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1. Źródła prawa
CzynKomR �������������������� 	 	rozporządzenie	Ministra	Sprawiedliwości	 z	9.3.1968	 r.	w	 spra-

wie	czynności	komorników	(Dz.U.	Nr	10,	poz.	52	ze	zm.)
EKPCz ��������������������������� 	 	Konwencja	z	4.11.1950	r.	o	Ochronie	Praw	Człowieka	i	Podsta-

wowych	Wolności	(Dz.U.	z	1993	r.	Nr	61,	poz.	284	ze	zm.)
KC ���������������������������������� 	 Kodeks	cywilny
Konstytucja	RP �������������� 	 	ustawa	 z	 2.4.1997	 r.	 –	 Konstytucja	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	

(Dz.U.	Nr	78,	poz.	483	ze	zm.)
KP ���������������������������������� 	 Kodeks	pracy
KPA �������������������������������� 	 Kodeks	postępowania	administracyjnego
KPC �������������������������������� 	 Kodeks	postępowania	cywilnego
KPK ������������������������������� 	 Kodeks	postępowania	karnego
KRO ������������������������������� 	 Kodeks	rodzinny	i	opiekuńczy
KSCU ����������������������������� 	 	ustawa	z	28.7.2005	r.	o	kosztach	sądowych	w	sprawach	cywil-

nych	(tekst	jedn.	Dz.U.	z	2014	r.	poz.	1025	ze	zm.)
KSH�������������������������������� 	 Kodeks	spółek	handlowych
KSiEU ���������������������������� 	 	ustawa	z	29.8.1997	r.	o	komornikach	sądowych	i		egze	kucji	(tekst	

jedn.	Dz.U.	z	2016	r.	poz.	1138	ze	zm.)
KWyb	 ���������������������������� 	 	ustawa	 z	 5.1.2011	 r.	 –	 Kodeks	 wyborczy	 (tekst	 jedn.	 Dz.U.	

z	2017	r.	poz.	15	ze	zm.)
PrASC ���������������������������� 	 	ustawa	z	28.11.2014	r.	–	Prawo	o	aktach	stanu	cywilnego	(tekst	

jedn.	Dz.U.	z	2016	r.	poz.	2064)
PostGU ��������������������������� 	 	ustawa	z	17.12.2009	r.	o	dochodzeniu	roszczeń	w	postępowaniu	

grupowym	(Dz.U.	z	2010	r.	Nr	7,	poz.	44	ze	zm.)
PrCzek ���������������������������� 	 	ustawa	 z	 28.4.1936	 r.	 –	 Prawo	 czekowe	 (tekst	 jedn.	 Dz.U.	

z	2016	r.	poz.	462)
PrPoczt ��������������������������� 	 	ustawa	 z	 23.11.2012	 r.	 –	 Prawo	 pocztowe	 (tekst	 jedn.	 Dz.U.	

z	2016	r.	poz.	1113	ze	zm.)
PrPostSAdm ������������������� 	 	ustawa	z	30.8.2002	r.	–	Prawo	o	postępowaniu	przed	sądami	ad-

ministracyjnymi	(tekst	jedn.	Dz.U.	z	2016	r.	poz.	718	ze	zm.)	
PrUp ������������������������������� 	 	ustawa	z	28.2.2003	r.	–	Prawo	upadłościowe	(tekst	 jedn.	Dz.U.	

z	2016	r.	poz.	2171	ze	zm.)	



X Wykaz skrótów

PrWeksl �������������������������� 	 	ustawa	 z	 28.4.1936	 r.	 –	 Prawo	 wekslowe	 (tekst	 jedn.	 Dz.U.	
z	2016	r.	poz.	160)

RegSądR ������������������������ 	 	rozporządzenie	Ministra	Sprawiedliwości	z	23.12.2015	r.	–	Re-
gulamin	 urzędowania	 sądów	 powszechnych	 (Dz.U.	 z	 2015	 r.	
poz.	2316	ze	zm.)

