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Rozdział 1. Orzeczenia w postępowaniu 
cywilnym i ich funkcja 

§ 1. Uwagi wstępne

Postępowanie  cywilne,  w tym  postępowanie  nieprocesowe,  nie  jest  ce-
lem  samym  w sobie.  Jest  ono  prowadzone  w konkretnym  celu,  którym  jest 
zapewnienie  ochrony  prawnej  podmiotom  o to  się  zwracającym  lub  bliżej 
nieoznaczonym. Cel ten co do zasady jest realizowany przez wydanie orzecze-
nia.  W ten  sposób  dochodzi  do  powstania  normy  indywidualno-konkretnej. 
Drugim  –  wyjątkowym  –  sposobem  zakończenia  postępowania  jest  zachowa-
nie sądu nieprzybierające formy orzeczenia. 

Skupiając uwagę na tych pierwszych, można dla podkreślenia ich znaczenia 
stwierdzić, że jest to najważniejsza czynność procesowa sądu. Potwierdzeniem 
tego  jest ujęcie orzeczenia w różnych aspektach,  ale przede wszystkim w kon-
tekście  realizacji  konstytucyjnego  prawa  do  sądu.  Wydając  orzeczenie,  a tym 
samym  dokonując  czynności  konwencjonalnej,  sąd  stosuje  prawo.  Tym  sa-
mym  w tym  akcie  stosowania  prawa  dochodzi  do  przeobrażenia  normy  ge-
neralnej  i abstrakcyjnej  w normę  indywidualną  i  konkretną.  Odbywa  się  to 
mocą  autorytetu  państwa  poprzez  niezależne  sądy.  W ten  sposób  wprowadza 
się pewność prawa co do konkretnej sytuacji prawnej.

§ 2. Orzeczenie jako element prawa do sądu

Prawem  człowieka  jest  prawo  do  sądu.  Prawo  do  sądu  (nazywane  tak-
że:  „prawem  do  ochrony  prawnej”,  „prawem  do  wymiaru  sprawiedliwości”, 
„prawem  do  drogi  sądowej”,  „prawem  do  uczciwego  procesu”,  „prawem  do 
powództwa”,  „prawem  do  obrony  przed  sądem”1  ma  swoją  podstawę  m.in. 

1 K. Lubiński, Pojęcie wymiaru sprawiedliwości w świetle Konstytucji RP i standardów między-
narodowych, w: J. Gudowski, K. Weitz (red.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci 
Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. 2, Warszawa 2011, s. 2839, który zwraca uwagę, że początkowo 
pojęcia „prawo do sądu” używano zamiennie w orzecznictwie i literaturze przedmiotu z określeniami 
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w art. 45 Konstytucji RP, zgodnie z którym każdy ma prawo do sprawiedliwe-
go  i jawnego  rozpatrzenia  sprawy bez nieuzasadnionej  zwłoki przez właściwy, 
niezależny, bezstronny  i niezawisły  sąd2. Podobna regulacja znajduje  się w ak-
tach  prawa  międzynarodowego  –  Powszechnej  Deklaracji  Praw  Człowieka 

„prawo do sprawiedliwego procesu sądowego”, „prawo do słusznego procesu sądowego” czy „prawo 
do rzetelnego procesu sądowego (right to a fair trial)”. O wiele mniej precyzyjniej, „prawo do sądu” 
jest nazywane w literaturze krajowej „prawem do ochrony prawnej”, „prawem do wymiaru sprawied-
liwości”, „prawem do drogi sądowej”, „prawem do powództwa cywilnego” czy „prawem do obrony 
sądowej”. Pierwszy z tych terminów jest zbyt szeroki, ponieważ obejmuje swoim zakresem nie tylko 
„prawo do ochrony sądowej”. Natomiast pozostałe terminy oparte są na niektórych tylko elementach 
składowych prawa do sądu. Natomiast w ostatnim czasie zaczyna dominować termin „prawo do 
rzetelnego procesu sądowego”, tym bardziej że terminem tym posłużono się w dodanym oficjalnym 
tytule art. 6 EKPCz na mocy Protokołu Nr 11 do EKPCz, dotyczącego przekształcenia mechanizmu 
kontrolnego ustanowionego przez Konwencję. O trudnościach terminologicznych w tym zakresie 
i różnym ujmowaniu tego prawa zob. m.in. K. Stefko, Grundprobleme des Zivilprozessrechts, Kraków 
1915, s. 126 i n.; E. Waśkowski, Skarga, powództwo i prawo do ochrony sądowej, PPC 1937, Nr 9–10, 
s. 263 i n., który pisze o prawie do powództwa w znaczeniu abstrakcyjnym, prawie do skargi, prawie 
do pomocy prawnej jako prawie do uzyskania (pomyślnego) wyroku sądowego, prawie zmuszenia 
sądu – przez wytoczenie powództwa – do rozstrzygnięcia sprawy czy prawie wolnego dostępu do 
sądu jako publicznoprawnym obowiązku; C. Mik, Ochrona prawa do słusznego procesu w sprawach 
cywilnych w Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Biuletyn 
Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Prawa człowieka – wymiar sprawiedliwości 
1985, Nr 3,  s 48  i n.; A. Zieliński, Postępowanie przed NSA w świetle prawa do sprawiedliwego 
procesu sądowego, PiP 1992, Nr 7, s. 15 i n.; P. Hofmański, Konwencja europejska a prawo karne, 
Toruń 1995, s. 237 i n.; W. Broniewicz, Pojęcie prawa do powództwa w nauce polskiego procesu 
cywilnego, w: E. Łętowska (red.), Proces i prawo. Księga pamiątkowa ku czci Jerzego Jodłowskiego, 
Warszawa 1989, s. 277; Z. Resich, Istota procesu cywilnego, Warszawa 1985, s. 20 i n.; H. Mądrzak, 
Prawo do sądu jako gwarancja ochrony praw człowieka (studium na tle polskiego prawa konsty-
tucyjnego, prawa cywilnego materialnego  i procesowego), w: L. Wiśniewski  (red.), Podstawowe 
prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa 1997, s. 187–188; A. Redelbach, Sądy a ochrona 
praw człowieka, Toruń 1999, s. 246 i n.; H. Pietrzkowski, Prawo do sądu (Wybrane zagadnienia), 
PS 1999, Nr 11–12, s. 8; S. Pilipiec, Teoretycznoprawne aspekty zasady prawa do sądu, An. UMCS 
Sectio G, Lublin 2000, s. 226; K. Piasecki, Organizacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce, Kraków 
2005, s. 30; P. Pogonowski, Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2005, 
s. 1 i n.; J. Jodłowski i in., Postępowanie cywilne, s. 112–116; Ł. Błaszczak, w: E. Marszałkowska-Krześ 
(red.),  Postępowanie  cywilne,  Warszawa  2011,  s.  57–58;  A.  Łazarska,  Rzetelny  proces  cywilny, 
Warszawa 2012, s. 251–260; P. Wiliński, Pojęcie rzetelnego procesu karnego, w: P. Wiliński (red.), 
Rzetelny  proces  karny  w orzecznictwie  sądów  polskich  i międzynarodowych,  Warszawa  2009, 
s. 19 i n.; C. Nowak, Prawo do rzetelnego procesu sądowego w świetle EKCP i orzecznictwa ETCP, 
w: P. Wiliński (red.), Rzetelny proces karny, s. 95 i n.; K. Kmieciak, Postępowanie administracyjne 
i sądowo administracyjne a prawo europejskie, Warszawa 2010, s. 95 i n.; K. Marszał, Proces karny. 
Zagadnienia ogólne, Katowice 2008, s. 55–58; S. Waltoś, Proces karny, Zarys systemu, Warszawa 
2009, s. 332–337; T. Grzegorczyk, w: T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 
2011, s. 220–222.

