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Postępowanie cywilne ukierunkowane jest na uzyskanie przez strony pra-
womocnego orzeczenia, dzięki któremu uda się zakończyć spór. W procesie 
rozstrzygnięcie merytoryczne przybiera formę wyroku, natomiast w  postę-
powaniu niespornym – postanowienia co do istoty sprawy. Nie każde po-
stępowanie cywilne kończy się orzeczeniem rozstrzygającym sprawę co do 
meritum. Niejednokrotnie do jego wydania z rozmaitych powodów nie do-
chodzi – wówczas jednym z możliwych sposobów zakończenia postępowania 
jest jego umorzenie. Na temat niejednorodnej konstrukcji instytucji umo-
rzenia postępowania cywilnego powstało już wiele interesujących opraco-
wań naukowych, choć niektóre z nich częściowo utraciły aktualność z uwagi 
na wprowadzone w ostatnim czasie zmiany legislacyjne. Lukę tę wypełniła 
monografi a naukowa pióra dr Agnieszki Gołąb pt. Umorzenie postępowania 
w  procesie cywilnym. Uwzględnia ona stan prawny z  10 listopada 2019  r., 
a  zatem obejmuje zmiany legislacyjne wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 
2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 
innych ustaw. 

Recenzowana monografi a, będąca uzupełnioną wersją rozprawy doktor-
skiej jej Autorki, stanowi interesującą pozycję dla każdego cywilisty. Proble-
matyka umorzenia postępowania cywilnego (przede wszystkim w odniesieniu 
do trybu procesowego) została w niej przeanalizowana w sposób holistyczny. 
Autorka rozprawiła się z zagadnieniami stanowiącymi przedmiot monografi i 
bardzo rzetelnie, prezentując zagadnienia prawne związane z umorzeniem po-
stępowania i pojawiające się na tym tle kontrowersje w sposób klarowny i zro-
zumiały. Recenzowana praca obejmuje sześć rozdziałów, uzupełnionych przez 
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Wprowadzenie oraz Wnioski końcowe. Znacznym atutem pracy jest oparcie 
przez Autorkę rozważań na licznych opracowaniach naukowych, polskich 
i zagranicznych, zarówno współczesnych, jak i dawnych. 

Zwięzłe Wprowadzenie (s. 17 i nast.) posłużyło Autorce do wyjaśnienia 
wyboru tematu pracy, jak i  przedstawienia zrębu omawianych zagadnień. 
Dr Gołąb, ukazując cele pracy, zwróciła uwagę, że zaprezentowane rozważa-
nia odnoszą się co do zasady wyłącznie do trybu procesowego postępowania 
cywilnego. Ograniczenie to w żadnej mierze nie umniejsza doniosłości recen-
zowanej pozycji naukowej. Wynika to chociażby z treści art. 13 § 2 k.p.c., na 
co zresztą sama Autorka trafnie zwróciła uwagę. 

W pierwszym rozdziale (s. 23 i  nast.) Autorka koncentruje się na za-
gadnieniu umarzania postępowań cywilnych w ogólności. Przedstawia de-
fi nicję umorzenia postępowania i przeprowadza interesującą analizę przed-
miotowej instytucji na tle prawa do sądu, zwracając uwagę, iż decyzja sądu 
o  umorzeniu postępowania nie stanowi naruszenia tego konstytucyjnego 
uprawnienia. Dr  Gołąb akcentuje również różnice między umorzeniem 
postępowania jako całości, umorzeniem jego incydentalnej części oraz 
umorzeniem postępowania prowadzonego w  danej instancji. Szczególnie 
interesująca jest część rozważań dotycząca genezy instytucji umorzenia po-
stępowania po uprzednim jego zawieszeniu, wzbogacona szerokimi rozwa-
żaniami komparatystycznymi. 

