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Andrzej Zieliński

I Apelacja 
według noweli k.p.c. z 1995 roku

Wprowadzenie

Nowelizacja kodeksu postępowania 
cywilnego, wprowadzona ustawą z 22 
grudnia 1995 r., o zmianie Kodeksu 
postępowania cywilnego, rozporządzeń 
Prezydenta Rzeczypospolitej -  Prawo 
upadłościowe i Prawo o postępowaniu 
układowym, kodeksu postępowania ad
ministracyjnego, ustawy o kosztach są
dowych w sprawach cywilnych oraz nie
których ustaw wprowadziła wręcz rewo
lucyjne zmiany w dotychczas obowiązu
jącym prawie procesowym cywilnym. 
Do lamusa historii przechodzi od 1 lipca 
1996 r. (data wejścia w życie noweli do 
k.p.c.) sądowy system dwuinstancyjny 
w procesie cywilnym, obowiązujący 
w Polsce od 1950 r. W jego miejsce 
nowela z 1995 r. wprowadza system 
trójinstancyjny, a mianowicie: sądy
pierwszej instancji (rejonowe i woje
wódzkie), sądy drugiej instancji (sądy 
wojewódzkie i sądy apelacyjne, rozpo
znające apelacje) oraz Sąd Najwyższy, 
jako sąd trzeciej instancji, rozpoznający 
kasację.

Równolegle do powyższej zmiany, 
zmianie uległy również środki odwoław
cze. W miejsce rewizji wprowadzono 
apelację, zaś w miejsce rewizji nadzwy
czajnej -  kasację.

Znakomita większość czynnych zawo
dowo prawników wykształcona została 
na dwuinstancyjnym systemie postępo
wania cywilnego. Nadto, zarówno apela
cja jak i kasacja, wprowadzone nowelą 
do kodeksu postępowania cywilnego, 
różnią się od tychże instytucji, obowią
zujących do 1950 r.

Ten stan rzeczy stwarza potrzebę pil
nego przybliżenia aktualnie (od 1 lipca
1996) obowiązujących środków odwoła
wczych.

§ 1. Zagadnienia wstępne

Apelacja stanowi środek kontroli 
orzeczeń sądu pierwszej instancji i może 
przybierać formę apelacji niepełnej (sine 
beneficio novorum) lub apelacji pełnej 
(cum beneficio novorum).

Apelacja niepełna ogranicza się wyłą
cznie do kontroli i usunięcia skutków 
błędów sądu pierwszej instancji.

Natomiast apelacja pełna (cum benefi
cio novorum), oprócz kontroli i usunię
cia skutków błędów pierwszej instancji 
obejmuje również naprawienie błędów 
stron, poprzez dopuszczenie możliwości 
powołania przez strony nowych faktów 
i dowodów. Takie rozwiązanie rodzi nie
bezpieczeństwo przedłużania procesu 
poprzez zwlekanie przez strony z powo
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łaniem całego materiału procesowego 
przed sądem pierwszej instancji, a przy
toczeniem go dopiero w postępowaniu 
apelacyjnym.

Jednak uprawnienie sądu drugiej in
stancji do pominięcia nowych faktów 
i dowodów, które strona mogła przyto
czyć przed sądem pierwszej instancji 
zazwyczaj zapobiega kunktatorstwu 
stron.

Nasz kodeks przyjął system apelacji 
pełnej.

1. Od każdego wyroku sądu pierw
szej instancji można wnieść apelację 
do sądu drugiej instancji (art. 367 § 1).

Apelacja zatem przysługuje od 
wszystkich wyroków sądu pierwszej 
instancji, co oznacza, iż można ją 
wnieść również od wyroku wstępnego, 
częściowego, końcowego, łącznego 
i uzupełniającego.

Natomiast od wyroku zaocznego apela
cja przysługuje wyłącznie powodowi, po
zwany bowiem może wnieść jedynie 
sprzeciw od takiego wyroku (art. 344 § 1).

Od postanowienia rozstrzygającego 
o kosztach procesu zawartego w wyro
ku nie przysługuje apelacja, a jedynie 
zażalenie (art. 394 § 1 pkt 9).

W celu wniesienia apelacji strona po
winna żądać sporządzenia uzasadnienia 
wyroku w terminie tygodniowym od 
dnia ogłoszenia sentencji wyroku, 
a w wypadku, o którym mowa w art. 327 
§ 2 -  od dnia doręczenia sentencji wyro
ku (art. 328 § 1).

Apelację wnosi się w terminie dwu
tygodniowym od doręczenia stronie ska
rżącej wyroku z uzasadnieniem do sądu, 
który wydał zaskarżony wyrok (art. 369 
§ 1).

Jednakże dla strony, która nie zażąda
ła uzasadnienia wyroku w terminie tygo

dniowym od ogłoszenia sentencji, termin 
do wniesienia apelacji biegnie od dnia, 
w którym upłynął termin do żądania 
uzasadnienia (art. 369 § 2). Dla strony 
działającej bez adwokata, która na sku
tek pozbawienia wolności była nieobec
na przy ogłoszeniu wyroku, termin do 
żądania uzasadnienia wyroku biegnie od 
dnia, w którym doręczono jej odpis sen
tencji wyroku z pouczeniem o terminie 
i sposobie wniesienia środka zaskarżenia 
(art. 327 § 2 w związku z art. 328 § 1).

