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Postępowanie cywilne wydane w serii Meritum, to systemowe ujęcie dotyczące wszystkich ro-
dzajów postępowania w sprawach cywilnych oraz w regulacjach międzynarodowych i unijnych 
tych spraw. 
Celem publikacji jest przedstawienie poglądów doktryny i stanowiska wyrażanego w orzecz-
nictwie w zakresie przesłanek, przebiegu oraz zakończenia postępowania w omawianych 
sprawach. 
Istotne jest wskazanie na ważne elementy prezentowanych zagadnień, zmiany przepisów pra-
wa, linii orzeczniczej bądź interpretacji poszczególnych instytucji, a także odwoływanie się 
do praktycznych wzorów i rozwiązań, przy jednoczesnym powołaniu bogatej literatury i judy-
katury. 
Część pierwsza to wprowadzenie do podstawowych zasad i terminów, jak też przedstawienie 
instytucji prawa procesowego oraz jego wykładni. Część druga zawiera kompleksowe omó-
wienie wszczęcia, przebiegu i zakończenia postępowania rozpoznawczego w zwykłym postę-
powaniu i w ramach postępowań odrębnych. Część trzecia stanowi przedstawienie wszyst-
kich rodzajów postępowania nieprocesowego. Część czwarta zawiera szczegółowe omówienie 
przebiegu postępowania zabezpieczającego i skutków jego przeprowadzenia. W części piątej 
dokonano całościowej analizy postępowań wykonawczych, tj. postępowania klauzulowego, po-
stępowania o wyjawienie majątku. Część szósta to omówienie postępowania egzekucyjnego 
(tj. części ogólnej i poszczególnych sposobów prowadzenia egzekucji). Część siódma zawiera 
omówienie w pogłębiony sposób zagadnień dotyczących postępowania cywilnego w regula-
cjach prawa unijnego i międzynarodowego. Część ósma poświęcona została zagadnieniom 
postępowania arbitrażowego i mediacji. 
W związku z powyższym publikacja niewątpliwie będzie pomocna zarówno dla osób zajmu-
jących się nauką prawa postępowania cywilnego, jak i dla osób wykonujących zawody praw-
nicze. Jednocześnie opracowanie stanowi pogłębioną analizę poszczególnych instytucji słu-
żących ochronie prawnoprocesowej, choć przedstawioną w przystępnej i praktycznej formie. 

prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ
– redaktor naukowy

Wrocław, grudzień 2016 r.
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1. Źródła prawa

d. k.p.c. rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego  (tekst jedn.: Dz. U. z 1950 r. Nr 43, poz. 394 z późn. zm.)

k.c. ustawa z  dnia 23 kwietnia 1964  r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.  U. z  2016  r. 
poz. 380 z późn. zm.)

k.k. ustawa z  dnia 6 czerwca 1997  r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.  U. z  2016  r. 
poz. 1137)

k.k.w. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 
z późn. zm.)

k.m. ustawa z dnia 18 września r. – Kodeks morski (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 66)

Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2 kwietnia 1997  r. (Dz.  U. Nr  78, 
poz. 483 z późn. zm.)

Konwencja 
Europejska

Konwencja Europejska o międzynarodowym arbitrażu handlowym, sporządzona 
w Genewie w dniu 21 kwietnia 1961 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 40, poz. 270)

Konwencja 
Nowojorska

Konwencja Nowojorska o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń 
arbitrażowych, sporządzona w Nowym Jorku w dniu 10 czerwca 1958 r. (Dz. U. 
z 1962 r. Nr 9, poz. 41)

k.p. ustawa z  dnia 26 czerwca 1974  r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.  U. z  2016  r. 
poz. 1666)

k.p.a. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

k.p.c. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1822)

k.p.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1749)

k.r.o. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.) 

k.s.h. ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.)

k.w. ustawa z  dnia 20 maja 1971  r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz.  U. z  2015  r. 
poz. 1094 z późn. zm.)

p.a.s.c. ustawa z  dnia 28 listopada 2014  r. – Prawo o  aktach stanu cywilnego (Dz.  U. 
poz. 1741 z późn. zm.) 

p.g.k. ustawa z  dnia 17 maja 1989  r. – Prawo geodezyjne i  kartograficzne (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1629)
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u.s.d.g. ustawa z  dnia 2 lipca 2004  r. o  swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1829)

u.s.m. ustawa z  dnia 15 grudnia 2000  r. o  spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.)

ustawa modelowa 
UNCITRAL

ustawa o międzynarodowym arbitrażu handlowym modelowa z dnia 11 grudnia 
1985 r. UNCITRAL

ustawa o SN ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1254)

u.ś.u.d.e. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.)

u.w.l. ustawa z  dnia 24 czerwca 1994  r. o  własności lokali (tekst jedn.: Dz.  U. z  2015  r. 
poz. 1892)

 
2. Organy orzekające

ETS/ TSUE Europejski Trybunał Sprawiedliwości/ Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

