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ciI. Przegl d instytucji procesowych s cych szybkiej ochronie 

prawa materialnego 

1. Celem s dowego post powania cywilnego jest stworzenie procesowo-prawnych 

podstaw skutecznej realizacji prawa materialnego. Prawo materialne bowiem z 

natury rzeczy nie zawiera w asnych instrumentów, które zapewnia yby jego 

skuteczno  w sytuacji, gdy okre lone podmioty odmawiaj  w sposób dobrowolny 

wykonania norm tego prawa, albo kwestionuj  sposób ich zastosowania. Poprzez 

decyzje podj te w post powaniu cywilnym, s d okre la obowi zki prawne istniej ce 

w odniesieniu do konkretnych podmiotów prawa, stwarzaj c podstawy do 

przymusowego wykonania, ustalenia lub ukszta towania prawa materialnego. Prawo 

procesowe pe ni wi c w stosunku do prawa materialnego rol  s ebn . Bez 

mo liwo ci, które daje prawo procesowe w wielu przypadkach, zw aszcza 

konfliktowych, prawo materialne by oby bezradne w tym sensie, e nie by oby 

respektowane i wykonywane1. 

Zwa ywszy na wskazany wy ej cel s dowego post powania cywilnego, oczekuje si , 

 s d rozpoznaj c spraw  dokona ustale  faktycznych, które pozwol  mu na 

zastosowanie odpowiednich norm prawa materialnego, a nast pnie wyda orzeczenie 

stwarzaj ce podstaw  egzekucyjn , ewentualnie orzeczenie ustalaj ce istnienie 

stosunku prawnego lub prawa albo orzeczenie kszta tuj ce nowy stan prawny w 

przedmiocie sprawy. 

W zakresie ustalania stanu faktycznego, stanowi cego podstaw  orzeczenia 

dowego, post powanie cywilne oparte jest na fundamentalnej zasadzie prawdy 

materialnej. Stosownie do tej zasady, s d wykorzystuj c procesow  aktywno  stron, 

a tak e aktywno  w asn  powinien doj  do ustalenia rzeczywistych stosunków 

faktycznych i prawnych, które istniej  w zakresie przedmiotu rozstrzygni cia2. 

                                            

1 M. Waligórski: Proces cywilny. Funkcja i struktura., Warszawa 1947, s. 8-9; W. Berutowicz: 
Post powanie cywilne w zarysie, Warszawa 1984, s. 10; J. Jod owski (w): Post powanie cywilne. J. 
Jod owski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misuk-Jod owska, Warszawa 2002, s. 24. 
2 Do nowelizacji z 1996 r. w doktrynie pos ugiwano si  poj ciem „zasada prawdy obiektywnej”, co by o 
zwi zane z obowi zkami s du dzia ania z urz du w zakresie gromadzenia materia u dowodowego 
(ówczesny art. 3 § 2 k.p.c. - w 1996 r. uchylony). Co do funkcjonowania w praktyce s dowej art. 3 § 2 
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Ustalenie prawdy materialnej daje s dowi mo liwo  wydania prawid owego 

rozstrzygni cia merytorycznego, oczywi cie pod warunkiem, e s d dokona trafnej 

oceny co do zastosowania normy prawa materialnego. 

Wype nienie wymaga  wynikaj cych z zasady prawdy materialnej, aczkolwiek jest 

spraw  podstawow  dla post powania cywilnego, nie spe nia jednak wszystkich 

oczekiwa  co do zapewnienia skuteczno ci norm prawa materialnego. Otó  oczekuje 

si , a nawet wymaga, aby post powanie cywilne przebiega o bez przewlek ci, by 

orzeczenia, g ównie wyroki rozstrzygaj ce spory prawne, zapada y w krótkim czasie 

od z enia pozwu, stosownie do tezy, i  szybka decyzja s du wzmacnia wydatniej 

skuteczno  wykonania normy prawa materialnego, ni  decyzja wydana po up ywie 

szego czasu. W doktrynie traktuj cej o naczelnych zasadach procesu cywilnego3 

nie wyró nia si  jednak e zasady szybko ci tego post powania, proponuj c co 

najwy ej przyj cie zasady jego sprawno ci. Tradycyjnie przyj te w Kodeksie 

post powania cywilnego instytucje procesowe i nowelizacyjna dzia alno  

ustawodawcza wskazuj  jednak jednoznacznie, i  w gruncie rzeczy d y si  do 

stworzenia maksymalnych mo liwo ci szybkiego prowadzenia post powania 

cywilnego, a zw aszcza szybkiego doj cia do uzyskania tytu u egzekucyjnego, co jest 

podstawow  przes ank  wsparcia prawa materialnego w drodze przymusu s dowego 

bez zb dnej zw oki. 

2. Polski Kodeks post powania cywilnego zawiera wiele rozwi za , których celem 

jest szybkie doj cie do tytu u egzekucyjnego. S  one zawarte b  w przepisach 

kszta tuj cych przebieg post powania, b  w rozwi zaniach wyodr bniaj cych 

okre lone instytucje procesowe lub specjalne tryby post powania. Do rozwi za  

przyj tych w zwyk ym trybie post powania trzeba zaliczy  mo liwo  zako czenia 

sporu przed s dem przez uznanie powództwa i zwi zanie s du tym uznaniem, jako 

regu , nieprzyj cie za  przez s d uznania powództwa za stan wynikaj cy z 

okoliczno ci nadzwyczajnych (art. 213 § 2 k.p.c.), nast pnie preferowanie 

                                                                                                                                        

k.p.c. por. G. Bieniek, E. Warzocha: Funkcjonowanie przepisów Kodeksu post powania cywilnego w 
praktyce s dów powszechnych, Nowe Prawo 1985, nr 3, s. 3 i n. 
3 J. Jod owski: Wst p do systemu prawa procesowego cywilnego, Wroc aw, Warszawa, Kraków, 
Gda sk 1974, s. 70. Autor wskazuje, i  niektórzy przedstawiciele doktryny w ród zasad procesu 
cywilnego wyró niaj  tak e zasad  szybko ci post powania. 
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ugodowego za atwienia sporu przez strony i doprowadzenia do ugody s dowej. 

Za atwienie sporu w drodze ugody jest podniesione do rangi zasady podstawowej, co 

wynika z tre ci art. 10 i 223 § 1 k.p.c. 

Jako instytucj  wybitnie wp ywaj  na szybkie zako czenie sprawy i doprowadzenie 

do uzyskania tytu u egzekucyjnego w post powaniu zwyk ym wskazuje si  mo liwo  

wydania wyroku zaocznego (art. 339 i 341 k.p.c.). Wydanie takiego wyroku jest 

reakcj  s du na zachowanie pozwanego polegaj ce na tym, i  mimo dor czenia mu 

pozwu, tym samym za  znajomo ci dochodzonych przeciwko niemu roszcze , 

znajomo ci terminu rozprawy, pozwany nie stawia si  przed s dem, nie sk ada 

odpowiedzi na pozew, wzgl dnie nawet staje na rozprawie, ale nie bierze w niej 

udzia u (nie wypowiada si  na temat zg oszonych roszcze ). W takich sytuacjach, 

d nie prowadzi post powania wyja niaj cego i przyjmuje, i  pozwany - przez brak 

zaprzeczenia zasadno ci zg oszonych pod jego adresem roszcze  - niejako uznaje 

powództwo, co jest podstaw  do wydania wyroku (chyba, e zachodz  szczególne 

okoliczno ci okre lone w art. 339 § 2 in fine). Wydanie wyroku w takiej sytuacji 

procesowej okre lone zosta o w k.p.c. jako wydanie wyroku zaocznego. Okre lenie 

tego rodzaju orzeczenia wyrokiem zaocznym ma charakter tylko umowny, gdy  w 

rzeczywisto ci wydany on zosta  na podstawie przyj tego domniemania 

procesowego, i  skoro pozwany nie anga uje si  w spór, trzeba przyj , e uznaje 

zg oszone pod jego adresem roszczenia. Wydanie wyroku nie nast puje wi c bez 

wiedzy pozwanego, a na wyznaczonej rozprawie, nie jest to wi c wyrok dos ownie 

zaoczny, zw aszcza e pozwany stawia si  na rozpraw , ale nie wypowiada si  co do 

roszcze . W takim przypadku, wyrok zapada „na oczach” pozwanego, ale 

nazewnictwo to kwestia pewnej umowno ci i tradycji legislacyjnej, co z pewno ci  nie 

przes dza istoty sprawy. A istot  sprawy jest to, e wyrok zaoczny zapada po 

wyj tkowo uproszczonym i szybkim post powaniu, a wi c stanowi mocn  pozycj  w 

zestawie rodków procesowych stwarzaj cych podstawy skutecznej ochrony prawa 

materialnego. 

Szybkie doj cie do tytu u egzekucyjnego zapewnia instytucja natychmiastowej 

wykonalno ci wyroków, czyli umo liwienie przymusowego wykonania wyroku 

zas dzaj cego pierwszej instancji przed jego uprawomocnieniem si , natychmiast po 

jego wydaniu. W pewnych rodzajach spraw i w okre lonych sytuacjach, nadanie 

rygoru natychmiastowej wykonalno ci nast puje z urz du (alimenty co do zasady, 
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wyroki wydane na podstawie uznania powództwa przez pozwanego oraz wyroki 

zaoczne uwzgl dniaj ce powództwo), co jest wyrazem szczególnej troski o 

maksymalnie szybkie wykonanie wyroku. Je li chodzi o wyroki wydane na podstawie 

uznania powództwa oraz wyroki zaoczne to trzeba podkre li , i  jest to realizacja 

my li, wedle której nale y umo liwi  wykonanie wyroku natychmiast po jego wydaniu, 

je li pozwany wr cz uznaje roszczenie, wzgl dnie zachowuje si  w taki sposób, i  s  

podstawy do przyj cia, e roszczenie to uznaje, aczkolwiek tego wprost nie 

wiadcza. 

