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Legal effects of closing the trial in the civil proceedings – an outline of problems

I
Marian Waligórski uwa ał1, e „ka d dziedzin prawa mo emy rozpatrywa pod dwojakim k tem widzenia, a mianowicie funkcji2, jak ona spełnia
w ogólnym systemie prawnym i struktury, w jak została wyposa ona[…]”, a w
zwi zku z tym „proces cywilny jest mechanizmem, którego działanie ma spełnia pewne funkcje w ogólnym systemie prawnym[…]”.3

1
M. Waligórski: Proces cywilny. Funkcja i struktura, Wyd. Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1947, s. 32.
2
Uzupełnia to poj cie o element „celu” M. Sawczuk: O celach i funkcjach post powania cywilnego procesowego i nieprocesowego (niespornego), [w:] Ksi ga pami tkowa ku czci Witolda
Broniewicza, Łód 1998, s. 313. Autor ten ponadto uwa a, e tylko od osobowo ci, zdolno ci i umiej tno ci s dziego zale y to, czy w procesie orzekania zrozumie on, na czym polega idea oraz cel
(funkcja) procesu. Zob. charakterystyczn wypowied W. Habscheida na ten temat, cytowan przez
M. Sawczuka w pracy: Die Lehre von der Präklusion im polnischen Zivilprozeß, [w:] Festschrift
für Walter J. Habscheid zum 65. Geburtstag, Verlag E. und W. Gieseking 1989 oraz i d e m : Naruszenie podstawowych praw człowieka (na przykładzie naruszenia prawa do wysłuchania), [w:] Prawa i wolno ci obywatelskie w procesie transformacji ustrojowej, Rzeszów 1997, s. 39.
3
W konsekwencji H. Trammer: Nast pcza bezprzedmiotowo procesu cywilnego, Kraków
1950, s. 19 wykazał, e celem procesu cywilnego jest sprawdzenie zasadno ci roszczenia formalnego, a wi c zwyczajne post powanie procesowe powinno zosta uko czone przez wydanie wyroku, tzn. orzeczenia rozstrzygaj cego meritum sprawy, tj. orzekaj cego o przedmiocie procesu,
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W. Siedlecki pisał:
„[…] ustawy procesowe reguluj główne kwestie dotycz ce sposobu post powania,
lecz nie nale y zapomina , e poza tymi kwestiami istniej powa ne problemy, które tym
trudniejsze s do rozwi zania, e le na pograniczu prawa prywatnego i publicznego. Problemy te nie otrzymaj nale ytego rozwi zania, dopóki nie okre li si istoty procesu cywilnego. Okre lenie tej istoty umo liwi sprowadzenie do wspólnego mianownika wszystkich
zjawisk procesowych oraz stworzy podstaw dla jednolitego rozwi zywania rozlicznych
kwestii szczegółowych”.4

Proces postrzegany jest najcz ciej jako zespół okre lonych ustawowo czynno ci s du lub jego organów, stron procesowych i ich pełnomocników oraz innych uczestników post powania. Twierdzi si , e proces cywilny jest niezb dnym instrumentem słu cym zabezpieczeniu zgodno ci rzeczywisto ci prawnej
z obowi zuj cym porz dkiem prawnym.5
Jednak e w nauce procesu cywilnego nie ma do dnia dzisiejszego jednolitych ocen modelu procesu cywilnego.6 Obok pogl du, e proces jest stosunkiem
prawnym7, wyst puje pogl d, e proces cywilny to spór prawny (Rechtsstreit)8,
sytuacja prawna (Rechtslage)9, e jest to ogół czynno ci procesowych dokonywanych przed s downictwem cywilnym, słu cy do ochrony porz dku prawne-

a wi c albo uznaj cego roszczenie formalne za zasadne (condemnatio), albo oddalaj ce powództwo (absolutio ab actione).
4
W. Siedlecki: Istota procesu cywilnego z punktu widzenia interesów pa stwa i jednostki,
„Pa stwo i Prawo” 1947, nr 7–8, s. 46.
5
W. Habscheid: Droit judiciaire privé suisse, Geneva 1981, s. 47.
6
Na temat w tpliwo ci w zakresie poj ciowym w posługiwaniu si terminem „istota” zob.
M. Sawczuk, W. Grali ski: Model za alenia, Problemy egzekucji s dowej, Currenda, Sopot
2001, nr 14, s. 47–57. Zob. te S. Włodyka: Poj cie post powania cywilnego i jego rodzaje, [w:]
Wst p do systemu prawa procesowego cywilnego, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gda sk 1974,
s. 239–252.
7
Tak np. K. Stefko: Grundprobleme des Zivilprozessrechts, Kraków 1915, s. 305–306;
A. Blomeyer: Zivilprozeßrecht, Berlin 1985, s. 61; R. Bruns: Zivilprozessrecht, West Berlin 1979,
s. 7 – uznaje proces cywilny za stosunek prawny w aspekcie prawnopublicznym. Zwolennikiem
procesu cywilnego jako stosunku prawnego był K. Fierich (zob. W. Siedlecki: Nowo ytny proces
cywilny, [w:] Studia z dziejów Wydziału Prawa UJ, pr. zbior., Kraków 1964, s. 312) i Z. Resich:
Istota procesu cywilnego, Warszawa 1986, s. 39–61. Za teori stosunku procesowego opowiedział
si na pocz tku lat sze dziesi tych tak e M. Sawczuk: Zdolno procesowa według kodeksu
post powania cywilnego, Warszawa 1963, po czym w artykule O aktualno ci teorii stosunku
prawnego cywilnoprocesowego (Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CLXX, nr 1028, Wrocław 1990, s. 195–206) dokonał on oceny przydatno ci tej teorii na tle prawnoporównawczym.
8
Zob. L. Rosenberg, K. H. Schwab, P. Gottwald: Zivilprozessrecht, 16, Aufl., München
2004, s. 7; F. Stein, M. Jonas: Kommentar zur Zivilprozessordnung, Band 4, Teilband 1, Tübingen 1998, s. 3.
