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Przedmowa

Postępowanie cywilne jest gałęzią prawa, która wymaga umiejętności przyswojenia 
sobie nie tylko treści przepisów prawnych, ale przede wszystkim zrozumienia, jak funk-
cjonują one w praktyce. Takich przykładów „prawa w działaniu” dostarcza orzecznictwo 
sądowe, a zwłaszcza rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. 

Inicjatywę opracowania zbioru najważniejszych orzeczeń z zakresu postępowania 
cywilnego podjęła grupa studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warszawskiego pod kierownictwem dr hab. Karola Weitza. Jej efektem jest niniejsze 
opracowanie, zawierające omówienie ponad 500 orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, 
Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Obejmuje ono problematykę wszystkich 
pięciu części Kodeksu postępowania cywilnego. Ze względu jednak na znaczenie, jakie 
dla prawidłowego zrozumienia procesu cywilnego ma regulacja zawarta w jego części 
pierwszej – postępowaniu rozpoznawczym, większość orzeczeń dotyczy właśnie tej 
materii. Znalazło to także swój wyraz w podziale Zbioru. 

Niniejsza książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów wydziałów 
prawa, którzy chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę o wiadomości dotyczące praktycznego 
zastosowania przepisów, których treść poznają. Może ona również stanowić użyteczne 
uzupełnienie podręczników oraz wiedzy przekazywanej na wykładach, ćwiczeniach  
i seminariach z postępowania cywilnego. Zbiór może być także przydatny dla osób 
przygotowujących się do egzaminów magisterskich i aplikacyjnych oraz dla wszystkich, 
którzy zajmują się stosowaniem i wykładnią prawa procesowego cywilnego, w tym także 
sędziów, adwokatów czy radców prawnych. 

Decydujące znaczenie dla interpretacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego 
ma niewątpliwie wykładnia dokonywana przez Sąd Najwyższy – Izbę Cywilną oraz 
Izbę Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. W niniejszym Zbiorze są 
omówione ponadto orzeczenia sądów apelacyjnych oraz niektóre orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego dotyczące przepisów Kodeksu. Książka zawiera wybór orzeczeń, 
które – zdaniem twórców Zbioru – mają istotne znaczenie dla stosowania i wykładni 
prawa procesowego cywilnego. Przy wyborze orzeczeń oraz ich opracowaniu autorzy 
kierowali się przede wszystkim wartością dydaktyczną poszczególnych rozstrzygnięć 
oraz ich znaczeniem dla praktyki. 

Zwrócić należy uwagę na fakt, że tezy wyroków i postanowień Sądu Najwyższego 
mogą, aczkolwiek nie muszą, być tezami redakcyjnymi sformułowanymi przez właściwe 
składy orzekające lub Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Dotyczy to zwłaszcza 
tych orzeczeń, które nie zostały opublikowane w zbiorach urzędowych orzecznictwa Sądu 
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Najwyższego albo zbiorach orzecznictwa odpowiednich sądów apelacyjnych. Jedynie 
w wypadku uchwał podejmowanych przez Sąd Najwyższy tezą jest zawsze dosłowne 
brzmienie sentencji uchwały. 

Student korzystający ze Zbioru powinien mieć świadomość licznych zmian, które do-
konały się w Kodeksie postępowania cywilnego w ostatnich latach, a które miały między 
innymi na celu przywrócenie mu klasycznej postaci opartej na zasadach dyspozycyjności 
i kontradyktoryjności. Należy też wskazać, że reforma ustroju sądów powszechnych 
oraz systemu środków odwoławczych spowodowały, że wiele obowiązujących insty-
tucji prawnych ma swoje odpowiedniki w nieobowiązujących już przepisach Kodeksu. 
Różnić się one mogą od pierwotnych regulacji nie tylko samą nazwą lub miejscem  
w systematyce Kodeksu, ale także konstrukcją prawną. Świadomość tego jest nieodzowna 
dla prawidłowego korzystania ze starszego orzecznictwa zawartego w Zbiorze. 

Podobnie jak całe polskie prawo Kodeks postępowania cywilnego podlega bezu-
stannym zmianom. W związku z tym dla każdego studenta znaczenie dokształcania się 
i obserwowania aktualnych zmian legislacyjnych jest nie do przecenienia. Od współ-
czesnego prawnika wymaga się bowiem bycia na bieżąco nie tylko ze stanem samego 
ustawodawstwa, ale również z praktyką czy orzecznictwem sądowym. Mam nadzieję, 
że niniejszy Zbiór będzie w tym czytelnikom pomocny. 

Osoby sięgające po Zbiór powinny zdawać sobie jednak sprawę z tego, że dobra zna-
jomość teoretycznych podstaw problematyki prawa procesowego cywilnego ułatwi im 
przyswojenie i zrozumienie rationes decidendi tkwiących u podstaw prezentowanych 
w zbiorze orzeczeń.

Warszawa, listopad 2007 r.

Prof. dr hab. Tadeusz Ereciński

Przedmowa


