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Od Redakcji
Niniejsza monografia jest częścią serii wydawniczej pt. „Reprinty Pro
Scientia Iuridica”. Jej celem jest ponowne wydanie w godnej formie dzieł piśmiennictwa, które wytrzymały próbę czasu oraz na trwałe wpisały się do
kanonu polskiej myśli prawniczej. Jest to trzecia książka, którą przedstawiamy w ramach serii. Dotychczas ukazały się reprinty monografii habilitacyjnych profesora R. Skubisza oraz profesor M. Czajkowskiej-Dąbrowskiej.
Prezentowana książka jest przedrukiem rozprawy doktorskiej profesora
Andrzeja Jakubeckiego, zatytułowanej: Restitutio in integrum w sądowym postępowaniu cywilnym (art. 338 § 1, 415 i 422 § 1 k.p.c.). Od obrony wspomnianej
pracy doktorskiej upłynęło już ponad trzydzieści lat. Należy zauważyć, że
praca doktorska, o której mowa, została już wydana nakładem Wydawnictwa UMCS w 1993 r. Publikacja profesora Andrzeja Jakubeckiego (wydana
przez UMCS) jest aktualnie niedostępna na pierwotnym rynku książki. Jej
obecność na rynku wtórnym, w tym antykwarycznym, oraz bibliotecznym
także nie jest duża. Do Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica
z różnych stron płynęły jednak sygnały o potrzebie wznowienia książki
prof. Jakubeckiego, co zapewniłoby jej większą dostępność.
To, że książka nadal cieszy się zainteresowaniem, mimo upływu lat,
przesądza o jej ponadczasowym charakterze. Skłoniło to wydawcę (Stowarzyszenie Naukowe Pro Scientia Iuridica) do podjęcia inicjatywy. Mimo to
postanowiliśmy w porozumieniu z Autorem oprzeć oddawaną do rąk Czytelnika edycję w całości na pierwotnym maszynopisie doktoratu. Dlatego,
co raz jeszcze chcemy podkreślić, książka jest reprintem maszynopisu rozprawy doktorskiej, a nie edycji z 1993 r. Innymi słowy – nie bazowaliśmy
na wydaniu z 1993 r. Maszynopis doktoratu został od początku przepisany. Poddano go również nowemu opracowaniu redakcyjnemu. Wymagał
składu, łamania oraz korekty. W niniejszej książce jest też m.in. dodatkowy
rozdział doktoratu, który nie znalazł się w wydaniu z 1993 r. (więcej o tym
pisze sam Autor w przedmowie do wydania z 2020 r.).
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Należy też podkreślić, że Autor niezwykle zaangażował się w proces
wydawniczy, co przesądziło o jego pomyślnym zakończeniu.
Dziękujemy szczególnie wszystkim osobom i instytucjom, bez pomocy których publikacja nie mogłaby powstać. Specjalne podziękowania
kierujemy pod adresem Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych,
Krajowej Rady Notarialnej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, Izby Notarialnej w Lublinie, Izby Adwokackiej w Siedlcach, Zimmerman i Wspólnicy Sp.k., Piłat i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców
Prawnych oraz Paweł Bryłowski Kancelaria Adwokacka za wsparcie finansowe wydania publikacji.
Niniejsze wydanie zawdzięcza swoją formę edytorską pracy redaktor
Bernadety Lekacz. Za opracowanie graficzne odpowiedzialni byli Agata
Mościcka, Adrian Niewęgłowski i Cezary Zapała. Pomocą organizacyjną
przy wydaniu książki służył mgr Mateusz Derdak z Katedry Postępowania
Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS. Z ramienia
Stowarzyszenia Naukowego Pro Scientia Iuridica niżej podpisani koordynowali całość procesu wydawniczego – od momentu zrodzenia się pomysłu
wydania książki do ukazania się jej w ostatecznym kształcie.
w imieniu zespołu redakcyjnego
dr Mateusz Chrzanowski, dr hab. Adrian Niewęgłowski
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Przedmowa do wydania 2020
Monografia pt. Restitutio in interum w sądowym postępowaniu cywilnym (art. 338
§ 1, 415 i 422 § 1 k.p.c.) ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w 1993 r., cztery lata od obrony rozprawy doktorskiej pod tym samym tytułem, która odbyła się przed Radą Wydziału Prawa
i Administracji UMCS w Lublinie 26 czerwca 1989 r. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Mieczysław Sawczuk, a recenzentami w przewodzie
doktorskim byli: prof. dr hab. Jerzy Ignatowicz (UMCS w Lublinie) oraz
prof. dr hab. Feliks Zedler (UAM w Poznaniu). Praca doktorska została
wyróżniona w XXXII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na
najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie, natomiast książka wydana
na jej podstawie w 1993 r. otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej w 1994 r.
Niniejsza reedycja książki, zrealizowana z inicjatywy Stowarzyszenia
Naukowego Pro Scientia Iuridica, oparta została bezpośrednio na maszynopisie rozprawy doktorskiej i różni się swym zakresem od monografii
wydanej w 1993 r. Znalazły się w niej bowiem obszerne fragmenty
pominięte w tamtym wydaniu ze względu na wydawnicze ograniczenia
objętości publikacji. Dodatkowe fragmenty, które otrzymuje Czytelnik
niniejszego wydania, dotyczą odpowiedzialności powoda za wykonanie
wadliwego orzeczenia, odpowiedzialności odszkodowawczej sędziego
oraz Skarbu Państwa za wykonanie wadliwego orzeczenia oraz zastosowania roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia do likwidacji
skutków wykonania wadliwego orzeczenia. Merytoryczna zawartość
opracowania jest wiernym odwzorowaniem rozprawy doktorskiej. Zamiarem Wydawcy nie była aktualizacja poprzedniego wydania. Książka
odzwierciedla więc stan prawny oraz stan literatury i orzecznictwa na
chwilę złożenia rozprawy w przewodzie doktorskim. Jedyne drobne
poprawki dotyczą interpunkcji oraz systemu powoływania przepisów
i cytowania literatury.
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Przedmowa do wydania 2020

O ponownym wydaniu drukiem doktoratu Restitutio in integrum w sądowym postępowaniu cywilnym (art. 338 § 1, 415 i 422 § 1 k.p.c.), obok chęci
udostępnienia Czytelnikom tych fragmentów, które pominięto w 1993 r.,
zadecydował fakt, że skromny nakład pierwotnego wydania sprawił, iż dostępność do książki jest ograniczona, natomiast – pomimo zmian stanu
prawnego – zasadniczy trzon rozważań zachowuje aktualność i być może
okaże się inspirujący dla współczesnego odbiorcy.
Autor
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Wykaz skrótów
BGB
BMS
c.p.c.
d.k.p.c.
Dz.U.
k.c.
k.c.n.
k.h.
k.p.
k.p.c.
k.p.k.
k.r.o.
k.z.
NP
NPC
OSN
OSNCP

– Bürgerliches Gesetzbuch (niemiecki kodeks cywilny)
– Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości
– code de procedure civile (francuski kodeks postępowania cywilnego)
– dawny kodeks podstępowania cywilnego (z 1932 r.)
– Dziennik Ustaw
– kodeks cywilny
– kodeks cywilny Napoleona z 1804 r.
– kodeks handlowy
– kodeks pracy
– kodeks postępowania cywilnego
– kodeks postępowania karnego
– kodeks rodzinny i opiekuńczy
– kodeks zobowiązań
– Nowe Prawo
– Nowy Proces Cywilny
– Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna (do 1962 r.)
– Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Administracyjna oraz
Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (1963–1981)
OSNCPiA – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna i Administracyjna oraz
Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1982 r.)
OSPiK
– Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
PiP
– Państwo i Prawo
PUG
– Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
RPEiS
– Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
SC
– Studia Cywilistyczne
SN
– Sąd Najwyższy
SPE
– Studia Prawno-Ekonomiczne
ZN IBPS – Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego
ZPO
– Zivilprozessordnung (niemiecki kodeks postępowania cywilnego)

Rozdział I. Restitutio in integrum…
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Wstęp
I. W teorii i praktyce prawa procesowego cywilnego istnieje zagadnienie
likwidacji skutków wykonania wadliwych orzeczeń sądu. Wykonanie wadliwego orzeczenia prowadzi do urzeczywistnienia w sferze prawnej lub
faktycznej stron nowego stanu, który – wobec wadliwości orzeczenia – nie
powinien był zaistnieć. Usunięciu wadliwości orzeczenia służy cały system
zwykłych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Istnieje natomiast problem teoretyczny, kto ma ponieść skutki wykonania wadliwego orzeczenia.
Owe skutki są rezultatem niedoskonałości sądowego wymiaru sprawiedliwości, nieuniknioną konsekwencją błędów, których judykatura nie może
się ustrzec. Zdaniem W. Broniewicza „jest to konieczna cena, jaką należy
zapłacić za dobro o znacznie większej wartości, a mianowicie za zachowanie porządku i spokoju społecznego”1. Częstotliwość występowania
wadliwych orzeczeń można zmniejszać, podnosząc poziom orzecznictwa.
Niemniej całkowite wyeliminowanie błędów wymiaru sprawiedliwości, jak
każdej działalności ludzkiej, nie jest możliwe. Dlatego też odpowiedzialność odszkodowawcza sędziego, który wydał wadliwe orzeczenie, jak też
odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone wskutek wydania wadliwego orzeczenia jest wyjątkowa2. W tym stanie ryzyko związane
z sądowym wymiarem sprawiedliwości jest z reguły przerzucane na strony
procesu3. Rozwiązanie problemu likwidacji skutków wykonania wadliwego orzeczenia sądu wymaga zatem wyważenia interesów obu stron procesu, tak aby skutki nie obciążały w całości pozwanego, ale też aby powoda
nie obarczyć nadmiernie obowiązkiem ich likwidacji.
