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WSTĘP

Celem opracowania jest przekazanie skondensowanej wiedzy w formie 

zrozumiałych (prostych) pytań i odpowiedzi, które pozwolą efektywniej 

ją przyswajać. Taka metoda nauki pozwala na lepsze zapamiętywanie 

informacji, co zostało potwierdzone w badaniach naukowych, a także 

na zweryfi kowanie materii, która wymaga powtórzenia.

Autorzy mają nadzieję, że forma opracowania pozwoli nie tylko na 

przyswojenie podstawowych zagadnień z postępowania cywilnego, a tak-

że będzie pomocnym narzędziem do powtórzenia tych zagadnień przed 

egzaminem.

Opracowanie zawiera krótkie wprowadzenie do każdego zagadnienia 

w ramach poszczególnych części Kodeksu postępowania cywilnego, pyta-

nia wraz z odpowiedziami oraz wskazane przepisy, które będą konieczne 

do zrozumienia danej regulacji prawnej.

Z punktu widzenia Czytelnika największą korzyścią jest to, że pytania 

zostały opracowane przez młodego autora we współpracy z nauczycielami 

akademickimi. Świeże spojrzenie na postępowanie cywilne, pod meryto-

rycznym nadzorem wieloletnich praktyków, umożliwiło zaprezentowanie 

wiedzy w zwięzły sposób, przy jednoczesnym kompleksowym omówieniu 

najważniejszych zagadnień.

Przed rozpoczęciem lektury warto zapoznać się z „legendą” znaków 

grafi cznych stosowanych w opracowaniu.

Autorzy
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ROZDZIAŁ 1

Postępowanie cywilne – 
zagadnienia ogólne

1. SPRAWY ROZPATRYWANE W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

Za sprawy cywilne, do rozpoznawania których powołane są sądy po-

wszechne oraz Sąd Najwyższy (o ile przepis szczególny nie stanowi 

inaczej – art. 2 k.p.c.), uznaje się sprawy ze stosunków z zakresu pra-

wa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak rów-

nież w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, oraz w innych 

sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw 

szczególnych (art. 1 k.p.c.).

Na podstawie jakich kryteriów dokonuje się wyodrębnienia spraw 

cywilnych?

Ustawowa definicja spraw cywilnych, zawarta w art. 1 k.p.c., po-

zwala na wyodrębnienie spraw rozpoznawanych przez sądy na 

podstawie:↳ kryterium materialnoprawnego → unormowanych przepisami 

prawa cywilnego, a w szczególności sprawy z zakresu: prawa 

cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pra-

cy; sprawy należące do tej grupy pozostają zawsze sprawami 

cywilnymi, bez względu na organ właściwy do ich rozpozna-

wania;↳ kryterium formalnoprawnego → przekazanych do właściwości są-

dów powszechnych, a w szczególności sprawy z zakresu ubezpie-

czeń społecznych oraz „inne sprawy”, do których przepisy Kodeksu 
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postępowania cywilnego stosuje się z mocy ustaw szczególnych 

(np.: zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni, ochro-

na konkurencji i konsumenta).

Art. 2 § 1 k.p.c. – do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy po-

wszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz 

Sąd Najwyższy.

Czy dopuszczalność drogi sądowej przesądza o skuteczności docho-

dzenia roszczenia w postępowaniu cywilnym?

Nie, ponieważ dopuszczalność drogi sądowej w określonej sprawie 

stanowi przesłankę procesową, warunkującą możliwość prowadzenia 

postępowania oraz uzyskania orzeczenia w postępowaniu sądowym 

w celu zapewnienia ochrony prawnoprocesowej. Natomiast skutecz-

ność dochodzonego roszczenia wiąże się z aspektem zasadności rosz-

czenia (w znaczeniu materialnoprawnym). Są to zatem dwie odrębne 

kwestie. Sam dostęp do sądu nie decyduje o uwzględnieniu żądań 

dotyczących wnioskowanej ochrony prawnej w postępowaniu cywil-

nym. Natomiast przesłanka procesowa dopuszczalności drogi sądowej 

warunkuje możliwość wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz 

wydania rozstrzygnięcia w sprawie cywilnej.

Jakie rodzaje postępowania cywilnego można wyróżnić na podstawie 

systematyki Kodeksu?

Na podstawie systematyki Kodeksu postępowania cywilnego można 

wyróżnić następujące rodzaje postępowania cywilnego:

▶ postępowanie rozpoznawcze,↳ tryb procesowy oraz tryb nieprocesowy,

▶ postępowanie zabezpieczające,

▶ postępowanie egzekucyjne,

▶ postępowanie międzynarodowe,

▶ postępowanie przed sądem polubownym (arbitrażowe),
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↳ jednakże to postępowanie nie spełnia wymogu postępowania sądo-

wego → jest przejawem alternatywnych metod rozpoznania spraw 

cywilnych (ADR).