2 P. Pogonowski, Realizacja, s. 1; P. Sarnecki, w: L. Garlicki (red.), Konstytucja RP, t. 4, 2005, ko-
mentarz do art. 45, s. 1–2; W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków 
1999, s. 44; P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 roku, Warszawa 2008, s. 110–113; P. Tuleja, w: P. Sarnecki (red.), Prawo konstytucyjne RP, 
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z 1948 r.  (art. 10),  Konwencji  o Ochronie  Praw  Człowieka  i Podstawowych 
Wolności  z 1950 r.  (art. 6)  i Międzynarodowym  Pakcie  Praw  Obywatelskich 
i Politycznych z 1966 r. (art. 14)3.

W  literaturze  zgodnie  się  przyjmuje,  że  przywołana  formuła  może  być 
rozpatrywana  w dwóch  znaczeniach:  1)  jako  zasada  prawa  konstytucyjnego, 
2)  jako  podmiotowe  prawo  jednostki4.  W pierwszym  ujęciu  zasada  ta  stano-
wi  dyrektywę  tworzenia  prawa  oraz  dyrektywę  interpretacyjną.  Tym  samym 
aspekt  ten  wskazuje  na  konieczność  jej  uwzględniania  w procesie  stosowania 
prawa  i ustanawia  domniemanie  istnienia  prawa  do  sądu  (ochrony  sądowej)5. 
Z kolei ujmowanie prawa do sądu jako publicznego prawa podmiotowego jest 
rozumiane  jako  sytuacja  prawna  zapewniająca  podmiotowi  tego  prawa  moż-
liwość skutecznego domagania się od państwa „sądu”6. 

Warszawa 2011, s. 168–169; L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2012, s. 355–356; 
J. Jodłowski i in., Postępowanie cywilne, s. 122–125; K. Marszał, Proces karny, s. 56–57.

3 Zob. na ten temat: L. Garlicki, Prawo do sądu (rozważania de lege  fundamentale  ferernda), 
An. UMCS, sectio G, vol. 37, 5, 1990, s. 59–71; P. Hofmański, A. Wróbel, w: L. Garlicki (red.), Kon-
wencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. 1, Komentarz do artykułów 1–18, 
s. 241–274 (i cyt. tam literatura i orzecznictwo); M. A. Nowicki, Europejski Trybunał Praw Człowieka, 
Orzecznictwo. Tom I. Prawo do rzetelnego procesu sądowego, Kraków 2001; K. Marszał, Proces 
karny, s. 64–67; A. Zieliński, Środki ochrony wolności i praw według nowej Konstytucji, PiP 1997, 
Nr 11–12, s. 25; P. Grzegorczyk, Stabilność orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych w świetle 
standardów konstytucyjnych i międzynarodowych, w: T. Ereciński, K. Weitz (red.), Orzecznictwo 
Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego, Warszawa 2010, s. 112. 

4 Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Ogólna 
charakterystyka), PiP 1997, Nr 11–12, s. 89; H. Pietrzkowski, Prawo do sądu, s. 5; tenże, Prawo do 
rzetelnego procesu w świetle zmienionej procedury cywilnej, PS 2005, Nr 10, s. 37, który  pisze o za-
sadzie uniwersalnej; A. Zieliński, Prawo do sądu i organizacja władzy sądowniczej, w: Księga XX-lecia 
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006, s. 492, stwierdza, że prawo do sądu jest 
odrębnym prawem człowieka, ale pełni zarazem funkcję środka ochrony praw podmiotowych przez 
organy państwowe. Stąd jego zdaniem problematyka ochrony sądowej  jest regulowana w dwóch 
podrozdziałach Konstytucji o wolnościach i prawach człowieka i obywatela oraz o środkach ochrony 
wolności i praw – zob. też wyr. TK z 16.3.1999 r., SK 19/98, Legalis; M. Zubik, Sprawowanie wymiaru 
sprawiedliwości w świetle Konstytucji i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, PS 2005, Nr 3, 
s. 4–5; M. Kłopocka, Prawo do sądu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Acta UWr.Prz.
Prawa i Admin. 2007, Nr 76, s. 64–65; W. Jakimowicz, Publiczne prawa podmiotowe, Kraków 2002, 
s. 412–413; H. Haak, Ochrona prawna udzielana przez sąd opiekuńczy, Toruń 2002, s. 30. 

5 Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo do sądu, s. 89; H. Pietrzkowski, Prawo do sądu, s. 5–6; S. Pilipiec, 
Prawo do sądu a akcesja Polski do Unii Europejskiej, w: L. Leszczyński (red.), Prawne problemy 
członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Materiały konferencyjne (Lublin, 10.�.2004), Lublin 2005, 
s. 134; M. Zubik, Sprawowanie wymiaru, s. 9.

6 J. Człowiekowska, Prawo do sądu jako publiczne prawo podmiotowe, Prace Instytutu Prawa 
Własności Intelektualnej 2006, Nr 96, s. 178–179; zob. J. Gołaczyński, A. Krzywonos, Prawo do sądu, 
w: B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002, 
s. 730; M. Zubik, Sprawowanie wymiaru, s. 9; zob. P. Grzegorczyk, O konstytucjonalizacji prawa 
procesowego cywilnego, KPP 2012, Nr 2, s. 306.