II. Według art. 338 § 1, art. 415 i 422 § 1 w zw. z art. 415 k.p.c. likwidacja skutków wykonania wadliwego wyroku sądu następuje przez
zwrot świadczenia lub przywrócenie stanu poprzedniego. Instytucję tę
W. Broniewicz, Odpowiedzialność sędziego w prawie cywilnym, SPE 1978, t. XX, s. 37.
Zob. ibidem, s. 37 i n.
3
Por. F. Stein, M. Jonas, Kommentar zur Zivilprozessordnung, Tübingen 1968, uwaga do § 717, s. 3 i n.

1

2
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tradycyjnie określa się łacińskim terminem restitutio in integrum lub krótko
mianem restytucji. O restytucji sąd orzeka bez osobnego procesu w tym
samym postępowaniu, w którym zmienia lub uchyla wadliwy wyrok.
„Okoliczność, że przeprowadzenie jednego procesu daje podstawę do
wytoczenia innego procesu, jest zjawiskiem niewątpliwie niepożądanym,
gdyż proces ma na celu likwidować istniejące już spory, a nie stwarzać
zarzewie nowych. Dlatego też temu niepożądanemu zjawisku winno się
w miarę możliwości zapobiec”4.
Rozwiązanie przyjęte w obowiązującym k.p.c. w zasadniczych zrębach
jest kontynuacją myśl ustawodawczej wyrażonej w k.p.c. z 1932 r., który
w myśl art. 415 przyznawał sądowi apelacyjnemu prawo orzekania o „zwrocie świadczenia lub przywróceniu do stanu poprzedniego” w przypadku
zmiany wykonanego wyroku zaopatrzonego w rygor natychmiastowej wykonalności. Uchylenie tego przepisu przy okazji reformy prawa procesowego w 1950 r. dało się niekorzystnie odczuć w praktyce5. Obowiązujący
k.p.c. nie tylko powrócił do stanu sprzed 1950 r., co powitano z uznaniem
w literaturze6, ale ponadto rozszerzył możliwość orzekania o restitutio in integrum na przypadki uchylenia lub zmiany orzeczeń prawomocnych w trybie wznowienia postępowania lub rewizji nadzwyczajnej (art. 415 i 422 § 1
w zw. z art. 415 k.p.c.).
III. Zagadnienie restitutio in integrum w postępowaniu cywilnym nie ma
w piśmiennictwie monograficznego opracowania. W literaturze przedwojennej kwestia ta była przedmiotem uwag w licznych komentarzach i wzmianek w podręcznikach procedury cywilnej. Szersze omówienia znalazły się
w artykułach Z. Fenichela7 i W. Siedleckiego8. Dorobek przedwojennego
orzecznictwa uwzględniły komentarze do dawnego k.p.c. W literaturze powojennej – jeśli nie liczyć informacji zawartych w podręcznikach – zagadnieniem art. 338 § 1, art. 415 i 422 § 1 k.p.c. zajmowali się: H. Mądrzak9,
M. Waligórski, Glosa do orzeczenia SN z dnia 29 kwietnia 1949 r., Wa.C. 12/49, PiP 1950, nr 10,
s. 162.
5
Por. orzeczenie SN z dnia 17 września 1953 r. (II C 601/53), NP 1954, nr 5–6/, s. 177 i n.
6
Zob. J. Krajewski, Rewizja nadzwyczajna według nowego k.p.c., „Palestra” 1965, nr 2, s. 22 i n.; H. Mądrzak,
Likwidacja następstw bezpodstawnej egzekucji na tle art. 338 § 1 k.p.c. [w:] Księga pamiątkowa ku czci K. Stefki,
Warszawa–Wrocław 1967, s. 186; M. Piekarski, Opracowanie rewizji w postępowaniu cywilnym (dokończenie),
„Palestra” 1965, nr 3, s. 29.
7
Z. Fenichel, Odpowiedzialność za szkodę w razie zmiany względnie uchylenia wykonanego orzeczenia, „Głos
Adwokatów” 1937, z. X.
8
W. Siedlecki, Natychmiastowa wykonalność orzeczeń sądowych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1938,
nr 42.
9
M.in. Likwidacja następstw bezpodstawnej egzekucji na tle art. 338 § 1 k.p.c. [w:] Księga pamiątkowa ku czci
K. Stefki, Warszawa–Wrocław 1967.
4
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K. Piasecki10, E. Mazur11 i R. Staniszewski12. Poza tym wymienić można
węższe lub szersze omówienia problematyki restitutio in integrum przedstawione przy analizie innych zagadnień przez B. Dobrzańskiego13, J. Krajewskiego14, B. Mielcarka15 i F. Ruska16, a także opracowania W. Siedleckiego
w Komentarzu do k.p.c.17 oraz S. Hanausek, A. Miączyńskiego i W. Siedleckiego w III tomie Systemu prawa procesowego cywilnego18.
Problematykę likwidacji skutków wykonania wadliwych orzeczeń sądu
można rozpatrywać z dwu punktów widzenia, a mianowicie i z punktu widzenia roszczeń, jakie powstają dla pozwanego z tytułu wykonania wadliwego orzeczenia (płaszczyzna materialnoprawna), oraz trybu, w jakim pozwany
może dochodzić swych pretensji (płaszczyzna procesowa). Istniejące opracowania ujmują zagadnienie restitutio in integrum przede wszystkim w płaszczyźnie procesowej, zgodnie z lokalizacją odpowiednich przepisów w k.p.c.
W kwestiach materialnoprawnych odsyła się natomiast z reguły do ogólnych
opracowań w literaturze prawa cywilnego materialnego. Daje się zatem odczuć brak spojrzenia kompleksowego z uwzględnieniem problemów materialnoprawnych i procesowych. Problematyka art. 338 § 1, art. 415 i 422 § 2
k.p.c. ujawnia ze szczególną ostrością potrzebę badań integracyjnych19. Problem likwidacji skutków wykonania wadliwego orzeczenia sądu wyłania
się bowiem na styku prawa cywilnego procesowego i materialnego. Punktem wyjęcia do rozważań jest stan faktyczny mający swe źródło w czynnościach procesowych. Niemniej analiza prawno-procesowa nie jest w pełni
wystarczająca. Zgodnie z postulatem badań integracyjnych w cywilistyce20
K. Piasecki, Zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia i przywrócenie stanu poprzedniego,
„Palestra” 1969, nr 3.
11
E. Mazur, Wniosek restytucyjny, „Palestra” 1966, nr 3–4 oraz Jeszcze o wniosku restytucyjnym, „Palestra”
1966, nr 1.
12
R. Staniszewski, Z problematyki orzeczenia restytucyjnego, PUG 1966, nr 10.
13
B. Dobrzański, J. Krajewski, Środki odwoławcze, wznowienie postępowania, rewizja nadzwyczajna (skrypt
ZPP), Katowice 1965–1966.
14
Ibidem.
15
B. Mielcarek, Aktualny kształt rewizji nadzwyczajnej (w sprawach cywilnych) w orzecznictwie Sądu
Najwyższego, NP 1979, nr 9.
16
F. Rusek, Wnioski rewizji cywilnej, Warszawa 1973 oraz O wnioskach rewizji cywilnej – praktycznie,
„Palestra” 1965, nr 10.
17
Postępowanie zaoczne w procesie cywilnym, Warszawa 1966.
18
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, red. Z. Resich, W. Siedlecki, Warszawa 1975.
19
System prawa procesowego cywilnego, t. III: Zaskarżenie orzeczeń sądowych, red. W. Siedlecki, Ossolineum
1986.
20
J. Jodłowski (O potrzebie i kierunkach badań integracyjnych w dziedzinie prawa cywilnego materialnego
i procesowego, PiP 1973, nr 2, s. 17) stwierdza, że pewne zagadnienia materialnoprawne i procesowe
tak ściśle się zazębiają, że niektóre instytucje, aby mogły być należycie przedstawione, powinny być
nieodzownie rozpatrywane w sposób zintegrowany.
10
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niezbędne jest przedstawienie problemu również z punktu widzenia prawa
materialnego, zarówno jeśli chodzi o powstanie obowiązku zwrotu świadczenia lub przywrócenia stanu poprzedniego, jak i samo rozumienie tych
pojęć, które używane są przede wszystkim w przepisach i nauce prawa materialnego21. Rozpatrywanie problemu tylko w ramach nauki prawa procesowego prowadziłoby bowiem do „sztucznego wyizolowania teoretycznych
zagadnień, które w życiu występują z reguły w znacznie bardziej złożonej
postaci”22, co więcej – owo „wyizolowanie” prowadzi do błędnych konkluzji
w kwestiach szczegółowych.
Zgodnie z powyższymi założeniami niniejsza rozprawa jest próbą integracyjnego ujęcia restitutio in integrum, o którym mowa w art. 338 § 1, art. 415
i 422 § 1 k.p.c.
IV. Celem pracy jest przedstawienie zagadnienia likwidacji skutków
wykonania wadliwego orzeczenia sądu w świetle przepisów obowiązującego polskiego kodeksu postępowania cywilnego oraz kodeksu cywilnego. Rozważania dotyczące stanu prawnego na tle d.k.p.c. mają za zadnie
ułatwić interpretację obowiązujących przepisów zgodnie z regułami
wykładni historycznej. Uwagi prawnoporównawcze dotyczą głównie
rozwiązań przyjętych w różnych ustawodawstwach odnośnie do sposobu i zasad likwidacji skutków wykonania wadliwych orzeczeń sądów
w sprawach cywilnych. Na ich tle wykazywana jest swoistość unormowań zawartych w polskim k.p.c. Ponadto uwzględnienie podobieństw,
jak i znacznych różnic występujących w poszczególnych ustawodawstwach – tak co do rozwiązań ogólnych, jak i szczegółowych – jest cenną wskazówką przy interpretacji przepisów prawa rodzimego, zwłaszcza
gdy chodzi o ocenę konsekwencji płynących z rozwiązać generalnych.