W sprawach rozpoznawanych przez 
sąd rejonowy instancją apelacyjną jest 
sąd wojewódzki, natomiast w spra
wach rozpoznawanych przez sąd wo
jewódzki jako sąd pierwszej instancji 
-  sąd apelacyjny (art. 367 § 2).

Kodeks postępowania cywilnego nie 
zna żadnych ograniczeń w przedmiocie 
dopuszczalności wnoszenia apelacji i to 
ani pod względem podmiotowym, ani 
też przedmiotowym.

Apelacja przysługuje również od po
stanowienia sądu wojewódzkiego w po
stępowaniu o uznanie orzeczenia sądu 
zagranicznego (art. 1148 § 3).

2. Co do warunków formalnych 
apelacja powinna czynić zadość wyma
ganiom przepisanym dla pisma proceso
wego (art. 126), a nadto winna ona 
zawierać:

1) oznaczenie zaskarżonego wyroku;
2) przytoczenie zarzutów i ich uzasa

dnienie;
3) wniosek o uchylenie lub zmianę 

wyroku w całości lub w określonej czę
ści;

4) w sprawach o roszczenie mająt
kowe -  podanie wartości przedmiotu 
zaskarżenia (art. 368).

Ad. 1) Oznaczenie zaskarżonego 
wyroku polega na takim określeniu, aby
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nie można było mieć wątpliwości jakie
go wyroku apelacja dotyczy. Należy za
tem podać: sąd, który wydał zaskarżony 
wyrok, sygnaturę akt sprawy, w której 
ten wyrok zapadł oraz datę wydania 
wyroku.

Ad. 2) Kodeks nie precyzuje, na ja
kich zarzutach można oprzeć apelację.

Nie ogranicza więc, jak to czyni 
w przypadku kasacji (art. 3931), podstaw 
zaskarżenia. Uznać zatem należy, że 
apelację można oprzeć na tych wszyst
kich zarzutach, które według składające
go apelację wpłynęły bezpośrednio, 
a nawet pośrednio na niekorzystne dla 
niego rozstrzygnięcie sądu pierwszej in
stancji, a w szczególności na:

a) zarzutach naruszeń prawa materia
lnego;

b) zarzutach naruszeń prawa proceso
wego;

c) zarzutach faktycznych;
d) nowych faktach i dowodach;
e) zarzucie nierozpoznania istoty 

sprawy.
Ad. a) Zarzut naruszenia prawa mate

rialnego może polegać na błędnej wykła
dni tego prawa lub jego niewłaściwym 
zastosowaniu. Będą to więc błędy zaszłe 
w sferze prawnej orzeczenia (errores 
iuris indicando).

Mogą one występować w następującej 
postaci:

a) błędnej (niewłaściwej) interpreta
cji (wykładni) istniejącej normy prawa 
materialnego, np. niewłaściwa wykład
nia pojęcia „odpowiedniej” sumy tytu
łem zadośćuczynienia pieniężnego za 
doznaną krzywdę (art. 445 § 1 k.c.), 
poprzez zasądzenie zbyt niskiej kwoty 
zadośćuczynienia;

b) zastosowanie nieistniejącej normy 
prawa materialnego (np. zastosowanie

do danego stanu faktycznego uchylone
go przepisu prawa materialnego);

c) błędu w subsumcji, czyli wadliwe
go przyjęcia istnienia lub nieistnienia 
związku pomiędzy ustalonym przez sąd 
stanem faktycznym danej sprawy a okre
śloną normą prawną (np. sąd podciągnął 
odpowiedzialność sprzedawcy pod prze
pis o rękojmi za wady, podczas kiedy 
zachodziły warunki do zastosowania od
powiedzialności sprzedawcy z tytułu 
gwarancji -  art. 577 k.c.).

Zarzut naruszenia prawa material
nego dotyczy także naruszenia obcego 
prawa materialnego, jeżeli w danej 
sprawie powinno ono zostać zastoso
wane zgodnie z obowiązującymi prze
pisami.

Ad. b) Zarzut naruszenia prawa 
procesowego (errores in procedendo) 
można oprzeć na:

A) nieważności postępowania;
B) innych naruszeniach przepisów 

kodeksu postępowania cywilnego;
Ad. A) Nieważność postępowania za

chodzi w następujących, taksatywnie 
wymienionych w kodeksie wypadkach:

1) jeżeli droga sądowa była niedopu
szczalna;

2) jeżeli strona nie miała zdolności 
sądowej lub procesowej, organu powoła
nego do jej reprezentowania, lub przed
stawiciela ustawowego, albo gdy pełno
mocnik strony nie był należycie umoco
wany;

3) jeżeli o to samo roszczenie między 
tymi samymi stronami toczy się sprawa 
wcześniej wszczęta albo jeżeli sprawa 
taka została już prawomocnie osądzona;

4) jeżeli skład sądu orzekającego był 
sprzeczny z przepisami prawa albo jeżeli 
w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia 
wyłączony z mocy ustawy;
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5) jeżeli strona została pozbawiona 
możności działania;

6) jeżeli sąd rejonowy orzekł w spra
wie, w której sąd wojewódzki jest właś
ciwy bez względu na wartość przedmio
tu sporu.

Ponadto przyczynę nieważności, 
którą sąd bierze pod rozwagę w każ
dym stanie sprawy stanowi brak ju
rysdykcji krajowej (art. 1099).

