Zmiana przepisów dotycz¹cych modyfikacji powództwa

W dniu 19 kwietnia 2010 roku wesz³a
w ¿ycie nowelizacja Kodeksu postêpowania
cywilnego (ustawa z dnia 17 grudnia
2009 roku, Dz.U.10., nr 7, poz. 45, dalej
„Nowelizacja”), która wprowadzi³a
obowi¹zek dokonywania zmiany powództwa
wy³¹cznie w piœmie procesowym.
Zmiana przedmiotowa powództwa (modyfikacja
powództwa) oznacza jego zmianê w zakresie
¿¹dania i/lub podstawy faktycznej powództwa.
W przypadku zmiany ¿¹dania chodzi o jego
zmianê jakoœciow¹ (np. ¿¹danie zap³aty
odszkodowania zamiast wydania rzeczy) lub
zmianê iloœciow¹ (np. ¿¹danie zap³aty wiêkszej
kwoty). Zmiana ¿¹dania mo¿e tak¿e polegaæ
na wyst¹pieniu z nowym roszczeniem obok
dotychczasowego (np. og³oszenie roszczenia
o zap³atê odsetek ustawowych).
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Znowelizowana procedura dotycz¹ca zmiany
przedmiotowej powództwa bêdzie mia³a zastosowanie
we wszystkich postêpowaniach s¹dowych, a wiêc
tak¿e w postêpowaniu nieprocesowym, w którym
w miejsce powództwa strona zg³asza ¿¹danie
w formie wniosku. Jedynie w sprawach o roszczenia
alimentacyjne zmiana powództwa mo¿e byæ nadal
dokonana ustnie, tj. zg³oszona w trakcie rozprawy
do protoko³u.
Przepisy przejœciowe
W sprawach wszczêtych przed dniem wejœcia
w ¿ycie Nowelizacji, do czasu zakoñczenia postêpowania w danej instancji, stosuje siê przepisy
dotychczasowe. Nowelizacja nie bêdzie zatem
mia³a zastosowania do spraw s¹dowych bêd¹cych
w toku i niezakoñczonych w danej instancji.
Podsumowanie

Zmiana podstawy faktycznej polega na oparciu
tego samego ¿¹dania na zupe³nie innym pod³o¿u
faktycznym (np. gdy ¿¹danie zap³aty uzasadniono
zawart¹ umow¹, a potem przy zmianie
okolicznoœci, gdy okaza³o siê, ¿e umowa jest
niewa¿na – bezpodstawnym wzbogaceniem).
Nie stanowi natomiast zmiany powództwa jego
doprecyzowanie, to jest bli¿sze okreœlenie
¿¹dania, ani uzupe³nienie okolicznoœci faktycznych
podanych pierwotnie w pozwie.
Dotychczasowy stan prawny
Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi dotychczas
przepisami zmiana powództwa mog³a zostaæ
dokonana na rozprawie ustnie, ewentualnie
w za³¹czniku do protoko³u. W praktyce zdarza³o
siê, ¿e s¹dy zobowi¹zywa³y stronê powodow¹
(szczególnie, gdy by³a reprezentowana przez
profesjonalnego pe³nomocnika) do z³o¿enia
stosownego pisma procesowego, w którym
precyzyjnie wska¿e zmienione ¿¹danie czy te¿
podstawê faktyczn¹ tego ¿¹dania. Tym niemniej,
powód mia³ prawo dokonaæ zmiany swojego
¿¹dania tak¿e ustnie na rozprawie.

Obligatoryjna zmiana powództwa w formie pisemnej
pozwoli unikn¹æ w¹tpliwoœci dotycz¹cych treœci
zmienionego ¿¹dania czy te¿ przytoczonej przez
powoda nowej podstawy faktycznej ¿¹dania.
W praktyce zdarza³o siê, i¿ zmiana powództwa
dokonywana ustnie do protoko³u rozprawy by³a
zapisywana w protokole niedok³adnie lub strona
zg³aszaj¹ca takie ¿¹danie sama niejasno je
formu³owa³a. Tymczasem okreœlenie ¿¹dania
powództwa oraz przytoczenie jego podstawy
faktycznej jest obowi¹zkiem powoda, w którym
s¹d nie mo¿e strony wyrêczyæ. ¯¹danie powództwa
oraz wskazana przez powoda podstawa faktyczna
powództwa determinuj¹ przebieg ca³ego
postêpowania s¹dowego, a s¹d nie ma prawa
wyrokowaæ co do przedmiotu, który nie by³ objêty
¿¹daniem, ani zas¹dzaæ ponad ¿¹danie powoda.
W tym kontekœcie Nowelizacjê nale¿y oceniæ
pozytywnie jako zmierzaj¹c¹ do usprawnienia
postêpowania s¹dowego.

Co siê zmieni³o?
Aktualnie zmiana powództwa bêdzie musia³a
byæ dokonana w formie pisma procesowego,
spe³niaj¹cego wymagania przewidziane dla pozwu.
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