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Wykaz skrótów 13

WYKAZ SKRÓTÓW

1. Akty prawne – obowiązujące

d.o.d. – dekret z dnia 7 lipca 1945 r. o odtworzeniu dyplomów i świadectw z ukoń‑
czenia nauki (Dz. U. Nr 27, poz. 164 z późn. zm.)

d.r.u.d.o. – dekret z dnia 3 lutego 1947 r. o rejestracji i umarzaniu niektórych 
dokumentów na okaziciela emitowanych przed dniem 1 września 1939 r. 
(Dz. U. z 1948 r. Nr 28, poz. 190 z późn. zm.)

d.r.u.l.h. – dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o rejestracji i umarzaniu listów hipotecz‑
nych, listów długów gruntowych i rentowych, wydanych przed dniem 
1 września 1939 r. (Dz. U. z 1947 r. Nr 5, poz. 19)

d.u.u.d. – dekret z dnia 10 grudnia 1946 r. o umarzaniu utraconych dokumentów 
(Dz. U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20)

EKPC – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporzą‑
dzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protoko‑
łami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, 
poz. 284 z późn. zm.)

instr. sąd. – zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie 
organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych dzia‑
łów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22 z późn. zm.)

k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)

k.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1137)

k.k.w. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 
Nr 90, poz. 557 z późn. zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 
Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)

k.p. – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.)
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k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm.)

k.p.k. – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1749)

k.r.o. – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.)

k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.)

k.w. – ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 
z późn. zm.)

MPPOiP – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do 
podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, 
poz. 167)

nowela z dnia 
10 lipca 2015 r.

– ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 1311)

p.g.k. – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.)

p.a.s.c. – ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego 
(Dz. U. poz. 1741 z późn. zm.)

p.u.s.p. – ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.)

pr. cel – ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1880)

pr. czek. – ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo czekowe (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 462)

pr. drog. – ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.)

pr. kons. – ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1274 
z późn. zm.)

pr. not. – ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1796)

pr. pras. – ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 
z późn. zm.)

pr. spół. – ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 21 z późn. zm.)

pr. up. – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.)

pr. weksl. – ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 160)

reg. sąd. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Re‑
gulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.)



Wykaz skrótów 15

r.e.g.b. – rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1034)

r.k.s.t. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 kwietnia 2016 r. 
w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinfor‑
matycznym obsługującym postępowanie sądowe (Dz. U. poz. 637)

r.k.w. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 r. 
w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. 
Nr 102, poz. 1122 z późn. zm.)

r.k.w.s.t. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w spra‑
wie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinforma‑
tycznym (Dz. U. poz. 312 z późn. zm.)

r.w.f.p.p. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w spra‑
wie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy 
pism procesowych w postępowaniu cywilnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 723 z późn. zm.)

u.g.n. – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

u.k.s.c. – ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 623)

u.k.w.h. – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 790 z późn. zm.)

u.l.n.d. – ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 
(Dz. U. Nr 208, poz. 1537 z późn. zm.)

u. mig. – ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej 
do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym 
(Dz. U. Nr 42, poz. 363 z późn. zm.)

u.o.f.f.e. – ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy 
emerytalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 291 z późn. zm.)

u.o.z.p. – ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 546 z późn. zm.)

u.p.n. – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nielet‑
nich (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1654)

u.p.p. – ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1384 z późn. zm.)

u.p.p.r. – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1390)

u.r.o. – ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 318)

u.s.d.g. – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1829)

u.s.p.z. – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy za‑
stępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.)
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ustawa o KRS – ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 687)

ustawa o RPO – ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1648 z późn. zm.)

ustawa o SN – ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1254)

u.s.z.p.p. – ustawa z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa 
państwowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1543)

u.w.l. – ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1892)

u.z.r.r.z. – ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zasta‑
wów (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 297 z późn. zm.)

