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Zgłoszenie w postępowaniu o stwierdzenie 
nabycia spadku przez uprawnionego do zachowku 
zarzutu nieważności testamentu a przerywanie 
biegu przedawnienia roszczenia o zachowek 
(art. 1007 § 1 KC w zw. z art. 123 § 1 pkt 1 KC)

I. Zagadnienia wstępne
Celem niniejszej publikacji jest analiza następującego zagadnienia prawnego budzące-

go poważne wątpliwości zarówno w doktrynie, jak i w judykaturze, a mianowicie: czy każde 
zgłoszenie w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku przez uprawnionego do zachowku 
zarzutu nieważności testamentu – niezależnie od motywów takiej czynności – przerywa bieg 
przedawnienia jego roszczenia o zachowek. 

Istota przedstawionego zagadnienia prawnego dotyczy kwalifikacji czynności procesowej 
uprawnionego do zachowku, w postaci zgłoszonego w postępowaniu o stwierdzenie nabycia 
spadku zarzutu nieważności testamentu. 

Kluczowym problemem pozostaje udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy każde zgłoszenie 
w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku przez uprawnionego do zachowku zarzutu 
nieważności testamentu – niezależnie od motywów – przerywa bieg przedawnienia jego rosz-
czenia o zachowek, czy też do przerwania biegu przedawnienia dochodzi jedynie w sytuacji, 
gdy podniesiony zarzut nieważności testamentu jest czynnością bezpośrednio zmierzającą do 
uzyskania statusu spadkobiercy ustawowego, a tym samym do wyeliminowania przysługują-
cego roszczenia o zachowek.

Poważne wątpliwości w tym zakresie pojawiają się w sytuacji, gdy taka czynność proce-
sowa uczestnika postępowania o stwierdzenie nabycia spadku w postaci podniesienia zarzu-
tu nieważności testamentu, nie jest nakierowana w sposób bezpośredni na uzyskanie sta-
tusu spadkobiercy ustawowego, a tym samym nie zmierza do wyeliminowania roszczenia 
o zachowek. 

Jak podnosi się w doktrynie, z ekonomicznego punktu widzenia prawo do spadku, jako 
sięgające dalej, pochłania prawo do zachowku i tylko wówczas byłby to argument przemawia-
jący za słusznością tezy, że zgłoszenie zarzutu nieważności testamentu, jako czynność przed-
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sięwzięta bezpośrednio w celu ustalenia praw szerszych niż zachowek, przerywa bieg prze-
dawnienia roszczenia o zachowek1.

W związku z tak postawionym pytaniem prawnym, należy odnieść się do wyrażonych 
w doktrynie poglądów dotyczących wzajemnej relacji czynności procesowej w postaci pod-
niesienia zarzutu nieważności testamentu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku oraz in-
stytucji przedawnienia roszczenia o zachowek, o której mowa w art. 1007 § 1 KC.

Zdaniem A. Kubasa, podniesienie zarzutu nieważności testamentu nie jest jakąkolwiek 
czynnością zmierzającą do dochodzenia roszczenia o zachowek, bowiem podniesienie takiego 
zarzutu oznacza, że uprawniony wyraża jednoznaczne przekonanie o braku podstaw do po-
wstania roszczenia o zachowek i z tego punktu widzenia nie można mówić o powstaniu skut-
ków z art. 123 § 1 pkt 1 KC2. Podobny pogląd wyraża M. Pyziak-Szafnicka, która stwierdza, 
że nie może być mowy o bezpośrednim związku podniesionego zarzutu nieważności testa-
mentu z dochodzeniem roszczenia o zachowek (chodzi o związek nadany temu pojęciu przez 
art. 123 § 1 pkt 1 KC). Uwzględnienie zarzutu nieważności testamentu czyni bowiem bez-
przedmiotowym roszczenie o zachowek, a jego podniesienie nie jest narzędziem właściwym 
do realizacji prawa do zachowku3. A. Kubas słusznie zauważa, że spadkobierca konieczny, 
występujący jako osoba uprawniona do zachowku, czyli de facto wierzyciel tego roszczenia, 
podnosząc zarzut nieważności testamentu zmierza do tego, by wyeliminować dziedziczenie 
testamentowe i w konsekwencji do tego, aby dziedziczenie następowało na podstawie ustawy, 
a w każdym razie nie na podstawie tego testamentu, którego ważność zakwestionował w spra-
wie o stwierdzenie nabycia spadku4. 

Odnosząc powyższe zagadnienie do aktualnie obowiązujących przepisów, punktem wyj-
ścia niech będzie analiza przepisu art. 1007 § 1 KC w zw. z art. 123 § 1 pkt 1 KC. Przepis 
art. 1007 KC (zarówno § 1, jak i § 2) został w ostatnim czasie zmieniony poprzez wydłuże-
nie terminu przedawnienia roszczeń w nim przewidzianych z trzech do pięciu lat. Nastąpi-
ło to 23.10.2011 r. na podstawie ustawy z 18.3.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny 
oraz niektórych innych ustaw5. Zgodnie z art. 1007 § 1 KC roszczenia uprawnionego z tytu-
łu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń prze-
dawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu (a tempore facti). Na testamencie 
umieszcza się datę jego otwarcia i ogłoszenia, co wynika z przepisu art. 651 KPC. Dla upo-
rządkowania dalszego wywodu i w celu zachowania pewnej chronologii prezentowanych sta-
nowisk na marginesie jedynie przytoczyć należy brzmienie art. 123 § 1 pkt 1 KC, zgodnie 

1 Por. P. Księżak, Zachowek w polskim prawie spadkowym, Warszawa 2010, s. 447–448.
2  A. Kubas, Podniesienie zarzutu nieważności testamentu a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń o zachowek 

oraz o zmniejszenie zapisów i poleceń, Pal. 2002, Nr 5–6, s. 7 i n. Autor stwierdza, że spadkobierca konieczny zgła-
szający zarzut nieważności testamentu, wyraża tym samym przekonanie o braku podstaw dla powstania jego roszcze-
nia o zachowek, którego przesłanką konieczną jest istnienie ważnego testamentu.

3  M. Pyziak-Szafnicka, [w:] M. Pyziak-Szafnicka (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, Warszawa 
2009, s. 1081. 

