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WSTĘP

Niniejsza praca umożliwi zainteresowanym zdobycie umiejętności 
interpretacji przepisów postępowania cywilnego. W  założeniu ma 
ona służyć jako materiał dydaktyczny zarówno dla studentów stu-
diów prawniczych, jak i  dla aplikantów przygotowujących się do 
pracy w  zawodzie sędziego, radcy prawnego czy adwokata. Także 
osoby wykonujące już zawody prawnicze mają możliwość zapoznania 
się z  nowym orzecznictwem oraz poglądami doktryny na wybrane 
zagadnienia.

Opracowane kazusy dotyczą wszystkich części kodeksu postępowania 
cywilnego, zarówno postępowania rozpoznawczego, postępowania 
zabezpieczającego, postępowania egzekucyjnego, jak i  międzyna-
rodowego postępowania cywilnego oraz przepisów o  sądzie polu-
bownym (arbitrażowym). Kazusy opracowane zostały na podstawie 
stanów faktycznych, z  którymi często można się spotkać w  sądach 
powszechnych. Do  każdego kazusu dołączono wykaz orzecznictwa 
sądów polskich lub międzynarodowych, a także spis głównych pozy-
cji literatury.





Kazus 1

DROGA SĄDOWA 
W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

Stan faktyczny

W pozwie z dnia 10 lipca 2011 r., skierowanym do Sądu Rejonowego 
w Słupsku, Marzena Dymkowska domagała się rozwiązania przez 
sąd stosunku prawnego, który uprawniał jej byłego męża Adama 
Dymkowskiego do używania lokalu, oraz nakazania pozwanemu 
opróżnienia lokalu i wydania orzeczenia o wymeldowaniu wymie-
nionego.

W uzasadnieniu Marzena Dymkowska wyjaśniła, że w wyroku z dnia 
10 maja 2011 r. Sąd Okręgowy w Słupsku orzekł o rozwiązaniu mał-
żeństwa stron przez rozwód z winy pozwanego. Strony postępowania 
wspólnie z dwojgiem małoletnich dzieci zamieszkują w wynajmowa-
nym od gminy Słupsk lokalu mieszkalnym. Swoje żądanie opróżnie-
nia lokalu powódka uzasadniła tym, iż Adam Dymkowski wykracza 
w  sposób rażący i  uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, 
czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, a ponad-
to swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne 
zamieszkiwanie. Pozwany bowiem nadużywa alkoholu i  pod jego 
wpływem wszczyna w godzinach nocnych awantury, zakłócając tym 
samym ciszę nocną, oraz niszczy stałe elementy mieszkania. Na za-
chowanie pozwanego sąsiedzi składali liczne skargi do zarządcy. 
Kilkakrotnie w  ciągu ostatniego kwartału interweniowali również 
funkcjonariusze policji.
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Żądanie wymeldowania Adama Dymkowskiego powódka uza-
sadniła obowiązkiem wynikającym z  art.  33 ust.  1 ustawy z  dnia 
24 września 2010 r.  o ewidencji ludności (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 722 z późn. zm.), który stanowi, że obywatel polski, który opusz-
cza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego 
przed upływem deklarowanego okresu pobytu, obowiązany jest się 
wymeldować.

Pytania i polecenia

1. Przedstaw zagadnienie drogi sądowej w postępowaniu cywilnym.
2. Oceń dopuszczalność drogi sądowej w przedmiotowej sprawie.

Stan prawny

• Art. 1, 2, 199 § 1 pkt 1 k.p.c.
• Art. 13 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokato-

rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywil-
nego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.)

• Art. 4 i 24 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 722 z późn. zm.)

Odpowiedzi na pytania

1. Droga sądowa

A
Droga sądowa jest pojęciem ustawowym. Mowa o  niej 
w  art.  77 ust.  2 Konstytucji RP, który stanowi, że ustawa nie 

może nikomu zamykać drogi sądowej do dochodzenia naruszonych 
wolności lub praw.