9
J. Goldschmidt: Der Prozeß als Rechtslage, Berlin 1925, s. 258–259.
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go zarówno przez konkretyzowanie norm prawnych, jak i przez ich urzeczywistnianie10, jako quasi-kontrakt11, czy wr cz jako akt prawny zło ony.12
Według W. Siedleckiego13, mnogo okre le istoty procesu cywilnego wysuwa na plan pierwszy konieczno wprowadzenia próby ujednolicenia tego
poj cia.
Z punktu widzenia ogólnej teorii procesu najwła ciwsza jest teoria ujmuj ca
proces jako stosunek prawny cywilnoprocesowy w wersji H. Trammera.14
W konsekwencji poziom i sprawno s dowego post powania cywilnego zale w głównej mierze od prawidłowego stosowania norm tego post powania
przez s dy. Jednak e zło ono funkcji wymiaru sprawiedliwo ci powoduje, e
o efektywno ci pracy s dów decyduj nie tylko wysiłki podejmowane prze same
s dy, ale tak e jest ona zale na od aktywnego współdziałania z s dami stron
procesowych oraz innych uczestników post powania.15

10

Tak – E. Wa kowski: System procesu cywilnego. Wst p teoretyczny, Wilno 1932, s. 98
i literatura tam powołana; S. Kruszelnicki: Kodeks post powania cywilnego z komentarzem,
cz. I, art. 1–507, Pozna 1938, s. 1; B. Stelmachowski: Wyrok w procesie cywilnym, Pozna
1939, s. 29; M. Waligórski: op. cit., s. 13–14; F. Cornelutti: Sistema di dritto processuale,
Padova 1936, t. I, s. 901–902; M. Guldener: Schweizeriches Zivilprozeßrecht, wyd. 3, Zürich
1979, s. 56; Zh. Stalev: Non-contentious Proceedings and their Development – Die freiwillige
Gerichtsbarkeit und ihre Entwicklung, [w:] Effektiver Rechtschutz und verfassundsmässige Ordnung, Bielefeld 1983, s. 253–254; H. W. Fasching: Lehrbuch des österreichischen Zivilprozeßrechts, Wien 1990, s. 71–73. Na uwag zasługuje pogl d wypowiedziany przez W. Sauera: Grundlagen des Prozeßrechts, Tübingen 1929, wyd. 2, s. 110, i „proces cywilny jest rzeczywistym
okre leniem sprawy w drodze poszukiwania prawa”.
11
P. Calamandrei, La relatività del concetto di azione (Wzgl dny charakter poj cia prawa
skargi), przekład polski M. Waligórskiego, „Przegl d Prawa Cywilnego” 1939, nr 1–2, s. 9.
12
Tak np. W. Siedlecki, Niewa no procesu cywilnego, Warszawa 1965, s. 40; G. Baumgärtel: Wesen und Begriff der Prozeßhandlung einer Partei im Zivilprozeß, Frankfurt am Mein
1972, s. 186; O. Jauernig: Zivilprozeßrecht, München 2003, s. 100–101; J. Vincent, S. Guinchard: Procédure civile, Paris 1996, s. 77; R. Perrot: Institutions judiciaires, Paris 1983, s. 460.
13
Postulat konieczno ci podj cia przez ogóln teori prawa zadania wyja nienia poj , maj cych istotne znaczenie dla nauki post powania cywilnego, autor ten bli ej uzasadnił w swoim
artykule pt. Nauka prawa procesowego cywilnego a teoria prawa, „Pa stwo i Prawo” 1972, z. 7,
s. 30 i n.
14
H. Trammer, op. cit., s. 20; M. Sawczuk, Teoria stosunku procesu cywilnego H. Trammera, [w:] Wielka encyklpedia prawa, pod red. E. Smoktunowicza, Białystok–Warszawa 2000,
s. 1023–1024.
15
Por. Uchwał Zgromadzenia Ogólnego S du Najwy szego z 15 lipca 1974, „Kwartalnik
Prawny” 2/74, OSNCP 1974, poz. 203 oraz aktualne i dzi rozwa ania M. Sawczuka:
O efektywno ci socjalistycznego post powania cywilnego, „Studia Cywilistyczne” 1975, t. XXV–
XXVI, s. 262–263. Tak Z. wieboda: Czynno ci procesowe w s dowym post powaniu cywilnym,
Warszawa 1990, s. 23.
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II
W procesie cywilnym doniosł rol odgrywa rozprawa.16 Jest ona bowiem
jednocze nie wyrazem zasady ustno ci17, zasady równo ci broni18 (wysłuchania stron19) oraz przyczynia si do koncentracji materiału procesowego20
i spełnia kluczow rol w d eniu do wykrycia prawdy21, co jest niew tpliwie
jednym z najwa niejszych celów procesu cywilnego.
16

E. Wengerek: Problem ustno ci i pisemno ci w post powaniu cywilnym, „Nowe Prawo”
1970, nr 10, s. 1048.
17
Dlatego te wsz dzie tam, gdzie po rednio lub bezpo rednio, w pierwszej lub w dalszych
instancjach, wchodzi w gr zastosowanie zasady: quod non est in actis, non est in mundo, tam
najbardziej obwarowana zasada ustno ci staje si fikcj .
18
Tak Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyrokach Dombo Beheer B.V. przeciwko Holandii z 27 pa dziernika 1993, A/274, § 33 i Van Hurk przeciwko Holandii z 19 kwietnia 1994,
A/228, § 59.
