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PRZEDMOWA

Opracowanie, będące w polskiej literaturze prawniczej pierwszą próbą monograficz-
nego przedstawienia przebiegu procesu cywilnego, jest przeznaczone dla szeroko rozu-
mianego kręgu osób zainteresowanych stosowaniem przepisów kodeksu postępowania
cywilnego w praktyce. Ma ono ze swego założenia stanowić także uzupełniającą lekturę,
przydatną studentom wydziałów prawa i administracji, aplikantom sądowym, prokura-
torskim, adwokackim i radcowskim.

Kierując się tym głównym celem, autor uwzględnił również problematykę teoretyczną
w stopniu niezbędnym do zrozumienia opisywanych stadiów postępowania sądowego
oraz omawianych szczegółowo zasadniczych dla toku procesu czynności sądowych i pro-
cesowych. W opracowaniu scharakteryzowano więc w zarysie niektóre najistotniejsze
z punktu widzenia przebiegu procesu ogólne zasady postępowania cywilnego, zazwy-
czaj zwane zasadami naczelnymi tego postępowania, przybliżono też podstawowe za-
łożenia instytucji procesowych rzutujących na konstrukcję procesu cywilnego (pozew,
wyrok, apelacja itp.). W niektórych wypadkach przy omawianiu poszczególnych wątków
tematycznych wyjaśniano natomiast istotę i treść elementarnych pojęć procesowych,
które się w nich pojawiały (np. droga sądowa, jurysdykcja krajowa, immunitet parla-
mentarny, zdolność sądowa i procesowa, zdolność postulacyjna, legitymacja procesowa
i inne). W rezultacie tytułowy zakres opracowania został nieco poszerzony. W przeko-
naniu autora ma się to jednak przyczynić do wszechstronniejszego wyjaśnienia podsta-
wowej problematyki. Trudno byłoby zresztą przedstawić strukturę dynamiczną procesu
z całkowitym pominięciem struktury statycznej.

Co się tyczy samej konstrukcji opracowania, to przedstawiono stadialną strukturę
procesu cywilnego w jej ujęciu tradycyjnym. Omówiono kolejne, nieraz tylko prawdo-
podobne i ewentualne, etapy oraz podetapy postępowania przed sądem pierwszej i dru-
giej instancji wraz z ich wersjami pobocznymi, a także dwa zasadnicze postępowania
prowadzone już po prawomocnym zakończeniu procesu: postępowanie kasacyjne i po-
stępowanie ze skargi o wznowienie. W opracowaniu wskazano wiele orzeczeń Sądu
Najwyższego, wychodząc z założenia, że znajomość judykatury jest konieczna nawet
w sporach teoretycznych. Nie można poza tym bagatelizować znaczenia pojmowania
danych przepisów prawa oraz poszczególnych rozwiązań i instytucji w praktyce.

W oferowanym Czytelnikom drugim wydaniu Przebiegu procesu cywilnego uwzględ-
niono najistotniejsze – z punktu widzenia przedstawionej problematyki – zmiany wpro-
wadzone do kodeksu postępowania cywilnego po ukazaniu się pierwszego opracowania.
Chodzi m.in. o obszerne nowele procesowe z 5 grudnia 2008 r. (zmiany w zakresie mię-
dzynarodowego postępowania cywilnego i inne) oraz z 16 września 2011 r. (nowa regu-
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Przedmowa

lacja koncentracji materiału procesowego przed sądem pierwszej instancji, zniesienie
odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych, zmiany w przepisach dotyczących
instytucji zażalenia i inne). Wykorzystano również najnowsze orzecznictwo Sądu Naj-
wyższego. W niektórych miejscach dokonano poszerzenia i korekty rozważań meryto-
rycznych (np. w odniesieniu do immunitetu parlamentarnego, zasady koncentracji ma-
teriału procesowego). Wprowadzono też nowe wątki, przykładowo, omówiono zasadę
rzetelnego procesu.

Redagując niniejsze opracowanie, autor czerpał wiele materiału ze swego doświad-
czenia zawodowego i dydaktycznego. Mimo wszystko opracowanie, chociażby ze wzglę-
du na jego pionierski charakter, niewątpliwie nie jest bezbłędne. Autor będzie więc
wdzięczny za krytyczne spostrzeżenia i uwagi dotyczące wszelkiego rodzaju usterek.