Z uwagi na związek problemu likwidacji skutków wykonania wadliwego
orzeczenia z prawem materialnym z dużą ostrożnością należy podchodzić do ewentualnych prób przenoszenia rozwiązań obcych na grunt
prawa polskiego. Pod uwagę brać bowiem należy nie tylko przepisy bezpośrednio regulujące rozważany problem, ale też cały system prawa procesowego i materialnego, zwłaszcza prawa obligacyjnego danego kraju.
W niniejszej pracy uwagi prawnoporównawcze ze względu na ramy tematu koncentrują się w zasadzie wokół rozwiązań procesowych, a tylko
w niezbędnym zakresie obejmują także prawo materialne.
21
Zob. Materiały I Ogólnopolskiego Integracyjnego Zjazdu Cywilistów, red. M. Sawczuk, Rzeszów 1974,
zwłaszcza podsumowanie obrad przez W. Czachórskiego, s. 226 i n.
22
M. Sawczuk, O naukach płynących z I Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (28–30 września 1972 r.) w Rzeszowie
[w:] Księga pamiątkowa ku czci J. Winiarza (w druku).
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Praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony jest
przedstawieniu założeń ideowo-jurydycznych likwidacji skutków wykonania
wadliwego orzeczenia sądu przyjętych w k.p.c. Po naświetleniu problemu
wadliwości orzeczenia określam w nim materialnoprawną podstawę obowiązku restytucji oraz analizuję przesłanki powstania roszczenia o restytucję.
W rozdziale drugim mowa jest o pojęciu restitutio in integrum. Na tle
analizy różnych znaczeń, jakie nadaje się temu określeniu w nauce prawa
cywilnego w zależności od rodzaju i funkcji roszczenia, którego realizacja następuje w drodze restytucji, omawiam funkcję i przedmiot restytucji z art. 338 § 1, art. 415 i 422 § 1 k.p.c. oraz prezentuję restytucję
w konkretnych przypadkach. Rozdział zamyka przedstawienie prawnych
skutków niemożliwości restytucji.
W rozdziale trzecia zajmuję się określeniem granic stosowania art. 338
§ 1, art. 415 i 422 § 1 k.p.c. w zw. z art. 415 k.p.c. w postępowaniu cywilnym. Rozważam zatem ewentualność stosowania wymienionych przepisów w przypadka wykonania innych niż wyrok orzeczeń wydawanych
w sądowym postępowaniu cywilnym, a mianowicie orzeczeń merytorycznych w postępowaniu nakazowym, nieprocesowym i zabezpieczającym
oraz orzeczeń niemerytorycznych (postanowień) w procesie, postępowaniu nieprocesowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym.
W rozdziale czwartym rozprawy przedstawiam ochronę, z jakiej korzysta pozwany dotknięty skutkami wykonania wadliwego orzeczenia
sądu, na podstawie ogólnych przepisów prawa cywilnego w porównaniu
z ochroną, jaką zapewnia roszczenie o restytucję z k.p.c. Kolejno rozważam ewentualność poszukiwania ochrony w drodze roszczenia o naprawienie szkody skierowanego przeciw powodowi, sędziemu, który wydał
wadliwe orzeczenie, oraz Skarbowi Państwa, a także roszczenie o zwrot
nienależnego świadczenia.
Pracę zamyka rozdział piąty, w którym zawarte są rozważania dotyczące dochodzenia roszczenia o restytucję w trybie art. 338 § 1, art. 415
i 422 § 1 k.p.c. Omawiam charakter prawny wniosku o restytucję, jego
treść i formę, następnie rozważam dyskusyjne kwestie związane z przeprowadzeniem postępowania dowodowego w przedmiocie restytucji i na
tym tle określam funkcjonalną właściwość sądu, przedstawiam problem
czynnej i biernej legitymacji w postępowaniu restytucyjnym, wreszcie analizuję treść i formę orzeczenia o restytucję.
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Rozdział I
Restitutio in integrum (zwrot świadczenia lub
przywrócenie stanu poprzedniego) jako środek
usuwania skutków wadliwego orzeczenia sądu

1. Wadliwość orzeczenia sądowego i likwidacja skutków jego
wykonania
I. W literaturze polskiej przyjmuje się, że celem procesu cywilnego jest
urzeczywistnianie (konkretyzacja i realizacja) norm prawnych obowiązujących w zakresie stosunków cywilnoprawnych1. W tej drodze realizuje się
ochrona interesu jednostkowego i społecznego2 bądź – w innym ujęciu –
ochrona stosunków prawnych i praw podmiotowych3, bądź ochrona zasad
praworządności4. Cel procesu cywilnego jest osiągany w postępowaniu
rozpoznawczym przez wydanie prawidłowego, tzn. zgodnego z prawem
i rzeczywistym układem okoliczności faktycznych, orzeczenia sądowego5.
Nawiązując do koncepcji prawdy sensu largo przedstawionej przez Z. Resicha, można powiedzieć, że cel procesu jest osiągnięty wtedy, gdy orzeczenie sądu jest zgodne z prawdą w najszerszym znaczeniu, nie tylko pod
Por. W. Siedlecki, Nieważność procesu cywilnego, Warszawa 1965, s. 51 i n. (zwłaszcza przyp. 101 i 102);
idem, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 1987, s. 13 i n.; idem, Postępowanie nieprocesowe,
Warszawa 1988, s. 10 i n.; M. Waligórski, Proces cywilny, t. I. Funkcja i struktura procesu, Warszawa 1947,
s. 35 i n. (za cel procesu jurysdykcyjnego uważa unormowanie konkretnego stosunku prawnego
przez wydanie dla niego normy konkretnej albo urzeczywistnienie takiej normy). W. Broniewicz
(Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1983, s. 16 i n.) mówi o ustalaniu i urzeczywistnianiu norm
prawnych konkretno-indywidualnych jako funkcji procesu.
2
Tak: W. Berutowicz, Funkcje postępowania cywilnego w Polsce Ludowej [w:] Wstęp do Systemu prawa procesowego cywilnego, s. 11.
3
J. Jodłowski, Zasady naczelne socjalistycznego postępowania cywilnego [w:] Wstęp do Systemu prawa procesowego
cywilnego, s. 78.
4
Z. Resich [w:] J. Jodłowski, Z. Resich, Postępowanie cywilne, Warszawa 1987, s. 19 i n.
5
W. Siedlecki, Postępowanie nieprocesowe, s. 10 i n.
1
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względem faktycznym, ale również pod względem prawnym6. Takie pojęcie prawdy, jak zwracano uwagę w literaturze, jest bowiem niemal jednoznaczne z postulatem prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy7.
Wadliwość orzeczenia sądowego, tj. jego sprzeczność z rzeczywistym stanem faktycznym sprawy lub prawem, jest z punktu widzenia celu procesu najbardziej negatywnym zjawiskiem w działalności wymiaru sprawiedliwości8.
Niezgodność orzeczenia z prawem powstaje w wyniku naruszenia przez
sąd prawa materialnego lub procesowego9. Należy podkreślić, że zarówno naruszenie prawa procesowego, jak i błędne ustalenie stanu faktycznego sprawy w ostatecznym rezultacie prowadzi do sprzeczności orzeczenia
z prawem materialnym, czyli do niewłaściwej konkretyzacji normy prawnej
abstrakcyjnej. Jak zauważa S. Hanausek, norma prawna zastosowana nawet
prawidłowo do błędnie ustalonego stanu faktycznego jest w sensie obiektywnym normą nieodpowiednią do rzeczywistego stanu sprawy. Co się zaś
tyczy naruszeń prawa procesowego (uchybień procesowych) – zdaniem Autorki – nie powodują one same przez się wadliwości orzeczenia, ale stanowią
„ogniwo w łańcuchu przyczyn” prowadzącym do sprzeczności orzeczenia
ze stanem faktycznym10, a w konsekwencji również do niewłaściwej konkretyzacji materialnej normy prawnej. Inaczej przedstawia się rzecz tylko
w przypadku uchybień procesowych powodujących nieważność postępowania (art. 369 k.p.c.). Orzeczenie wydane w postępowaniu nieważnym jest
bowiem orzeczeniem wadliwym bez względu na to, czy norma prawna została w nim prawidłowo skonkretyzowana, czy nie. Wadliwość orzeczenia
sądu może być więc, ogólnie mówiąc, spowodowana dwiema niezależnymi
i równoważnymi przyczynami: naruszeniem prawa materialnego i nieważnością postępowania11. Orzeczenie zapadłe w postępowaniu nieważnym jest
wadliwe, choćby było zgodne z prawem materialnym.
II. Prawo procesowe nie zna mechanizmów, które wykluczałyby całkowicie możliwość wykonania wadliwych orzeczeń. Wykonane mogą być nie
Z. Resich, Poznanie prawdy w procesie cywilnym, Warszawa 1958, s. 122. Zob. też: A. Miączyński [w:]
System prawa procesowego cywilnego, t. III, Zaskarżenie orzeczeń sądowych, red. W. Siedlecki, Ossolineum
1986, s. 500.
7
S. Włodyka, Recenzja pracy Z. Reischa „Poznanie prawdy o procesie cywilnym”, PiP 1959, nr 8–9, s. 428;
M. Sawczuk, Teoria prawdy w prawie cywilnym (procesowym i materialnym) [w:] Księga pamiątkowa ku czci
Z. Resicha, Warszawa 1985, s. 259.
8
Zob. S. Hanausek, Wady orzeczeń sądowych i ich przyczyny w postępowaniu cywilnym [w:] Księga pamiątkowa
ku czci K. Stefki, Warszawa–Wrocław 1967, s. 91.
