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Tytuł wstępny. 
Przepisy ogólne

1.
Dopuszczalność drogi sądowej w wypadku nieistnienia roszczenia 

w sensie abstrakcyjnym
Postanowienie SN z 20.6.2012 r., I CSK 558/11

(Biul. ICSN 2013, Nr 10)

Dopuszczalna jest droga sądowa w sprawie, w której zgłoszono roszczenie o charakterze cywilnoprawnym, 
nawet jeżeli roszczenie takie w sensie abstrakcyjnym nie istnieje.

Stan faktyczny

Powódka	Cecylia	S.	w	pozwie	skierowanym	przeciwko	Skarbowi	Państwa	–	Prezydentowi	Miasta	W.	
oraz	Archidiecezji	Polskiego	Autokefalicznego	Kościoła	Prawosławnego	wnosiła	o	ustalenie,	że	orze-
czenie	z	24.10.2007	r.	Komisji	Regulacyjnej	do	spraw	Polskiego	Autokefalicznego	Kościoła	Prawo-
sławnego	wydane	w	sprawie	W.	KP–49/98,	przywracające	na	rzecz	pozwanej	Archidiecezji	określony	
udział	we	współwłasności	opisanej	w	pozwie	nieruchomości	i	prawo	zadysponowania	17	niewyodręb-
nionymi	lokalami	mieszkalnymi	i	2	użytkowymi	–	jest	nieważne	na	podstawie	art.	58	KC,	jako	sprzeczne	
z	prawem.
Sąd	Okręgowy	w	W.	 postanowieniem	 z	 8.3.2010	 r.	 odmówił	 odrzucenia	 pozwu,	 ustalając,	 że	

24.10.2007	r.	Komisja	Regulacyjna	do	spraw	Polskiego	Autokefalicznego	Kościoła	Prawosławnego	
wydała	orzeczenie,	na	podstawie	którego	Archidiecezja	Polskiego	Autokefalicznego	Kościoła	Prawo-
sławnego	uzyskała	wynoszący	0,62086	udział	w	działce	gruntu	w	W.	przy	ul.	P.,	taki	sam	udział	w	czę-
ściach	wspólnych	w	budynku	na	tej	nieruchomości	oraz	własność	lokali	od	Nr	13	do	29	i	własność	dwu	
lokali	użytkowych.	Powódka	Cecylia	S.	jest	najemcą	lokalu	Nr	17	położonego	w	budynku	przy	ul.	P.
Rozpoznając	 zażalenie	 pozwanego	 Skarbu	 Państwa	 Sąd	 Apelacyjny	 w	 W.	 postanowieniem	

z	29.4.2011	r.	zmienił	zaskarżone	orzeczenie	w	ten	sposób,	że	pozew	odrzucił	i	orzekł	o	kosztach	po-
stępowania.

Argumenty z uzasadnienia

•	Zgodnie	z	art.	2	§	1	i	3	KPC	do	rozpoznawania	spraw	cywilnych	powołane	są	sądy	po-
wszechne,	sądy	szczególne	(o	ile	sprawy	te	należą	do	ich	właściwości)	i	Sąd	Najwyższy,	
chyba	że	sprawa	taka	została	przekazana	przepisem	szczególnym	do	właściwości	innych	
organów.	

•	Sprawą	cywilną	są	sprawy	z	zakresu	prawa	cywilnego,	rodzinnego	i	opiekuńczego,	prawa	
pracy	i	ubezpieczeń	społecznych	oraz	inne	sprawy,	do	których	na	mocy	przepisów	szcze-
gólnych	stosuje	się	ustawy	szczególne.	Sprawa	cywilna,	w	ujęciu	materialnoprawnym,	to	
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sprawa,	w	której	ochrona	prawna	sprowadza	się	do	wywołania	skutku	w	zakresie	stosunku	
cywilnoprawnego	sensu largo,	którego	podmioty,	na	wypadek	sporu,	występują	jako	równo-
rzędni	partnerzy.	Natomiast	w	ujęciu	formalnym	sprawami	cywilnymi	są	nie	tylko	sprawy	ze	
swej	istoty	cywilne,	lecz	również	takie,	których	rozpoznanie	odbywa	się	wg	przepisów	KPC.

•	Ocena,	czy	sprawa	jest	sprawą	cywilną	zależy	od	przedmiotu	procesu,	a	więc	od	przedstawio-
nego	pod	osąd	roszczenia	oraz	wskazanego	stanu	faktycznego,	przy	czym	decydujące	dla	tej	
oceny	są	twierdzenia	strony	o	istnieniu	jej	prawa	podmiotowego,	a	nie	to,	czy	rzeczywiście	
takie	prawo	podmiotowe	istnieje.	O	dopuszczalności	czy	niedopuszczalności	drogi	sądowej	
nie	decyduje	obiektywne	istnienie	albo	nieistnienie	roszczenia	podlegającego	ochronie	na	
drodze	sądowej,	lecz	przesądzają	twierdzenia	powoda	o	istnieniu	stosunku	prawnego	z	za-
kresu	objętego	pojęciem	sprawy	cywilnej	w	rozumieniu	art.	1	i	art.	2	§	1	i	3	KPC.	

•	W	orzecznictwie	przyjmowane	 jest	 szerokie	 rozumienie	„sprawy	cywilnej”,	pod	które	
podciąga	się	także	sytuacje,	gdy	zdarzeniem,	wywołującym	skutki	cywilnoprawne	nie	jest	
czynność	prawna,	czyn	niedozwolony	czy	bezpodstawne	wzbogacenie,	lecz	akt	administra-
cyjny	czy	inne	orzeczenie	wywołujące	skutki	w	zakresie	prawa	cywilnego.	Jeżeli	w	wyniku	
takiego	aktu	pojawił	się	nowy	stosunek	cywilnoprawny,	który	narusza	prawo	powoda,	to	
może	on	wystąpić	z	roszczeniem	cywilnoprawnym	opartym	na	twierdzeniu	wynikającym	
z	tego	stosunku.	