4 A. Kubas, Podniesienie zarzutu, s. 7 i n. 
5 Dz.U. Nr 85, poz. 458. Artykuł 8 tej ustawy stanowi, że do roszczeń wskazanych w art. 1007 KC, a powstałych 

przed wejściem w życie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nie przedawnionych, stosuje się przepisy art. 7. Ozna-
cza to, że do dnia 22.10.2011 r. roszczenie o zachowek dochodzone przez powołanego do dziedziczenia spadkobiercę 
ustawowego przeciwko innemu spadkobiercy ustawowemu powołanemu do spadku ulegało przedawnieniu z upły-
wem trzech lat od otwarcia spadku, natomiast od dnia 23.10.2011 r., roszczenie takie ulega przedawnieniu z upły-
wem pięciu lat od ogłoszenia testamentu (art. 1007 § 1 KC).
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z którym bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym or-
ganem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo 
przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia 
albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. 

Jak podnosi się w doktrynie, implikacje przyjęcia jednego z dwóch różnych, całkowicie 
przeciwstawnych stanowisk prezentowanych w piśmiennictwie i judykaturze, będzie miało 
znaczenie praktyczne nie tylko z punktu widzenia ochrony interesów osób uprawnionych 
(spadkobierców koniecznych), ale również z perspektywy ewentualnej odpowiedzialności cy-
wilnej ich pełnomocników procesowych6. Nie ulega wątpliwości, że roszczenie o zapłatę za-
chowku ma charakter majątkowy, a termin określony w przepisie art. 1007 § 1 KC jest ter-
minem przedawnienia w ścisłym znaczeniu tego pojęcia, a ratio legis tej regulacji pozostaje 
stabilizacja porządku prawnego. 

II. Poglądy doktryny i judykatury 
Poglądy doktryny i judykatury w zakresie wpływu podniesienia zarzutu nieważności te-

stamentu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku na bieg terminu przedawnienia roszczenia 
o zachowek z art. 1007 § 1 KC nie są jednolite. Stanowiska judykatury w zakresie przerwy 
biegu przedawnienia przewidzianego dla dochodzenia roszczenia o zachowek w związku z po-
stępowaniem o nabycie spadku ulegały zmianie i wielokrotnie poddawane były krytyce. 

Pogląd Sądu Najwyższego wyrażony w orzeczeniu z 26.1.1961 r.7 skrytykowany został 
w glosie opracowanej przez prof. A. Ohanowicza8. Sąd Najwyższy uznał wówczas, iż docho-
dzenie przez zstępnego pominiętego w testamencie praw spadkobiercy ustawowego, jako 
praw dalej sięgających od prawa do zachowku, przerywa bieg przedawnienia przewidziane-
go dla dochodzenia zachowku. Jest przy tym obojętne, w jakim postępowaniu takie docho-
dzenie praw się odbywa (o wydanie spadku, o dział spadku, o stwierdzenie praw do spadku, 
o uznanie testamentu za nieważny), jeśli tylko takie postępowanie zmierza do dochodzenia 
tych praw przed sądem. Jest również bez znaczenia, czy dochodzenie to wyraża się w wytocze-
niu odpowiedniego powództwa lub złożeniu odpowiedniego wniosku, czy też w podniesie-
niu zarzutu w postępowaniu wszczętym przez przeciwnika spadkobiercy ustawowego9. 

W uchwale z 22.10.1992 r.10 Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, zgodnie z którym 
zgłoszenie przez uczestnika postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku zarzutu 
nieważności testamentu przerywa bieg przedawnienia jego roszczenia o zachowek. W uzasad-
nieniu przytoczonej uchwały Sąd Najwyższy uznał, że osoba należąca do kręgu spadkobier-
ców ustawowych, kwestionująca w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku ważność te-
stamentu na rzecz innej osoby i wnosząca o stwierdzenie dziedziczenia na podstawie ustawy, 
w istocie domaga się orzeczenia, że nabyła stosowny udział w całości praw i obowiązków ma-
jątkowych pozostałych po spadkodawcy. Zachowek natomiast – zdaniem Sądu Najwyższego 

6 A. Kubas, Podniesienie zarzutu, s. 7 i n. 
7 1 CR 183/59, OSN 1962, Nr 1, poz. 34.
8 A. Ohanowicz, Glosa do orzeczenia Sądu Najwyższego z 26.1.1961 r., I CR 183/59, OSPiKA 1962, Nr 1, 

s. 23.
9 Pogląd ten skrytykował później A. Kubas. Por. A. Kubas, Podniesienie zarzutu, s. 7 i n.
10 III CZP 130/92, OSNCP 1993, Nr 4, poz. 601.
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– jest tylko wierzytelnością odpowiadającą części wartości udziału spadkowego, który upraw-
nionemu do zachowku przypadałby przy dziedziczeniu z ustawy. A zatem nie ulega wątpli-
wości, że z ekonomicznego punktu widzenia prawo do spadku, jako dalej sięgające, pochła-
nia prawo do zachowku. Jest to zasadniczy argument przemawiający za słusznością tezy, że 
zgłoszenie przez uczestnika postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku zarzutu 
nieważności testamentu, jako czynność przedsięwzięta bezpośrednio w celu ustalenia praw 
szerszych niż zachowek, przerywa bieg przedawnienia roszczenia o zachowek, przysługujące-
go temu uczestnikowi. Tym samym Sąd Najwyższy potwierdził i zaaprobował stanowisko wy-
rażone w uzasadnieniu postanowienia Sądu Najwyższego z 26.1.1961 r.11 Na poparcie takiej 
tezy Sąd Najwyższy wskazał, iż trudno byłoby pogodzić z zasadą słuszności sytuację, w któ-
rej następowałoby przedawnienie roszczenia o zachowek w toku długotrwałego sporu o to, 
kto jest spadkobiercą, a więc przed rozstrzygnięciem, kto jest uprawniony, a kto zobowiąza-
ny do zachowku. Sąd Najwyższy zwrócił dodatkowo uwagę, że gdyby osoba kwestionująca 
w postępowaniu spadkowym testament i domagająca się uznania siebie za spadkobiercę jed-
nocześnie występowała z powództwem o zachowek, to zachowanie takie mogłoby świadczyć 
o niekonsekwencji. Uzasadnienie powyższej uchwały jest w zasadzie powieleniem argumen-
tacji Sądu Najwyższego z cytowanego orzeczenia z 1961 r. Sąd Najwyższy stwierdził nadto, 
że wprawdzie w aktualnym stanie prawnym roszczenie o zachowek może być dochodzone 
tylko w procesie, nie oznacza to jednak, że bieg przedawnienia roszczenia o zachowek może 
przerwać tylko wniesienie przez uprawnionego pozwu. Z punktu widzenia przerwania biegu 
przedawnienia nie jest to istotne, czy czynność dokonana została w procesie, czy w postępo-
waniu nieprocesowym. Natomiast konieczną przesłanką przerwania biegu przedawnienia jest 
przedsięwzięcie czynności bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia albo zaspokojenia lub 
zabezpieczenia roszczenia i taką czynnością zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego bę-
dzie zgłoszenie przez uczestnika postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku za-
rzutu nieważności testamentu. 