 
Warszawa, 15 lutego 2013 r.

14



Rozdział pierwszy

POJĘCIE, CEL I ELEMENTY SKŁADOWE PROCESU CYWILNEGO

I. Uwagi wstępne

Istnienie norm prawnych o charakterze materialnym – karnych, cywilnych i admini-
stracyjnych – przesądza o konieczności tworzenia przez państwo różnego rodzaju prze-
pisów proceduralnych. Zawarte w tych normach zakazy i nakazy nie zawsze wszak są
przestrzegane, stąd też zainteresowane osoby oczekują, że ich naruszone prawa pod-
miotowe zostaną ochronione w drodze przymusu państwowego. Współczesne systemy
prawne dopuszczają wprawdzie skorzystanie niekiedy z samopomocy, lecz ta archaiczna
forma przymusu ma znaczenie szczątkowe i wyjątkowe. Pomijając jej niestosowność,
całkowitą nieprzydatność i nierealność w wielu sytuacjach oraz trudności w przeprowa-
dzaniu, mały zakres dozwolonej samopomocy wynika też z faktu, że łatwo może ona
nabrać znamion przemocy i rewanżu. Uznaje się więc powszechnie, że to władza pań-
stwowa ma zapewnić przestrzeganie prawa i udzielić ochrony prawnej.

Urzeczywistnianie norm prawa materialnego cywilnego nie dokonuje się w sposób
jednolity. W Polsce następuje ono przede wszystkim w postępowaniu sądowym, w mniej-
szym zaś zakresie w rozmaitych postępowaniach pozasądowych1. Przez cywilne postę-
powanie sądowe należy rozumieć rozpoznawanie spraw cywilnych przez sądy pań-
stwowe. Jaki jest natomiast na gruncie kodeksu postępowania cywilnego sens pojęcia
„sprawa cywilna”, nie da się jednoznacznie stwierdzić. Wątpliwości nie rozwiewają ani
doktryna, ani ustawodawca. Wprawdzie z art. 1 k.p.c., wynika, że kodeks postępowania
cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa
cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z za-
kresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego ko-
deksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne), jednakże z unormowania
tego nie można wysnuć określonego kryterium, które pozwalałoby każdorazowo jasno

1 Postępowanie pozasądowe to w szczególności postępowanie przed sądami polubownymi, arbitrażami między-
narodowymi, komisjami pojednawczymi w sprawach ze stosunków pracy, mediatorem. W literaturze klasyfikacja
postępowania przed sądami polubownymi budzi niekiedy zastrzeżenia. Twierdzi się mianowicie, że i w tym wypadku
chodzi o postępowanie sądowe. Zob. T. Ereciński, K. Weitz, Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008, s. 23 i n. oraz wskazana
tam literatura.

15



Rozdział pierwszy. Pojęcie, cel i elementy składowe...

i zdecydowanie ustalić, iż mamy do czynienia ze sprawą cywilną2. Uwzględniać bowiem
trzeba nie tylko kryterium materialnoprawne, lecz również – jako pomocnicze, a częs-
tokroć jako wyłączne – kryterium formalne. Z tego względu trafnie zauważono w litera-
turze, że tym samym nie ma spraw „ze swej istoty” cywilnoprawnych lub administra-
cyjnych, albowiem wola ustawodawcy decyduje o tym, czy konkretna sprawa będzie
rozpoznawana w postępowaniu cywilnoprawnym, czy administracyjnoprawnym. Do-
konując tego rozgraniczenia, ustawodawca kieruje się względami celowościowymi (za
postępowaniem administracyjnym przemawia jego prostota i szybkość, a także większe
niż przez sądy uwzględnianie w swej działalności założeń polityki państwa w sferach
uznanych za istotne)3. Dlatego też zawodzi nawet tradycyjny element stosunku cywil-
noprawnego, jakim jest pozycja stron tego stosunku wobec siebie. Uznaje się zaś, że dla
stosunków regulowanych przez prawo cywilne charakterystyczna jest autonomiczność
stron, a w konsekwencji tej autonomiczności równorzędność tych stron, a więc brak
podporządkowania jednej ze stron drugiej stronie4. Wskazane kryterium nie jest współ-
cześnie decydujące, gdyż także w ramach tzw. stosunku spornoadministracyjnego (sto-
sunku administracyjnoprawnego realizującego się wprawdzie dopiero na etapie proce-
duralnym) ma miejsce zrównanie ról procesowych organu administracyjnego i podmiotu
administrowanego, a samo postępowanie sądowoadministracyjne ma charakter kontra-
dyktoryjny. W nauce prawa administracyjnego przyjmuje się nawet, nieco przesadnie,
że w ramach tego stosunku dochodzi wręcz do pełnego zbliżenia procesowego stosunku
administracyjnoprawnego i stosunku cywilnoprawnego5.