Wymienione powyżej przyczyny nie
ważności postępowania, jak łatwo zauwa
żyć stanowią w swojej istocie uchybienia 
procesowe (errores in procedendó). Róż
nica pomiędzy nimi a innymi naruszenia
mi prawa procesowego (uchybieniami 
procesowymi) leży w sferze skutków.

Przyczyny nieważności bowiem za
wsze powodują nieważność postępo
wania, przy czym bez żadnego znacze
nia pozostaje wpływ tych uchybień na 
wynik sprawy.

Nieważność postępowania z powodu 
pozbawienia strony możności działa
nia zachodzi wówczas, kiedy ze wzglę
du na uchybienie formalne (np. nieza- 
wiadomienie strony o rozprawie poprze
dzającej wydanie wyroku albo rozpozna
nie sprawy wbrew przepisom na posie
dzeniu niejawnym zamiast na rozprawie) 
strona została pozbawiona faktycznie 
działania w sprawie oraz zgłoszenia 
twierdzeń faktycznych i wniosków do
wodowych.

Ad. B) Inne naruszenia przepisów 
procesowych (errores in procedendo) 
mogą stanowić zarzut apelacyjny:

1) jeżeli strona wnosząca apelację 
zwróciła uwagę sądu na uchybienia 
przepisom postępowania, wnosząc 
o wpisanie zastrzeżenia do protokołu;

2) jeżeli naruszenia przepisów postępo
wania sąd bierze pod rozwagę z urzędu.

ad. 1) Zgodnie z treścią art. 162 stro
ny mogą w toku posiedzenia, a jeżeli nie 
były na nim obecne, na najbliższym 
posiedzeniu zwrócić uwagę sądu na 
uchybienia przepisom postępowania, 
wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do pro
tokołu.

Strome, która zastrzeżenia nie zgło
siła, nie przysługuje prawo powoływa
nia się na takie uchybienia w dalszym 
toku postępowania, chyba że upraw
dopodobni, iż nie zgłosiła zastrzeżeń 
bez swojej winy.

Owo zastrzeżenie dotyczy wszystkich 
przepisów prawa procesowego, bez 
względu na ich rangę i znaczenie. Strona 
składa je w formie oświadczenia ze 
wskazaniem uchybienia, jakiego dopuś
cił się sąd oraz przepisu bądź przepisów, 
które zostały naruszone. Nie jest przy 
tym wymagane wskazanie numeracji na
ruszonych przepisów.

Niezgłoszenie omawianego zastrzeże
nia przez stronę wyklucza powoływanie 
się przez tą stronę na powstałe uchybie
nia w dalszym toku postępowania chyba, 
że uprawdopodobni ona brak swojej wi
ny w niezgłoszeniu zastrzeżenia.

Kodeks przewiduje przy tym dwa 
terminy prekluzyjne do zgłaszania za
strzeżeń, a mianowicie:

a) dla stron obecnych na posiedzeniu 
-  do czasu zakończenia posiedzenia

i
b) dla stron nieobecnych na posiedze

niu -  do czasu zakończenia najbliższego 
posiedzenia.

Należy przyjąć, że brak winy strony 
w niezgłoszeniu zastrzeżenia będzie za
chodził zazwyczaj, kiedy strona wystę
puje bez fachowego pełnomocnika pro
cesowego (adwokata lub radcy prawne
go), zwłaszcza kiedy owa strona charak
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teryzuje się nieporadnością; w przypad
ku choroby strony i in.

Ad. 2) Zarzut apelacyjny mogą rów
nież stanowić te naruszenia postępowa
nia, które sąd bierze pod rozwagę z urzę
du, chociażby strona nie zgłosiła zastrze
żenia w trybie przewidzianym w art. 162 
(art. 162), np. zarzut niewłaściwego try
bu postępowania (art. 202).

Podniesienie przez apelującego za
rzutu naruszenia przepisów proceso
wych, nawet zasadne, jest niewystarcza
jące dla skuteczności apelacji. Pomiędzy 
rozstrzygnięciem sądu a naruszeniem 
przepisów procesowych musi bowiem 
zachodzić związek przyczynowy.

Do rzędu uchybień procesowych zali
czyć należy również postanowienia sądu 
pierwszej instancji, które nie podlegały 
zaskarżeniu w drodze zażalenia, a miały 
wpływ na wynik sprawy (np. postano
wienie o przeprowadzeniu dowodu
-  art. 236).

Sąd drugiej instancji może -  na wnio
sek strony -  rozpoznać te postanowienia 
(art. 380).

Do innej kategorii naruszenia prze
pisów postępowania, których sąd dru
giej instancji nie bierze pod rozwagę 
z urzędu, należą także te przepisy, co 
do których strona nie ma możności
-  w toku postępowania przed sądem 
pierwszej instancji -  zgłosić zastrzeże
nia do protokołu.

W grę będą tutaj wchodziły takie na
ruszenia przepisów postępowania, jak 
np. wadliwości uzasadnienia wyroku 
(art. 328 § 2), wzięcie pod uwagę przez 
sąd pierwszej instancji przy wyrokowa
niu faktów znanych sądowi urzędowo, 
bez zwrócenia na nie uwagi stron (art. 
228 § 2), przekroczenie granic swobod
nej oceny dowodów (art. 233 § 1), itp.

Te naruszenia zawsze mogą stanowić 
zarzut apelacyjny.

