Od pozwu do wyroku —
etapy postępowania cywilnego
Sygn. akt I C 10000/21
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sąd Rejonowy w Nowej Pile, Wydział I Cywilny
w następującym składzie:
Przewodniczący: SSR Jarosław Nowakowski
Protokolant: sek. sąd. Anna Pluta

5 sierpnia 2021 r.

po rozpoznaniu w dniu 5 sierpnia 2021 r. w Nowej Pile
na rozprawie
sprawy z powództwa Katarzyny Musiał
przeciwko Markowi Kowalskiemu
o odszkodowanie
1. Zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 15 000 (piętnaście tysięcy) złotych tytułem odszkodowania.
2. Zasądza od pozwanej na rzecz powódki kwotę 4350 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę
3 600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego przez adwokata.
/-/ SSR Jarosław Nowakowski
UZASADNIENIE
Pozwem skierowanym do Sądu Rejonowego w Nowej Pile powódka Katarzyna Musiał wniosła o zasądzenie
od pozwanego Marka Kowalskiego odszkodowania z tytułu uszkodzenia samochodu osobowego marki Seat.
W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, iż w trakcie prac remontowych prowadzonych w mieszkaniu Marka
Kowalskiego, z balkonu przynależnego do jego mieszkania wypadły materiały budowlane, uszkadzając stojący
na parkingu samochód osobowy powódki.
Marek Kowalski wniósł odpowiedź na pozew, w której domagał się oddalenia powództwa. Zaznaczył, iż uszkodzenia samochodu nie były duże, można było to naprawić własnymi staraniami nie ponosząc żadnych kosztów.
Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe, w trakcie, którego przesłuchał świadków i wysłuchał opinii
biegłego, o którego dopuszczenie wnosiła powódka. Biegły rzeczoznawca potwierdził, iż koszty przywrócenia
samochodu do stanu sprzed zdarzenia wynoszą 15 000 zł.
Sąd zasądził na rzecz powódki kwotę, jakiej żądała. Uznał, iż pozwany ponosi winę za fakt, iż z balkonu stanowiącego jego własność, wypadły znajdujące się tam materiały budowlane. Ponadto materiał dowodowy potwierdził wskazaną przez powoda wysokość szkody.
Wyrok nie jest prawomocny.1

1. Od nieprawomocnego wyroku sądu I instancji stronom przysługuje
apelacja. Aby ją wnieść strona niezadowolona z rozstrzygnięcia w terminie
7 dni musi wystąpić z pisemnym wnioskiem o uzasadnienie wyroku, a od jego
otrzymania ma dwa tygodnie na wniesienie apelacji w tym przypadku —
do Sądu Okręgowego (sądu II instancji) za pośrednictwem Sądu Rejonowego
(Sądu I instancji). Sąd II instancji będzie mógł zmienić niniejszy wyrok,
utrzymać go w mocy lub uchylić go i przekazać sprawę do ponownego
rozpoznania przez sąd I Instancji.

Prawidłowe odpowiedzi:
1. Wniesienie pozwu przez powoda.
2. Wniesienie odpowiedzi na pozew przez pozwanego.
3. Prowadzenie przez sąd postępowania dowodowego.
4. Wydanie wyroku przez sąd I instancji.
5. Sporządzenie przez sąd uzasadnienia wyroku na wniosek strony.
6. Wniesienie apelacji.
7. Wydanie wyroku przez sąd II instancji.

Analizując uzasadnienie sądu
w powyższym wyroku,
uszereguj chronologicznie etapy
postępowania cywilnego.

Uzupełnij brakujące słowa
w poniższych zdaniach.

1. Aby zainicjować postępowanie przed sądem, musisz wnieść …………………..........
w, którym sprecyzujesz swoje …………………………………………………...............................
2. Sąd wydaje ………………………………………… po przeprowadzeniu postępowania
……………………………………………………………………
3. Jeśli w terminie …………. dni od wydania wyroku nie wniesiesz wniosku o jego
uzasadnienie, wydany wyrok stanie się ………………………...............................................
4. Osoba ………………………… z wyroku ma 14 dni na wniesienie …………………...........
(od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia sądu).
5. Sąd II instancji po rozpatrzeniu ………………………….. może zmienić wyrok sądu
I Instancji, ……………………….. go w mocy lub ………………………………………
6. Sąd rozpoznający sprawę może uwzględnić bądź …………………........ powództwo.

Prawidłowe odpowiedzi :
1. Pozew, żądania
2. Wyrok, dowodowego
3. 7, prawomocny
4. Niezadowolona, apelacji
5. Apelacji, utrzymać, uchylić i przekazać do ponownego rozpoznania
6. Oddalić

