
Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze

Księga pierwsza. Proces

( . . . )

Tytuł VI. Postępowanie

( . . . )

Dział V. Środki odwoławcze

Rozdział 1. Apelacja

Literatura: G. Bieniek, Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
w postepowaniu cywilnym, Warszawa 2002; B. Bladowski, Glosa do uchw. SN z 25.4.1980 r., III CZP
21/90, OSPiKA 1981, Nr 3, poz. 44; tenże, Nowy system odwoławczy w postępowaniu cywilnym,
Warszawa–Zielona Góra 1996; tenże, Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2007;
J. Bodio, Glosa do wyr. z 3.10.2014 r., V CSK 281/14, OSP 2015, Nr 6, poz. 58; W. Broniewicz, Glosa
do uchw. SN z 21.6.1979 r., III CZP 34/79, OSP 1980, Nr 4, poz. 78; tenże, Dopuszczalność środków
odwoławczych w postępowaniu cywilnym ze względu na przedmiot zaskarżenia, PiP 1997, Nr 5;
S. Cieślak, Formalizm postępowania cywilnego, Warszawa 2008; B. Czech, w: K. Piasecki (red.), Ko-
deks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2006; S. Dalka, Glosa do uchw. SN z 11.3.1977 r.,
III CZP 7/77, Pal. 1978, Nr 9, s. 99; B. Dobrzański, Glosa do uchw. SN (7) z 13.5.1968 r., III CZP
19/68, OSPiKA 1969, Nr 4, poz. 88; tenże, Glosa do uchw. z 27.6.1969 r., III CZP 34/69, OSPiKA
1970, Nr 5, poz. 94; M. Dziurda, Reprezentacja Skarbu Państwa w procesie cywilnym, Warszawa 2005;
T. Ereciński, Apelacja i kasacja w procesie cywilnym, Warszawa 1996, s. 54; tenże, w: T. Ereciński
(red.), Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie rozpoznawcze, Cz. I, Warszawa
1997; tenże, w: T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 2, Warszawa
2012; M. Fruchs, Nowe zasady postępowania apelacyjnego wedle KPC a praktyka małopolska,
Głos Prawa 1934, Nr 9; A. Góra-Błaszczykowska, Apelacja. Zażalenie. Wznowienie postępowania.
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia Komentarz, Warszawa
2006; taż, w: A. Góra-Błaszczykowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom 1. Komentarz
do artykułów 1–729, Warszawa 2016; P. Grzegorczyk, Środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym
w świetle ustawy nowelizującej z 16 września 2011 r. – ogólna charakterystyka zmian, PS 2012,
Nr 4; tenże, O zakresie zastosowania art. 369 § 3 KPC, MoP 2014, Nr 19; J. Gudowski, O kilku
naczelnych zasadach procesu cywilnego – wczoraj, dziś, jutro, w: Prawo prywatne czasu przemian.
Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi S. Sołtysińskiemu, Poznań 2005; J. Ignatowicz, Udział
prokuratora w sprawach o prawa stanu cywilnego w świetle przepisów obowiązujących od 1.1.1965 r.,
PiP 1966; J. Jagieła, w: A. Marciniak, K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz,
t. III, Warszawa 2015; A. Jakubecki, Naczelne zasady postępowania cywilnego w świetle nowelizacji
KPC, w: Czterdziestolecie Kodeksu Postępowania Cywilnego. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego
w Zakopanem, Kraków 2006; tenże, w: H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania
cywilnego. T. III. Komentarz do artykułów 1–366, Warszawa 2010; J. Jodłowski, w: J. Jodłowski,
K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, Warszawa 1989; J. Krajewski,
Glosa do wyr. SN z 29.7.1970 r., II CR 301/70, PiP 1971, Nr 2; Z. Krzemiński, Rozwód. Praktyczny
komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Wzory pism, Warszawa 1987; J.J. Litauer, W. Święcicki,
Kodeks postępowania cywilnego. Zbiór aktualnych pytań prawnych rozstrzygniętych przez Komitet
redakcyjny „Polskiego Procesu Cywilnego”, Łódź 1949; M. Łochowski, Wiążąca sądowa wykładnia
prawa, ocena prawna, wskazania co do dalszego postępowania, uwagi na tle art. 386 § 6 i 39317

KPC, PS 1997, Nr 10; M. Manowska, Apelacja w postępowaniu cywilnym. Komentarz, orzecznictwo,
Warszawa 2016; M. Manowska, w: M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz,

Kłos 3



Art. 367 Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze

t. I, Warszawa 2015; A. Marciniak, Cofnięcie apelacji w procesie cywilnym, w: J. Gudowski, K. Weitz
(red.), Aurea praxis, aurea theoria. Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Erecińskiego, t. I,
Warszawa 2011; A. Miączyński, Ochrona praw jednostki w postępowaniu nieprocesowym, ZNUJ.
Prace prawnicze 1979, z. 85; A. Miączyński, Specyfika postępowania nieprocesowego, w: Proces
i prawo. Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa ku czci profesora Jerzego Jodłowskiego, Warszawa
1989; M. Michalska, w: H. Dolecki, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Granice apelacji w postępowaniu
cywilnym – analiza pojęcia, Materiały konferencyjne Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania
Cywilnego Szczecin – Niechorze 29–30.9.2007 r., Warszawa 2009; M. Michalska-Marciniak,
Wniesienie apelacji do sądu drugiej instancji (art. 369 § 3 KPC), Polski Proces Cywilny 2012,
Nr 1; M. Muliński, w: J. Jankowski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa
2013; A. Oklejak, Apelacja w procesie cywilnym, Kraków 1994; T. Partyk, Glosa do post. SN
z 7.3.2014 r., IV CZ 4/14, niepubl; K. Piasecki, Glosa do uchw. SN (7) z 12.6.1967 r., III CZP
25/67, NP 1969, Nr 1; tenże, w: K. Piasecki, A. Marciniak (red.), Kodeks postępowania cywilnego.
Tom II. Komentarz do artykułów 367–729 KPC, Warszawa 2014; H. Pietrzkowski, Czynności
procesowe zawodowego pełnomocnika w spawach cywilnych, Warszawa 2014; tenże, Metodyka
sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2014; Z. Resich, Projekt Kodeksu postępowania cywilnego
w pierwszym czytaniu, PiP 1960, Nr 1; tenże, w: Z. Resich, W. Siedlecki (red.), Kodeks postępowania
cywilnego. Komentarz, Warszawa 1969; tenże, Res iudicata, Warszawa 1978; T. Rowiński, Interes
prawny w procesie i postępowaniu nieprocesowym, Warszawa 1971; F. Rusek, Postępowanie zaoczne
w procesie cywilnym, Warszawa 1966; W. Siedlecki, Nieważność procesu cywilnego, Warszawa 1965;
W. Siedlecki, Glosa do uchw. SN (7) z 12.6.1967 r., III CZP 25/67, PiP 1969, Nr 2; tenże, Glosa do
wyr. SN z 3.12.1971 r., III CRN 376/71, OSP 1972, Nr 11, poz. 207; tenże, Postępowanie cywilne
w zarysie, Warszawa 1972; tenże, w: J. Policzkiewicz, W. Siedlecki, E. Wengerek, Postępowanie
nieprocesowe, Warszawa 1973; tenże, Glosa do orz. SN z 22.5.1980 r., II CZ 112/80, OSPiKA 1981,
Nr 5; P. Sokal, Pozbawienie strony możności obrony swych praw a nieważność postępowania, MoP
2013, Nr 10; T. Sokołowski, w: T. Smyczyński (red.), System Prawa Prywatnego, t. 11, Warszawa
2014; A. Stempniak, Postępowanie o dział spadku, Warszawa 2006; M. Sychowicz, Problematyka
art. 618 KPC, część II, NP 1972, Nr 3; tenże, Postępowanie o zniesienie współwłasności, Warszawa
1976; M. Szymanowski, Zakaz reformationis in peius w postępowaniu nieprocesowym, PS 2016,
Nr 1; P. Telenga, w: A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa
2012; M. Uliasz, w: M. Romańska (red.), Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Warszawa
2013; M. Waligórski, Środki odwoławcze kodeksu postępowania cywilnego w oświetleniu materiałów
Komisji Kodyfikacyjnej, Nowy Proces Cywilny 1933, Nr 11; tenże, Polskie prawo procesowe
cywilne. Funkcja i struktura, Warszawa 1947; E. Warzocha, Cofnięcie powództwa oraz wniosku
wszczynającego postępowanie nieprocesowe, Warszawa 1977; K. Weitz, Wykładnia prawa dokonana
przez Sąd Najwyższy a nowe fakty i dowody w ponownym postępowaniu apelacyjnym, Pal. 2007,
Nr 7–8; R. Więckowski, Cofnięcie apelacji i kasacji, PS 2002, Nr 7–8; T. Wiśniewski, w: H. Dolecki,
T. Wiśniewski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom II Komentarz do artykułów 367–50537,
Warszawa 2010; tenże, w: J. Gudowski (red.), System Prawa Procesowego Cywilnego, t. III, Środki
zaskarżenia, cz. 1, Warszawa 2013; S. Włodyka, Interes prawny jako przesłanka dopuszczalności
zaskarżenia orzeczeń w procesie cywilnym, NP 1963, Nr 9; tenże, Podmiotowe przekształcenie
powództwa, Warszawa 1968; M. Wójcik, w: A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego.
Komentarz, Warszawa 2012; T. Zembrzuski, Dostępność skargi kasacyjnej w procesie cywilnym,
Warszawa 2008; tenże, Uchybienie terminu do wniesienia odpowiedzi na apelację a skuteczność
zgłoszenia wniosku o zasądzenie kosztów postępowania apelacyjnego, MoP 2012, Nr 15; tenże,
Charakter zażalenia na wyrok a skład sądu rozpoznającego sprawę w razie uchylenia wyroku sądu
II instancji uchylającego wyrok sądu I instancji, MoP 2015, Nr 7.

Art. 367. [Dopuszczalność]
§ 1. Od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji.
§ 2. Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sąd okręgowy, a od wyroku sądu

okręgowego jako pierwszej instancji – sąd apelacyjny.
§ 3. Rozpoznanie sprawy następuje w składzie trzech sędziów zawodowych. Postanowienia

dotyczące postępowania dowodowego na posiedzeniu niejawnym wydaje sąd w składzie jednego
sędziego.