W uchwale z 11.10.1995 r.12 Sąd Najwyższy stwierdził, że zgłoszenie w sprawie o stwier-
dzenie nabycia spadku przez wydziedziczonego zarzutu nieważności testamentu nie przerywa 
biegu przedawnienia roszczenia o zachowek zstępnych tego wydziedziczonego. Z uzasadnie-
nia przedmiotowej uchwały wynika, iż nie każde zachowanie się wierzyciela powoduje prze-
rwanie biegu przedawnienia, lecz tylko takie, które odpowiada kumulatywnie wymaganiom 
określonym w przepisie art. 123 § 1 KC. Do nich należy podjęcie czynności przed sądem (lub 
innym organem) powołanym do orzekania o danym roszczeniu, z wyraźnym jednak podkre-
śleniem, że chodzi o czynności podjęte przed właściwym organem, które mogą być uznane 
za czynności mające bezpośrednio na celu dochodzenie roszczenia w rozumieniu art. 123 
§ 1 KC. Tylko czynność przedsięwzięta przez uprawnionego (lub na jego rzecz) przeciwko 
zobowiązanemu może – przy spełnieniu pozostałych wymagań przerwać – bieg przedawnie-
nia i to tylko w stosunkach między tymi podmiotami. Dodatkowo, Sąd Najwyższy stanął na 
stanowisku, że niewątpliwie pomiędzy sprawą o stwierdzenie nabycia spadku a drugą sprawą, 
w której uprawnieni dochodziliby roszczeń z tytułu zachowku, mógłby zachodzić związek 
prawny tego rodzaju, że rozstrzygnięcie pierwszej z wymienionych spraw byłoby konieczną 
przesłanką rozstrzygnięcia sprawy o zachowek. W związku z tym prawomocne rozstrzygnięcie  

11 1 CR 183/59, OSN 1962, Nr 1, poz. 34.
12 III CZP 134/95, OSNC 1996, Nr 1, poz. 15, Wokanda 1995, Nr 12, s. 7.
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w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku mogłoby mieć znaczenie prejudycjalne w sprawie  
o zachowek. Taka stwierdzona zależność rozstrzygnięcia sprawy rozpoznawanej od wyniku 
innego toczącego się postępowania cywilnego może stanowić podstawę zawieszenia postępo-
wania (art. 177 § 1 pkt 1 KPC). Natomiast przerwę biegu przedawnienia ustawodawca uza-
leżnił niewątpliwie od podjęcia czynności określonych w art. 123 § 1 pkt 1 KC13.

Również w wyroku z 24.6.2004 r. Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że przepis art. 1007 
§ 1 KC wyłącza stosowanie art. 120 § 1 KC do określenia początku biegu przedawnienia 
roszczenia o zachowek, gdyż zgłoszenie w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku przez 
uprawnionego do zachowku zarzutu nieważności testamentu przerywa bieg przedawnienia 
jego roszczenia o zachowek14. Wyrok ten stanowi w istocie potwierdzenie i podsumowanie 
zaprezentowanej linii orzeczniczej i przyjętej wykładni15. Sąd Najwyższy uznał, że w pew-
nych sytuacjach stosowanie reguły z art. 1007 § 1 KC byłoby nie do pogodzenia z ogólnymi 
zasadami regulującymi przedawnienie i celem zachowku. Tym samym Sąd Najwyższy wska-
zał na potrzebę wprowadzania wyjątków od zasady liczenia terminu przedawnienia od daty 
ogłoszenia testamentu. Zdaniem Sądu Najwyższego odstępstwo od zasady wymagalności wy-
nikającej z art. 1007 § 1 KC jest uzasadnione, gdy spadkobierca pozostawił kilka testamen-
tów, które zostały otwarte oraz ogłoszone, kiedy konieczne jest wstępne rozstrzygnięcie, który 
z pozostawionych testamentów jest ważny i skuteczny, gdy nie jest możliwe ustalenie warto-
ści zachowku ze względu na niemożność stwierdzenia czy spadkodawca doszedł do dziedzi-
czenia po innej osobie, kiedy to termin przedawnienia nie biegnie do czasu wyjaśnienia tej 
okoliczności, a także jeżeli na rzecz uprawnionego do zachowku został w testamencie usta-
nowiony zapis, pod warunkiem zawieszającym – wówczas termin przedawnienia biegnie od 
ziszczenia się lub nie ziszczenia warunku. Na tle rozpoznawanego stanu faktycznego Sąd Naj-
wyższy zajął się kwalifikacją czynności uprawnionego do zachowku, w postaci zgłoszonego 
w postępowaniu o stwierdzenie spadku wniosku o stwierdzenie nieważności testamentu, jako 
przedsięwziętej bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia albo zabezpiecze-
nia roszczenia o zachowek, w rozumieniu art. 123 § 1 pkt 1 KC. Sąd Najwyższy wyraził po-
gląd, że w pewnych sytuacjach poszczególne czynności procesowe wywołują dalsze impli-
kacje, niż to wynika bezpośrednio z ich treści. Do czynności takich Sąd Najwyższy zaliczył 
wniosek o stwierdzenie nieważności testamentu zgłoszony w postępowaniu o stwierdzenie 
nabycia spadku przez spadkobiercę pominiętego w testamencie, który na gruncie art. 123 
§ 1 pkt 1 KC jest czynnością zmierzającą bezpośrednio do ustalenia, że pomiędzy powołu-
jącym się na nieważność testamentu a osobą ustanowioną spadkobiercą nie istnieje stosunek 
prawny uzasadniający wypłatę zachowku. Sposób ustosunkowania się do tego wniosku ma 
ten skutek prawny dla roszczenia o zachowek, że w razie jego uwzględnienia staje się ono bez-
przedmiotowe. Chodzi więc o czynność, która zgodnie z jej treścią nakierowana jest na uzy-
skanie statusu spadkodawcy ustawowego, a więc dotyczy prawa dalej idącego, lecz przez dal-
szy skutek realizuje cel ustalenia (istnienia lub nieistnienia) roszczenia o zachowek.