Poza obowi zkiem nadania wyrokowi natychmiastowej wykonalno ci w sytuacjach 

wy ej okre lonych, s d ma mo liwo  nadania rygoru z urz du lub na wniosek 

ciwie w ka dej sprawie przy spe nieniu si  okre lonych warunków procesowych 

(art. 333 § 3 k.p.c.), wzgl dnie z przyj ciem pewnych zabezpiecze  (art. 334 k.p.c.). 

Instytucja rygoru natychmiastowej wykonalno ci nie zapewnia wprawdzie szybkiego i 

sprawnego toku procesu, w sposób istotny zapewni  mo e jednak szybkie 

uruchomienie post powania egzekucyjnego, jest wi c skutecznym rodkiem 

pomagaj cym w realizacji ochrony prawa materialnego. 

3. W Kodeksie post powania cywilnego wyodr bniono szereg post powa  

szczególnych, które - g ównie ze wzgl du na znaczne uproszczenia procesowe - 

stwarzaj  mo liwo  szybkiego zako czenia procesu. Nale y do nich przede 

wszystkim post powanie nakazowe i upominawcze (art. 4841-497 oraz 4971-505 

k.p.c.). Ich istota polega na tym, e s d rozpoznaje sprawy na posiedzeniu 

niejawnym, a wi c w ogóle nie wyznacza rozprawy i wydaje nakaz zap aty, 

równoznaczny w skutkach z wyrokiem wydanym w post powaniu zwyk ym, o ile w 

sprawie spe nione zostan  warunki szczegó owo okre lone w k.p.c. Podstawowe 

warunki wydania nakazu zap aty w obu post powaniach to charakter roszcze  (o 

charakterze pieni nym, ewentualnie inne roszczenia dotycz ce rzeczy zamiennych 

- st d okre lenie „nakaz zap aty”). Ponadto, powód powinien przedstawi  w pozwie 

dokumenty, z których jednoznacznie wynika zasadno  roszczenia (post powanie 

nakazowe) albo tre  pozwu nie daje podstaw do uznania, e roszczenia s  

bezzasadne (post powanie upominawcze). Trzeba zwróci  uwag  zw aszcza na 

post powanie upominawcze, które w kszta cie nadanym mu przez nowel  do k.p.c. z 

dnia 24 maja 2000 r. jest instytucj  mog  bardzo radykalnie wp yn  na szybko  

post powania, je li zwa , e wydanie nakazu zap aty w tym trybie nast puje bez 
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wniosku powoda, a wi c niejako z urz du i ma zastosowanie we wszystkich 

sprawach zawis ych tak w s dach rejonowych, jak i okr gowych, o ile spe nione 

zostan  warunki procesowe upowa niaj ce do orzekania w tym trybie. Trzeba przy 

tym wskaza , e warunki te nie s  zbyt wymagaj ce (art. 499 k.p.c.). 

Wspomniana nowela do k.p.c. z 24 maja 2000 r. wprowadzi a do procedury cywilnej 

nowy rodzaj szybkiego post powania okre lonego jako post powanie uproszczone 

(art. 5051-50513). Post powanie uproszczone zaw one zosta o do do  w skiego 

kr gu spraw, albowiem mo e by  ono prowadzone o roszczenia wynikaj ce z umów, 

gdy warto  przedmiotu sporu nie przekracza pi ciu tysi cy z otych, oraz o zap at  

czynszu za lokale mieszkalne bez wzgl du na warto  przedmiotu sporu. Jednak e, 

wymagania formalne tego post powania (wszystkie pisma procesowe stron musz  

by  wnoszone na urz dowych formularzach o skomplikowanej tre ci) poddaj  w 

tpliwo  przydatno  tego post powania w szerszym zakresie, zw aszcza e tryb 

ten w zasadzie mo naby zast pi  post powaniem nakazowym lub upominawczym. 

Szczególn  w tpliwo  budzi to, e post powanie uproszczone ma we wskazanych 

rodzajach spraw charakter obligatoryjny. 

Element szybko ci post powania przy wydaniu wyroku w trybie zaocznym, 

nakazowym, upominawczym i uproszczonym jest wyra ny i niew tpliwie stanowi 

istotny atut tych post powa . Trzeba jednak zwróci  tak e uwag  na fakt, i  ta 

szybko  post powania niekiedy mo e - paradoksalnie - sta  si  przyczyn  jego 

przewlek ci. Otó , trzeba mie  na uwadze to, e post powania te prowadz  do 

wydania merytorycznych rozstrzygni , które maj  charakter jakby wst pny, gdy  

przys uguj  od nich (z wyj tkiem post powania uproszczonego) rodki odwo awcze 

powoduj ce, i  tymczasowy wyrok b  traci moc (post powanie upominawcze - art. 

505 k.p.c.) b  sprawa trafia do post powania zwyk ego (post powanie zaoczne - 

art. 345 k.p.c., post powanie nakazowe - art. 495 k.p.c.). W razie z enia 

wskazanych rodków odwo awczych o charakterze niedewolutywnym, post powanie 

w sprawie nie tylko nie zostaje przyspieszone, a wr cz opó nione, gdy  pewien czas 

zajmuje procedura zwi zana z dor czeniem wydanych orzecze , z eniem rodków 

odwo awczych i wyznaczeniem rozprawy. Nadmierne preferowanie tych post powa , 
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z wyj tkiem sytuacji, gdy wydanie wyroku w takim trybie jest obligatoryjne (sytuacje w 

post powaniu zaocznym) nie wydaje si  zatem uzasadnione4. 

4. Trzeba tak e wskaza , i  niektóre post powania szczególne przewidziane w k.p.c. 

zawieraj  pewne uregulowania nastawione na osi gni cie szybkiego zako czenia 

procesu. Nale y do nich w szczególno ci post powanie w sprawach z zakresu prawa 

pracy oraz z zakresu ubezpiecze  spo ecznych. Stosownie do tre ci art. 471 k.p.c., w 

sprawach tych termin rozprawy powinien by  wyznaczony tak, aby od daty 

zako czenia czynno ci wyja niaj cych, a je eli nie podj to tych czynno ci - od dnia 

wniesienia pozwu lub odwo ania (w sprawach z zakresu ubezpiecze  spo ecznych), 

do rozprawy nie up yn o wi cej ni  dwa tygodnie, chyba e zachodz  nie daj ce si  

usun  przeszkody. Wprawdzie podany termin ma charakter instrukcyjny, jednak 

jego dyscyplinuj ce oddzia ywanie na s d jest oczywiste. 

W sprawach z zakresu prawa pracy istnieje obowi zek nadania z urz du rygoru 

natychmiastowej wykonalno ci w cz ci zas dzaj cej nale no  pracownika do 

wysoko ci jednomiesi cznego wynagrodzenia. Jest to podyktowane zamiarem 

stworzenia mo liwo ci szybkiego uzyskania tytu u egzekucyjnego, przynajmniej w 

cz ci zas dzonej kwoty (art. 477 k.p.c.) 

Tak e w sprawach gospodarczych, w k.p.c., maj c na wzgl dzie wag  szybkiego 

rozpoznania i zako czenia sprawy wskazuje si , e s d powinien d  do wydania 

wyroku w terminie trzech miesi cy od dnia z enia pozwu (art. 4799 k.p.c.). 

Jednak e i ten termin ma charakter tylko instrukcyjny, cho  mimo to niew tpliwie 

dyscyplinuje s d i przypomina o potrzebie pilnego za atwiania tego rodzaju spraw. 

Post powaniem, w którym akcentuje si  element szybko ci w rozpoznawaniu 

sprawy, jest post powanie w sprawach o naruszenie posiadania. Otó , stosownie do 

tre ci art. 478 k.p.c. w sprawach tych s d bada jedynie ostatni stan posiadania i fakt 

jego naruszenia, nie zag biaj c si  w kwestie samego prawa ani dobrej wiary 

pozwanego. Post powanie to ma za zadanie szybkie przeciwdzia anie naruszeniom 

                                            

4 Szerzej o rozwi zaniach maj cych na celu zapewnienie sprawno ci post powania cywilnego i 
wyst puj cych w tym wzgl dzie przeszkodach por. E. Warzocha: Problematyka sprawno ci 
post powania rozpoznawczego w sprawach cywilnych (w: Wokó  problematyki cywilnoprocesowej - 
Ksi ga pami tkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Kazimierza Korzana, Katowice 2001, s. 
276 i n.). 
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posiadania, dlatego ustalenia faktyczne dokonywane przez s d ograniczaj  si  tylko 

do faktu naruszenia aktualnego stanu posiadania, bez badania praw podmiotowych, 

jakie w stosunku do jego przedmiotu przys uguj  stronom. Z tego wzgl du, 

niedopuszczalne jest w procesie posesoryjnym rozpatrywanie innych roszcze  poza 

chroni cymi posiadanie, a wi c przede wszystkim roszcze  odszkodowawczych. 

Obowi zuje równie  zakaz wniesienia powództwa wzajemnego, tak e o charakterze 

posesoryjnym (art. 477 k.p.c.). Szybko  ochrony posiadania rzeczy, a tak e 

wyj tkowo posiadania praw, np. s ebno ci, zosta a wzmocniona przez mo no  

nadania z urz du wyrokowi posesoryjnemu rygoru natychmiastowej wykonalno ci 

(art. 333 § 2 k.p.c.). 