19
W polskim systemie procesu cywilnego prawo to nie zostało wprawdzie sformułowane
wprost, jednak wynika ono zarówno z koncepcji pa stwa prawnego, jak i z ustrojowej aksjologii,
a zwłaszcza ochrony godno ci człowieka. Federalny Trybunał Konstytucyjny RFN zwrócił uwag ,
e jakkolwiek prawo do wysłuchania mo e mie tak e znaczenie dla wszechstronnego wyja nienia
sprawy, to jest ono jednak uzasadnione przede wszystkim godno ci u ytkownika tego prawa
(Person der Rechtsgenossen) – cyt. za: F. L. Knemeyer: Rechtliches Gehör im Gerichtsverfahren, [w:] Handbuch des Staatsrechts, München 1997, s. 1279. Sedem materiae europejskiego fair
trial jest art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka z 4 listopada 1950 r.,
zgodnie z którym ka dy proces (w odniesieniu do zasad post powania administracyjnego
i s dowej kontroli decyzji, zob.: D. J. Harris, M. O’Boyle, C. Warbrick: Law of the European
Convention on Human Rights, London-Dublin-Edinburgh 1995, s. 164 i 192), aby był sprawiedliwy – według J. Rawlsa: Teoria sprawiedliwo ci, Warszawa 1994, s. 122: „w odniesieniu do
post powa uregulowanych przez prawo nale y przyj , e sprawiedliwo proceduralna oznacza
tak organizacj procesu uzyskiwania informacji, ich analizy, wymiany argumentacji i podejmowania rozstrzygni cia, które pozwala uzna wynik zastosowania procedury za sprawiedliwy
(uczciwy i słuszny) […] – winien gwarantowa m.in. „prawo do bycia wysłuchanym w odpowiedni sposób”. Prawo do wysłuchania składa si z triady praw: a) prawa do informacji, b) prawa do
zaj cia stanowiska, c) prawa do rozwa enia faktycznych twierdze i prawnych roszcze , a w angloameryka skich uj ciach do right to notice – right, to be heard (prawo wgl du do sprawy, prawo
wzi cia w niej udziału na posiedzeniu jawnym. Por. F. L. Knemeyer: op. cit., s. 1283; W. J. Habscheid: Verfahren in Zivilsachen und aktuelle Fragen zum rechtlichen Gehör, [w:] Z zagadnie
prawa cywilnego. Ksi ga pami tkowa ku czci Prof. A. Stelmachowskiego, Białystok 1991, s. 270
oraz jej krótkie omówienie przez M. Sawczuka, s. 277–278. Zdaniem K. Hessego (Grundzüge
des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg 1995, s. 238) podstaw s dowego rozstrzygni cia mog by tylko takie okoliczno ci i dowody, do których mogli si ustosunkowa uczestnicy post powania.
20
E. Wengerek: Koncentracja materiału procesowego w post powaniu cywilnym, Warszawa 1958, s. 29 i n.; Z. wieboda: Koncentracja i wykorzystanie dowodów w post powaniu cywilnym (rozpoznawczym), ZN IBPS 1979, nr 11, s. 3 i n.; P. Osowy: Zapobieganie przewlekło ci
post powania cywilnego z uwzgl dnieniem znaczenia zasady koncentracji materiału procesowego
(zagadnienia wybrane), „Rejent” 2002, nr 11, s. 137–160.
21
R. Bruns: op. cit., s. 3; K. Schellhammer, Zivilprozeß, Heidelberg 1984, s. 570; O. Jauernig: op. cit., s. 79; H. W. Fasching: op. cit., s. 858; J. Vincent, S. Guinchard: op. cit.,
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Rozprawa jest centralnym punktem procesu cywilnego, zjawiskiem dynamicznym, na którego kształtowanie si oddziałuj wszystkie naczelne zasady
post powania cywilnego.22
Czynno ci procesowe stron dokonywane na rozprawie przybieraj najcz ciej form aktów dyspozytywnych, a wi c rozporz dzaj cych przedmiotem
procesu, co ma znaczenie decyduj ce dla jego ostatecznego wyniku. Rozprawa
s dowa co do modelu spornego stosunku prawnego mi dzy stronami procesowymi jest głównym elementem post powania cywilnego, gdy zadaniem jej jest
ostateczne wyja nienie punktów spornych, w czynno ciach za tej rozprawy
współdziałaj ze sob zarówno strony, jak i s d.23
Z tre ci art. 148 i n. oraz art. 206 k.p.c. wynika, e ustawodawca wyra nie
odró nia posiedzenia s dowe od rozprawy i e inne przyczyny powoduj np.
odroczenie posiedzenia (art. 156 k.p.c.), a inne – odroczenie rozprawy (art. 214
i 215 k.p.c.) Ju z tego przykładowego porównania wida , e k.p.c. kazuistycznie rozró nia zetkni cia si stron z t faz procesu cywilnego. Rozprawa jest
takim najdonio lejszym przejawem tego zetkni cia przede wszystkim dlatego, e
obejmuje wywody, o wiadczenia i wnioski stron, a z jej zamkni ciem ł cz si
powa ne skutki procesowe. Nale y udzieli odpowiedzi na pytanie, z jak czynno ci procesow nale y identyfikowa pocz tek i koniec rozprawy cywilnej?
Brak wyra nego okre lenia pocz tku rozprawy stwarza w pewnych wypadkach
trudne proceduralnie sytuacje. Na przykład wniesienie odpowiedzi na pozew
mo e nast pi tylko przed pierwsz rozpraw (art. 207 § 1 k.p.c.), z czym wi e
si fakt, i odpowied na pozew mo e mie wpływ na tre orzeczenia i bieg
procesu, chocia by w takim wypadku, gdy pozwany w odpowiedzi na pozew
podobnie jak powód za dał w my l art. 209 k.p.c. przeprowadzenia rozprawy
w jego nieobecno ci.
Równie cofni cie powództwa bez zezwolenia pozwanego mo e nast pi
tylko przed rozpocz ciem rozprawy (art. 203 § 1 in principio k.p.c.) Prawidłowe
ustalenie, czy odpowied na pozew została wniesiona przed pierwsz rozpraw ,
albo czy powód cofn ł powództwo przed rozpocz ciem rozprawy, jest bardzo
wa ne, a jednocze nie trudne. Mianowicie, czy momentem rozpoczynaj cym
rozpraw jest wywołanie sprawy, czy przedstawienie stanu sprawy przez s dzies. 612–613; G. Finocchiaro: Codice di procedura civile e leggi complementari, Milano 2001,
s. 166–167.