§ 4. Postanowienie o przyznaniu i cofnięciu zwolnienia od kosztów sądowych, o odmowie
zwolnienia, o odrzuceniu wniosku o zwolnienie oraz o nałożeniu na stronę obowiązku
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uiszczenia kosztów i skazaniu na grzywnę, jak również postanowienie o ustanowieniu, cofnięciu
ustanowienia, o odrzuceniu wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego oraz
o skazaniu na grzywnę i nałożeniu na stronę obowiązku uiszczenia ich wynagrodzenia sąd może
wydać na posiedzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego.
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I. Charakter apelacji
1. Apelacja na tle systematyki środków prawnych. Naturę prawną apelacji najpełniej 1

można wyjaśnić poprzez po pierwsze, umiejscowienie jej na tle bogatego i na domiar złego
stale poszerzanego arsenału środków prawnych, po drugie, zarysowanie podstawowych różnic
z rewizją na tle rozwoju środków odwoławczych w polskiej procedurze cywilnej, po trzecie,
przedstawienie podstawowych cech, charakteryzujących ten środek odwoławczy, po czwarte
wreszcie wskazanie na podstawowe instytucje postępowania wszczętego na skutek wniesienia
apelacji.

Apelacja stanowi zatem podstawowy zwyczajny środek odwoławczy, przysługujący od
nieprawomocnych orzeczeń merytorycznych zapadających przed sądem I instancji (wyroków
w postępowaniu procesowym i postanowień co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym
(art. 367 § 1 i 518 KPC). Drugim środkiem jest zażalenie, będące środkiem odwoławczym od
nieprawomocnych orzeczeń o charakterze procesowym, aczkolwiek jego charakter prawny jest
już zróżnicowany (obok zażalenia na postanowienie sądu I instancji (art. 394 § 1 i art. 518
zd. 2 KPC), określanego niekiedy jako klasyczne, występuje zażalenie do Sądu Najwyższego
(art. 3941 § 1 i 2 KPC), zażalenie na wyrok sądu II instancji uchylający wyrok sądu I instancji
(art. 3941 § 11 KPC), zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej (art. 83 PrNot),
zażalenia w tzw. postępowaniach regulacyjnych itp. Najogólniej rzecz ujmując środki te cechuje
dewolutywność, czyli przeniesienie rozpoznania sprawy do sądu II instancji (z wyłączeniem
w odniesieniu do zażalenia w ogólności wynikającym z art. 395 § 2 KPC i w odniesieniu do
zażalenia do innego równorzędnego składu sądu II instancji – art. 3942 § 1 KPC).

Obok zwyczajnych środków odwoławczych, osobną i niejednorodną pod względem charakteru
jurydycznego stanowią inne środki zaskarżenia. Nie powodują charakterystycznego dla środków
odwoławczych przeniesienia rozpoznania sprawy do sądu II instancji. Stanowią je sprzeciw od
wyroku zaocznego (art. 344 § 1 KPC), zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym
(art. 491 § 1 KPC), sprzeciw od nakazu zapłaty w postepowaniu upominawczym (art. 502
§ 1 KPC), sprzeciw od nakazu zapłaty w europejskim postępowaniu nakazowym (art. 50519

KPC), wniosek o uchylenie nakazu zapłaty w europejskim postępowaniu nakazowym (art. 50520
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KPC) i wniosek o uchylenie wyroku w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
(art. 50527a KPC), skarga na orzeczenie referendarza sądowego (art. 39822 § 1 KPC) i skarga na
czynność komornika (art. 767 KPC).

Wreszcie system środków prawnych zamykają środki o charakterze nadzwyczajnym,
przysługujące od orzeczeń prawnomocnych, do których zalicza się skargę kasacyjną (art. 3981

KPC), skargę o wznowienie postępowania (art. 399 KPC), której charakter prawny jest już
jednak przedmiotem licznych kontrowersji (szerzej komentarz do art. 399 KPC) i wniosek
o unieważnienie prawomocnego orzeczenia (art. 64 SNU)

2. Rys historyczny. Apelacja przywrócona została do polskiej procedury cywilnej z dniem2
1.7.1996 r. ustawą z 1.3.1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń
Prezydenta Rzeczypospolitej – Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym,
Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz.U. Nr 43, poz. 189 ze zm.). Została skonstruowana na wzór skargi apelacyjnej funkcjonującej
w art. 393–418 KPC z 1930 r. (przed zmianą dokonaną ustawą z 20.7.1950 r. o zmianie przepisów
postępowania w sprawach cywilnych, Dz.U. Nr 38, poz. 349 ze zm.). Zastąpiła rewizję, istniejącą
w KPC od początku jego obowiązywania, tj. od 1965 r. (art. 367–393 KPC z 1950 r.).

Pierwotnie apelacja prowadziła do wydania orzeczenia nieprawomocnego, od którego
przysługiwał trzeci środek odwoławczy w toku instancji – kasacja do Sądu Najwyższego
(d. art. 392 KPC).

W obecnym stanie prawnym w wyniku nowelizacji dokonanej z dniem 6.2.2005 r. ustawą
z 22.12.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo
o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98) kończy postępowanie w ramach
instancyjnych orzeczeniem prawomocnym, od którego w niektórych przypadkach przysługuje
nadzwyczajny środek zaskarżenia jakim jest skarga kasacyjna (art. 3981 KPC).

3. Natura prawna apelacji jako środka odwoławczego. W obecnym kształcie apelacja3
jest zwyczajnym środkiem odwoławczym przysługującym od nieprawomocnych orzeczeń
merytorycznych zapadających przed sądem I instancji (wyroków w postępowaniu procesowym
i postanowień co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym – art. 367 § 1 i 518 KPC).
Cechują ją typowe dla środków odwoławczych: dewolutywność (przeniesienie rozpoznania
sprawy do sądu II instancji, którym dla sądów rejonowych są sądy okręgowe a dla
sądów okręgowych – sądy apelacyjne – art. 367 § 2 KPC) i suspensywność (wstrzymanie
uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia), a także charakterystyczny tylko dla niej brak
skatalogowanych zarzutów na jakich może zostać oparta (w przeciwieństwie do rewizji,
która mogła być wywiedziona w oparciu o ściśle określone podstawy – vide art. 368 KPC
z 1950 r.). Wyjątek stanowi apelacja w postępowaniu uproszczonym (art. 5059–50512 KPC) oraz
w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art. 5059– 50512 w zw. z art. 50527

KPC, mająca charakter apelacji ograniczonej).

4. Charakter prawny postępowania apelacyjnego. Naturę prawną apelacji wyjaśnia się4
również poprzez charakterystykę postępowania wszczętego na skutek wniesienia tego środka.
Uznaje się zatem powszechnie to postępowanie za kontynuację postępowania toczącego się
przed sądem I instancji. Sąd apelacyjny orzeka na podstawie materiału zgromadzonego przed
sądem I i II instancji (art. 382 KPC) jednakże w granicach zaskarżenia (art. 378 § 1 KPC)
i z ograniczeniem co do możliwości powoływania przed nim nowych faktów i dowodów (art. 381
KPC). Zadaniem tego sądu nie jest zatem, tak jak w systemie rewizji, charakteryzującym
postępowanie odwoławcze na tle KPC przed zmianą z 1.7.1996 r. wyłącznie kontrola orzeczenia
sądu I instancji, dokonywana z punktu widzenia jego legalności (rozumianej jako zgodność
z prawem materialnym i formalnym) i zasadności, dokonana na podstawie materiału procesowego
zgromadzonego – co do zasady – przed tym sądem. Celem tego sądu jest ponowne rozpoznanie
sprawy i wydanie merytorycznego orzeczenia w sprawie. Nie oznacza to, że funkcja kontrolna
orzeczenia sądu I instancji staje się przez to marginalna. Funkcja ta przejawia się w szeregu
regulacji, jak chociażby obowiązek wskazania w apelacji zwięzłego przedstawienia zarzutów
i ich uzasadnienia (art. 368 § 1 pkt 2 i 3 KPC), ograniczenie możliwości rozszerzenia żądania
(art. 383 KPC), ograniczenie kognicji do granic zaskarżenia (art. 378 § 1 KPC) i prawo nowości
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(art. 381 KPC). Co do zasady postępowanie apelacyjne kończy się wydaniem orzeczenia, mocą
którego sąd odwoławczy bądź oddala apelację, bądź zmienia zaskarżone orzeczenie (art. 385
i 386 § 1 KPC). Orzeczenie kasatoryjne zapada w ściśle limitowanych sytuacjach (art. 386 § 2
i 4 KPC).

Apelacja w postępowaniu zwykłym ma zatem charakter apelacji pełnej cum beneficio
novorum, której przeciwstawia się apelację ograniczoną, której cech upatruje się w apelacji
w postępowaniu uproszczonym (art. 5059–50512 KPC) oraz w europejskim postępowaniu
w sprawie drobnych roszczeń (art. 5059–50512 w zw. z art. 50527 KPC).

Godzi się w tym miejscu przypomnieć, że dwuinstancyjny charakter postępowania cywilnego
wypełnia gwarancję co najmniej dwuinstancyjności postępowania sądowego (art. 176 ust. 1
Konstytucji RP).

Z bogatej literatury dotyczącej istoty apelacji i postępowania apelacyjnego szerzej: na tle
KPC z 1930 r. M. Waligórski, Środki odwoławcze kodeksu, s. 324; M. Fruchs, Nowe zasady
postępowania apelacyjnego, s. 560. Na tle KPC np. T. Ereciński, Apelacja i kasacja w procesie
cywilnym, s. 7 i n.; T. Wiśniewski, w: J. Gudowski (red.), System, t. III, cz. 1, 2013, s. 120
i powołana tam literatura; tenże, w: H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks, t. II, 2010;
M. Manowska, w: M. Manowska (red.), Kodeks, t. I, 2015, s. 841 i n.; B. Bladowski, Środki
odwoławcze, s. 25 i n.; A. Góra-Błaszczykowska, Apelacja; A. Oklejak, Apelacja w procesie
cywilnym.

II. Przedmiot apelacji
1. Zasady ogólne. Jak stanowi komentowany przepis, apelacja przysługuje od wyroku sądu 5

I instancji. Zgodnie z art. 518 KPC apelacja przysługuje również od postanowień co do
istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym. Każdy wyrok podlega zaskarżeniu apelacją bez
względu na tryb postępowania i charakter orzeczenia a zatem również wyrok częściowy (art. 317
KPC), wstępny (art. 318 KPC), końcowy, zaoczny (z tym że tylko w odniesieniu do powoda –
pozwanemu przysługuje bowiem sprzeciw – art. 344 § 1 KPC). Apelacją podlega zaskarżeniu
również wyrok sądu I instancji, zapadający we wznowionym postępowaniu (tak na gruncie
rewizji w postępowaniu procesowym uchw. SN z 22.10.1968 r., III CZP 78/68, OSNCP 1969,
Nr 6, poz. 105) oraz na gruncie postępowania nieprocesowego – tak SN w uchwale z 5.4.1967 r.
(III CZP 27/67, OSNCP 1967, Nr 10, poz. 173).