Ad. c) Przez zarzuty faktyczne ape
lacji należy rozumieć takie zarzuty, któ
re odnoszą się do kwestionowania usta
lonego przez sąd pierwszej instancji sta
nu faktycznego sprawy.

W tej materii w grę będzie wchodziła 
krytyczna ocena stanu faktycznego usta
lonego przez sąd pierwszej instancji, 
w szczególności zaś niezgodność ustaleń 
faktycznych sądu z materiałem dowodo
wym zebranym w sprawie.

Owa niezgodność może powstać na 
skutek błędów w logicznym rozumowa
niu sądu podczas ustalania podstawy fa
ktycznej wyroku, lub wskutek przekro
czenia granic swobodnej oceny dowo
dów (art. 233 § 1).

Ad. d) W ramach zarzutów podnie
sionych w apelacji strona apelująca 
może zgłosić tzw. nowości, czyli nowe 
fakty i dowody (art. 381).

Warunkiem uwzględnienia przez sąd 
drugiej instancji nowych faktów i dowo
dów zgłoszonych w apelacji jest:

1) niemożność powołania ich w po
stępowaniu przed sądem pierwszej in
stancji

lub
2) gdy potrzeba powołania ich wynik

ła później (art. 381).
Ad.l) Nowe fakty i dowody, których 

strona nie mogła powołać w pierwszej 
instancji, to:

a) fakty i dowody, które wprawdzie 
istniały już przed wydaniem zaskarżone
go wyroku, ale nie były znane stronie

lub
b) fakty i dowody, które zaistniały 

dopiero po wydaniu wyroku.
Strona opierająca apelację na zarzucie 

nowych faktów i dowodów winna wyka
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zać, że owe nowe fakty i dowody nie 
były jej znane przed wydaniem wyroku 
przez sąd pierwszej instancji.

W przeciwnym razie sąd drugiej in
stancji może (ale nie musi) te nowe fakty 
i dowody pominąć. Zatem w interesie 
apelującego leży dokonanie owego uza
sadnienia.

Sąd drugiej instancji powinien dopuś
cić nowe fakty i dowody, jeżeli uzna, że 
mają one istotne znaczenie dla rozstrzy
gnięcia sprawy, kiedy zaskarżony wyrok 
jest rażąco niesprawiedliwy, a strona nie 
powołała ich przed sądem pierwszej in
stancji z powodu swojej nieporadności 
lub z innych, dających się usprawied
liwić przyczyn.

Użycie przez ustawodawcę w art. 381 
pojęcia „strona” oznacza, że nowe fa
kty i dowody w postępowaniu apela
cyjnym może zgłosić nie tylko apelant, 
ale i strona przeciwna.

Ad. 2) Potrzeba powołania nowych 
faktów i dowodów będzie wynikała póź
niej zazwyczaj wtedy, kiedy stan sprawy 
przed sądem pierwszej instancji czynił 
zbędnym ich powoływanie, a potrzeba 
ich powołania ujawniła się dopiero w to
ku dalszego postępowania, np. z treści 
apelacji lub odpowiedzi na apelację albo 
na samej rozprawie apelacyjnej.

Ad. e) Nierozpoznanie istoty spra
wy może stanowić zarzut apelacyjny, 
aczkolwiek sąd drugiej instancji z urzę
du uchyla wyrok w całości lub w części, 
jeżeli sąd pierwszej instancji nie rozpo
znał istoty sprawy (art. 378 § 2).

Nierozpoznanie istoty sprawy w ro
zumieniu przepisu art. 378 § 2 polega 
na pominięciu przez sąd pierwszej in
stancji podstawy roszczenia, tj. prze
słanek stanowiących o jego istnieniu, 
poprzez oparcie rozstrzygnięcia na

nietrafnym zarzucie, np. braku legity
macji czynnej (powoda) lub biernej (po
zwanego), przedawnienia, zawisłości 
sporu i in.

Do zupełnie innej kategorii należy 
jednak nierozstrzygnięcie przez sąd pier
wszej instancji o całości roszczenia bądź 
też pominięcie niektórych roszczeń. 
W takich bowiem sytuacjach nie przy
sługuje apelacja, lecz wniosek o uzupeł
nienie wyroku (art. 351 § 1).

„Istota sprawy” w rozumieniu prze
pisu art. 378 § 2 jest zatem pojęciem 
różnym od pojęcia „istoty sprawy”  
użytym np. w art. 386 § 1 czy też 518.

Samo przytoczenie zarzutów nie jest 
wystarczające. Kodeks wymaga bowiem 
również ich uzasadnienia (art. 368).

Apelacja zatem powinna zawierać 
zwięzłe i jasne wyłożenie postawio
nych wyrokowi pierwszej instancji za
rzutów apelacyjnych.

Brak uzasadnienia w apelacji zarzu
tów stanowi brak formalny, który może 
zostać uzupełniony w trybie przewidzia
nym w art. 130.

Ad. 3) Apelacja winna również za
wierać wniosek o uchylenie wyroku lub 
zmianę w całości lub w określonej części 
(art. 368).

Wnioski apelacji stanowią jej istot
ną część, bowiem sąd drugiej instancji 
rozpoznaje sprawę w granicach wnios
ków apelacji (art. 378 § 1).

Wniosek o zmianę wyroku winien za
tem wyraźnie określać czy apelujący do
maga się zmiany wyroku w całości, czy 
też żąda jego zmiany w części, okreś
lając, w jakiej części zmiany tej domaga 
się. To samo dotyczy wniosku o uchyle
nie zaskarżonego wyroku.