RPOU ����������������������������� 	 	ustawa	 z	 15.7.1987	 r.	 o	 Rzeczniku	 Praw	 Obywatelskich	 (tekst	
jedn.	Dz.U.	z	2017	r.	poz.	958)

SNarU ���������������������������� 	 	ustawa	z	17.6.2004	r.	o	skardze	na	naruszenie	prawa	strony	do	
rozpoznania	 sprawy	 w	 postępowaniu	 przygotowawczym	 pro-
wadzonym	 lub	 nadzorowanym	 przez	 prokuratora	 i	 postępo-
waniu	sądowym	bez	nieuzasadnionej	zwłoki	(tekst	 jedn.	Dz.U.	
z	2016	r.	poz.	1259	ze	zm.)

SNU ������������������������������� 	 	ustawa	z	23.11.2002	r.	o	Sądzie	Najwyższym	(tekst	jedn.	Dz.U.	
z	2016	r.	poz.	1254	ze	zm.)

TFUE ����������������������������� 	 	Traktat	 o	 Funkcjonowaniu	Unii	 Europejskiej	 (Dz.U.	 z	 2004	 r.	
Nr	90,	poz.	864/2	ze	zm.)	

TUE �������������������������������� 	 	Traktat	o	Unii	Europejskiej	(Dz.U.	z	2004	r.	Nr	90,	poz.	864/30	
ze	zm.)	

2. Organy i instytucje
SA ���������������������������������� 	 Sąd	Apelacyjny
SN ���������������������������������� 	 Sąd	Najwyższy
TK ���������������������������������� 	 Trybunał	Konstytucyjny

3. Publikatory i czasopisma
Biul.	SN �������������������������� 	 Biuletyn	Sądu	Najwyższego
Dz.U. ������������������������������ 	 Dziennik	Ustaw
Dz.Urz. ��������������������������� 	 Dziennik	Urzędowy	
KPP �������������������������������� 	 Kwartalnik	Prawa	Prywatnego	
MoP �������������������������������� 	 Monitor	Prawniczy
NP ���������������������������������� 	 Nowe	Prawo
OSA �������������������������������� 	 Orzecznictwo	Sądów	Apelacyjnych
OSN�������������������������������� 	 Orzecznictwo	Sądu	Najwyższego	
OSNAPiUS �������������������� 	 Orzecznictwo	Sądu	Najwyższego.	Zbiór	Urzędowy.	Izba	Admi-

nistracyjna,	Pracy	i	Ubezpieczeń	Społecznych	
OSNC ����������������������������� 	 Orzecznictwo	Sądów	Polskich.	Izba	Cywilna	
OSNP ����������������������������� 	 	Orzecznictwo	 Sądu	 Najwyższego	 –	 Izba	 Pracy,	 Ubezpieczeń	

Społecznych	i	Spraw	Publicznych	
OSP �������������������������������� 	 Orzecznictwo	Sądów	Polskich	
OSPiKA ������������������������� 	 Orzecznictwo	Sądów	Polskich	i	Komisji	Arbitrażowych	
OTK-A ��������������������������� 	 Orzecznictwo	Trybunału	Konstytucyjnego	–	Seria	A	
Pal. ��������������������������������� 	 Palestra	
PiP ���������������������������������� 	 Państwo	i	Prawo	
PPH �������������������������������� 	 Przegląd	Prawa	Handlowego	
PPC �������������������������������� 	 Polski	Proces	Cywilny
Pr.	Sp. ����������������������������� 	 Prawo	Spółek
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PS ����������������������������������� 	 Przegląd	Sądowy
SP ����������������������������������� 	 Studia	Prawnicze
Wok. ������������������������������� 	 Wokanda	
ZNUŁ ���������������������������� 	 Zeszyty	Naukowe	Uniwersytetu	Łódzkiego

4. Inne skróty
art. ���������������������������������� 	 artykuł	
lit. ����������������������������������� 	 litera	
m.in. ������������������������������� 	 między	innymi	
m.zd.	 ������������������������������ 	 moim	zdaniem
nast. �������������������������������� 	 następny	(-a,	-e)	
niepubl. �������������������������� 	 niepublikowany	(-a,	-e)	
Nr ����������������������������������� 	 numer	
orz� ��������������������������������� 	 orzeczenie	
pkt ���������������������������������� 	 punkt	
por� ��������������������������������� 	 porównaj	
post. �������������������������������� 	 postanowienie	
poz� ��������������������������������� 	 pozycja	
r� ������������������������������������� 	 rok	
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PRZEDMOWA