•	W	fazie	badania	dopuszczalności	drogi	sądowej	nie	ma	znaczenia,	czy	obiektywnie	rzecz	
biorąc	 takie	 roszczenie	w	ogóle	 istnieje,	nawet	w	sensie	abstrakcyjnym.	Jeżeli	dotyczy	
stosunków	cywilnoprawnych	i	sformułowane	zostało	w	oparciu	o	przepisy	prawa	cywil-
nego,	to	nawet	jeżeli	już	na	pierwszy	rzut	oka	widać,	że	uwzględnienie	żądania	nie	jest	
możliwe,	gdyż	nie	istnieje	odpowiednia	norma	prawa	materialnego,	należy	przyjąć,	że	jest	
to	sprawa	cywilna,	w	której	droga	sądowa	 jest	dopuszczalna,	o	 ile	przepisy	szczególne	
nie	przekazały	jej	rozpoznania	innym	organom	(zob.	m.in.	orz.	SN:	z	19.7.2006	r.,	I	CSK	
112/06,	Legalis;	z	21.5.2002	r.,	III	CK	53/02,	OSNC	2003,	Nr	2,	poz.	31;	z	19.12.2003	r.,	
III	CK	319/03,	OSNC	2005,	Nr	2,	poz.	31;	z	5.11.2009	r.,	I	CSK	16/09,	OSNC	2010,	Nr	3,	
poz.	69	i	z	22.8.2007	r.,	III	CZP	76/07,	Biul.	SN	2007,	Nr	8).	Jak	stwierdził	TK	w	wyroku	
z	10.7.2000	r.,	SK	12/99	(OTK	2000,	Nr	5,	poz.	143),	„sprawa	cywilna”	to	abstrakcyjny	
stosunek	prawny	z	zakresu	prawa	cywilnego	i	dopiero	proces	ma	na	celu	wiążące	ustalenie	
istnienia	albo	nieistnienia	konkretnego	stosunku	cywilnoprawnego	między	powodem	a	po-
zwanym,	zatem	każdy	może	wytoczyć	powództwo,	jakie	uzna	za	słuszne	i	sąd	powszechny	
powinien	je	rozpoznać.

2.
Zastosowanie przepisów o jurysdykcji krajowej w postępowaniu o zawezwanie 

do próby ugodowej
Uchwała SN z 28.3.2014 r., III CZP 3/14

(MoP 2014, Nr 8, poz. 395)

Przepisy o jurysdykcji krajowej mają zastosowanie w postępowaniu o zawezwanie do próby ugodowej. 

Zagadnienie prawne

Czy	istnieje	możliwość	zastosowania	w	postępowaniu	z	wniosku	o	zawezwanie	do	próby	ugodowej	
przepisów	o	jurysdykcji	krajowej	w	procesie	i	na	podstawie	art.	390	§	1	KPC?	
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Argumenty z uzasadnienia

•	 Jurysdykcja	krajowa	stanowi	przesłankę	procesową	warunkującą	dopuszczalność	przepro-
wadzenia	postępowania	pojednawczego	przed	polskimi	sądami.	

•	Postępowanie	pojednawcze	uregulowane	w	art.	184–186	KPC	ma	status	postępowania	
procesowego	odrębnego.	Jest	 to	postępowanie	o	charakterze	samodzielnym,	stanowiące	
odpowiednik	postępowania	w	sprawie.	Jest	to	postępowanie	strukturalnie	wyodrębnione	
w	KPC,	stanowiące	ustawowy	środek	umożliwiający	 rozwiązywanie	 sporów	cywilno-
prawnych	o	charakterze	fakultatywnym.	Postępowanie	to	–	podobnie	jak	proces	–	służy	
możliwości	załatwienia	przed	sądem	sprawy	cywilnej,	z	tym	że	przez	doprowadzenie	do	
zawarcia	przez	strony	ugody	pod	kontrolą	sądu.	Wszczęcie	postępowania	pojednawczego	
jest	także	uznawane	za	czynność,	która	zmierza	bezpośrednio	do	dochodzenia	roszczenia,	
co	powoduje	przerwę	biegu	przedawnienia	roszczenia	(art.	123	§	1	pkt	1	KC).	Nie	można	
też	pomijać,	że	 jurysdykcja	krajowa	 jest	ogólną	przesłanką	dopuszczalności	 sądowych	
postępowań	cywilnych,	niezależnie	od	ich	rodzaju,	a	zatem	powinna	dotyczyć	także	postę-
powania	pojednawczego.	

•	Dla	oceny	istnienia	jurysdykcji	krajowej	nie	ma	znaczenia	regulacja	dotycząca	właściwości	
miejscowej	sądu	w	sprawie	o	przeprowadzenie	próby	ugodowej,	bowiem	pojęcie	jurysdykcji	
krajowej	istotnie	różni	się	od	pojęcia	właściwości	sądu.	Oznacza	ono	właściwość	z	punktu	
widzenia	międzynarodowego	(właściwość	sądów	danego	państwa).	Właściwość	miejscowa	
dotyczy	natomiast	dopuszczalności	postępowania	przed	konkretnym	sądem	krajowym.	
Brak	 takiej	właściwości	stanowi	podstawę	do	przekazania	sprawy	sądowi	właściwemu.	
Brak	właściwości	na	podstawie	art.	185	§	1	KPC	nie	może	zatem	stanowić	podstawy	do	
odrzucenia	wniosku	o	zawezwanie	do	próby	ugodowej.	Przepisy	regulujące	jurysdykcję	
krajową	i	właściwość	miejscową	sądu	są	unormowaniami	odrębnymi	i	przepisy	dotyczące	
właściwości	miejscowej	nie	rozstrzygają	jednocześnie	kwestii	jurysdykcji	krajowej,	o	ile	
nie	wynika	to	wprost	z	treści	przepisu	(zob.	art.	11091	§	3	KPC).	

