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1. Sprawa cywilna 17

1. Sprawa cywilna

SPRAWA CYWILNA

art. 1 k.p.c.

wynika ze stosunków z zakresu prawa 
cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego 

oraz prawa pracy

– sprawy cywilne ze swej natury, 
tj. sprawy, w których ochrona prawna 
sprowadza się do wywołania skutku 

w zakresie stosunku cywilnoprawnego 
sensu largo, a więc stosunku osobistego, 
rodzinnego lub majątkowego, którego 
podmioty – na wypadek sporu – 

występują jako równoprawni partnerzy

nie dotyczy stosunku cywilnoprawnego, 
jednakże uchodzi za sprawę cywilną przez to, 
że z mocy przepisów zawartych w Kodeksie 

postępowania cywilnego lub w innych 
ustawach jej rozpoznawanie odbywa się według 

przepisów Kodeksu postępowania cywilnego

w znaczeniu 
formalnym

w znaczeniu 
materialnym

sprawy regulowane 
przepisami prawa pracy

sprawy z zakresu 
prawa pracy

sprawy regulowane 
przepisami Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego

sprawy z zakresu prawa 
rodzinnego i opiekuńczego

sprawy, do których mają 
zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz inne 
akty prawne wymienione 
w art. VIII § 2 przepisów 
wprowadzających Kodeks 

cywilny

sprawy z zakresu 
prawa cywilnego

sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych

art. 459–476, 4778–47714a k.p.c.

sprawy z zakresu postępowania rejestrowego

art. 6941–6948 k.p.c.

sprawy z zakresu przepisów 
o przedsiębiorstwach państwowych 

i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa 
państwowego

art. 6911–6919 k.p.c.

sprawy z zażalenia na odmowę dokonania 
czynności notarialnej

art. 83 pr. not.

sprawy o sprostowanie, unieważnienie, 
ustalenie treści i sporządzenie aktu stanu 

cywilnego
art. 30–33 i 86 ust. 3 p.a.s.c.

sprawy o umorzenie weksli

art. 96 pr. weksl.

sprawy o odtworzenie dyplomów naukowych 
i świadectw z ukończenia szkół, praktyki 

zawodowej oraz nauki zawodu
art. 5 dekretu z 7.07.1945 r. o odtworzeniu 

dyplomów i świadectw ukończenia nauki

sprawy związane z wyborem Prezydenta RP 
oraz wyborami do Sejmu, Senatu, rad gmin, 
powiatów oraz sejmików województw, a także 
związane z przeprowadzeniem referendum

art. 83 k. wyb.

sprawy o odtworzenie utraconych 
dokumentów

art. 3 dekretu z 10.12.1946 r. 
o umarzaniu utraconych dokumentów
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2. Niedopuszczalność drogi sądowej

NIEDOPUSZCZALNOŚĆ DROGI SĄDOWEJ

art. 2 k.p.c.

bezwzględna

gdy sprawa – na skutek 
jej „niecywilnego” 

charakteru 
lub w związku 

z obowiązującym 
przepisem prawa – 

w żadnym wypadku nie 
może być załatwiona 

przez sąd powszechny

czasowa (przejściowa)

gdy skierowanie sprawy na tę drogę 
zostało mocą przepisu szczególnego 

uzależnione od wyczerpania 
postępowania przed innym 

organem, co oznacza, że wcześniejsze 
wytoczenie sprawy przed sąd 

prowadzi do odrzucenia pozwu 
(wniosku) albo do przekazania 

jej organowi właściwemu

w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej nadawca 
lub adresat winien wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego 

art. 92–94 ustawy z 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, rozporządzenie Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z 26.11.2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej

dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu 
po bezskutecznym wyczerpaniu drogi reklamacji 

art. 75 ustawy z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe

rozgraniczenie nieruchomości na drodze sądowej może nastąpić po uprzednim wyczerpaniu 
drogi postępowania rozgraniczeniowego przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta)

art. 33 ust. 3 i art. 34 ust. 2 p.g.k.