2. Akty prawne – archiwalne

d.k.p.c. – ustawa z dnia 29 listopada 1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst 
jedn.: Dz. U. z 1950 r. Nr 43, poz. 394 z późn. zm.) – powstały z połączenia 
rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. – 
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 83, poz. 651) i z dnia 27 paź‑
dziernika 1932 r. – Prawo o sądowem postępowaniu egzekucyjnem (Dz. U. 
Nr 93, poz. 803), ogłoszony jako tekst jednolity w obwieszczeniu Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1950 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 394); uchy‑
lony przez art. III ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Przepisy wprowadza‑
jące Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 297 z późn. zm.)

d.k.p.n. – dekret z dnia 18 lipca 1945 r. – Kodeks postępowania niespornego (Dz. U. 
Nr 27, poz. 169 z późn. zm.)

d.k.r. – ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. – Kodeks rodzinny (Dz. U. Nr 34, 
poz. 308 z późn. zm.)

d.l.d.r. – dekret z dnia 18 września 1954 r. o likwidacji nie podjętych depozytów 
i nie odebranych rzeczy (Dz. U. Nr 41, poz. 184 z późn. zm.)

d.p.d.s. – dekret z dnia 20 grudnia 1946 r. o postępowaniu dotyczącym złożenia 
przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego lub na zachowanie (Dz. U. 
z 1947 r. Nr 8, poz. 41)

d.p.k.w. – dekret z dnia 11 października 1946 r. – Prawo o księgach wieczystych 
(Dz. U. Nr 57, poz. 320 z późn. zm.)

d.p.m. – dekret z dnia 25 września 1945 r. – Prawo małżeńskie (Dz. U. Nr 48, 
poz. 270)

d.p.m.m. – dekret z dnia 29 maja 1946 r. – Prawo małżeńskie majątkowe (Dz. U. Nr 31, 
poz. 196 z późn. zm.)

d.p.n.p.r. – dekret z dnia 8 listopada 1946 r. o postępowaniu niespornym z zakresu 
prawa rzeczowego (Dz. U. Nr 63, poz. 345 z późn. zm.)

d.p.o. – dekret z dnia 14 maja 1946 r. – Prawo opiekuńcze (Dz. U. Nr 20, poz. 135)
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d.p.r. – dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. – Prawo rodzinne (Dz. U. Nr 6, poz. 52 
z późn. zm.)

d.p.s. – dekret z dnia 8 listopada 1946 r. o postępowaniu spadkowym (Dz. U. 
Nr 63, poz. 346 z późn. zm.)

d.p.u. – dekret z dnia 29 sierpnia 1945 r. w sprawie postępowania o ubezwłasno‑
wolnienie (Dz. U. Nr 40, poz. 225 z późn. zm.)

d.p.u.z. – dekret z dnia 29 sierpnia 1945 r. w sprawie postępowania o uznanie za 
zmarłego i o stwierdzenie zgonu (Dz. U. Nr 40, poz. 226 z późn. zm.)

d.p.w.o. – dekret z dnia 21 maja 1946 r. o postępowaniu przed władzą opiekuńczą 
(Dz. U. Nr 22, poz. 140 z późn. zm.)

d.p.w.p.o. – dekret z dnia 14 maja 1946 r. – Przepisy wprowadzające prawo opiekuńcze 
(Dz. U. Nr 20, poz. 136)

r.r.h. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 1934 r. wydane 
w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu, a nadto co do §§ 5, 8, 
55, 62, 65–69 i 77 w porozumieniu z Ministrem Skarbu, a co do §§ 60 i 64 
w porozumieniu z Ministrem Komunikacji oraz Poczt i Telegrafów o reje‑
strze handlowym (Dz. U. Nr 59, poz. 511 z późn. zm.)

u.p.n.r.k. – ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. o postępowaniu niespornym w sprawach 
rodzinnych oraz z zakresu kurateli (Dz. U. Nr 34, poz. 310 z późn. zm.)

3. Organy orzekające

ETPC – Europejski Trybunał Praw Człowieka
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
RPO – Rzecznik Praw Obywatelskich
SA – sąd apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
SO – sąd okręgowy
TK – Trybunał Konstytucyjny
TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