Apelacja może zawierać również inne 
wnioski, jak np. wniosek o rozpoznanie

60



Apelacja według noweli k.p.c. z 1^95 roku

postanowień sądu pierwszej instancji, 
które nie podlegały zaskarżeniu w dro
dze zażalenia, a miały wpływ na roz
strzygnięcie sprawy (art. 380), wniosek 
o zawieszenie nadanego wyrokowi pier
wszej instancji rygoru natychmiastowej 
wykonalności (art. 333), wniosek o zasą
dzenie zamiast pierwotnego przedmiotu 
jego wartości lub innego przedmiotu 
(art. 383), wniosek o zasądzenie świad
czenia za dalsze okresy w sprawach
0 świadczenia powtarzające się (art. 383)
1 in.

Zarzuty apelacji oraz ich uzasad
nienie winny pozostawać w logicznym 
związku z jej wnioskami.

Ad. 4) W sprawach o roszczenia ma
jątkowe apelacja musi zawierać wskaza
nie wartości przedmiotu zaskarżenia (art. 
368 in fine). Wartość ta nie musi być 
identyczna z wartością przedmiotu spo
ru, bowiem strona może zaskarżyć wy
rok sądu pierwszej instancji tylko co do 
jego części (np. w części oddalającej 
powództwo). Jednakże wartość przed
miotu zaskarżenia nie może być wyższa 
od wartości przedmiotu sporu, albowiem 
w postępowaniu apelacyjnym nie moż
na rozszerzyć żądania pozwu ani wy
stępować z nowymi roszczeniami (art. 
383). Zakaz ten nie dotyczy spraw 
o świadczenia powtarzające się, bowiem 
w tych sprawach apelujący może roz
szerzyć żądanie pozwu o świadczenia za 
dalsze okresy (np. w sprawach o zapłatę 
czynszu z tytułu najmu lokalu -  art. 669 
k.c.).

Podanie wartości przedmiotu zaskar
żenia ma istotne znaczenie, gdyż decy
duje o granicach rozpoznania sprawy 
przez sąd drugiej instancji, o wpisie od 
apelacji, o innych kosztach postępowa
nia apelacyjnego (np. o kosztach zastęp

stwa adwokackiego), a także o dopusz
czalności kasacji (art. 393 pkt 1).

§ 2. Postępowanie apelacyjne

1. Sąd pierwszej instancji po przepro
wadzeniu postępowania wstępnego (art. 
370) doręcza apelację stronie przeciw
nej, po czym przedstawia akta sprawy 
sądowi drugiej instancji. Strona przeciw
na może w terminie dwutygodniowym 
licząc od dnia doręczenia apelacji 
wnieść odpowiedź na apelację wprost do 
sądu drugiej instancji (art. 372).

Sąd drugiej instancji, po otrzymaniu 
akt sprawy ponawia postępowanie wstę
pne, przeprowadzone już przez sąd pier
wszej instancji. Jeżeli dostrzeże braki, 
do których usunięcia strona nie była 
wezwana, żąda ich usunięcia (art. 373).

Jeżeli apelacja uległa odrzuceniu 
przez sąd pierwszej instancji, a także 
w razie usunięcia braków w wyznaczo
nym terminie -  sąd drugiej instancji 
odrzuca apelację na posiedzeniu niejaw
nym (art. 373).

Np. sąd drugiej instancji z mocy art. 
373 odrzuca apelację, jeżeli sąd pierwszej 
instancji bezpodstawnie przywrócił ter
min do jej wniesienia, albo od której, 
pomimo wezwania, nie został uiszczony 
wpis należny w chwili jej wniesienia, itp.

Na postanowienie o odrzuceniu apela
cji przysługuje zażalenie (art. 394 § 1). 
Jeżeli apelacja czyni zadość wymaga
niom formalnym sąd drugiej instancji 
wyznacza rozprawę (art. 375). Jednakże 
sąd drugiej instancji może rozpoznać 
sprawę na posiedzeniu niejawnym, je
żeli zachodzi nieważność postępowa
nia.

2. Rozprawa przed sądem drugiej in
stancji, po wywołaniu sprawy, rozpoczy
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na się od sprawozdania sędziego, który 
zwięźle przedstawia stan sprawy ze 
szczególnym uwzględnieniem zarzutów 
i wniosków apelacyjnych (art. 377).

Niestawiennictwo jednej lub obu stron 
nie tamuje rozpoznania sprawy, a wyda
ny w takich wypadkach wyrok nigdy nie 
jest wyrokiem zaocznym (art. 375).

Apelujący może popierać apelację, 
natomiast strona przeciwna może doma
gać się oddalenia apelacji i zasądzenia 
kosztów postępowania apelacyjnego.

Jeżeli nie ma szczególnych przepisów 
o postępowaniu przed sądem drugiej in
stancji, do postępowania tego stosuje się 
odpowiednio przepisy o postępowaniu 
przed sądem pierwszej instancji, z tym 
jednak zastrzeżeniem, że przepisy art. 
194-196 i 198 nie mają zastosowania 
(art. 391). Przepisy, które nie mają za
stosowania w postępowaniu apelacyj
nym (art. 194-196 i 198) dotyczą osób, 
które sąd pierwszej instancji wzywa lub 
zawiadamia o toczącym się procesie, 
w celu wzięcia w nim udziału przez te 
osoby.