Niniejsze opracowanie prezentuje w przystępny i zrozumiały sposób złożone instytucje 
z zakresu prawa procesowego cywilnego, uregulowane zarówno w ustawie Kodeks postę-
powania cywilnego, jak i innych aktach prawnych. Przedstawienie powyższych zagadnień 
w formie pytań i odpowiedzi stanowi doskonałą formę nie tylko zapoznania się z regulacjami 
prawnymi wszczęcia i przebiegu postępowania cywilnego i jego meandrów, ale także przy-
pomnienia tych regulacji i powtórzenia tej skomplikowanej materii. W związku z powyż-
szym pełni funkcję poznawczą, systematyzującą, jak i repetytoryjną. 

Zasadniczy krąg odbiorców, do których kierowane jest przedmiotowe opracowanie po-
zwala na zastosowanie także innych form przekazu informacji, a mianowicie wprowadzenie 
tabel i wykresów, obrazujących omawiane poszczególne instytucje prawne. 

Publikacja może stanowić źródło wiedzy o regulacjach prawnych z zakresu szeroko 
rozumianego postępowania cywilnego nie tylko dla studentów wydziału prawa, ale także 
dla aplikantów, jak też osób interesujących się ochroną roszczeń cywilnoprawnych.  

Postępowanie cywilne było w ostatnim czasie wielokrotnie nowelizowane, a wprowa-
dzane zmiany zostały uwzględnione w opracowaniu według stanu prawnego na 31.5.2017 r. 

 Życzę przyjemnej lektury

Wrocław, 1.6.2017 r.                                                                      dr hab. Izabella Gil prof. UWr 
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ROZDZIAŁ I

POSTĘPOWANIE CYWILNE – ZAGADNIENIA 
WSTĘPNE

§ 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego

Pytanie 1. Jak definiowana jest sprawa cywilna? (A. Sikorski) 

Definicja sprawy cywilnej została zawarta w przepisie art. 1 KPC. Przez sprawę 
cywilną rozumie się sprawy ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego 
i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również sprawy z zakresu ubezpieczeń spo-
łecznych oraz inne sprawy, do których przepisy Kodeksu postępowania cywilnego 
stosuje się z mocy ustaw szczególnych.

 Na jej podstawie można wyodrębnić sprawy cywilne ze swej istoty (na podsta-
wie kryterium materialnoprawnego) oraz sprawy przekazane do rozpoznawania są-
dom powszechnym według przepisów KPC na mocy przepisów ustawy (tj. na pod-
stawie kryterium formalnoprawnego). Jak wynika z powyższej definicji rodzaj 
spraw cywilnych nie ma charakteru jednolitego1. Zasadniczo za sprawy cywilne 
uważa się sprawy ze swej istoty cechujące się autonomią (w zakresie wyboru stron 
stosunku cywilnoprawnego, jego treści, powstania, zmiany i zakończenia), równo-
ścią, ekwiwalentnością świadczeń oraz brakiem możliwości zastosowania przymu-
su państwowego, w celu wyegzekwowania spełnienia świadczenia lub wykonania 
innych obowiązków. Zaliczyć należy do nich sprawy z zakresu prawa cywilnego, 
prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, czyli sprawy cywilne w uję-
ciu materialnoprawnym2. Do spraw cywilnych w ujęciu formalnym3 (stosownie do 
art. 1 KPC) należy zaliczyć sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, a także inne 

1  K. Flaga-Gieruszyńska, [w:] K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Postępowanie cywilne. Komentarz prak-
tyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych. Wzory pism sądowych i procesowych z przykładowymi 
stanami faktycznymi, linie orzecznicze, koszty sądowe, Warszawa 2014, s. 3. 

2  P. Cioch, [w:] P. Cioch, J. Studzińska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2012, s. 5. 
3  Ibidem.
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sprawy, do których przepisy Kodeksu stosuje się na mocy ustaw szczególnych4. 
Przy czym TK5 zwrócił uwagę, że art. 1 KPC należy uznać za niekonstytucyjny, je-
żeli będzie rozumiany w ten sposób, że „w zakresie pojęcia sprawy cywilnej nie 
mogą się mieścić roszczenia dotyczące zobowiązań pieniężnych, których źródło 
stanowi decyzja administracyjna”6. 