NSA Naczelny Sąd Administracyjny

SA sąd apelacyjny

SN Sąd Najwyższy

SO sąd okręgowy

SOKiK Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

TK Trybunał Konstytucyjny

WSA wojewódzki sąd administracyjny

 
3. Publikatory i czasopisma

ADR ADR Arbitraż i Mediacja

Biul. SN Biuletyn Sądu Najwyższego

Dz. U. Dziennik Ustaw

Dz. Urz. UE Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

EP Edukacja Prawnicza

EPS Europejski Przegląd Sądowy

GSP Gdańskie Studia Prawnicze 

KPP Kwartalnik Prawa Prywatnego

KSP Krakowskie Studia Prawnicze

LEX System Informacji Prawnej „Lex OMEGA”

M.P. Monitor Polski 

M. Prawn. Monitor Prawniczy

NP Nowe Prawo

OSA Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych

OSN Orzecznictwo Sądu Najwyższego 

OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna 

OSNC-ZD Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Zbiór Dodatkowy

OSNKW Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa

OSP Orzecznictwo Sądów Polskich

OTK Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

p.p.m. ustawa z  dnia 4 lutego 2011  r. – Prawo prywatne międzynarodowe (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1792)

p.r. ustawa z  dnia 15 maja 2015  r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn.: Dz.  U. 
z 2016 r. poz. 1574 z późn. zm.)

pr. adw. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 615 z późn. zm.)

pr. bank. ustawa z  dnia 29 sierpnia 1997  r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.  U. z  2015  r. 
poz. 128 z późn. zm.)

pr. czek. ustawa z  dnia 28 kwietnia 1936  r. – Prawo czekowe (tekst jedn.: Dz.  U. z  2016  r. 
poz. 462)

pr. not. ustawa z dnia 14 lutego 1991  r. – Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016  r. 
poz. 1796)

pr. spółdz. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 21 z późn. zm.)

pr. weksl. ustawa z  dnia 28 kwietnia 1936  r. – Prawo wekslowe (tekst jedn.: Dz.  U. z  2016  r. 
poz. 160)

p.u. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 233 z późn. zm.)

p.u.s.p. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.)

r.u.s.p. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  dnia 23 grudnia 2015  r. – Regulamin 
urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.)

TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tekst skonsolidowany: Dz. Urz. UE C 83 
z 30.03.2010, s. 47)

TUE Traktat o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30 z późn. zm.) 

u.g.n. ustawa z  dnia 21 sierpnia 1997  r. o  gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)

u.KRS ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 687 z późn. zm.)

u.k.s.c. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 623)

u.k.s.e. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1138 z późn. zm.)

u.k.w.h. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 790 z późn. zm.)

u.o.p.l. ustawa z  dnia 21 czerwca 2001  r. o  ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 

u.p.e. ustawa z  dnia 18 września 2001  r. o  podpisie elektronicznym (tekst jedn.: Dz.  U. 
z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.) [uchylona z dniem 7 października 2016 r.]

u.p.e.a. ustawa z dnia 17 czerwca 1966  r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.)

u.p.n. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1654)

u.p.p.s.c. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach 
cywilnych prowadzonym w  państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz 
o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego 
postępowania (Dz. U. Nr 5, poz. 67 z późn. zm.)

u.p.t.u. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.)



 WyKAz SKrótóW

www.meritum.wolterskluwer.pl/postepowaniecywilne 23
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Pal. Palestra 

PiP Państwo i Prawo

PiZS Praca i Zabezpieczenie Społeczne 

PPC Polski Proces Cywilny

PPE Przegląd Prawa Egzekucyjnego

PPH Przegląd Prawa Handlowego

Pr. Bank. Prawo Bankowe

Probl. Egz. Problemy Egzekucji

Prok. i Pr. Prokuratura i Prawo

Prz. Sejm. Przegląd Sejmowy

PS Przegląd Sądowy

PUG Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego

Rej. Rejent 

RPEiS Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

R. Pr. Radca Prawny

SC Studia Cywilistyczne

SI Studia Iuridica

SP Studia Prawnicze

Wok. Wokanda

 
4. Inne

art. artykuł

ENZ Europejski Nakaz Zapłaty

E.P.S. europejskie poświadczenie spadkowe

n. następny (-a, -e)

orz. orzeczenie 

s. strona

tekst jedn. tekst jednolity 

uchw. uchwała 

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

UZP Urząd Zamówień Publicznych

wyr. wyrok

w zw. w związku

z późn. zm. z późniejszymi zmianami 



CZĘŚĆ I

Zagadnienia ogólne





ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne
Łukasz Błaszczak, Magdalena Mazur-Bądel