Co stanowi przedmiot postępowania cywilnego?

Przedmiotem postępowania sądowego jest roszczenie procesowe, tj.:↳ skierowane do sądu i oparte na przytoczonych okolicznościach 

faktycznych,↳ żądanie udzielenia ochrony prawnej, poprzez wydanie rozstrzyg-

nięcia konkretyzującego normę prawną.

2. NADUŻYCIE PRAW PROCESOWYCH

Z uprawnienia przewidzianego w przepisach postępowania stronom 

i uczestnikom postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego 

z celem, dla którego je ustanowiono – nadużycie prawa procesowe-

go (art. 41 k.p.c.).

Jakie zachowania mogą być zakwalifi kowane jako nadużycie prawa 

procesowego?

Za nadużycie prawa procesowego można uznać między innymi:↳ celowe opóźnianie postępowania sądowego;↳ celowe wielokrotne zgłaszanie tych samych wniosków w toku po-

stępowania;↳ podnoszenie nieuzasadnionych zarzutów i środków zaskarżenia, 

w tym tzw. zażalenia kaskadowe;↳ kwestionowanie decyzji procesowych sądu opartych na prawidło-

wym stosowaniu norm procesowych;↳ zgłaszanie niezasadnych wniosków o wyłączenie sędziego.
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Jakie sankcje może nałożyć sąd w związku z nadużywaniem praw 

procesowych przez stronę?

Sąd może w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie:

▶ na stronę nadużywającą uprawnień procesowych nałożyć grzywnę;

▶ niezależnie od wyniku sprawy, odpowiednio do spowodowanej nad-

użyciem zwłoki w jej rozpoznaniu, włożyć na jedną ze stron obowiązek 

zwrotu kosztów w części wyższej, niż nakazywałby to wynik sprawy, 

a nawet zwrotu kosztów w całości;

▶ na wniosek strony przeciwnej:→ przyznać od strony nadużywającej uprawnień procesowych koszty 

procesu podwyższone odpowiednio do spowodowanego naduży-

ciem zwiększenia nakładu pracy strony przeciwnej na prowadze-

nie sprawy, nie więcej jednak niż dwukrotnie;→ podwyższyć stopę odsetek zasądzonych od strony, której naduży-

cie uprawnień procesowych spowodowało zwłokę w rozpoznaniu 

sprawy, za czas odpowiadający tej zwłoce. Stopa może zostać pod-

wyższona nie więcej niż dwukrotnie (art. 2262 § 2 k.p.c.).↳ Sankcje mogą zostać nałożone w sposób kumulatywny.

Na czym polegają zasady procesowe w postępowaniu cywilnym?

Zasady procesowe stanowią normy zawierające założenia, według 

których toczy się postępowanie cywilne, kształtują bowiem jego 

treść i formę. Zasady nie są wyraźnie wyodrębnione, lecz zostały 

rozporoszone w poszczególnych przepisach Kodeksu postępowa-

nia cywilnego.

Jakie są naczelne zasady postępowania cywilnego?

Do naczelnych zasad postępowania cywilnego zaliczane są:

▶ zasada równości –↳ przyznaje stronom i uczestnikom postępowania równy dostęp do 

organów wymiaru sprawiedliwości, strony są traktowane w taki 

sam sposób według norm prawnych;
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▶ zasada dyspozycyjności –↳ inaczej zasada rozporządzalności stron procesowych; strony mają 

prawo zawrzeć ugodę sądową, przykładowo powód może cofnąć 

pozew, a pozwany uznać powództwo;

▶ zasada kontradyktoryjności –↳ inaczej zasada sporności;

▶ zasada prawdy materialnej –↳ wydanie orzeczenia przez sąd, które jest zgodne ze stanem fak-

tycznym w danej sprawie;

▶ zasada koncentracji materiału procesowego –↳ nakazuje sądowi prowadzenie postępowania w taki sposób, aby 

postępowanie było prowadzone szybko i sprawnie oraz aby zebra-

no dowody niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy;

Art. 6 § 1 k.p.c. Sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dą-

żyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli 

jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy.

▶ zasada bezpośredniości –↳ całe postępowanie dowodowe musi być przeprowadzone przed 

sądem, przed którym nastąpi zbadanie i rozstrzygnięcie sprawy 

(wyjątkiem jest między innymi tzw. sędzia wyznaczony oraz sąd 

wezwany – por. art. 236 k.p.c.);

▶ zasada ustności i pisemności.

Jak realizowana jest zasada równości w postępowaniu cywilnym?

Zasada równości realizowana jest poprzez:

▶ powinność wysłuchania obu stron (audiatur et altera pars); przy czym:↳ każda ze stron ma możliwość zaprezentowania swojego stanowiska;

▶ stronom i uczestnikom występującym bez profesjonalnego pełnomoc-

nika sąd powinien udzielać niezbędnych pouczeń co do czynności 

procesowych;
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