§ 2. Orzeczenie jako element prawa do sądu



12

Rozdział 1. Orzeczenia w postępowaniu cywilnym i ich funkcja 

Z  prawem  podmiotowym  (kompetencją)  każdego  do  zwrócenia  się  do 
sądu  jest  skorelowany  obowiązek  państwa  działającego  przez  sądy  do  rozpo-
znania  i rozstrzygnięcia  sprawy7.  Ta  koncepcja,  wcześniej  odrzucana  w Pol-
sce  z przyczyn  ideologicznych8,  nie  budzi  obecnie  większych  wątpliwości9. 
W doktrynie  zwraca  się  uwagę  na  inny  kontekst  prawa  podmiotowego  przy-
sługującego obywatelowi. Odróżnia się bowiem prawo podmiotowe do ochro-
ny  prawnej  jako  pojęcie  ogólne  od  konkretnego  roszczenia  o ukształtowanie 
sytuacji  prawnej,  którego  to  adresatem  roszczenia  jest  państwo.  Z tego  po-
wodu  sąd  nie  rozstrzyga  sporu  między  uczestnikami,  ale  realizuje  obowiązek 
w celu wykonania publicznoprawnego  roszczenia. Zauważa  się,  że  szczególnie 
w postępowaniu  nieprocesowym  postępowanie  nie  jest  skierowane  przeciw-
ko obywatelowi, drugiemu uczestnikowi,  lecz przeciwko państwu, w celu uzy-
skania od niego orzeczenia. Sąd nie zajmuje  się w tych  sprawach udzieleniem 
ochrony  prywatnemu  prawu  do  ukształtowania,  gdyż  takie  prawo  uczestnika 
wobec  drugiego  uczestnika  nie  istnieje,  lecz  wykonaniem  publicznoprawnego 
obowiązku państwa do wydania orzeczenia10. 

Z prawa tego wynika samo rozpatrzenie sprawy, a nie treść rozstrzygnięcia 
(jego prawidłowość)11. Warto byłoby  sprecyzować  tę wypowiedź  i wskazać,  że 
elementem  tego  prawa  jest  uzyskanie  ochrony  prawnej  zgodnej  z wymogami 
procesowymi  i prawa materialnego decydujących co do zasady o treści ochro-
ny  prawnej12.  Stąd  też  tak  istotne  jest,  by  owo  „rozpatrzenie”  dokonywało  się 

7  Pogląd  taki  w nauce  niemieckiej  wypowiedział  K. H. Schwab,  Zur  Wiederbelebung  des 
Rechtsschutzanspruch, Zeitschrift fur Zivilprozess, t. 81 (1968), s. 416 i n. 

8 W. Siedlecki, Zasady wyrokowania w procesie cywilnym, Warszawa 1957, s. 35  i 37; tenże, 
Przedmiot postępowania cywilnego, w: J. Jodłowski (red.), Wstęp, s. 161; tenże, Prawo procesowe 
cywilne a prawo cywilne materialne, KSP 1969, Nr 3–4, s. 75 i n. 

9 H. Mądrzak, Prawo do sądu, s. 193–194, 197–199; Z. Resich, Przesłanki procesowe, Warszawa 
1966, s. 27 i n.; tenże, Istota procesu, s. 24 i n.; W. Jakimowicz, Publiczne prawa, s. 412; J. Człowie
kowska, Prawo do sądu, s. 180; P. Sarnecki, w: L. Garlicki (red.), Konstytucja RP, t. 3, 2003, komentarz 
do art. 45, s. 1–2, uw. 3.

10 W. Richter, Die Erledigung der Hauptsache im �erfahren der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, 
Lüneburg 1986, s. 142; W. J. Habscheid, Freiwillige Gerichtsbarkeit, Ein Studienbuch, München 
1983, § 28 II 3, s. 205– 206; zob. P. Grzegorczyk, O konstytucjonalizacji, s. 307–308, gdzie zauważa, 
że prawo do sądu nie jest prawem przeciwko sądowi.

11 Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo do sądu, s. 89; H. Mądrzak, Prawo do sądu, s. 193–197; T. Ereciński, 
K. Weitz, Prawda i równość w postępowaniu cywilnym a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, 
w: T. Ereciński, K. Weitz (red.), Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania 
cywilnego, Warszawa 2010, s. 43; P. Grzegorczyk, Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym, 
Warszawa 2010, s. 309–310; tenże, O konstytucjonalizacji, s. 307; wyr. SN z 4.10.2000 r., III CKN 
1006/00, Legalis; uchw. SN z 27.6.2007 r., III CZP 152/06, OSNC 2007, Nr 12, poz. 175; wyr. TK 
z 10.6.2003 r., SK 37/02, OTK-A 2003, Nr 6, poz. 53.

12 Zob. J. Człowiekowska, Prawo do sądu, s. 184; M. Kłopocka, Prawo do sądu, s. 65.
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według określonych reguł. Poprzez postanowienia kończące postępowanie za-
łatwia się ostatecznie wnioski stron o ochronę prawną13. 

W  powództwie  określone  są  co  do  zasady  granice  kognicji  i jurysdykcji 
sądu (ne eat iudex ultra petita partium). Tym samym o zakresie orzekania de-
cyduje  na  ogół  podmiot  poszukujący  ochrony  prawnej14.  W pewnych  sytua-
cjach z uwagi na  interes publiczny sąd  jako organ władzy publicznej  jest obo-
wiązany  do  udzielania  ochrony  sądowej  bez  żądania  podmiotu15.  Związane 
jest  to  z tym,  że  ochrony  prawnej  nie  wymaga  dobro  jednostki,  a dobro  pub-
liczne. 