SPIS TREŚCI

1. Pojęcie sprawy cywilnej 
(art. 1 k.p.c.)  ......................................  1

2. Pojęcie drogi sądowej  
(art. 2 k.p.c.)  ......................................  6

3. Klauzula dobrych obyczajów 
(art. 3 k.p.c.)  ......................................  8

4. Moc wiążąca wyroku 
karnego  ...................................................  13

A. Rys historyczny instytucji  .....................  13
B. Związek sprawy cywilnej ze sprawa 

karną  ............................................................  14
C. Charakter prawny związania 

wyrokiem karnym  ...................................  15
D. Istota i skutki wynikające ze 

związania ....................................................  16
E. Przesłanki związania sądu 

cywilnego ustaleniami wyroku 

wydanego w postępowaniu 
karnym   .......................................................  17

a. Przesłanka spełnienia przestępstwa  .........  17
b. Przesłanka stwierdzenia popełnienia 

przestępstwa w postępowaniu karnym  ...  23
c. Przesłanka wydania wyroku przez sąd  .....  24
d. Przesłanka prawomocności wyroków 

karnych  .........................................................  25
F. Rodzaje wyroków, których 

ustaleniami związany jest sąd 
w postępowaniu cywilnym  .................  28

a. Uwagi ogólne o wyrokach  ..........................  28
b. Wyroki skazujące  .........................................  30
c. Wyłączenie od związania  ............................  34
d. Moc wiążąca wyroków karnych a zmiana 

kary orzeczonej  ............................................  36
e. Moc wiążąca wyroków karnych 

a zaniechanie wykonania kary  ...................  38
f. Moc wiążąca wyroków a zatarcie 

skazania  ........................................................  39
g. Przedmiotowy zakres związania  ................  40
h. Podmiotowy zakres związania  ...................  42

 



1–2 PrzePISy ogóLNe 

28 www.meritum.wolterskluwer.pl/postepowaniecywilne

 

1. Pojęcie sprawy cywilnej (art. 1 k.p.c.)

1  Sprawa cywilna jest terminem, którym ustawodawca się posługuje w art. 1 k.p.c. zgodnie 
z jego treścią Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w spra-
wach: 
 – ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, 
 – prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz 
 – prawa pracy, jak również 
 – z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz 
 – w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych. 

[Problematyka sprawy cywilnej została obszernie omówiona w opracowaniu Ł. Błaszczak, 
Problematyka sprawy cywilnej i drogi sądowej w kontekście zagadnienia sprawy konstytucyjnej 
i domniemania drogi sądu powszechnego z art. 177 Konstytucji (w:) Konstytucjonalizacja postę-
powania cywilnego, red. Ł. Błaszczak, Wrocław 2015, s. 5 i n.]. 

termin „sprawy cywilnej” pojawił się już w Kodeksie postępowania cywilnego z 1932 r., gdzie 
w art. 1 wskazywano, iż: 

„Kodeks postępowania cywilnego normuje właściwość sądów powszechnych i postępowanie 
przed tymi sądami w sprawach cywilnych, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej”. 

z kolei z art. 2 k.p.c. z 1932 r. wynikało, że: 

„Sądy powszechne rozstrzygają spory o prawa prywatne, chyba że spory te z mocy ustaw szcze-
gólnych są przekazane innym sądom lub władzom”. 

o ile więc Kodeks postępowania cywilnego z 1932 r. nawiązywał do sformułowania sprawy 
cywilnej, o tyle nie wyjaśniał bliżej tego terminu. Dopiero w związku z nowelizacją przepisów 
procesowych z dnia 20 lipca 1950 r., w miejsce ówczesnego brzmienia art. 2 [por. J. Jodłowski, 
Nowe drogi polskiego procesu cywilnego. Założenia ideologiczne reformy postępowania cywil-
nego, Warszawa 1951, s. 56], wprowadzono zapis, zgodnie z którym „sądy powszechne rozpo-
znają sprawy cywilne…”, co najogólniej rzecz ujmując oznaczało, że są to spory wynikłe ze 
stosunków normowanych przez materialne prawo cywilne. Niektórzy przedstawiciele doktry-
ny, szczególnie obcej już dużo wcześniej formułowali pojęcie sprawy cywilnej [por. z. resich, 
Dopuszczalność drogi sądowej, Warszawa 1962, s. 18 i n.; J. Jodłowski, Nowe…, s. 55]. 
Nowela z 1950 r. wyeliminowała z wymienionego przepisu pojęcie sporów o prawa prywatne, 
na rzecz spraw cywilnych. obecnie pojęcie sprawy cywilnej w Kodeksie postępowania cy-
wilnego zostało dookreślone poprzez wskazanie kategorii spraw, które zaliczone są do kate-
gorii nadrzędnej, tj. do sprawy cywilnej [por. Ł. Błaszczak, Problematyka sprawy…, s. 5 i n.]. 