W uchwale z 10.10.2013 r. Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, iż złożenie przez upraw-
nionego do zachowku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy przerywa 
bieg terminu przedawnienia jego roszczenia o zachowek należny od spadkobiercy ustawowe-

13 Por. wyrok SA w Gdańsku z 17.5.2013 r., V ACa 209/13, Legalis.
14  III CK 127/03, BSN 2004, Nr 12, MoP 2004, Nr 15, s. 680.
15 Por. P. Księżak, Zachowek, s. 478.
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go16. Za przyjęciem powyższej wykładni – zdaniem Sądu Najwyższego – przemawia po pierw-
sze specyfika roszczenia o zachowek, powstającego na tle stosunków rodzinnych po śmierci 
osoby najbliższej, gdy okazuje się, często nieoczekiwanie i po długim czasie, iż pozbawiła ona 
– w różny sposób: czy to w wyniku sporządzenia testamentu, czy darowizn dokonanych za 
życia – swoich spadkobierców ustawowych lub tylko niektórych z nich należnej im z mocy 
ustawy schedy spadkowej. Po drugie, za powyższą wykładnią przemawia cel instytucji prze-
dawnienia roszczeń w zestawieniu z celem przepisów o zachowku. Przedawnienie, któ-
re z założenia ma przeciwdziałać zbyt długiej bierności wierzyciela, w tym wypadku w isto-
cie zawęża możliwość dochodzenia roszczeń, które praktycznie nie mogły być dochodzone 
wcześniej z przyczyn faktycznych lub racjonalnych. Upływ terminu przedawnienia godziłby 
w takiej sytuacji nie tylko w cel tej instytucji, lecz także byłby sprzeczny z podstawowym ce-
lem zachowku, jakim jest zapewnienie udziału w masie spadkowej wybranym członkom ro-
dziny spadkodawcy. Po trzecie – jak stwierdza Sąd Najwyższy – praktycznych problemów 
związanych z przedawnieniem roszczenia o zachowek nie można skutecznie rozwiązać 
za pomocą art. 5 KC, gdyż stosowanie tego przepisu jest dopuszczalne tylko w bardzo ogra-
niczonym zakresie, jak zgodnie przyjmuje się w literaturze i orzecznictwie. Wobec tego moż-
liwość zastosowania instytucji nadużycia prawa we wszystkich tych sytuacjach, gdy z uwagi 
na wcześniejsze dochodzenie praw do spadku, roszczenie o zachowek uległo przedawnieniu, 
wymagałaby przyjęcia znacznie bardziej liberalnej wykładni art. 5 KC, niż w innych przypad-
kach uznawanych obecnie za nadużycie prawa podmiotowego, co mogłoby wywołać daleko 
bardziej niekorzystne skutki dla pewności prawa, niż ograniczona tylko do roszczenia o za-
chowek tzw. liberalna wykładnia przerwy przedawnienia tego roszczenia.

III. Wnioski końcowe
Zgodnie z art. 120 § 1 KC bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszcze-

nie stało się wymagalne. Literalne brzmienie powoływanego przepisu zakłada zatem, że bieg 
przedawnienia uprawnionego z tytułu roszczenia o zachowek rozpoczyna się od daty ogłosze-
nia testamentu (art. 651 KPC). Wymagalność roszczenia o zachowek nie zależy bowiem od 
podjęcia określonej czynności przez uprawnionego z tego tytułu, albowiem data ogłoszenia 
testamentu wynika z protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu i jest to chwila oznaczona 
przez ustawodawcę. Wydaje się, że uczestnik postępowania w sprawie o stwierdzenie naby-
cia spadku, który nie jest ujęty w testamencie spadkodawcy jako spadkobierca testamentowy, 
ma świadomość przysługującego mu roszczenia o zachowek, jeżeli należy do kręgu upraw-
nionych z art. 991 KC i bezspornie znana mu jest data ogłoszenia testamentu. Skuteczne 
podniesienie zarzutu nieważności testamentu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, nie 
tylko w konsekwencji spowoduje stwierdzenie przez sąd nabycia spadku na podstawie usta-
wy, ale przede wszystkim wyeliminuje roszczenie o zachowek. Moim zdaniem ustawodaw-
ca nie uzależnia biegu przedawnienia roszczenia o zachowek od świadomości wierzyciela, 
jak miało to wyjątkowo miejsce w przypadku, o którym mowa w uchylonym już przepisie 
art. 442 § 2 KC17. Przedawnienie roszczenia o zachowek biegnie, chociażby uprawniony hi-
potetycznie nie wiedział, że roszczenie mu przysługuje lub kto jest jego dłużnikiem. Dotyczy 
to w szczególności sytuacji, w której w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku złożono więcej 

