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1. Akty normatywne
KC ����������
KK ����������
KP �����������
KPC ���������
KPK ���������
KRO ���������
KWU ��������
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z 2016 r. poz. 790)
ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn.
Dz.U. z 2014 r. poz. 382 ze zm.)
ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 ze zm.)
ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r.
poz. 164 ze zm.)
ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r.
poz. 21 ze zm.)
ustawa z 7.4.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U.
z 2015 r. poz. 1393 ze zm.)
ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U.
Nr 16, poz. 94 ze zm.)
ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.
Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.)
ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r.
poz. 1892)
ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.
Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)

2. Czasopisma
Biul. SN ������
KPP ���������
NP �����������
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Część A. Pytania egzaminacyjne

Rozdział I. Pojęcie, rodzaje i źródła prawa
procesowego cywilnego
Pytanie 1. Co to jest sprawa cywilna?
Sprawami cywilnymi są sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, i sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, a także
inne sprawy, do których, na mocy przepisów szczególnych, stosuje się przepisy KPC
(art. 1 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, tekst jedn. Dz.U.
z 2014 r. poz. 101 ze zm., dalej jako „KPC”).
Oznacza to, że sprawami cywilnymi w znaczeniu materialnym są te sprawy,
które ze swej istoty mają charakter cywilny, gdyż są normowane przepisami prawa
cywilnego. Do tej grupy należą sprawy z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego,
opiekuńczego i prawa pracy.
Z kolei sprawami cywilnym w znaczeniu formalnym są te sprawy, które – co
prawda – nie są cywilnymi ze swej natury, ale na mocy przepisów prawa zostały poddane właściwości cywilnych sądów powszechnych. W tym zakresie można
wskazać m.in. sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych czy też sprawy z zakresu
postępowania rejestrowego.

Pytanie 2. Co to jest postępowanie cywilne? Jakie są jego zadania i funkcje?
Według J. Jodłowskiego postępowanie cywilne jest prowadzoną w określonych
prawem formach działalnością sądów i innych właściwych organów oraz występujących przed tymi organami stron i innych zainteresowanych osób, zmierzającą do
realizacji stosunków prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy oraz do ochrony
Postępowanie cywilne, Repetytoria Becka
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wynikających z tych stosunków praw podmiotowych. Działalność ta polega na rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw z zakresu tych stosunków oraz na przymusowym
wykonywaniu orzeczeń sądów i innych właściwych organów stwierdzających prawa
i obowiązki stron1.
Według W. Broniewcza funkcje postępowania cywilnego koncentrują się na następujących zagadnieniach:
1) konkretyzowaniu i realizowaniu norm prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
2) wydawaniu zarządzeń, zwolnień i zezwoleń mających znaczenie prawne;
3) dokonywaniu czynności dokumentacyjno-rejestrowych;
4) dokonywaniu innych czynności przekazanych sądom na drodze ustawy2.

Pytanie 3. Jakie są źródła prawa procesowego cywilnego?
Podstawowym źródłem prawa procesowego cywilnego jest wielokrotnie nowelizowany Kodeks postępowania cywilnego.
Bardzo istotne znaczenie mają inne akty prawne zawierające przepisy z zakresu
prawa procesowego cywilnego, wśród których warto wskazać:
1) ustawę z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 233
ze zm.);
2) ustawę z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.);
3) ustawę z 17.6.2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez
prokuratora i postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki (Dz.U. Nr 179,
poz. 1843 ze zm.);
4) ustawę z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.
Dz.U. z 2016 r. poz. 623 ze zm.);
5) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2316).

