
Pani x ok. pół roku temu pozwała zakład ubezpieczeń w sprawie dotyczącej szkody 
komunikacyjnej. Około 3 miesiące temu pani x przeprowadziła się do nowego domu, nie 
zgłosiła jednak tej zmiany do sądu. W międzyczasie odbyła się rozprawa, o której pani x 
została zawiadomiona na stary adres.  

Pani x chciałaby się dowiedzieć czy w związku z wysłaniem przez sąd zawiadomienia na 
stary adres, możliwym będzie powtórzenie czynności i ponowne przesłuchanie świadków.  

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zgodnie z art. 136 § 1 Kodeksu postępowania 
cywilnego strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie 
swego zamieszkania. Ponadto jak stanowi § 2 wskazanego wyżej artykułu, w razie zaniedbania 
tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba 
że nowy adres jest sądowi znany. O powyższym obowiązku i skutkach jego niedopełnienia sąd 
powinien pouczyć stronę przy pierwszym doręczeniu. 

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 10 grudnia 2004 r., sygn. akt III CK 247/03 wskazuje 
ponadto, że "zawiadomienie sądu o zmianie adresu wywołuje skutek od chwili takiego 
zawiadomienia i nie ma ono mocy wstecznej".  

Należy nadto wskazać, że prof. Elwira Marszałkowska-Krześ w Komentarzu do Kodeksu 
postępowania cywilnego, zaznacza, że "obowiązek zawiadamiania sądu o każdej zmianie 
miejsca zamieszkania spoczywa na stronach w toku całego postępowania, aż do 
uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. Pisma wnoszone po tej 
dacie powinny być doręczane pod aktualnym adresem strony".  

Mając na względzie jednoznaczne w przedmiotowej kwestii brzmienie przepisów, jak również 
stanowisko orzecznictwa i doktryny, należy stwierdzić, że niewątpliwie pani x zaniedbała 
obowiązku zawiadomienia sądu o zmianie swojego miejsca zamieszkania, stąd też sąd miał 
prawo wysłać zawiadomienie o rozprawie na poprzedni adres zamieszkania pani x.  

Z uwagi na zawinienie pani x w spełnieniu obowiązku poinformowania sądu o zmianie miejsca 
zamieszkania, jest mało prawdopodobne, że sąd przychyli się do wniosku o ponowne 
przesłuchanie świadków, którzy przesłuchani zostali na poprzedniej rozprawie pod 
nieobecność powódki, chyba że pani x będzie w stanie przekonać sąd że uzupełniające 
przesłuchanie tychże świadków może istotnie wzbogacić materiał dowodowy. W takim 
wypadku pani x mogłaby podjąć próbę wystąpienia z wnioskiem o ponowne przesłuchanie 
świadków.   

 