16 III CZP 53/13, BSN 2013, Nr 10, OSNC 2014, Nr 4, poz. 41.
17 Przepis uchylono ustawą z 16.2.2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 80, poz. 538.
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niż jeden testament, a zarzut nieważności dotyczy jednego z nich. W takiej sytuacji bardziej 
chodzi o ustalenie, przeciwko komu skierować pozew o zapłatę z tytułu przysługującego za-
chowku na wypadek, gdyby jeden z testamentów okazał się nieważny, czyli o legitymację pro-
cesową bierną18. Należy stanąć na stanowisku, że podniesienie zarzutu nieważności testamen-
tu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku nie jest czynnością przed sądem przedsięwziętą 
bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia rosz-
czenia o zachowek. Taką czynnością skutkującą przerwaniem biegu przedawnienia (art. 123 
§ 1 pkt 1 KC) mogłoby być wytoczenie powództwa o zachowek czy złożenie wniosku o za-
bezpieczenie roszczenia o zachowek. Roszczenie o zachowek jest w istocie samodzielnym pra-
wem podmiotowym każdego uprawnionego do zachowku i istnieje pełna swoboda w jego 
dochodzeniu, gdyż nie ma przymusu prawnego w tym zakresie. Nie ulega wątpliwości, że 
instytucja przedawnienia wpływa na stabilizację stosunków prawnych. Ograniczenie w cza-
sie możliwości dochodzenia roszczeń leży w interesie porządku prawnego. Nie tylko trudno-
ści dowodowe wynikające stąd, że czas trwania dowodów z dokumentów, jak i ze świadków 
(stron) jest ograniczony, powinny wpływać mobilizująco na wierzyciela, lecz przede wszyst-
kim – jak powszechnie się podkreśla – terminowość dochodzenia roszczeń jest podstawą po-
myślnego i właściwego kształtowania stosunków gospodarczych19. Przedawnienie należące do 
instytucji dawności, prowadzi do ograniczenia możności dochodzenia roszczenia, jeżeli nie 
było ono realizowane przez czas w ustawie określony. Terminy przedawnienia są termina-
mi prawa materialnego i należy je odróżnić od terminów procesowych, zakreślających gra-
nice czasowe do dokonywania czynności procesowych. Zasadniczym skutkiem upływu ter-
minu ograniczającego dochodzenie praw (roszczeń) – zależnie od konstrukcji przyjętej przez 
ustawodawcę – może być bądź wygaśnięcie prawa (skutek silniejszy), bądź tylko niemożność 
ich dochodzenia (skutek słabszy). Zgodnie z przepisem art. 117 § 2 KC po upływie terminu 
przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspo-
kojenia, co oznacza w praktyce, że roszczenie istnieje nadal, ale wyłączona jest jego przymu-
sowa realizacja. Za syntezę dotychczas przedstawionych rozważań można uznać stanowisko, 
że data ogłoszenia testamentu w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku jest datą, od której 
rozpoczyna bieg pięcioletni termin przedawnienia roszczenia o zachowek. Przeciwny pogląd 
pozostaje w sprzeczności z literalnym brzmieniem art. 1007 § 1 KC. Gdyby bowiem ustawo-
dawca uzależnił rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia od innego zdarzenia, dałby temu 
wyraz w treści przepisu. Tymczasem tego nie uczynił, co nie było notabene konieczne, po-
nieważ określenie daty początkowej biegu przedawnienia od momentu ogłoszenia testamen-
tu w niczym nie ogranicza praw osób, co do których na etapie postępowania o stwierdzenie 
nabycia spadku istnieje wątpliwość w zakresie ich uprawnień. Osoby te mogą zawsze wyto-
czyć powództwo o zapłatę sumy potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnie-
nia, a następnie wnosić o zawieszenie tego postępowania do czasu zakończenia postępowania 

18 Chodzi przykładowo o dwa testamenty notarialne sporządzone w różnych datach – jeden powołujący do ca-
łego spadku wnuczkę spadkodawczyni (sporządzony wcześniej) i drugi – powołujący do całego spadku jednego 
z synów spadkodawczyni – otwarte i ogłoszone w tej samej dacie. W takim stanie faktycznym, pierwszeństwo ma 
testament sporządzony później. Uczestnikami postępowania o stwierdzenie nabycia spadku będą: wnuczka i dwaj sy-
nowie spadkodawczyni – przy założeniu, że nie ma innych spadkobierców ustawowych. Drugiemu z synów (nie uję-
temu z żadnym z testamentów) przysługuje zatem roszczenie o zachowek. Gdyby jednak zgłosił zarzut nieważności 
testamentu sporządzonego później i powołującego do całego spadku swojego brata, to i tak nie byłaby to czynność 
nakierowana bezpośrednio na uzyskanie prawa idącego dalej, czyli na uzyskanie statusu spadkobiercy ustawowego. 

19 Por. uzasadnienie uchwały SN z 11.10.1995 r., III CZP 134/95, OSNC 1996, Nr 1, poz. 15.
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o stwierdzenie nabycia spadku w trybie art. 177 § 1 pkt 1 KPC. Ta czynność procesowa prze-
rwie bieg przedawnienia roszczenia (art. 123 § 1 pkt 1 KC). Odmienna wykładnia prowa-
dziłaby w konsekwencji do trudnych do zaakceptowania skutków ze względów społecznych. 
Umożliwiłaby bowiem osobie uprawnionej do zachowku swobodne określenie momentu, 
od którego biegłby termin przedawnienia jego roszczenia. Potwierdzenie takiego stanowiska 
znalazło swój wyraz w wyroku Sądu Najwyższego z 17.9.2010 r. wydanym w sprawie II CSK 
178/1020. Sąd Najwyższy stwierdził jednoznacznie, że roszczenia uprawnionego z tytułu za-
chowku przedawniają się z upływem 3 lat (w aktualnym stanie prawnym z upływem 5 lat) 
od ogłoszenia testamentu tylko wówczas, gdy w chwili ogłoszenia testamentu wiedział on 
o przysługującym mu uprawnieniu. 

