
MONOGRAFIE
   

CENA 189 ZŁ (W TYM 5% VAT)

ZAMÓWIENIA:
INFOLINIA 801 04 45 45, FAX 22 535 80 01
ZAMOWIENIA@WOLTERSKLUWER.PL
WWW.PROFINFO.PL

redakcja naukowa Izabella Gil

postępowanie cyw
ilne w

 dobie przem
ian

redakcja naukow
a Izabella G

il

Opracowanie zawiera systemowe ujęcie zagadnień z zakresu postępowania cywilnego, 
omówienie ostatnich zmian, wad i pozytywnych aspektów wprowadzonych nowelizacji, 
jak również zawarto w nim porównania instrumentów prawnych wykorzystywanych w in-
nych systemach prawnych (np. niemieckiego prawa dokumentowego i upominawczego). 
Dokonano analizy instytucji prawnych w ramach poszczególnych etapów postępowania 
rozpoznawczego. W szczególności przedstawione zostały kwestie dotyczące przeprowa-
dzania postępowania rozpoznawczego przy wykorzystaniu tzw. formy dokumentowej, 
przygotowania rozprawy oraz inne rozwiązania prawne służące usprawnieniu prowadze-
nia postępowań cywilnych, takie jak informatyzacja postępowania cywilnego.
Ze względu na omówienie różnych wątków z zakresu szeroko rozumianego postępo-
wania cywilnego monografi a może być cennym źródłem informacji dla praktyków sto-
sujących obowiązujące przepisy prawa, tj. sędziów, adwokatów czy radców prawnych, 
a także dla przyszłych adeptów zawodów prawniczych, studentów prawa oraz teorety-
ków tej dziedziny.
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CZĘŚĆ I

ZAGADNIENIA
PRAWNOPORÓWNAWCZE I ZASADY

POSTĘPOWANIA CYWILNEGO





Sławomir Cieślak

Zagadnienia strukturalne niemieckiego
postępowania dokumentowego

i upominawczego

1. Wprowadzenie

Przedmiotem opracowania jest zaprezentowanie niektórych zagadnień
strukturalnych dotyczących niemieckiego postępowania dokumento‐
wego i upominawczego. Przy wyborze tych zagadnień oparto się na
klasyfikacji metod podejścia do analizy zagadnień procesowych zapro‐
ponowanej w nauce. Przyjęto w niej, że każdą procedurę można poddać
badaniu w trojakim ujęciu, tj. z punktu widzenia jej struktury statycznej
i dynamicznej, jak również pod kątem zbiegu (potencjalnego) możli‐
wych procedur w tej samej sprawie1. Przedmiotem zainteresowania
będą w dalszym ciągu postępowania dokumentowe i upominawcze
w trzecim z ww. ujęć, a więc analiza relacji zachodzących między po‐
stępowaniem dokumentowym i upominawczym oraz innymi rodzaja‐
mi niemieckiego postępowania cywilnego, w których może być załat‐
wiona ta sama sprawa cywilna.

Niemieckie postępowanie dokumentowe zostało uregulowane w księ‐
dze 5 ZPO, jako szczególny rodzaj postępowania (besondere Verfah‐

1 S. Cieślak, Powiązania wewnątrzsystemowe w postępowaniu cywilnym, Warszawa
2013, s. 15–17; zob. M. Waligórski, Polskie prawo procesowe cywilne. Funkcja i struktura
procesu, Warszawa 1947, s. 2, 32–33.
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rensart), w którym powód powinien uzyskać tytuł egzekucyjny (voll‐
streckbarer Titel) szybciej niż w zwykłym postępowaniu (ordentlichen
Verfahren)2. Stanowi ono przy tym jeden z rodzajów postępowań upro‐
szczonych (summarisches Verfahren), obok postępowania wekslowego
(Wechselprozess), czekowego (Scheckprozess) oraz postępowania upo‐
minawczego (Mahverfahren). Wspólną cechą wszystkich ww. postę‐
powań jest przyspieszenie załatwienia niektórych rodzajów spraw cy‐
wilnych w porównaniu ze zwyczajnym postępowaniem. Cel w postaci
przyspieszenia załatwienia tych spraw nie jest jednak osiągany w tych
postępowaniach w jednakowy sposób. W wypadku postępowania do‐
kumentowego środkiem służącym do realizacji tego celu jest tymcza‐
sowe ograniczenie ogólnego postępowania dowodowego. Korzyścią
dla powoda jest szybkie uzyskanie tymczasowego tytułu egzekucyjnego
(vorläufigen Vollstreckungstitel)3. Ograniczenie postępowania dowo‐
dowego polega na tym, że powód może wykazywać prawdziwość twier‐
dzeń o okolicznościach faktycznych uzasadniających żądanie powódz‐
twa wyłącznie za pomocą dokumentu. Ponadto możliwość obrony po‐
zwanego jest ograniczona do dowodu z dokumentów oraz z przesłu‐
chania stron (§ 595 Abs. 2 ZPO)4. Nie jest dopuszczalne też wytoczenie
powództwa wzajemnego (§ 595 Abs. 1 ZPO). Pozwany może jednak
zastrzec możliwość obrony swoich praw w drugim stadium postępo‐
wania w tej samej instancji, określanym mianem dalszego postępowa‐
nia (Nachverfahren). W literaturze podkreśla się, że postępowanie do‐
kumentowe nie stanowi w takiej sytuacji wcześniejszej (poprzedzają‐
cej) instancji i dalsze postępowanie nie służy jedynie kontroli, czy wy‐
rok zastrzeżony został wydany w postępowaniu dokumentowym
zgodnie z przepisami postępowania5. Postępowanie dokumentowe
oraz dalsze postępowanie stanowią dwie części jednego postępowania