4. Czasopisma i publikatory

Annales UMCS – Annales Universitatis Mariae Curie ‑Skłodowska
AUL – Acta Universitatis Lodziensis
AUNC – Acta Universitatis Nicolai Copernici
AUW – Acta Universitatis Wratislaviensis
Biul. SN – Biuletyn Sądu Najwyższego
Biuletyn CEUW – Biuletyn Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
DPP – Demokratyczny Przegląd Prawniczy
Dz. U. P. Austr. – Dziennik Ustaw Państwa Austriackiego
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Dz. U. Rzeszy – Dziennik Ustaw Rzeszy
Dz. Urz. MS – Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości
EP – Edukacja Prawnicza
GP – Głos Prawa
G. Prawna – Gazeta Prawna
GSP – Gdańskie Studia Prawnicze
KPP – Kwartalnik Prawa Prywatnego
KSP – Krakowskie Studia Prawnicze
M. Praw. – Monitor Prawniczy
M.P. – Monitor Polski
NC – Nowa Currenda
NP – Nowe Prawo
NPN – Nowy Przegląd Notarialny
NZS – Nowe Zeszyty Samorządowe
OSA – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSAiSN – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Sądu Najwyższego
OSAW – Orzecznictwo Sądów Apelacji Wrocławskiej
OSN – Orzecznictwo Sądu Najwyższego
OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpie‑

czeń Społecznych
OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna
OSNCK – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej i Izby Karnej
OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej, Pracy i Ubezpieczeń Spo‑

łecznych
OSNC‑ZD – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Zbiór Dodatkowy
OSNPG – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Wydawnictwo Prokuratury Generalnej
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTP – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
PA – Problemy Alkoholizmu
PiP – Państwo i Prawo
PIPWI UJ – Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagielloń‑

skiego
PiZS – Prawo i Zabezpieczenie Społeczne
PL – Przegląd Legislacyjny
PN – Przegląd Notarialny
PNPR – Prace Naukowe Politechniki Radomskiej
PPiA – Przegląd Prawa i Administracji
PPC – Polski Proces Cywilny
PPE – Przegląd Prawa Egzekucyjnego
PPH – Przegląd Prawa Handlowego
Pr. Gosp. – Prawo Gospodarcze
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Pr. Spółek – Prawo Spółek
Pr. w Dział. – Prawo w Działaniu
Prob. Egz. – Problemy Egzekucji
Prob. Egz. S. – Problemy Egzekucji Sądowej
Prob. Praw. – Problemy Praworządności
Prok. i Pr. – Prokuratura i Prawo
Prz. Pod. – Przegląd Podatkowy
Prz. Praw.‑Ekonom. – Przegląd Prawno ‑Ekonomiczny
Prz. Sejm. – Przegląd Sejmowy
PS – Przegląd Sądowy
PUG – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
PWS – Problemy Wymiaru Sprawiedliwości
RiP – Rodzina i Prawo
RPEiS – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
R. Pr. – Radca Prawny
SC – Studia Cywilistyczne
SPP – Studia Prawa Prywatnego
St. Iur. – Studia Iuridica
St. Praw. – Studia Prawnicze
St. Praw. KUL – Studia Prawnicze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
St. Pr.‑Ek. – Studia Prawno ‑Ekonomiczne
TPP – Transformacje Prawa Prywatnego
WSS – Wrocławskie Studia Sądowe
Zb. U. prusk. – Zbiór Ustaw pruskich
Zb. Urz. – Zbiór Urzędowy
ZNAE – Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej
ZNAMS – Zeszyty Problemowo ‑Analityczne Ministerstwa Sprawiedliwości
ZNASW – Zeszyty Naukowe Akademii Spraw Wewnętrznych
ZNIBPS – Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego
ZNUG – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego
ZNUJ – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
ZNUJ PWiOWI – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości 

i Ochrony Własności Intelektualnej
ZNUŁ – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego
ZNUMK – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ZNURz – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego
ZNUSz – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ZNUŚ – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego
ZNUW – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego
ZPAMS – Zeszyty Problemowo ‑Analityczne Ministerstwa Sprawiedliwości
ZP UKSW – Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
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System Prawa Procesowego Cywilnego, t. 2, Postępowanie rozpoznawcze przed sądem pierwszej 
instancji, red. Z. Resich, Ossolineum 1987

System Prawa Procesowego Cywilnego, t. 3, Zaskarżanie orzeczeń sądowych, red. W. Siedlecki, Os‑
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1.1. Rys historyczny