9
Ibidem, s. 99. Zob. też: W. Siedlecki, Uchybienia procesowe w sadowym postępowaniu cywilnym, Warszawa
1971, zwłaszcza s. 49 i n.
10
S. Hanausek, Wady orzeczeń…, s. 100–103.
11
Por. ibidem, s. 101.
6
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tylko orzeczenia prawomocne, ale także w pewnych przypadkach orzeczenia nieprawomocne, np. wyposażone w rygor natychmiastowej wykonalności (art. 333–338 k.p.c.). Wykonanie jest końcowym etapem urzeczywistniania normy prawnej, którego efektem są przesunięcia majątkowe między
stronami procesu i inne zmiany w obiektywnej rzeczywistości. Zmiany te
w założeniu służą ostatecznej realizacji normy prawnej skonkretyzowanej
w orzeczeniu i osiągnięciu celu procesu. Jeśli jednak orzeczenie jest wadliwe, osiągnięty skutek jest zgoła odmienny od zakładanego celu.
Istnienie wadliwego orzeczenia nie da się pogodzić z celem procesu cywilnego. Wadliwe orzeczenie podlega zaskarżeniu, które prowadzi do kontroli i korekty rozstrzygnięcia12 zgodnie z postulatem prawdy obiektywnej.
Co więcej, nawet prawomocność nie sanuje wad orzeczenia13. Dążenie
do wykrycia prawdy obiektywnej znajduje wyraz w możliwości obalenia
prawomocnego orzeczenia w drodze skargi o wznowienie postępowania,
rewizji nadzwyczajnej i innych środków14.
III. Obalenie wykonanego orzeczenia sądu sprawia, że wszelkie zmiany
zaistniałe w obiektywnej rzeczywistości w wyniku wykonania okazują się
być pozbawione uzasadnienia. Istnieje więc problem usunięcia skutków
wykonania orzeczenia. Waga problemu polega na tym, że wspomniane
skutki są efektem działalności sądowego wymiaru sprawiedliwości.
Skutki wykonania wadliwego orzeczenia muszą obciążyć jedną ze stron
procesu, powoda albo pozwanego, i w tym tkwi problem. W działaniu powoda wykorzystującego wyrok brak jest bowiem elementu bezprawności.
Przeciwnie, jego działanie jest legalne, skoro porządek prawny pozwala na
wykonanie prawomocnego, a niekiedy i nieprawomocnego orzeczenia. Nielogiczne jest zaś uznanie ex post za nielegalne tego, co jest dozwolone, tylko
dlatego, że wykonany wyrok został teraz uchylony lub zmieniony15. Brak
jest też szczególnych powodów, dla których skutki wykonania wadliwego
wyroku miałyby dotykać pozwanego. Sposób, w jaki powyższy problem jest
rozwiązany, odzwierciedla założenia realizowane w systemie prawnym odnośnie do tego, czyje konto ma obciążać ryzyko związane z sądowym wymiarem sprawiedliwości.
W prawie procesowym cywilnym różnych krajów ustosunkowano
się odmiennie do wspomnianego problemu. W niektórych krajach, np.
Zob. W. Siedlecki [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. III, s. 21.
Zob. M. Sawczuk, Wznowienie postępowania cywilnego, Lublin 1963, s. 167.
14
Ibidem, s. 162.
15
Por. F. Stein, M. Jonas, Kommentar zur Zivilprozessordnung, Tübingen 1968, uwaga do § 717 ZPO,
s. 3 i n.
12
13
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Austrii, Czechosłowacji czy w kantonach szwajcarskich, kwestii tej w ogóle
nie uregulowano, pozostawiając likwidację skutków wykonania wadliwego
orzeczenia ogólnym unormowaniom prawa cywilnego. Warto zauważyć,
że chociaż problem nie jest szczególnie unormowany również w prawie
anglosaskim, to do ukształtowania się ogólnego pojęcia restytucji (restitution) np. w amerykańskim prawie doszło w rozstrzygnięciu z 1760 r. na tle
stanu faktycznego powstałego wskutek uchylenia uprzednio wykonanego
orzeczenia sądu16. W kodeksach postępowania cywilnego RFN, Francji,
NRD, ZSRR czy Bułgarii przewidziano natomiast możliwość dochodzenia
likwidacji skutków wykonania orzeczenia już w tym samym postępowaniu,
w którym doszło do uchylenia wadliwego orzeczenia. Istnieją przy tym
duże różnice tak co do podstawy prawnej, jak i zakresu owej likwidacji.
W niemieckim prawie procesowym pierwotnie istniał jedynie obowiązek zwrotu tego, co na podstawie wyroku zostało świadczone, a poza
tym do odpowiedzialności odszkodowawczej miały zastosowanie ogólne
przepisy prawa cywilnego. Stan ten uznano za niedostateczny17. Dlatego
w § 717 II ZPO wprowadzono odpowiedzialność odszkodowawczą powoda za wykonanie wyroku, oderwaną od pojęć winy i bezprawności, ale mającą zastosowanie tylko w przypadku uchylania wyroku nieprawomocnego
zaopatrzonego w rygor natychmiastowej wykonalności18. Teoretycznym
uzasadnieniem tej odpowiedzialności jest zasada ryzyka (Risikohaftung)19
bądź zasada odpowiedzialności z tytułu narażenia na niebezpieczeństwo
lub odpowiedzialności gwarancyjnej (Gefährdungshaftung, Garantiehaftung)20.
Podkreśla się zatem, że wierzycielowi, który prowadzi egzekucję w zaufaniu do wyroku, trudno byłoby wykazać winę21, a ponadto że odpowiedzialność za działanie dozwolone, lecz związane z ryzykiem, powinien ponieść
ten, kto działając, dążył do zrealizowania własnych interesów na koszt
16
Sprawa Moses v. Macferlan, 2 Burv. 1005, 97 Eng. Rep. 676 (K.B. 1760) cytowana w pracy:
R.S. Thompson, J.A. Sebert Jr, Remedies: Damages, Equity and Restitution, New York–San Fracisco
1983, rozdz. 4, s. 1–5.
17
Zob. F. Stein, M. Jonas, Kommentar…, s. 3 i n.
18
§ 717 II ZPO nie stosuje się do uchylenia wyroków prawomocnych w trybie skargi o wznowienie
postępowania lub skargi nieważności. Zob. R. Zöller, Zivilprozessordnung, Köln 1984, s. 1761; L. Rosenberg, K.H. Schwab, Zivilprozessrecht, München 1977, s. 924.
19
Tak: ibidem; A. Blomeyer, Zivilprozessrecht, Berlin–Göttingen–Heidelberg 1963, s. 670; P. Schlosser,
Zivilprozessrecht II. Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht, München 1984, s. 39. Zob. też: O. Jauernig,
Zwangsvollstreckungs- und Konkursrecht, München 1985, s. 18.
20
Tak: A. Baumbach, W. Lauterbach, J. Albers, P. Hartman, Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und anderen Nebengesetzen, München 1973, s. 1284 i n.; H. Thomas, H. Putzo, Zivilprozessordnung mit
Gerichtsverfassungsgesetz und den Einführungsgesetzen, München 1986, s. 1240; L. Rosenberg, H.F. Gaul,
E. Schilken, Zwangsvollstreckungsrecht, München 1987, s. 63; R. Zöller, Zivilprozessordnung, s. 1760.
21
P. Schlosser, Zivilprozessrecht II…, s. 39.
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drugiego22. Jeśli chodzi natomiast o natychmiast wykonalne wyroki sądów
apelacyjnych, prawo zachodnioniemieckie przewiduje tylko zwrot tego,
co pozwany świadczył lub zapłacił (§ 717 III ZPO). Naprawienia szkody
oraz zwrotu świadczenia można dochodzić w tym samym postępowaniu,
w którym uchylono wyrok.
Francuskie prawo procesowe zajmuje się kwestią likwidacji skutków wykonania wadliwego orzeczenia w przypadku natychmiast wykonalnych wyroków uchylonych w postępowaniu kasacyjnym. Zgodnie z rozwiązaniem
francuskim (art. 625 c.p.c., art. 19 ustawy z dnia 3 lipca 1967 r.) uchylenie wykonanego wyroku rodzi po stronie powoda obowiązek restytucji (restitution)
tego, co było przedmiotem egzekucji. W literaturze stwierdza się, że uchylenie wyroku powoduje nieważność czynności egzekucyjnych dokonanych
na jego podstawie23, co uzasadnia restytucję. Podkreśla się jednak, że bywają
sytuacje, w których restytucja jest niemożliwa, i ustawodawca powinien na
to zwrócić uwagę24. O ile jednak strona egzekwująca była świadoma wadliwości wyroku, istnieje możliwość uznania jej winy i dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Winy nie można jednak domniemywać25.
O restytucji orzeka sąd rozpoznający ponownie sprawę co do istoty26.