3.
Związanie sądu cywilnego skazującym wyrokiem karnym

Wyrok SN z 21.2.2013 r., I CSK 373/12
(OSNC 2013, Nr 11, poz. 126)

I. Do okoliczności, o których mowa w art. 11 zd. 2 KPC, nie należą okoliczności przeczące winie osoby 
skazanej prawomocnym wyrokiem w postępowaniu karnym.

II. Pojęcie „wszelkie okoliczności” (art. 11 zd. 2 KPC) obejmuje tylko takie, które wykraczają poza zakres 
ustaleń wiążących sąd w postępowaniu cywilnym (art. 11 zd. 1 KPC).

III. 1. Istota związania sądu cywilnego skazującym wyrokiem karnym na podstawie art. 11 KPC wyraża 
się w tym, że w skład podstawy faktycznej rozstrzygnięcia sądu cywilnego wchodzi czyn opisany w sentencji 
karnego wyroku skazującego, a sąd ten pozbawiony jest możliwości dokonywania ustaleń w tym zakresie, 
w tym w szczególności ustaleń odmiennych niż przeniesione na podstawie tego wyroku z procesu karnego.

2. Użyte w zd. 2 art. 11 KPC pojęcie „wszelkie okoliczności” oznacza tylko takie okoliczności, które wykra-
czają poza sferę ustaleń, co do których zachodzi określona w jego zdaniu pierwszym zasada bezwzględnego 
związania sądu cywilnego.

Argumenty z uzasadnienia

•	Zasada	prejudykatu	wynikającego	ze	zd.	1	art.	11	KPC	ma	charakter	bezwzględnie	obo-
wiązujący	w	stosunku	do	sprawcy	przestępstwa	skazanego	w	procesie	karnym.	Osoba	taka	
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jako	pozwana	w	sprawie	cywilnej	nie	może	podważać	ustaleń	wyroku	skazującego	jej	za	
popełnienie	przestępstwa	(wyr.	SN	z	23.4.1968	r.,	II	PR	399/67,	Legalis).	Może	natomiast	
powoływać	się	na	wszelkie	okoliczności,	które	mogą	mieć	wpływ	na	zmniejszenie	jego	
odpowiedzialności	cywilnej,	w	tym	na	przyczynienie	się	poszkodowanego	do	szkody	lub	
wyłączenie	obowiązku	jej	naprawienia,	np.	z	powodu	jej	pokrycia,	przedawnienia,	potrącenia	
(m.in.	orz.	SN:	z	4.5.1965	r.,	I	PR	116/65,	OSPiKA	1966,	Nr	12,	poz.	280;	z	22.11.1966	r.,	
I	PR	487/66,	Legalis).	Przepis	art.	11	KPC,	jako	przepis	procesowy	nie	reguluje	i	nie	prze-
sądza	kwestii	odpowiedzialności	cywilnej.	O	skutkach	cywilnoprawnych	wynikających	
z	czynu	objętego	prawomocnym	wyrokiem	skazującym	decyduje	cywilne	prawo	materialne.	
Istota	związania	sądu	cywilnego	skazującym	wyrokiem	karnym	wyraża	się	w	tym,	że	w	skład	
podstawy	faktycznej	 rozstrzygnięcia	sądu	cywilnego	wchodzi	czyn	opisany	w	sentencji	
karnego	wyroku	skazującego,	a	sąd	ten	pozbawiony	jest	możliwości	dokonywania	ustaleń	
w	tym	zakresie,	w	tym	w	szczególności	ustaleń	odmiennych	niż	przeniesione	na	podstawie	
tego	wyroku	z	procesu	karnego.	Wyłączona	jest	tym	samym	możliwość	dowodzenia	w	po-
stępowaniu	cywilnym,	że	prawomocny	skazujący	wyrok	karny	z	jakichkolwiek	przyczyn	
jest	wadliwy.	

•	Nie	można	natomiast	podzielić	poglądu,	że	przepis	art.	11	zd.	2	KPC,	dopuszczając	moż-
liwość	powoływania	się	w	postępowaniu	cywilnym	przez	osobę,	która	nie	była	oskarżona	
na	wszelkie	okoliczności	wyłączające	 lub	ograniczające	 jej	odpowiedzialności	cywilną,	
ustanawia	wyjątek	od	związania	sądu	prawomocnym	wyrokiem	skazującym.	Jak	wskazuje	
się	w	orzecznictwie	(wyr.	SN:	z	16.6.1967	r.,	III	PRN	9/67,	OSPiKA	1968,	Nr	12,	poz.	263;	
z	15.10.2008	r.,	I	CSK	154/08,	Legalis;	z	5.3.2009	r.,	II	CSK	484/08,	Biul.	SN	2009,	Nr	7	
i	z	29.6.2012	r.,	I	CSK	545/11,	Biul.	ICSN	2013,	Nr	10)	wyraźny	zamiar	odejścia	w	art.	11	
zd.	2	KPC	od	możliwości	obalenia	ustaleń	prawomocnego	wyroku	skazującego	przez	osobę	
trzecią,	która	nie	była	oskarżoną	w	procesie	karnym,	wynika	z	porównania	jego	brzmienia	
z	wcześniejszą	regulacją	art.	7	§	2	KPC	dopuszczającego	wprost	taką	możliwość.	Zdanie	2	
art.	11	KPC	wyraża	natomiast	jedynie	to,	że	zasada	związania	ustaleniami	wyroku	skazują-
cego	nie	przesądza	jeszcze	o	odpowiedzialności	cywilnej	„osoby,	która	nie	była	oskarżona”.	
Użyte	w	zd.	2	art.	11	KPC	pojęcie	„wszelkie	okoliczności”	oznacza	takie	tylko	okolicz-
ności,	które	wykraczają	poza	sferę	ustaleń,	co	do	których	zachodzi	określona	w	jego	zdaniu	
pierwszym	zasada	bezwzględnego	związania.