5. Nie wszystkie post powania szczególne przewidziane w k.p.c. konstruowane s  

pod k tem zapewnienia szybko ci post powania. S  i takie, w których nie preferuje 

si  szybko ci, a k adzie nacisk na dok adne ustalenie stanu faktycznego, poprzez 

rezygnacj  przede wszystkim z pos ugiwania si  domniemaniami faktycznymi, 

opieraj cymi si  na sposobie procesowego zachowania si  stron, a g ównie 

pozwanego. Trybem takim jest post powanie w sprawach ma skich, a wi c w 

sprawach o uniewa nienie ma stwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia 

ma stwa, o rozwód oraz o separacj  (art. 425 k.p.c.). 

W wy ej wskazanych rodzajach spraw, wyroku nie mo na oprze  wy cznie na 

uznaniu powództwa lub przyznaniu okoliczno ci faktycznych. Je li np. pozwany 

uznaje powództwo o rozwód, to s d nie mo e wyda  wyroku opieraj c si  na tym 

uznaniu, a musi przeprowadzi  dowody, chocia by tylko z przes uchania stron i na tej 

podstawie dokona  ustale  faktycznych pozwalaj cych oceni , czy zaistnia y 

przes anki faktyczne i prawne do orzeczenia rozwodu. Gdyby s d ustali , e takie 

przes anki nie zaistnia y, to powództwo, mimo jego uznania przez pozwanego, 

uleg oby oddaleniu. 

W wymienionych sprawach nie ma zastosowania przepis art. 339 § 3 k.p.c., a zatem 

gdy pozwany nie stawi  si  na rozpraw , albo nie bierze w niej udzia u, s d nie mo e 

przyj  za prawdziwe okoliczno ci faktycznych przytoczonych w powództwie lub 

innych pismach procesowych z onych przez stron  powodow , a powinien 

ustalenia faktyczne oprze  na materia ach, które mo e zgromadzi  przez 

przeprowadzenie odpowiednich dowodów. W sprawach rozwodowych i o separacj  
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d mo e nawet bez wniosku stron wstrzyma  post powanie, orzekaj c jego 

zawieszenie, o ile uzna, i  istniej  - jak uj  to ustawodawca - „widoki” na utrzymanie 

po ycia ma skiego (art. 440 § 1 k.p.c.). 

W sprawach ma skich ustawodawca uzna  wi c, i  dobrem nadrz dnym jest 

trwa  ma stwa, a szybkie dochodzenie do orzeczenia rozstrzygaj cego spraw  

nie stanowi warto ci tego rodzaju, jak  uwzgl dnia si  w sprawach, w których 

danie skierowane jest na kwestie o charakterze maj tkowym. 

 

II. Istota natychmiastowego wykonania wyroku w uj ciu art. 388 

k.p.c. 

1. Na wst pie konieczne jest odniesienie si  do poj cia „wykonanie wyroku”. Kodeks 

post powania cywilnego pos uguje si  poj ciem „natychmiastowa wykonalno  

wyroków” (tak w art. 333-338 k.p.c.), lub okre leniem „wyrok jest natychmiast 

wykonalny” (art. 388 k.p.c.), wzgl dnie poj ciem „tytu  wykonawczy” (art. 776 k.p.c.). 

Wykonanie wyroku oznacza, i  mo e on zosta  zrealizowany, czyli spe nione b dzie 

rozstrzygni cie zawarte w wyroku s dowym. Wykonanie wyroku mo e si  odnosi  do 

tych orzecze , które w swej tre ci maj  element nakazuj cy, polecaj cy, zakazuj cy. 

Element ten zawieraj  wyroki zas dzaj ce wiadczenie, a wi c wyroki w których s d 

poleca pozwanemu odpowiednie zachowanie si . Wyroki tego rodzaju mog  by  

zatem wykonywane, przy czym je li mówimy o wykonywaniu wyroku, to mówimy 

przede wszystkim o przymusowym wykonaniu, przy pomocy egzekucji s dowej. 

Jednak e i dobrowolne wykonanie wyroku przez pozwanego, np. dostosowanie si  

do wyroku nakazuj cego zap at  okre lonej sumy na rzecz powoda albo dobrowolne 

opuszczenie przez pozwanego lokalu w przypadku orzeczonej eksmisji, jest 

wykonaniem wyroku i to takim, które jest szczególnie oczekiwane. Mo na nawet 

zaryzykowa  twierdzenie, e taka sytuacja jest idealna. 

Nie wszystkie jednak wyroki mog  by  wykonane w taki sposób. Obok tych 

zas dzaj cych wiadczenie w post powaniu s dowym, zapadaj  tak e wyroki, które 

uwzgl dniaj c powództwo dokonuj  ustalenia istnienia lub nieistnienia prawa lub 

stosunku prawnego oraz wyroki kszta tuj ce prawo. Nie mog  one by  wykonane, 
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gdy  nie zawieraj adnych polece  i nakazów, a potwierdzaj  istnienie albo 

nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, wzgl dnie kszta tuj  nowy stan prawny 

lub zmieniaj  stan stosunków prawnych w relacji powód - pozwany. Odno nie tego 

rodzaju wyroków, zamiast o ich wykonalno ci mo emy mówi  o skuteczno ci 

prawnej. Skuteczno  prawna tych wyroków objawia si  w zasadzie automatycznie w 

momencie ich uprawomocnienia si  i stwierdzenia ich prawomocno ci przez 

odpowiedni organ s dowy5. Zazwyczaj ta skuteczno  manifestuje si  przez 

dokonanie odpowiednich czynno ci prawnych w oparciu o tre  wyroku. Je li np. s d 

wyrokiem ustali (w sytuacji niepewnej), e okre lona osoba jest w cicielem 

konkretnej nieruchomo ci, wzgl dnie s d postanowieniem stwierdzi, e okre lona 

osoba naby a w asno  nieruchomo ci na podstawie zasiedzenia, to takie orzeczenia 

dowe stanowi  podstaw  do dokonania odpowiednich wpisów w ksi dze 

wieczystej. Je li np. s d orzeknie rozwód, czyli wyda orzeczenie o charakterze 

kszta tuj cym nowy stan prawny, to wyrok taki jest podstaw  do dokonania 

odpowiednich wpisów w aktach stanu cywilnego. 

Wykonaniu podlegaj  wyroki zas dzaj ce wiadczenia, czyli uwzgl dniaj ce, tak e w 

pewnej cz ci, danie powoda. Wyrok oddalaj cy powództwo nie mo e by  

wykonany, gdy  brak jest pozytywnej decyzji s du w przedmiocie zg oszonego 

dania. W takim wypadku mo e doj  co najwy ej do potrzeby wykonania 

orzeczenia o kosztach procesu, s  to jednak inne kwestie. 

Reasumuj c, przez poj cie wykonania wyroku trzeba w zasadzie rozumie  

realizacj , w tym przymusow , wyroku zas dzaj cego wiadczenie, przy czym 

konkluzja ta dotyczy równie  instytucji natychmiastowego wykonania wyroku, co 

potwierdza tre  art. 333 k.p.c., w którym mówi si  wprost o wykonaniu wyroków 

zas dzaj cych wiadczenie. 

2. Trzeba zada  sobie pytanie, czy powy sza konkluzja ma w pe ni zastosowanie, 

je li chodzi o rozumienie tre ci art. 388 k.p.c. okre laj cego wykonalno  wyroków 

dów drugiej instancji. Za pozytywn  odpowiedzi  na to pytanie przemawia ta cz  

                                            

5 M. Waligórski: j.w., s. 90; W. Siedlecki: Kodeks post powania cywilnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 
1969, s. 474. Por tak e z literatury mi dzywojennej np. L. Peiper: Komentarz do Kodeksu 
post powania cywilnego, t. 2, s. 858. 
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cytowanego przepisu, która dotyczy czynno ci zabezpieczaj cych, orzekanych na 

wypadek szkód powsta ych po stronie pozwanej przy wykonywaniu wskazanych 

wyroków. Otó  s d mo e uzale ni  wykonanie wyroku s du drugiej instancji - albo 

wyroku s du pierwszej instancji w razie oddalenia apelacji - od z enia stosownego 

zabezpieczenia. Chodzi  tu mo e o zabezpieczenie o charakterze pieni nym lub 

rzeczowym. S d mo e nawet wstrzyma  wykonanie wyroku, gdyby przez wykonanie 

mog a nast pi  niepowetowana szkoda. Art. 388 § 2 i 3 k.p.c. przewiduje dalsze 

sposoby zabezpieczenia pozwanego przed mog cymi powsta  szkodami, tj. 

wstrzymanie wydania powodowi sum pieni nych po ich wyegzekwowaniu od 

pozwanego czy na przyk ad wstrzymanie sprzeda y zaj tego maj tku ruchomego. 

Do czasu uprawomocnienia si  wyroku, wstrzymuje si  z urz du sprzeda  

nieruchomo ci. 

Z charakteru powy szych zabezpiecze  wynika, e je li mówimy o wykonaniu 

wyroku s du drugiej instancji (pierwszej natomiast w przypadku gdy apelacja zosta a 

oddalona) to chodzi o zas dzaj cy wiadczenie wyrok s du drugiej instancji (a wi c 

gdy s d drugiej instancji zmieni  wyrok s du pierwszej instancji z oddalaj cego 

powództwo na zas dzaj cy) lub wyrok s du pierwszej instancji zas dzaj cy 

wiadczenie, od którego z ona zosta a apelacja i apelacja ta zosta a oddalona. 