Według prawa NRD w postępowaniu kasacyjnym dotyczącym orzeczeń
prawomocnych sąd, uchylając prawomocne orzeczenie na wniosek jednej
ze stron, orzeka równocześnie o zwrocie tego, co strona na podstawie
zaskarżonego orzeczenia świadczyła (§ 162 ust. 2 ZPO)27. Również radzieckie ustawodawstwo procesowe ujmuje kwestię likwidacji skutków
wykonania wadliwego orzeczenia w kategoriach zwrotu spełnionego
świadczenia. O zwrocie orzeka sąd, który uchyla lub zmienia wykonane
orzeczenie w trybie postępowania kasacyjnego albo w trybie nadzoru,
albo sąd ponownie rozpoznający sprawę (por. art. 431 k.p.c. Rosyjskiej
SFRR, art. 420 k.p.c. Ukraińskiej SFRR). Przepisy regulują poza tym dalsze, szczegółowe kwestie dotyczące zwrotu świadczenia w szczególnych
przypadkach, jak np. w sprawach ze stosunku pracy i w sprawach o alimenty (art. 422 k.p.c. Ukraińskiej SFRR). Jeśli o zwrocie nie rozstrzygnął sąd
F. Stein, M. Jonas, Kommentar…, s. 4
J. Borè, La cassation en matiere civile, Paris 1980, s. 1000; E. Faye, La Cour de Cassation, Paris 1903, s. 302;
R. Perrot, Cassation, Revue Trimestrielle de Droit Civil 1983, s. 769.
24
E. Faye, La Cour…, s. 303 i n.
25
J. Borè, La cassation…, s. 1004.
26
Ibidem, s. 1000 i n.
27
Zob. Zivilprozessrecht. Lehrbuch, red. H. Kellner, Berlin 1980, s. 423 i n.; H. Kellner, J. Gering, H. Kietz
[w:] Grażdanskij process w socjalisticzeskich stranach – czlenach SEW, t. II, red. A. Dobrowolski, L. Nevai,
Moskawa 1978, s. 119.
22
23
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wyższy lub sąd ponownie rozpoznający sprawę, zwrotu można dochodzić
przed sądem pierwszej instancji (art. 431 k.p.c. Rosyjskiej SFRR)28. Zwrot
świadczenia przewidziany jest również w bułgarskim k.p.c. Stosownie do
art. 241, art. 229 i art. 236 bułgarskiego k.p.c. sąd, który wydał orzeczenie
stwierdzające, że prawo wierzyciela nie istniało, wydaje na rzecz dłużnika
tytuł egzekucyjny w celu uzyskania zwrotu sumy lub rzeczy otrzymanej
bezpodstawnie przez wierzyciela29.
Jak wynika z dokonanego przeglądu, wyróżnić można dwa zasadnicze
sposoby rozwiązywania problemu likwidacji skutków wykonania wadliwego
orzeczenia sądu, a mianowicie: ustanowienie odpowiedzialności odszkodowawczej powoda oderwanej od winy (RFN) oraz wprowadzenie obowiązku
zwrotu świadczenia (ZSRR, NRD, Bułgaria, częściowo RFN) lub ogólniej
restytucji (Francja). Okazuje się też, że systemy prawne przykładowo wybranych krajów, przewidując możliwość rozstrzygania o usunięciu skutków
wykonania w tym samym postępowaniu, w którym uchylono wadliwe orzeczenie, różnią się co do kwestii, czy możliwość ta istnieje w przypadku uchylenia orzeczeń nieprawomocnych, czy też prawomocnych.
IV. W polskim k.p.c. z 1932 r. unormowano zagadnienie likwidacji
skutków wykonania wadliwego orzeczenia sądu tylko w wypadku zmiany
w postępowaniu apelacyjnym wyroku, któremu nadany był rygor natychmiastowej wykonalności. Przepis art. 415 d.k.p.c. stanowił, że „w razie
zmiany wykonanego już wyroku sądu okręgowego sąd apelacyjny może
na wniosek pozwanego, zgłoszony przed zamknięciem rozprawy, orzec
w swym wyroku bez osobnego procesu co do zwrotu lub przywrócenia
do stanu poprzedniego”30.
Dalej idące rozwiązanie wprowadzono do k.p.c. z 1964 r. Nawiązując
w podstawowych założeniach i sformułowaniach do treści art. 415 d.k.p.c.,
w obowiązującym k.p.c. unormowano likwidację skutków wykonania
orzeczenia nie tylko w przypadku zmiany lub uchylenia wyroku, któremu nadany był rygor natychmiastowej wykonalności (art. 338 § 1 k.p.c.),
Zob. Sowietskij grażdanskij process, red. M.A. Gurwiez, Moskwa 1975, s. 293 i n.; Sowietskoje grażdanskoje processualnoje prawo, red. K.S. Judelson, Moskwa 1965, s. 313.
29
Ż. Stalev, Bułgarsko grażdansko processualno prawo. Nauka i izkustwo, Sofia 1979, s. 667; idem [w:] Grażdanskij process w socjalisticzeskich stranach – czlenach SEW, t. I, red. A. Dobrowolski, L. Nevai, Moskawa
1977, s. 191.
30
W literaturze istniały sugestie, że przepis art. 415 d.k.p.c. można a fortiori stosować też przy wydawaniu przez sąd apelacyjny ponownego wyroku w przypadku uchylenia wykonanego wyroku sądu przez
Sąd Najwyższy. Zob. E. Peszyński, Odpowiedź na pytanie prawne, PPC 1935, nr 7–8, s. 2381 i n.; M. Waligórski, Proces cywilny, t. II, Dynamika procesu, Warszawa 1947, s. 244. Podobne stanowisko zajmowało
orzecznictwo. Por. orzeczenie SN z dnia 25 lutego 1938 r., PPC 1939, nr 8, s. 240.
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ale również w przypadku zmiany lub uchylenia prawomocnych wyroków
w trybie wznowienia postępowania (art. 415 k.p.c.) i rewizji nadzwyczajnej
(art. 422 § 1 w zw. z art. 415 k.p.c.)31..Nastąpiło więc znaczne rozszerzenie
stosowania omawianej instytucji.
Środkiem likwidacji następstw wykonania wadliwego orzeczenia według tych przepisów jest zwrot świadczenia lub przywrócenie stanu poprzedniego. W związku z tym dla określenia instytucji przyjęła się w literaturze nazwa restitutio in integrum lub krótko restytucja. Wniosek o zwrot
świadczenia lub przywrócenie stanu poprzedniej oraz postępowanie
w jego przedmiocie nazywane są odpowiednio wnioskiem i postępowaniem restytucyjnym32. Terminologią tą posługuje się też orzecznictwo33.
Przepis art. 338 § 1 k.p.c. ma następującą treść: „Uchylając lub zmieniając wyrok, któremu nadany został rygor natychmiastowej wykonalności, sąd na wniosek pozwanego orzeka w orzeczeniu kończącym postępowanie o zwrocie spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia
lub o przywróceniu poprzedniego stanu”. Według § 2 art. 338 k.p.c.
„przepis paragrafu poprzedzającego nie wyłącza możliwości dochodzenia w osobnym procesie naprawienia szkody poniesionej wskutek wykonania wyroku”. Sformułowanie art. 338 § 1 i 2 k.p.c. jest powtórzone
w art. 415 k.p.c. z niewielkimi zmianami, które polegają na pominięciu
wzmianki o rygorze natychmiastowej wykonalności oraz zastąpieniu słowa „pozwany” określeniem „skarżący”. Jest to zrozumiałe, gdyż chodzi
o uchylenie lub zmianę wyroku prawomocnego w trybie wznowienia postępowania. Natomiast art. 422 § 1 k.p.c. in fine w postępowaniu wywołanym wniesieniem rewizji nadzwyczajnej nakazuje stosować odpowiednio
przepis art. 415 k.p.c.
2. Podstawa materialnoprawna obowiązku restitutio in integrum
I. Niejasna jest kwestia, czy rozstrzyganie o zwrocie świadczenia lub
przywróceniu stanu poprzedniego, o którym mowa w art. 338 § 1, art. 415
i art. 422 § 1 k.p.c., jest orzekaniem o materialnoprawnym roszczeniu wynikającym z faktu wykonania wadliwego wyroku sądu, czy też chodzi o „czysto”
31
W dalszych uwagach będzie mowa w skrócie o art. 422 § 1 k.p.c. bez wskazywania, że chodzi
o art. 422 § 1 k.p.c. w zw. z art. 415 k.p.c.
32
Zob. E. Mazur, Wniosek restytucyjny, „Palestra” 1966, nr 3–4, s. 26; M. Sawczuk, Wznowienie postępowania cywilnego, Warszawa 1970, s. 27 i 191; W. Siedlecki [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. III,
s. 461; R. Staniszewski, Z problematyki orzeczenia restytucyjnego, PUG 1966, nr 10, s. 318 i n.
33
Zob. uzasadnienie uchwały 3 SN z dnia 24 marca 1967 r., PZP 42/66, OSNCP 1967, poz. 124
oraz uchwałę Zgromadzenia Ogólnego SN (zalecenia kierunkowe) z dnia 15 lipca 1974 r., Kw.Pr.
2/77, OSNCP 1974, poz. 203.
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procesową możliwość likwidacji przesunięć majątkowych i innych zmian
urzeczywistnianych przez wykonanie wyroku. W pierwszym przypadku
orzeczenie o restytucji byłoby definitywnym rozstrzygnięciem o stosunku
prawnym, który wytworzył się w wyniku wykonania wyroku, korzystającym
z powagi rzeczy osądzonej. W drugim przypadku natomiast mielibyśmy do
czynienia z rozstrzygnięciem tymczasowym, niewyłączającym ewentualnego
innego rozstrzygnięcia spornej kwestii w odrębnym procesie34.
Stanowisko nauki polskiej w omawianej kwestii pod względem dawnego k.p.c. nie było całkiem jednoznaczne. Pogląd, że w razie zmiany
wyroku, któremu nadany był rygor natychmiastowej wykonalności, pozwanemu służy roszczenie o zwrot świadczenia lub przywrócenie stanu
poprzedniego, można uznać za dominujący35. Istnieją jednak wypowiedzi,
których autorzy nie zajmują zdecydowanego stanowiska, czy orzekając
w trybie art. 415 d.k.p.c., sąd rozstrzyga o tym właśnie roszczeniu36. Obecnie zaś w literaturze jednomyślnie przyjmuje się, że orzeczenie restytucyjne jest rozstrzygnięciem o materialnoprawnym roszczeniu pozwanego37.