•	Dla	uzasadnienia	ograniczenia	zasady	swobody	oceny	dowodów	w	następstwie	związania	
sądu	cywilnego	ustaleniami	wyroku	karnego	przywołuje	się	w	doktrynie	 i	 judykaturze	
–	z	czym	trzeba	się	zgodzić	–	względy	ekonomii	procesowej	i	dążenie	do	przeciwdziałania	
rozbieżnościom	między	wyrokami	sądu	karnego	i	sądu	cywilnego	mogącym	mieć	źródło	
w	tym,	że	w	każdym	z	 tych	postępowań	sąd	będzie	orzekał	o	popełnieniu	przestępstwa	
wg	właściwych	dla	niego	norm	postępowania	 (w	postępowaniu	karnym	przy	przyjęciu	
zasady	domniemania	niewinności),	a	także	autorytatywność	wyroku	karnego.

•	Zakres	zastosowania	art.	11	zd.	2	KPC	obejmuje	nie	tylko	przypadki	odpowiedzialności	za	
cudzy	czyn,	lecz	przez	odpowiedzialność	cywilną	w	tym	przepisie	należy	rozumieć	wszelkie	
ujemne	skutki	cywilnoprawne	mogące	zależeć	od	stanowiącego	przestępstwo	zachowania	
innej	osoby	(wyr.	SN	z	5.3.2009	r.,	II	CSK	484/08,	Biul.	SN	2009,	Nr	7).
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Część pierwsza. 
Postępowanie rozpoznawcze

1.
Wyłączenie biegłego w związku z umieszczaniem przez niego w opinii uwag 

niemerytorycznych
Wyrok SN z 14.2.2013 r., II CSK 371/12

(OSNC 2014, Nr 1, poz. 2)

I. Niemerytoryczne, wyrażające negatywne emocje uwagi zawarte w opinii biegłego sądowego pod adresem 
strony lub jej pełnomocnika mogą uzasadniać wątpliwości co do jego bezstronności w sprawie i stanowić 
podstawę do jego wyłączenia przez sąd (art. 281 w zw. z art. 49 KPC).

II. Biegły sądowy nie powinien w tekście opinii zamieszczać uwag niemerytorycznych ani wyrażać swych 
ocen w nieodpowiedniej formie. 

Argumenty z uzasadnienia

•	Nie	ulega	wątpliwości,	że	biegły	jest	wyłączony	z	mocy	samej	ustawy	w	razie	zaistnienia	
okoliczności,	która	zgodnie	z	art.	48	KPC	uzasadnia	wyłączenie	ex lege sędziego.	Ponadto	na	
podstawie	art.	281	KPC,	który	zgodnie	art.	391	§	1	KPC	znajduje	zastosowanie	także	wtedy,	
gdy	dowód	z	opinii	biegłego	przeprowadza	w	postępowaniu	apelacyjnym	sąd	II	instancji,	
strona	może	aż	do	ukończenia	czynności	przez	biegłego	żądać	jego	wyłączenia	z	przyczyny,	
jaka	stosownie	do	art.	49	KPC	uzasadnia	wyłączenie	sędziego	przez	sąd	na	wniosek	strony,	
tj.	ze	względu	na	istnienie	okoliczności	mogącej	wywołać	uzasadnioną	wątpliwość	co	do	
bezstronności	biegłego	w	sprawie.	

•	 Jeśli	treść	uzupełniającej	opinii	biegłego	daje	podstawy	do	uzasadnionych	wątpliwości	co	do	
jego	bezstronności	w	sprawie,	opinia	jest	pełna	uwag	niemerytorycznych,	o	silnym	zabar-
wieniu	emocjonalnym,	w	tym	zawierających	negatywne	oceny	odnoszące	się	do	np.	osoby	
pełnomocnika	pozwanego,	to	bez	wątpienia	można	jej	postawić	zarzut	braku	obiektywizmu	
biegłego	w	stosunku	do	strony	i	tym	samym	dowodzą	uzasadnionych	wątpliwości	co	do	
jego	bezstronności	w	sprawie.	Sąd	w	razie	wpłynięcia	w	takim	przypadku	wniosku	o	wy-
łączenie	biegłego,	powinien	się	do	niego	przychylić.	Brak	uwzględnienia	wniosku	stanowi	
naruszenie	art.	281	w	zw.	z	art.	391	§	1	KPC,	które	może	mieć	wpływ	na	wynik	sprawy.	

•	Tak	jak	sąd	odwoławczy,	odnosząc	się	do	zarzutów	apelacyjnych,	nie	może	w	stosunku	do	
osób	uczestniczących	w	postępowaniu	wyrażać	opinii	pozamerytorycznych	ani	formułować	
swych	ocen	w	niekulturalny,	a	tym	bardziej	arogancki	sposób	(zob.	wyr.	SN:	z	16.4.2002	r.,	
V	CKN	953/00,	Legalis	i	z	20.11.2002	r.,	V	CKN	1373/00,	niepubl.),	również	biegły	sądowy	
nie	powinien	w	tekście	opinii	zamieszczać	uwag	niemerytorycznych	ani	wyrażać	swych	
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ocen	w	nieodpowiedniej	formie.	Jest	on	powoływany	przez	sąd	ze	względu	na	swą	wiedzę	
specjalną	w	danej	dziedzinie	potrzebną	do	rozstrzygnięcia	sprawy,	a	takie	uwagi	i	oceny	
zawsze	obniżają	wartość	opinii	biegłego	oraz	godzą	w	powagę	wymiaru	sprawiedliwości.	