Apelacja przysługuje bez względu na rodzaj sprawy, czy wartość przedmiotu sporu.
Apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznaje sad okręgowy, a od wyroku sądu

okręgowego jako I instancji – sąd apelacyjny. Regulacja zawarta w komentowanym przepisie
odpowiada regulacji ustroju sądownictwa powszechnego, zawartej w art. 12, 16 i 18 PrUSP.
W razie przejęcia sprawy do rozpoznania w związku z rozstrzygnięciem zagadnienia prawnego
na podstawie art. 390 § 1 zd. 2 KPC, apelację może rozpoznać Sąd Najwyższy.

2. Zaskarżalność postanowień objętych wyrokiem. Pewne problemy w praktyce powstają na 6
tle sytuacji, w których w ramach wyroku jednocześnie sąd rozstrzyga o materiach zastrzeżonych
dla postanowienia (np. zwrot kosztów procesu, zawieszenie postępowania wobec jednego
z pozwanych, częściowe umorzenie postępowania, odrzucenie pozwu itp.). Kodeks zagadnienia
zaskarżalności tych postanowień nie rozstrzyga expressis verbis. Wyjątkiem jest postanowienie
w przedmiocie kosztów procesu (art. 394 § 1 pkt 9 KPC). Zgodnie z treścią tego przepisu
zażalenie do sądu II instancji przysługuje na postanowienie sądu I instancji, którego przedmiotem
jest zwrot kosztów, określenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, wymiar opłaty,
zwrot opłaty lub zaliczki, obciążenie kosztami sądowymi, jeżeli strona nie składa środka
zaskarżenia co do istoty sprawy.

Regułę wyżej wskazaną rozciąga się w literaturze również na postanowienie w przedmiocie
nadania rygoru natychmiastowej wykonalności (T. Wiśniewski, w: H. Dolecki, T. Wiśniewski
(red.), Kodeks, t. II, 2010, s. 24).

W odniesieniu do pozostałych postanowień objętych wyrokiem Kodeks nie rozstrzyga zagad-
nienia, jaki środek odwoławczy od nich przysługuje. Uznaje się, że materia rozstrzygnięcia
determinuje wybór środka zaskarżenia. Jeżeli przedmiotem rozstrzygnięcia sądu w procesie
jest istota sprawy, to orzeczenie takie jest wyrokiem i przysługuje od niego apelacja. Natomiast
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orzeczenie sądu rozstrzygające w innym przedmiocie, jak np. o dopuszczalności procesu, jest
z istoty swej postanowieniem, chociażby było zamieszczone w wyroku jako jeden z punktów jego
sentencji. Rozstrzygnięcia te, objęte na ogół osobnymi puntami sentencji, zachowują odrębność
procesową, polegają m.in. na zróżnicowaniu sposobu zaskarżenia.

Jeśli zatem powód zamierza zaskarżyć zarówno orzeczenie o oddaleniu powództwa, jak
i postanowienie o częściowym umorzeniu postępowania, objęte jednym wyrokiem, musi odrębnie
wnieść apelację i zażalenie, oczywiście we właściwych dla tych środków terminach – tak uchwała
SN(7) z 26.2.1968 r. (III PZP 44/67, OSNCP 1968, Nr 8–9, poz. 130). W postanowieniu
z 31.8.2006 r. (I CZ 64/06, Legalis) SN uznał jednak za dopuszczalne zaskarżenie apelacją,
a nie zażaleniem, zawartego w wyroku orzeczenia o częściowym umorzeniu postępowania,
jeżeli jednocześnie zaskarżone zostało orzeczenie co do meritum sprawy. Orzeczenie to trafnie
poddał krytyce T. Wiśniewski (w: H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Kodeks, t. II, 2010, s. 24).

Wybór środka zaskarżenia nie zależy zatem od formy, jaką sąd nadał temu rozstrzygnięciu.
Sąd Najwyższy wyjaśnił już w wyżej powołanej uchwale (7, zasada prawna) z 26.2.1968 r.
(III PZP 44/67, OSNCP 1968, Nr 8–9, poz. 130), że na postanowienie o umorzeniu postępowania
przysługuje zażalenie, choćby postanowienie to zostało zamieszczone w sentencji wyroku.
Jakkolwiek teza wymienionej uchwały dotyczy bezpośrednio tylko zamieszczonego w wyroku
postanowienia o umorzeniu postępowania, niemniej ma ona charakter szerszy i dotyczy
także innych tego rodzaju postanowień, jak np. zamieszczonego w wyroku postanowienia
o częściowym odrzuceniu pozwu, co wynika wyraźnie z treści uzasadnienia uchwały. Z kolei jak
czytamy w uchwale SN(PSICPiUS) z 6.3.1972 r. (III CZP 27/71, OSNCP 1973, Nr 1, poz. 1),
w razie odrzucenia pozwu wyrokiem środek odwoławczy podlega rozpoznaniu jako zażalenie
również wtedy, gdy skarżący nazwał go rewizją; nie może być jednak odrzucony z powodu
niezachowania terminu przewidzianego w art. 394 § 2 KPC. Uchwała ta zachowała aktualność,
co potwierdzają wyrok SN z 19.9.2002 r., II CKN 1090/00, OSNC 2003, Nr 12, poz. 166;
wyrok SN z 4.9.2012 r., I UK 159/12, OSNAPiUS 2013, Nr 17–18, poz. 213 i postanowienie
SN z 24.6.2015 r., II CZ 21/15, Legalis.

Powyższe zasady odnoszą się również do sprzeciwu od wyroku zaocznego. Jak przyjął SN
w postanowieniu z 5.4.1974 r. (III CRN 408/73, OSPiKA 1975, Nr 1, poz. 9), jeżeli sąd wydał
wyrok w stanie zaoczności, nie zamieszczając w tym wyroku wzmianki wskazującej na zaoczny
charakter wyroku, przysługuje sprzeciw nawet wtedy, gdy strona nazwała go rewizją. Sprzeciw
nie może być jednak odrzucony z powodu niezachowania terminu określonego w art. 344 § 1
KPC.

3. Orzeczenie nieistniejące jako przedmiot zaskarżenia. Apelacja może zostać wniesiona7
tylko od wyroku, który w sensie procesowym istnieje. Nie wkraczając w złożoną pod
względem teoretycznym problematykę tzw. wyroków nieistniejących (sententia non existens)
należy stwierdzić, że w piśmiennictwie i judykaturze wyodrębnia się pewną kategorię sytuacji,
w których zapadłe orzeczenie dotknięte jest tak daleko idącymi wadami, bądź wynikającymi
z jego treści, bądź trybu, który do jego wydania doprowadził, że podważają one jego byt
procesowy. Dotyczy to np. wypadków nieogłoszenia wyroku (tak np. SN w uchw. z 17.10.1978 r.,
III CZP 62/78, OSNCP 1979, Nr 5, poz. 88 i post. z 17.11.2005 r., I CK 298/05, OSNC 2006,
Nr 9, poz. 152) lub niepodpisania jego sentencji (tak SN np. w uchw. z 26.9.2000 r., III CZP
29/00, OSNC 2001, Nr 2, poz. 25 i uchw. z 13.3.2002 r., III CZP 12/02, OSNC 2003, Nr 2,
poz. 17).

Dość częste w praktyce problemy powstają na tle stanów faktycznych, w których sąd nie
rozstrzygnął o całości żądania. W takim wypadku również mamy do czynienia z nieistnieniem
wyroku. Stronie nie przysługuje w tej części apelacja, która w razie wniesienia podlegałaby –
jako niedopuszczalna – odrzuceniu na podstawie art. 370 KPC a jedynie wniosek o uzupełnienie
wyroku na podstawie art. 351 § 1 KPC. Gdy jednak powód takiego wniosku nie zgłosił, ma
otwartą drogę do procesu o dalszą część roszczenia (tak m.in. SN w wyr. z 16.5.1969 r., II PR
131/69, Legalis).

4. Orzeczenia nieistniejące w postępowaniu nieprocesowym. Rozważania odnoszące się do8
natury orzeczeń nieistniejących znajdują zastosowanie na gruncie postępowania nieprocesowego
aczkolwiek nie bez pewnych zastrzeżeń. Kontrowersyjne okazało się bowiem zagadnienie, czy
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pominięcie w postanowieniu, mocą którego dokonano działu spadku jednego składnika może
być zakwestionowane apelacją, czy też – jako orzeczenie nieistniejące – rodzi konieczność
wystąpienia z osobnym wnioskiem o uzupełnienie działu. Omawiane zagadnienie doczekało się
rozbieżnych wypowiedzi w doktrynie i orzecznictwie. Należy jednak stwierdzić, że w wypadku
gdy postanowienie nie objęło całego majątku spadkowego, stronie przysługuje apelacja, nie
zaś wniosek o uzupełnienie postanowienia. Po pierwsze, za takim stanowiskiem przemawia
charakter obowiązków sądu wynikających z art. 684 KPC, zgodnie z którym sąd z urzędu ustala
skład i wartość spadku. W konsekwencji rodzi to obowiązek wydania w sentencji postanowienia
jedynie rozstrzygnięcia pozytywnego a wyjaśnienia przyczyn, dla których dany składnik nie
został włączony do masy spadkowej w uzasadnieniu. W tej sytuacji rozstrzygnięcie negatywne
(o niezaliczeniu danego składnika do spadku) ma charakter rozstrzygnięcia merytorycznego. Po
drugie, za przedstawionym wyżej stanowiskiem przemawia integralny charakter postanowienia
działowego, w ramach którego rozliczenie poszczególnych składników ma wpływ na pozostałe
i nie ma możliwości prostego dodania pominiętego składnika majątkowego bez zmiany chociażby
zasądzonych spłat lub dopłat. Powyższe przesłanki nakazują opowiedzieć się za stanowiskiem,
że niezaliczenie do majątku spadkowego jednego ze składników jest zaskarżalne apelacją (tak
też J. Jodłowski, w: J. Jodłowski, K. Piasecki (red.), Kodeks, t. III, 1989, s. 857 i A. Stempniak,
Postępowanie o dział spadku, s. 398; z orzecznictwa SN m.in. uchw. SN z 17.9.1969 r., III CZP
70/69, OSNCP 1970, Nr 6, poz. 96 i uchw. SN z 11.12.2014 r., III CZP 94/14, OSNC 2015,
Nr 11, poz. 129). Powyższe uwagi odnoszą się również do postępowania o podział majątku
wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami (art. 567 § 3 KPC).

W postanowieniu z 13.7.1989 r. (III CRN 155/89, Legalis), SN stwierdził, że jeżeli sąd,
orzekając zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej (art. 52 KRO) ustalił późniejszą –
niż żądana w pozwie – datę ustalenia tej wspólności, to okoliczność, że sentencja wydanego
przezeń orzeczenia nie zawiera wzmianki o oddaleniu powództwa w pozostałej części nie
powoduje przeszkody do zwalczania przez powoda rozstrzygnięcia w tym przedmiocie w drodze
rewizji (art. 367 KPC). Z kolei w wyżej powołanej uchwale z 11.12.2014 r. stwierdzono, że
w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia niedopuszczalna jest apelacja od postanowienia w zakresie
niezawierającym rozstrzygnięcia co do części nieruchomości objętej żądaniem wnioskodawcy.