1.1.1. Geneza i rozwój postępowania nieprocesowego

Postępowanie nieprocesowe (dawniej także postępowanie niesporne; łac. iurisdictio 
voluntaria, niem. freiwillige Gerichtsbarkeit, wł. giurisdizione volontaria) jest jednym 
z dwóch zasadniczych trybów sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach 
cywilnych, a przy tym historycznie najstarszym. Zaczęło się kształtować już w prawie 
rzymskim, dla którego głównym, a równocześnie najstarszym trybem rozpoznawa‑
nia spraw cywilnych był wprawdzie proces (iurisdictio contentiosa), jednak w niektó‑
rych rodzajach spraw już we wczesnym niewolnictwie zaczęły się kształtować pewne 
formy udziału sądu zakładające szerszą władzę jurysdykcyjną, nieograniczoną żą‑
daniami i zarzutami stron. Były to zwłaszcza sprawy z zakresu stosunków rodzin‑
nych i opiekuńczych, w tym dotyczące legalizowania adopcji (adoptio), roztaczania 
pieczy prawnej nad małoletnimi i zwalniania ich z podległości władzy ojcowskiej 
(emancipatio) czy też wyzwalania niewolnika (manumissio). Ta forma działalności 
sędziego w prawie rzymskim, nazywana postępowaniem dobrowolnym (iurisdictio 
voluntaria), polegała w głównej mierze na współdziałaniu magistratury (początkowo 
konsula, następnie pretora, w tym powołanego w II w. n.e. pretora do spraw opiekuń‑
czych – praetor tutelaris) w formalnym dokonywaniu pewnych niespornych czyn‑
ności prawnych zgodnie z wolą uczestników postępowania. Tym samym urzędowej 
kontroli poddane zostały czynności prawne doniosłe z punktu widzenia interesu pub‑
licznego; ich dokumentowanie w ramach formalnie przeprowadzonego postępowa‑
nia zabezpieczało bowiem pewność obrotu prawnego. Istotną rolę w kształtowaniu 
się iurisdictio voluntaria spełniała znana już w okresie XII tablic instytucja in iure 
cessio, która wykształciła się z praktyki powstałej w ramach postępowania proceso‑
wego. Polegała na uznaniu powództwa niwelującego spór o prawo i prowadzącego 
do uzyskania zmiany stosunku prawnego zgodnego z wolą obu stron. Tytuł prawny 
uzyskany w drodze wspomnianej instytucji był skuteczny także wobec osób trzecich.

Zakres przedmiotowy jurysdykcji dobrowolnej ulegał stopniowej modyfikacji pole‑
gającej na wyłączeniu spod nadzoru magistratury takich czynności, jak wyzwolenie 
niewolnika, wyzwolenie dziecka spod władzy ojcowskiej czy adopcja dziecka (do 
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dokonania których wystarczało jednostronne oświadczenie), oraz objęciu nią takich 
czynności prawnych, jak: ustanowienie opiekuna w braku lub niemożności działania 
opiekuna ustawowego (tutela dativa), ustanowienie kuratora dla osoby chorej umy‑
słowo (cura furiosi) lub marnotrawcy (cura prodigi), współdziałanie przy sprzedaży 
nieruchomości osób małoletnich oraz przy rejestracji większych darowizn, złożenie 
testamentu lub zaprotokołowanie treści testamentu itp.

Wszystkie powyższe formy działalności, łącznie z dokumentowaniem czynności 
prawnych przez włączanie treści dokumentów do protokołu sądowego (apud acta 
condita), nie przyjęły jednak formy prawnie zorganizowanego postępowania, lecz 
charakteryzowały się znaczną różnorodnością, obejmując te sfery życia społecznego, 
na które państwo chciało wpływać.

Rzymska jurysdykcja „dobrowolna” ukształtowała pewną tradycję prawną, która 
przez prawo starogermańskie, średniowieczną naukę prawa kanonicznego, a także 
średniowieczną jurysdykcję nieprocesową we Francji, Włoszech i Niemczech prze‑
trwała do czasów nowożytnych i znalazła wyraz m.in. w kodyfikacji napoleońskiej 
i w kodyfikacjach państw zaborczych, obowiązujących w Polsce międzywojennej1. 
Sprawy regulowane w tym trybie łączył brak sporu o prawo, dokumentacyjny lub 
rejestracyjny charakter działalności (zwłaszcza w prawie kanonicznym) albo też po‑
trzeba ingerencji w doniosłe sfery życia społecznego (sprawy opiekuńcze).