Pogląd ten reprezentuje w zasadzie też judykatura Sądu Najwyższego38.
Za przeciwnym poglądem, choć nie do końca konsekwentnie, wypowiedział się natomiast Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 14 lutego
1968 r.39, stwierdzając, że uwzględnienie wniosku restytucyjnego nie następuje w postaci zasądzenia, ale w formie orzeczenia o zwrocie świadczenia,
ponieważ chodzi tu jedynie o przywrócenie stanu istniejącego przed wydaniem wyroku uwzględniającego powództwo. Jednocześnie jednak Sąd
Przedstawiając tę koncepcję, H. Mądrzak (Likwidacja następstw bezpodstawnej egzekucji na tle art. 338
§ 1 k.p.c. [w:] Księga pamiątkowa ku czci K. Stefki, s. 187) widzi pewne analogie z zabezpieczeniem
nowacyjnym.
35
A. Czerwiński, Odpowiedź na pytanie prawne, NPC 1933, nr 17, s. 532; Z. Fenichel, Odpowiedzialność za
szkodę w razie zmiany względnie uchylenia wykonanego orzeczenia, „Głos Adwokatów” 1937, z. X, s. 308;
L. Peiper, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego (część pierwsza), t. II, Kraków 1934, s. 862; W. Piasecki, J. Korzonek, Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, Miejsce Piastowe 1931, s. 892; M. Richter, Kodeks postępowania cywilnego z przepisami wprowadzającymi oraz pokrewnymi ustawami i rozporządzeniami,
Przemyśl–Warszawa 1933, s. 296; W. Siedlecki, Natychmiastowa wykonalność orzeczeń sądowych, „Gazeta
Sądowa Warszawska” 1938, nr 42, s. 578. Zob. jeszcze: H. Mądrzak, Likwidacja następstw…, s. 107.
36
Por. M. Allerhand, Kodeks postępowania cywilnego, cz. 1, Postępowanie sporne, Lwów 1932, s. 444; Ś. Kruszelnicki, Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, cz. 1, Poznań 1938, s. 522.
37
E. Mielcarek, Wnioski rewizji cywilnej, Warszawa 1973, s. 155; A. Ohanowicz, Glosa do orzeczenia
SN z dnia 24 marca 1967 r., PZP 42/66, NP 1967, nr 12, s. 1056; K. Piasecki, Zwrot spełnionego lub
wyegzekwowanego świadczenia i przywrócenie stanu poprzedniego, „Palestra” 1969, nr 3, s. 40 i n.; W. Siedlecki
[w:] System prawa procesowego cywilnego, t. III, s. 462; idem, Postępowanie cywilne…, s. 335; R. Staniszewski,
Z problematyki…, s. 318.
38
Por. uchwała SN z dnia 25 września 1965 r., I PR 372/65, OSNCP 1966, poz. 83 oraz orzeczenie
SN z dnia 24 marca 1967 r., PZP 42/66, powołane w poprzednim przypisie.
39
I PR 441/67, OSNCP 1968, poz. 192.
34
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Najwyższy przyjął jednak, że do zwrotu świadczenia mają zastosowanie
przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. To zaś wskazywałoby, że orzeczenie dotyczy roszenia materialnoprawnego.
Argumentując tezę, że orzeczenie restytucyjne rozstrzyga o materialnoprawnym stosunku między stronami procesu, H. Mądrzak wskazuje m.in.
na użyte w art. 338 § 1 k.p.c. sformułowanie „sąd orzeka”. Sformułowaniem
tym – jak zauważa – k.p.c. posługuje się właśnie w przypadku rozstrzygnięć
co do istoty sprawy40. Podnosi także, że skoro istnieje możliwość dochodzenia restytucji w odrębnym procesie na podstawie przepisów prawa materialnego, to trudno byłoby uzasadnić, dlaczego inne reguły miałyby mieć zastosowanie w przypadku orzekania o niej w trybie art. 338 § 1 k.p.c. Wreszcie
dowodzi on, że § 2 art. 338 k.p.c. przewidujący jako odstępstwo od § 1 możliwość dochodzenia w odrębnym procesie naprawienia szkody poniesionej
wskutek wykonania wyroku nie miałby sensu, gdyby przyjąć, że zgłoszenie
wniosku restytucyjnego nie jest dochodzeniem roszczenia o zwrot świadczenia41. Argumenty te są niekwestionowane. Można ponadto zauważyć,
że restitutio in integrum, pojmowane jako instytucja „czysto” procesowa,
komplikowałoby tylko stosunki między stronami procesu, nie zamykając drogi do dalszych sporów. Rozstrzygnięcie o zwrocie świadczenia lub
przywróceniu stanu poprzedniego powinno mieć walor definitywności,
którą zapewnia jedynie orzeczenie rozstrzygające merytorycznie o spornym stosunku materialnoprawnym, jaki powstał między stronami wskutek
wykonania wadliwego orzeczenia. Wynikające z tego stosunku uprawnienie do żądania zwrotu świadczenia lub przywrócenia stanu poprzedniego
ma więc charakter materialnoprawnego roszczenia. Będzie ono nazywane
dalej w skrócie roszczeniem o restytucję.
II. Zasadniczym problemem likwidacji skutków wykonania wadliwego wyroku jest określenie, jakie przepisy prawa materialnago są podstawą
roszczenia o restytucję, o które chodzi w art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1
k.p.c. Problem budzi zasadnicze wątpliwości, ponieważ w przepisach k.p.c.
brak jest jakichkolwiek wskazówek poza tą, że według § 2 art. 338 k.p.c. restytucja „nie wyłącza możliwości dochodzenia w osobnym procesie naprawienia szkody poniesionej wskutek wykonania wyroku”. Sformułowanie
to powtarza art. 415 k.p.c. zd. 2, a recypuje je art. 422 § 1 k.p.c. Podobnego
zastrzeżenia nie było w art. 415 d.k.p.c. Niemniej w literaturze przyjmowano, że roszczenia odszkodowawcze z tytułu wykonania wyroku – poza
40
41

H. Mądrzak, Likwidacja następstw…, s. 187 i n.
Ibidem.
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odsetkami, które traktowano jako wynagrodzenie szkody – mogły być dochodzone tylko w odrębnym procesie42. Odosobniony pogląd reprezentował A. Czerwiński43, który zwrot świadczenia lub przywrócenie stanu
poprzedniego w trybie art. 415 d.k.p.c. uważał za odszkodowanie. Jego
zdaniem do rozmiaru i obowiązku odszkodowawczego powoda należało
stosować przepisy materialnoprawne. Przyjmował on przy tym, że powód
ponosi odpowiedzialność niezależnie od winy (analogicznie jak w przypadku art. 850 d.k.p.c. – naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem
zabezpieczenia), ponieważ wykonując wykonalny, lecz nieprawomocny
wyrok, działa na własne ryzyko, wiedząc, że wyrok może ulec zmianie.
Najwyraźniej pod wpływem literatury niemieckiej A. Czerwiński uważał
więc, że dla przyjęcia odpowiedzialności powoda wystarczy wykazanie
związku przyczynowego między wykonaniem wyroku a szkodą44.
Kwestia powyższa, dyskusyjna na tle dawnego k.p.c., obecnie ze względu na treść art. 338 § 2 k.p.c. oraz art. 415 k.p.c. zd. 2 jest niewątpliwa.
Obowiązek restytucji przewidziany w przepisach k.p.c. nie jest przejawem
odpowiedzialności odszkodowawczej. Reguł odpowiedzialności odszkodowawczej nie można stosować ani do powstania, ani do zakresu obowiązku restytucji. Artykuł 338 § 2 k.p.c. (oraz art. 415 k.p.c. zd. 2) wyłącza
bowiem z trybu restytucji lege non distinguente każde naprawienie szkody, nie
tylko pieniężne, ale także naprawienie szkody przez przywrócenie stanu
poprzedniego (art. 363 § 1 k.c.). Chodzi więc o generalne wyłączenie odpowiedzialności odszkodowawczej.
Uregulowanie przyjęte w k.p.c. odbiega więc od rozwiązania przyjętego
w zachodnioniemieckim ZPO, który w § 717 II statuuje oderwaną od winy
odpowiedzialność odszkodowawczą powoda za wykonanie nieprawomocnego wyroku zaopatrzonego w rygor natychmiastowej wykonalności. Zerwanie w prawie polskim z regułami odpowiedzialności odszkodowawczej
jest – moim zdaniem – uzasadnione m.in. tym, że likwidację skutków wykonania orzeczenia unormowano jednolicie zarówno, gdy chodzi o wykonanie wyroków nieprawomocnych, jak i prawomocnych. O ile więc
w literaturze niemieckiej45 powoływanie się na zasadę ryzyka lub odpowiedzialności gwarancyjnej powoda jest teoretycznie umotywowane, o tyle
żadna z tych zasad nie wyjaśnia, dlaczego powód miałby odpowiadać za
Z. Fenichel, Odpowiedzialność…, s. 308; Ś. Kruszelnicki, Kodeks postępowania…, s. 523; L. Peiper,
Komentarz…, s. 862; M. Richter, Kodeks postępowania…, s. 296; W. Siedlecki, Natychmiastowa wykonalność…, s. 587; J.J. Litauer, Komentarz do procedury cywilnej, Warszawa 1933, s. 251.
43
A. Czerwiński, Odpowiedź…, s. 532 i n.
44
Ibidem.
45
Zob. przyp. 19 i 20.
42
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wykonanie wyroku prawomocnego46. Wykonalność jest bowiem naturalną
konsekwencją prawomocności. Powód jest więc zwolniony z jakiegokolwiek ryzyka czy potrzeby liczenia się z możliwością wyrządzenia szkody.