5. Zaskarżalność orzeczeń w postępowaniu nieprocesowym. Jak o tym była wyżej mowa, 9
od postanowień co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym przysługuje apelacja
(art. 518 KPC). W wielu wypadkach jednak charakter postanowień zapadających w tym
postępowaniu budził spory i doczekał się wypowiedzi najwyższej instancji sądowej jeszcze
na gruncie przepisów o rewizji. I tak na postanowienie sądu I instancji uwzględniające lub
oddalające wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego przysługuje
rewizja (obecnie apelacja) – tak SN w post. z 17.3.1970 r., II CR 159/70, OSNCP 1970, Nr 11,
poz. 209. Również od postanowienia sądu I instancji o przejściu na własność Państwa sumy
pieniężnej złożonej do depozytu sądowego, a nie podjętej mimo wezwania, przysługuje rewizja
(tak SN w uchw. z 17.1.1989 r., III CZP 109/88, Legalis).

Jak z kolei uznał SN w postanowieniu z 5.12.1984 r. (III CRN 287/84, OSNCP 1985, Nr 9,
poz. 133) od postanowienia sądu rejonowego orzekającego o obowiązku poddania się leczeniu
w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego przysługuje rewizja
(art. 518 KPC w zw. z art. 26 ust. 2 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1286 ze zm.).

W uchwale z 18.2.1969 r. (III CZP 1334/68, OSNC 1969, Nr 11, poz. 194) SN uznał, że
jeżeli sąd opiekuńczy po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania nieprocesowego
o pozbawienie władzy rodzicielskiej dojdzie do przekonania, że brak jest merytorycznych
przesłanek do pozbawienia rodzica tej władzy, powinien dać temu wyraz w sentencji
postanowienia, a nie umarzać postępowanie. Od takiego postanowienia, jako zawierającego
orzeczenie co do istoty sprawy, przysługuje – niezależnie od jego formy – rewizja (obecnie
apelacja) – art. 518 KPC. Wreszcie w uchwale z 28.3.2014 r. (III CZP 6/14, OSNC 2015, Nr 1,
poz. 5, SN uznał, że postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia kuratora osoby częściowo
ubezwłasnowolnionej jest postanowieniem co do istoty sprawy, od którego przysługuje apelacja
(art. 518 KPC).

Kłos 9



Art. 367 Nb 10–11 Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze

III. Pojęcie gravamen
1. Natura prawna. Z legitymacją do wniesienia apelacji ściśle wiąże się pojęcie gravamen.10

Natura prawna tej kategorii, niemającej ustawowego kształtu, jest sporna w doktrynie
i orzecznictwie. W ujęciu węższym, przeważającym na gruncie KPC z 1930 r., była uznawana
za przesłankę dopuszczalności środka odwoławczego, której brak skutkował jego odrzuceniem.
Uznawano, że występuje najogólniej rzecz ujmując wtedy, gdy strona nie utrzymała się
ze swoim żądaniem (tak m.in. M. Waligórski, Polskie prawo procesowe cywilne. Funkcja
i struktura, Warszawa 1947, s. 642; S. Włodyka, Interes prawny, s. 927 i n.; W. Broniewicz,
Dopuszczalność środków odwoławczych, s. 19). W ujęciu szerszym, pojęcie to wiąże się
z interesem prawnym w zaskarżeniu orzeczenia jako merytoryczną przesłanką powództwa
i uznaje za decydujące zarówno o skuteczności powództwa jak i środka odwoławczego. W tym
ujęciu jest to kategoria szersza i nie musi sprowadzać się jedynie do „matematycznego”
porównania treści żądania z orzeczeniem. Może przysługiwać osobie, która proces wygrała, lecz
z uzasadnieniem, które godzi w jej interes (np. przyjęto zarzut potrącenia, gdy strona twierdziła,
że wierzytelność dochodzona pozwem jest przedawniona). W tym ujęciu interes prawny oznacza
obiektywną, czyli rzeczywiście istniejącą, w świetle obowiązujących przepisów prawnych,
potrzebę uchylenia lub zmiany orzeczenia. Ujmowany jest zatem bądź w kategoriach zasadności
środka, którego brak prowadzi do jego oddalenia, bądź jako kategoria występująca niezależnie
od zasadności środka (T. Rowiński, Interes prawny, s. 114; B. Bladowski, Środki odwoławcze,
s. 59; A. Góra-Błaszczykowska, Apelacja, s. 31; T. Wiśniewski, w: J. Gudowski (red.), System,
t. III, cz. 1, 2013, s. 155 i n.; na gruncie przepisów o skardze kasacyjnej T. Zembrzuski,
Dostępność skargi kasacyjnej, s. 101). Podejmuje się nawet próbę zastąpienia pojęcia gravaminis
pojęciem interesu prawnego (tak A. Oklejak, Apelacja w procesie cywilnym, s. 10 i n.). Szerokie
rozumienie interesu prawnego jako przesłanki zasadności środka odwoławczego dominowało
zwłaszcza w starszym orzecznictwie, vide uchwała SN z 16.12.1971 r. (III CZP 79/71, OSNCP
1972, Nr 6, poz. 101). Omawiane zagadnienie nadal w piśmiennictwie uznać należy za
sporne, niemniej w obecnym orzecznictwie dominuje pierwsze z wyżej zaprezentowanych
stanowisk. Uznaje się zatem gravamen za przesłankę dopuszczalności środka odwoławczego
(post. SN: z 8.4.1997 r., I CKN 57/97, OSNC 1997, Nr 11, poz. 166; z 5.9.1997 r.,
III CKN 152/97, Legalis, a także uchw. z 15.5.2014 r., III CZP 88/13, OSNC 2014, Nr 11,
poz. 108). W uzasadnieniu ostatnio przywołanej uchwały SN stwierdził, że pokrzywdzenie
orzeczeniem (gravamen) zachodzi wtedy, gdy zaskarżone orzeczenie jest obiektywnie w sensie
prawnym niekorzystne dla skarżącego, gdyż z punktu widzenia jego skutków związanych
z prawomocnością materialną skarżący nie uzyskał takiej ochrony prawnej, którą zamierzał
osiągnąć przez procesowo odpowiednie zachowanie w postępowaniu poprzedzającym wydanie
orzeczenia, a w razie jego braku zaskarżone orzeczenie (np. wyrok zaoczny lub nakaz
zapłaty) per se wywołuje takie skutki. Gravamen, będąc warunkiem istnienia interesu prawnego
w zaskarżeniu orzeczenia, jest przesłanką dopuszczalności środka zaskarżenia, chyba że interes
publiczny wymaga merytorycznego rozpoznania tego środka.

2. Konsekwencje procesowe braku gravaminis. Konsekwencją rozumienia gravaminis jako11
przesłanki dopuszczalności środka odwoławczego jest konieczność jej badania na każdym
etapie postępowania zarówno międzyinstancyjnego, jak i odwoławczego. Apelacja wniesiona
przez osobę, która nie została pokrzywdzona zaskarżonym orzeczeniem, odwołując się do
najczęściej w praktyce występującego przykładu np. skierowana przez powoda przeciwko
wyrokowi w całości, podczas gdy wyrokiem tym sąd I instancji uwzględnił powództwo w części
i oddalił w pozostałym zakresie, jest bowiem niedopuszczalna z innych przyczyn w rozumieniu
art. 370 KPC. Przyjęcie braku gravaminis skutkuje zatem odrzuceniem apelacji na podstawie
art. 370 ewentualnie art. 373 KPC.

Jak wynika z wyżej przedstawionego dorobku orzecznictwa w tych sytuacjach, w których
interes prawny w zaskarżeniu orzeczenia winien być traktowany szerzej, co wynika np. z ko-
nieczności ochrony interesu publicznego, ocena istnienia po stronie apelującego pokrzywdzenia
odbywa się na płaszczyźnie zasadności środka odwoławczego. Osobnym, aczkolwiek ściśle
związanym z zagadnieniem interesu prawnego w zaskarżeniu orzeczenia problemem, jest
możliwość powołania się przez stronę apelującą na nieważność postępowania dotyczącą strony
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przeciwnej. Z uwagi na praktyczną doniosłość tego zagadnienia zostanie ono omówione szerzej
w poniższych uwagach.

IV. Legitymacja do wniesienia apelacji
1. Zasady ogólne. Legitymacja do wniesienia apelacji w przeciwieństwie do ogólnej 12

legitymacji procesowej, która ma swoje źródło w prawie materialnym, wynika z prawa
procesowego. Jest pochodną legitymacji procesowej. Przysługuje zatem generalnie stronom
(uczestnikom postępowania nieprocesowego). Na ogólnych zasadach przysługuje również ich
następcom prawnym. Może jednak mieć charakter samodzielny – gdy przysługuje podmiotowi,
który we wcześniejszym stadium postępowania nie brał udziału i wstępuje do postępowania na
etapie odwoławczym, składając apelację.

Jak przyjmuje się w piśmiennictwie, legitymacja stanowi przesłankę dopuszczalności środka
zaskarżenia. W konsekwencji jej brak jest podstawą odrzucenia tego środka (T. Wiśniewski,
w: J. Gudowski (red.), System, t. III, cz. 1, 2013, s. 151; A. Oklejak, Apelacja w procesie
cywilnym, s. 52).

Uprawnienie do apelacji ma również interwenient uboczny (zarówno samoistny, jak
i niesamoistny), z tym że ma ono charakter warunkowy. Strona może bowiem cofnąć apelację
wniesioną przez interwenienta niesamoistnego, jeśli została ona wniesiona wbrew jej woli.
Interwenient główny ma legitymację do wniesienia apelacji tylko w procesie interwencyjnym,
który został przezeń wszczęty, nie zaś w procesie głównym (tak T. Wiśniewski, w: J. Gudowski
(red.), System, t. III, cz. 1, 2013, s. 153 i powołana tam literatura).

W postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z 17.12.2010 r. o dochodzeniu roszczeń
w postępowaniu grupowym (Dz.U. Nr 7, poz. 44) legitymację do wniesienia apelacji ma
reprezentant grupy (arg. z art. 4 ust. 3 ustawy).

2. Legitymacja współuczestników. Każdemu ze współuczestników przysługuje samodzielna 13
legitymacja do zaskarżenia wyroku, niezależnie od rodzaju współuczestnictwa (art. 73 § 1
i art. 74 KPC). Zaskarżenie wyroku przez jednego z współuczestników jednolitych odnosi
skutek wobec pozostałych (art. 73 § 2 KPC). W tym wypadku nie obowiązuje bowiem zasada
samodzielności działania współuczestników. Dotyczy to w szczególności współuczestnictwa
koniecznego. Nie jest natomiast konieczne łączne działanie wszystkich współuczestników.
W wypadku gdy zachodzi współuczestnictwo konieczne po stronie przeciwnej, środek
zaskarżenia musi być złożony w stosunku do wszystkich współuczestników koniecznych gdyż
oni łącznie są legitymowani w procesie i tylko w stosunku do nich łącznie może zapaść
rozstrzygnięcie sądu (uchw. SN z 22.4.1991 r., III CZP 34/91, OSNCP 1992, Nr 2, poz. 24).