Rozdział drugi (s. 99 i nast.), najobszerniejszy w pracy, traktuje o przy-
czynach umorzenia postępowania w procesie cywilnym. Punktem wyjścia 
dla rozważań jest rudymentarna zasada postępowania cywilnego w odnie-
sieniu do trybu procesowego, która statuuje niedopuszczalność działania 
przez sąd z urzędu, wzmocniona o regułę dyspozycyjności. Autorka podkre-
śla, że proces toczy się z woli uprawnionego, który występuje na drogę sądo-
wą z określonym żądaniem, przy czym może on dążyć do zakończenia po-
stępowania w sposób inny niż przez wydanie wyroku. Dr Gołąb obszernie 
omawia specyfi kę skutków cofnięcia pozwu przez powoda, gdy uprawniony 
manifestuje rezygnację z dochodzenia przed sądem swoich roszczeń, a także 
gdy strony zawierają ugodę sądową. Słusznie zauważa, że sąd wyrokujący 
po zawarciu skutecznej ugody sądowej procedowałby w istocie bez żądania 
powoda. Interesujące rozważania dotyczą także problematyki immunitetu 
sądowego i  parlamentarnego z  punktu widzenia umarzania postępowań. 
Najciekawsze i kluczowe z punktu widzenia praktyki zdają się jednak dy-
wagacje Autorki koncentrujące się wokół znaczenia słów „zbędne” i „niedo-
puszczalne”, którymi posłużył się ustawodawca w art. 355 k.p.c. regulują-
cym elementarne podstawy umarzania postępowań w sprawach cywilnych. 



Agnieszka Gołąb, Umorzenie postępowania w procesie cywilnym 209

W kolejnym, trzecim rozdziale (s. 283 i nast.) Autorka zajęła się sposoba-
mi umarzania procesów cywilnych. Analizowane zagadnienie zamieszczania 
rozstrzygnięć o umarzaniu postępowania w wyroku ma niebagatelny walor 
praktyczny: jest ono istotne dla stron postępowania, które powinny właściwie 
przygotować środek zaskarżenia – sporządzając go w  formie odpowiadają-
cej prawu procesowemu. W tej części monografi i dr Gołąb poddała również 
wnikliwej analizie kwestię skutku cofnięcia pozwu bez zrzeczenia się rosz-
czenia oraz cofnięcia pozwu, które połączone jest ze zrzeczeniem się rosz-
czenia. Warte zapoznania są tu nowatorskie rozważania Autorki w zakresie 
sformułowanych przez nią postulatów de lege ferenda –dr Gołąb proponuje 
bowiem przeobrażenie instytucji cofnięcia pozwu w taki sposób, by rozdzielić 
samo cofnięcie pozwu od oświadczenia w  przedmiocie zrzeczenia się rosz-
czenia. W  rozdziale trzecim analizie poddane zostało również zagadnienie 
ugody sądowej i jej wpływu na wynik postępowania. Autorka zwraca uwagę 
na praktyczny problem stabilności ugód, a więc kwestię możliwości obalania 
skutków procesowych i materialnoprawnych ugody. Rozważania te prowadzą 
ją do przedstawienia bardzo interesującego postulatu de lege ferenda, aby do 
porządku prawnego wprowadzić fi gurę prawną wyroków z ugody. 

Czwarty rozdział (s. 349 i nast.) koncentruje się na skutkach, jakie wy-
wołuje wydanie orzeczenia o umorzeniu postępowania cywilnego. Badaniu 
podstaw umorzenia postępowania poświęcony został piąty rozdział (s. 415 
i nast.) monografi i. W rozdziale szóstym (s. 473 i nast.) dr Gołąb analizuje 
zagadnienie kontroli rozstrzygnięcia sądu o umorzeniu postępowania. 

Szczególnie warte lektury są wieńczące monografi ę Wnioski końcowe 
(s. 565 i nast.). Autorka podsumowuje w nich przedstawione wcześniej ob-
szernie rozważania, wskazuje w  szczególności na bogactwo sytuacji, które 
mogą mieć wpływ na konieczność umorzenia postępowania, a także przed-
stawia postulaty de lege ferenda. 

Niewątpliwie monografi a dr Agnieszki Gołąb stanowi cenną pozycję na 
rynku wydawniczym. Autorka przedstawia swoje rozważania w sposób rzetel-
ny, uporządkowany i logiczny, podpierając swoje poglądy stanowiskami ju-
dykatury i doktryny prawa – tak krajowej, jak i zagranicznej. Sformułowane 
na wstępie pracy cele zostały zrealizowane wręcz z naddatkiem, co pozwala 
na jedną konkluzję: monografi a Umorzenie postępowania w procesie cywilnym 
wzbogaca dorobek polskiej myśli prawniczej i warta jest lektury. 