2 z powyższego wynika, że art. 1 k.p.c. normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosun-
ków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz w prawa pracy, jak i również 
w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy 
tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne). Pierwsza kategoria 
wiąże się zatem ze sporami objętymi pojęciem sprawy cywilnej wówczas, gdy wynikają one ze 
stosunków materialnoprawnych; druga kategoria wiąże się ze sporami z zakresu ubezpieczeń 
społecznych oraz trzecia kategoria jest jedynie ujęta w znaczeniu formalnym [por. M. Szydło, 
Ł. Błaszczak, Sprawa antymonopolowa jako przykład sprawy administracyjnej i sprawy go-
spodarczej, PS 2005, nr 7–8, s. 138; W. Siedlecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, 
Warszawa 1977, s. 9; W. Siedlecki, Przedmiot postępowania cywilnego (w:) Wstęp do systemu 
prawa procesowego cywilnego, red. J. Jodłowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–gdańsk 1974, 
s. 149 i n.], czyli sprawami cywilnymi będą te, które są za takie uznane na podstawie ustaw 

szczególnych. Można zatem wyróżnić dwa kryteria charakterystyczne dla wyodrębnienia spra-
wy cywilnej, mianowicie: 
a) kryterium materialne oraz 
b) kryterium formalne. 

3Ad a) 
Kryterium materialne zatem będzie wiązało się z ochroną praw podmiotowych wynikających 
ze stosunków prawnych nie tylko prawa cywilnego, ale również rodzinnego i opiekuńczego, 
a także prawa pracy. Każda więc sprawa dotycząca ochrony praw podmiotowych będzie trak-
towana jako sprawa cywilna bez względu na organ właściwy do jej rozstrzygnięcia. Sprawy te 
z racji ich natury będą wyodrębnione na podstawie kryterium materialnego, jako kryterium 
wiodącego i zasadniczego (i tym samym podstawowego), które wiąże się z określonym sto-
sunkiem prawnym [por. J. Jodłowski, z. resich, J. Lapierre, t. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, 
Postępowanie cywilne, Warszawa 2009, s. 25]. Sprawy te są zatem sprawami cywilnymi we-
dług ich natury i wskazania kodeksowego, aczkolwiek może zdarzyć się, że sprawa będzie 
zmierzała do wywołania skutku w zakresie stosunku cywilnoprawnego sensu largo, a więc 
stosunku osobistego, rodzinnego lub majątkowego i również wówczas będzie kwalifikowana 
do tej kategorii na podstawie samej natury [por. J. gudowski (w:) t. ereciński, J. gudowski, 
M. Jędrzejewska, K. Weitz, P. grzegorczyk, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. 
Postępowanie rozpoznawcze, t. I, red. t. ereciński, Warszawa 2012, s. 22; r. Więckowski, 
Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach cywilnym, Kraków 1991, s. 24; także Ł. Błaszczak, 
Problematyka sprawy…, s. 9], w przeciwieństwie do tych, które ze względu na naturę nie 
są sprawami cywilnymi, jednakże odrębna ustawa nakazuje je za takie uznać, bądź też tych, 
w których źródło kodeksowe odpada, ale natura danej sprawy i wskazanie przepisu szczegól-
nego nakazuje potraktować je jako sprawy cywilne. Skatalogowanie spraw cywilnych w taki 
sposób nie świadczy o tym, że ustawodawca wyjaśnił pojęcie sprawy cywilnej, albowiem do 
tego terminu należałoby podejść z punktu widzenia także samej struktury tworzącej sprawę 
cywilną i dopiero na tej podstawie wyjaśnić jej istotę [por. Ł. Błaszczak, Problematyka spra-
wy…, s. 10]. 

4Ad b)
gdy chodzi zaś o sprawy cywilne w rozumieniu formalnym, to natura tych spraw de facto nie 
będzie miała większego znaczenia, bowiem sprawy zaliczane na tej podstawie z natury swojej 
mogą być sprawami administracyjnymi lub karnymi, a kwalifikowanymi do spraw cywilnych 
jedynie na podstawie stosownej normy prawnej. Sprawy administracyjne ze swej istoty mogą 
opierać się na źródłach w postaci norm administracyjnych i stosunku administracyjnego, 
który jako konstrukcja teoretyczna ukazuje mechanizm działania prawa administracyjnego 
względem podmiotów, wobec których to prawo jest adresowane [J. Filipek, Stosunek admi-
nistracyjnoprawny, Kraków 1968, s. 90; F. Longchamps, O pojęciu stosunku prawnego w pra-
wie administracyjnym, Acta Universitatis Wratislaviensis No 19, Prawo XII, Wrocław 1964, 
s. 63]. tym samym trudno tym sprawom przyznać charakter spraw cywilnych w znaczeniu 
materialnym. W tym względzie ma to dość istotne znaczenie, ponieważ możliwość kwalifikacji 
do kryterium formalnego warunkowana jest stosowną w tym względzie normą prawną, która 
jedynie „pozornie ubiera te sprawy w szatę spraw cywilnych”, podczas, gdy konstrukcyjnie są 
one w dalszym ciągu sprawami administracyjnymi. Natura bowiem tych spraw na skutek pew-
nej kwalifikacji ustawowej nie zostaje zmieniona, a jedynie dochodzi dodatkowe ich ujęcie 
w nową kategorię prawną, właściwą jedynie z punktu widzenia prawa procesowego cywilnego 
[por. Ł. Błaszczak, Problematyka sprawy…, s. 11; M. Myszło, Ł. Błaszczak, Sprawa antymono-
polowa…, s. 139]. W przypadku zaś innych, np. spraw karnych, jedynie posiłkowo stosuje się 
przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Sprawy karne wyrastają ze stosunków kar-
noprawnych, które cechują się zasadniczo tym, iż nawiązują się w następstwie popełnienia 
przez określonego sprawcę czynu zabronionego, brakiem równouprawnienia stron, podda-
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1. Pojęcie sprawy cywilnej (art. 1 k.p.c.)