Osobnym natomiast zagadnieniem jest legitymacja współuczestnika do zaskarżenia orzeczenia
przeciwko drugiemu współuczestnikowi występującemu po tej samej stronie procesowej. Tu
legitymacja nie występuje, albowiem wyrok w odniesieniu do współuczestnika, który nie
złożył apelacji, stał się prawomocny. W wypadku współuczestnictwa koniecznego wszyscy
współuczestnicy stanowią jedną stronę (tak SN w wyr. z 5.11.1966 r., II CR 387/66, OSNCP
1967, Nr 7–8, poz. 133; wyr. z 4.9.1967 r., I PR 245/67, OSNCP 1968, Nr 4, poz. 70; post.
z 12.12.1983 r., II CR 393/83, Legalis i uchw. z 22.4.1991 r., III CZP 34/91, OSNCP 1992,
Nr 2, poz. 24).

Jeżeli małżonek nie skarży wyroku oddalającego wytoczone przezeń w terminie powództwo
o zaprzeczenie ojcostwa, to drugiemu małżonkowi, który je uznał, przysługuje rewizja od tego
wyroku, choćby w chwili jej wniesienia termin z art. 63 lub 69 KRO w stosunku do tego
małżonka już upłynął (tak SN w wyr. z 28.2.1983 r., IV CR 517/82, OSNC 1983, Nr 8, poz. 126).

3. Legitymacja prokuratora. Legitymacja prokuratora wynika z art. 7, 60 § 2, art. 449 § 1 14
i art. 457 KPC. Jak stanowi art. 60 § 2 KPC prokurator może zaskarżyć każde orzeczenie sądowe,
od którego służy środek odwoławczy. Terminy do zaskarżenia orzeczeń sądowych, ustanowione
dla stron, wiążą również prokuratora. Gdy prokurator, który nie bierze udziału w sprawie, złoży
wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem, to termin do zaskarżenia liczy się od daty
doręczenia mu orzeczenia z uzasadnieniem. Taki skutek następuje wtedy, gdy prokurator złożenie
wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem połączy ze wstąpieniem do postępowania na
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podstawie art. 60 § 1 KPC (tak SN w post. z 2.10.2003 r., V CZ 88/03, Biul. SN 2004, Nr 3,
poz. 6).

Warto jednak pamiętać o ograniczeniu kognicji prokuratora, wynikającym z art. 7 zd. 2
KPC. Zgodnie z tym przepisem, w sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego
prokurator może wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie. Na tym tle
budzi spór w doktrynie pogląd wyrażony przez SN w uchwale SN z 27.3.1981 r. (III CZP 14/81,
OSNCP 1981, Nr 10, poz. 184), zgodnie z którą prokurator może wnieść rewizję od wyroku
rozwiązującego małżeństwo przez rozwód. Podobny pogląd, gdyby go przyjąć, dotyczyłby także
postępowania o separację. Uchwała ta spotkała się z krytyką Z. Krzemińskiego (w: Rozwód,
s. 130). Autor odwołuje się do zasad wykładni teleologicznej argumentując, że te same racje
(wzgląd na intymność rozwodu) przyświecały w ograniczeniu legitymacji do wniesienia pozwu
rozwodowego (z której wszak prokurator został wyłączony) są aktualne na dalszym etapie
postępowania. Odmiennie ocenia zagadnienie T. Sokołowski, opowiadając się za przyznaniem
prokuratorowi legitymacji do zaskarżenia wyroku działającego na rzecz dziecka [T. Sokołowski,
w: T. Smyczyński (red.), System, t. 11, 2014, s. 726]. Ostatnio przywołane stanowisko aprobuje
w pełni B. Czech [w: K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 2006, s. 358]. Nie
rozstrzyga z kolei zagadnienia T. Ereciński [w: T. Ereciński (red.), Kodeks, t. 2, 2012, s. 592].

Wypada dodać, że za przyznaniem legitymacji prokuratorowi w sprawie o rozwód opowiada
się starsza literatura m.in. J. Ignatowicz, Udział prokuratora w sprawach o prawa stanu cywilnego
w świetle przepisów obowiązujących od 1.1.1965 r., PiP 1966, Nr 4–5, s. 718; F. Rusek,
Postępowanie zaoczne w procesie cywilnym, Warszawa 1966, s. 161; W. Siedlecki, Postępowanie
cywilne w zarysie, s. 140; Z. Resich, w: Z. Resich, W. Siedlecki (red.), Kodeks, 1969, s. 164.
Z kolei J. Jodłowski uznaje powołaną uchwałę za trafną z tym jedynie zastrzeżeniem, że odmawia
prokuratorowi legitymacji do wniesienia apelacji od wyroku oddającego powództwo o rozwód
i żądać orzeczenia rozwodu. Skoro bowiem prokurator nie może żądać rozwodu, nie może także
w tym kierunku kwestionować wyroku. J. Jodłowski (J. Jodłowski, K. Piasecki (red.), Kodeks,
1989, s. 134).

Podsumowując powyższe wypowiedzi i mając na uwadze sporny charakter zagadnienia,
nie sposób jednak odmówić legitymacji prokuratorowi do wniesienia apelacji w sprawie
o rozwód. Dla takiego stanowiska brak byłoby argumentów prawnych.

Kończąc należy stwierdzić, że prokurator może wnieść apelację niezależnie od tego, czy
wcześniej występował w sprawie. Również strona na rzecz której prokurator wytoczył powództwo
może wnieść apelację, chociażby wcześniej nie występowała w sprawie.

4. Legitymacja Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika15
Praw Dziecka. Na zasadach odnoszących się do prokuratora legitymacja przysługuje w każdej
sprawie cywilnej Rzecznikowi Praw Obywatelskich (art. 14 pkt 4 ustawy z 15.7.1987 r.
o Rzeczniku Praw Obywatelskich, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1648 ze zm.).

Ustawy szczególne w pewnych rodzajach spraw przyznają legitymację innym podmiotom.
I tak również Rzecznikowi Praw Pacjenta w sprawach cywilnych dotyczących naruszenia praw
pacjenta oraz w przepisach odrębnych (art. 55 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 159 ze zm. w zw. z art. 60 § 2 KPC),
a w sprawach cywilnych i nieletnich także Rzecznikowi Praw Dziecka (art. 10 ust. 1 pkt 3 i 3a
ustawy z 6.1.2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka, t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2086).

5. Legitymacja organizacji pozarządowych. Legitymacja do wniesienia apelacji służy16
również organizacjom pozarządowym, powiatowemu (miejskiemu) rzecznikowi konsumentów
(art. 634 w zw. z art. 60 § 2 KPC), w postępowaniu odrębnym z zakresu prawa pracy
i ubezpieczeń inspektorowi pracy (art. 632 w zw. z art. 60 § 2 KPC), a także kierownikowi
ośrodka pomocy społecznej lub kierownikowi powiatowego centrum pomocy rodzinie (art. 110
ust. 5 i art. 112 ust. 3 ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej, t.j. Dz.U. z 2015 r.
poz. 163 ze zm.). Legitymacja ta przysługuje niezależnie od tego, czy podmioty te wystąpiły
z powództwem, czy też wstąpiły do sprawy na jej dalszym etapie. Mogą to uczynić poprzez
wniesienie apelacji. Osoby, na rzecz których zostało wytoczone powództwo przez te podmioty
mogą wnosić apelację od wyroków ich dotyczących, chociażby wcześniej nie wstąpiły do
procesu.
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6. Legitymacja osób niebędących stronami postępowania. Mogą jednak w praktyce pojawić 17

się sytuacje w których legitymacja do wniesienia apelacji będzie przysługiwać osobom, nie
będącym stronami. Tak się stanie w wypadku, gdy – na skutek błędu sądu – w sentencji
wymieniona zostanie inna osoba niż strona. Tej osobie nie będzie wówczas przysługiwać wniosek
o sprostowanie oczywistej omyłki w wyroku na podstawie art. 350 KPC albowiem sprostowanie
orzeczenia nie może zmierzać do zmiany rozstrzygnięcia sprawy (tak SN w uchw. z 26.4.1995 r.,
III CZP 43/95, OSNC 1995, Nr 9, poz. 122). Tak się również stanie – z powodów wyżej
wskazanych – w sytuacji w której, na skutek wadliwego postanowienia o sprostowaniu oczywistej
omyłki w wyroku, jako strona pozwana wpisana zostanie inna osoba.

Osobnym zagadnieniem jest przysługiwanie legitymacji do wniesienia apelacji osobie, co do
której z naruszeniem art. 194 i n. KPC doszło do włączenia do procesu i wydania wyroku
(np. sąd dopozwał taką osobę na podstawie art. 194 § 3 KPC na wniosek pozwanego, nie
zaś powoda lub zawiadomił o toczącym się procesie osobę inną niż powód z urzędu i ta
zgłosiła przystąpienie do sprawy w charakterze powoda na podstawie art. 196 KPC). Należy
pamiętać, że osoby takie korzystają z przymiotu strony, wszak wezwanie do wzięcia udziału
w sprawie w charakterze pozwanego zastępuje pozwanie (art. 198 § 1 KPC), a skutki prawne,
jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa w stosunku do osób zawiadomionych, następują
z chwilą przystąpienia tych osób do sprawy w charakterze powodów (art. 198 § 2 KPC). Szerzej
zagadnienie to omawia aprobując powyższy pogląd S. Włodyka, Podmiotowe przekształcenie
powództwa, s. 116; A. Góra-Błaszczykowska, Apelacja, s. 30; odmiennie B. Bladowski, Glosa
do uchw. SN z 25.4.1980 r., III CZP 21/90, OSPiKA 1981, Nr 3, poz. 44; tenże, Środki
odwoławcze, s. 54. Jak uznał SN w wyroku z 18.1.1979 r. (CZ 185/78, niepubl.), osoba taka,
mając przymiot strony procesu, może – w wypadku oddalenia wobec niej powództwa – domagać
się od przeciwnika zwrotu kosztów procesu. Jak przyjął SN w uchwale SN z 25.4.1980 r. (III CZP
21/80, OSNCP 1980, Nr 11, poz. 207), osoba taka jest uprawniona do zaskarżenia wyroku
rewizją. Osobnym zagadnieniem jest natomiast, na ile skuteczna okaże się apelacja takiej strony.
Bez wątpienia będzie ona mogła w apelacji, w trybie art. 380 KPC kwestionować niezaskarżalne
postanowienie o wezwaniu jej do udziału w sprawie. Ocenie sądu będzie poddane, na ile wpływ
na treść orzeczenia miało wadliwe dopozwanie.