3. Sąd drugiej instancji rozpoznaje 
sprawę w granicach wniosków apela
cji (art. 378 § 1), bierze jednak z urzę
du pod rozwagę:

1) nieważność postępowania;
2) nierozpoznanie przez sąd pierw

szej instancji istoty sprawy (art. 378 § 2).
W obu wymienionych powyżej wypa

dkach, sąd drugiej instancji uchyla wy
rok w całości lub w części (art. 378 § 2), 
tj. w tej części, która jest dotknięta nie
ważnością, lub co do której nie rozpo
znano istoty sprawy.

Branie pod rozwagę z urzędu no
wych okoliczności oznacza, że sąd dru
giej instancji rozważa je bez względu 
na to czy strona powołała je w swojej

apelacji, jednak tylko w granicach 
w jakich strona zaskarżyła wyrok są
du pierwszej instancji (np. w całości, 
w części).

Granice rozpoznania sprawy przez sąd 
drugiej instancji określają wnioski apela
cji. Nie jest jednak związany poglądami 
prawnymi apelanta. Oznacza to, iż sąd 
drugiej instancji może rozstrzygnąć spra
wę w oparciu o odmienny od apelującego 
lub sądu pierwszej instancji, pogląd pra
wny. Może także uwzględnić apelację, 
w granicach jej wniosków, nawet wów
czas, kiedy apelujący w zarzutach nie 
podniósł np. naruszenia prawa material
nego przez błędną jego wykładnię.

W postępowaniu apelacyjnym obo
wiązuje zakaz reformationis in peius, 
który polega na tym, że sąd nie może 
uchylić lub zmienić orzeczenia na nie
korzyść strony wnoszącej apelację, 
chyba, że strona przeciwna również 
wniosła apelację (art. 384).

Tylko w jednym wypadku sąd drugiej 
instancji może wykroczyć poza podmio
towe granice zaskarżenia wyroku sądu 
pierwszej instancji. Może on mianowicie 
z urzędu rozpoznać sprawę na rzecz 
współuczestników, którzy wyroku nie 
zaskarżyli, gdy będące przedmiotem za
skarżenia prawa i obowiązki są wspólne 
także dla tych współuczestników. 
Współuczestników takich należy we
zwać na rozprawę; mogą oni też składać 
pisma przygotowawcze (art. 378 § 3).

Zatem w takiej sytuacji, kiedy jeden 
ze współuczestników zaskarżył wyrok 
sądu pierwszej instancji, to nie uprawo
mocnia się on również w stosunku do 
pozostałych współuczestników (art. 363 
§ 3).

4. Sąd drugiej instancji orzeka na 
podstawie materiału zebranego w postę
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powaniu w pierwszej instancji oraz 
w postępowaniu apelacyjnym (art. 382).

Trzeba dodać, iż sąd drugiej instancji 
bierze pod rozwagę cały materiał fak
tyczny, zgromadzony w sprawie przez 
sąd pierwszej instancji, a nie tylko ten, 
który został powołany w uzasadnieniu 
zaskarżonego wyroku.

Sąd drugiej instancji może przepro
wadzić postępowanie dowodowe, sto
sując przepisy obowiązujące przed są
dem pierwszej instancji (art. 381 
w związku z art. 391).

Jak już wyżej wspomniano, możli
wość powołania się na nowe fakty i do
wody, które nie były przedmiotem roz
poznania przez sąd pierwszej instancji, 
jest ograniczona (art. 381). Sąd drugiej 
instancji może je bowiem pominąć, jeże
li uzna, że strona mogła je powołać 
w postępowaniu przed sądem pierwszej 
instancji. Myślą przewodnią ustawodaw
cy w tym zakresie jest z jednej strony 
dążenie do koncentracji materiału proce
sowego (tj. spowodowanie, aby strony 
przedstawiały cały materiał procesowy 
już w sądzie pierwszej instancji), jak 
również z drugiej strony -  troska o spra
wność (szybkość) postępowania apela
cyjnego.

Należy jednak zważyć, iż jedną z na
czelnych zasad procesu cywilnego jest 
zasada prawdy. Dlatego też fakultatywne 
uprawnienie sądu drugiej instancji do 
pominięcia nowych faktów i dowodów 
winno być rozważane w kontekście owej 
zasady prawdy oraz całokształtu okoli
czności danej sprawy.

W postępowaniu apelacyjnym sąd 
może ponowić niektóre dowody przep
rowadzone przez sąd pierwszej instancji, 
jak np. z zeznań świadków, z opinii 
biegłego, czy też z przesłuchania stron.

Podstawę wyrokowania w sądzie 
drugiej instancji stanowi cały materiał 
procesowy zebrany w obu instancjach.

Sąd drugiej instancji nie jest związany 
ustaleniami sądu pierwszej instancji. 
Oznacza to, że sąd drugiej instancji mo
że, nawet bez ponowienia lub uzupeł
nienia dowodów, dojść do odmiennych 
niż sąd pierwszej instancji ustaleń.

Zgodnie z treścią art. 316 § 1 w zwią
zku z art. 391 sąd drugiej instancji orze
ka, biorąc za podstawę stan rzeczy ist
niejący w chwili zamknięcia rozprawy.

Sąd drugiej instancji rozpoznaje ape
lację w składzie trzech sędziów zawodo
wych. Postanowienia dotyczące postępo
wania dowodowego na posiedzeniu nie
jawnym wydaje sąd w składzie jednego 
sędziego (art. 367 § 3).

