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Obywatel jako uczestnik postępowania sądowego

1. Obowiązek stawiennictwa w sądzie
Nieobecność strony na rozprawie co do zasady nie tamuje jej
rozpoznania. Każdorazowo sąd informując o terminie
posiedzenia wskazuje, czy wzywa strony czy je zawiadamia.

Wezwania stanowią informację dla adresata, że jego
stawiennictwo jest obowiązkowe, chyba że ustawa stanowi
inaczej i zaznaczono to wyraźnie w samym wezwaniu.

Zawiadomienie jest informacją dla adresata, że jego
stawiennictwo nie ma charakteru obowiązkowego.
 
2. Obowiązek wykonywania zobowiązań w terminie
W celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania 
i rozstrzygnięcia sprawy            w rozsądnym terminie zasadnym
jest ustalenie ram czasowych, w których strony postępowania
mogą dokonywać określonych czynności. 

W związku z powyższym dopuszczalność szeregu czynności
dokonywanych przez strony postępowania jest ograniczona
określonym terminem. Najistotniejsze znaczenie w tym
zakresie mają terminy do wniesienia środków zaskarżenia.
Dokonanie określonej czynności po upływie przewidzianego
prawem czy też zobowiązaniem sądu terminie powoduje, że
czynność ta będzie bezskuteczna.

3. Obowiązek mówienia prawdy
Sąd przesłuchuje strony bez odbierania od nich przyrzeczenia.
Przed rozpoczęciem przesłuchania sąd poucza strony 
o obowiązku mówienia prawdy i możliwości przesłuchania ich
w razie potrzeby po odebraniu przyrzeczenia.

Jeżeli przeprowadzone w ten sposób przesłuchanie nie
wyświetli dostatecznie faktów, sąd może według swojego 



uznania ponownie przesłuchać jedną lub obie strony, tym
razem jednak po odebraniu przyrzeczenia. 
Odebranie przyrzeczenia musi być poprzedzone pouczeniem 
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 
4. Obowiązek właściwego zachowania w sądzie
Każdy kto zwraca się do sądu, powinien wstać. Tak samo należy
postąpić, gdy sąd zwraca się do danej osoby. Zakazane są
zachowania nie tylko naruszające powagę sądu, ale także
spokój i porządek czynności procesowych (ubliżanie stronom
postępowania, sądowi, pełnomocnikom, rozmowa przez
telefon). W przypadku naruszenia powagi sądu, porządku 
i spokoju czynności procesowych sąd może udzielić
upomnienia, nałożyć karę grzywny lub pozbawienia wolności
do 14 dni.

5. Obowiązek dostarczania dowodów
Zgodnie z ogólną regułą zawartą w Kodeksie cywilnym, ciężar
udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu
wywodzi skutki prawne, chyba że sama ustawa przewiduje w
tym zakresie wyjątek. Należy podkreślić, że ustawa co do zasady
nie nakłada obowiązku przedstawiania dowodów, jest to
jedynie prawo strony. Osoba, która chce uzyskać korzystne
orzeczenie sądu musi przedstawić dowody na poparcie swoich
twierdzeń, chyba że przeciwnik procesowy przyzna je w trakcie
postępowania. 

6. Obowiązek stosowania się do orzeczeń sądu
Orzeczenie wydane w postępowaniu cywilnym powinno być
wykonane. W przypadku gdy strona, która przegrała
postępowanie nie chce dobrowolnie zastosować się do treści
orzeczenia, można wszcząć postępowanie egzekucyjne, które
prowadzi komornik sądowy. Celem postępowania jest
przymusowa realizacja praw i obowiązków stron wynikających 
z orzeczenia sądu. Postępowanie egzekucyjne naraża stronę,
która nie zastosowała się do rozstrzygnięcia sądu na ponoszenie
dalszych kosztów.



Szanowni Państwo,

Oddajemy w Państwa ręce kolejną pozycję z serii naszych
broszur informacyjnych, poruszającą bardzo ważne kwestie 
i mającą na celu poszerzenie świadomości prawnej obywateli.

W przypadku pytań oraz chęci rozwiązania problemów natury
prawnej zachęcamy do korzystania z usług Punktów
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzonych przez naszą
Fundację – Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania
Organizacji Pozarządowych, jak i przez inne organizacje
pozarządowe.

Z poważaniem

Zespół Radców Prawnych
Kancelaria Społeczna Gdańsk Orunia