2.
Odrzucenie wniosku o wyłączenie sędziego; skład sądu

Uchwała SN z 18.3.2011 r., III CZP 138/10
(Legalis)

O odrzuceniu ponownego wniosku o wyłączenie sędziego opartego na tych samych okolicznościach (art. 531 
KPC) orzeka sąd w składzie trzech sędziów zawodowych, bez udziału sędziego, którego wniosek dotyczy.

Zagadnienie prawne

W	jakim	składzie	orzekającym	podlega	rozpoznaniu	ponowny	wniosek	strony	o	wyłączenie	sędziego	
oparty	na	 tych	samych	okolicznościach,	 jakie	wskazano	w	uprzednio	 rozpoznanym	merytorycznie	
wniosku	i	czy	w	składzie	tym	może	uczestniczyć	sędzia,	którego	ponowny	wniosek	o	wyłączenie	do-
tyczy?

Argumenty z uzasadnienia

•	Skoro	ustawodawca	odesłał	do	odpowiedniego	stosowania	art.	51	KPC,	to	o	wniosku	prze-
widzianym	w	art.	531	KPC	nie	może	orzekać	sędzia,	którego	ten	wniosek	dotyczy,	a	więc	
sędzia	będący	członkiem	składu	rozpoznającego	daną	sprawę.	Obowiązek	powstrzymania	
się	od	udziału	w	sprawie	obejmuje	także	orzekanie	o	wniosku	o	wyłączenie	i	jest	szerszy	
niż	obowiązek	określony	w	art.	50	§	3	KPC.	

•	Dyrektywa	odpowiedniego	stosowania	art.	51	KPC	nie	pozwala	na	 inną	 interpretację,	
a	orzekanie	przez	sędziego	o	dotyczącym	go	wniosku	o	wyłączenie	w	każdym	wypadku	
stanowiłoby	rażące	naruszenie	bezstronności	zewnętrznej	sądu	i	podważałoby	jego	autorytet,	
zwłaszcza	że	na	postanowienie	o	odrzuceniu	wniosku	nie	przysługuje	zażalenie.	

•	Ponowny	wniosek	o	wyłączenie	sędziego	oparty	na	 tych	samych	okolicznościach	oraz	
wniosek	oczywiście	bezzasadny	są	wnioskami	o	wyłączenie	sędziego	w	rozumieniu	art.	50	
KPC.	W	chwili	ich	złożenia	nie	można	jednak	przesądzić,	czy	zostaną	odrzucone,	czy	też	
będą	 rozpoznane	na	zasadach	ogólnych.	Decyzję	w	 tym	przedmiocie	musi	poprzedzić	
wszechstronna	ocena	ich	treści	dokonana	przez	sąd	pod	kątem	przesłanek	zawartych	za-
równo	w	art.	49,	jak	i	w	art.	531	KPC.	

•	O	omawianym	wniosku	nie	może	orzekać	sędzia,	którego	 ten	wniosek	dotyczy,	zatem	
w	każdym	wypadku	zachodzi	konieczność	przerwania	 (odroczenia)	posiedzenia	celem	
wyznaczenia	innego	składu	albo	dołączenia	sędziego,	który	zastąpi	sędziego	pozostającego	
in suspecto.	

•	Wskazane	jest	skupienie	orzekania	w	przedmiocie	wniosku	o	wyłączenie	sędziego	w	tym	
samym	–	określonym	w	art.	52	§	2	KPC	–	składzie	sądu,	umożliwia	to	bowiem	komplek-
sową	ocenę	wniosku	pod	kątem	wszystkich	przesłanek	ustawowych,	dotyczących	zarówno	
jego	dopuszczalności,	jak	i	zasadności;	w	tym	wypadku	dokonania	dystynkcji	między	wnio-
skiem	bezzasadnym	a	wnioskiem	oczywiście	bezzasadnym	(zob.	uchw.	SN	z	6.3.1998	r.,	
III	CZP	70/97,	OSNC	1998,	Nr	9,	poz.	132).	Przedstawionej	wykładni	nie	narusza	doko-
nane	w	art.	531	KPC	zastrzeżenie,	że	postanowienie	może	być	wydane	na	posiedzeniu	nie-
jawnym,	co	ma	wskazywać	na	odrębność	tej	regulacji	od	unormowania	zawartego	w	art.	52	
§	2	in fine	KPC.	
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•	Odtworzenie	przyczyn	i	okoliczności	uchwalenia	art.	531	KPC	pokazało,	że	próba	wypeł-
nienia	luki,	która	powstała	po	derogacji	art.	53	KPC,	polegająca	na	stworzeniu	instrumentu	
procesowego	zapobiegającego	nadużywaniu	instytucji	wyłączenia	sędziego,	nie	powiodła	
się	w	pełni,	a	zamiar	radykalnej	symplifikacji	sposobu	załatwiania	wniosków	o	wyłączenie	
sędziego	już	wcześniej	rozstrzygniętych,	opartych	na	tych	samych	przesłankach	lub	oczy-
wiście	bezzasadnych	nie	doprowadził	do	osiągnięcia	oczekiwanego	skutku.

3. 
Kurator dla dziecka w sytuacji, gdy jako strony lub uczestnicy występują rodzice 

i dzieci
Postanowienie SN z 3.6.2011 r., III CSK 259/10

(Legalis)

W każdej sprawie, w której jako strony lub uczestnicy występują rodzice i dzieci, sąd ma obowiązek badać, 
czy nie zachodzi hipotetyczna możliwość kolizji interesów między nimi. W razie takiej możliwości żadne z ro-
dziców nie może reprezentować dziecka przed sądem. W takiej sytuacji sąd rozpoznający daną sprawę nie 
może odrzucić pozwu (wniosku), lecz ma obowiązek zwrócić się – na podstawie art. 70 § 1 i art. 572 KPC – do 
sądu opiekuńczego o ustanowienie kuratora dla dziecka.