Począwszy od XIII w. formy działalności nieprocesowej ulegały stopniowemu porząd‑
kowaniu, specjalizacji i wyodrębnianiu od jurysdykcji procesowej, także na ziemiach 
polskich. W XVI w. zintensyfikowano aktywność jurysdykcyjną w sferze opieki, obej‑
mując ją nadzorem (sądu wiejskiego) w prawie ziemskim i (urzędów miejskich) w pra‑
wie miejskim. Uprawnienia jurysdykcyjne sięgały też takich kwestii jak pozbawie‑
nie władzy rodzicielskiej. W XVII w. wykształcono reguły postępowania w sprawach 
o uznanie za zmarłego (wydane w nich postanowienie stanowiło podstawę wszczęcia 
postępowania spadkowego), objęcie spadku w posiadanie, złożenie testamentu przed 
sądem, przeniesienie własności.

W pruskiej powszechnej ordynacji sądowej z 1793 r., mającej istotny wpływ także na 
późniejszych ziemiach zaboru pruskiego, wyodrębniono w części drugiej przepisy 
ogólne postępowania nieprocesowego, w których zdefiniowano czynności postępo‑
wania nieprocesowego jako te, które wprawdzie nie są czynnościami procesowymi, 
ale według istniejących przepisów ustawowych powinny być dokonywane przed są‑
dami, jak również czynności, których strony dobrowolnie zechciały dokonać sądow‑
nie w celu nadana im większej pewności2.

1 We Włoszech postępowanie to wciąż jest określane jako giurisdizione volontaria.
2 W tym przedmiocie zob. szerzej K. Lubiński, Istota i charakter prawny działalności sądu w postępo-

waniu nieprocesowym, Toruń 1985, s. 20–39.
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W nowożytnych kodeksach postępowania cywilnego postępowanie nieprocesowe 
uregulowane było różnorodnie. Przykładowo w XIX‑wiecznym prawie francuskim 
istniała szczątkowa regulacja postępowania nieprocesowego. Również w rosyjskiej 
ustawie postępowania sądowego cywilnego z dnia 20 listopada 1864 r., wzorowanej 
na kodeksie francuskim, nie unormowano początkowo tego postępowania, a uregu‑
lowano je dopiero w ustawie z dnia 14 kwietnia 1866 r. o postępowaniu sądowym 
zachowawczym, której przepisy włączono następnie do ustawy z 1864 r.3 Wówczas 
objęto jurysdykcją nieprocesową sprawy o wezwanie spadkobierców zmarłego, o za‑
chowanie jego majątku, dział spadku, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości 
czy też sprawy osób zaginionych bez wieści, jakkolwiek katalog tych spraw był stop‑
niowo poszerzany.

Rosyjska procedura cywilna zastąpiła obowiązujące na obszarze Królestwa Polskiego 
ustawodawstwo francuskie od dnia 1 (13) lipca 1876 r.4 Przepisy o postępowaniu są‑
dowym zachowawczym (art. 1401–146048) zawarte w Księdze Czwartej ustawy co do 
zasady nie rozciągały się jednak na warszawski okręg sądowy (Królestwo Polskie)5, 
lecz zostały zastąpione przez uregulowania zawarte w art. 1647–1797 ustawy. Te 
ostatnie regulowały następujące rodzaje spraw rozpoznawanych w trybie postępo‑
wań szczególnych: o sprostowanie aktów stanu cywilnego (art. 1647–1652), o upo‑
ważnienie kobiet zamężnych z powodu uznania męża za pozbawionego własnej woli 
lub z powodu odmówienia jej tego przez męża (art. 1653–1660), o przysposobienie, 
przy czym akt przysposobienia dokonywany był przed rejentem i składany jedy‑
nie do decyzji sądu okręgowego, a następnie do potwierdzenia przez sąd apelacyjny 
(art. 1661), o uznanie dzieci nieślubnych, które to oświadczenie także składane było 
przed rejentem (art. 1662), ze skarg na uchwały rad familijnych (art. 1666–1672), 
o uznanie osoby za pozbawioną własnej woli (art. 1673–1680), o ograniczenie 
zdolności prawnej przez dodanie doradcy sądowego (art. 1681), o ogłoszenie o ot‑
warciu spadku (art. 1682), o opieczętowanie majątku pozostałego po zmarłych 
(art. 1683–1702), o odjęcie pieczęci z majątku zmarłego (art. 1703–1722), o sporzą‑