22
Z. Resich: Istota procesu cywilnego…, s. 172–174.
23
Pami ta nale y, e k.p.c. nie identyfikuje posiedzenia s dowego z rozpraw , co wynika
szczególnie z przepisów o protokole. Z rozpraw (czyli posiedzeniem jawnym skierowanym na
ni ) mamy wtedy do czynienia, gdy strony dopuszczone s do ustnego przedstawienia dochodzonego roszczenia, do jego obrony oraz gdy istnieje mo no prawna przeprowadzenia dowodu
przez s d. Je eli te warunki nie s spełnione, mamy do czynienia z posiedzeniem s dowym
w ogólno ci.
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go24, czy te dopiero zgłoszenie da przez powoda, tego z cał pewno ci
z k.p.c. wywnioskowa nie mo na. Poniewa przedstawienie stanu sprawy przez
s dziego nie zawsze ma miejsce, a odbywa si tylko wówczas, gdy zachodzi
tego uzasadniona potrzeba, zatem moment ten nie okre la pocz tku rozprawy;
wywołanie sprawy równie nie mo e rozpoczyna rozprawy, poniewa po wywołaniu sprawy mo e si okaza konieczno odroczenia rozprawy lub posiedzenia.
Wydaje si , e za pocz tek rozprawy mo na uwa a dopiero t faz procesu,
w której udzielono powodowi głosu lub doszło do odczytania tre ci dania
pozwu w razie nieobecno ci powoda, je li zło ył wniosek o rozpoznanie sprawy
pod swoj nieobecno .25
Bezpo rednio z zagadnieniem pocz tku rozprawy ł czy si zagadnienie b d ce przedmiotem niniejszej wypowiedzi; czy post powanie (przewód s dowy)
zamyka si w ramach tylko jednej rozprawy mimo kilku terminów (posiedze ),
czy te w ka dym terminie odbywa si oddzielna rozprawa, tj. czy istnieje ci gło rozprawy mimo wielokrotno ci posiedze , czy te wyst puje wielo rozpraw, oraz czy po wyja nieniu sprawy (art. 224 § 1 k.p.c.) zamyka si tylko t
jedn rozpraw , czy te nale y zamyka ka d , je li nie przyznamy jej cechy
ci gło ci. Przepis art. 207 § 1 k.p.c., zezwalaj c pozwanemu wnie przed
pierwsz rozpraw odpowied na pozew, ka e przypuszcza , e je li jest ta
pierwsza rozprawa, to mo e by druga, trzecia i nast pne, jednym słowem
stwierdza – wielo rozpraw. Wielo rozpraw wynika równie z tre ci art. 239
k.p.c., który, zezwalaj c na zgłoszenie zastrze enia w post powaniu dowodowym, ka e to czyni na „najbli szej” rozprawie przed s dem orzekaj cym,
a wi c i tu pozwala domniemywa mo liwo „dalszych” rozpraw.
Natomiast z całego szeregu innych przepisów (np. art. 208, 217, 218, 219,
a przede wszystkim art. 210 k.p.c.) wynika, e cały tok post powania bez wzgl du na liczb posiedze w danej sprawie i terminów do przeprowadzenia dowodów zamyka si tylko w jednej rozprawie, czyli e cały przewód s dowy stanowi jedn rozpraw .
Wynika to z zasady jednolito ci rozprawy, a polega na tym, e wszystkie posiedzenia w pewnej sprawie, po wi cone rozprawie, stanowi cz ci składowe
tej samej, jedynej ustnej rozprawy i stanowi jedn cało .
Wobec tego nasuwa si wniosek, e po wyja nieniu sprawy zamyka si tylko
jedn rozpraw , gdy zamykanie rozprawy po ka dym posiedzeniu byłoby de
24
A. Jabło ski: Sprawozdanie s dziego w procesie cywilnym, „Polski Proces Cywilny”
1938, nr 13–15, s. 398 i n.
25
Por. J. Kopera: Rozpocz cie rozprawy, „Palestra” 1959, nr 12, s. 46; orzeczenie SN z 18
lutego 1982, IV CZ 15/82, OSPiKA 1983, nr 1, poz. 6 z glos W. Siedleckiego, „Pa stwo i Prawo” 1984, nr 10, s. 87 i n.; P. Osowy, M. Sawczuk, Fazy (stadia) post powania, [w:] WEP,
wyd. 2, Białystok–Warszawa 2005 [w druku].
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facto zamykaniem posiedzenia, czego ustawa procesowa nie przewiduje, a nadto
prowadziłoby to do obowi zku otwierania rozprawy w ka dym nowym jej terminie, co nie da si pogodzi z dyspozycj art. 225 k.p.c.
III
Tak jak wytoczenie powództwa cywilnego rozpoczyna mi dzy stronami proces, tak zamkni cie rozprawy i nast pnie wydanie przez s d orzeczenia proces
ten mi dzy nimi ko czy w danej instancji. Z tej te przyczyny oraz z uwagi na
prawa osób trzecich, które mog si zgłosi w toku post powania s dowego,
fakt zamkni cia rozprawy s dowej w pierwszej czy drugiej instancji ma doniosłe
znaczenie procesowe.