Brak rozstrzygnięcia sądu opiekuńczego wymaganego w sytuacjach wskazanych w art. 97 § 2 KRO sta-
nowi brak przesłanki materialnoprawnej prowadzący do oddalenia powództwa (wniosku) o rozstrzygnięcie 
o istotnej sprawie dziecka, a nie procesowy brak właściwej reprezentacji dziecka, w rozumieniu art. 98 § 3 
w zw. z § 2 KRO. 

Argumenty z uzasadnienia

•	Dokonując	transkrypcji	zagranicznego	aktu	kierownik	urzędu	stanu	cywilnego	wydaje	de-
cyzję	administracyjną	o	wpisaniu	zagranicznego	aktu	stanu	cywilnego	do	polskich	ksiąg	
stanu	cywilnego	i	decyzja	ta	stanowi	podstawę	do	sporządzenia	polskiego	aktu	stanu	cy-
wilnego.	W	ramach	 transkrypcji	kierownik	urzędu	stanu	cywilnego	opisuje	 jedynie	akt	
podlegający	transkrypcji	przytaczając	jego	treść	bez	żadnych	zmian.	W	wyniku	transkrypcji	
powstaje	polski	akt	stanu	cywilnego,	który	nie	różni	się	treścią	od	aktu	transkrybowanego,	
a	pod	względem	formy,	mocy	dowodowej	oraz	zasad	korekty,	nie	różni	się	od	aktów	stanu	
cywilnego	rejestrujących	zdarzenia	krajowe	(zob.	m.in.	post.	SN	z	8.8.2003	r.,	V	CK	6/02,	
OSNC	2004,	Nr	7–8,	poz.	131).

•	Zgodnie	z	art.	98	KRO	rodzice	w	zasadzie	zawsze	mogą	przed	sądem	reprezentować	dziecko,	
o	ile	nie	jest	to	sprawa	dotycząca	czynności	prawnych	między	dziećmi	pozostającymi	pod	
ich	władzą	rodzicielską	albo	między	dzieckiem	a	jednym	z	rodziców	lub	jego	małżonkiem.	
Jak	wskazał	Sąd	Najwyższy	w	uchwale	z	13.3.2008	r.	(III	CZP	1/08,	OSNC	2009,	Nr	4,	
poz.	52)	także	w	innych	sprawach,	niż	wymienione	w	art.	98	§	2	KRO	zarówno	procesowych,	
jak	i	nieprocesowych,	żadne	z	rodziców	nie	może	reprezentować	dziecka,	gdy	w	sprawie,	
w	której	występują	jako	strony	lub	uczestnicy	postępowania	rodzice	i	dzieci,	może	dojść	do	
sprzeczności	interesów	między	nimi.	Wtedy	naczelny	interes	dziecka	wyklucza	dopuszczal-
ność	reprezentowania	go	przez	któregokolwiek	z	rodziców.	W	każdej	sprawie,	w	której	jako	
strony	lub	uczestnicy	występują	rodzice	i	dzieci,	sąd	ma	zatem	obowiązek	badać,	czy	nie	
zachodzi	hipotetyczna	możliwość	kolizji	interesów	między	nimi.	W	razie	takiej	możliwości	
żadne	z	rodziców	nie	może	reprezentować	dziecka	przed	sądem	(art.	98	§	2	i	3	KRO).	Jeżeli	
zaś	żadne	z	rodziców	nie	może	reprezentować	dziecka	przed	sądem,	to	zgodnie	z	art.	99	
KRO	reprezentuje	je	kurator	ustanowiony	przez	sąd	opiekuńczy.	
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•	W	takiej	zaś	sytuacji	sąd	rozpoznający	daną	sprawę	nie	może	odrzucić	pozwu	(wniosku),	
lecz	ma	obowiązek	zwrócić	się	–	na	podstawie	art.	70	§	1	i	art.	572	KPC	–	do	sądu	opie-
kuńczego	o	ustanowienie	kuratora	dla	dziecka.	

4. 
Opłata od pisma wnoszonego przez kilku współuczestników materialnych

Postanowienie SN z 17.5.2012 r., I CZ 39/12
(Legalis)

Pismo wnoszone przez kilku współuczestników materialnych podlega wyłącznie jednej opłacie. Naliczenie 
jednej opłaty następuje niezależnie od wielości podmiotów występujących po jednej ze stron procesu.

Stan faktyczny

Postanowieniem	z	10.1.2012	r.	Sąd	Apelacyjny	w	W.	odrzucił	apelację	powoda	B.	Bank	S.A.	w	W.	
z	powodu	niedopełnienia	obowiązku	uiszczenia	opłaty	od	apelacji	w	zakresie	zobowiązania	pozwanych	
Emilii	N.	i	Zofii	B.	do	złożenia	oświadczeń	przepraszających	za	naruszenie	dóbr	osobistych	powoda.	
W	zażaleniu	skarżący	zarzucał	błędne	zastosowanie	art.	72	§	1	pkt	1	i	2	KPC	przez	uznanie,	że	pomiędzy	
pozwanymi	nie	zachodzi	współuczestnictwo	materialne	lecz	formalne,	jak	również	naruszenie	art.	1302	
§	3	KPC	przez	uznanie,	że	pełnomocnik	powoda	nie	uiścił	w	należytej	wysokości	opłaty	sądowej	od	
apelacji.	W	związku	z	powyższym	skarżący	wnosił	o	uchylenie	zaskarżonego	postanowienia	w	całości.

Argumenty z uzasadnienia

•	Przepis	art.	26	ust.	1	pkt	3	KSCU	przewiduje,	że	opłatę	stałą	w	wysokości	600	zł	pobiera	
się	od	pozwu	o	ochronę	dóbr	osobistych.	Ochrona	dóbr	osobistych,	zgodnie	z	art.	24	KC	
może	polegać	na	roszczeniach	o	charakterze	niemajątkowym	(żądanie	stosowanego	prze-
proszenia),	jak	i	na	roszczeniach	majątkowych	(zadośćuczynienie	za	doznaną	krzywdę	lub	
żądanie	zapłaty	odpowiedniej	sumy	pieniężnej	na	wskazany	przez	poszkodowanego	cel	
społeczny).	Z	takiego	sformułowania	powołanego	przepisu	wynika,	że	opłata	stała	pobie-
rana	jest	od	każdego	pozwu	o	ochronę	dóbr	osobistych	niezależnie	od	tego,	czy	polega	ona	
na	zgłoszeniu	roszczeń	zarówno	niemajątkowych,	jak	i	majątkowych.