3 Tekst ustawy z roku 1864 uwzględniający wszystkie zmiany i uzupełnienia do dnia 1 stycznia 1918 r. 
przetłumaczyli i opracowali – przy współudziale Stanisława Cara, redaktora Dziennika Urzędowego Mi‑
nisterstwa Sprawiedliwości – Jan Fidler i Stanisław Goldsztajn. Zob. ciż, Ustawa Postępowania Sądowego 
Cywilnego z roku 1864 (według wydania urzędowego z roku 1914) ze wszystkimi zmianami i uzupełnie‑
niami do dnia 1 stycznia 1918 roku, wydanymi w Królestwie Polskim, Warszawa 1918.

4 Na mocy ukazu carskiego z dnia 19 lutego (3 marca) 1975 r. Zob. szerzej A. Stawarska ‑Rippel, Rosyj-
ska procedura cywilna w pracach sekcji postępowania cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej II RP na przykładzie 
projektu „Tytułu o  dowodach” J.J. Litauera, Z  Dziejów Prawa, t.  3 (11), Katowice  2010, Prace Naukowe 
Uniwersytetu Śląskiego, s. 79 i n. wraz z przytoczoną tam literaturą.

5 Wyjątkowo zachowane zostały przepisy regulujące:
 1) sporządzenie inwentarza majątku ruchomego osób zmarłych, będących w służbie wojskowej lub woj‑

skowo‑morskiej (art. 14011 i 14041);
 2) zapisanie do ksiąg stanu cywilnego ślubów staroobrzędowców i sekstantów, jak również ślubów zawar‑

tych według przepisów innej wiary, wyznania oraz sekty przez osoby, które wyznawały wiarę prawo‑
sławną przed ogłoszeniem Najwyższego Ukazu z dnia 17 kwietnia 1905 r. w przedmiocie ustalenia za‑
sad tolerancji religijnej, jak również o zapisaniu dzieci zrodzonych z tych związków (art. 146049–146061).
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Edyta Gapska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; ukończyła aplikację sądową w okręgu Sądu 
Okręgowego w Lublinie; autorka publikacji z zakresu postępowania cywilnego, m.in. Wady orze-
czeń sądowych w postępowaniu cywilnym (2009), Czynności decyzyjne sądów w postępowaniu 
cywilnym (2010), Koszty postępowania cywilnego. Komentarz (2012).
Joanna Studzińska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu 
Najwyższego; autorka publikacji z zakresu postępowania cywilnego, m.in. Status prawny po-
woda cywilnego w procesie karnym (2007), Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. 
Praktyczne omówienie regulacji z orzecznictwem (2016).

Postępowanie nieprocesowe to jedyne kompleksowe opracowanie problematyki kodeksowego po-
stępowania nieprocesowego, uwzględniające aktualny stan prawny, w tym wynikający z wpro-
wadzenia w postępowaniu cywilnym elektronicznej formy niektórych czynności procesowych. 
Publikacja umiejscawia założenia i instytucje postępowania nieprocesowego w kontekście histo-
rycznym, wyjaśnia zakres zastosowania w tym trybie przepisów o procesie oraz analizuje poszcze-
gólne instytucje postępowania nieprocesowego zarówno z punktu widzenia teorii, jak i praktyki, 
przy uwzględnieniu reprezentatywnego i najnowszego orzecznictwa.
Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków (sędziów, adwokatów, radców prawnych, 
notariuszy i komorników), pracowników naukowych oraz aplikantów zawodów prawniczych.

„Jest to opracowanie o wysokim stopniu oryginalności, co stanowi o jego atrakcyjności dla po-
tencjalnych czytelników. Wydaje się, że każda osoba zajmująca się problematyką postępowania 
nieprocesowego może być zainteresowana skorzystaniem z wiedzy i analizy problemów praktycz-
nych odnoszących się do spraw rozstrzyganych w tym trybie. Autorki należytą uwagę poświęcają 
aspektom podmiotowym tego postępowania, a także odnoszą się do teorii i problemów praktycz-
nych związanych z dynamiką tego postępowania, a także – co równie istotne – zajmują się analizą 
specyfi ki orzeczeń wydawanych przez sąd w postępowaniu nieprocesowym”.
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