Rekapitulując dotychczas przedstawione poglądy, w moim przekonaniu, niezmiernie li-
beralne traktowane problemu określania momentu rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia 
roszczenia o zachowek pozostaje w sprzeczności z literalnym brzmieniem przepisu art. 1007 
§ 1 KC i ratio legis ustawodawcy, któremu zależało z jednej strony na dyscyplinowaniu upraw-
nionych do zachowku do rozwiązywania problemów majątkowych, z drugiej zaś na usuwaniu 
niepewności prawnej, która wokół tego powstaje. Wobec jednoznaczności przepisu art. 1007 
§ 1 KC i przy zastosowaniu jego wykładni gramatycznej, brak jest potrzeby stosowania innych 
rodzajów wykładni. Przy wykładni art. 1007 KC przez sądy konieczne jest uwzględnienie ratio 
legis tej regulacji. W sytuacji, gdy osoba uprawniona poweźmie wiadomość o przysługującym 
jej zachowku w chwili ogłoszenia testamentu, jest ona wówczas związana terminem określo-
nym w art. 1007 § 1 KC – a zatem terminem pięcioletnim. Dopiero wówczas, gdy informacja 
o uprawnieniu pojawi się w terminie późniejszym, dla ustalenia terminu przedawnienia rosz-
czenia konieczne jest każdorazowe zbadanie okoliczności sprawy i uwzględnienie słusznego 
interesu uprawnionego. Powoływanie się w apelacji na zarzut naruszenia prawa materialnego 
(naruszenie prawa przez błędną wykładnię) oznacza, że sąd powinien porównać ustalony przez 
siebie stan faktyczny ze stanem faktycznym podanym w hipotezie normy prawnej (w tym przy-
padku art. 1007 § 1 KC) i stwierdzić, czy ten konkretny, indywidualnie określony stan odpo-
wiada w swych istotnych elementach stanowi abstrakcyjnie określonemu w tej normie21. Tak 
zwana zasada pewności stanu prawnego wyrażona w art. 991 § 1 KC w zw. z art. 1007 § 1 KC 
łączy się bezpośrednio z celem instytucji przedawnienia, która nie chroni interesów strony bez-
czynnej, nie dbającej o swoje sprawy. Przywoływane w literaturze i w orzecznictwie przykła-
dy związane z przedawnieniem roszczenia o zachowek mają charakter wybitnie kazuistyczny 
i nie nadają się do uogólnień, bowiem każda sprawa, w której uprawniony nie mógł dochodzić 
roszczenia przed upływem terminu przedawnienia, powinna być oceniana odrębnie, pod ką-
tem realiów konkretnego stanu faktycznego. Zgodnie z poglądem P. Księżaka, dopiero wów-
czas, gdy sąd widzi potrzebę ujęcia słusznościowego, stosuje narzędzia do tego odpowiednie, 
nie zaś dokonuje wykładni contra legem w pożądanym przez siebie kierunku. Tymczasem prak-
tyka pokazuje, iż sądy dokonują wykładni przepisu art. 1007 § 1 KC poprzez przełamanie jas-
nej jego treści. Podzielam pogląd przywołanego autora, iż nie można stosować ad casum takiej 
wykładni przepisu art. 1007 § 1 KC, która ubezwładnia funkcję przedawnienia22. 

20 MoP 2010, Nr 20. 
21 K. Piasecki, Wyrok pierwszej instancji w procesie cywilnym, Warszawa 1981, s. 108 i n.; T. Ereciński, Apelacja 

w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2009, s. 83.
22 P. Księżak, Zachowek, s. 439–440.
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Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej 
w ramach polskiego procesu cywilnego, 
jako zwiększenie dostępu obywateli do wymiaru 
sprawiedliwości – zagadnienia wybrane

I. Wprowadzenie
Niewątpliwie, powstanie i rozwój komunikacji elektronicznej jest naturalnym efektem 

rozwoju samego społeczeństwa. Obecnie zauważalny jest rozwój tzw. społeczeństwa infor-
macyjnego (czyli opartego na informacji) oraz jego usług. Jak wskazuje M. Kuliński, Unia 
Europejska uważa transformację w społeczeństwo informacyjne zarówno za jedno z najwięk-
szych wyzwań ekonomicznych i społecznych stojących obecnie przed Europą, jak i wielką 
szansę rozwoju. Celem działań podejmowanych w ramach polityki na rzecz społeczeństwa 
informacyjnego jest przystosowanie społeczeństwa europejskiego do przemian technologicz-
nych ostatnich lat, które uczyniły z informacji i telekomunikacji kluczowy element życia spo-
łeczno-gospodarczego w świecie1. Nacisk na rozwój technik komunikacyjnych jest widocz-
ny w wielu strategicznych inicjatywach UE2, w tym w obecnie realizowanej Europa 2020, 
a szczególnie w jej części zwanej Europejską Agendą Cyfrową. Celem agendy jest nakreślenie 
drogi pozwalającej na maksymalne wykorzystanie ekonomicznego i społecznego potencjału 
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w szczególności Internetu, który stano-
wi ważny środek działalności gospodarczej i społecznej: służy on pracy, zabawie, komunika-
cji oraz pozwala na swobodne wyrażanie poglądów. Sukces agendy przyczyni się do wzrostu 
innowacyjności, wzrostu gospodarczego oraz poprawy codziennego życia obywateli i przed-
siębiorstw3. Nie ulega wątpliwości, iż rozwój komunikacji elektronicznej wpływa także na 
rozwój nowych możliwości kontaktu obywateli z organami państwa. Przykładem niech bę-
dzie funkcjonująca w ramach usług administracji publicznej Elektroniczna Platforma Usług 

1 M. Kuliński, Regulacje komunikacji elektronicznej w rozwoju społeczeństwa informacyjnego Unii Europej-
skiej, Warszawa 2010, s. IX.

2 Przykładowo: eEurope 2002, eEurope 2005, i 2010.
3 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

i Komitetu Regionów – Europejska Agenda Cyfrowa z 19.5.2010 r. COM (2010) 245 – http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:PL:PDF (dostęp 4.5.2014 r.).
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Administracji Publicznej (ePUAP)4, mająca ułatwić dostęp do usług elektronicznych. W ni-
niejszym artykule autor chciałby skupić się na wpływie rozwoju środków komunikacji elek-
tronicznej w polskiej procedurze cywilnej5 z punktu widzenia dostępu obywateli do wymiaru 
sprawiedliwości – czy rzeczywiście jest on zauważalny, czy rozwój nowoczesnych technik ko-
munikacyjnych wprowadza nową jakość do procesu cywilnego, czy jest to perspektywiczne, 
a przede wszystkim zgodne z regulacjami Konstytucji RP6.

II. Pojęcie wymiaru sprawiedliwości
Zanim rozpocznę rozważania od wyjaśnienia samego pojęcia wymiar sprawiedliwości, 

przedtem przytoczę pogląd M. Safjana, mający wymiar uniwersalny, iż żyjemy w czasach 
niedoskonałej jeszcze demokracji. Od przełomu 1989 r. upłynęło już trochę lat, a tymcza-
sem można mieć wrażenie, że cofamy się – co najmniej w niektórych sprawach – do punktu 
wyjścia. Zasadnicze spory o przestrzeganie standardów państwa prawa bulwersują w najwyż-
szym stopniu nie tylko przedstawicieli prawniczych elit, ale i szeroką opinię publiczną. Do-
tykają one fundamentów i najważniejszych konstrukcji, na których wspiera się współczesna 
demokracja: zasad podziału władzy, niezależności sądownictwa, podstawowych praw i wol-
ności jednostki, swobody i niezależności mediów. Praktyka funkcjonowania młodej polskiej 
demokracji działa zniechęcająco na obywateli, powstrzymuje ich od tworzenia społeczeństwa 
obywatelskiego, a więc od tego, co jest warunkiem powodzenia wszelkich reform i dobrego 
funkcjonowania struktur państwa. Niemniej jednak są wszelkie przesłanki ku temu, aby wy-
bić się na sprawne, demokratyczne i przyjazne dla swych obywateli państwo. Możemy odna-
leźć swoje godne miejsce wśród innych społeczeństw europejskich7. Może więc tak samo jest 
z wymiarem sprawiedliwości, a rozwój technik komunikacyjnych stanowi remedium na prze-
zwyciężenie pewnych słabości współczesnej demokracji?