Podstawowym  sposobem  realizacji  tego  prawa  w zakresie  szeroko  rozu-
mianego  prawa  cywilnego  jest  postępowanie  cywilne.  Jego  funkcja  polega  na 
ustalaniu  i urzeczywistnianiu  norm  prawnych  indywidualno-konkretnych 
z zakresu  prawa  cywilnego,  rodzinnego  i opiekuńczego  oraz  pracy,  wydawa-
niu  zarządzeń,  zwolnień  i zezwoleń  mających  znaczenie  prawne,  prowadze-
niu  działalności  dokumentacyjno-rejestrowej  mającej  znaczenie  prawne,  do-
konywaniu  innych  czynności16.  Funkcja  ta  jest  realizowana  przez  wydawanie 
orzeczeń17.  Jak bowiem się wskazuje,  skoro orzeczenie w ostatecznym wyniku 
ziszcza  ostateczny  cel  całego  postępowania  cywilnego,  to  także  realizuje  ono 
w ostatecznym wyniku  i funkcje  tego postępowania18. W ten  sposób uwidacz-
nia  się  jedna  z dyrektyw  prawa  do  sądu,  jaką  jest  prawo  do  orzeczenia  (roz-

13 E. Feil, K. H. Marent, Außerstreitgesetz, Kommentar, Wien 2008, s. 140.
14 H. Mądrzak, Prawo do sądu, s. 199.
15 Zob. Komisja Kodyfikacyjna. Podkomisja postępowania niespornego. Zeszyt I. Projekt Księgi 

Pierwszej Kodeksu Postępowania Niespornego. Uzasadnienie, Warszawa 1936, s. 18, 21, 35. K. Korzan, 
Postępowanie nieprocesowe, s. 20–27, który twierdzi, że wystąpienie interesu publicznego w stopniu 
narzucającym  konieczność  udzielenie  ochrony  prawnej  oznaczonym  przez  prawo  materialne 
stosunkom prawnych w sprawach, w których stwierdza się brak istnienia dwóch przeciwstawnych 
podmiotów, stanowi dyrektywę nakazującą ustawodawcy przekazywanie tych spraw do rozpozna-
wania w trybie postępowania nieprocesowego, a jednocześnie uniwersalne kryterium odgraniczające 
to postępowanie od procesu.

16 W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2008, s. 30–34, por. J. Jodłowski i in., 
Postępowanie cywilne, s. 32–33; K. Korzan, Postępowanie nieprocesowe, s. 13–14; M. Waligórski, 
Funkcja, s. 35–36. Zob. co do ich realizowania w postępowaniu nieprocesowym S. Włodyka, Po-
jęcie postępowania cywilnego i jego rodzaje, w: J. Jodłowski (red.), Wstęp, s. 233; K. Lubiński, Istota 
i charakter, s. 227–242; M. Sawczuk, O celach i funkcjach postępowania cywilnego procesowego 
i nieprocesowego (niespornego), w: Księga pamiątkowa ku czci Witolda Broniewicza, Łódź 1998, 
s. 314.

17 Tak: J. Jodłowski  i  in., Postępowanie cywilne, s. 32–33. Por. przegląd teorii dotyczących 
istoty procesu cywilnego; Z. Resich,  Istota procesu, passim; E. Waśkowski,  Istota procesu cy-
wilnego, PPC 1936, Nr 12–13, s. 353 i n.; P. Sarnecki, w: L. Garlicki (red.), Konstytucja RP, t. 3, 
2003, komentarz do art. 45,  s. 1, uw. 3, który  jest zdania, że  funkcją sądów  jest wymierzanie 
sprawiedliwości.

18 A. Miączyński, Skuteczność orzeczeń w postępowaniu cywilnym, Kraków 1974, s. 53.

§ 2. Orzeczenie jako element prawa do sądu
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strzygnięcia).  Triada  dyrektyw19  jest  tworzona  poza  tym  przez  prawo  dostę-
pu  do  sądu20  oraz  prawo  do  odpowiednio  ukształtowanej  procedury  sądowej 
(rzetelny i publiczny – jawny proces)21. 

Skupiając  uwagę  na  orzeczeniu,  nie  można  go  całkowicie  separować  od 
innych  aspektów  wyznaczających  konstytucyjne  prawo  do  sądu.  Co  cieka-
we,  w rozważaniach  zwykle  interesującemu  tu  elementowi  triady  poświęca 
się  najmniej  miejsca.  Jest  to  wynikiem  przyjmowania,  że  stanowi  on  nieja-
ko  wypadkową  pozostałych  dwóch  elementów,  a przede  wszystkim  rzetelnie 
ukształtowanego  postępowania22.  Na  gruncie  postępowania  cywilnego  jest 

19 W wyr. z 24.10.2007 r., SK 7/06, OTK-A 2007, Nr 9, poz. 108, TK dodał, że konstytucyjne 
prawo do sądu obejmuje czwarty element, a mianowicie prawo do odpowiedniego ukształtowania 
ustroju  i pozycji  organów  rozpoznających  sprawy  oraz  wyr.  z 14.11.2007  r.,  SK  16/05,  OTK-A 
2007, Nr 10, poz. 124; z 26.2.2008 r., SK 89/06, OTK-A 2008, Nr 1, poz. 7; z 17.11.2009 r., SK 64/08, 
OTK-A 2009, Nr 10, poz. 148; z 29.6.2010 r., P 28/09, OTK-A 2010, Nr 5, poz. 52. Zob. uwagi co do 
potrzeby wyróżniania tego elementu: M. Laskowska, Prawo do sądu w tzw. sprawach wyborczych, 
czyli o granicach swobody ustawodawcy, w: M. Paździor, B. Szmulik (red.), Wybrane aspekty parla-
mentaryzmu zracjonalizowanego, Lublin 2011, s. 68–70; zwracają na ten aspekt uwagę T. Ereciński, 
K. Weitz, Prawda i równość, s. 36.

20 O prawie dostępu do sądu patrz: K. H. Schwab, P. Gottwald, �erfassung und Zivilprozess, 
�II Intern. Kongress für Prozessrecht, Würzburg 1983, s. 37 i n. O prawie do wysłuchania (art. 103 
Konstytucji Federalnej RFN): P. L. Murray, R. Stürner, German Civil Justice, Durham 2004, s. 188 
i n.; A. Redelbach, Sądy a ochrona, s. 261–273; P. Pogonowski, Realizacja, s. 17–43; M. Kłopocka, Prawo 
do sądu, s. 66–71; A. Łazarska, Rzetelny proces, s. 260–273.

