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Przedmowa

Publikacja jest pierwszym monograficznym opracowaniem, w którym została omó-
wiona instytucja rektyfikacji wyroków jako metoda usuwania z treści wyroku wad w po-
staci niepełności wyroku, niedokładności, błędu pisarskiego, błędu rachunkowego, in-
nej oczywistej omyłki w wyroku oraz niejednoznacznej (wątpliwej, zawiłej) treści wy-
roku. Rektyfikacja wyroków obejmująca sprostowanie, uzupełnienie i wykładnię ma
istotne znaczenie prawne, ponieważ wymienione powyżej wady wyroku mogą stanowić
przeszkodę uniemożliwiającą wykonanie wyroku.

Rozważania zawarte w pracy nie ograniczają się do wskazania i analizy problemów
pojawiających się podczas stosowania instytucji sprostowania, uzupełnienia i wykładni
wyroków, lecz zawierają również propozycje ich rozwiązań zarówno z teoretycznego,
jak i praktycznego punktu widzenia. Przedstawienie tych rozwiązań w połączeniu z licz-
nymi przykładami z praktyki i orzecznictwa, czynią publikację szczególnie użyteczną
dla praktyków: sędziów, pełnomocników procesowych – adwokatów i radców praw-
nych oraz komorników sądowych. Książka jest pozycją atrakcyjną również dla teorety-
ków oraz dla innych podmiotów zainteresowanych uzyskaniem kompletnego, wolnego
od oczywistych omyłek i jasnego wyroku.

Niniejsza monografia stanowi zaktualizowaną i przeredagowaną wersję mojej roz-
prawy doktorskiej pt. Rektyfikacja wyroków w procesie cywilnym, napisaną na Wy-
dziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i obronioną w lipcu 2021 roku.

Pragnę złożyć serdecznie podziękowania Panu prof. dr hab. Andrzejowi Marcinia-
kowi za inspirację, cenne rady, a także za wielokrotnie okazywane wsparcie. Szczególne
wyrazy wdzięczności za wieloletnią opiekę naukową, konstruktywne wskazówki, po-
święcony czas i wszelką pomoc składam na ręce mojego promotora – Pana dr hab. Jó-
zefa Jagieły, prof. UŁ, bez którego wsparcia niniejsza praca by nie powstała. Pragnę
także podziękować recenzentom rozprawy doktorskiej – Pani dr hab. Agnieszce Laskow-
skiej-Hulisz, prof. UMK oraz Panu dr hab. Radosławowi Flejszarowi, za czas poświęcony
na przygotowanie recenzji oraz cenne uwagi, które skłoniły mnie do ponownego prze-
myślenia wielu kwestii.
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