sądowe dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za szkody spowodowane ruchem 
zakładu górniczego jest możliwe po wyczerpaniu postępowania ugodowego

art. 151 ustawy z 9.06.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze

kwestionowanie wysokości zaktualizowanej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 
możliwe jest po wyczerpaniu drogi przed samorządowym kolegium odwoławczym

art. 79 i 80 u.g.n.

sądowe rozpoznanie sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych możliwe jest dopiero 
po wydaniu decyzji przez organ rentowy

art. 476 § 2 k.p.c.

uzyskanie postanowienia administracyjnego organu egzekucyjnego nieuwzględniającego 
żądania wyłączenia przedmiotu spod egzekucji

art. 842 k.p.c.

dochodzenie w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niewykonania 
lub nienależytego wykonania usług telekomunikacyjnych możliwe jest po wyczerpaniu 

drogi postępowania reklamacyjnego

art. 107 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

względna

wynika z pozostawienia 
osobie uprawnionej 
możliwości wyboru 

drogi – sądowej 
lub przed innym 

organem – na której 
chce zrealizować 

przysługujące jej prawo 
podmiotowe
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Rozdział 1

pojęcie Sprawy cywilNej, DopUSzczalNość 
Drogi SąDowej, przeSłaNki poStępowaNia, 
relacje MięDzy poStępowaNieM cywilNyM, 

aDMiNiStracyjNyM i karNyM

1

Czy jest sprawą cywilną, a  jeżeli tak, to w znaczeniu materialnym czy formalnym, 
sprawa:
 a) o stwierdzenie nabycia spadku,
 b) o przywrócenie do pracy,
 c) o naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie przez sąd powszechny nie-

zgodnego z prawem orzeczenia,
 d) o rozwód,
 e) o świadczenie z pomocy społecznej,
 f) o wpisanie spółki akcyjnej do KRS,
 g) o wpis prawa własności do księgi wieczystej,
 h) o rozgraniczenie,
 i) o stwierdzenie nabycia przez gminę własności nieruchomości przez zasiedzenie,
 j) o odszkodowanie za wywłaszczenie,
 k) o odtworzenie świadectwa ukończenia szkoły wyższej,
 l) o umorzenie zaginionego weksla,
 m) z odwołania od decyzji ZUS-u odmawiającej przyznania odszkodowania z tytułu 

wypadku przy pracy,
 n) o uchylenie decyzji naczelnika urzędu skarbowego stwierdzającej zaległość po-

datkową,
 o) o przymusowe odebranie dziecka,
 p) dotycząca odmowy dokonania czynności notarialnej,
 q) z protestu wyborczego,
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 r) o spełnienie obietnic wyborczych,
 s) o cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami,
 t) o pozwolenie na budowę,
 u) o ustalenie istnienia uchwały spółki,
 v) o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu niewłaściwego wykonywania kary 

pozbawienia wolności.

Odpowiedź:
 a) sprawa cywilna w znaczeniu materialnym,
 b) sprawa cywilna w znaczeniu materialnym,
 c) sprawa cywilna w znaczeniu materialnym,
 d) sprawa cywilna w znaczeniu materialnym,
 e) nie jest sprawą cywilną [sprawa administracyjna (art. 110 ust. 2 i 7 u.p.s.)],
 f) sprawa cywilna w znaczeniu formalnym (art. 6941–6948 k.p.c.),
 g) sprawa cywilna w znaczeniu materialnym,
 h) I  etap – sprawa administracyjna (art.  30–33 p.g.k.); II etap – sprawa cywilna 

w znaczeniu formalnym (art. 34 p.g.k.),
 i) sprawa cywilna w znaczeniu materialnym,
 j) nie jest sprawą cywilną [sprawa administracyjna (art. 129 u.g.n.)],
 k) sprawa cywilna w znaczeniu formalnym (art. 5 dekr. o.d.),
 l) sprawa cywilna w znaczeniu formalnym (art. 96 pr. weksl.),
 m) sprawa cywilna w znaczeniu formalnym (art. 459, 4778–47714a k.p.c.),
 n) nie jest sprawą cywilną [sprawa administracyjna],
 o) sprawa cywilna w znaczeniu materialnym,
 p) sprawa cywilna w znaczeniu formalnym (art. 83 pr. not.),
 q) sprawa cywilna w znaczeniu formalnym (art. 83 § 1 k. wyb.),
 r) nie jest to sprawa cywilna w rozumieniu art. 1 k.p.c. (nie dotyczy stosunków 