•	W	sprawie	o	zobowiązanie	do	złożenia	oświadczenia	–	przeproszenia	za	naruszenie	dóbr	
osobistych	–	po	stronie	pozwanej	zachodzi	współuczestnictwo	procesowe.	Trafne	jest	twier-
dzenie	sądu,	że	więź	ta	nie	ma	charakteru	odpowiedzialności	solidarnej,	gdyż	każda	z	po-
zwanych	ponosi	samodzielnie	ewentualną	odpowiedzialność	względem	strony	powodowej.	
Poza	wypadkiem	współuczestnictwa	jednolitego	każdy	współuczestnik	działa	w	imieniu	
własnym	(zob.	np.	post.	SN	z	28.3.2002	r.,	I	PKN	344/01,	Legalis).	

•	O	współuczestnictwie	materialnym	można	mówić	wtedy,	gdy	pomiędzy	stronami	istnieje	
więź	oparta	na	 jedności	zdarzenia	wyrządzającego	szkodę.	W	judykaturze	ugruntowany	
jest	pogląd,	że	w	przypadku	współuczestnictwa	materialnego	opartego	na	tej	samej	pod-
stawie	faktycznej	i	prawnej	(art.	72	§	1	pkt	1	in fine	KPC)	pobiera	się	jedną	opłatę	od	pisma	
procesowego	niezależnie	od	wielości	podmiotów	zachodzącej	po	jednej	ze	stron	procesu.
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5.
Niezgłoszenie przez przypozwanego interwencji ubocznej – wyłączenie możliwości 

rozpatrywania zarzutów odnoszących się do przebiegu i wyniku poprzedniego 
postępowania 

Wyrok SN z 14.6.2013 r., V CSK 381/12
(OSNC 2014, Nr 3, poz. 31)

I. Przypozwany, który nie zgłosił interwencji ubocznej (art. 85 KPC), nie może w późniejszym procesie, 
w którym występuje w charakterze strony, niezależnie od woli stron wyrażonej w umowie, podnosić zarzutów 
odnoszących się do przebiegu i wyniku poprzedniego postępowania.

II. Przypozwanie osoby, wobec której stronie przysługiwałoby roszczenie na wypadek niekorzystnego dla niej 
wyniku procesu, nie jest czynnością przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia roszczenia 
w rozumieniu art. 123 § 1 pkt 1 KC. Przypozwanie więc osoby, wobec której stronie w razie niekorzystnego 
dla niej wyniku procesu przysługiwałoby roszczenie, ma ten skutek, że przypozwany nie może podnieść 
w stosunku do tej strony zarzutu w późniejszym procesie, że sprawa została rozstrzygnięta błędnie albo że 
proces był prowadzony wadliwie. Prawo procesowe może, ograniczać uprawnienie materialne. W razie więc 
spełnienia hipotezy art. 85 KPC odpowiedzialnością za wadliwe rozstrzygnięcie obciąża także przypozwanego. 
Niezgłoszenie przez przypozwanego interwencji ubocznej, kształtuje w zakresie regulacji dotyczącej tego 
zarzutu sytuację procesową i materialną jego oraz strony w przyszłym postępowaniu, w którym podmioty te 
występują już w przeciwstawnych rolach procesowych. W tym postępowaniu wyłącza możliwość – niezależnie 
od woli stron wyrażonej w umowie lub w czynności procesowej dyspozytywnej – rozpatrywania zarzutów 
odnoszących się do przebiegu i wyniku poprzedniego procesu. 

Argumenty z uzasadnienia

•	 Interwencja	uboczna	i	przypozwanie	są	instytucjami	procesowymi.	Przypozwanie	osoby,	
wobec	której	stronie	przysługiwałoby	roszczenie	na	wypadek	niekorzystnego	dla	niej	wyniku	
procesu,	nie	jest	czynnością	przedsięwziętą	bezpośrednio	w	celu	dochodzenia	lub	ustalenia	
roszczenia	w	rozumieniu	art.	123	§	1	pkt	1	KC	(zob.	wyr.	SN	z	12.7.1968	r.,	I	CR	265/68,	
OSNCP	1969,	Nr	7–8,	poz.	138).	Zarówno	jednak	w	unormowaniach	dotyczących	inter-
wencji	ubocznej,	jak	i	przypozwania	występuje	pierwiastek	publiczny,	z	którego	wynika	
niedopuszczalność	podniesienia	zarzutu	określonego	w	art.	82	w	zw.	z	art.	85	KPC.	Przy-
pozwanie	więc	osoby,	wobec	której	stronie	w	razie	niekorzystnego	dla	niej	wyniku	procesu	
przysługiwałoby	roszczenie,	ma	ten	skutek,	że	przypozwany	nie	może	podnieść	w	stosunku	
do	tej	strony	zarzutu	w	późniejszym	procesie,	że	sprawa	została	rozstrzygnięta	błędnie	albo	
że	proces	był	prowadzony	wadliwie.	Prawo	procesowe	może,	jak	w	tym	wypadku,	ograniczać	
uprawnienie	materialne.	W	razie	więc	spełnienia	hipotezy	art.	85	KPC	odpowiedzialność	
za	wadliwe	rozstrzygnięcie	obciąża	także	przypozwanego.	Niezgłoszenie	przez	przypozwa-
nego	interwencji	ubocznej,	kształtuje	w	zakresie	regulacji	dotyczącej	tego	zarzutu	sytuację	
procesową	i	materialną	jego	oraz	strony	w	przyszłym	postępowaniu,	w	którym	podmioty	
te	występują	już	w	przeciwstawnych	rolach	procesowych.	