Prawo do wymiaru sprawiedliwości jest utożsamiane z pojęciem prawa do sądu i stanowi 
jedno z fundamentalnych praw obywateli. Wyraża ideę zapewnienia każdemu człowiekowi 
uprawnienia do przedstawienia swojej sprawy przed organami państwa, stwarzającymi gwa-
rancje podejmowania decyzji sprawiedliwych, obiektywnych i słusznych8. Zatem źródłem 
owego prawa jest ustawa zasadnicza. Konstytucja stanowi w każdym państwie demokratycz-
nym fundament jego funkcjonowania i rozwoju. Każda konstytucja odzwierciedla specyfikę 
tradycji, historii, kultury swego państwa, innymi słowy daje wyraz jego odrębnej i niepowta-
rzalnej tożsamości. Zarazem, w dzisiejszej Europie, każda konstytucja musi też odpowiadać 
pewnym standardom o charakterze uniwersalnym (w każdym razie – w skali regionu), wyra-
żającym dzisiejszy stan rozwoju europejskiej cywilizacji i kultury prawnej. Zawsze pojawia się 
więc szczególnego rodzaju splot elementów specyficznych, wyrażających odrębną tożsamość 
każdego z państw europejskich oraz elementów uniwersalnych, które zostały zaakceptowane 
jako wspólnie wiążące przez wszystkie te państwa9. Jak już wspomniano, prawo do wymia-

4 www.epuap.gov.pl.
5 Chodzi przede wszystkim o ustawę z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, t.j. Dz.U. z 2014 r. 

poz. 101 ze zm.
6 Ustawa z 2.4.1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
7 M. Safjan, Wyzwania dla państwa prawa, Warszawa 2007, s. 9.
8 H. Pietrzkowski, Prawo do sądu (wybrane zagadnienia), PS 1999, Nr 11–12, s. 3.
9 W. Staśkiewicz, Konstytucje państw Unii Europejskiej, Warszawa 2011, s. 7.
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ru sprawiedliwości utożsamiane jest z prawem do sądu. Ponadto spotkać można jeszcze inne, 
zbliżone znaczeniowo wyrażenia, takie jak prawo do drogi sądowej, prawo do sprawiedliwe-
go procesu sądowego i prawo do powództwa, obrony przed sądem oraz prawo do ochrony 
prawnej. Mimo odmiennego brzmienia wszystkie podane sformułowania odnoszą się do tego 
samego zjawiska prawnego – tyle tylko, że różnią się stopniem uogólnienia bądź też wyeks-
ponowania niektórych elementów z normatywnej treści prawa do sądu10. Idea rozpoznawa-
nia spraw obywateli przez sądy sięga swoimi korzeniami prawa rzymskiego. Także Konstytu-
cja 3 Maja, Konstytucja Marcowa z 1921 r. oraz Konstytucja z 1935 r. gwarantowały prawo 
do sądu. Zasada prawa do sądu nie znalazła swojego miejsca w Konstytucji z 1952 r., zwie-
rając jedynie mający charakter ustrojowy art. 56 w brzmieniu – „wymiar sprawiedliwości 
w PRL sprawują: Sąd Najwyższy, sądy wojewódzkie, sądy rejonowe i sądy szczególne”. For-
muła prawa do sądu pojawiła się ponownie po 1989 r. w związku ze zmianami ustrojowy-
mi11. Obecnie prawo do sądu formułuje art. 45 ust. 1 Konstytucji z 1997 r. stanowiąc, iż każ-
dy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki 
przez właściwy, niezależny i bezstronny sąd. Tę podstawową formułę prawa do sądu uzupeł-
niają: art. 77 ust. 2 zawierający zakaz zamykania drogi sądowej do dochodzenia naruszonych 
wolności lub praw oraz art. 78, wyrażający proceduralną zasadę instancyjności postępowania 
sądowego i decyzyjnego12. Jak zauważa Z. Czeszejko-Sochacki konstytucyjna formuła prawa 
do sądu może być rozpatrywana w dwóch znaczeniach: 1) jako zasada prawa konstytucyjne-
go, 2) jako podmiotowe prawo jednostki. W pierwszym znaczeniu zasada ta jest dyrektywą 
tworzenia prawa oraz dyrektywą interpretacyjną. Zasada, jako dyrektywa tworzenia prawa 
nie pozwala prawodawcy na tworzenie norm z nią sprzecznych, wymaga natomiast tworze-
nia norm z nią zgodnych, konkretyzujących tą zasadę. Jako dyrektywa interpretacyjna musi 
być uwzględniania w procesie stosowania prawa przez wszystkie organy władzy publicznej. 
W drugim znaczeniu prawo do sądu jest prawem podmiotowym, tworzy podstawę roszcze-
nia jednostki, co zwłaszcza przy bezpośrednim stosowaniu Konstytucji (art. 8 ust. 2) może 
być samodzielną podstawą prawną13. Miejsce art. 45 w systematyce Konstytucji wskazuje na 
autonomiczny charakter prawa do sądu. Nie jest ono jedynie instrumentem umożliwiają-
cym wykonywanie innych praw i wolności konstytucyjnych, lecz ma byt samoistny i podlega 
ochronie niezależnie od naruszenia innych praw podmiotowych14. Wskazuje się, że prawo do 

10 J. Gołaczyński, A. Krzywonos, Prawo do sądu, w: B. Banaszak, A. Preisner (red.), Prawa i wolności obywatelskie 
w Konstytucji RP, Warszawa 2002, s. 730–731. Patrz również podana tam literatura.