Art. 388 k.p.c. nie ma wi c zastosowania do wyroków oddalaj cych, tak wydanych 

przez s d drugiej instancji (w przypadku zmiany wyroku zas dzaj cego s du 

pierwszej instancji na oddalaj cy powództwo), jak i wydanych przez s d pierwszej 

instancji, w których apelacja zosta a oddalona. 

Art. 388 k.p.c. nie ma w ogóle zastosowania do wyroków wydawanych w sprawach o 

ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (opartych na 

podstawie art. 189 k.p.c.) oraz do wyroków o charakterze kszta tuj cym 

(konstytutywnym), albowiem w ich wypadku nie mo na mówi  o wykonaniu w 

rozumieniu spe nienia nakazu lub zakazu s du. Tak wi c, na podstawie wyroku 

ustalaj cego s du drugiej instancji, bezzw ocznie po jego wydaniu, nie mo na np. 

domaga  si  dokonania wpisu prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego lub 

ebno ci gruntowej do ksi gi wieczystej. Wpis taki mo e by  dokonany dopiero na 

podstawie takiego wyroku po jego uprawomocnieniu si . Identycznie, odnotowanie w 

ksi gach stanu cywilnego rozwodu mo e nast pi  tylko po uprawomocnieniu si  
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wyroku. Dopiero bowiem uprawomocnienie si  wyroków w wy ej okre lonych 

sprawach nadaje im pe  moc prawn , czyli mo emy mówi  wtedy o ich prawnej 

skuteczno ci. 

3. Pewne w tpliwo ci mog  powsta  w zwi zku z przepisami k.p.c. dotycz cymi 

post powania w sprawach ma skich. Otó  przepisy te reguluj  post powanie w 

sprawach o uniewa nienie ma stwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia 

ma stwa i o rozwód, a tak e o separacj  na danie jednego z ma onków (art. 

425 k.p.c.). We wszystkich tych sprawach (a jest to wyliczenie zamkni te) zapadaj  

wyroki o charakterze ustalaj cym lub kszta tuj cym, czyli nie mo na mówi  o ich 

wykonaniu, a o prawnej skuteczno ci, która wyst pi dopiero po uprawomocnieniu si  

takiego orzeczenia. Tymczasem, w artykule 434 § 1 k.p.c. stwierdza si , i  w 

sprawach tych wyrok s du drugiej instancji nie jest natychmiast wykonalny, co 

potwierdza tylko uprzednio sformu owan  konkluzj  co do rodzajów spraw, w których 

wyst puje mo liwo  wykonania wyroków s dów drugiej instancji mimo ich 

nieprawomocno ci. Mo na te  jednak proponowa  przyj cie pogl du, i  skoro 

zamieszczono taki przepis, to istniej  inne sprawy o ustalenie lub ukszta towanie 

prawa, w których orzeczenie mog oby by  skuteczne w warunkach 

nieprawomocno ci. 

W przedmiocie postawionej kwestii trzeba uzna , i  art. 4341 k.p.c. zosta  

wprowadzony po to, by usun  jakiekolwiek w tpliwo ci co do tego, czy w sprawach 

okre lonych w art. 425 k.p.c. istnieje mo liwo  wykonywania równie  wyroków 

nieprawomocnych. Brak jest natomiast merytorycznych przes anek do postawienia 

tezy, i  art. 388 k.p.c. dotyczy tak e wyroków o charakterze ustalaj cym i 

kszta tuj cym, za  art. 4341 k.p.c. okre la wyj tki od tej zasady. Wydaje si  zasadne 

aby nie traktowa  przepisu art. 4341 k.p.c. jako odnosz cego si  do zas dzanych od 

drugiego ma onka - w wyroku rozwodowym lub wyroku orzekaj cym separacj  (art. 

444 k.p.c.) - alimentów. Cz  wyroku przyznaj cego alimenty ma charakter 

zas dzenia wiadczenia. Do wiadczenie za  ma zastosowanie art. 388 k.p.c., a 

uprzednio jeszcze art. 333 k.p.c. 

4. Apelacja jest rodkiem odwo awczym od wszystkich wyroków zapad ych w 

pierwszej instancji, z wyj tkiem wydanych w post powaniu zaocznym, nakazowym i 

upominawczym, od których s rodki odwo awcze o charakterze 
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niedewolutywnym. Zakres kasacji jest natomiast przedmiotowo ograniczony, gdy  

je li chodzi o wyroki, to kasacja nie przys uguje w sprawach o prawa maj tkowe, w 

których warto  przedmiotu zaskar enia jest ni sza ni  dziesi  tysi cy z otych, a w 

sprawach gospodarczych ni sza ni  dwadzie cia tysi cy z otych (art. 3921 § 1 k.p.c.). 

Wy czona jest tak e kasacja w sprawach o alimenty, o czynsz najmu i dzier awy 

oraz o naruszenie posiadania, w sprawach dotycz cych kar porz dkowych, 

wiadectw pracy i roszcze  z tym zwi zanych oraz o deputaty lub ich ekwiwalent, jak 

równie  w stosunku do spraw rozpoznawanych w post powaniu uproszczonym (art. 

3921 § 2 k.p.c.). Kasacja nie przys uguje generalnie od orzecze  wydanych w 

post powaniu egzekucyjnym, z pewnymi wyj tkami okre lonymi w art. 7751 k.p.c. 

We wszystkich tych sprawach, w których kasacja nie przys uguje ze wzgl du na 

wskazane wy czenia przedmiotowe, problem natychmiastowej wykonalno ci 

wyroków s dów drugiej instancji i zas dzaj cych wiadczenie wyroków s dów 

pierwszej instancji w wypadku oddalenia apelacji nie istnieje, bowiem wyroki te w 

chwili wydania orzeczenia przez s d drugiej instancji staj  si  prawomocne. Wyroki 

te mog  zatem by  wykonywane w trybie zwyk ym, art. 388 k.p.c. nie ma tu wi c 

zastosowania. Jak ju  uprzednio wskazano, stosowanie natychmiastowej 

wykonalno ci w trybie art. 388 k.p.c. nie odnosi si  tak e do wyroków maj cych 

charakter ustalaj cy i kszta tuj cy prawo lub stosunek prawny, co w sumie daje 

poka ny odsetek spraw, które znalaz y si  w orzecznictwie s dów drugiej instancji, a 

w stosunku do których instytucja okre lona w art. 388 k.p.c. nie ma zastosowania. 

Konkluduj c, zastosowanie art. 388 k.p.c. ma miejsce tylko w tych sprawach, w 

których ze wzgl du na charakter sprawy przys uguje kasacja, a jednocze nie nie s  

to wyroki ustalaj ce istnienie lub nieistnienie stosunku prawnego lub prawa, 

wzgl dnie wyroki kszta tuj ce prawo. 

5. Wprowadzaj c instytucj  natychmiastowego wykonania nieprawomocnych 

wyroków s du drugiej instancji ustawodawca najwyra niej zdawa  sobie spraw  z 

tego, e taki wyrok nie rozstrzyga definitywnie sporu. Je li wyrok mo e by  

zaskar ony kasacj , to S d Najwy szy w adny jest ten wyrok uchyli  i przekaza  

spraw  do ponownego rozpoznania s dowi, który wyda  zaskar one orzeczenia, lub 

dowi równorz dnemu. S d Najwy szy, po rozpoznaniu kasacji, mo e uchyli  tak e 

orzeczenie s du pierwszej instancji i przekaza  spraw  do rozpoznania temu s dowi 
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lub s dowi równorz dnemu (art. 39313 k.p.c.). S d Najwy szy mo e tak e zmieni  

zaskar ony wyrok i orzec co do istoty sprawy je eli zarzut naruszenia prawa 

materialnego okaza  si  uzasadniony, a kasacji nie oparto tak e na podstawie 

naruszenia przepisów post powania lub gdy podstawa ta okaza a si  

nieuzasadniona (art. 39315 k.p.c.). 

Przy tak daleko id cych kompetencjach S du Najwy szego istnieje obawa, e wyrok 

du drugiej instancji w sytuacji wniesienia skargi kasacyjnej mo e ulec nie tylko 

uchyleniu celem ponownego rozpoznania sprawy, ale tak e mo e by  zmieniony, a 

powództwo zostanie oddalone definitywnie, jako e wyrok S du Najwy szego jest 

ostateczny. Zatem, w przypadku innego orzeczenia S du Najwy szego ni  oddalenie 

kasacji lub odmowa przyj cia kasacji (art. 393 § 1 k.p.c.), ewentualnie odrzucenia 

kasacji z przyczyn formalnych (art. 3935 k.p.c.) zaistnie  mo e taki stan rzeczy, e 

wykonany wyrok s du drugiej instancji lub wyrok s du pierwszej instancji w stosunku 

do którego apelacja zosta a oddalona przestanie istnie , a jego wykonanie 

doprowadzi o ju  do tego, e w drodze przymusu s dowego dosz o do realizacji 

wiadczenia, którego zasadno  nie zosta a jeszcze wykazana, wzgl dnie 

zrealizowano przymusowo danie wiadczenia, co do którego S d Najwy szy 

uzna , i  jest ono bezzasadne. Zaistnienie powy szych sytuacji mo e prowadzi  do 

znacznych komplikacji prawnych i maj tkowych. 