Uregulowanie przyjęte w art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. przypomina natomiast rozwiązanie zachodnioniemieckie dotyczące uchylenia
wyroku sądu apelacyjnego. Według § 717 III ZPO w przypadku uchylenia wyroku sądu apelacyjnego pozwanemu służy nie odszkodowanie, lecz
zwrot tego, co na podstawie wyroku świadczył lub zapłacił. Przepis ten
uważa się za samoistną podstawę obowiązku zwrotu, a w kwestii rozmiaru
tego obowiązku odsyła się do § 818 BGB (nienależne świadczenie)47. W literaturze zwraca się przy tym uwagę, że przyczyną odmiennego uregulowania
jest szczególne zaufanie do prawidłowości wyroków sądów apelacyjnych48.
Również restytucja przewidziana w prawie procesowym francuskim przypomina nieco unormowanie polskie. W literaturze i orzecznictwie wskazuje się
jako jej podstawę art. 19 ustawy z 3 lipca 1967 r. w zw. z art. 625 c.p.c. oraz
art. 1376 k.c.n. (nienależne świadczenie)49.
III. Pogląd, że podstawą zwrotu świadczenia w trybie postępowania
restytucyjnego są przepisy o nienależnym świadczeniu, był prezentowany
w polskiej literaturze prawa procesowego już pod rządem dawnego k.p.c.50,
a jest dominujący obecnie zarówno w piśmiennictwie51, jak i orzecznictwie
Sądu Najwyższego52. Nie przesądzając kwestii, czy przepisy o nienależnym
§ 717 II ZPO nie stosuje się nawet per analogiam w razie uchylenia orzeczeń prawomocnych. R. Zöller,
Zivilprozessordnung, s. 1761.
47
Ibidem, s. 1762; L. Rosenberg, K.H. Schwab, Zivilprozessrecht, s. 858; H. Thomas, H. Putzo, Zivilprozessordnung…, s. 1241; A. Baumbach, W. Lauterbach, J. Albers, P. Hartman, Zivilprozessordnung…, s. 1285.
48
R. Zöller, Zivilprozessordnung, s. 1762.
49
G. Bolard, Glosa do orzeczenia Sądu Kasacyjnego z dnia 9 listopada 1983 r., 2e CH. CIV. Recueil
Dallez Sirey 1985, s. 318–321; J. Borè, La cassation…, s. 1001 i n.; R. Perrot, Cassation, s. 796 i n. Por.
E. Faye, La Cour…, s. 305; E. Blanc, J. Viatte, Noveau Code de Procedure Civile comentè dans l’erde des
articles, Paris 1982 (grudzień), s. 407–416.
50
L. Peiper, Komentarz…, s. 862; M. Richter, Kodeks postępowania…, s. 296.
51
H. Mądrzak, Likwidacja następstw…, s. 190; idem, Glosa do orzeczenia SN z dnia 25 września 1965 r.,
I PR 371/65, OSPiKA 1966, nr 10, poz. 214; idem, Glosa do orzeczenia SN z dnia 17 kwietnia 1967 r.,
III CR 418/64, NP 1968, nr 6, s. 1060; idem, Glosa do orzeczenia SN z dnia 14 lutego 1968 r., I PR
441/67, PiP 1969, nr 8–9, s. 468 i n.; E. Mielcarek, Wnioski rewizji…, s. 157; K. Piasecki, Zwrot spełnionego…, s. 41; A. Ohanowicz, Glosa do wyroku SN z dnia 24 marca 1964 r., I CR 211/63, OSPiKA
1965, poz. 206; idem, Glosa do uchwały 3 SN z dnia 24 marca 1967 r., PZP 42/66, OSNCP 1967,
poz. 124, s. 1697; F. Rusek, Postępowanie zaoczne w procesie cywilnym, Warszawa 1966, s. 77; W. Siedlecki
[w:] System prawa procesowego cywilnego, t. III, s. 462; R. Staniszewski, Z problematyki…, s. 318.
52
Por. orzeczenie SN z dnia 25 września 1965 r., I PR 372/65, OSNCP 1966, poz. 83; uchwała 3 SN
z dnia 24 marca 1967 r., PZP 42/66, OSNCP 1967, poz. 124; orzeczenie z dnia 14 lutego 1968 r.,
I PR 441/67. OSNCP 1968, poz. 192; uchwała Zgromadzenia Ogólnego SN (zalecenia kierunkowe)
z dnia 15 lipca 1974 r., Kw.Pr. 2/74, OSNCP 1972, poz. 203.
46
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świadczeniu mogą być podstawą zwrotu świadczenia w przypadku uchylenia lub zmiany wykonanego wyroku53, wyrazić można poważne zastrzeżenia, czy roszczenie o restytucję, o którym mowa w art. 338 § 1, art. 415
i art. 422 § 1 k.p.c., jest roszczeniem o zwrot nienależnego świadczenia
(art. 410 k.c. i n.).
W literaturze nie zwrócono dotąd uwagi na problem, że przepisy o nienależnym świadczeniu nie mogą być podstawą restytucji w przypadkach,
gdy zasądzone i wykonane świadczenie nie polega na wydaniu rzeczy lub
zapłacie sumy pieniężnej. Jeśli świadczenie zasądzone w wyroku polega na
czynieniu, nieczynieniu, zaprzestaniu lub znoszeniu, brak jest przedmiotu,
który mógłby być objęty zwrotem. Restytucja wówczas nie polega więc na
zwrocie świadczenia, ale na innym przywróceniu stanu poprzedniego. Przykładowo jeśli pozwany został zobowiązany do rozebrania płotu okalającego
jego grunt oraz do zasypania rowu, aby umożliwić powodowi wykonywanie prawa przechodu (art. 285 § 1 k.c.), restytucja powinna polegać na dokonaniu czynności, które przywracają stan nieruchomości istniejący przed
wykonaniem wyroku, a więc polega ona na postawieniu płotu i wykopaniu
rowu. Przepisy o nienależnym świadczeniu są w tym przypadku całkiem nieadekwatne54. Nieprzydatne są również ogólne przepisy o bezpodstawnym
wzbogaceniu (art. 405 k.c. i n.). Treścią roszczenia z tytułu bezpodstawnego
wzbogacenia jest bowiem wydanie korzyści w naturze lub zwrot jej wartości. Korzyść uzyskana przez powoda polega zaś na możliwości przechodzenia przez sąsiedni grunt, z czym wiąże się np. zaoszczędzenie wydatków na
przejazd dłuższą trasą. Zwrot korzyści w naturze jest w ogóle niemożliwy.
Co się zaś tyczy ewentualnego zwrotu wartości korzyści – pomijając kwestię,
czy jest to w ogóle restytucja55 – można stwierdzić, że wartość korzyści powoda nie pozostaje w żadnej relacji do straty poniesionej przez pozwanego
wskutek rozebrania płotu i zasypania rowu. Korzyść powoda i strata pozwanego leżą bowiem na całkiem różnych płaszczyznach.
Przepisy o nienależnym świadczeniu lub bezpodstawnym wzbogaceniu
nie mogą więc być podstawą restytucji niepolegającej na zwrocie świadczenia. Pogląd odwołujący się do tych przepisów zawęża w konsekwencji problematykę restytucji do przypadków zwrotu świadczenia wbrew
wyraźnemu sformułowaniu art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c.
Zob. o tym w rozdz. IV.4.
W związku z tym zauważmy, że § 717 ZPO przewiduje tylko zwrot świadczenia, a nie inne przywrócenie stanu poprzedniego. Uważa się jednak, że roszczenie obejmuje surogaty. Zob. R. Zöller,
Zivilprozessordnung…, s. 1762.
55
Zob. w rozdz. II.1.
53
54
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Można ponadto zauważyć, że uznanie roszczenia o restytucję za roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia lub wydanie bezpodstawnego
wzbogacenia wykluczałoby restytucję w tych przypadkach, gdy powód
mimo otrzymania świadczenia nie jest wzbogacony56. Niezależnie od kwestii bezproduktywnego zużycia korzyści (art. 409 k.c.) brak wzbogacenia po
stronie powoda może niekiedy wynikać z treści łączącego go z pozwanym
stosunku prawnego. Jest tak np. w sytuacji, gdy powód jest właścicielem rzeczy i dochodzi jej zwrotu od posiadacza lub dzierżyciela itp. Otrzymawszy
rzecz, powód pomimo uchylenia lub zmiany wyroku nie staje się wzbogacony właśnie dlatego, że jest właścicielem. Pozwany nie może zatem wywodzić
swego roszczenia o zwrot rzeczy z przepisów o nienależnym świadczeniu,
a ewentualnie tylko łączącego go z powodem stosunku prawnego, z którego
wynika dla niego prawo do rzeczy, o ile stosunek taki w ogóle istnieje
(np. stosunek najmu, użyczenia, dzierżawy, użytkowania itp.).
Jak się zatem wydaje, roszczenie o restytucję z art. 338 § 1, art. 415
i art. 422 § 1 w zw. z art. 415 k.p.c. nie jest ani roszczeniem o zwrot nienależnego świadczenia (art. 410 k.c.), ani roszczeniem z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia (art. 405 k.c.). Żadne z tych roszczeń nie daje bowiem
podstawy do żądania restytucji w przypadkach, gdy nie chodzi o zwrot
świadczenia, a i zwrot świadczenia nie zawsze byłby dopuszczalny.
IV. Rozważmy z kolei, czy materialnoprawną podstawą roszczenia o restytucję nie są przepisy prawa materialnego regulujące stosunek prawny
między stronami procesu, na tle którego doszło do zasądzenia świadczenia.