Zgodnie z art. 224 § 1 k.p.c. przewodnicz cy zamyka rozpraw , po przeprowadzeniu dowodów i udzieleniu głosu stronom26, a wi c gdy uzna, i zostały
wszechstronnie zbadane wszystkie okoliczno ci i e została wyja niona tre
stosunków faktycznych oraz prawnych w danej sprawie.27 Wyja nienie sprawy
to swoisty stan „zdatno ci” rozstrzyganej sprawy do wydania wyroku. Norma ta
dotyczy kompetencji przewodnicz cego28, okre lonych w art. 210 k.p.c. i powinna stanowi wykładni w powi zaniu z innymi przepisami, zwłaszcza art. 3
k.p.c., zakładaj cym aktywno stron, a tak e z art. 6 k.p.c., postuluj cym
sprawno post powania.29 Kontradyktoryjno procesu oraz obowi zek zapewnienia stronom mo liwo ci obrony swoich praw pozwalaj przewodnicz cemu
zamkn rozpraw , gdy wskazane, istotne dla sprawy dowody zostały przepro26

O tym, czy rozprawa ju dojrzała do wydania wyroku lub innego jej zako czenia, rozstrzyga nie przewodnicz cy, lecz s d, gdy wchodzi to ju w zakres funkcji s dzenia i nie mo e by
narzucone wotantom. Wyj tkiem od zasady bezpo rednio ci a zarazem i ustno ci procesu cywilnego jest § 2 art. 224 k.p.c., zgodnie z którym mo na zamkn rozpraw przed uko czeniem
post powania dowodowego, gdy s d uzna rozpraw za zbyteczn . Przepis ten podyktowany jest
wzgl dami ekonomicznymi, chodzi bowiem o to, aby w takich wypadkach nie ponawia całej
rozprawy, chyba e rezultat nadesłanych dowodów lub tre dokumentów b dzie tego wymaga
(por. L. Peiper: Kodeks post powania cywilnego. Komentarz, cz. I, Kraków, s. 549; L. Rosenberg, K. H. Schwab, P. Gottwald: op. cit., s. 280; M. Guldener: op. cit., s. 116).
27
Zob. te aktualne w tym zakresie orzeczenie SN z 26 wrze nia 1966 r., II CR 314/66, OSN
1967, nr 2, poz. 39, w którym SN zaj ł stanowisko, e „przez wyja nienie spornych okoliczno ci
(art. 217 § 2 k.p.c.) ustawodawca rozumie taki stan rzeczy, przy którym albo nast piło uzgodnienie mi dzy stronami spornych dotychczas okoliczno ci, albo te zostały one wyja nione na korzy strony powołuj cej dalsze dowody”.
28
Przepis art. 224 § 1 k.p.c. ma w moim przekonaniu jedynie charakter „porz dkowy”, w tym
sensie, e reguluje jedn z kompetencji przewodnicz cego. Upowa nienie do zamkni cia rozprawy jest wynikiem funkcji kieruj cego ni (podobnie jak uprawnienia wymienione w art. 206, 208,
211 czy 212 k.p.c.).
29
A. Jakubecki: Kontradyktoryjno a poznanie prawdy w procesie cywilnym w wietle
zmian k.p.c., „Przegl d S dowy” 1998, nr 10, s. 63; SN w orzeczeniu z 11 kwietnia 2000 r., III
CKN 237/00, „Biuletyn SN” 2000, nr 6, poz. 13.
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wadzone, a strony w my l art. 224 § 1 in fine k.p.c. miały sposobno wyra enia
swojego stanowiska. Zamkni cie rozprawy nie powinno zastawa stron nieprzygotowanych, nie powinno ich zaskakiwa .30
Stosuj c art. 224 § 1 k.p.c., trzeba mie na wzgl dzie fakt zmiany art. 316
§ 1 k.p.c.31, polegaj cy na zniesieniu uprzednio obowi zuj cego zastrze enia, e
s d wydaje wyrok, „gdy po zamkni ciu rozprawy uzna, e sprawa jest dostatecznie wyja niona do stanowczego rozstrzygni cia stosunku spornego”.
Rodzi si zatem pytanie, kiedy s d ma ostatecznie uzna spraw za wyjanion – czy przed zamkni ciem rozprawy, czy po jej zamkni ciu? By mo e
taki był zamiar ustawodawcy, e na podstawie dyspozycji art. 224 § 1 k.p.c. przewodnicz cy uznaje niejako „wst pnie” spraw za wyja nion , aby mógł j zamkn , a dopiero pó niej (art. 316 § 1 in principio k.p.c.) s d – ju na naradzie –
dokonuje weryfikacji trafno ci oceny zamkni cia rozprawy s dowej. Tak włanie na tle k.p.c. z 1932 roku kwesti t wyło ył M. Waligórski, który zamkni cie rozprawy uznał za tzw. „wyrzeczenie przedstanowcze […] gdy skoro po
zamkni ciu rozprawy oka e si , e uzyskany materiał nie wystarcza do ostatecznego wyrzeczenia, tzn., i potrzeba jeszcze dodatkowych wyja nie stron lub
dodatkowych dowodów, to wówczas mo e nast pi w drodze dalszego wyrzeczenia przedstanowczego otwarcie zamkni tej rozprawy (art. 241)”.32
Wydaje si tak e, e brak tej korelacji nastr cza ponadto trudno ci przy stosowaniu § 3 art. 207 k.p.c., który to przepis w zało eniu ustawodawcy sprzyja
miał koncentracji, a w konsekwencji przyspieszeniu post powania, bez uszczerbku jednak dla uprawnie stron do zgłaszania dowodów.33
Zarz dzaj c zamkni cie rozprawy, przewodnicz cy stwierdza, e sprawa została ju wyja niona, a tym samym, e mo e zapa orzeczenie s dowe. Wyj tkiem jest dyspozycja art. 225 k.p.c., zgodnie z któr s d mo e zamkni t rozpraw otworzy na nowo, je eli istotne okoliczno ci ujawniły si po jej zamkni ciu.34
30
M. Allerhand: Post powanie pierwszej instancji, a do wydania orzeczenia z wył czeniem
post powania dowodowego, „Polski Proces Cywilny” 1935, nr 11–13, s. 243; A. Thon: Krytyka
k.p.c. ze stanowiska teorii procesu i do wiadcze praktyki, Warszawa 1936, s. 93; orzeczenie SN
z 7 lutego 2000 r., I CKN 321/98, OSNC 2000, nr 10, poz. 178. Natomiast bł dem byłoby upatrywanie w art. 224 § 1 k.p.c. obowi zku kontynuowania przez s d rozprawy do chwili jej „wyjanienia” po my li strony ulegaj cej w procesie.