21 Zob. S. Pilipiec, Teoretycznoprawne, s. 227; M. Wyrzykowski, Zasada demokratycznego państwa 
prawa, w: W. Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej Konstytucji, Warszawa 1998, s. 82; H. Pie
trzkowski, Prawo do rzetelnego procesu, s. 37 i n.; P. Pogonowski, Realizacja, s. 1 i n.; A. Zieliński, Prawo 
do sądu i organizacja władzy sądowniczej, s. 484; M. Kłopocka, Prawo do sądu, s. 71–80; P. Sarnecki, w: 
L. Garlicki (red.), Konstytucja RP, t. 3, 2003, komentarz do art. 45, s. 3, uw. 5; M. Zubik, Sprawowanie 
wymiaru, s. 10; A. Włosińska, Prawo do sprawiedliwego procesu cywilnego w świetle orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w: P. Pogonowski, P. Cioch, E. Gapska, J. Nowińska (red.), 
Współczesne przemiany postępowania cywilnego, Warszawa 2010, s. 88; K. Marszał, Proces karny, 
s. 57; K. Osajda, Zasada sprawiedliwości proceduralnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 
w: T. Ereciński, K. Weitz (red.), Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania 
cywilnego, Warszawa 2010, s. 429–472; T. Ereciński, K. Weitz, Prawda i równość, s. 36 i 40; M. Pilich, 
Wpływ orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego na Kodeks postępowania cywilnego, w: Orzecznictwo 
Trybunału Konstytucyjnego, s. 333 i n.; Ł. Błaszczak, w: E. MarszałkowskaKrześ (red.), Postępowanie 
cywilne, s. 57; A. Łazarska, Rzetelny proces, s. 1 i n.; wyr. TK z 9.6.1998 r., K 28/97, OTK 1998, Nr 4, 
poz. 50; wyr. TK z 10.7.2000 r., SK 12/99, OTK 2000, Nr 5, poz. 143; wyr. TK z 12.3.2002 r., P 9/01, 
OTK-A 2002, Nr 2, poz. 14; wyr. TK z 20.11.2007 r., SK 57/05, OTK-A 2007, Nr 10, poz. 125; wyr. TK 
z 27.5.2008 r., P 59/07, OTK-A 2008, Nr 4, poz. 64.

22 Zob. orz. TK: wyr. z 9.6.1998 r., K 28/97, OTK 1998, Nr 4, poz. 50; z 16.3.1999 r., SK 19/98, 
OTK 1999, Nr 3, poz. 36; wyr. z 10.7.2000 r., SK 12/99, OTK 2000, Nr 5, poz. 143; post. z 13.6.2005 r., 
SK 24/03, OTK-A 2005, Nr 6, poz. 72; Z. CzeszejkoSochacki, Prawo do sądu, s. 96, pisze o pewnym 
oscylowaniu między „dostatecznością” sądowej ochrony a takim rozumieniem prawa do ochrony 
sądowej, która powinna jak najpełniej chronić konstytucyjne prawa i wolności, oraz s. 102–104; 
P. Pogonowski, Realizacja, s. 7; M. Kłopocka, Prawo do sądu, s. 80–81; S. Pilipiec, Prawo do sądu 
a akcesja, s. 125; W. Jakimowicz, Publiczne prawa, s. 412, który w ogóle nie wymienia prawa do 
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formułowane  twierdzenie,  że  orzeczenie  koncentruje  w sobie  wyniki  całego 
poprzedzającego  je  postępowania  i powinno  stanowić  z nim  organiczną  ca-
łość23.  Cały  proces  bowiem  służy  temu  (jest  tego  gwarantem),  by  na  końcu 
wydać  orzeczenie,  które  będzie  stanowiło  odpowiedź  na  żądanie  (twierdze-
nie)  postawione  we  wniosku  (co  do  zasady)  o udzielenie  ochrony  prawnej24. 
Kwestia,  co  do  której  sąd  rozstrzyga,  nie  zawsze  jest  dokonywana  z inspiracji 
zewnętrznej,  lecz  w pewnych  wypadkach  z własnej  inicjatywy  organu  orze-
kającego25.  Wówczas  ochrona  praw  i wolności  jest  tego  rodzaju,  że  działanie 
sądu jest uniezależnione od aktywności innych podmiotów26. 

W państwie prawa nie może budzić żadnych wątpliwości, że zarówno cała 
działalność  sądu,  jak  i bezpośrednio  etap  orzekania  muszą  się  odbywać  na 
podstawie  i w granicach przepisów prawa (art. 7 Konstytucji RP). Musi  to być 
działanie  uporządkowane  i przewidywalne.  Nie  ma  tu  miejsca  na  dowolność 
i przypadkowość.  Postępowanie  powinno  być  ukształtowane  tak,  by  można  je 
określać mianem sprawiedliwego  i rzetelnego27. W literaturze wskazano, że na 
instytucjonalizację  rozstrzygnięć  o sprawiedliwym  charakterze  czyjegoś  dzia-
łania  składa  się wiele elementów, m.in.:  reguły wyznaczające  lub konstruujące 
podmioty  wyposażone  w kompetencję  do  dokonywania  miarodajnych  spo-
łecznie  orzeczeń  (np.  sądy),  reguły  określające  sposób  dokładnego  ustalania 
treści  przyjmowanej  formuły  sprawiedliwości  oraz  dotyczące  sposobu  usta-
lania  sytuacji  faktycznych  (np.  reguły  postępowania  dowodowego  w postępo-

wyroku. M. Pilich, Wpływ orzeczeń Trybunału, s. 370–375, podkreśla, że Konstytucja w art. 45 ust. 1 
nie wyposaża jednostek w prawo domagania się wydania w ich sprawie wyroku, lecz w prawo do 
„rozpatrzenia sprawy”. Zwraca jednak uwagę, odwołując się przy tym do art. 4 Kodeksu Napoleona, 
że sąd, który bezpodstawnie odmówiłby wydania orzeczenia merytorycznego, naruszyłby z jednej 
strony fundamentalne zasady demokratycznego państwa prawnego, z drugiej zaś – uchybiłby prawu 
jednostki do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia w jej sprawie. Dla tak sformułowanej koncepcji 
niewątpliwie jest miejsce w ramach regulacji art. 45 ust. 1 Konstytucji. Por. T. Ereciński, K. Weitz, 
Prawda i równość, s. 36–37.

23 W. Berutowicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1984, s. 91; W. Berutowicz, Funkcja 
postępowania cywilnego, w: J. Jodłowski (red.), Wstęp, s. 38–39; A. Miączyński, Skuteczność orzeczeń, 
s. 36; W. Siedlecki, Rola sądu w postępowaniu cywilnym (rozpoznawczym), PiP 1966, Nr 12, s. 863, 
pisze nawet,  że niecelowe  jest odrywanie orzekania od czynności przygotowawczych mających 
stworzyć podstawę dla ich dokonania, podobnie S. Hanausek, Przygotowanie procesu, s. 153 i n.; 
H. M. Pawlowski, S. Smid, Freiwillige Gerichtsbarkeit, München 1993, s. 147.