1  Sprawa cywilna jest terminem, którym ustawodawca się posługuje w art. 1 k.p.c. zgodnie 
z jego treścią Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w spra-
wach: 
 – ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, 
 – prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz 
 – prawa pracy, jak również 
 – z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz 
 – w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych. 

[Problematyka sprawy cywilnej została obszernie omówiona w opracowaniu Ł. Błaszczak, 
Problematyka sprawy cywilnej i drogi sądowej w kontekście zagadnienia sprawy konstytucyjnej 
i domniemania drogi sądu powszechnego z art. 177 Konstytucji (w:) Konstytucjonalizacja postę-
powania cywilnego, red. Ł. Błaszczak, Wrocław 2015, s. 5 i n.]. 

termin „sprawy cywilnej” pojawił się już w Kodeksie postępowania cywilnego z 1932 r., gdzie 
w art. 1 wskazywano, iż: 

„Kodeks postępowania cywilnego normuje właściwość sądów powszechnych i postępowanie 
przed tymi sądami w sprawach cywilnych, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej”. 

z kolei z art. 2 k.p.c. z 1932 r. wynikało, że: 

„Sądy powszechne rozstrzygają spory o prawa prywatne, chyba że spory te z mocy ustaw szcze-
gólnych są przekazane innym sądom lub władzom”. 

o ile więc Kodeks postępowania cywilnego z 1932 r. nawiązywał do sformułowania sprawy 
cywilnej, o tyle nie wyjaśniał bliżej tego terminu. Dopiero w związku z nowelizacją przepisów 
procesowych z dnia 20 lipca 1950 r., w miejsce ówczesnego brzmienia art. 2 [por. J. Jodłowski, 
Nowe drogi polskiego procesu cywilnego. Założenia ideologiczne reformy postępowania cywil-
nego, Warszawa 1951, s. 56], wprowadzono zapis, zgodnie z którym „sądy powszechne rozpo-
znają sprawy cywilne…”, co najogólniej rzecz ujmując oznaczało, że są to spory wynikłe ze 
stosunków normowanych przez materialne prawo cywilne. Niektórzy przedstawiciele doktry-
ny, szczególnie obcej już dużo wcześniej formułowali pojęcie sprawy cywilnej [por. z. resich, 
Dopuszczalność drogi sądowej, Warszawa 1962, s. 18 i n.; J. Jodłowski, Nowe…, s. 55]. 
Nowela z 1950 r. wyeliminowała z wymienionego przepisu pojęcie sporów o prawa prywatne, 
na rzecz spraw cywilnych. obecnie pojęcie sprawy cywilnej w Kodeksie postępowania cy-
wilnego zostało dookreślone poprzez wskazanie kategorii spraw, które zaliczone są do kate-
gorii nadrzędnej, tj. do sprawy cywilnej [por. Ł. Błaszczak, Problematyka sprawy…, s. 5 i n.]. 

2 z powyższego wynika, że art. 1 k.p.c. normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosun-
ków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz w prawa pracy, jak i również 
w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy 
tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne). Pierwsza kategoria 
wiąże się zatem ze sporami objętymi pojęciem sprawy cywilnej wówczas, gdy wynikają one ze 
stosunków materialnoprawnych; druga kategoria wiąże się ze sporami z zakresu ubezpieczeń 
społecznych oraz trzecia kategoria jest jedynie ujęta w znaczeniu formalnym [por. M. Szydło, 
Ł. Błaszczak, Sprawa antymonopolowa jako przykład sprawy administracyjnej i sprawy go-
spodarczej, PS 2005, nr 7–8, s. 138; W. Siedlecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, 
Warszawa 1977, s. 9; W. Siedlecki, Przedmiot postępowania cywilnego (w:) Wstęp do systemu 
prawa procesowego cywilnego, red. J. Jodłowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–gdańsk 1974, 
s. 149 i n.], czyli sprawami cywilnymi będą te, które są za takie uznane na podstawie ustaw 

szczególnych. Można zatem wyróżnić dwa kryteria charakterystyczne dla wyodrębnienia spra-
wy cywilnej, mianowicie: 
a) kryterium materialne oraz 
b) kryterium formalne. 