W postępowaniu nieprocesowym osoba zainteresowana w sprawie może do niej przystąpić
poprzez złożenie apelacji. Jak stanowi art. 510 § 1 KPC, zainteresowany w sprawie może wziąć
udział w każdym stanie sprawy, aż do zakończenia postępowania w II instancji. Jeżeli weźmie
udział, staje się uczestnikiem.

7. Legitymacja pozwanego w sprawie wszczętej przez prokuratora. Osobnym i spornym 18
w judykaturze zagadnieniem jest legitymacja pozwanego do wniesienia apelacji w sprawie
wszczętej na skutek powództwa prokuratora o zaprzeczenie ojcostwa. Orzecznictwo najwyższej
instancji sądowej w tej materii od początku nie było jednolite. Negatywnie (na gruncie sprawy
o unieważnienie dziecka) opowiedział się w tej materii SN w uchwale (7, zasada prawna)
z 20.3.1975 r. (III CZP 81/74, OSNCP 1975, Nr 10–11, poz. 142). Odpowiednie jej stosowanie
do powództwa o zaprzeczenie ojcostwa potwierdził SN w wyroku z 7.6.1979 r. (II CR 173/78,
OSNCP 1979, Nr 5, poz. 103).

Stanowisko orzecznictwa uległo jednak zmianie i w postanowieniach SN z 27.3.1969 r. (I CR
10/69, OSNCP 1970, Nr 1, poz. 10) i z 16.2.1999 r. (I CKN 1060/98, Legalis) wypowiedziano
odmienny pogląd. Do ostatnio wskazanego nurtu zalicza się również wyrok z 3.10.2014 r.
(V CSK 281/14, OSP 2015, Nr 6, poz. 58). W wyroku tym SN stwierdził, że pozwany ojciec
dziecka, któremu w dacie wytoczenia powództwa przez prokuratora upłynął określony w art. 63
KRO termin do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, może zaskarżyć apelacją
wyrok oddalający powództwo prokuratora o zaprzeczenie ojcostwa. Wypowiedź ta spotkała się
z aprobatą w literaturze (J. Bodio, Glosa do wyr. z 3.10.2014 r., V CSK 281/14, OSP 2015,
Nr 6, poz. 58).

V. Problematyka składu sądu
1. Skład trzyosobowy. Jak stanowi art. 367 § 3 KPC rozpoznanie sprawy następuje w składzie 19

trzech sędziów zawodowych. Skład sądu nie jest uzależniony od rodzaju posiedzenia na którym

Kłos 13
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następuje rozpoznanie sprawy, ani rodzaju rozstrzygnięcia. Oznacza to, że w składzie trzech
sędziów zawodowych następuje rozpoznanie sprawy zarówno na rozprawie, jak i na posiedzeniu
jawnym niebędącym rozprawą, jak i na posiedzeniu niejawnym. W składzie tym następuje
rozpoznanie zarówno samej apelacji, jaki i zagadnień proceduralnych (z wyjątkami określonymi
w § 3 i 4 komentowanego artykułu).

2. Skład jednoosobowy. Postanowienia dotyczące postępowania dowodowego na posiedzeniu20
niejawnym wydaje sąd w składzie jednego sędziego. Zgodnie z kolei z art. 367 § 4 KPC
postanowienie o przyznaniu i cofnięciu zwolnienia od kosztów sądowych, o odmowie zwolnienia,
o odrzuceniu wniosku o zwolnienie oraz o nałożeniu na stronę obowiązku uiszczenia kosztów
i skazaniu na grzywnę, jak również postanowienie o ustanowieniu, cofnięciu ustanowienia,
o odrzuceniu wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego oraz o skazaniu na grzywnę
i nałożeniu na stronę obowiązku uiszczenia ich wynagrodzenia sąd może wydać na posiedzeniu
niejawnym w składzie jednego sędziego.

Art. 368. [Wymogi formalne]
§ 1. Apelacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego,

a ponadto zawierać:
1) oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony

w całości czy w części;
2) zwięzłe przedstawienie zarzutów;
3) uzasadnienie zarzutów;
4) powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie

w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba
powołania się na nie wynikła później;

5) wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub
uchylenia.

§ 2. W sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia.
Wartość ta może być oznaczona na kwotę wyższą od wartości przedmiotu sporu wskazanej
w pozwie jedynie wtedy, gdy powód rozszerzył powództwo lub sąd orzekł ponad żądanie.
Przepisy art. 19–24 i 25 § 1 stosuje się odpowiednio.

Spis treści

Nb Nb
I. Zagadnienia wstępne . . . . . . . . . . . . 1–2

1. Apelacja jako środek prawny i jako
pismo procesowe . . . . . . . . . . . . . . . 1
2. Zasada formalizmu . . . . . . . . . . . 2

II. Wymogi formalne apelacji jako pisma
procesowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3–4

1. Artykuł 126 i 128 KPC . . . . . . . . 3
2. Artykuł 466 KPC . . . . . . . . . . . . 4

III. Oznaczenie zaskarżonego wyroku
i zakresu zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . 5–6

1. Znaczenie wskazania zakresu za-
skarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2. Wymóg oznaczenia zaskarżonego
wyroku i zakresu zaskarżenia . . . . . . 6

IV. Zwięzłe przedstawienie zarzutów . . . 7–9
1. Zarzuty i ich zwięzłe uzasadnienie
jako wymóg konstrukcyjny apelacji . . . 7

2. Sposób redakcji zarzutów apelacyj-
nych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3. Zarzuty apelacyjne w postępowaniu
uproszczonym . . . . . . . . . . . . . . . . 9

V. Wnioski apelacyjne . . . . . . . . . . . . . 10
1. Wniosek o zmianę lub o uchylenie
wyroku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

VI. Oznaczenie wartości przedmiotu za-
skarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11–14

1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. Obowiązek wskazania wartości
przedmiotu zaskarżenia . . . . . . . . . . 12
3. Wartość przedmiotu zaskarżenia
a rozłożenie świadczenia na raty . . . . 13
4. Wartość przedmiotu zaskarżenia
w wypadkach szczególnych . . . . . . . . 14

I. Zagadnienia wstępne
1. Apelacja jako środek prawny i jako pismo procesowe. Apelacja jest środkiem1

odwoławczym. Jako taka wszczyna nowe stadium postępowania odwoławczego (apelacyjnego).
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Jest jednak zarazem pismem procesowym kwalifikowanym, do którego zastosowanie znajdują
przepisy ogólne, odnoszące się do pism procesowych, tj. przede wszystkim art. 126 i 128
KPC. Konsekwencją takiego charakteru apelacji jest brzmienie komentowanego przepisu,
określającego jej wymagania.

2. Zasada formalizmu. Na apelującym ciąży obowiązek złożenia apelacji spełniającej 2
wszystkie wymogi o jakich mowa w komentowanym przepisie, co stanowi przejaw zasady
formalizmu procesowego (szerzej na temat zasady formalizmu S. Cieślak, Formalizm
postępowania cywilnego, s. 108 i n.).

Nałożenie powyższego obowiązku, a także jego konsekwentne egzekwowanie w postaci
wezwania do uzupełnienia braków formalnych i – ewentualnie – odrzucenia apelacji nie może
być utożsamiane z ograniczeniem stronie prawa do sądu. Jak przyjmuje się w orzecznictwie
nieprawidłowe skorzystanie przez stronę z przysługującego jej środka odwoławczego jest
równoznaczne z eliminacją zarzutu naruszenia art. 45 Konstytucji RP lub art. 6 ust. 1 EKPC
(tak SN w post. z 10.9.1998 r., III CZ 114/98, OSNC 1999, Nr 2, poz. 42).

Wykładnia norm odnoszących się do uregulowań dotyczących kwestii formalnych oraz
terminów przewidzianych na złożenie środków odwoławczych była również przedmiotem
zainteresowań Trybunału Strasburskiego. Jak przyjął ETPCz w wyroku z 31.1.2012 r., 61226/08
w sprawie Assunçao Chaves v. Portugalia (Legalis), uregulowania dotyczące kwestii formalnych
oraz terminów przewidzianych na złożenie środków odwoławczych mają na celu zapewnienie
właściwego sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz, w szczególności, poszanowanie zasady
pewności prawa. Nie mogą jednakże ograniczać dostępu stron do sądu w taki sposób lub w takim
zakresie, iż istota prawa do sądu zostaje upośledzona. Nadto stosowane ograniczenia nie są
zgodne z art. 6 ust. 1 EKPC, jeżeli nie realizują uzasadnionego prawnie celu i jeżeli nie zostaje
zachowana rozsądna relacja proporcjonalności pomiędzy stosowanymi środkami a realizowanym
celem.

Myśl tę w odniesieniu do nadmiernego rygoryzmu w postępowaniu apelacyjnym wielokrotnie
wyrażał Trybunał Konstytucyjny (chociażby wyr. TK: z 12.6.2002 r., P 13/01, OTK-A 2002,
Nr 4, poz. 42; z 19.2.2002 r., P 11/02, OTK-A 2003, Nr 2, poz. 12 czy z 10.5.2008 r., P 18/07,
OTK-A 2008, Nr 4, poz. 61).

Wykładnia norm zawartych m.in. w komentowanym artykule, jak również w art. 370
i 373 KPC, dokonywana na gruncie zasady formalizmu, musi zatem pozostawać w zgodzie
z konstytucyjnymi zasadami w szczególności z zasadą prawa do sądu (art. 45 ust. 1
Konstytucji RP) i zasadą proporcjonalności w korzystaniu z konstytucyjnych wolności i praw
(art. 31 ust. 3 Konstytucji RP). W szczególności uwaga ta odnosi się do oceny spełnienia przez
apelację tych jej wymogów, których spełnienie umożliwia nadanie jej prawidłowego biegu.

II. Wymogi formalne apelacji jako pisma procesowego
1. Artykuł 126 i 128 KPC. Apelacja powinna odpowiadać wymogom ogólnym pisma 3

procesowego. Powinna zatem zawierać stosownie do art. 126 § 1 KPC oznaczenie sądu, do
którego jest skierowana; imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych
lub pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma; podpis strony albo jej przedstawiciela
ustawowego lub pełnomocnika; wymienienie załączników. Wymóg zawierania osnowy wniosku
lub oświadczeń wyczerpuje regulacja komentowanego przepisu. Zgodnie z art. 126 § 21

KPC, jako dalsze pismo procesowe, powinna zawierać sygnaturę akt. Jeśli apelację wniósł
pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa, do apelacji powinno zostać dołączone
pełnomocnictwo. Jak z kolei stanowi art. 128 KPC do apelacji powinny zostać dołączone jej
odpisy i odpisy załączników, a ponadto, jeśli w sądzie nie złożono załączników oryginału, po
jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Zagadnienie odpisów pełnomocnictwa reguluje samodzielnie art. 89 KPC, zgodnie z którym
pełnomocnik jest obowiązany przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy
pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa wraz z odpisem
dla strony przeciwnej.

