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ctwa, jak  Państw ow e W ydawnictwo Naukowe, Zakład Narodowy im ienia O ssoliń
skich — W ydaw nictwo Polskiej Akadem ii Nauk, po części K siążka i W iedza oraz 
inni wydawcy.

Szczególne jednak  zasługi W ydawnictwa Prawniczego, obecnego jub ilata , u p a 
tryw ać należy w jego ogrom nie trafnym  wyczuciu potrzeb czytelników św iata 
prawniczego, we w nikliw ym  doborze w corocznych tytułow ych planach  w ydaw ni
czych takich  pozycji, na które ich odbiorcy czekają z niecierpliwością. T rudno 
w prost przecenić zasługi edy to ra-jub ila ta  w krzw ieniu wiedzy z zakresu  praw a, po
głębianiu k u ltu ry  praw nej i szerzeniu zasad socjalistycznej praw orządności. Jedne 
jeszcze skrom ne życzenie ze strony odbiorców wypadałoby złożyć w dniach ju b ile u 
szowych pod adresem  W ydaw nictwa Prawniczego: gdyby tak  można było zapewnić 
odpowiednio duże nakłady jego dziełom o podstaw owych w alorach poznawczych, 
jego seriom  tekstów  praw nych, jego czasopismom...

Dla p rak ty k i sądowej, adm inistracyjnej i obrotu gospodarczego zasługi W y
daw nictw a Prawniczego są niezaprzeczalne i doniosłe. N iejeden młody pracow nik 
nauki czy też prak tyk-p racow nik  uzyskał dzięki jego opiece ostrogi do dalszej 
kariery.

Wiadomo, jak  niełatw o dziś prowadzić placówkę, k tórej działalność lim itow a
na jest różnym i ograniczeniam i m.in. w skutek  b raku  dostatecznej ilości papieru, 
mocy produkcyjnej w poligrafii, z powodu niedostatecznej term inow ości autorów  
dzieł i innych partnerów . Tym bardziej więc można w dniach jubileuszow ych 
ocenić znaczący dorobek W ydawnictwa Prawniczego i skierow ać w yrazy uznania 
dla jego polityki wydawniczej. Oby udaw ało się nadal W ydaw nictw u-Jubilatow i 
wyjść zwycięsko w konfrontacji z różnym i dylem atam i edytora.

W ydaw nictwo Praw nicze dobrze się zasłużyło w okresie swej działalności nauce 
praw a i upow szechnianiu praw oznaw stw a.

Stefan Mizera

Obrona pracy doktorskiej adwokata 
Kazimierza Krzemińskiego

Na posiedzeniu Rady Naukowej In sty tu tu  P raw a Cywilnego U niw ersytetu  W ar
szawskiego w dniu 19 m arca 1977 r. odbyła się publiczna obrona rozpraw y doktor 
skiej adw okata Kazim ierza Krzem ińskiego pt. „Elem enty apelacyjne i kasacyjne 
w rew izji w sądowym postępow aniu cyw ilnym  w świetle polskiego p raw a p ro 
cesowego”. P rom otorem  pracy był prof. dr Jerzy  Jodłowski, a recenzentam i 
prof. dr Jan  K rajew ski i prof. dr Zbigniew Resich. Posiedzeniu Rady przew odni
czył prof. dr W itold Czachórski.

O pracow any w rozpraw ie doktorskiej tem at dotyczy niezm iernie doniosłej in 
sty tucji procesowej, jaką  jest rew izja. C harak ter tego środka zaskarżenia m a is to t
ne znaczenie z punktu  widzenia całego w ym iaru sprawiedliwości, a jednocześnie 
jest jednym  z ważniejszych elem entów określających typ  .procesu. Tem at pracy 
jest bardzo ak tualny  ze względu na potrzebę w yjaśnienia istoty rew izji w pol
skim procesie cywilnym, jest ona bowiem oryginalnym  środkiem  odwoławczym 
w ypracow anym  przez praw o polskie. Zadaniem  au to ra było wykazanie, że te nasze 
w łasne rozwiązania są praw idłow e, a jednocześnie — przyczynienie się do zacho
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wania rew izji w jej obecnym  kształcie bez nadm iernego rozszerzania elem entów  
apelacyjnych.