3Ad a) 
Kryterium materialne zatem będzie wiązało się z ochroną praw podmiotowych wynikających 
ze stosunków prawnych nie tylko prawa cywilnego, ale również rodzinnego i opiekuńczego, 
a także prawa pracy. Każda więc sprawa dotycząca ochrony praw podmiotowych będzie trak-
towana jako sprawa cywilna bez względu na organ właściwy do jej rozstrzygnięcia. Sprawy te 
z racji ich natury będą wyodrębnione na podstawie kryterium materialnego, jako kryterium 
wiodącego i zasadniczego (i tym samym podstawowego), które wiąże się z określonym sto-
sunkiem prawnym [por. J. Jodłowski, z. resich, J. Lapierre, t. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, 
Postępowanie cywilne, Warszawa 2009, s. 25]. Sprawy te są zatem sprawami cywilnymi we-
dług ich natury i wskazania kodeksowego, aczkolwiek może zdarzyć się, że sprawa będzie 
zmierzała do wywołania skutku w zakresie stosunku cywilnoprawnego sensu largo, a więc 
stosunku osobistego, rodzinnego lub majątkowego i również wówczas będzie kwalifikowana 
do tej kategorii na podstawie samej natury [por. J. gudowski (w:) t. ereciński, J. gudowski, 
M. Jędrzejewska, K. Weitz, P. grzegorczyk, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. 
Postępowanie rozpoznawcze, t. I, red. t. ereciński, Warszawa 2012, s. 22; r. Więckowski, 
Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach cywilnym, Kraków 1991, s. 24; także Ł. Błaszczak, 
Problematyka sprawy…, s. 9], w przeciwieństwie do tych, które ze względu na naturę nie 
są sprawami cywilnymi, jednakże odrębna ustawa nakazuje je za takie uznać, bądź też tych, 
w których źródło kodeksowe odpada, ale natura danej sprawy i wskazanie przepisu szczegól-
nego nakazuje potraktować je jako sprawy cywilne. Skatalogowanie spraw cywilnych w taki 
sposób nie świadczy o tym, że ustawodawca wyjaśnił pojęcie sprawy cywilnej, albowiem do 
tego terminu należałoby podejść z punktu widzenia także samej struktury tworzącej sprawę 
cywilną i dopiero na tej podstawie wyjaśnić jej istotę [por. Ł. Błaszczak, Problematyka spra-
wy…, s. 10]. 

4Ad b)
gdy chodzi zaś o sprawy cywilne w rozumieniu formalnym, to natura tych spraw de facto nie 
będzie miała większego znaczenia, bowiem sprawy zaliczane na tej podstawie z natury swojej 
mogą być sprawami administracyjnymi lub karnymi, a kwalifikowanymi do spraw cywilnych 
jedynie na podstawie stosownej normy prawnej. Sprawy administracyjne ze swej istoty mogą 
opierać się na źródłach w postaci norm administracyjnych i stosunku administracyjnego, 
który jako konstrukcja teoretyczna ukazuje mechanizm działania prawa administracyjnego 
względem podmiotów, wobec których to prawo jest adresowane [J. Filipek, Stosunek admi-
nistracyjnoprawny, Kraków 1968, s. 90; F. Longchamps, O pojęciu stosunku prawnego w pra-
wie administracyjnym, Acta Universitatis Wratislaviensis No 19, Prawo XII, Wrocław 1964, 
s. 63]. tym samym trudno tym sprawom przyznać charakter spraw cywilnych w znaczeniu 
materialnym. W tym względzie ma to dość istotne znaczenie, ponieważ możliwość kwalifikacji 
do kryterium formalnego warunkowana jest stosowną w tym względzie normą prawną, która 
jedynie „pozornie ubiera te sprawy w szatę spraw cywilnych”, podczas, gdy konstrukcyjnie są 
one w dalszym ciągu sprawami administracyjnymi. Natura bowiem tych spraw na skutek pew-
nej kwalifikacji ustawowej nie zostaje zmieniona, a jedynie dochodzi dodatkowe ich ujęcie 
w nową kategorię prawną, właściwą jedynie z punktu widzenia prawa procesowego cywilnego 
[por. Ł. Błaszczak, Problematyka sprawy…, s. 11; M. Myszło, Ł. Błaszczak, Sprawa antymono-
polowa…, s. 139]. W przypadku zaś innych, np. spraw karnych, jedynie posiłkowo stosuje się 
przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Sprawy karne wyrastają ze stosunków kar-
noprawnych, które cechują się zasadniczo tym, iż nawiązują się w następstwie popełnienia 
przez określonego sprawcę czynu zabronionego, brakiem równouprawnienia stron, podda-
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Orzecznictwo:
– wyrok SN – Izba Cywilna z dnia 21 maja 2015 r., IV CSK 549/14, Legalis nr 1331210 („Szerokie rozumienie 

sprawy cywilnej i dopuszczalności drogi sądowej prowadzi do konstatacji, że w zasadzie każde roszcze-
nie procesowe, sformułowane jako żądanie zasądzenia, ustalenia lub ukształtowania stosunku prawne-
go, niezależnie od merytorycznej zasadności, może być objęte drogą sądową, pod warunkiem, że do-
tyczy równorzędnych podmiotów. Odnosi się to również do żądania zwrotu nienależnych świadczeń 
o charakterze publicznoprawnym, dla których podstawę materialną stanowią przepisy o bezpodstaw-
nym wzbogaceniu, w szczególności art. 410 § 2 KC.”);