31
Ustawa z 1 marca 1996 r., Dz. U. Nr 43, poz. 189.
32
M. Waligórski: Proces cywilny, Dynamika procesu (post powanie), Warszawa 1947,
s. 205–206.
33
K. Kołakowski: Dowodzenie w procesie cywilnym, Warszawa 2000, s. 49; S. Dmowski
[w:] Kodeks post powania cywilnego. Komentarz, t. 1, wyd. 3, pod red. K. Piaseckiego, Warszawa
2001, s. 970.
34
Poniewa art. 225 k.p.c. nie okre la wypadków, kiedy s d mo e, czy te powinien, otworzy zamkni t rozpraw na nowo, jak to czynił art. 241 k.p.c. z 1932 r., rozwi zania zagadnienia
nale y poszukiwa w dyspozycji art. 316 § 2 k.p.c. W gr wejd tu takie okoliczno ci, jak potrze-
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Kwestia zamkni cia rozprawy przez przewodnicz cego i jej ewentualne
otwarcie przez s d nie została nale ycie skorelowana co do mo liwo ci wnoszenia rodka zaskar enia. O ile bowiem zgodnie z art. 226 k.p.c. od zarz dzenia
przewodnicz cego – wydanego w przedmiocie zamkni cia rozprawy – przysługuje odwołanie do s du, to ju na ewentualn odmow ponownego otwarcia
zamkni tej rozprawy przez s d takie odwołanie nie słu y.
Z chwil zamkni cia rozprawy s d nie mo e dopu ci stron do korzystania
z uprawnienia, o którym mowa w art. 210 k.p.c. Strony nie mog zatem: zgłasza swych da i wniosków ustnie, przedstawia okoliczno ci faktycznych
i dowodów na ich poparcie, jak te i zasad prawnych; nie mog składa wyjanie osobi cie, ani roztrz sa wyników przeprowadzonego post powania dowodowego oraz zabiera głosu w sprawie. Co prawda art. 210 k.p.c. nakłada na
strony – w szerokim znaczeniu tego poj cia (a wi c i na uczestników post powania nieprocesowego, interwenientów ubocznych, prokuratora, RPO itd.35) –
obowi zek przedstawienia twierdze i dowodów ju na pierwszej rozprawie, to
jako ostateczny, prekluzyjny termin do ich przytoczenia ustawodawca
(w dyspozycji art. 217 § 1 in principio k.p.c.) okre lił chwil zamkni cia rozprawy. Wła nie ta faza rozprawy posiada istotne znaczenie dla całego procesu
i wyja nienia istoty sporu, dlatego te strony winny stosowa si do ustalonych
terminów.
Równie pozwany mo e wytoczy powództwo wzajemne przeciwko powodowi do czasu zamkni cia rozprawy w pierwszej instancji i to nie pó niej jak na
pierwszej rozprawie, aczkolwiek powództwo wzajemne mógł zgłosi wcze niej
w odpowiedzi na pozew, b d te w sprzeciwie od wyroku zaocznego, je eli nie
brał udziału w rozprawie i nast piło jej zamkni cie w jego nieobecno ci ( art.
192 pkt 2 w zw. z art. 204 § 2 k.p.c.).36
Unormowanie zawarte w art. 204 k.p.c. pozostaje w zwi zku z art. 205 k.p.c.
Dotyczy ono bowiem sytuacji, gdy jedna ze stron wytoczy powództwo przed
s dem okr gowym, druga za mimo istnienia przesłanek przewidzianych w art.
204 § 1 k.p.c. (istnienie – wzajemnego zwi zku mi dzy roszczeniami lub mo liwo ci dokonania potr cenia) wytoczy powództwo – według wła ciwo ci rzeczowej – do s du rejonowego. W takim wypadku s d rejonowy, na wniosek
pozwanego, mo e przekaza wniesion do niego spraw s dowi okr gowemu.

ba dokonania dodatkowych wyja nie lub zebrania dodatkowych dowodów, na które si strony
w procesie powoływały lub o co wnosiły, a b d ce wynikiem na przykład narady s dziowskiej
(art. 324 k.p.c.).
35
Por. orzeczenie SN z 26 wrze nia 1983 r., IV PR 101/83, OSPiKA 1984, nr 7–8, poz. 173.
36
K. Kłosiewicz: Powództwo wzajemne w polskim procesie cywilnym, „Pa stwo i Prawo”
1982, nr 1–2, s. 76; P. Hertmann: Zivilprozeßordnung, München 1975, s. 100–101; H. Fasching, op. cit., s. 603.
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Jednak e dla jej przekazania konieczne jest, by wniosek37 został zło ony przez
pozwanego do czasu zamkni cia rozprawy przed s dem pierwszej instancji
(przepis art. 205 k.p.c. nie ma zastosowania przed s dem drugiej instancji).
Przywrócenie terminu do zło enia takiego wniosku jest niedopuszczalne (art.
168 § 2 k.p.c.)
Zamkni cie rozprawy przes dza o dopuszczalno ci zmiany powództwa oraz
zgłoszenia przez powoda nowych roszcze w s dzie pierwszej instancji. Jedynie
w toku post powania s dowego w tej instancji i nie pó niej ni przed zamkni ciem rozprawy w my l art. 193 k.p.c. powód mógł wyst pi ze zmian powództwa lub te z nowym roszczeniem, przy jednoczesnym zachowaniu warunków
w tym przepisie przewidzianych.38 Warunki te nie dotycz post powania apelacyjnego, gdy w tym post powaniu powód pozbawiony jest prawa rozszerzania
dania powództwa lub wyst powania z nowymi roszczeniami (art. 383 k.p.c.)39;
w razie zmiany okoliczno ci w sprawie mo e tylko da zamiast pierwotnego
sporu – jego warto ci lub innego przedmiotu, a w sprawach o wiadczenia powtarzaj ce si mo e nadto rozszerzy
danie o wiadczenia za dalsze okresy.