•	Artykuł	65	§	2	KC	nakazuje	przy	interpretacji	oświadczenia	woli	brać	pod	uwagę	„okolicz-
ności,	w	których	ono	zostało	złożone”,	a	na	tym	tle	raczej	badać	jaki	był	zgodny	zamiar	stron	
i	cel	umowy,	aniżeli	opierać	się	na	dosłownym	jej	brzmieniu.	Oczywiście,	treść	czynności	
prawnej	i	zamiar	stron	powinny	być	ustalone	i	tłumaczone	wg	zasad	określonych	w	tym	
unormowaniu	(zob.	uzas.	uchw.	SN	(7)	z	17.9.1992	r.,	III	CZP	83/92,	OSNCP	1993,	Nr	3,	
poz.	24).
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•	Każde	oświadczenie	woli,	niezależnie	od	formy	w	jakiej	zostało	złożone,	podlega	wykładni	
sądowej.	W	orzecznictwie	odstąpiono	od	koncepcji	zacieśnienia	wykładni	 tylko	do	nie-
jasnych	postanowień	umowy.	Artykuł	65	KC	dotyczy	oczywiście	także	oświadczeń	woli	
w	formie	pisemnej,	lecz	wówczas	podstawą	interpretacji	stają	się	w	pierwszej	kolejności	
reguły	lingwistyczne,	ale	nie	tylko,	a	więc	także	wtedy	mają	zastosowanie	zasady	wykładni	
wynikające	z	§	2	tego	przepisu.

•	Wykładnia	umów	w	pierwszym	rzędzie	powinna	uwzględniać	rzeczywistą	wolę	stron	za-
wierających	umowę.	Wymaga	to	zbadania	nie	tylko	konkretnego	postanowienia	umowy,	
ale	 także	analizy	 jej	całości.	 Innymi	słowy,	wskazane	 jest	przyjmowanie	 takiego	sensu	
oświadczenia	woli,	które	uwzględnia	logikę	całego	tekstu	(kontekst	umowny).	Poza	tym	
dla	stwierdzenia	zgodnej	woli	stron	mogą	mieć	znaczenie	ich	wcześniejsze	i	późniejsze	
oświadczenia	oraz	zachowania,	czyli	tzw.	kontekst	sytuacyjny.

•	W	praktyce	nie	zawsze	da	się	ustalić	zgodną	wolę	obydwu	stron.	Jeżeli	nie	da	się	stwierdzić	
takiego	samego	rozumienia	przez	strony	postanowień	umowy,	wówczas	aktualne	się	staje	
przejście	do	następnej	fazy	interpretacji	umów,	mającej	na	względzie	drugą,	obok	respek-
towania	woli	oświadczającego,	wartość,	tj.	ochronę	zaufania	adresata	oświadczenia	woli.	
Odbiorca	oświadczenia	woli	może	skutecznie	powołać	się	na	sens	przez	siebie	rozumiany	
tylko	wtedy,	gdy	każdy	uczestnik	obrotu	znajdujący	się	w	podobnej	sytuacji	(szczególnie	
dysponujący	takim	samym	zakresem	wiedzy	o	oświadczeniu	i	okolicznościach	jego	zło-
żenia),	zrozumiałby	tak	samo	jego	znaczenie.	Decyduje	zatem	wtedy	normatywny	i	zindy-
widualizowany	punkt	widzenia	odbiorcy,	który	z	należytą	starannością	wymaganą	w	obrocie	
–	a	w	stosunkach	profesjonalnych	z	uwzględnieniem	zawodowego	charakteru	działal-
ności	–	dokonuje	interpretacji	zmierzającej	do	odtworzenia	treści	myślowych	składającego		
oświadczenie	woli	(zob.	uchw.	SN	(7)	z	29.6.1995	r.,	III	CZP	66/95,	OSNC	1995,	Nr	12,	
poz.	168).

6.
Pełnomocnictwo procesowe w sprawach o dokonanie wpisu w księdze wieczystej

Uchwała SN z 22.5.2013 r., III CZP 17/13
(OSNC 2013, Nr 11, poz. 123)

Pełnomocnikiem procesowym w sprawach o dokonanie wpisu w księdze wieczystej może być wyłącznie 
osoba spełniająca wymagania przewidziane w art. 87 KPC, także wtedy, gdy wniosek o wpis został zamiesz-
czony przez notariusza w akcie notarialnym na podstawie art. 92 § 4 PrNot. 

Zagadnienie prawne

Czy	pełnomocnik,	 reprezentujący	stronę	czynności	prawnej	zawartej	w	formie	aktu	notarialnego,	
który	w	swej	treści	zawiera	przeniesienie	prawa	ujawnionego	w	księdze	wieczystej,	może	skutecznie	
złożyć	wniosek	o	wpis	prawa	własności	w	księdze	wieczystej	na	podstawie	art.	92	§	4	PrNot,	jeżeli	nie		
spełnia	wymogów	z	art.	87	§	1	KPC,	czy	też	konieczna	jest	do	tego	odrębna	czynność	samego	moco-
dawcy?	

Argumenty z uzasadnienia

•	W	art.	87	KPC,	stosowanym	odpowiednio	w	innych	rodzajach	postępowań	unormowanych	
w	KPC,	w	tym	także	w	postępowaniu	nieprocesowym	(art.	13	§	2	KPC),	wymieniono	osoby	
(podmioty)	mogące	pełnić	w	postępowaniu	cywilnym	funkcję	pełnomocnika	procesowego.	
Swoboda	wyboru	pełnomocnika	została	zatem	ograniczona,	co	oznacza	–	przy	uwzględnieniu	