– postanowienie SN – Izba Cywilna z dnia 6 czerwca 2014 r., I CSK 470/13, LEX nr 1523242 („(…). Pojęcie 
sprawy cywilnej powinno być więc rozumiane szeroko i w żadnym wypadku nie może być uzależnione 
od oceny zasadności roszczenia, ponieważ ocena taka wykracza poza problematykę procesową (…). 

 W sytuacji, w której sprawa ma charakter sprawy cywilnej, droga sądowa mogłaby być wyłączona tylko 
wtedy, gdyby przepisy szczególne przekazywały ją do właściwości sądów szczególnych lub innych or-
ganów (art. 2 § 1 i 3 KPC). Okoliczność, że dochodzone świadczenie jest «... zbyt mocno zakorzenione 
w prawie podatkowym...», niczego nie wyjaśnia. Za przepis szczególny przekazujący sprawę cywilną do 
właściwości organu administracyjnego można uznać tylko taki przepis, który wyraźnie wskazuje, że or-
gan ten rozstrzyga daną indywidualną sprawę w sposób władczy w drodze wydania decyzji administra-
cyjnej (…). Poza tym (…) przepis przekazujący rozpoznawanie określonych spraw do właściwości innych 
organów należy – w razie wątpliwości – interpretować ściśle (…).”); 

– wyrok SN – Izba Cywilna z dnia 11 kwietnia 2014 r., I CSK 306/13, Legalis nr 11636790 („Ocena charakteru 
sprawy na podstawie art. 1 KPC zależy od przedmiotu procesu, tj. przedstawionego pod osąd roszczenia 
i przytoczonego przez powoda stanu faktycznego.”); 

– postanowienie NSA z dnia 19 grudnia 2013 r., II GSK 2343/13, Legalis nr 911642 („Zgodnie z art. 1 KPC 
i art. 2 § 1 KPC cywilno-sądowa ochrona prawna w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych jest re-
alizowana przez sądy powszechne i sprawujący nad nimi nadzór judykacyjny Sąd Najwyższy, natomiast 
kognicja sądów administracyjnych przewidziana została wyłącznie w sprawach wymienionych enume-
ratywnie w art. 83 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121). Unor-
mowanie tego przepisu stanowi wyjątek od ustanowionej w art. 83 ust. 2 tej ustawy zasady, że od decy-
zji wydawanych przez organ rentowy w sprawach indywidualnych z zakresu ubezpieczeń społecznych 
przysługuje odwołanie do sądu powszechnego.”);

– postanowienie SN – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 4 kwietnia 2012 r., 
I UK 421/11, Legalis nr 526652 („Sprawy, w których wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych 
dotyczących między innymi ubezpieczeń społecznych – a więc sprawy z zakresu ubezpieczeń społecz-
nych (art. 476 § 2 pkt 1 KPC) – są sprawami cywilnymi (w znaczeniu formalnym) i dlatego podlegają roz-
poznaniu w postępowaniu cywilnym na zasadach przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego 
(art.  1 KPC). Organami władzy sądowniczej powołanymi do rozpoznawania takich spraw są wyłącznie 
sądy powszechne (sądy ubezpieczeń społecznych) i Sąd Najwyższy (art. 2 § 1 KPC), a nie sądy administra-
cyjne. Wynika to również z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.), który wyraźnie stanowi, że od decyzji wydanej 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według 
zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Jedynie od decyzji wydanych przez 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w sprawach enumeratywnie wymienionych w art. 83 ust. 4 tej ustawy 
przysługuje skarga do sądu administracyjnego.”);

– wyrok SN – Izba Cywilna z dnia 3 grudnia 2010 r., I CSK 163/10, LEX nr 818559 („Zobowiązanie podat-
kowe nie jest zobowiązaniem cywilnoprawnym, a  sprawy dotyczące tych zobowiązań, z  oczywistych 
względów, nie są «sprawami cywilnymi» w rozumieniu art. 1 KPC. W konsekwencji, sądy cywilne nie po-
siadają kompetencji do kontroli rozstrzygnięć wydawanych przez organy podatkowe ani też kompeten-
cji do wiążącego orzekania w sprawach wymagających aktu tych organów.”). 