Zdaj c sobie spraw  z tych powa nych nast pstw wykonywania nieprawomocnych 

orzecze  s du drugiej instancji, w art. 388 § 1 i 2 k.p.c. wprowadzono szereg 

uprawnie  dla s du maj cych na celu niedopuszczenie do wskazanych wy ej 

sytuacji wynikaj cych z wykonania nieprawomocnych orzecze . Uprawnienia s du 

drugiej instancji to: 

a) enie przez powoda stosownego zabezpieczenia, co oznacza i  powód 

wyk ada odpowiedni  kwot , któr  pozostawia si  do dyspozycji s du. Nale y 

przyj , i  suma ta b dzie równa kwocie podlegaj cej ci gni ciu od 

pozwanego. W przypadku uchylenia lub zmiany wyroku w post powaniu 

kasacyjnym, kwota ta mog aby by  przekazana pozwanemu celem 

wyrównania ci gni tej od niego sumy. Nale y uzna  za dopuszczalne 

enie zabezpieczenia w postaci zdeponowania ruchomo ci o odpowiedniej 

warto ci rynkowej. W ka dym razie, zabezpieczenie powinno mie  charakter 
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maj tkowy, zwa ywszy na mo liwo  wyrównania powsta ych szkód po 

stronie pozwanego; 

b) wstrzymanie wykonania wyroku a  do jego uprawomocnienia si . Taka 

decyzja s du mog aby mie  miejsce wtedy, gdy wskutek wykonania wyroku 

pozwany móg by ponie  niepowetowan  szkod . Jest to wi c rodek, który w 

gruncie rzeczy stanowi wy czenie wykonania wyroku s du drugiej instancji w 

sytuacji jego nieprawomocno ci. Jak si  wydaje rodek ten nale y zastosowa  

do takich orzecze , które zawieraj  okre lone nakazy, np. nakaz rozbiórki 

obiektu budowlanego. Nakaz taki, gdyby by  merytorycznie nieuzasadniony, 

móg by doprowadzi  do powstania niemo liwych do odwrócenia stanów 

faktycznych albo spowodowa  szkody, których nie da oby si  wyrówna  w 

formie np. odszkodowania pieni nego. Wstrzymanie wykonania wyroku jest 

najdalej id  form  zabezpieczenia pozwanego przed skutkami wykonania 

nieprawomocnego wyroku; 

c) wstrzymanie wydania powodowi sum pieni nych po ich wyegzekwowaniu od 

pozwanego; 

d) wstrzymanie sprzeda y zaj tego maj tku ruchomego; 

e) wstrzymanie do czasu uprawomocnienia si  wyroku sprzeda y zaj tej 

nieruchomo ci, przy czym to zabezpieczenie nast puje z urz du (art. 388 § 3 

k.p.c.). 

6. Sposób unormowania instytucji natychmiastowej wykonalno ci stwarza szereg 

tpliwo ci co do jej istoty i praktycznej realizacji w procesie. Przede wszystkim 

trzeba zauwa , i  jest to unormowanie, które wskazuje, i  nasz system rodków 

odwo awczych w procesie cywilnym, aczkolwiek zawiera wyra nie dwa rodki 

zaskar ania orzecze  merytorycznych, tj. apelacj  i kasacj  to w rzeczywisto ci 

istnieje jeden pe ny, powszechnie funkcjonuj cy rodek odwo awczy, w postaci 

apelacji i rodek odwo awczy, który mo na wnosi  w ograniczonym przedmiotowo 

rodzaju spraw. Nadto, S d Najwy szy ogranicza zakres dopuszczonych do 

merytorycznego rozpoznania kasacji, kieruj c si  kryteriami wagi narusze  prawnych 

wyst puj cych w sprawie, potrzeb  dokonania wyk adni przepisów prawnych 

budz cych powa ne w tpliwo ci lub wywo uj cych rozbie no ci w orzecznictwie 
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dów (art. 393 § 1 k.p.c.). Kasacj  mo na zatem uzna  za rodek odwo awczy o 

charakterze nadzwyczajnym, chocia  nie w sensie istniej cej do 1996 r. rewizji 

nadzwyczajnej (skre lonej nowel  z 1 marca 1996 r. - art. 417- 424 k.p.c.). Uznanie 

kasacji za nadzwyczajny rodek odwo awczy musia o niemal automatycznie 

prowadzi  do stworzenia mo liwo ci wykonywania wyroków s dów drugiej instancji 

jako wydanych w trybie pe nym, a nie nadzwyczajnym. Instytucja natychmiastowej 

wykonalno ci orzecze  s dów drugiej instancji ci le wynika z uznania kasacji za 

nadzwyczajny rodek odwo awczy. Taki jest sens i istota rozwi zania przyj tego w 

art. 388 k.p.c. 

Art. 388 k.p.c. ustanawia zasad , i  wszystkie wyroki s du drugiej instancji nadaj ce 

si  do wykonania w sprawach, które mog  by  zaskar one kasacj , korzystaj  z 

przymiotu wykonalno ci. Dlatego nie ma potrzeby zamieszczania w wyroku klauzuli 

stwierdzaj cej, e wyrok s du drugiej instancji jest natychmiast wykonalny, albowiem 

wykonalno  ta wynika z ustawy, tzn. z k.p.c. Nie ma tak e potrzeby zamieszczania 

klauzuli, e wyrok nie podlega natychmiastowemu wykonaniu albowiem wynika to z 

charakteru wyroku, np. jest to wyrok ustalaj cy nieistnienia ma stwa, co zreszt  w 

tym konkretnym wypadku jest wprost uj te w art. 4341 k.p.c. 

Pewne w tpliwo ci mog  zaistnie  przy stosowaniu zabezpiecze  interesów 

pozwanego w trakcie wykonywania nieprawomocnego wyroku s du drugiej instancji, 

a wi c wyroku od którego przys uguje skarga kasacyjna. Przed wszystkim nale y 

rozstrzygn , czy zabezpieczenia te powinien stosowa  s d z urz du, czy te  mo e 

to uczyni  tylko na wniosek strony pozwanej. Otó  wydaje si  mo liwe stosowanie 

zabezpieczenia b  z urz du przez s d, b  na wniosek strony pozwanej. 

Je eli s d drugiej instancji oddala apelacj  od wyroku zas dzaj cego wiadczenie, 

to orzeczenie s du pierwszej instancji podlega wykonaniu. Nie mo na jednak 

przyj , i  w tym wyroku oddalaj cym apelacj  nale y z urz du zamieszcza  

orzeczenie o zabezpieczeniu gdy  brak jest jeszcze przes anek do stosowania 

zabezpieczenia. Trudno sobie te  wyobrazi  aby pozwany, przeciwko któremu 

skierowany jest zas dzaj cy wyrok s du pierwszej instancji przed wydaniem wyroku 

przez s d drugiej instancji „os abia ” sw  pozycj  procesow  wnosz c o orzeczenie 

zabezpieczenia. Z enie wniosku o dokonanie stosownego zabezpieczenia 

oznacza oby bowiem, i  pozwany daje do zrozumienia, i  sam nie jest przekonany o 
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zasadno ci apelacji. Z praktycznego punktu widzenia trzeba przyj , i  w przypadku 

oddalenia apelacji od wyroku s du pierwszej instancji zas dzaj cego wiadczenie 

pozwany z y wniosek o wydanie postanowienia przez s d drugiej instancji 

obejmuj cego zabezpieczenie. We wniosku pozwany powinien wskaza  jakiego 

rodzaju, jego zdaniem, zabezpieczenie powinno by  orzeczone, z tym, e mog  to 

by  zabezpieczenia okre lone w art. 388 k.p.c. Wskazanie innego sposobu 

zabezpieczenia poza wskazanym w cytowanym przepisie, i orzeczenie takiego 

innego zabezpieczenia jest niedopuszczalne, gdy  wykaz sposobów zabezpieczenia 

okre lony w art. 388 § 1 i 2 k.p.c. jest zamkni ty6. Wniosek o orzeczenie 

zabezpieczenia musi by  umotywowany przez przytoczenie okoliczno ci faktycznych 

i prawnych uzasadniaj cych orzeczenie zabezpieczenia. 

d rozpoznaje wniosek o zabezpieczenie na posiedzeniu niejawnym, albowiem 

brak jest podstaw do wyznaczenia rozprawy, jako e rozprawa odbywa si  dla 

rozpoznania sprawy (art. 148 § 1 k.p.c.), a wi c w celu ustosunkowania si  do 

merytorycznych da  powoda. Uznaj c za uzasadniony wniosek pozwanego, s d 

drugiej instancji orzeknie o zabezpieczeniu, wzgl dnie wniosek oddali w przypadku 

braku podstaw do przyj cia, e wykonanie wyroku nieprawomocnego mo e wywo  

niekorzystne skutki w sytuacji materialnej lub prawnej pozwanego. Mo na natomiast 

mie  w tpliwo , czy s d stwierdziwszy, e wniosek o orzeczenie zabezpieczenia w 

sposób wskazany przez pozwanego nie jest zasadny, jest uprawniony do orzeczenia 

innego sposobu zabezpieczenia, wskazanego w art. 388 k.p.c. (np. pozwany da 

wstrzymania wykonania wyroku a  do uprawomocnienia si , jednak e s d ocenia, i  

wystarczaj cym sposobem zabezpieczenia b dzie wstrzymanie wydania powodowi 

sum pieni nych wyegzekwowanych od pozwanego). 

Nale y s dzi , i  orzeczenie przez s d innego sposobu zabezpieczenia od tego, o 

jaki wnosi pozwany, jest dopuszczalne. Wniosek pozwanego jest bowiem wyrazem 

tego, e zabezpieczenie w ogóle jest konieczne, je li zatem s d uzna, e 

zabezpieczenie jest nieodzowne, powinien wybra  taki jego sposób, jaki uznaje za 

niezb dny, a jednocze nie wystarczaj cy. 