Pytanie 4. Jaki jest wpływ postępowania karnego na postępowanie cywilne?
Jeśli postępowanie karne i postępowanie cywilne toczą się równolegle, sąd cywilny może zawiesić z urzędu postępowanie, zgodnie z art. 177 § 1 pkt 4 KPC, jeżeli ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby
wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej. Ponadto, zgodnie z art. 177
1 J. Jodłowski, [w:] J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, Postępowanie cywilne, Warszawa 1996, s. 10.
2 W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1995, s. 17.
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§ 2 KPC, jeżeli postępowanie karne nie jest jeszcze rozpoczęte, a jego rozpoczęcie
zależy od wniosku strony, sąd wyznaczy termin do wszczęcia postępowania, w innych wypadkach może zwrócić się do właściwego organu.
Jeśli chodzi o wpływ postępowania karnego na postępowanie cywilne, jeśli toczy się ono po zakończeniu postępowania karnego, to w tym zakresie decydujące
znaczenie ma art. 11 KPC, zgodnie z którym ustalenia wydanego w postępowaniu
karnym prawomocnego wyroku skazującego, co do popełnienia przestępstwa wiążą
sąd w postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która nie była oskarżona, może powoływać się w postępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub
ograniczające jej odpowiedzialność cywilną. Oznacza to, że sąd cywilny nie może
dokonywać ustaleń objętych owym związaniem.
Jeżeli mamy do czynienia z wyrokiem uniewinniającym, to nie ma on znaczenia
dla przebiegu postępowania cywilnego z uwagi na to, iż niestwierdzenie przestępstwa nie wyklucza odpowiedzialności na gruncie prawa cywilnego materialnego,
np. w ramach odpowiedzialności cywilnej z tytułu czynu niedozwolonego.
W przypadku postępowania cywilnego toczącego się przed postępowaniem karnym, wpływ tego ostatniego jest ograniczony i sprowadza się do ewentualnej podstawy wznowienia postępowania na mocy następujących przepisów KPC:
1) art. 403 § 1 pkt 1, zgodnie z którym można żądać wznowienia postępowania, gdy
wyrok został oparty na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym,
2) art. 403 § 2, który stanowi, że można również żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku
prawnego, albo wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła
skorzystać w poprzednim postępowaniu; w tym ostatnim przypadku okoliczności
lub środki dowodowe mogą być wykryte też w toku późniejszego postępowania
karnego.

Pytanie 5. Jaki jest zasięg terytorialny norm prawa procesowego cywilnego?
Podstawową zasadą jest ta, iż sąd zawsze stosuje prawo procesowe państwa jego
siedziby (lex fori processualis), bez względu na to, według jakiego prawa materialnego będzie oceniane roszczenie stanowiące przedmiot postępowania. Od powyższej zasady mogą istnieć wyjątki wynikające z przepisów prawa międzynarodowego, dotyczące czynności wykonywanych przez sądy w ramach pomocy prawnej,
na wniosek sądów państw obcych. Ponadto, na mocy przepisów KPC, orzeczenia
sądów państw obcych wydane w sprawach cywilnych podlegają uznaniu z mocy
prawa, chyba że istnieją przeszkody określone w art. 1146 § 1 KPC.
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Pytanie 6. Co rozumiesz przez pojęcie dopuszczalności drogi sądowej?
Dopuszczalność drogi sądowej jest jedną z fundamentalnych przesłanek procesowych o charakterze:
1) pozytywnym – co oznacza, że jej brak staje się przeszkodą procesową (niedopuszczalność drogi sądowej);
2) bezwzględnym – gdyż nie podlega dyspozycji stron, a jej brak skutkuje nieważnością postępowania (art. 379 pkt 1 KPC).
Dopuszczalność drogi sądowej jest przesłanką działającą od początku postępowania, gdyż sąd ma obowiązek zbadać jej istnienie natychmiast po ocenie warunków formalnych pisma wszczynającego postępowanie, przy czym przesłankę tę sąd
uwzględnia z urzędu w każdym stanie sprawy (art. 202 KPC). W razie jej braku
o charakterze uprzednim, sąd ma obowiązek zastosować art. 199 KPC i odrzucić
pozew, natomiast w razie braku następczego – umorzyć postępowanie (art. 355
§ 1 KPC).