cywilnoprawnych opartych na zasadzie równości stron), ale jest to sprawa w zna-
czeniu konstytucyjnym i w braku innej drogi postępowania powinna być roz-
poznana w postępowaniu cywilnym; odmiennie SN w uchwale z 20.09.1996 r., 
III CZP 72/96, OSNC 1997/1, poz. 4, jednak orzeczenie to zostało wydane przed 
wejściem w życie Konstytucji RP,

 s) nie jest sprawą cywilną [sprawa administracyjna (art. 103 u.k.p.)],
 t) nie jest sprawą cywilną [sprawa administracyjna (art. 3 pkt 12 i art. 28 pr. bud.)],
 u) sprawa cywilna w znaczeniu materialnym,
 v) sprawa cywilna w znaczeniu materialnym.

Podstawa prawna: art. 1 k.p.c.
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Rozdział 1

pojęcie Sprawy cywilNej, DopUSzczalNość 
Drogi SąDowej, przeSłaNki poStępowaNia, 
relacje MięDzy poStępowaNieM cywilNyM, 

aDMiNiStracyjNyM i karNyM

Czy dopuszczalne jest kumulowanie sankcji za nadużycie prawa procesowego?

Poza ogólnymi, finansowymi konsekwencjami nadużycia prawa procesowego 
(art. 2262 § 2 k.p.c.) ustawodawca przewidział także sankcję właściwą dla poszcze-
gólnych przypadków nadużycia, tj. pozostawienie pisma w aktach sprawy bez żad-
nych dalszych czynności (art. 531 § 2, art. 1172 § 2, art. 1861, 3501 § 3, art. 3943 § 3, 
art. 3982 § 4 k.p.c.). De lege lata, brak jest przeszkód do kumulowania tych sankcji, 
co potwierdza lektura uzasadnienia projektu zm.k.p.c.2019.

Czy sąd cywilny jest związany prawomocnym wyrokiem skazującym za popeł-
nienie przestępstwa, jeżeli nastąpiło zatarcie skazania?

Tak. Zatarcie skazania powoduje skutki w sferze następstw karnych, a mianowicie 
pozwala uznać przestępstwo za niebyłe. Zatarcie skazania nie oznacza jednak, 
że przestępstwa w ogóle nie popełniono, ani też nie uchyla mocy wiążącej wyroku 
skazującego, która nadal obowiązuje (por. uchwała SN z 26.02.1965 r., III PO 31/64, 
OSNCP 1966/2, poz. 13, oraz wyrok SA w Warszawie z 12.12.2018 r., V ACa 1519/17, 
LEX nr 2610116).

Czy strona może utrwalać przebieg posiedzenia niejawnego za pomocą prywat-
nego urządzenia rejestrującego dźwięk?

De lege lata możliwość rejestrowania dźwięku za pomocą prywatnego urządzenia 
dotyczy każdego posiedzenia i czynności sądowej, przy której strona lub uczestnik 
postępowania są obecni, z wyjątkiem posiedzeń odbywających się przy drzwiach 
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zamkniętych oraz tych przypadków, w których nagrywanie dźwięku zakłócałoby 
prawidłowość postępowania (art. 91 § 1 i 3 k.p.c.). Jednakże i w tych wyjątkowych 
sytuacjach zakaz nagrywania nie wynika z samej ustawy, lecz wymaga uprzedniego 
postanowienia sądu. Oznacza to, że prawo utrwalania przebiegu posiedzenia nie-
jawnego, w którym uczestniczy strona (uczestnik), za pomocą urządzenia rejestru-
jącego dźwięk nie jest a priori wyłączone, zaś ocenę, czy rejestrowaniu czynności 
w trakcie takiego posiedzenia nie sprzeciwia się wzgląd na prawidłowość postępo-
wania, ustawodawca pozostawił sądowi. Podkreślić wypada, że posiedzenia niejawne 
z udziałem strony należą w praktyce sądowej do rzadkości. Wydaje się, że wzgląd 
na prawidłowość postępowania może uzasadniać wydanie zakazu utrwalania prze-
biegu posiedzenia, w czasie którego wysłuchiwany jest małoletni (art. 2161 § 1 k.p.c.). 
Świadomość, że wypowiedź jest nagrywana, może wypływać na treść wypowiedzi 
małoletniego, a nawet zniechęcać go do wyjawiania informacji lub powodować ich 
modyfikowanie.