5. W wyniku przeprowadzonej roz
prawy sąd drugiej instancji wydaje wy
rok, w którym może:

1) oddalić apelację;
2) zmienić zaskarżony wyrok i orzec 

co do istoty sprawy;
3) uchylić zaskarżony wyrok, znieść 

postępowanie w zakresie dotkniętym 
nieważnością i przekazać sprawę sądowi 
pierwszej instancji do ponownego rozpo
znania;

4) uchylić zaskarżony wyrok i odrzu
cić pozew;

5) uchylić zaskarżony wyrok i umo
rzyć postępowanie;

6) uchylić zaskarżony wyrok i prze
kazać sprawę do ponownego rozpozna
nia sądowi pierwszej instancji.

Ad. 1) Sąd drugiej instancji oddala 
apelację, jeżeli jest ona bezzasadna 
(art. 385).

Oddalając apelację sąd drugiej instan
cji rozstrzyga o kosztach procesu (art. 
108 § 1) i to z urzędu, jeżeli strona
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przeciwna działała bez adwokata lub ra
dcy prawnego, bądź na wniosek -  jeżeli 
działała za pośrednictwem adwokata lub 
radcy prawnego, zgłoszony w odpowie
dzi na apelację lub najpóźniej bezpo
średnio przed zamknięciem rozprawy re
wizyjnej (art. 109).

Ad. 2) W myśl przepisu art. 386 
§ 1 sąd drugiej instancji może zmienić 
zaskarżony wyrok i orzec co do istoty 
sprawy.

Mając na uwadze sprawność postępo
wania (szybkość), jak i jego koszty, na
leży przyjąć, że wyrok reformatoryjny 
sąd drugiej instancji winien wydać za
wsze wtedy, kiedy uzna, że stan sprawy 
nadaje się do merytorycznego rozstrzyg
nięcia.

Wydanie wyroku reformatoryjnego 
nie jest uzależnione od rodzaju stwier
dzonych uchybień sądu pierwszej in
stancji.

Orzekając co do istoty sprawy sąd 
drugiej instancji rozstrzyga jednocześnie 
o kosztach procesu (art. 108 § 1 w zwią
zku z art. 391).

Ad.3) W razie stwierdzenia nieważ
ności sąd drugiej instancji obligatoryj
nie uchyla zaskarżony wyrok i znosi 
postępowanie w zakresie dotkniętym 
nieważnością, przekazując sprawę są
dowi pierwszej instancji do ponowne
go rozpoznania (art. 386 § 2).

Przy ponownym rozpoznawaniu spra
wy na skutek przyczyny nieważności 
przewidzianej w art. 379 pkt 6 (tj. kiedy 
sąd rejonowy orzekł w sprawie, w której 
sąd wojewódzki był właściwy bez 
względu na wartość przedmiotu sporu), 
wola stron decyduje o tym czy zniesione 
postępowanie powinno być powtórzone. 
Jeżeli więc strony zgodnie oświadczą, że 
nie żądają powtórzenia zniesionego po

stępowania, sąd wojewódzki nie musi 
przeprowadzać go na nowo.

We wszystkich innych wypadkach 
nieważności postępowania sąd pierwszej 
instancji musi powtórzyć postępowanie 
w zakresie dotkniętym nieważnością.

Ad. 4) Jeżeli pozew ulega odrzuce
niu, sąd drugiej instancji uchylając 
wyrok odrzuca pozew (art. 386 § 3). 
Jak wiadomo, sąd odrzuca pozew z przy
czyn wskazanych w artykule 199 
§ 1 i 1099 in fine .

Ad. 5) Sąd drugiej instancji uchyla
jąc wyrok umarza postępowanie, jeże
li zachodzi podstawa do jego umorze
nia (art. 386 § 3).

Zazwyczaj wypadki umorzenia postę
powania przez sąd drugiej instancji będą 
zachodziły w razie cofnięcia pozwu lub 
zawarcia ugody przez strony.

Ad. 6) Uchylenie wyroku przez sąd 
drugiej instancji może nastąpić jedy
nie wówczas, gdy wydanie wyroku co 
do istoty sprawy wymaga przeprowa
dzenia postępowania dowodowego 
w całości lub w znacznej części (art.
386 § 4).

W wypadku uchylenia wyroku i prze
kazania sprawy do ponownego rozpoz
nania, sąd rozpatruje ją w innym skła
dzie (art. 386 § 5). Ocena prawna i wska
zania co do dalszego postępowania wy
rażone w uzasadnieniu wyroku sądu dru
giej instancji wiążą zarówno sąd, które
mu sprawa została przekazana, jak i sąd 
drugiej instancji po ponownym rozpo
znaniu sprawy. Nie dotyczy to jednak 
wypadku, gdy nastąpiła zmiana stanu 
prawnego (art. 386 § 6).

6. Sąd drugiej instancji uzasadnia 
z urzędu wyrok oraz postanowienie 
kończące postępowanie w sprawie (art.
387 § 1).
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Wobec braku przepisu szczególnego, 
uzasadnienie to winno zawierać treści 
przewidziane w art. 328 § 2 oraz zostać 
podpisane przez wszystkich sędziów, 
którzy brali udział w wydaniu tych orze
czeń (art. 330 § 1).

