·
okreœlenie zasady dopuszczania przez s¹d
dowodu z przes³uchania stron jedynie na
wniosek.
Ustawodawca uzasadni³ wprowadzenie
powy¿szych zmian zamiarem przyspieszenia
postêpowania w sprawach gospodarczych.
Zasygnalizowaæ równie¿ nale¿y, ¿e opisywana
nowelizacja wprowadzi³a szereg dalszych
zmian, jednak¿e o mniejszej donios³oœci
bezpoœrednio dla podmiotów gospodarczych.
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