Jakie kryteria decydują o tym, czy dana sprawa jest sprawą cywilną?

Istota sprawy cywilnej wiąże się z równouprawnieniem stron występujących w pro-
cesie. Ustalenie, czy sprawa ma cywilnoprawny charakter, a także czy należy do drogi 
sądowej, wymaga odniesienia się do dwóch kryteriów, tj. równorzędności stron, jak 
też do ekwiwalentności świadczeń. Odwołanie się do tych kryteriów pożądane jest 
zwłaszcza wtedy, gdy w danym sporze nakładają się stosunki cywilnoprawne i admi-
nistracyjne, co może utrudniać właściwe zakwalifikowanie sprawy. W sensie mate-
rialnoprawnym sprawami cywilnymi są sprawy, w których ochrona prawna jest prze-
widziana ze względu na stan prawny oraz prawa i obowiązki podmiotów stosunków 
prawnych o charakterze równorzędnym. Sprawa nie będzie miała natomiast charak-
teru cywilnoprawnego, jeżeli jeden z podmiotów wyposażony zostanie w  funkcje 
władcze. Przyznanie jednej ze stron władzy zwierzchniej w ramach działalności pań-
stwa oznacza, że sprawa będzie mogła być uznana za cywilną jedynie na podstawie 
kryterium formalnoprawnego. Taki charakter mają sprawy z zakresu ubezpieczeń 
społecznych (postanowienie SN z 10.04.2018 r., I UK 55/17, LEX nr 2508655).

W jaki sposób sąd jest związany ostateczną decyzją administracyjną?

Brak jest wyraźnej regulacji nakazującej związanie ostateczną decyzją administra-
cyjną. Wynikająca z art. 16 k.p.a. zasada trwałości decyzji administracyjnej oznacza, 
że jej uchylenie lub zmiana, stwierdzenie jej nieważności oraz wznowienie postępo-
wania mogą nastąpić tylko w przypadkach wskazanych w przepisach Kodeksu po-
stępowania administracyjnego lub w ustawach szczególnych. Dopóki to nie nastąpi, 
dopóty sądy powszechne są związane treścią decyzji administracyjnej. Dlatego sąd 
orzekający jest obowiązany uwzględniać stan prawny, wynikający z osnowy osta-
tecznej decyzji administracyjnej, który stanowi element stanu faktycznego sprawy. 
Nie może go pominąć ani inaczej odnieść się do tego stanu, niż uczynił to organ 
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Rozdział 1

zagaDNieNia wStępNe – poStępowaNie 
cywilNe, Sprawa cywilNa, Droga 

SąDowa, wpływ poStępowaNia cywilNego 
Na poStępowaNie karNe, zaSaDy proceSowe

1. sprawą cywilną w znaczeniu materialnym jest:
 a) sprawa rejestrowa,
 b) sprawa z zakresu prawa pracy,
 c) sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 d) sprawa, do której stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego z mocy 

ustaw szczególnych.

2. sprawą cywilną w znaczeniu formalnym jest:
 a) sprawa o odtworzenie dyplomu naukowego,
 b) sprawa z odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Lublina odmawiającej wydania 

prawa jazdy,
 c) sprawa o rozwód,
 d) sprawa o przywrócenie do pracy.