Zdaniem recenzentów  au tor potraktow ał tem at bardzo wnikliwie, naw iązując 
szeroko do historii obu system ów odwoławczych — apelacyjnego i kasacyjnego — 
oraz w ystępujących w nich przekształceń. W związku z takim  ujęciem  tem atu  
praca składa się w istocie z dwóch zasadniczych części: historyczno-porów nawczej 
i poświęconej obow iązującem u praw u polskiemu. Obie te części łączą się ściśle ze 
sobą i pierw sza z nich jest niezbędnym wprowadzeniem  do drugiej.

P raca dzieli się na 7 działów. W dziale I autor, wobec tego że kognicja in s ta n 
cji odwoławczej zależy od rodzaju błędów, jakich może się dopuścić sąd, a n a li
zuje uchybienia sądu I instancji. P rzyjm uje klasyczny podział tych uchybień na 
errores in iudicando — błędy orzekania i errores in procedendo — błędy postę
powania. Ta k lasyfikacja błędów sądu potrzebna jest do prow adzenia dalszych 
rozważań dotyczących roli, jaką  ma spełniać sąd II instancji. W dziale tym  au to r 
porusza również trudny  i kontrow ersyjny problem  oddzielenia fak tu  od p raw a. 
Zajm uje on stanowisko, że fak ty  muszą mieć swój byt rzeczywisty i tym  w łaśnie 
różnią się od norm  praw nych, które stanow ią pojęcie abstrakcyjne i są tylko w y 
tworem  myśli ludzkiej.

W dziale II autor przedstaw ia istotę oraz wady i zalety tzw. klasycznych syste
mów odwoławczych, tj. kasacji, rew izji i apelacji, na tle historycznym  i p raw no- 
porównawczym. O kreśla tu  m.in. pojęcia czystej kasacji, czystej rew izji i czystej 
apelacji.

W dziale III au tor przedstaw ia tró jinstancyjny system odwoławczy według p o l
skiego k.p.c. z 1930 r.

Poważne m iejsce w pracy  zajm uje dział IV, trak tu jący  o reform ie praw a p ro 
cesowego przeprow adzonej ustaw ą z dnia 20.VII.1950 r. Przełomowe znaczenie te j 
ustaw y polegało m.in. na tym, że przyjęto wówczas system dw uinstancyjny, a w 
m iejsce daw nej apelacji i kasacji wprowadzono rewizję. Pom yślana była ona p o 
czątkowo jako środek kontrolny, a jedynym  odchyleniem w stronę apelacyjności 
był art. 18 cytowanej ustaw y, który obowiązywać miał tylko jeden rok. W edług 
tego przepisu strona mogła powoływać nowe fak ty  i dowody w postępow aniu 
w  II instancji, jeżeli z przyczyn obiektywnych nie była w stanie uczynić tego w cześ
niej. Sąd rew izyjny, jeżeli uznał nowe fak ty  i dowody za istotne w  spraw ie, uchy 
lał zaskarżone orzeczenie i przekazyw ał spraw ę sądowi I instancji do ponownego 
rozpoznania. Przepis ten  nie zm ieniał jednak  istoty polskiej rew izji jako środka 
kontrolnego. Okres mocy obowiązującej art. 18 był ciągle przedłużany, aż w końcu 
byt jego u trw alił się ostatecznie.

Dział V rozpraw y obejm uje rozw ażania na tle projektów  poprzedzających p o 
w stanie obowiązującego k.p.c.

C harak terystyka środków odwoławczych na tle noweli z dnia 20.VII.1950 r. i p ro 
jektów  k.p.c. była niezbędna dla uw ypuklenia ewolucji zachodzącej w  tym  zakresie 
w poszukiw aniu najbardziej trafnego rozwiązania i podbudowania podstawowej 
tezy pracy, że koncesja na rzecz elem entu apelacyjnego nie pow inna iść dalej. 
Recenzenci podkreślili, że w tej części pracy właściwie została przy ję ta  m etoda 
przedstaw ienia porównawczego nie w edług państw , lecz według rozwiązań, k tó re  
autor uznał za modelowe.