2. Pojęcie drogi sądowej (art. 2 k.p.c.)

6Problematyka drogi sądowej wiąże się nie tylko z regulacją kodeksową, ale również 
z Konstytucją. od strony konstrukcyjnej droga sądowa została uregulowana w art. 2 k.p.c. 
W świetle tej normy do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile 
sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy (art.  2 §  1 
k.p.c.). Nie są rozpoznawane w postępowaniu sądowym sprawy cywilne, jeżeli przepisy szcze-
gólne przekazują je do właściwości innych organów (art. 2 § 3 k.p.c.). 

niem przede wszystkim normom o charakterze kogencyjnym oraz występowaniem charakte-
rystycznej sankcji karnej. różnią się zatem w istotny sposób od stosunków cywilnoprawnych 
czy też nawet administracyjnoprawnych. 

5 Szczególną postać mają sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych wymienione jako 
osobna kategoria w ramach art. 1 k.p.c., przy czym zakres tego pojęcia w głównych swoich 
zarysach wskazany został w art. 476 § 2 i 3 k.p.c., a także w wielu ustawach dotyczących 
prawa zabezpieczenia społecznego. 

[Por. W. Sanetra, Właściwość sądów powszechnych (sądów pracy i ubezpieczeń społecznych) 
i sądów administracyjnych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (w:) Aktualne pro-
blemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, red. M. Błachucki, 
t. górzyńska, Warszawa 2011, s. 86; Ł. Błaszczak, Problematyka sprawy…, s. 11 i 12.] 

Nie bez przyczyny ustawodawca wyodrębnił w przepisie art. 1 k.p.c. sprawy z zakresu ubez-
pieczeń społecznych w osobnej grupie spraw obok spraw wynikających ze stosunków z zakre-
su prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak i obok spraw, do których 
stosuje się przepisy tego Kodeksu z mocy ustaw szczególnych. Kategoria spraw z zakresu 
ubezpieczeń społecznych mogłaby zostać zakwalifikowana do tych spraw cywilnych które za 
takie uchodzą jedynie na podstawie stosownego przepisu ustawy szczególnej, z tą jednak róż-
nicą, że w wypadku tych pierwszych przepisem szczególnym jest art. 459 i 4778 § 1 i 2 k.p.c. 
usytuowany w Kodeksie postępowania cywilnego, a nie w innych źródłach ustawowych. 
W doktrynie aktualne stało się bowiem pytanie, czy sprawy z zakresu ubezpieczeń społecz-
nych traktować jako sprawy cywilne sensu largo (ze względu na ich naturę), czy jako sprawy 
cywilne w znaczeniu formalnym. 

[Por. M. Klimas, Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, 
Warszawa 2013, s. 92; r. Więckowski, Dopuszczalność…, s. 44 i 45; zob. także M. Sawczuk, 
J. Mazurek, Charakter postępowania przed sądami ubezpieczeń społecznych, PiP 1973, z. 12, 
s. 51 i n.]. Charakter spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych w doktrynie i orzecznictwie jest 
dość sporny [por. Ł. Błaszczak, Problematyka sprawy…, s. 12.] 

z przepisu art. 1 k.p.c. wynika, że sprawa cywilna w znaczeniu materialnym jest spra-
wą sądową, z racji tego, że Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie są-
dowe w wymienionych tam sprawach. tego rodzaju sformułowanie może budzić określone 
wątpliwości, albowiem sprawy cywilne mogą być rozpatrywane, poza organem procesowym 
w postaci sądu, również na poziomie organów pozasądowych w postaci chociażby sądu arbi-
trażowego. Jeśli nawet sąd arbitrażowy rozpatruje sprawę wynikającą ze stosunków prawnych 
z zakresu prawa cywilnego czy też prawa pracy, to tego rodzaju sprawa nie traci charakteru 
sprawy cywilnej przez tę okoliczność, albowiem jest to prawnie irrelewantne dla jej statu-
su. Można zatem przyjąć, że sprawa cywilna w znaczeniu materialnym pozostaje taką, 
bez względu na to, jaki organ jest właściwy do jej rozpoznania, czego już nie można 
stwierdzić w odniesieniu do spraw cywilnych w znaczeniu formalnym. W tym bowiem wypad-
ku sprawy, które wynikają z innych stosunków prawnych (np. administracyjnych), uzyskują 
status spraw cywilnych na podstawie ustaw szczególnych tylko wówczas, jeśli kompetencja do 
ich rozpoznania zostaje przekazana sądom powszechnym. Nie byłoby zatem możliwości, aby 
w tej konfiguracji sprawy cywilne o znaczeniu formalnym rozstrzygane były przez inne organy 
pozasądowe, przynajmniej z punktu widzenia art. 1 i 2 k.p.c. 

[Por. J. Jodłowski, z. resich, J. Lapierre, t. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie…, s. 25; 
także Ł. Błaszczak, Problematyka sprawy…, s. 15.] 
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