                                            

6 Por. L. Peiper: j.w., s. 859 oraz W. Piasecki, J. Korzonek: Kodeks post powania cywilnego z 
komentarzem, Miejsce Piastowe 1931, s. 889. 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
ci

 17 

Orzeczenie zabezpieczenia z urz du w zasadzie powinno mi  miejsce tylko wtedy, 

gdy s d drugiej instancji zmienia oddalaj cy wyrok s du pierwszej instancji i zas dza 

wiadczenie dla powoda. Wydaj c taki wyrok, s d drugiej instancji powinien wzi  

pod uwag  to, e pozwany znalaz  si  w trudnej sytuacji dlatego, e nie tylko przegra  

spraw , któr  mia  wygran  w pierwszej instancji, ale ten wyrok zas dzaj cy b dzie 

egzekwowany mimo, e jest nieprawomocny. Dlatego te  s d drugiej instancji 

powinien w takiej sytuacji zawsze rozwa  kwesti  orzeczenia zabezpieczenia 

interesów pozwanego, bez jego wniosku w tym wzgl dzie i wybra  w ciwy sposób 

zabezpieczenia. Orzeczenie o zabezpieczeniu w takim wypadku powinno znale  si  

w wyroku, co nie oznacza, i  orzeczenie to nie ma charakteru postanowienia. 

Na pytanie, czy na orzeczenie o zabezpieczeniu zamieszczone w odr bnym 

postanowieniu, czy te  w wyroku, przys uguje za alenie, trzeba odpowiedzie  

pozytywnie. Cho  k.p.c. w rozdziale o apelacji nie reguluje kwestii zaskar enia 

postanowienia w sprawie zabezpieczenia (odmowy zabezpieczenia lub orzeczenia 

stosuj cego zabezpieczenie), to poprzez art. 391 § 1 k.p.c. trzeba zastosowa  

odpowiednio przepisy o post powaniu przed s dem pierwszej instancji. Wprawdzie w 

art. 399 § 1 k.p.c. brak jest stwierdzenia bezpo redniego, e na postanowienie 

dotycz ce zabezpieczenia pozwanego przed niepo danymi skutkami 

natychmiastowego wykonania nieprawomocnego wyroku s du drugiej instancji, 

przys uguje za alenie, trzeba jednak przyj , i  stosuje si  odpowiednio art. 394 § 1 

pkt 4 k.p.c., w którym dopuszcza si  za alenie na postanowienie stosuj ce rygor 

natychmiastowej wykonalno ci. Jest to przecie  sytuacja identyczna z instytucj  

natychmiastowej wykonalno ci wyroków s du pierwszej instancji. Obejmuje ona 

wszystkie postanowienia dotycz ce tej instytucji. Warto tak e zauwa , i  skoro 

k.p.c. dopuszcza za alenie na postanowienie wstrzymuj ce wykonanie 

prawomocnego orzeczenia w przypadku skargi o wznowienie post powania (art. 394 

§ 1 pkt 41), to tym bardziej powinno by  dopuszczalne za alenie na postanowienie 

dotycz ce natychmiastowej wykonalno ci nieprawomocnego wyroku s du drugiej 

instancji. Za alenie przys uguje pozwanemu na postanowienie odmawiaj ce 
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zabezpieczenia i powodowi na postanowienie orzekaj ce o zabezpieczeniu na rzecz 

powoda7. 

Powy szy pogl d mo e wzbudza  pewne w tpliwo ci w wietle art. 39318 k.p.c. 

wedle którego za alenie do S du Najwy szego przys uguje na postanowienie s du 

drugiej instancji odrzucaj ce kasacj  i postanowienie ko cz ce post powanie w 

sprawie. Trzeba jednak w tym wzgl dzie wzi  pod uwag  art. 39319 k.p.c. 

stanowi cy, i  w sprawach nieuregulowanych przepisami o kasacji, do post powania 

przed S dem Najwy szym stosuje si  odpowiednio przepisy o apelacji. 

Dopuszczalne s  zatem za alenia na postanowienia s du drugiej instancji wydane 

jakby przez s d pierwszej instancji. Taka sytuacja istnieje w nie w przypadku 

wydania postanowienia o zabezpieczeniu pozwanego przed natychmiastow  

wykonalno ci  wyroków drugiej instancji. Dla porównania mo na wskaza , i  je li 

zabezpieczenie nie zostanie orzeczone, to wyrok s du drugiej instancji (lub 

odpowiednio pierwszej instancji) mo e by  egzekwowany. Wyrokowi takiemu nadana 

musi by  (w razie wniosku) klauzula wykonalno ci i klauzul  tak  mo e nada  s d 

drugiej instancji dopóki akta sprawy w s dzie tym si  znajduj  (art. 781 § 1 k.p.c.). 

Na postanowienie s du drugiej instancji o nadaniu klauzuli wykonalno ci przys uguje 

za alenie (art. 795 k.p.c.). Je li s dem drugiej instancji jest s d apelacyjny, to 

za alenie rozpoznaje S d Najwy szy jako s d drugiej instancji (art. 397 § 1 k.p.c.) 

mimo, e za alenie to nie jest wskazane jako za alenie rozpoznawane przez S d 

Najwy szy. 

7. Ze wzgl du na blisko  nazewnictwa (art. 388 § 1 k.p.c. - „wyrok s du drugiej 

instancji jest natychmiast wykonalny” - art. 333 k.p.c. „S d ......... nada rygor 

natychmiastowej wykonalno ci”) nieodzowne jest porównanie instytucji 

unormowanych w art. 333 k.p.c. i art. 388 k.p.c. 

Przede wszystkim trzeba wskaza , i  art. 333 k.p.c. ma zastosowanie do wyroków 

wydanych przez s d pierwszej instancji, przy czym s d, chc c z urz du lub na 

                                            

7 W Komentarzu do k.p.c. - Komentarz, t. 2, 2 wydanie, Warszawa 1999, s. 1226 - wyra ono pogl d, 
 na postanowienie s du drugiej instancji wstrzymuj ce lub odmawiaj ce wstrzymania wykonalno ci 

nie przys uguje za alenie ani aden inny rodek prawny. Teza ta zosta a podane bez adnego 
uzasadnienia, mimo e jest ona kontrowersyjna merytorycznie, niezasadna ze wzgl dów wskazanych 
w tek cie opracowania. Wprowadzenie poprawki do tre ci art. 388 k.p.c. lub do art. 394 § 1 k.p.c. dla 
usuni cia w tpliwo ci wydaje si  wi c nieodzowne. 
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wniosek nada  rygor natychmiastowej wykonalno ci, zamie ci  musi odpowiednie 

postanowienie w tre ci wyroku. Brak takiego postanowienia w sentencji wyroku 

oznacza, e wyrok nie otrzyma  rygoru natychmiastowej wykonalno ci, nawet w 

sytuacjach, gdy s d wskutek w asnego niedopatrzenia nie nada  rygoru mimo, e 

mia  obowi zek dzia ania w tym wzgl dzie z urz du. Zgo a odmiennie wygl da 

sytuacja w wietle art. 388 k.p.c., albowiem wyrok s du drugiej instancji jest 

natychmiast wykonalny bez potrzeby zamieszczania w wyroku klauzuli o jego 

natychmiastowej wykonalno ci. 

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalno ci wyrokowi pierwszej instancji 

nast puje w zale no ci od rodzaju sprawy, trybu post powania, zachowania si  

pozwanego w procesie, charakteru dowodów na jakich oparty jest wyrok zas dzaj cy 

wiadczenie, istnienia odpowiedniego wniosku w przedmiocie rygoru oraz w asnej 

oceny s du co do tego, e brak rygoru spowoduje uniemo liwienie lub utrudnienie 

wykonania wyroku lub nara enie powoda na szkod  (art. 333 § 1, 2, 3 k.p.c. i art. 

4772 k.p.c.). Natomiast wyrok s du drugiej instancji jest natychmiast wykonalny bez 

jakichkolwiek uwarunkowa  przedmiotowych, dotycz cych trybu post powania, z tym 

jedynym wymogiem, e musi to by  wyrok nadaj cy si  do wykonania w sensie 

mo liwo ci post powania egzekucyjnego. Mo na zatem uzna , i  o ile rygor 

natychmiastowej wykonalno ci nadany wyrokowi pierwszej instancji jest okre lonym 

uprzywilejowaniem niektórych wyroków z mocy szczególnej decyzji s du, to 

natychmiastowa wykonalno  wyroków s dów drugiej instancji jest cech  tych 

wyroków, bez potrzeby podejmowania w tym wzgl dzie nadzwyczajnych 

rozstrzygni  s du orzekaj cego. 

Tak przy nadaniu wyrokowi s du pierwszej instancji rygoru natychmiastowej 

wykonalno ci, jak i przy wyst pieniu wykonalno ci wyroku drugiej instancji, 

przewidziane zosta y procesowe zabezpieczenia interesów pozwanego wobec 

wykonywania nieprawomocnych wyroków. Sposoby zabezpieczenia s  niemal 

identyczne, gdy  w obu sytuacjach mo e to by  uzale nienie wykonania wyroku od 

enia przez powoda stosownego zabezpieczenia, wstrzymanie wydania powodowi 

rzeczy odebranych pozwanemu lub sum pieni nych po ich wyegzekwowaniu albo 

wstrzymanie sprzeda y zaj tego maj tku ruchomego. Sprzeda  zaj tej 

nieruchomo ci wstrzymuje si  z urz du do czasu uprawomocnienia si  wyroku (art. 