Wszystko to sprawia, że w naszym systemie prawnym analogiczna trudność pojawia
się także w związku z określeniem pojęcia spraw administracyjnych przynależnych do
kompetencji sądów administracyjnych. W konsekwencji powstaje niełatwe zagadnienie
delimitacji właściwości sądów powszechnych i właściwości sądów administracyjnych
w konkretnej sprawie. Obawę naruszenia przez te sądy granic swojej właściwości (w zna-

2 Także art. 1 k.c. stanowiąc, że Kodeks ten reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami
prawnymi, nie określa tego, co należy rozumieć przez ogólne pojęcie „stosunek cywilnoprawny”. Zob. S. Dmowski
(w:) S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2011, s. 16.

3 R. Hauser (w:) Z. Duniewska, R. Hauser, M. Jaśkowska, M. Matczak, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, System Prawa
Administracyjnego. Instytucje prawa administracyjnego, t. 1, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, War-
szawa 2010, s. 197. Poszukiwanie kryteriów delimitacji prawa administracyjnego i prawa cywilnego ma swoją historię
doktrynalną. J. Jeżewski zauważa, że ta płaszczyzna badawcza łączy się z rozstrzyganiem na podstawie prawa stoso-
wanego o właściwości organu orzekającego. W związku zaś z tym, że kryteria obu wskazanych działów prawa (kry-
terium władztwa i stosunku prawnego) nie dają podziałów rozłącznych wymagają one relatywizacji zależnie od celu.
Przywołuje przykładowo pogląd E. Iserzona, który opowiedział się za kryterium formalnym: „jaki organ jest kompe-
tentny do orzekania” (E. Iserzon, Rozgraniczenie sfer prawa administracyjnego i cywilnego, Prawo i Życie 1964, nr 4). Tylko
na tej różnicy formalnoprawnej, różnicy co do kompetencji, możemy oprzeć kryterium przy ocenie, czy stosunek
prawny znajduje się w sferze władczej, tj. prawa administracyjnego, czy też w sferze niewładczej – prawa cywilnego.
J. Jeżewski podkreśla zarazem, że kwalifikacja prawa stosowanego determinująca właściwość organu orzekającego,
aczkolwiek ma znaczenie praktyczne, nie rozstrzyga oczywiście zagadnienia delimitacji na płaszczyźnie teoretycznej.
J. Jeżewski, Prawo stosowane jako kryterium rozgraniczenia drogi administracyjnej i drogi sądowej (w:) Wypieranie prawa ad-
ministracyjnego przez prawo cywilne, pod red. A. Doliwy, S. Prutisa, Białystok 2012, s. 15.

4 A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998, s. 26 i n. Autor ten wskazuje też na drugą zasadniczą
cechę wyróżniającą metodę cywilistyczną i oparte na niej stosunki cywilnoprawne: brak bezpośredniego przymusu ze
strony organów państwa. W metodzie administracyjnej natomiast, obok zasady władztwa, zawarte jest podporząd-
kowanie strony określonego stosunku organowi administracji publicznej. W praktyce te modelowe cechy obu metod
są stosowane albo w postaci czystej, albo mieszanej. Por. S. Dmowski (w:) S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu
cywilnego..., s. 18.