Trzon pracy, a zarazem  jakby  jej drugą część, stanowi dział VI, najobszerniejszy, 
pt, „Rewizja według przepisów  obecnie obowiązującego kodeksu postępow ania cy
wilnego”. W dziale tym  au tor rozważa poszczególne elem enty w ystępujące w pol
skiej rew izji i p róbuje wykazać, że je s t to system w  zasadzie kasacyjny z ele
m entam i apelacyjności, a nie odwrotnie. Uważa, że nasz środek odwoławczy po
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m yślany był jako środek kontroli, a elementy apelacji w prow adzono doń tylko 
dla przyśpieszenia postępowania. Autor podkreśla, że praw idłow a in terp re tac ja  
art. 385 k.p.c. wskazuje na związanie sądu rewizyjnego ustaleniam i sądu I in 
stancji — poza tym i tylko w ypadkam i, gdy zgodnie z ustaw ą może on poszerzyć 
m ateria ł bądź ponowić dowody i w związku z tym dokonać w łasnych ustaleń (któ
re  jednak  przy dowodzie z zeznań świadków nie mogą być sprzeczne ze stanem  
faktycznym  ustalonym  przez sąd niższej instancji).

A utor zajm uje stanowisko, że w praw ie polskim w ystępuje kategoryczny, choć 
nie w ypow iedziany expressis verbis zakaz zgłaszania i rozpoznaw ania nowych 
roszczeń w  postępow aniu rew izyjnym  (z w yjątkiem  art. 386 k.p.c.). Dopuszczenie 
nowych roszczeń do rozpoznania w postępow aniu rew izyjnym  oznaczałoby w isto
cie rozpoczynanie procesu od II instancji. Sąd rew izyjny zaś pow ołany jest tylko 
do spraw ow ania kontroli i jedynie w yjątkowo może działać jako instanc ja  m ery to
ryczna przy spełnieniu w arunków  przewidzianych w ustawie. Na tle tej tezy 
au to r w ypow iedział się zdecydowanie negatyw nie przeciw zgłaszaniu zarzutu po
trącen ia  w  postępow aniu rewizyjnym , ponieważ jest to w zasadzie wysunięcie no
wego roszczenia wzajemnego.

P odkreślając kontrolną rolę sądu rewizyjnego, autor zaznacza, że m erytoryczne 
jego funkcje stanow ią w yjątek, który uspraw iedliw iony jest koniecznością przyśpie
szenia postępow ania.

Dział VII obejm uje wnioski au tora będące podsum owaniem  wywodów całej 
pracy.

W recenzjach pracy podkreślono trafność doboru tem atu, bardzo logiczny układ 
pracy i dobrze wyważone proporcje między jej poszczególnymi częściami. Podno
szono głęboką znajomość tem atu  przez autora, jego erudycję oraz szerokie w ykorzy
stan ie lite ra tu ry  obcej. Recenzenci podkreślili, że walor pracy polega m.in. na ca
łościowym opracow aniu zagadnienia bez uchylania się od podejm ow anych p ro 
blem ów  trudnych  i kontrow ersyjnych. K ilka takich zagadnień poruszyli recenzenci 
w uw agach szczegółowych. Obaj recenzenci zajęli np. odmienne niż doktoran t s ta 
nowisko w kw estii form y orzeczenia uchylającego w yrok I instancji i przekazu
jącego spraw ę do ponownego rozpoznania. Autor uważał, że w brew  przyjętej p ra k 
tyce, za to zgodnie z przepisam i, orzeczenie to powinno zapadać w form ie posta
nowienia, ponieważ nie rozstrzyga ono o spornym  stosunku, recenzenci zaś tw ie r
dzili, że powinno ono mieć formę wyroku. N astępną kontrow ersję wywołał postu 
la t doktoran ta de iege ferenda co do przyw rócenia przym usu adwokackiego od 
m om entu założenia rewizji.

N atom iast z aprobatą recenzentów spotkała się śmiała koncepcja nowej in te r
p retacji art. 381 § 2 k.p.c.: doktorant w yraził pogląd, że na mocy tego przepisu 
sądowa kontrola dokonywana z urzędu rozszerzona jest nie tylko pod względem 
przedm iotowym , ale również i podmiotowym, a więc także na współuczestników 
w ystępujących po stronie przeciwnej niż skarżący.