Ponadto na mocy ustaw szczególnych, do spraw cywilnych zalicza się m.in.: 
sprawy z zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej (art. 83 ustawy 
z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.), 
sprawy o sprostowanie, unieważnienie i ustalenie treści aktu stanu cywilnego (art. 33 
ustawy z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 2064), sprawy o umorzenie weksli (art. 96 ustawy z 28.4.1936 r. – Prawo we-
kslowe, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 160) czy też sprawy dotyczące zaskarżenia 
uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni (art. 42 § 2 ustawy z 16.9.1982 r. – Pra-
wo spółdzielcze, tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 21 ze zm.). 

Orzecznictwo:

Wyr. SA w Szczecinie z 1.12.2016 r. (I ACa 741/16, Legalis):
Kwalifikacja danej sprawy, jako sprawy cywilnej (art. 1 KPC), uzależniona jest pierwszorzędnie 

od materialnego charakteru stosunku prawnego istniejącego pomiędzy stronami, definiowanego 
przede wszystkim na płaszczyźnie pozycji stron tego stosunku, źródła zobowiązania, jak i cha-
rakteru świadczenia.

Wyr. SA w Łodzi z 8.5.2015 r. (I ACa 1671/14, Legalis):
Na gruncie prawa polskiego sprawą cywilną jest sprawa, w której ochrona prawna ma polegać 

na wywołaniu skutku prawnego w zakresie stosunku prawno-cywilnego w szerszym tego słowa 
znaczeniu, np. sprawy rodzinne, osobiste, majątkowe, powództwa z prawa pracy, prawa ubezpie-
czeniowego pod warunkiem, że wystąpią elementy istotne dla sprawy cywilnej - strony występują 
w charakterze równouprawnionych podmiotów. Sprawa ma charakter sprawy cywilnej, jeżeli treść 
łączących strony stosunków prawnych, obejmująca ich wzajemne prawa i obowiązki albo tworząca 
dany stan prawny, zakłada potrzebę ochrony interesów uczestniczących w nich podmiotów. Spra-
wa cywilna wymaga przy tym pozostawania dwóch lub więcej podmiotów w stosunku prawnym, 
regulowanym przepisami kodeksu cywilnego i innymi ustawami, którego podmioty – w wypadku 
sporu – występują jako równorzędni partnerzy. Jeżeli natomiast jeden z nich uzyskuje pozycję 
podmiotu działającego z mocy swojej władzy zwierzchniej, to stosunek taki nie jest stosunkiem 
cywilnoprawnym.

Wyr. SN z 24.9.2012 r. (I PK 94/12, Legalis):
Odrzucając pozew z powodu niedopuszczalności drogi sądowej, sąd nie może poprzestać 

na stwierdzeniu, że przedstawiona mu do rozpoznania sprawa, nie jest sprawą cywilną, lecz po-
winien w uzasadnieniu swego orzeczenia wskazać sąd, do którego właściwości rozpoznanie tej 
sprawy zostało ustawowo zastrzeżone. 

4  E. Marszałkowska-Krześ, [w:] U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa, Warszawa 2007, s. 585.
5  Wyr. TK z 10.7.2000 r., SK 12/99, OTK 2000, Nr 5, poz. 143.
6  Por. Pytanie 1, [w:] I. Gil (red.), Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice, Warszawa 

2015, s. 3–4.
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Pytanie 2. Jak należy rozumieć postępowanie cywilne? (A. Sikorski)

Postępowanie cywilne nie zostało zdefiniowane ustawowo, a zatem nie posiada 
legalnej definicji. Definicja postępowania cywilnego jest zatem przede wszystkim 
tworem doktryny prawa procesowego cywilnego. 

Przyjmuje się, że postępowanie cywilne można określić jako prawnie zorgani-
zowane działanie sądów i kompetentnych organów z udziałem zainteresowanych 
podmiotów, podejmowane w celu udzielenia ochrony prawnej oraz urzeczywistnie-
nia konkretnej normy prawnej poprzez rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy cywil-
nej w rozumieniu przepisu art. 1 KPC, a zatem spraw ze stosunków z zakresu prawa 
cywilnego, rodzinnego i prawa pracy jak również spraw, do rozpoznania których, 
z mocy przepisów szczególnych stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywil-
nego oraz ochrony wynikających z tych stosunków praw podmiotowych7.