Pytanie 7. Jak można scharakteryzować niedopuszczalność drogi sądowej?
Niedopuszczalność drogi sądowej to inaczej brak pozytywnej przesłanki, jaką
jest dopuszczalność drogi sądowej. Może ona przybierać różne formy:
1) bezwzględna – występuje wówczas, gdy w żadnym przypadku sprawa określonego rodzaju nie może być rozpoznawana przez sąd cywilny (np. sprawa z prawa
podatkowego, która ma charakter administracyjnoprawny);
2) względna – występuje, gdy sprawę określonego rodzaju może, według wyboru,
rozstrzygać sąd powszechny albo też inny organ (np. sprawę ze stosunku pracy
pracownik może skierować do sądu pracy lub do komisji pojednawczej);
3) czasowa – występuje, gdy sprawa danego rodzaju może być rozpoznawana przez
sądy powszechne dopiero po wyczerpaniu drogi postępowania przed innymi
organami (np. postępowania reklamacyjnego – art. 107 ustawy z 16.7.2004 r.
– Prawo telekomunikacyjne, tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.).
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Rozdział II. Podstawowe zasady i przesłanki
postępowania cywilnego
Pytanie 8. Jakie są podstawowe zasady postępowania cywilnego?
Podstawowe zasady postępowania cywilnego stanowią fundamentalne założenia
postępowania cywilnego, wyrażone w normach prawa procesowego, odnoszące się
do całości postępowania, a stanowiące podstawę do tworzenia i interpretacji szczegółowych unormowań w zakresie działania podmiotów postępowania cywilnego.
Do dnia dzisiejszego nie został stworzony zamknięty katalog tych zasad, niemniej jednak można wskazać najważniejsze z nich:
1) zasadę prawa do sądu,
2) zasadę prawdy,
3) zasadę równości stron,
4) zasadę dyspozytywności,
5) zasadę kontradyktoryjności,
6) zasadę jawności,
7) zasadę bezpośredniości,
8) zasadę ustności,
9) zasadę koncentracji materiału dowodowego,
10) zasadę formalizmu procesowego.

Pytanie 9. O czym stanowi zasada prawdy?
Zasada ta przejawia się w dążeniu do wydania przez sąd orzeczenia zgodnego z rzeczywistym stanem faktycznym, występującym w konkretnej sprawie.
Jednocześnie jednak sąd nie może za wszelką cenę dążyć do ujawnienia prawdy,
angażując się bezpośrednio w gromadzenie materiału dowodowego. Dlatego też sąd
powinien pozostać obiektywnym arbitrem, który nie prowadzi działań o charakterze inkwizycyjnym (cechujących się zaangażowaniem po którejkolwiek ze stron),
zwłaszcza gdy strony wykazują dużą samodzielność lub są reprezentowane przez
zawodowych pełnomocników.
Istotne znaczenie dla realizacji zasady prawdy mają postanowienia art. 3 KPC,
zgodnie z którym strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać
dowody.
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Pytanie 10. Na czym polega zasada równości stron?
Zasada równości stron ma swoje korzenie w treści art. 32 ust. 1 Konstytucji RP,
zgodnie z którym wszyscy są wobec prawa równi oraz mają prawo do równego
traktowania przez władze publiczne. Na gruncie postępowania cywilnego oznacza
to, że strony postępowania mają takie same prawa procesowe, a więc mogą w toku
postępowania korzystać z jednakowych środków zmierzających do obrony ich praw.
Jednym z przejawów tej zasady jest reguła wysłuchania stron (art. 210 § 1 KPC).
Naruszenie zasady równości stron poprzez pozbawienie strony możliwości działania
powoduje nieważność postępowania, którą sądy, w postępowaniu odwoławczym,
biorą pod uwagę z urzędu (art. 379 pkt 5 w zw. z art. 378 § 1 KPC).