24 A. Miączyński, Skuteczność orzeczeń, s. 35.
25 Tamże.
26 Zob. H. Haak, Ochrona, s. 187, który uważa, że wszczęcie postępowania z urzędu gwaran-

tuje prawo do  sądu bez  faktycznych ograniczeń  spowodowanych wiekiem czy  stanem zdrowia 
osoby zainteresowanej, a ponadto służy szybkiemu działaniu w celu udzielenia należytej ochrony 
prawnej. 

27 Z. Ziembiński, O pojmowaniu sprawiedliwości, Lublin 1992, s. 15 i n.; A. Łazarska, Rzetelny 
proces, szczególnie, s. 122–148; K. Lubiński, Pojęcie wymiaru sprawiedliwości, s. 2828 i cyt. tam lit.

§ 2. Orzeczenie jako element prawa do sądu
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waniu cywilnym)28. Zgoda panuje co do tego, że  istnieją pewne wzorce, które 
muszą być przyjęte w każdym postępowaniu. Przyjmuje się  jednak, że z uwagi 
na  specyfikę  określonych  rodzajów  postępowań  dopuszczalne  jest  różnicowa-
nie  regulacji  prawnej  w zakresie  sposobu  realizacji  omawianego  tu  prawa29, 
przy czym nie mogą mieć one charakteru arbitralnego30. 

Trafnie się podkreśla, że prawo do wyroku31 czy – szerzej – rozstrzygnięcia 
sprawy  przez  sąd  jest  uwieńczeniem  (ukoronowaniem)  prawa  do  sądu.  Przez 
wyrok  sąd wypowiada  się na  temat „sprawy” przedstawionej mu do załatwie-
nia32.  Te  uwagi  wskazują  na  orzeczenie  merytoryczne  przez  pryzmat  działal-
ności  sądu  jako  na  skutek  tej  działalności,  a działalność  ta  jest  wywołującą  je 
przyczyną33.  W tym  uwidacznia  się  następczy  charakter  orzeczeń,  niezależnie 
od tego, czy jest ono wszczęte na wniosek, czy z urzędu34.

Cechami  orzeczenia  od  strony  formalnej  muszą  być  przede  wszystkim: 
zgodność  z regułami  proceduralnymi,  stanowczość,  precyzja  co  do  zakresu 
podmiotowego  i przedmiotowego  rozstrzygnięcia,  jego  notyfikacja.  Istotne 
znaczenie  ma  także  wskazanie  motywów  (powodów)  takiego,  a nie  inne-
go  rozstrzygnięcia  sądu35.  Aspekt  uzasadnienia  czy  –  szerzej  –  uzasadnialno-
ści  orzeczenia  jest  coraz  mocniej  akcentowany  w wypowiedziach  judykatu-
ry  i doktryny,  także  w kontekście  realizacji  prawa  do  sądu36.  Podkreśla  się,  że 

28 Zob. M. Zieliński, Poznanie sądowe a poznanie naukowe, Poznań 1979, s. 179; P. Pogonowski, 
Realizacja, s. 9; A. Łazarska, Rzetelny proces, s. 46–79.

29 A. Zieliński, Prawo do sądu i organizacja władzy sądowniczej, s. 495–496; M. Zubik, Spra-
wowanie wymiaru, s. 10. 

30 M. Zubik, Sprawowanie wymiaru, s. 10; wyr. TK z 28.7.2004 r., P 2/04, OTK-A 2004, Nr 7, 
poz. 72.

31 Na nieścisłość tego ujęcia zwracają uwagę, T. Ereciński, K. Weitz, Prawda i równość, s. 40, 
przyp. 113; M. Pilich, Wpływ orzeczeń Trybunału, s. 371.

32 Por.: P. Pogonowski, Realizacja, s. 11 i 105; M. Wyrzykowski, Zasada, s. 83; S. Pilipiec, Teo-
retycznoprawne,  s. 230; M. Kłopocka, Prawo do sądu,  s. 80; A. Miączyński, Faktyczne  i prawne 
istnienie orzeczenia w sądowym postępowaniu cywilnym, ZNUJ 1972, z. 55, s. 114, który pisze 
o ukoronowaniu aktu prawnego złożonego. 

33 K. Korzan,  Istota  i charakter orzeczeń wydawanych w postępowaniu cywilnym (Studium 
teoretyczne),  Studia  z prawa  postępowania  cywilnego.  Księga  pamiątkowa  ku  czci  Z.  Resicha, 
Warszawa 1985, s. 155.

34 K. Korzan, Istota i charakter, s. 156–157; tenże, Postępowanie nieprocesowe, s. 179; J. Mokry, 
Czynności procesowe podmiotów dochodzących ochrony praw w postępowaniu cywilnym, Wrocław 
1993, s. 73–74; podobnie S. Pilipiec, Teoretycznoprawne aspekty, s. 230, który pisze o prawie do 
wyroku jako konsekwencji postępowania sądowego. 

35 Zob. E. Łętowska, Pozaprocesowe znaczenie uzasadnienia sądowego, PiP 1997, Nr 5, s. 3 i n.; 
A. Miączyński, Skuteczność orzeczeń, s. 75 i n.; P. Pogonowski, Realizacja, s. 11; A. Łazarska, Rzetelny 
proces, s. 362–373 oraz rozdz. 4 § 4 pkt II.

36 Por. m.in.: uzasadnienie wyr. SN z 7.5.2002 r., I CKN 105/00, Legalis; wyr. SN z 16.2.1994 r., 
ARN 2/94, OSNP 1994, Nr 1, poz. 2; post. TK z 11.4.2005 r., SK 48/04, Legalis; A. Torbus, W sprawie 
braku obowiązku uzasadnienia postanowienia SN o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej w kon-
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w niektórych  państwach  jest  to  wręcz  konieczność  wynikająca  z konstytu-
cji  w celu  zapewnienia  transparencji  –  przejrzystości,  uczytelnienia  działania 
sądu wobec społeczności37. Wskazując na pewną całość, jaką tworzą sentencja 
i uzasadnienie, podkreśla się  ich  indywidualne zadania.  I tak, w sentencji uze-
wnętrznia się rozstrzygnięcie, a w uzasadnieniu – konkretyzacja prawa38.