To konstytucyjne pojęcie drogi sądowej należy odnieść również do pro-
cedury cywilnej, wskazując na art. 1 i 2 k.p.c. Zgodnie z przywołanymi 
przepisami kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie 
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sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzin-
nego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z za-
kresu ubezpieczeń społecznych oraz w  innych sprawach, do których 
przepisy tego kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych. Wymie-
nione sprawy są w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego spra-
wami cywilnymi, podlegającymi rozpoznaniu przez sądy powszechne 
oraz Sąd Najwyższy, chyba że przepis ustawy kieruje je do właściwości 
sądów szczególnych lub innych organów.

Ocena sprawy przez pryzmat art.  1  k.p.c. zależy przede wszystkim 
od przedmiotu procesu, tj.  przedstawionego pod osąd roszczenia, 
oraz od wskazanego przez powoda stanu faktycznego. Te  dwa ele-
menty bowiem, konkretyzując stosunek prawny zachodzący między 
stronami, kształtują charakter sprawy i tym samym nadają jej – lub 
odejmują – przymiot sprawy cywilnej. Dopuszczalność drogi sądo-
wej zależy zatem od okoliczności faktycznych przytoczonych przez 
powoda jako podstawa roszczenia, nie jest natomiast warunkowana 
wykazaniem istnienia tego roszczenia. Innymi słowy, „posiadanie” 
prawa, którego ochrony żąda powód, potrzebne jest nie do wszczęcia 
i prowadzenia, lecz do wygrania procesu.

2. Dopuszczalność drogi sądowej

Żądanie zgłoszone przez powódkę w zakresie rozwiązania przez sąd 
stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu przez jej 
byłego męża Adama Dymkowskiego i  nakazania jego opróżnienia 
znajduje uzasadnienie w art.   13 ustawy o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Jest 
ono determinowane istnieniem stosunku najmu, a więc stosunkiem 
cywilnym – zobowiązaniowym. Sprawa taka jest więc sprawą cywil-
ną w rozumieniu art. 1 k.p.c.

Z kolei stosunek prawny ma charakter administracyjny wtedy, gdy 
jednym z  uczestników jest organ administracyjny występujący 
z  mocy swej władzy zwierzchniej, związane zaś z  tym stosunkiem 
świadczenia należą do zarządzającej i wykonawczej działalności tego 
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nistracyjnego w stanie spoczynku; autor wielu publikacji, w tym komentarzy, 
monografii, rozpraw, artykułów, glos i recenzji. 

Tomasz Radkiewicz – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania 
Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, sędzia 
sądu rejonowego; wykładowca w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 
w Krakowie oraz na aplikacjach adwokackiej, radcowskiej i notarialnej. Autor wielu 
publikacji w szczególności dotyczących postępowania dowodowego oraz postępowania 
nieprocesowego. 

Piotr Skibiński  – sędzia Sądu Rejonowego w Stargardzie do 2009 r.; w latach  
2007–2009 delegowany do pełnienia czynności głównego specjalisty w Minister  s twie 
Sprawiedliwości; od 2009 r. notariusz w Stargardzie; autor publikacji z zakresu prawa 
cywilnego i prawa cywilnego procesowego.

Zagadnienia omawiane w podręczniku dotyczą postępowania rozpoznawczego, 
zabezpieczającego, egzekucyjnego, a także międzynarodowego postępowania 
cywilnego. Kazusy zostały opracowane z uwzględnieniem stanów faktycznych.

W wydaniu trzecim uwzględniono:
– zmiany dotyczące dowodzenia i postępowania dowodowego,
– materię informatyzacji postępowania cywilnego,
– wybrane przepisy dotyczące europejskiego postępowania cywilnego.

Publikacja jest ważnym materiałem dydaktycznym zarówno dla studentów studiów 
prawniczych, poznających dopiero procedurę cywilną, jak i dla aplikantów 
przygotowujących się do pracy w zawodzie sędziego, radcy prawnego czy adwokata, 
jak również osób, które chcą pogłębić wiedzę z tej dziedziny.
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