Co do wymogu oznaczenia rodzaju pisma zastosowanie znajduje reguła ogólna z art. 130 § 1
zd. 2 w zw. z art. 391 § 1 KPC, zgodnie z którym mylne oznaczenie pisma procesowego lub
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inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania
go w trybie właściwym (tak np. jeszcze na gruncie postępowania rewizyjnego SN w post.
z 4.4.1995 r., I PRN 5/95, OSNAPiUS 1995, Nr 17, poz. 217).

Do apelacji powinny zostać dołączone jej odpisy. Kodeks nie zawiera definicji legalnej
odpisu. Przyjmuje się, że pod tym terminem należy rozumieć dokument o identycznej treści co
oryginał, niezależnie od techniki jego wytworzenia. W praktyce może to być zatem dokument
przepisany ręcznie, kserokopia, dalszy wydruk z komputera itp. Na tym tle rodzą się dwa
problemy. Po pierwsze, czy odpisem można określić tekst oryginału przepisany przez autora,
jeśli pomiędzy treścią obu tekstów zachodzą różnice. Ma to znaczenie w sytuacjach osób,
które sporządziły i wniosły do sądu jeden egzemplarz apelacji i nie dysponują jego odpisem,
a nie mogą udać się osobiście do siedziby sądu celem wykonania na miejscu odpisu (np.
z racji pozbawienia wolności). Po drugie, powstaje problem, czy odpis musi zostać podpisany
przez autora. Na pierwsze z tych pytań należy udzielić odpowiedzi twierdzącej, o ile różnice
te są nieznaczne i nie mają żadnego, merytorycznego znaczenia. Wydaje się bowiem, że
ideą obowiązku załączenia odpisu jest stworzenie dla drugiej strony możliwości poznania
argumentacji przeciwnika. Na drugie z tych pytań orzecznictwo odpowiada obecnie negatywnie
(tak m.in. post. SN z 18.10.2002 r., V CKN 1830/00, OSNC 2004, Nr 1, poz. 9), aczkolwiek
zagadnienie budziło w przeszłości kontrowersje (por. chociażby post. SN z 27.8.1998 r., III CZ
107/98, OSNC 1999, Nr 9, poz. 52).

2. Artykuł 466 KPC. Wyjątkową regulację odnoszącą się do formy apelacji zawiera art. 4664
KPC odnoszący się do postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych. Zgodnie z tym przepisem, pracownik lub ubezpieczony działający bez adwokata
lub radcy prawnego może zgłosić w sądzie właściwym ustnie do protokołu powództwo oraz
treść środków odwoławczych i innych pism procesowych.

III. Oznaczenie zaskarżonego wyroku i zakresu zaskarżenia
1. Znaczenie wskazania zakresu zaskarżenia. Zawarty w art. 368 § 1 pkt 1 KPC5

wymóg wskazania zakresu zaskarżenia (a także wniosków apelacyjnych) pełni podwójną
rolę. Po pierwsze, decyduje o granicach prawomocności orzeczenia w części niezaskarżonej
(art. 363 § 1 KPC) z drugiej zaś – o granicach kognicji sądu II instancji (tak SN w uchw.
z 17.11.2009 r., III CZP 83/09, OSNC 2010, Nr 5, poz. 69). W części niezaskarżonej zatem
wyrok jest prawomocny z wszystkimi tego konsekwencjami w postaci możliwości stwierdzenia
prawomocności i nadania klauzuli wykonalności.

2. Wymóg oznaczenia zaskarżonego wyroku i zakresu zaskarżenia. Wymóg oznaczenia6
zaskarżonego wyroku nie nastręcza w praktyce problemów.

Zakres przedmiotowy zaskarżenia i zakres przedmiotowy wniosku apelacyjnego powinny
być tożsame. Zakres przedmiotowy wniosku apelacyjnego musi w całości wypełniać zakres
przedmiotowy zaskarżenia wyroku sądu I instancji (tak SN w post. z 30.8.2006 r., II CZ 53/06,
Legalis oraz z 4.10.2006 r., II CZ 65/06, Legalis). Odnosi się to np. do sytuacji, w której
wyrokiem sądu I instancji objęto więcej niż jedno roszczenie. Jak w odniesieniu do takiego
stanu faktycznego, na gruncie nieobowiązującego art. 3701 przyjął SN w uchwale z 26.4.2007 r.
(III CZP 20/07, OSNC 2008, Nr 6, poz. 61), apelacja sporządzona przez adwokata, w której
zaskarżeniem objęto rozstrzygnięcia dotyczące dwóch roszczeń, a wnioskiem apelacyjnym tylko
jedno z nich podlega odrzuceniu wyłącznie w części niezawierającej wniosku apelacyjnego.

Ewentualne rozbieżności pomiędzy zakresem zaskarżenia a wnioskami apelacyjnymi, jeśli
nie dają się usunąć na drodze wykładni treści apelacji (art. 130 § 1 zd. 2 w zw. z art. 391 § 1
KPC), powinny zostać usunięte w trybie art. 370 KPC.

Zarazem jednak ustalając, czy i w jakim zakresie apelujący dopełnił wymogu wskazania
zakresu zaskarżenia powinno się unikać nadmiernego rygoryzmu. Przyjmuje się zatem
w orzecznictwie, że np. brak w apelacji zwrotów ustawowych o zaskarżeniu wyroku „w całości”
albo „w części” nie powoduje odrzucenia apelacji, jeżeli z użytych przez pełnomocnika będącego
adwokatem odmiennych zwrotów w sposób jednoznaczny wynika zakres zaskarżenia (tak SN
w post. z 19.4.2007 r., I CZ 19/07, Legalis). Jeżeli bez szczegółowego badania treści apelacji,
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w sposób oczywisty wynika z niej zakres zaskarżenia wyroku sądu I instancji, oznaczenie
w apelacji zaskarżonego wyroku bez wskazania zakresu zaskarżenia, nie uzasadnia odrzucenia
apelacji, bowiem stanowi jedynie oczywistą omyłkę w sformułowaniu tego elementu apelacji
(tak w post. SN: z 14.11.2006 r., II CZ 87/06, Legalis; z 16.11.2006 r., II CZ 80/06, Legalis;
z 13.4.2007 r., I CZ 14/07, Legalis). Wyrazem wskazanej wyżej tendencji jest również pogląd,
że jeżeli apelacja zawiera stwierdzenia: „zaskarżam powyższy wyrok w całości”, „wnoszę
o uchylenie wyroku” i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, to stwierdzenia te
choć zawarte w różnych miejscach tego środka odwoławczego w świetle reguł znaczeniowych
języka polskiego wskazują, po pierwsze na to, że strona skarżąca zaskarżyła wyrok w całości,
a po wtóre, iż zawarła w apelacji wniosek o jego uchylenie w całości. Choć zatem wymagania
wynikające art. 368 § 1 i z art. 368 § 1 pkt 5 KPC są odrębne, to w omawianym wypadku
apelacja je spełnia (tak SN w post. z 5.8.2005 r., II CZ 67/05, Legalis).

Kończąc powyższe rozważania należy jeszcze przywołać pogląd wyrażony na tle postepowania
nieprocesowego, że zaznaczenie w apelacji zakresu żądanej zmiany lub uchylenia zaskarżonego
orzeczenia w sposób niezgodny z granicami zaskarżenia nie stanowi braku uniemożliwiającego
nadanie biegu apelacji, jeżeli ze względu na tzw. integralność zaskarżonego orzeczenia sąd
II instancji może wyjść poza te granice oraz granice wniosków (tak SN w uchw. z 17.11.2009 r.,
III CZP 83/09, OSNC 2010, Nr 5, poz. 69).

IV. Zwięzłe przedstawienie zarzutów
1. Zarzuty i ich zwięzłe uzasadnienie jako wymóg konstrukcyjny apelacji. Komentowany 7

przepis w art. 368 § 1 pkt 2 i 3 KPC wymaga wskazania zwięzłego przedstawienia zarzutów
oraz ich uzasadnienia jako dwóch odrębnych elementów składowych apelacji. Nie oznacza to, że
elementy te muszą wystąpić w części motywacyjnej apelacji osobno. Ustawa nie wymaga ani nie
nawiązuje do klasycznego, ugruntowanego podziału podstaw apelacyjnych a funkcjonującego
jeszcze w systemie rewizyjnym na zarzuty tyczące się prawa materialnego i formalnego. Co
więcej, ustawodawca w żaden sposób w komentowanym przepisie nie sprecyzował ich natury.
W praktyce jednak twierdzenia zawarte w apelacji klasyfikuje się na zarzuty, które dotyczą
obrazy prawa materialnego oraz te, które dotyczą obrazy prawa procesowego. Te z kolei dzieli
się na prowadzące do nieważności postępowania oraz pozostałe, które podlegają z kolei ocenie
przez pryzmat wpływu na treść rozstrzygnięcia.

Jedynym rodzajem zarzutów, który ustawa definiuje, co więcej formułuje wymogi odnoszące
się do jego przedstawienia jest powołanie nowych faktów i dowodów co do których komentowany
przepis wymaga również wykazania, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem I instancji
nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później. Regulacja ta wynika
z ograniczeń, jakim poddane jest powołanie się na prawo nowości w postępowaniu apelacyjnym
(art. 381 KPC).

Konieczność oparcia apelacji na określonych zarzutach wynika z faktu, że postępowanie
apelacyjne, stanowiąc dalszy etap postępowania rozpoznawczego, prowadzi jednak do kontroli
orzeczenia sądu I instancji. Należy zatem wymagać od apelującego aby wskazał sądowi kierunki
owej kontroli, nawet jeśli zarzuty czynione w płaszczyźnie prawa materialnego nie są dla sądu
odwoławczego wiążące w tym sensie, że sąd ten stosuje prawo materialne z urzędu, może
zatem dokonać odmiennej oceny prawnej danego stanu faktycznego niezależnie, czy ocena ta
była mu „proponowana” w apelacji. Ponadto zarzuty kwestionujące wyrok sądu I instancji na
gruncie prawa procesowego wiążą sąd II instancji z wyjątkiem nieważności postępowania, którą
to nieważność sąd ten dostrzega z urzędu [tak SN w uchw. SN (7, zasada prawna) z 31.1.2008 r.,
III CZP 49/07, OSNC 2008, Nr 6, poz. 55].

Zarzuty apelacyjne mogą być podniesione również na dalszym etapie postępowania
(por. komentarz do art. 378 KPC). Na temat funkcji zarzutów apelacyjnych por. także komentarz
do art. 378 KPC.