Samo  orzeczenie  jest  więc  pewnym  produktem  finalnym,  które  musi  po-
wstawać na podstawie pewnych reguł, ale  i orzeczenie,  jako wytwór  tego pro-
cesu, musi odpowiadać pewnym wymogom. Inaczej mówiąc, orzeczenie moż-
na  przedstawiać  w ujęciu  jego  powstawania  (orzekanie  –  ujęcie  dynamiczne) 
oraz jako wynik tego procesu (orzeczenie – ujęcie statyczne). To pierwsze uję-
cie  może  z kolei  być  rozpatrywane  od  strony  treściowej,  realizacji  prawa  do 
sądu,  stosunku do przedmiotu ochrony prawnej oraz w aspekcie  technicznym 
(formalnym), dotyczącym reguł  jego  tworzenia przez  sędziów,  jako czynności 
procesowej  (narada,  głosowanie,  formułowanie  rubrum  i sentencji,  ogłasza-
nie  i doręczanie).  Te  ostatnie  czynności  decydujące  o uzewnętrznieniu  aktu 
ochrony prawnej są czynnościami, które muszą odbywać się w zgodzie z zasa-
dami treściowymi orzeczenia. 

Warto  zauważyć,  że  w Konstytucji  RP  używa  się  trzech  sformułowań  na 
określenie merytorycznej działalności  sądów: 1)  rozpatrzenie  sprawy – art. 45 
ust. 1;  2)  sprawowanie  wymiaru  sprawiedliwości  –  art. 175  ust. 1  i art. 177; 
3) orzekanie – art. 183 ust. 1. Jedni są zdania, że są to pojęcia tożsame treścio-
wo39,  inni  przyjmują,  że  orzekanie  jest  z nich  określeniem  najwęższym,  będą-
cym  po  prostu  synonimem  sądzenia,  a więc  podstawowej  działalności  każde-
go sądu i sędziego40. Podobne stanowisko wynika z wypowiedzi P. Sarneckiego, 
który podkreśla, że sądy są zobligowane nie tylko sprawę rozpatrzyć, lecz rów-
nież  co  do  niej  orzec.  Jednostce  poszukującej  w sądach  sprawiedliwości  musi 
być ona wymierzona41. Wydaje się, że rozstrzygnięcie tej kwestii łączy się z de-
finiowaniem  poszczególnych  wyrażeń.  Poza  sporem  jest  jednak,  że  orzeka-
jąc,  sąd  rozpatruje  sprawę,  co  w innym  ujęciu  oznacza  sprawowanie  wymia-

tekście prawa do sądu, PS 2007, Nr 1, s. 49–53; M. Kłopocka, Prawo do sądu, s. 77–78, 81, która 
wiąże je także z elementem prawa do wyroku oraz z rzetelnością procedury; S. Pilipiec, Teoretycz-
noprawne, s. 230–231. Zob. także A. Wróbel, Prawo do sądu. Tezy referatu, w: Konferencja naukowa: 
Konstytucja RP w praktyce, Warszawa 1999, s. 219; T. Ereciński, Głos w dyskusji, tamże, s. 225.

37 Wyr. SN z 16.2.1994 r., III ARN 2/94, OSNP 1994, Nr 1, poz. 2; E. Łętowska, Pozaprocesowe 
znaczenie uzasadnienia sądowego, s. 6; P. Pogonowski, Realizacja, s. 11.

38 A. Miączyński, Skuteczność orzeczeń, s. 80; K. Markiewicz, Problem sententia non existens na 
tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Rej. 2002, Nr 11, s. 115.

39 L. Garlicki, w: Konstytucja RP, t. 4, 2005, komentarz do art. 183, s. 4, uw. 5.
40 A. Górski, Uwagi o sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy, w: J. Gu

dowski, K. Weitz (red.), Aurea, t. 2, s. 2809.
41 P. Sarnecki, w: L. Garlicki (red.), Konstytucja RP, t. 3, 2003, komentarz do art. 45, s. 3, uw. 5.

§ 2. Orzeczenie jako element prawa do sądu
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Rozdział 1. Orzeczenia w postępowaniu cywilnym i ich funkcja 

ru  sprawiedliwości42.  Pewne  niejasności  mogą  być  związane  z dynamicznym 
i statycznym ujmowaniem powyższych określeń. Tak  jak rozróżnia się orzeka-
nie  i orzeczenie,  tak  też  można  mówić  o wymierzaniu  sprawiedliwości  i o  ak-
cie  wymiaru  sprawiedliwości43.  To  pierwsze  ujęcie  związane  ze  stosowaniem 
prawa  będzie  przedmiotem  dalszych  analiz.  Przyjmuje  się,  że  stanowi  je  pe-
wien  zespół  czynności  procesowych,  a wydanie  wyroku  jest  sfinalizowaniem 
tych  czynności  podejmowanych  przez  sąd  w toku  postępowania  w celu  usto-
sunkowania się do rozpatrywanego w danej sprawie powództwa44.

Przytoczona  regulacja  oraz  wypowiedzi  powyżej  czynione  na  jej  grun-
cie  uświadamiają  konieczność  odróżniania  orzekania  (sądzenia)  i orzecze-
nia  (osądzenia).  Wskazują,  że  postępowanie  zmierzające  do  wydania  orze-
czenia  (orzekanie)  i samo  orzeczenie  nie  są  tożsamymi  określeniami.  Także 
w opracowaniach  z teorii  prawa  zwrócono  uwagę,  że  w warstwie  terminolo-
giczno-pojęciowej  konieczne  jest  odróżnienie  orzeczenia  jako  czynności  (wy-
dania  orzeczenia)  od  orzeczenia  jako  rezultatu  (wytworu)  tej  czynności45. 
Odpowiednio  odróżnić  należy  wyrok  jako  czynność  (wydanie  wyroku)  od 
wyroku jako rezultatu tej czynności oraz postanowienie jako czynność (wyda-
nie postanowienia) od postanowienia  jako rezultatu tej czynności.  Jeżeli orze-
czenie  ujmujemy  jako  czynność,  to  z punktu  widzenia  filozoficznego  (onto-
logicznego)  termin  „orzeczenie”  oznacza  pewne  zdarzenie:  złożoną  czynność 
określonej  osoby  lub  zespołu  osób,  dokonaną  wedle  określonych  reguł,  i jest 
nazywane  orzeczeniem-czynnością.  Wydanie  orzeczenia  jako  czynność  złożo-
na  zachodzi,  czyli  istnieje,  od  początkowego  momentu  dokonywania  pierw-
szej  czynności  wchodzącej  w skład  wydania  orzeczenia  do  momentu  końco-