2 J. Krőger, S. Grüter, Schuldrecht, wyd. 3, Beck-online 2016, nb 98; J. Braun [w:]
Münchener  Kommentar  zur  Zivilprozessordnung  mit  Gerichtsverfassungsgesetz  und
Nebengesetzen, red. T. Rauscher, W. Krüger, wyd. 5, Beck-online 2016, Nb 1 do § 592.

3 C. Kratz [w:] Beck'scher Online-Kommentar ZPO, red. V. Vorwerk/ Ch. Wolf,
wyd. 21, Beck-online 2016, nb 1 do § 592.

4 J. Braun [w:] Münchener..., nb 2 do § 592; H. Eichele [w:] Zivilprozessordnung.
Familienverfahren. Gerichtsverfassung. Europäisches Verfahrensrecht. Handkommen‐
tar, red. I. Saenger, wyd. 6, Beck-online 2015, nb 2 uwag wstępnych przed § 592.

5 C. Kratz [w:] Beck'scher Online-Kommentar ZPO, nb 4 do § 600, stwierdził, że „der
Urkundenprozess  ist  im  Verhāltnis  zu  dem  Nachverfahren  daher  kein  «früherer
Rechtszug»”.
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cywilnego obejmującego ten sam przedmiot sporu (zwei Teile eines
einheitlichen Verfahrens mit demselben Streitgegenstand)6. W drugiej
jego części (Nachverfahren) są dopuszczalne wszystkie środki obrony
i ataku, w tym także możliwe jest wytoczenie powództwa wzajemnego.

Z punktu widzenia relacji zachodzących między różnymi rodzajami
postępowania cywilnego w tej samej sprawie ważne jest spostrzeżenie,
iż to dalsze postępowanie toczy się już według przepisów o postępo‐
waniu zwykłym (ordentliche Verfahren)7. Zgodnie z § 600 Abs. 1 ZPO,
gdy prawa pozwanego zostaną zastrzeżone, spór pozostaje zawisły
w zwykłym postępowaniu. Ponadto wszczęcie postępowania doku‐
mentowego bądź procesu zwykłego w tej samej sprawie nie oznacza, że
nie może nastąpić zmiana sposobu załatwienia sprawy. Możliwe jest
bowiem przejście postępowania dokumentowego w proces zwykły, jak
i odwrotnie. W związku z tym konieczne będzie ustalenie przede
wszystkim sposobu uregulowania przez ustawodawcę niemieckiego
powiązań zachodzących między procesem zwykłym oraz postępowa‐
niem dokumentowym. W dalszej kolejności należy przedstawić relacje
między postępowaniem dokumentowym i upominawczym oraz mię‐
dzy nimi i innymi szczególnymi rodzajami postępowania cywilnego8.

W ramach wprowadzenia do zasadniczej części rozważań należy
wspomnieć, że kwestia relacji między różnymi procedurami w tej samej
sprawie jest przedmiotem zainteresowania w literaturze niemieckiego
prawa procesowego cywilnego. Przy czym na ich oznaczenie jest uży‐
wane ogólne określenie stosunku postępowań względem siebie, które
niewątpliwie ma szerszy zakres znaczeniowy niż pojęcie powiązań
wewnątrzsystemowych zaproponowane w nauce polskiej9.

6 C. Kratz [w:] Beck'scher Online-Kommentar ZPO, nb 4 do § 600.
7 Z tego względu w literaturze jest używane sformułowanie o przejściu postępowania

dokumentowego w zwykłe  postępowanie  (Übergang  ins  ordentliche  Verfahren/Na‐
chverfahren), zob. np. J. Krőger, S. Grüter, Schuldrecht, wyd. 3, Beck-online 2016, nb 101;
H. Eichele [w:] Zivilprozessordnung..., nb 1 do § 600.

8 W prawie pracy wyraźnie wyłączono zastosowanie procedury dokumentowej,
dlatego problematyka relacji między postępowaniem dokumentowym i postępowaniem
w sprawach pracowniczych została pominięta w dalszych rozważaniach.

9 Obejmuje ono m.in. również stosunek między dwoma procesami w tej samej
sprawie,  co  prowadzi  do  niedopuszczalności  powództwa  w  drugim  procesie  po
powstaniu zawisłości sprawy we wcześniej wszczętym postępowaniu, zob. np. J. Braun
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