Sąd Okręgowy w Warszawie
V Wydział Cywilny Odwoławczy
ul. Płocka 9
01-231 Warszawa

Wywieszono na okres
na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie
wywieszono w dniu

Sygn. a k t V C z 176/17
Data: 9 lutego 2017 r.

zdjęto w dniu

w odpowiedzi należy podać sygn. akt

podpis kierownika sekretariatu wydziału lub osoby upoważnionej

Pan
Henadzi Matskevich

DORĘCZENIE
Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy doręcza Panu odpis
postanowienia z dnia 7 lutego 2017 r. wraz z uzasadnieniem w sprawie V C z 176/17.
na zarządzenie sędziego
protokolant Justyna Szewczak

Pouczenie
Od niniejszego orzeczenia nie przysługuje środek zaskarżenia.

Niniejsze pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 12 grudnia
2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako
właściwie
zatwierdzone w sądowym systemie
teleinformatycznym.
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Biuro Obsługi Interesantów
Godziny przyjęć interesantów:
Pn 8:30-18:00, Wt -Pt 8:30 -15:30
Tel. 022 440-50-00
Email: boi.plocka@warszawa.so.gov.pl

| Czytelnia akt
| Godziny przyjęć interesantów:
| Pn 8:30-17:30, przy czym akta wydawane
| są do godz. 17:00
| Wt-Pt 8:30-15:30, przy czym akta wydawane
| są do godz. 15:00
| Tel. 22 440-50-00
| Email: boi.plocka@warszawa.so.gov.pl

| Biuro Podawcze
| Godziny przyjęć interesantów:
| Pn 8:30-18:00
| Wt-Pt 8:30- 15:30
|

ODPIS

Sygn. a k t V C z 176/17

POSTANOWIENIE
Dnia 7 lutego 2017 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny -Odwoławczy
w składzie:
Przewodniczący:

SSO Agnieszka Łukaszuk

Sędziowie:

SO Bogusława Jarmołowicz-Łochańska
SO Zbigniew Podedworny

po rozpoznaniu 7 lutego 2017 roku w Warszawie
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Macieja Maksyma
przeciwko Henadzi Matskevich
o zapłatę
na skutek zażalenia powoda
na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie
z dnia 24 maja 2016 r., sygn. akt I C 2820/14
postanawia:
uchylić zaskarżone postanowienie.

ODPIS
Sygn. akt V Cz 176/17
UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 24 maja 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w
Warszawie umorzył postępowanie w sprawie wobec upływu rocznego terminu do złożenia
wniosku o podjęcie postępowania.
Z powyższym rozstrzygnięciem nie zgodził się powód wskazując, iż Sąd nie
zrealizował jego wniosku o wystąpienie do Wojewody województwa mazowieckiego o
przekazanie informacji o miejscu pobytu pozwanego i danych zawartych w karcie pobytu w
tym danych PESEL, których powód, jako skazany odbywający karę nie jest w stanie w
skuteczny sposób pozyskać.
Sąd Okręgowy zważył co następuje:
Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.
W pierwszej kolejności wskazać należy, że wydając orzeczenie w przedmiocie
umorzenia sąd powinien po pierwsze ponownie ocenić czy wystąpiła ustawowa przyczyna
zawieszenia oraz czy strona, na którą nałożono obowiązek dokonania czynności mogła
uczynić mu zadość, po drugie czy zachodzą przesłanki umorzenia postępowania (por.
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 20156 roku, sygn. akt III CSK 171/15).
Uwzględniając powyższe oraz odnosząc się do treści zażalenia zaakcentować należy,
iż w odpowiedzi na zobowiązanie Sądu I instancji z dnia 1 kwietnia 2015 roku, odebrane
przez skarżącego w dniu 22 kwietnia 2015 roku podniósł on, iż nie posiada innego adresu
zamieszkania pozwanego niż ten wskazany w pozwie oraz wniósł o wystąpienie ze
stosownym wnioskiem do CBA MSW, a w razie dalszej niemożności uzyskania wymaganych
informacji wniósł o ustanowienie dla pozwanego kuratora dla doręczeń.
Sąd Okręgowy stoi więc na stanowisku, że Sąd Rejonowy winien w pierwszej
kolejności

podjąć

czynności zmierzające

do rozpoznania zgłoszonych przez powoda

wniosków. Takich kroków Sąd I instancji natomiast w ogóle nie podjął.
Oceniając więc zaskarżone rozstrzygnięcie, jako przedwczesne tut. Sąd na podstawie
art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. orzekł, jak w sentencji
postanowienia.