Te same rygory, o czym nale y pami ta , obowi zuj równie pozwanego, je eli
w tych samych warunkach zmienia powództwo wzajemne, lub je eli zgłasza si
z nowymi roszczeniami (art. 204 § 3 k.p.c.).
Stosownie do tre ci art. 109 k.p.c., roszczenie o zwrot kosztów wygasa, je eli strona reprezentowana przez adwokata lub radc prawnego, najpó niej przed
zamkni ciem rozprawy bezpo rednio poprzedzaj cej wydanie orzeczenia, nie
zło y s dowi spisu kosztów albo nie zgłosi wniosku o ich przyznanie według
norm przepisanych. Przepis ten ustanawia prekluzj
dania zwrotu kosztów,
a jej konsekwencj jest bezskuteczno takiego dania, zgłoszonego po zamkni ciu rozprawy i wydaniu wyroku, b d postanowienia ko cz cego post powanie.
Niezachowanie tego terminu powoduje, e nie mo na skutecznie da jego
przywrócenia40, a po zako czeniu post powania dochodzi w osobnym post powaniu nale no ci z tytułu kosztów procesu.41
S d z urz du zawiesza post powanie m.in. w sytuacji, gdy w stosunku do
strony zostało wszcz te post powanie upadło ciowe, a spór dotyczy przedmiotu
37

Nie jest mo liwe przekazanie sprawy z urz du.
A. Wi niewska: Przedmiotowa zmiana powództwa w procesie cywilnym, Warszawa 1986,
s. 63 i n.; K. Kuschinke, A. Schoenke: Zivilprozeßrecht. Ein Lehrbuch, Karlsruhe 1979, s. 209
i n.
39
Por. orzeczenie SN C II 175/35, Zbiór Orzecznictwa 1936, poz. 213; A. Ku niarWi niewska: Przedmiotowa zmiana powództwa w post powaniu po wniesieniu rewizji (chodzi
o apelacj – P. S.), „Palestra” 1983, nr 3–4, s. 43.
40
Por. orzeczenie SN z 7 marca 1952 r., C 738/51, „Nowe Prawo”. 1953, nr 6, s. 55.
41
Por. orzeczenie SN z 14 maja 1965 r., III CO 73/64, OSNCP 1966, nr 7–8, poz. 108.
38
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wchodz cego w skład masy upadło ci (art. 174 § 1 pkt 4 k.p.c.) Jednak e, je eli
ogłoszenie upadło ci nast piło po zamkni ciu rozprawy, a przed ogłoszeniem
wyroku (art. 326 § 1 k.p.c.), s d nie jest uprawniony do zawieszenia tocz cego
si post powania (art. 174 § 2 in fine k.p.c.).42
Stosownie do tre ci art. 338 § 1 k.p.c., uchylaj c lub zmieniaj c wyrok, któremu nadany został rygor natychmiastowej wykonalno ci, s d na wniosek pozwanego orzeka – w orzeczeniu ko cz cym post powania – o zwrocie spełnionego lub wyegzekwowanego wiadczenia lub o przywróceniu poprzedniego
stanu. Jednak e wniosek taki, aby był skuteczny, musi by zło ony przez pozwanego w czasie umo liwiaj cym rozstrzygni cie tych kwestii w orzeczeniu
ko cz cym post powanie w instancji odwoławczej lub w s dzie pierwszej instancji, je eli s d ten zmienia lub uchyla wyrok zaopatrzony rygorem natychmiastowej wykonalno ci.43 Nie mo e wi c by zgłoszony skutecznie po zamkni ciu rozprawy, a w wypadkach, w których sprawa mo e by rozpatrywana
na posiedzeniu niejawnym – w dniu tego posiedzenia (art. 374 k.p.c.) Podobnie
zamkni cie rozprawy w drugiej instancji przes dza o prawie pozwanego, co
wynika z art. 415 k.p.c. Jedynie na jego wniosek zgłoszony ju w skardze
o wznowienie post powania, jak i w czasie jego trwania, a do momentu zamkni cia rozprawy, s d w razie uchylenia lub zmiany wyroku mo e orzec
w nim, bez osobnego procesu, zwrot lub przywrócenie do poprzedniego stanu.44
Oprócz powy szych skutków prawnych zamkni cie rozprawy poci ga za
sob tak e skutki dla praw osób trzecich, a mianowicie stwarza prekluzyjny
termin do zgłaszania przez nie swych praw.
Zgodnie z dyspozycj art. 75 k.p.c., osoba trzecia wyst puj ca z roszczeniami o rzecz lub o prawo, o które toczy si sprawa mi dzy innymi osobami, mo e
a do zamkni cia rozprawy w pierwszej instancji wytoczy powództwo o t
rzecz lub prawo przeciwko obu stronom przed s dem, w którym toczy si sprawa (interwencja główna); je eli za osoba taka ma tylko interes prawny, aby
sprawa została rozstrzygni ta na korzy jednej ze stron, mo e „w ka dym stanie sprawy”, a do zamkni cia rozprawy w drugiej instancji, przyst pi do tej
strony (art. 76 k.p.c. – interwencja uboczna).45 Pewne w tpliwo ci mog po42

Por. orzeczenie SN z 19 grudnia 1997 r., III CZP 66/97, OSNC 1998, nr 4, poz. 56.
A. Jakubecki: Restitutio in integrum w s dowym post powaniu cywilnym (art. 338 § 1,
415 i 422 § 1 k.p.c.), Lublin 1993, s. 111 i n. oraz cyt. tam obszernie niemiecka i austriacka literatura; por. tak e orzeczenie SN z 24 listopada 1967 r., III CR 247/67, „Orzecznictwo S dów Polskich” 1968, nr 7–8, poz. 165.