3. Droga sądowa w sprawach cywilnych jest dopuszczalna:
 a) tylko wtedy, gdy przepis szczególny tak stanowi,
 b) w każdej sprawie majątkowej,
 c) w każdej sprawie wynikającej ze stosunków cywilnoprawnych, chyba że przepis 

szczególny stanowi inaczej,
 d) w każdej sprawie dotyczącej podmiotów prywatnych.

4. Czasowa niedopuszczalność drogi sądowej ma miejsce:
 a) w przypadku zapisu na sąd polubowny,
 b) w przypadku braku wskazania adresu pozwanego,
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 c) w przypadku uaktualnienia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
 d) w każdej sytuacji, gdy sprawa posiada zdatność ugodową.

5. Charakterystyczną cechą trybu procesowego jest:
 a) możliwość wszczęcia go tylko z inicjatywy stron,
 b) rozstrzyganie merytoryczne sprawy postanowieniem,
 c) rozpoznawanie spraw co do zasady na rozprawie,
 d) występowanie w charakterze uczestników wszystkich zainteresowanych osób.

6. Charakterystyczną cechą trybu nieprocesowego jest:
 a) oparcie na zasadzie dwustronności,
 b) rozstrzyganie merytoryczne sprawy postanowieniem,
 c) rozpoznawanie spraw co do zasady na rozprawie,
 d) możliwość jego wszczęcia wyłącznie z inicjatywy stron.

7. W trybie procesowym sąd rozpoznaje sprawę:
 a) o świadczenie odszkodowawcze w związku z wypadkiem przy pracy,
 b) o uznanie za zmarłego,
 c) o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
 d) o ubezwłasnowolnienie.

8. W trybie nieprocesowym sąd rozpoznaje sprawę:
 a) ze stosunku spółki,
 b) o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 c) o separację na zgodny wniosek małżonków,
 d) o rozwód.

9. zasada prawdy materialnej:
 a) obliguje sąd do oparcia rozstrzygnięcia jedynie na materiale dostarczonym przez 

strony,
 b) wyraża się w generalnym związaniu sądu uznaniem powództwa przez pozwa-

nego,
 c) znajduje wyraz w pominięciu przez sąd drugiej instancji faktów i dowodów, które 

strona mogła przytoczyć w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji,
 d) umożliwia dopuszczenie przez sąd dowodów niewskazanych przez strony.

10. nadużycie prawa procesowego wiąże się z:
 a) dokonaniem czynności procesowej nieprzewidzianej przez prawo,
 b) dokonaniem czynności procesowej w niewłaściwej formie,
 c) dokonaniem czynności procesowej przewidzianej przez prawo, ale niezgodnie 

z jej celem,
 d) dokonaniem czynności procesowej niedopuszczalnej na danym etapie postępo-

wania.
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WYDANIE 2

Publikacja stanowi najszersze opracowanie podstawowych zagadnień z zakresu postępowania 
cywilnego, uwzględniające stan prawny na 6 marca 2020 r.  

Autorzy, opierając się na bogatym doświadczeniu dydaktycznym i zawodowym, wykorzystują 
różne formy prezentacji wiedzy, pomocne zarówno w procesie nauczania, jak i w praktyce prawa:
−  szczegółowe diagramy, skonstruowane na podstawie problemowych zagadnień, pozwalają 

usystematyzować informacje na temat najważniejszych instytucji procesowych, 
−  kazusy i zagadnienia praktyczne służą sprawdzeniu wiadomości i udzieleniu odpowiedzi  

na najczęściej występujące w praktyce pytania dotyczące stosowania prawa procesowego, 
−  testy stanowią narzędzie umożliwiające weryfikację wiedzy. 

Poprawne rozwiązanie testów i ćwiczeń w oparciu o zgromadzone informacje daje gwarancję 
opanowania materiału w stopniu umożliwiającym uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie 
z postępowania cywilnego oraz prawidłowe rozwiązanie zagadnień z tego przedmiotu na testach 
aplikacyjnych.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów prawa i administracji, a także absol-
wentów prawa przygotowujących się do egzaminów wstępnych na aplikacje.
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