Pytanie 3. Jakiego rodzaju postępowania sądowe wyróżnia się w ramach 
postępowania cywilnego? (A. Sikorski)

Sądowe postępowanie cywilne, przy przyjęciu systematyki Kodeksu postępo-
wania cywilnego obejmuje:
1) postępowanie rozpoznawcze: 

– tryb procesowy, 
– tryb postępowania nieprocesowego;

2) postępowania pomocnicze:
– samoistne (postępowanie pojednawcze, postępowanie zabezpieczające, po-

stępowanie klauzulowe, postępowanie o uznanie lub stwierdzenie wykonal-
ności wyroku sądu polubownego czy też ugody zawartej przed tym sądem 
albo o uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia oraz rozstrzygnięć 
sądu lub organu państwa obcego jak też ugody zawartej przed takim sądem 
bądź organem, postępowanie o nadanie zaświadczenia europejskiego tytułu 
egzekucyjnego, postępowanie o wyjawienie majątku),

– niesamoistne tj. immanentnie związane z postępowaniem głównym (postę-
powanie o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowej, postę-
powanie rekwizycyjne przed sądem wezwanym, postępowanie w przedmio-
cie uznania zarzutu uzasadniającego odrzucenie powództwa, dochodzenie 
w celu ustalenia wartości przedmiotu sporu);

3) postępowanie wykonawcze (egzekucyjne, upadłościowe);
4) postępowanie międzynarodowe;
5) postępowanie arbitrażowe.

7  E. Marszałkowska-Krześ, [w:] U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa, 2007, s. 585; por. Pyta-
nie 2, [w:] I. Gil (red.), Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice, Warszawa 2015, s. 4.

§ 1. Pojęcie sprawy cywilnej i postępowania cywilnego
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Wśród regulacji pozakodeksowych należy wskazać, iż do spraw cywilnych 
w znaczeniu formalnym zalicza się8: 
a) sprawy o umorzenie weksli zaginionych (art. 96–100 PrWeksl),
b) sprawy o umorzenie czeków zaginionych (art. 78–81 PrCzek),
c) sprawy o sprostowanie, unieważnienie i ustalenie treści aktu stanu cywilnego 

(art. 35–43 ustawy z 28.11.2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego9),
d) sprawy o umorzenie utraconych dokumentów (dekret z 10.12.1946 r. o umarza-

niu utraconych dokumentów10)11,
e) sprawy z zażalenia na odmowę dokonania czynności notarialnej (art. 83 ustawy 

z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie). 

Pytanie 4. Jakie cele spełnia postępowanie cywilne? (A. Sikorski)

Wśród zasadniczych celów postępowania cywilnego należy wymienić: 
1)  umożliwienie właściwej ochrony stosunków cywilnoprawnych i praw podmio-

towych poprzez rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy cywilnej; 
2)  zapewnienie przymusowej realizacji tych praw i stosunków prawnych poprzez 

ich egzekucję (w ramach egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych)12. 
A zatem głównym celem postępowania cywilnego jest realizacja i urzeczywist-

nianie norm prawa materialnego, w zakresie przedmiotowo objętym pojęciem spra-
wy cywilnej, na drodze ich przymusowej realizacji w drodze postępowania egzeku-
cyjnego, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

Pytanie 5. Co należy rozumieć przez postępowanie rozpoznawcze? 
(A. Sikorski)

Postępowanie rozpoznawcze stanowi etap postępowania cywilnego, w którym 
sąd po zbadaniu dopuszczalności prowadzenia postępowania cywilnego rozpozna-
je żądania stron albo uczestników postępowania zgłaszane w pozwach i wnioskach 
oraz środkach zaskarżenia, wydając rozstrzygnięcie w formie orzeczenia (o charak-
terze merytorycznym lub formalnym). Celem postępowania rozpoznawczego jest 
rozstrzygnięcie sporu o prawo lub inne załatwienie sprawy13.