Kodeks przewiduje termin instrukcyjny 
do sporządzenia uzasadnienia. Jest to ter
min dwutygodniowy licząc od dnia ogło
szenia sentencji orzeczenia, a gdy ogłosze
nia nie było -  licząc od dnia wydania 
orzeczenia (art. 387 § 2). Jednakże orze
czenie z uzasadnieniem doręcza się tylko 
tej stronie, która w terminie tygodnio
wym od ogłoszenia sentencji zażądała 
doręczenia (art. 378 § 3). Jeżeli ogłosze
nia nie było, orzeczenie wraz z uzasad
nieniem doręcza się stronie z urzędu w ter
minie tygodniowym od sporządzenia uza
sadnienia (art. 378 § 3).

Ta regulacja ma istotne znaczenie 
w świetle przepisu art. 3934, wg którego 
kasację można wnieść w terminie mie
sięcznym od doręczenia orzeczenia stro
nie skarżącej.

Zatem brak żądania doręczenia za
myka stronie drogę do wniesienia ka
sacji.

Stronie działającej bez adwokata, któ
ra na skutek pozbawienia wolności była 
nieobecna przy ogłoszeniu wyroku, sąd 
drugiej instancji z urzędu w ciągu tygo
dnia od dnia ogłoszenia wyroku doręcza 
odpis jego sentencji z pouczeniem o ter
minie i sposobie żądania doręczenia uza
sadnienia (art. 387 § 3).

7. Wyrok sądu drugiej instancji jest 
natychmiast wykonalny, jeżeli kodeks 
nie stanowi inaczej (art. 388 § 1), np. 
w art. 4341.

Cechy wykonalności wyroku sądu 
drugiej instancji nie należy wiązać z jego 
prawomocnością.

Prawomocność bowiem wyroków są
du drugiej instancji następuje z chwilą:

1) upływu tygodniowego terminu do 
żądania doręczenia orzeczenia z uzasad
nieniem (art. 387 § 3);

2) upływu terminu miesięcznego do 
wniesienia kasacji, w razie jej niewnie- 
sienia (art. 3934);

3) oddalenia kasacji (art. 39312).
Kodeks w rozdziale 1 działu V tytułu

VI księgi pierwszej części pierwszej nie 
przewiduje w zasadzie żadnych wyjąt
ków do zasady natychmiastowej wyko
nalności orzeczeń sądu drugiej instan
cji.

Jednakże sąd drugiej instancji może 
uzależnić jego wykonanie, a w razie 
oddalenia apelacji -  wykonanie wyroku 
sądu pierwszej instancji, od złożenia 
przez powoda stosownego zabezpiecze
nia, a nawet -  gdyby wskutek wykonania 
wyroku mogła wyniknąć dla pozwanego 
niepowetowana szkoda -  wstrzymać wy
konanie wyroku aż do uprawomocnienia 
się (art. 388 § 1).

Czynności tych może dokonać sąd 
drugiej instancji na wniosek pozwane- 
g°.

W końcu do czasu uprawomocnienia 
się wyroku -  z mocy prawa (ex lege) 
-  wstrzymuje się z urzędu sprzedaż nie
ruchomości (art. 388 § 3). Chodzi tu 
oczywiście o sprzedaż nieruchomości 
w drodze egzekucji. Ratio legis tego 
przepisu wynika z trudności restytucyj- 
nych w razie sprzedaży nieruchomości 
w trybie postępowania egzekucyjnego 
w przypadku zmiany lub uchylenia wy
roku sądu drugiej instancji.

8. Jeśli termin do zaskarżenia wyroku 
upłynął bezskutecznie, sąd drugiej in
stancji zwraca akta sprawy sądowi pier
wszej instancji (art. 389).
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9. Jeżeli przy rozpatrywaniu apelacji 
w sprawie, w której kasacja nie przy
sługuje, powstanie zagadnienie prawne 
budzące poważne wątpliwości, sąd mo
że przedstawić to zagadnienie do roz
strzygnięcia Sądowi Najwyższemu, od
raczając rozpoznanie sprawy. Sąd Naj
wyższy władny jest przejąć sprawę do 
rozpoznania (art. 390 § 1).

Przepis powyższy koresponduje z tre
ścią przepisu art. 17 ust. 1 ustawy z 20 
września 1984 r. o Sądzie Najwyższym 
(tj. Dz.U. z 1950 r., Nr 26, poz. 153 
z późn. zm.), wedle którego do przed
stawienia Sądowi Najwyższemu zagad
nień prawnych uprawnione są określone 
sądy oraz składy orzekające Sądu Naj
wyższego.

Takim „określonym sądem” jest wła
śnie m.in. sąd drugiej instancji. Uchwałę 
w sprawie rozstrzygnięcia zagadnienia 
prawnego budzącego w konkretnej spra
wie poważne wątpliwości podejmuje 
Sąd Najwyższy w składzie trzech sę
dziów (art. 17 ust. 3 cytowanej powyżej 
ustawy o Sądzie Najwyższym). Skład 
ten może przedstawić zagadnienie to do 
rozstrzygnięcia składowi siedmiu sę
dziów (art. 17 ust. 2 cytowanej ustawy).

Uchwała Sądu Najwyższego roz
strzygająca zagadnienie prawne wiąże 
w danej sprawie (art. 390 § 2).

Oznacza to, że uchwałą ową związany 
jest zarówno sąd drugiej instancji, jak 
i Sąd Najwyższy w postępowaniu kasa
cyjnym.
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