
Przedmowa

Prezentowane obecnie trzecie wydanie „Postępowania spornego rozpo-
znawczego w sprawach cywilnych” poświęcone jest postępowaniu spornemu, 
z pominięciem nieprocesowego postępowania rozpoznawczego. Jego insty-
tucje stanowią fundamenty koncepcyjne dla całego postępowania cywilnego, 
obejmują one bowiem zasadniczą teoretyczną aparaturę proceduralną, nie-
malże wszystko co składa się na tzw. konceptualizację prawa.

Niniejsze opracowanie różni się pod wieloma względami od typowych, 
konwencjonalnych opracowań prawa cywilnego procesowego. Poświęco-
ne jest ono monograficznemu opracowaniu centralnych instytucji i katego-
rii spornego postępowania cywilnego rozpoznawczego we wszystkich jego 
zasadniczych fazach. Obejmuje postępowanie w I instancji, w instancji od-
woławczej (apelacyjnej), postępowanie przed Sądem Najwyższym w trybie 
kasacji i pytań prawnych, przedstawianych Sądowi Najwyższemu do roz-
strzygnięcia w postaci uchwał.

Podstawę tego studium stanowi również materiał doktrynalny ukształto-
wany na tle niektórych innych systemów prawnych, takich jak włoski, francu-
ski, belgijski, niemiecki, austriacki. Wymaga podkreślenia fakt, że od dziesię-
cioleci polską procesualistykę cywilną łączą ścisłe związki z procesualistyką 
wspomnianych państw, czego wyrazem jest kilkadziesiąt monografii opraco-
wanych przez autorów polskich. Polski system prawa cywilnego procesowe-
go ma dość bliskie koneksje z procesową legislacją tych państw.

Wiele instytucji oraz zagadnień z zakresu prawa procesowego cywilnego 
zostało przeze mnie opracowanych w czterech monografiach, licznych ko-
mentarzach i opracowaniach w postaci artykułów. Nie od rzeczy będzie zazna-
czenie, że w ciągu kilkudziesięciu lat, zwłaszcza będąc sędzią Sądu Najwyż-
szego w Izbie Cywilnej, zajmowałem się stosowaniem przepisów Kodeksu 
postępowania cywilnego i różnych leges speciales, których poznanie w prak-
tyce ułatwiało zajmowanie się problemami teoretycznymi.

Podłoże normatywne niniejszego opracowania stanowią głównie przepi-
sy art. 1–50537 KPC. Stosownie do potrzeby uwzględniane są także przepisy 
tzw. aktów prawnych dodatkowych, związkowych.

Polskie cywilne prawo procesowe doznaje zasadniczych przeobrażeń od 
czasu gdy Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Skła-
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dają się na to przede wszystkim unormowania zawarte w rozporządzeniach 
proceduralnych Unii Europejskiej dotyczące spraw cywilnych i handlowych, 
niektórych spraw małżeńskich i z zakresu odpowiedzialności rodzicielskiej, 
spraw upadłościowych, pomocy prawnej w postaci doręczeń i postępowania 
dowodowego oraz pomocy sądowej. Są to normy prawne stosowane przez 
sądy polskie jako sądy Unii Europejskiej.

Oprócz tego, ze względu na powiązania sądów polskich z sądownictwem 
własnym Unii Europejskiej, zwłaszcza w postaci pytań prawnych do Europej-
skiego Trybunału Sprawiedliwości i należy uwzględnić fakt, że ważne zna-
czenie innowacyjne mają akty prawne Unii Europejskiej w postaci Statutu 
i regulaminów normujących postępowanie przed Europejskim Trybunałem 
Sprawiedliwości, Sądem Pierwszej Instancji oraz Sądem do Spraw Służby 
Cywilnej.

Niezależnie od tego, konieczna jest wiedza w zakresie Europejskiej Sieci 
Sądowej, wykładni autonomicznej przepisów prawa Unii Europejskiej, wy-
kładni norm polskiego prawa procesowego w duchu prawa Unii Europejskiej 
w postaci norm polskiego prawa procesowego w duchu prawa europejskiego 
w postaci tzw. wykładni proeuropejskiej oraz kontrowersyjnej doktryny case 
law, waloru prawnego orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W tym kontekście należy uświadomić sobie, że w płaszczyźnie procedury 
występują dwa układy relacji, a mianowicie układ norm prawnych mających 
zastosowanie w stosunkach między Polską a pozostałymi państwami człon-
kowskimi Unii Europejskiej, z koniecznym uwzględnieniem tego, że mimo 
wyraźnego dynamizmu normotwórstwa Unii Europejskiej oraz układu sto-
sunków między Polską a innymi państwami członkowskimi będą miały za-
stosowanie przepisy proceduralne krajowego prawa procesowego, wypierane 
coraz bardziej na zasadzie prymatu prawa Unii Europejskiej.

W tym stanie rzeczy są podstawy do reprezentowania poglądu, że bez zna-
jomości proceduralnego prawodawstwa Unii Europejskiej nie można mówić 
o rzeczywistym modelu procesualistyki cywilnej w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej, w tym także w Polsce.
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