Postępowanie rozpoznawcze może mieć charakter postępowania procesowego 
(Część I Księga I KPC) lub postępowania nieprocesowego (Część I Księga II KPC). 
Postępowanie rozpoznawcze może więc być prowadzone w dwóch trybach. 

8  K. Flaga-Gieruszyńska, [w:] K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Postępowanie cywilne. Komentarz prak-
tyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych, s. 3.

9  Dz.U. z 2014 r. poz. 1741.
10  Dz.U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20.
11  Por. Pytanie 3, [w:] I. Gil (red.), Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice, Warszawa 

2015, s. 5.
12  E. Marszałkowska-Krześ, [w:] U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa, 2007, s. 583; por. Py-

tanie 4, [w:] I. Gil (red.), Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice, Warszawa 2015, s. 5.
13  H. Mądrzak (red.), E. Marszałkowska-Krześ, Postępowanie cywilne, Warszawa 2003, s. 151.
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W procesie sąd rozpoznaje istniejący pomiędzy stronami spór prawny w drodze 
rozstrzygnięcia o będącym przedmiotem tego sporu stosunku prawnym oraz wy-
nikających z niego prawach i obowiązkach14. Sąd czyni to w formie wyroku lub 
innego merytorycznego rozstrzygnięcia np. nakazu zapłaty wydanego w postępo-
waniu nakazowym, upominawczym czy też elektronicznym postępowaniu upomi-
nawczym.

Natomiast w postępowaniu nieprocesowym sprawa podlega rozpoznaniu, je-
śli tak stanowi przepis (KPC lub innej ustawy szczególnej). Stosownie bowiem do 
przepisu art. 13 § 1 KPC sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stano-
wi inaczej. W związku z powyższym tryb, w jakim rozpoznawana jest sprawa cy-
wilna zależy od jej rodzaju15. 

„Rozgraniczenie spraw rozpoznawanych i rozstrzyganych w tych dwóch try-
bach postępowania rozpoznawczego oparte jest na kryterium spraw, tj. na ich pro-
cesowym lub nieprocesowym charakterze. W procesie rozpoznawane są sprawy, 
w których można wyodrębnić dwa podmioty o przeciwstawnych interesach i sta-
nowiskach prawnych. Natomiast w postępowaniu nieprocesowym chodzi raczej 
o współdziałanie sądu przy nawiązywaniu, zmianie lub zniesieniu stosunków praw-
nych oraz sprawy, w których brak jest strony przeciwnej”16. 

Zanim jednak sąd będzie mógł rozstrzygać spór lub w inny sposób załatwić 
sprawę cywilną musi dokonać ustaleń faktycznych, które pozwolą mu ocenić – 
w świetle właściwych norm prawa materialnego – zgłoszone przez jedną ze stron 
żądanie lub podniesione przez drugą stronę postępowania zarzuty co do zasadności 
żądania strony wszczynającej postępowanie17.

§ 2. Relacje postępowania cywilnego do innych postępowań

Pytanie 6. Jaka jest relacja pomiędzy postępowaniem cywilnym 
a postępowaniem karnym?  (A. Sikorski)

Celem ustalenia relacji pomiędzy postępowaniem cywilnym a karnym należy 
wziąć pod uwagę etap tych postępowań. Stosownie bowiem do przepisu art. 11 KPC 
ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego 
co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Jak z powyż-
szego wynika dla postępowania cywilnego istotne znaczenie ma prawomocne za-
kończenie postępowania karnego i to orzeczeniem w postaci wyroku skazującego 

14  E. Marszałkowska-Krześ, [w:] U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa, 2007, s. 585.
15  W zakresie rodzaju spraw cywilnych przekazanych do rozpoznania w postępowaniu nieprocesowym 

por. J. Gudowski, [w:] T. Ereciński (red.), Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, Warszawa 2002, 
s. 86 i nast.

16  E. Marszałkowska-Krześ, [w:] U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa, 2007, s. 586; por. Py-
tanie 5, [w:] I. Gil (red.), Postępowanie cywilne. Pytania egzaminacyjne. Tablice, Warszawa 2015, s. 5–6.

17  Por. H. Mądrzak (red.), E. Marszałkowska-Krześ, Postępowanie cywilne, Warszawa 2003, s. 151–152.
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