2. Sposób redakcji zarzutów apelacyjnych. Zarzuty apelacyjne mogą być formułowane 8
w sposób dowolny i nie muszą ściśle określać dostrzeżonych uchybień ze wskazaniem
konkretnych przepisów ocenianych jako naruszone. W związku z tym, zważywszy także na
nieobowiązywanie w postępowaniu apelacyjnym przymusu adwokacko-radcowskiego, dopusz-
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czalne są zarzuty formułowane w sposób ogólny. Tym bardziej niewykluczone są zarzuty
wprawdzie wytykające konkretne uchybienia, ale odbiegające od argumentacji jurydycznej,
nieodnoszące się do konkretnych przepisów, nieposługujące się językiem prawniczym, pojęciami
prawno-technicznymi itd. [por. np. uchw. SN(7, zasada prawna) z 31.1.2008 r., III CZP 49/07,
OSNC 2008, Nr 6, poz. 55; wyr. SN z 18.6.2010 r., V CSK 448/09, Legalis].

Z drugiej jednak strony w takim czy innym języku i o takim, czy innym stopniu ogólności,
zarzuty muszą jednak w apelacji zostać sprecyzowane. Warto bowiem przytoczyć postanowienie
SN z 29.4.1999 r. (I CKN 170/99, Legalis), w którym wypowiedziano tezę, że nieprzytoczenie
przez skarżącego konkretnie określonych zarzutów i ich uzasadnienia, a zamieszczenie tylko
nader ogólnikowego stwierdzenia, iż strona kwestionuje wyrok, nie może być poczytane za
wadę apelacji, lecz tylko za jej brak formalny, uzasadniający wezwanie skarżącego w trybie
art. 130 KPC do uzupełnienia apelacji w wyznaczonym terminie pod rygorem jej odrzucenia
(art. 370 KPC).

3. Zarzuty apelacyjne w postępowaniu uproszczonym. Odmienną regulację zawierają9
przepisy o postępowaniu w sprawach uproszczonych. Jest to jedyne postępowanie odrębne, które
posiada własne przepisy o postępowaniu apelacyjnym. Artykuł 5059 § 11 KPC wymaga oparcia
apelacji na ściśle określonych zarzutach: naruszenia prawa materialnego, które może przybrać
postać bądź błędnej jego wykładni bądź niewłaściwego zastosowania, lub naruszenia przepisów
postępowania, jeśli mogło ono mieć wpływ na wynik sprawy. Regulacja ta wynika z charakteru
apelacji w postępowaniu uproszczonym, jako apelacji ograniczonej.

Powyższa regulacja znajduje również odpowiednie zastosowanie w sprawach europejskiego
postępowania w sprawie drobnych roszczeń (art. 50527 § 1 KPC).

V. Wnioski apelacyjne
1. Wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany10

lub uchylenia (art. 368 § 1 pkt 5 KPC) spełnia podwójną rolę. Nie tylko oznacza, jakiej treści
orzeczenie ma wydać sąd apelacyjny (uchylenie lub zmiana wyroku, rzadziej wydanie orzeczenia
procesowego o umorzeniu postępowania lub odrzuceniu pozwu), ale także zakreśla granice
zaskarżenia. W tej części w jakiej określa kierunek sugerowanego rozstrzygnięcia wniosek nie
wiąże sądu. W tym zakresie, w którym wskazuje granice zaskarżenia, jest dla sądu odwoławczego
wiążący, wyznaczając granice jego kognicji.

Jak była o tym wyżej mowa nie mogą powstawać wątpliwości dotyczące zakresu zaskarżenia.
Stąd brak lub niedokładność wniosku apelacyjnego w części odnoszącej się do zakresu
zaskarżenia stanowi okoliczność uniemożliwiającą nadanie apelacji właściwego biegu (tak post.
SN z 21.12.1999 r., III CKN 849/99, Legalis).

VI. Oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia
1. Uwagi ogólne. Zgodnie z art. 368 § 2 KPC w sprawach o prawa majątkowe należy oznaczyć11

wartość przedmiotu zaskarżenia. Obowiązek wskazania wartości przedmiotu zaskarżenia nie
ciąży na apelującym w sprawie, której przedmiotem jest prawo niemajątkowe.

Wartość przedmiotu zaskarżenia na ogół odpowiada wartości przedmiotu sporu. Jak stanowi
komentowany przepis może być od wartości przedmiotu sporu wyższa gdy powód rozszerzył
powództwo. Orzeczenie ponad żądanie, o którym mowa w komentowanym przepisie, nie wchodzi
obecnie w grę.

W wypadku zaskarżenia przez powoda wyroku w części oddalającej powództwo i rozkłada-
jącej zasądzoną część na raty, wartość przedmiotu zaskarżenia powinna obejmować zarówno
kwotę odpowiadającą wysokości oddalonego roszczenia, jak i kwotę wskazaną według wyżej
określonych kryteriów.

2. Obowiązek wskazania wartości przedmiotu zaskarżenia. Orzecznictwo dostarcza12
przykładów sytuacji, w których wymaganie wskazania w apelacji wartości przedmiotu
zaskarżenia jest traktowane liberalnie lub też niedochowanie tego wymagania nie pociąga
za sobą wezwania do jego uzupełnienia pod rygorem odrzucenia apelacji. W postanowieniu
z 17.11.1998 r. (II UKN 477/98, OSNAPiUS 2000, Nr 4, poz. 163) SN uznał, że jeżeli strona
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w apelacji kwestionuje wysokość zasądzonego roszczenia, a z okoliczności sprawy wynika, o jaką
kwotę chodzi, to nieprecyzyjne określenie wartości przedmiotu zaskarżenia nie może uzasadniać
odrzucenia apelacji (art. 370 w zw. z art. 368 § 2 KPC). W uchwale z 7.7.2005 r. (II UZP 7/05,
OSNAPiUS 2005, Nr 24, poz. 396) SN przyjął natomiast, że jeżeli żądanie dotyczyło zasądzenia
konkretnej kwoty pieniężnej, to apelacja zaskarżająca w całości wyrok sądu I instancji oddalający
odwołanie, w której nie oznaczono wartości przedmiotu zaskarżenia, nie jest dotknięta brakiem
uniemożliwiającym nadanie jej prawidłowego biegu w rozumieniu art. 130 § 1 w zw. z art. 391
§ 1 KPC (zob. także post. SN z 8.3.2007 r., III CZ 11/07, Legalis oraz post. SN z 15.9.2000 r.,
I PZ 58/00, OSNAPiUS 2002, Nr 9, poz. 214; post. SN z 17.11.2005 r., I CZ 130/05, Legalis
i post. SN z 8.2.2006 r., II CZ 3/06, Legalis).

Wyrazem tej tendencji jest również pogląd, w myśl którego nieuzupełnienie przez stronę braku
formalnego apelacji, polegającego na niewskazaniu wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawie
o naruszenie posiadania, nie uzasadnia odrzucenia apelacji (tak SN w uchw. z 27.3.2008 r.,
III CZP 7/08, OSNC 2009, Nr 4, poz. 55). Pogląd powyższy został ostatnio podtrzymany
(post. SN z 3.10.2014 r., V CZ 63/14, Legalis).

3. Wartość przedmiotu zaskarżenia a rozłożenie świadczenia na raty. Trudności 13
w praktyce nasuwa określenie wartości przedmiotu zaskarżenia w wypadku, gdy przedmiotem
apelacji jest wyłącznie rozłożenie lub brak rozłożenia zasądzonego świadczenia na raty (art. 320
KPC). W uchwale z 28.1.1971 r. (III CZP 95/70, OSNCP 1971, Nr 6, poz. 96) na gruncie rewizji
SN stwierdził, że w takim wypadku wartość przedmiotu zaskarżenia stanowi wskazana przez
skarżącego w rewizji kwota. Wypowiedź ta zachowuje nadal aktualność, co przypomniał SN
w uchwale z 21.6.2012 r. (III CZP 35/12, Prok. i Pr. – wkł. 2012, Nr 6, s. 10). Czytamy w niej,
że w sprawie o roszczenie pieniężne zaskarżenie apelacją braku rozłożenia na raty wartość
przedmiotu zaskarżenia stanowi wskazana przez skarżącego kwota, określająca wartość jego
naruszonego interesu prawnego. W judykatach tych uznaje się, że – w takim wypadku – dla
apelującego kwestionującego wyłącznie rozstrzygnięcie w przedmiocie rozłożenia roszczenia
na raty, nie jest to już sprawa o roszczenie pieniężne (prawomocnie już rozstrzygnięte), nie
przestaje natomiast być sprawą majątkową. Ocena interesu majątkowego skarżącego nie jest
możliwa w oderwaniu od charakteru wyroku rozkładającego zasądzone roszczenie na raty.
Rozłożenie zasądzonego świadczenia na raty ma ten skutek – wskazany w uchwale składu
siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 22.9.1970 r. (III PZP 11/70, OSNCP 1971, Nr 4, poz. 61)
– że wierzycielowi nie przysługują odsetki od ratalnych świadczeń za okres od daty wyroku do
daty płatności poszczególnych rat (tak SN w uchw. z 15.12.2006 r., III CZP 126/06, OSNC 2007,
Nr 10, poz. 147). Odwołując się zatem do dwóch wyżej przywołanych judykatów, w sytuacji
zaskarżenia rozłożenia roszczenia na raty wartością przedmiotu sporu może być suma utraconych
odsetek ustawowych. Z kolei w sytuacji odwrotnej (nierozłożenia roszczenia na raty), może ją
stanowić suma koniecznych do zapłacenia odsetek, choć – w realiach danej sprawy – można
wyobrazić sobie również inny sposób wskazania wartości przedmiotu sporu.

Powyższe uwagi odnoszą się również do zaskarżenia orzeczenia wyznaczającego odpowiedni
termin do spełnienia świadczenia w sprawie o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie
pomieszczenia.

4. Wartość przedmiotu zaskarżenia w wypadkach szczególnych. Wartością przedmiotu 14
zaskarżenia w razie zaskarżenia wyroku wstępnego jest wartość przedmiotu sporu (tak w post.
SN z 13.8.1970 r., II CZ 103/70, OSNCP 1971, Nr 3, poz. 58 i uchw. SN z 25.4.1974 r., III CZP
11/74, OSNCP 1974, Nr 12, poz. 211).

Z kolei w sprawach, których przedmiotem pozwu jest żądanie oparte na przepisach o akcji
pauliańskiej wartość przedmiotu zaskarżenia stanowi wysokość chronionej wierzytelności.

Osobnym problemem jest wysokość wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach z powódz-
twa przeciwegzekucyjnego. Nie stanowi jej z pewnością kwota na którą opiewa tytuł wykonawczy
(tak w uchw. SN z 13.10.1971 r., III CZP 61/71, OSNCP 1972, Nr 4, poz. 63 i wyr. SA
w Poznaniu z 24.1.2013 r., I ACz 107/13, niepubl.).
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