334 § 1, 2, 3 i art. 388 § 1, 2, 3 k.p.c.). Jedyn  ró nic  w sposobach zabezpieczenia 
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w obu sytuacjach jest to, e przy wykonalno ci wyroku wydanego w drugiej instancji 

d mo e wstrzyma  wykonanie wyroku a  do uprawomocnienia si , czego nie 

przewidziano przy orzeczeniu rygoru natychmiastowej wykonalno ci. Jest to 

oczywiste, albowiem wstrzymanie wykonania wyroku by oby eliminacj  rygoru 

natychmiastowej wykonalno ci. 

 

III. Natychmiastowa wykonalno  wyroków drugiej instancji w 
praktyce s dowej 

1. Instytucja natychmiastowej wykonalno ci nieprawomocnych wyroków s du drugiej 

instancji, a w razie oddalenia apelacji - wykonywania wyroków pierwszej instancji 

wprowadzona zosta a przez nowel  do k.p.c. z dnia 1 marca 1996 r., która wesz a w 

ycie z dniem 1 lipca 1996 r., jako rozwi zanie wchodz ce w sk ad nowego systemu 

rodków odwo awczych w post powaniu cywilnym. Uprzedni system rodków 

odwo awczych o charakterze dewolutywnym przewidywa  post powanie odwo awcze, 

które w przypadku oddalenia rewizji lub merytorycznej zmiany wyroku s du pierwszej 

instancji prowadzi o do uprawomocnienia si  wyroku, w zwi zku z czym nie istnia  

problem wykonywania nieprawomocnych wyroków w sprawach, które by y 

rozpoznawane tak e w post powaniu drugoinstancyjnym. Dopuszczenie mo liwo ci 

odwo ania si  od wyroku s du drugiej instancji w drodze kasacji prowadzi 

niew tpliwie do przed ania si  post powania s dowego, co pozostaje wyra nie w 

sprzeczno ci z wymogiem szybkiej ochrony prawa materialnego. St d wywodzi si  

rozwi zanie, wedle którego, mimo przys uguj cej skargi kasacyjnej i zwi zanej z tym 

nieprawomocno ci wyroku wyrok ten mo na wykonywa  nie bacz c na to, e 

przecie  ten wyrok mo e by  uchylony i sprawa przekazana do ponownego 

rozpoznania s dowi drugiej instancji (lub nawet s dowi pierwszej instancji) 

wzgl dnie, e S d Najwy szy zmieni zaskar ony wyrok i sam rozstrzygnie spraw  

merytorycznie (art. 39313 i 39315 k.p.c.). 

System rodków odwo awczych wprowadzony cytowana nowel  z 1996 r. nie jest 

obcy polskiej procedurze cywilnej, gdy  identyczny obowi zywa  wedle procedury 

cywilnej, która wesz a w ycie w dniu 1 stycznia 1933 r. i - wy czaj c okres okupacji 

- obowi zywa a do dnia 31 grudnia 1950 r. Zwa ywszy jednak na znaczny up yw 
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czasu trzeba uzna , i  jest to system jakby nowy dla polskiego post powania, a w 

ka dym razie dla ca ego pokolenia prawników dzia aj cych w sferze prawa 

cywilnego. Je li we miemy pod uwag  wskazane wy ej okoliczno ci i 

uwarunkowania, to pytanie o to, jak aktualnie funkcjonuje w praktyce s dowej taka 

niew tpliwie mog ca budzi  kontrowersje instytucja natychmiastowego wykonywania 

nieprawomocnych wyroków jest pytaniem, na które odpowiedzie  warto. Odpowied  

na to pytanie mo e przyczyni  si  do oceny trafno ci przyj tych rozwi za  

legislacyjnych oraz spe niania pok adanych w tym rozwi zaniu nadziei. 

2. Przeprowadzenie bada  aktowych nastr cza o pewne trudno ci, albowiem ani 

przepisy regulaminu s dowego ani przepisy instrukcji s dowej nie przewiduj  

odnotowywania w rejestrach s dowych faktu wydania tytu u wykonawczego przez 

d drugiej instancji. Aby uzyska  dane w tym zakresie, nieodzowne by o 

sprowadzenia akt, które wysz y z s dów pierwszej instancji z apelacjami, celem 

ustalenia, w których sprawach powsta y sytuacje daj ce podstaw  do wydania tytu u 

wykonawczego, tj. spraw w których apelacja od wyroku zas dzaj cego wiadczenie 

zosta a oddalona, wzgl dnie w których s d drugiej instancji orzek  merytorycznie 

stwarzaj c tytu  egzekucyjny, przy czym chodzi o o sprawy w których ze wzgl dów 

przedmiotowych przys ugiwa a kasacja. 

Drog  losowania wybrano do bada  s dy okr gowe w Lublinie, Katowicach i 

Poznaniu (pierwszoinstancyjne wydzia y cywilne). Badaniem obj to sprawy, które 

wp yn y na przestrzeni 1999 r. (ca e wp ywy), zosta y zako czone wyrokami i które 

zaskar ono do s dów apelacyjnych. Po rozpoznaniu apelacji, okre lone grupy spraw, 

w których zapad y wyroki zas dzaj ce wiadczenie stanowi y zbiory spraw, w których 

wyroki mog y by  natychmiast wykonalne, chocia  by y to wyroki nieprawomocne. W 

grupach tych znajdowa y si  sprawy, w których wydane zosta y tytu y wykonawcze. 

Wybór wp ywów spraw z 1999 r. uzasadniony by  tym, aby badaniami obj  okres, z 

którego sprawy zosta y ju  zako czone oraz wróci y z s dów apelacyjnych i S du 

Najwy szego do s dów okr gowych. Da o to prawdopodobie stwo tego, i  badaniom 

poddano wszystkie sprawy, które wp yn y do danego wydzia u w obj tym badaniami 

roku. 
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Wyniki tych bada  s  nast puj ce: 

A. S d Okr gowy w Lublinie 

1. Liczba spraw za atwionych wyrokami      - 494 

2. Liczba spraw, w których z ono apelacje     

 - 161 

 w tym: 

 a) apelacje powodów        -   59 

 b) apelacje pozwanych       -   56 

 c) apelacje obu stron        -   46 

3. Liczba wyroków s du apelacyjnego      - 122 

4. Liczba spraw, w których s d apelacyjny móg  nada  tytu  wykonawczy -   49 

 w tym: 

 a) wyrokowi s du okr gowego      -   33 

 b) asnemu wyrokowi zas dzaj cemu     -   16 

5. Nadanie przez s d apelacyjny tytu u wykonawczego w stosunku do wyroków 

nieprawomocnych         -     3 

 w tym: 

 a) wyrokowi s du okr gowego      -     2 

 b) asnemu wyrokowi zas dzaj cemu     -     1 

6. Odsetek spraw, w których s d apelacyjny wyda  tytu  wykonawczy         - 6,1% 

7. Zabezpieczenie zastosowane przez s d apelacyjny przy wydaniu tytu u 

wykonawczego         -     0 

 

B. S d Okr gowy w Katowicach 

1. Liczba spraw za atwionych wyrokami      - 300 

2. Liczba spraw, w których z ono apelacje     

 - 112 

 w tym: 

 a) apelacje powodów        -   58 

 b) apelacje pozwanych       -   49 

 c) apelacje obu stron        -     5 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
ci

 23 

3. Liczba wyroków s du apelacyjnego      -   69 

4. Liczba spraw, w których s d apelacyjny móg  wyda  tytu  wykonawczy -   39 

 w tym: 

 a) wyrokowi s du okr gowego      -   30 

 b) asnemu wyrokowi zas dzaj cemu     -     9 

5. Nadanie przez s d apelacyjny tytu u wykonawczego w stosunku do wyroków 

nieprawomocnych         -   15 

 w tym: 

 a) wyrokowi s du okr gowego      -   10 

 b) asnemu wyrokowi zas dzaj cemu     -     5 

6. Odsetek spraw, w których s d apelacyjny nada  tytu  wykonawczy    - 38,5,1% 

7. Zabezpieczenie zastosowane przez s d apelacyjny przy nadaniu tytu u 

wykonawczego (wstrzymanie wykonania wyroku)    -     1 

 

C. S d Okr gowy w Poznaniu 

1. Liczba spraw za atwionych wyrokami      - 333 

2. Liczba spraw, w których z ono apelacje     

 - 124 

 w tym: 

 a) apelacje powodów        -   66 

 b) apelacje pozwanych       -   53 

 c) apelacje obu stron        -     5 

3. Liczba wyroków s du apelacyjnego      -   96 

4. Liczba spraw, w których s d apelacyjny móg  nada  tytu  wykonawczy -   53 

 w tym: 

 a) wyrokowi s du okr gowego      -   34 

 b) asnemu wyrokowi zas dzaj cemu     -   19 

5. Nadanie przez s d apelacyjny tytu u wykonawczego w stosunku do wyroków 

nieprawomocnych         -   19 

 w tym: 

 a) wyrokowi s du okr gowego      -     8 

 b) asnemu wyrokowi zas dzaj cemu     -   11 
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6. Odsetek spraw, w których s d apelacyjny nada  tytu  wykonawczy       - 32,2% 

7. Zabezpieczenie zastosowane przez s d apelacyjny przy nadaniu tytu u 

wykonawczego         -     0 

Dla wyja nienia trzeba doda , i  badaniami obj to tylko sprawy, w których wyst pi y 

dania o zas dzenie wiadczenia i mog y zapa  wyroki, które nadawa y si  do 

wykonania w trybie art. 388 k.p.c. W wydzia ach cywilnych pierwszoinstancyjnych 

dów okr gowych dominuj  sprawy ma skie (g ównie rozwodowe), w których 

zapadaj  wyroki nie nadaj ce si  do wykonania, a które sw  skuteczno  prawn  

uzyskuj  w chwili uprawomocnienia si . Sprawy te nie mog y zatem by  uj te w 

wykazanych wynikach. Z tego te  wzgl du, liczby wydanych wyroków nie obrazuj  

ca kowicie nak adu pracy s dziowskiej w badanych wydzia ach s dów okr gowych. 