Recenzenci podkreślili, że ogólna koncepcja przyjęta w pracy przez au to ra jest 
praw idłow a. Słusznie przyjm uje on, że rew izja w praw ie polskim  ma przede 
w szystkim  charak ter kontrolny, przy czym kontrola obejm uje badanie legalności 
i zasadności orzeczeń sądów I instancji. Elem enty apelacyjne przejaw iają się w do
puszczalności grom adzenia dowodów przed sądem odwoławczym i czynienia własnych 
usta leń  oraz w możliwości wydania orzeczenia reform atoryjnego. Do elem entów 
apelacyjnych zalicza również autor możność zm iany powództwa bez zm iany jego 
podstaw y faktycznej oraz postępowanie restytucyjne. K olejnym  pierw iastk iem

7 — Palestra



98 E d m u n d  M a z u r N r 5 (232)

apelacyjnym  jest możność orzekania sądu IT instancji co do istoty sprawy.
W dyskusji poruszono m.in. problem możliwości zaw arcia ugody przed sądem  

II instancji w sytuacji, gdy sąd I instancji uznał tak ą  ugodę za niedopuszczalną 
w świetle art. 203 § 4 k.p.c. D oktorant stanął na stanow isku, że w w ypadku gdy 
sąd po przeprow adzeniu ponownego dowodu r  p rzesłuchania stron stw ierdza, iż 
taka ugoda nie narusza in teresu  stron, powinien on przekazać spraw ę do ponownego 
rozpoznania sądowi I instancji w  m yśl art. 385 § 4 k.p.c., nie może zaś wnieść tak iej 
ugody do protokołu.

K olejny in teresu jący  problem  podniesiony w dyskusji dotyczył in te rp re tac ji 
art. 381 § 2 k.p.c. Rozważano, jakiego rodzaju w spółuczestnictw a dotyczy ten p rze 
pis przy przyjęciu, że rozszerza on również pod względem podm iotowym  kontrolę 
sądu rewizyjnego. D oktorant tw ierdził, że tak ie rozszerzenie granic podm iotowych 
kontroli sądu rew izyjnego dotyczy współuczestników  m aterialnych.

Uwzględniając podnoszone przez recenzentów  i dyskutantów  w alory pracy oraz 
świadczący o teoretycznej wiedzy doktoranta przebieg obrony, Rada N aukow a I n 
sty tu tu  P raw a Cywilnego U niw ersytetu  W arszawskiego postanow iła jednogłośnie 
nadać adw okatow i Kazimierzowi K rzem ińskiem u ty tu ł doktora nauk  praw nych.

Magdalena Bosakirska

MIĘDZY IV A M I

EDMUND MAZUR

Z mojego raptularza

Zagonieni spraw am i, przytłoczeni codziennym „m łynem ” spraw iedliw ości — nie 
zawsze m am y czas i ochotę na rozm yślanie o sensie tego, co robim y, na refleksje 
o życiu i o naszym w nim miejscu. Czasami jednak, przy sprzyjających okolicz
nościach albo w czasie „białej nocy”, oświetlam y te uk ry te  doświadczenia, w ią 
żemy ze sobą fak ty  i próbujem y wyciągać wnioski, i to zarówno w nioski n a j 
bardziej osobiste jak  i ogólniejszej natury.

Muszę przyznać, że moje doznania i oceny po tak im  „rachunku sum ienia” są 
słodkie i jednocześnie gorzkie, z przewagą tych ostatnich. Z punk tu  w idzenia 
osobistego, jestem  praw ie zadowolony: mam zawód, k tóry  lubię i do k tórego u p o r
czywie dążyłem, mam  dom i rodzinę, gdzie czuję się dobrze, i chciałbym , aby to 
przekonanie było podzielone przez pozostałych członków tejże rodziny, m am  za
jęcia natu ry  zawodowo-społecznej, pracu ję w sam orządzie adw okackim , gdzie 
czuję się potrzebny i gdzie •— dodam nieskrom nie — ta moja działalność je s t chy
ba doceniana, od czasu do czasu coś napiszę i opublikuję, mam  zainteresow ania 
wychodzące poza sferę zawodową, mam  przyjem ne hobby dostarczające m i m iłych 
przeżyć i wzruszeń, no i m aterialn ie jakoś sobie radzę. Czuję się użyteczny i po 