11 Tamże, s. 729. Podkreślić należy, iż przed wejściem w życie Konstytucji z 1997 r., prawo do sądu interpreto-
wano z zasady demokratycznego państwa prawnego (ówczesny art. 1 Konstytucji) – tak np. Trybunał Konstytucyj-
ny w orzeczeniu z 7.1.1992 r., K 8/91 (OTK 1992, Nr 1, poz. 5) stwierdził, że „Jednym z fundamentalnych założeń 
demokratycznego państwa prawnego jest zasada dostępu obywateli do sądu w celu umożliwiania im obrony ich in-
teresów przed niezawisłym organem kierującym się wyłącznie obowiązującym w państwie prawem. W konsekwencji 
prawo do wymiaru sprawiedliwości przez sąd zajmuje miejsce, że jakakolwiek wykładnia ścieśniająca art. 1 Konstytu-
cji w tym zakresie nie odpowiadałaby ani celowi, ani charakterowi ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo jednostki 
do rzetelnego i publicznego procesu, w którym są rozstrzygane jej prawa o charakterze administracyjnym cywilnym, 
a także do postępowania, w którym przedstawione są przeciwko niej zarzuty karne, wynika z zasady zawartej w art. 1 
Konstytucji, iż Polska jest państwem prawnym. Za taką wykładnią art. 1 Konstytucji przemawia także art. 56 ust. 1 
Konstytucji, który stanowi, iż »wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują: Sąd Najwyższy, sądy po-
wszechne i sądy szczególne«. Przepis ten udostępnia obywatelowi szeroko drogę do wymiaru sprawiedliwości”.

12 H. Pietrzkowski, Prawo do sądu (wybrane zagadnienia), s. 4.
13 Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (ogólna charakterysty-

ka), PiP 1997, Nr 11–12, s. 89.
14 Tak TK w wyroku z 10.7.2000 r., SK 12/99, OTK 2000, Nr 5, poz. 143.
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sądu jest niezależnym od innych powiązań normatywnych prawem przysługującym jednostce 
wobec państwa. Wartość prawa do sądu polega na tym, iż jednostka mocą swojej woli odpo-
wiednio uzewnętrznionej, np. poprzez wytoczenie powództwa, może – po spełnieniu okre-
ślonych warunków – zobowiązać właściwe organy państwowe (sądy) do podjęcia przewidzia-
nych w ustawie działań, potrzebnych do rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia. Innymi 
słowy – może uruchomić mechanizm, związany ze wszczęciem i prowadzeniem postępowania 
przed sądem15.

Zasada prawa do sądu jest realizowana zarówno przez przepisy prawa materialnego, pro-
cesowego oraz przez strukturę wymiaru sprawiedliwości. Prawo do sądu jest wartością pro-
ceduralną, o treści ochrony rozstrzygać więc będą przepisy prawa materialnego, a o trybie 
– procedury właściwe tym przepisom materialnym16. Związek z prawem procesowym jest 
szczególnie istotny przede wszystkim dlatego, że przyjęte w prawie procesowym unormo-
wania stanowią gwarancje prawa do sądu. Z punktu widzenia tych gwarancji szczególnego 
znaczenia nabiera zagadnienie „przedmiotu procesu” i kwestia „dopuszczalności drogi sądo-
wej”. Nie wdając się w głębsze rozważania należy stwierdzić, iż obecnie przedmiotem proce-
su jest roszczenie procesowe, mające odrębny byt od prawa materialnego. Może ono ukry-
wać istniejące roszczenie materialne, ale jest to roszczenie hipotetyczne, roszczenie materialne 
twierdzone przez stronę. Kontynuując rozważania należy stwierdzić, iż kwestia dopuszczalno-
ści drogi sądowej powinna być oceniona w granicach wyznaczonych przez roszczenie proce-
sowe. Na tym etapie postępowania sąd nie powinien badać istnienia prawa podmiotowego, 
a tym bardziej rozważać, czy zgłoszone przez powoda roszczenie jest usprawiedliwione pra-
wem materialnym. Dla wytoczenia procesu nie jest przecież potrzebne obiektywne istnienie 
tego prawa; konieczne jest jedynie twierdzenie o jego istnieniu. Sąd powinien objąć bada-
niem jedynie kwestię, czy prawo podmiotowe, o którego istnieniu twierdzi powód, wchodzi 
w zakres „sprawy cywilnej” w rozumieniu art. 1 KPC17. Można zatem przyjąć za Z. Resichem, 
iż podmiotowi poszukującemu ochrony sądowej przysługują w stosunku do sądu następują-
ce prawa: prawo domagania się zbadania istnienia po jego stronie procesowych przesłanek do 
merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy; prawo do merytorycznego zbadania sprawy, jeśli ist-
nieją procesowe przesłanki oraz prawo do merytorycznego uwzględnienia jego żądania, jeśli 
zachodzą również wymagane przez prawo przesłanki materialne. Prawo zwrócenia się do sądu 
o udzielenie ochrony można nazwać prawem do wymiaru sprawiedliwości; prawo do mery-
torycznego zbadania wysuniętego w sądzie żądania uzależnionego od spełnienia przesłanek 
procesowych – formalnym prawem do powództwa; prawo do merytorycznego uwzględnienia 
przez sąd żądania – materialnym prawem do powództwa18. Także TK w wielu orzeczeniach 
stwierdził, iż na prawo do sądu składają się następujące elementy: 1) prawo dostępu do sądu, 
tj. prawo do uruchomienia procedury przed sądem, 2) prawo do odpowiedniego ukształto-
wania procedury sądowej, zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawności, 3) prawo do wy-
roku sądowego, tj. prawo do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia danej sprawy przez sąd19.

15 H. Mądrzak, Prawo do sądu jako gwarancja ochrony praw człowieka, w: L. Wiśniewski (red.), Podstawowe 
prawa jednostki ich sądowa ochrona, Warszawa 1997, s. 197.

16 Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo do sądu, s. 95–96.
17 Patrz H. Pietrzkowski, Prawo do sądu (wybrane zagadnienia), s. 8–12.
18 Z. Resich, Przesłanki procesowe, Warszawa 1966, s. 28–29.
19 Patrz przykładowo wyrok TK z 9.6.1998 r., K 28/97, OTK 1998, Nr 4, poz. 50 oraz przytaczany już wyrok 

TK z 10.7.2000 r., SK 12/99.