5 R. Hauser (w:) System Prawa Administracyjnego..., t. 1, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego, A. Wróbla, s. 197.
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czeniu przypisanej ustawowo kompetencji) można zauważyć zarówno w literaturze pro-
cesu cywilnego, jak i literaturze postępowania sądowoadministracyjnego. Dostrzegając,
że sprawowany przez sądy administracyjne wymiar sprawiedliwości ma charakter spe-
cyficzny (zgodnie z art. 184 Konstytucji RP ogranicza się do kontroli administracji pub-
licznej)6, podkreśla się zarazem, że przysługujące każdemu z mocy Konstytucji prawo do
sądu oznacza prawo do rozpoznania sprawy przez sąd właściwy. Doniosłość tej cechy
nie jest błaha, skoro w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP została wymieniona na pierwszym
miejscu. Prawo do sądu powinno bowiem być realizowane nie przed jakimkolwiek są-
dem, lecz sądem właściwym ze względu na przedmiot sporu7. Dlatego też sposób roz-
graniczenia kompetencji sądów powszechnych i administracyjnych to w żadnym wy-
padku kwestia o znaczeniu jedynie czysto-techniczno-organizacyjnym8.

W polskim systemie prawnym w najszerszym zakresie zadanie rozpoznawania spraw
cywilnych spełniają sądy powszechne. Szczególna rola tych sądów wynika z art. 177
Konstytucji RP, zgodnie z którym, sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości
we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości
innych sądów. Tymi innymi sądami są: Sąd Najwyższy i, jak to niektórzy uważają, sądy
administracyjne, w tym Naczelny Sąd Administracyjny. Jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy,
to o rozpoznawaniu przez ten Sąd spraw cywilnych mówi się wyraźnie w art. 2 § 1 k.p.c.9
Natomiast zaliczenie sądów administracyjnych do kręgu sądów „cywilnych” uznać trze-
ba co najmniej za kontrowersyjne, chociaż sądy te (rozpoznając skargi na decyzje admi-
nistracyjne – bezpośrednio: wojewódzkie sądy administracyjne, pośrednio: Naczelny Sąd
Administracyjny) czynią to niekiedy – z punktu widzenia materii prawnej – również
w typowych sprawach cywilnych, przy czym samo postępowanie sądowoadministra-
cyjne cechuje, jak już podkreślono, równorzędność stron w nim występujących. Chodzi
o takie wypadki, w których przepisy szczególne wyłączają postępowanie sądowe i prze-
kazują rozpoznawanie spraw mających ze swej istoty charakter spraw cywilnych do
właściwości innych organów (art. 2 § 3 k.p.c.)10. Upraszczając zatem zagadnienie, przyj-
mijmy jednak, że sąd administracyjny orzeka jedynie w postępowaniu zbliżonym do
cywilnego, natomiast rozpoznaje spory w sprawach niemających cech spraw cywilnych
w rozumieniu art. 1 k.p.c. Traktowanie sądów administracyjnych jako sądów orzekają-
cych – niekiedy – w sprawach cywilnych jest nietrafne także i z tego względu, że u pod-
stawy postępowania sądowoadministracyjnego każdorazowo leży wcześniejszy okreś-
lony stosunek administracyjny, charakteryzujący się podporządkowaniem jednego pod-

6 Odrębną kwestią jest, że sądy te, podobnnie jak sądy powszechne, działając w każdym wypadku na żądanie
uprawnionego podmiotu, wyrażone w przepisanej formie, a zatem nie z urzędu, rozstrzygają jednak zawsze konkretne
spory, a więc i konkretne stany faktyczne, przy czym nie ma znaczenia, iż podłożem tych sporów może być chęć
kwestionowania aktu o charakterze ogólnym, jak i indywidualnym. Z drugiej strony specyfiką wymiaru sprawiedli-
wości sądów administracyjnych jest także to, że sądy te powołane są do rozpatrywania wyłącznie aspektu prawnego
danego stanu faktycznego i prawnego ustalonego przez organ administracji. Zob. M. Jaśkowska, Konstytucyjnoprawne
podstawy sądownictwa powszechnego i administracyjnego oraz delimitacja właściwości tych sądów (w:) Aktualne problemy roz-
graniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, pod red. M. Błachuckiego, T. Górzyńskiej, Warszawa 2011,
s. 15 i 19 i powołana tam literatura.

7 M. Jaśkowska, Konstytucyjnoprawne podstawy..., s. 13.
8 Tamże, s. 16. O sposobie rozwiązywania sporów kompetencyjnych pomiędzy sądami powszechnymi a organami

administracji publicznej zob. rozważania w rozdziale trzecim podrozdziale V.3.3.
9 W ujęciu konstytucyjnym Sąd Najwyższy to sąd szczególny.
10 Na przykład w sprawach co do pewnych kwestii związanych z prawem użytkowania wieczystego.
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