42 Z. CzeszejkoSochacki, Prawo do sądu, s. 93, w kontekście użytego art. 45 ust. 1 Konstytucji RP 
określania i przedmiotu prawa do sądu uważa, że „rozpatrzenie” należy rozumieć jako ingerencję 
władczą sądu, zbadanie przez sąd i rozstrzygnięcie, czy zachowanie  innych podmiotów narusza 
prawem chronione interesy. Z kolei M. Zubik, Sprawowanie wymiaru, s. 8, powołując się na wyr. 
TK z 5.3.2003 r., K 7/01, Legalis, zauważa, aby można było mówić o „sprawowaniu wymiaru spra-
wiedliwości”, przepisy muszą pozostawiać  sądowi pewien  luz decyzyjny zakładający możliwość 
podjęcia ustaleń i kwalifikacji określonych faktów. Jeżeli natomiast rozwiązania prawne, przewidu-
jące konieczność działania ze strony sądu, nie pozwalają sądowi na podejmowanie merytorycznego 
rozstrzygniecia, wówczas działalność nie stanowi „sprawowania wymiaru sprawiedliwości”.

43 K. Lubiński, Pojęcie wymiaru sprawiedliwości, s. 2828, 2847–2850.
44 T. Wiśniewski,  Przebieg  procesu  cywilnego,  Warszawa  2009,  s.  237; A. Ratajczak,  Prawo 

sędziowskie przewidziane w art. 320 k.p.c.  jako podstawa orzekania w postępowaniu cywilnym, 
w: A. Doczekalska (red.), Z zagadnień współczesnego prawa polskiego, Warszawa 2011, s. 377.

45 Zob. w związku z koncepcją czynności jako wypowiedzi performatywnych K. Twardowski, 
O czynnościach i wytworach, w: Wybrane pisma filozoficzne, Warszawa 1965, s. 217 i n.; T. Gizbert- 
-Studnicki, Czym nie są wypowiedzi performatywne, SF 1980, Nr 8, s. 123; M. Zieliński, Wykładnia 
prawa, Zasady, s. 45 i n.; K. Mularski, Czynności podobne do czynności prawnych, Warszawa 2011, 
s. 159.
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wego  ostatniej  czynności  składowej.  Wydanie  orzeczenia  odbywa  się  wedle 
odpowiednich  reguł.  Te  które  odnoszą  się  co  do  treści  ochrony  prawnej  będą 
głównym przedmiotem analizy.

Zwraca  się  uwagę,  że kiedy  mówimy,  iż  w danej  sprawie  istnieje  orzecze-
nie,  odnosimy  się  do  rezultatu  czynności  wydania  orzeczenia.  Orzeczenie 
w tym  rozumieniu  nazywane  jest  orzeczeniem-rezultatem.  Zaczyna  ono  ist-
nieć  z chwilą  dokonania  czynności  wydania  orzeczenia  i istnieje  jako  wyróż-
niony  przez  reguły  prawne  tekst  językowy,  utrwalony  na  nośniku  material-
nym,  jakim  jest  kartka  papieru.  Można  by  zatem  powiedzieć,  że  orzeczenie 
jest  kartką  papieru,  rozpatrywaną  wraz  z napisanym  na  niej  wyróżnionym 
tekstem językowym46. 

Zauważa  się,  że  w praktyce  często  zachodzą  trudności  w rozdzieleniu  ele-
mentów stanowiących czynność C i elementów wchodzących w skład sposobu 
dokonywania  czynności  C,  oznaczonego  jako  S (reguły  kompetencyjnej  w za-
kresie  sposobu  dokonania  danej  czynności  C)47.  Tak  nienapisanie  rozstrzyg-
nięcia  to brak w produkcie  (C),  czyli w wytworze,  czynności-rezultacie,  ale  to 
wcale  nie  oznacza,  przy  pewnych  koncepcjach,  że  był  błąd  co  do  S,  a więc 
w orzekaniu  czy  orzeczeniu-czynności.  Może  być  bowiem  tak,  że  sąd  prawid-
łowo rozpoznawał w zakresie przedmiotowym sprawę, ale wadliwie doszło do 
sporządzenia orzeczenia, bądź też ów brak rozstrzygnięcia może być skutkiem 
błędnego  procedowania  przez  nieobjęcie  orzekaniem  właściwego  zakresu 
sprawy48.  Jak  więc  widać,  nie  jest  czymś  wyjątkowym  formułowanie  zwrotów 
mających  konotacje  dynamiczne  i statyczne  (orzekanie  i orzeczenie,  wymie-
rzanie  sprawiedliwości  i   akt  wymiaru  sprawiedliwości,  orzeczenie-czynność 
i orzeczenie-rezultat, sądzenie i osądzenie). 

Orzekanie  jest  etapem  postępowania  wyróżnionym  z tego  powodu,  że 
bezpośrednio  poprzedza  powstanie  produktu  (wytworu)  w postaci  orzecze-
nia.  Przy  przyjęciu  trzech  faz  postępowania  cywilnego  (wstępnej,  instrukcyj-
nej  i decyzyjnej) orzekanie w ścisłym znaczeniu dotyczy  tej ostatniej.  Jest ono 
czynnością polegającą na  tworzeniu orzeczenia49. Orzekanie  inaczej  jest okre-

46 S. Czepita, G. Szacoń, Teoretyczne i praktyczne aspekty zagadnienia tak zwanych wyroków 
nieistniejących w procesie cywilnym, w: P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik (red.), Proces cy-
wilny. Nauka – Kodyfikacja – Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi 
Zedlerowi, Warszawa 2012, s. 105–106.

47 M. Matczak, w: SystemPrAdm, t. 1, s. 407, co może mieć znaczenie dla określenia rodzaju 
wadliwości. 

48 Zob. rozdział 3 i 4.
49 M. Waligórski, Dynamika, s. 6; S. Hanausek, Orzeczenie sądu rewizyjnego w procesie cy-

wilnym, Warszawa 1966, s. 125 i 127; K. Lubiński, Postępowanie o ubezwłasnowolnienie, Warszawa 
1979, s. 167; por. tenże, Pojęcie wymiaru sprawiedliwości, s. 2847–2848; A. Miączyński, Skutecz-
ność orzeczeń, s. 40; S. Włodyka, Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 1975, s. 50, mówi 
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