Pytanie 11. O czym stanowi zasada dyspozytywności?
W zakresie dyspozytywności można wyróżnić dwa aspekty:
1) materialny – dotyczący prawa do rozporządzania przez strony należącymi do
nich prawami lub roszczeniami, które stanowią przedmiot postępowania;
2) formalny – dotyczący prawa do rozporządzania czynnościami procesowymi oraz
tokiem procesu.
Jedynymi ograniczeniami w tym zakresie są art. 184, 203 § 4 i art. 223 § 2 KPC,
dotyczące sądowej kontroli czynności dyspozytywnych stron. Mają one zastosowanie w sytuacjach wyjątkowych, gdy doznają uszczerbku kryteria określone w tych
przepisach.

Pytanie 12. W czym przejawia się zasada kontradyktoryjności?
Zasada kontradyktoryjności odnosi się do tego, że sąd rozpoznaje sprawę wyłącznie w oparciu o dowody przeprowadzone na wniosek stron postępowania. Zasada ta
jest przeciwieństwem zasady inkwizycyjności, zmuszającej sędziego do aktywnego
poszukiwania i przeprowadzania dowodów, a tym samym działania za strony postępowania.
W obecnym stanie prawnym obowiązuje zasada kontradyktoryjności, z tym że
sąd może przeprowadzić dowód niewskazany przez stronę, jeżeli powziął o nim wiadomość z akt sprawy lub oświadczeń stron. Ponadto, sąd może oprzeć się na faktach
powszechnie znanych (art. 228 § 1 KPC) oraz na faktach znanych sądowi urzędowo
(art. 228 § 2 KPC), przy czym fakty te nie wymagają udowodnienia.
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Pytanie 13. W jaki sposób jest realizowana zasada jawności postępowania?
Artykuł 45 ust. 2 Konstytucji RP stanowi, że rozpoznawanie spraw przed wszystkimi sądami odbywa się jawnie. Wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić
ze względu na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze
względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. Wyrok
ogłaszany jest publicznie.
Do zasady tej odnosi się również art. 9 KPC, zgodnie z którym rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony
i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. Treść protokołów i pism może być także udostępniana w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
obsługującego postępowanie sądowe (system teleinformatyczny) albo innego systemu teleinformatycznego służącego udostępnianiu tych protokołów lub pism. Strony
i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy zapisu dźwięku
albo obrazu i dźwięku, chyba że protokół został sporządzony wyłącznie pisemnie.
Przewodniczący wydaje z akt sprawy zapis dźwięku, jeżeli wydaniu zapisu obrazu
i dźwięku sprzeciwia się ważny interes publiczny lub prywatny. Jeżeli posiedzenie
odbyło się przy drzwiach zamkniętych strony i uczestnicy postępowania mają prawo
do otrzymania z akt sprawy jedynie zapisu dźwięku.
W zakresie tej zasady można wyróżnić:
1) jawność wewnętrzną – wobec uczestników postępowania, która jest ograniczona
przez posiedzenia niejawne, w których biorą udział tylko osoby wezwane przez
sąd (art. 152 KPC);
2) jawność zewnętrzną – wobec osób trzecich, polegającą na tym, że osoby pełnoletnie mają wstęp na posiedzenia jawne sądu, chyba że istnieją przesłanki przeprowadzenia posiedzenia przy drzwiach zamkniętych (np. art. 153 KPC).

Pytanie 14. Jakie są podstawowe założenia zasady bezpośredniości?
Zasada bezpośredniości ma za zadanie doprowadzić do tego, aby całość postępowania dowodowego oraz wszystkie rozprawy zostały przeprowadzone przed sądem,
który orzeka w sprawie. Sprawą oczywistą jest, że bezwzględne zastosowanie zasady bezpośredniości jest niemożliwe, toteż istnieją od niej odstępstwa. Głównymi
założeniami tej zasady, wprowadzonymi do KPC, są następujące uregulowania:
1) wyrok może być wydany jedynie przez sędziów, przed którymi odbyła się rozprawa poprzedzająca bezpośrednio wydanie wyroku (art. 323 w zw. z art. 316 KPC);
2) postępowanie dowodowe odbywa się przed sądem orzekającym (art. 235 w zw.
z art. 210 i 216 KPC), z wyjątkiem przypadków zastosowania instytucji sędziego
wyznaczonego bądź sądu wezwanego.
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