 

IV. Wnioski ko cowe 

1. Instytucja natychmiastowej wykonalno ci wyroków s dów drugiej instancji oraz 

wyroków zas dzaj cych wiadczenie s dów pierwszej instancji, w których apelacje 

pozwanych zosta y oddalone, wprowadzona zosta a do k.p.c. dla stworzenia 

mo liwo ci szybkiej realizacji tych wyroków przez stron  powodow  bez potrzeby 

oczekiwania na uprawomocnienie si  tych wyroków, a wi c przed wydaniem 

wyroków przez S d Najwy szy. Trzeba wyra nie wskaza , i  jest to instytucja 

zawieraj ca w sobie pewne elementy ryzyka tak dla powodów, jak i pozwanych, a 

tak e obci aj ca s d pewn  doz  nadzwyczajnej odpowiedzialno ci za kierowanie 

do wykonania nieprawomocnych wyroków. 

Dla powoda, wykonywanie nieprawomocnego wyroku, który mo e by  przecie  

zmieniony lub uchylony przez S d Najwy szy oznacza, i  trzeba liczy  si  z t  

ewentualn  zmian , a tak e z konieczno ci  zwrotu uzyskanych na podstawie 

wyroku kwot lub zwrotu wyegzekwowanych ruchomo ci. Z drugiej strony pozwany 

nara ony jest przez wykonywanie nieprawomocnego wyroku na wy czanie z jego 

maj tku okre lonych warto ci, co mo e odbi  si  niekorzystnie na dzia alno ci 

pozwanego i narazi  go na szkody wynikaj ce z braku pewnych rodków pieni nych 

lub niemo liwo ci korzystania z okre lonych maszyn czy rodków transportu. W 
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ko cu mo e powsta  sytuacja, która doprowadzi do niekorzystnego dla s du odbioru 

spo ecznego, wynikaj cego z powstania niekorzystnych dla stron „dzia  s du”. 

Istnienie wskazanych wy ej sytuacji ryzyka wyra nie rzutuje na pos ugiwanie si  

instytucj  uj  w art. 388 k.p.c. przez strony powodowe. Otó  mo na by o 

teoretycznie przypuszcza , i  powodowie, maj c takie mo liwo ci, jak szybkie 

uzyskanie tytu u wykonawczego mimo, e sprawa jeszcze ostatecznie nie zosta a 

zako czona, b  z tych mo liwo ci szeroko korzysta . Tymczasem badania 

przeprowadzone w trzech du ych s dach okr gowych wykaza y, i  wykorzystanie 

tych mo liwo ci jest niewielkie, wzgl dnie bardzo umiarkowane, a nadto 

zró nicowane, gdy  wynosi od 6% do 38% spraw, w których wydanie tytu u 

wykonawczego by o mo liwe. Wi kszo  powodów, maj c mo liwo  

natychmiastowego otrzymania tytu u wykonawczego, rezygnowa a z tej mo liwo ci i 

decydowa a si  na poczekanie do prawomocnego zako czenia sprawy. 

Zdecydowanie zaskakuj ce s  natomiast wyniki bada  dotycz ce stosowania przez 

d drugiej instancji instytucji zabezpieczenia interesów pozwanego na wypadek 

wykonania nieprawomocnego wyroku. Mo na powiedzie , i  instytucja 

zabezpieczenia w praktyce w ogóle nie jest stosowana, skoro na stwierdzonych 

cznie 37 przypadków wydania tytu ów wykonawczych dla wyroków 

nieprawomocnych zabezpieczenie zastosowano tylko w jednym przypadku. 

Charakterystyczne jest tak e to, i  pozwani nie domagali si  wydania postanowie  o 

zabezpieczeniu ich interesów i nie skar yli postanowie  o nadaniu klauzuli 

wykonalno ci wyrokom nieprawomocnym. Mo na zatem przyj , i  wyroki w których 

wydano tytu y wykonalno ci by y oceniane przez strony jako merytorycznie pewne. 

Ze wzgl du na to, e wiele spraw w czasie bada  aktowych (lato 2002) znajdowa o 

si  jeszcze w rozpoznaniu kasacji, nie uda o si  ustali , jakie wyroki zapad y 

ostatecznie w sprawach, w których nadano klauzul  wykonalno ci wyrokowi drugiej 

(lub pierwszej instancji) i ewentualnie jakie by o zachowanie si  stron w przypadku 

nieostania si  wyroku, któremu nadano klauzul  wykonalno ci. 

2. Przeprowadzona analiza dogmatyczna instytucji uj tej w art. 388 k.p.c. oraz wyniki 

bada  istniej cej w tym zakresie praktyki s dowej upowa niaj  do wyprowadzenia 

nast puj cych wniosków ko cowych. 
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A. D enie przez powodów do wykonywania wyroków s dów drugiej instancji jest 

zdecydowanie umiarkowane, a w niektórych s dach wr cz nale y do sytuacji 

wyj tkowych. Powodowie najwyra niej preferuj  wykonywanie wyroku ostatecznego, 

pewnego, nie za  wyroków co do których zachodzi niepewno  ich ostatecznej tre ci. 

Obawa przed nast pstwami finansowymi i prawnymi wykonania wyroku, który mo e 

ulec mianie bierze gór  nad korzy ciami p yn cymi z szybkiego wykonania 

orzeczenia. 

B. Za enie, i  natychmiastowe wykonywanie wyroków s dów drugiej instancji 

dzie istotnym sposobem na szybkie udzielenie przez s d ochrony prawnej, w 

wietle prezentowanych bada  wydaje si  ma o trafne. Odsetek wydawanych w tym 

trybie tytu ów wykonawczych jest relatywnie niewielki, zatem oddzia ywanie tej 

instytucji na szybko  doj cia do tytu u wykonawczego w uj ciu ogólnym jest 

niewielkie, a co najwy ej bardzo umiarkowane. 

C. Kasacja jest traktowana przez strony jako rodek odwo awczy nie o charakterze 

nadzwyczajnym, i nie jako rodek s cy do ujednolicania orzecznictwa s dowego, 

co jest oczywiste, gdy  strony sk adaj  kasacj  nie po to, by orzecznictwo s dowe 

by o jednolite, lecz po to aby po prostu wygra  w s dzie w asn  spraw . Dlatego te  

powodowie odnosz  si  z dystansem do nieprawomocnych wyroków. 

D. Trudny do oceny jest fakt niestosowania przez s dy zabezpiecze  dla ochrony 

pozwanego w przypadku wydania tytu u wykonawczego na podstawie art. 388 k.p.c. 

Najprostszym wyt umaczeniem tego stanowiska by oby przyj cie tezy, i  w badanych 

sprawach (poza jednym przypadkiem) nie wyst pi y okoliczno ci, które dawa yby 

podstawy do orzeczenia zabezpieczaj cego. W badanych sprawach nie by o jednak 

wystarczaj cych dowodów na sformu owanie takiej tezy, a skoro pozwani nie 

zg aszali w tym wzgl dzie wniosków nale y przyj , i  s dy, wydaj c tytu y 

wykonawcze, albo nie bada y bli ej kwestii zabezpiecze  przy wydawaniu wyroku 

albo uwa y, e skoro od strony pozwanej nie ma adnych sygna ów o konieczno ci 

wydania orzeczenia zabezpieczaj cego, to nie istnieje potrzeba wydania takiego 

orzeczenia. Sytuacja ujawniona na tle art. 388 k.p.c. mo e jednak by  bardziej 

zrozumia a, je li we mie si  pod uwag  praktyk  s dow  na tle art. 334 k.p.c., w 

którym przewidziano zabezpieczenie interesów pozwanego w przypadku nadania 

wyrokowi s du pierwszej instancji rygoru natychmiastowej wykonalno ci. Jest 
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powszechnie znane to, e zabezpieczenie w trybie art. 334 k.p.c. orzeka si  

nies ychanie rzadko. Na tle tych sytuacji mo na tylko postawi  pytanie, czy ze 

wzgl dów procesowych i spo ecznych istnia o zapotrzebowanie na tak szerokie 

rozbudowanie instytucji zabezpiecze , które w praktyce maj  tak minimalne 

znaczenie, e ocieraj  si  o granice martwo ci? 

E. Badania przeprowadzono sprawach, w których wyroki zapad y w 3-4 lata po 

wprowadzeniu nowego systemu rodków odwo awczych, w tym art. 388 k.p.c., 

wprowadzaj cego ca kowicie nieznan  praktyce instytucj  natychmiastowego 

wykonywania nieprawomocnych wyroków s dów drugiej instancji. Mog o to mie  

odpowiednie znaczenie dla stosowania w praktyce s dowej nowych rozwi za , 

dlatego te  istnieje potrzeba powtórzenia po kilku latach tego rodzaju bada , aby 

stwierdzi  jaka praktyka s dowa utrwala si  w orzecznictwie i jakie rozwi zania s  

yteczne, jak s  wykorzystywane, a w ostateczno ci, czy s  to rozwi zania 

zasadne. Niniejsze badanie, niejako wst pne, sugeruje e instytucja wprowadzona 

przez art. 388 k.p.c. nie b dzie mia a istotnego znaczenia dla efektywnej ochrony 

prawa materialnego w drodze procesu cywilnego. 

 

 