44
E. Mazur: Wniosek restytucyjny, „Palestra” 1966, nr 10, s. 25–26.
45
Jednak w przypadku, gdy dojdzie do uchylenia przez s d odwoławczy orzeczenia s du
pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania (art. 386 § 4 k.p.c.), osobie
trzeciej otworzy si „na nowo” mo no wst pienia do sprawy; zob. J. Klimkowicz: Interwencja
uboczna według k.p.c., Warszawa 1972, s. 32; L. Rosenberg, K. H. Schwab, P. Gottwald: op.
cit., s. 200.
43
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wsta przy dopuszczalno ci interwencji ubocznej przed s dem odwoławczym,
a to wówczas, gdy z powodu niewa no ci post powania s d ten mo e rozpozna
apelacj na posiedzeniu niejawnym (art. 374 k.p.c.). Zdaniem J. Klimkowicza,
w tym wypadku interwencja uboczna b dzie dopuszczalna a do momentu wydania przez s d odwoławczy orzeczenia ko cz cego post powanie w sprawie.46
Równie wtedy, gdy strona uczestnicz ca w procesie chce zachowa skutki
prawne w stosunku do osoby trzeciej, w my l art. 84 w zw. z art. 76 k.p.c., mo e
w moim przekonaniu – do zamkni cia rozprawy w drugiej instancji – zawiadomi tak osob o tocz cym si procesie i wezwa j do wzi cia w nim udziału.
Co prawda art. 84 § 1 k.p.c. o terminie prekluzyjnym do przypozwania osoby
trzeciej, a mianowicie o chwili zamkni cia rozprawy w drugiej instancji, wyra nie nie wspomina, jednak fakt, i przypozwany do sprawy mo e sam zgłosi swe
przyst pienie do strony, jako interwenient uboczny (art. 84 § 2 w zw. z art. 76
k.p.c.), dowodzi, e i przypozwanie osoby trzeciej dopuszczalne jest w ka dym
stanie sprawy, a do jej zamkni cia w drugiej instancji.
Do tego czasu równie interwenient uboczny mo e za zgod obu stron wej
na miejsce strony, do której przyst pił (art. 83 k.p.c.), obejmuj c jej prawa
i obowi zki procesowe.47
Równie wiadkowie, zgodnie z art. 277 k.p.c., maj prawo da zwrotu
wydatków koniecznych, zwi zanych ze stawiennictwem do s du, a ponadto
wynagrodzenia za utrat zarobku. Jednak e musz to uczyni niezwłocznie po
wykonaniu swego obowi zku w tym samym dniu, a je eli byli wezwani na rozpraw – nazajutrz po jej zako czeniu. Osoby, które nie zgłosiły wezwania
w terminie, trac prawo do wynagrodzenia.48
IV
Przeprowadzona analiza skutków prawnych zamkni cia rozprawy s dowej
w procesie cywilnym pokazuje dobitnie, e akt zamkni cia rozprawy jest doniosły i strony oraz osoby trzecie, o ile pragn , aby ich szczególne prawa nie zostały w tym procesie pomini te, musz o tym akcie pami ta . Dokonana analiza
jednoznacznie wskazuje na trafno tezy M. Sawczuka, e tylko strona znaj ca
swoje prawa i nale ycie o nie dbaj ca zasługuje na ochron , jak jej udziela
obowi zuj cy system prawa.49
46

J. Klimkowicz: op. cit., s. 33.
M. J drzejewska: Podmiotowe przekształcenia procesu cywilnego a interwencja uboczna,
„Nowe Prawo” 1972, nr 2, s. 224 i n.
48
Powinny by one o tym uprzedzone ( por. art. 14 dekretu z 26 pa dziernika 1950 r. o nale no ciach wiadków oraz § 63 ust. 1 pkt 10 oraz § 111 ust. 4 regulaminu).
49
M. Sawczuk: Problem aktywno ci stron (vigilantibus iura scripta sunt), „Zeszyty Naukowe UJ” 1974, z. 1, s. 117.
47
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Nie wolno te zapomina , e prawo cywilne jest w chwili obecnej zasadniczo nastawione na to, i strony stosunków materialnoprawnych winne same
dochodzi swych praw i dlatego ten wycinek realizacji uprawnie pozostawiony
jest z reguły tylko ich inicjatywie i nast pczej aktywno ci. St d wła nie znaczenie paremii vigilantibus iura scripta sunt i volenti non fit iniuria. Nie straciły
one i dzi na znaczeniu, przeciwnie – zyskały, gdy w sposób bezpo redni rzutuj na sytuacje stron w procesie, a osobliwie na pozytywne lub negatywne skutki
prawne dla tych podmiotów, jakie wi
si z zamkni ciem rozprawy w procesie
cywilnym.
SUMMARY
The paper considers the problem regarding the meaning of legal effects of closing
the trial in the civil process. The first part discusses the role and meaning of the civil
proceedings for a proper recognition and deciding about the matter. Next, the author of
the article proves that the trial, both in its static and dynamic form is at the same time an
expression of fulfilling the principle of oral examination of cases by law courts, the principle of the equality of hearing of the parties and remarkably contributes to the gathering
of materials connected with the case and plays a key role in striving for finding out the
truth, which is undoubtedly one of the most important aims of the civil process.
The examples given in the text and their systemic analysis enabled to verify a thesis
that only the activity of both parties of the proceedings and of the third party, whose
rights are involved in the proceedings, their care and abiding the dates of trial realization
forced on by the law, leads to their creativity in the proceedings. Care about the parties’
rights is currently forced on by the legislator through formalizing the principles that all
the participants of civil proceedings have to keep to, which in turn influences the shaping
of definite positive patterns of behaviour (the so-called „prozeßgestaltende Verhalten,
die das Urteilsverfahren gestaltende Parteilhandlungen”).