Przy takiej koncepcji np. pozwany (najemca rzeczy), który w wykonaniu
wyroku wydał rzecz powodowi (wynajmującemu), mógłby – w razie uchylenia lub zmiany orzeczenia – żądać zwrotu rzeczy na podstawie przepisów
o najmie (art. 659 § 1 k.c.), skoro jako najemcy przysługuje mu prawo do rzeczy. Takie podejście spowodowałoby jednak, że przepisy art. 338 § 1, art. 415
i art. 422 § 1 k.p.c. miałyby bardzo ograniczone zastosowanie. Restytucja
byłaby bowiem praktycznie możliwa tylko w tych przypadkach, gdy przedmiotem zasądzonego wyrokiem świadczenia jest rzecz57, a ponadto gdy pozwanemu przysługuje do rzeczy prawo (bezwzględne lub względne), z którego wypływa roszczenie o zwrot. W innych przypadkach natomiast nie da
się z reguły uzasadnić zwrotu świadczenia treścią łączącego strony stosunku
prawnego, jak np. w sprawach, w których chodzi o zwrot spełnionego przez
56
O tym, że warunkiem powstania roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia jest istnienie
wzbogacenia po stronie accipiensa, zob. A. Ohanowicz [w:] System prawa cywilnego, t. III, Prawo
zobowiązań, cz. 1, Część ogólna, red. W. Czachórski, Ossolineum 1981, s. 494.
57
Wyjątkowo w grę może wchodzić też suma pieniężna, np. przy pożyczce (art. 720 k.c. i in.).
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pozwanego świadczenia odszkodowawczego. W zasadzie nie da się również w ten sposób znaleźć podstawy do restytucji niepolegającej na zwrocie
świadczenia58. Wspomniana koncepcja okazuje się zatem zawodna dla określenia materialnoprawnej podstawy roszczenia o restytucję.
V. W tym stanie można zadać pytanie, czy rzeczywiście w przypadku restytucji przewidzianej w art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. konieczne,
a nawet możliwe jest sięganie do przepisów k.c. celem znalezienia materialnoprawnej podstawy restitutio in integrum. Dlatego uwzględniać trzeba ewentualność, że mamy do czynienia ze szczególnym roszczeniem o restytucję,
którego podstawą są przepisy k.p.c. Przy tym założeniu art. 338 § 1, art. 415
i art. 422 § 1 k.p.c. miałyby więc częściowo materialnoprawny charakter.
Jak wiadomo, o charakterze przepisu nie decyduje jego lokalizacja, lecz
treść59, i w k.p.c. można znaleźć przepisy o niewątpliwym materialnoprawnym charakterze, w tym np. art. 746 k.p.c. regulujący odpowiedzialność
wierzyciela za szkodę wyrządzoną wykonaniem zabezpieczenia czy art. 769
k.p.c. dotyczący odpowiedzialności komornika. Jednakże w literaturze podniesiono, że sformułowanie art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. (…sąd
orzeka…) różni się od formuły użytej np. w art. 746 k.p.c. („…dłużnikowi
przysługuje … roszczenie o naprawienie szkód…”) czy w art. 769 k.p.c.
(„komornik obowiązany jest do naprawienia szkód…”)60. Mimo to nie wydaje się, aby w omawianej kwestii decydującą rolę należało przypisać sformułowaniom przepisów. Zwrot „sąd na wniosek pozwanego orzeka […]
o zwrocie spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia albo o przywróceniu stanu poprzedniego” jest tylko innym sposobem wyrażenia w normie
prawnej dyspozycji o istnieniu praw lub obowiązków podmiotu. Użycie
takiego czy innego sformułowania jest tylko wyrazem pewnej konwencji legislacyjnej. Faktem jest, że przepisy prawa materialnego zazwyczaj
określają prawa i obowiązki, wskazując, czego może żądać lub do czego
zobowiązany jest ich podmiot, ale nie brak też przepisów, które regulują tę
kwestię pośrednio, wskazując, jakie rozstrzygnięcie może wydać sąd. Przykładów dostarcza zarówno kodeks cywilny, jak i kodeks rodzinny i opiekuńczy. Niektóre przepisy posługują się niemal identycznymi sformułowaniami,
np. art. 445 § 1 k.c. („…sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią
sumę…”), art. 60 k.r.o. („…sąd … może orzec…”), art. 125 k.r.o. („…sąd
W ograniczonym zakresie, jeśli chodzi o restytucję substancji rzeczy, normatywną podstawą
roszczenia mogłyby być np. przepisy o ochronie własności (art. 222 k.c.) lub ochronie posiadania
(art. 344 k.c.), o tyle, o ile restytucja taka dopuszczalna jest na ich podstawie. Zob. J. Ignatowicz,
Ochrona własności w polskim prawie cywilnym (rei vidicatio – actio negatoria), Warszawa 1969, s. 359.
59
J. Jodłowski, Z. Resich, Postępowanie cywilne, s. 15 i n.; W. Siedlecki, Postępowanie cywilne…, s. 25.
60
H. Mądrzak, Glosa do orzeczenia SN z dnia 25 września 1965 r., I PR 372/65.
58
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może utrzymać w mocy … obowiązki alimentacyjne…”)61. W tym świetle brak
szczególnych powodów, aby na podstawie samego sformułowania art. 338 § 1,
art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. wykluczyć ich materialnoprawny charakter.
W doktrynie stwierdza się również, że trudno byłoby bronić tezy, iż na
innych zasadach oparte jest orzekanie o zwrocie świadczenia w trybie postępowania restytucyjnego, a na innych w przypadku, gdy kwestia stanowi przedmiot odrębnego procesu62. Skoro więc przy dochodzeniu zwrotu
świadczenia w osobnym procesie zastosowanie mają przepisy o nienależnym świadczeniu, to również przy orzekaniu w trybie art. 338 § 1 k.p.c.
należy opierać się na tych przepisach63. Pogląd ten można by zaaprobować,
gdyby nie fakt, że nienależne świadczenie – jak wykazywano wyżej – nie
wyczerpuje problematyki restytucji na tle art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1
k.p.c. Zauważmy także, że w przypadku, gdy pozwany dochodzi roszczeń
wynikających z uchylenia lub zmiany wykonanego wyroku w odrębnym
procesie, podstawą jego roszczenia nie zawsze będą przepisy o nienależnym świadczeniu. Zwrot świadczenia może być bowiem dochodzony również na podstawie przepisów o naprawieniu szkody (art. 363 § 1 k.c.), co
jednoznacznie wynika z art. 414 k.c., według którego przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu nie uchybiają przepisom o obowiązku naprawienia
szkody64. Tak też wypowiedział się Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia
17 września 1953 r.65 Zdaniem Sądu Najwyższego podstawą dochodzonego w odrębnym procesie „roszczenia z tytułu bezpodstawnej egzekucji”
mogą być nie tylko przepisy o nienależnym świadczeniu, ale także przepisy
o czynie niedozwolonym. Poza tym, jak była mowa, zwrot świadczenia
w pewnych przypadkach może opierać się również na przepisach, które
dają pozwanemu określone prawo do przedmiotu świadczenia wynikające ze stosunków prawnorzeczowych (np. własność, użytkowanie, zastaw)
lub obligacyjnych (np. najem, użyczenie, pożyczka). Chcąc być całkowicie
konsekwentnym co do tego, że te same reguły obowiązują przy orzekaniu
w postępowaniu restytucyjnym i w osobnym procesie, należałoby więc
dopuścić ewentualność orzekania w postępowaniu restytucyjnym nie tylko
na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu, ale też na podstawie
innych, wspomnianych wyżej przepisów (z wyjątkiem jednak przepisów
Zob. też art. 446 § 3 i art. 447 k.c.
H. Mądrzak, Likwidacja następstw…, s. 188.
63
Ibidem, s. 190; H. Mądrzak, Glosa do orzeczenia SN z dnia 25 września 1965 r., I PR 372/65,
a także idem, Glosa do orzeczenia SN z dnia 14 lutego 1968 r., I PR 441/67.
64
Występuje tu prawdziwy zbieg roszczeń. Zob. A. Ohanowicz [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1,
s. 515 i n.
65
II C 601/53, NP 1954, nr 5–6, s. 177 i n.
61
62
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o naprawieniu szkody – art. 338 § 2 oraz art. 415 k.p.c. zd. 2). Już choćby z tego względu utożsamianie roszczenia restytucyjnego z roszczeniem
o wydanie nienależnego świadczenia nie wydaje się właściwe.
Teoretycznie jedyną podstawą materialnoprawną dla roszczenia o restytucję, obejmującego zarówno zwrot świadczenia, jak i inne różnorodne
przypadki przywrócenia stanu poprzedniego, mogłyby być tylko przepisy
o naprawieniu szkody. Jednakże – jak była mowa – art. 338 § 2, art. 415
zd. 2 i art. 422 § 1 k.p.c. wyłączają wyraźnie z trybu restytucji właśnie
dochodzenie naprawienia szkody. Oderwanie się od zasad i przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej, przy podobnym ukształtowaniu treści
roszczenia o restytucję, oznacza praktycznie wprowadzenie bardziej surowych zasad likwidacji skutków wykonania wadliwego wyroku.
Uregulowanie kwestii likwidacji skutków wykonania wadliwego orzeczenia sądu nasuwa skojarzenia z rozwiązaniem, jakie przyjęto np. w art. 755
k.c. (prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia). Według art. 755 k.c. jeśli
prowadzący sprawę dokonał zmian w imieniu osoby, której sprawę prowadzi, bez wyraźnej potrzeby lub korzyści tej osoby albo wbrew wiadomej mu
jej woli, obowiązany jest przywrócić stan poprzedni, a gdyby to nie było
możliwe, naprawić szkodę. Konsekwencje działania opisanego w hipotezie art. 755 k.c. – jak stwierdza Z. Radwański – uregulowane są odrębnie
i w sposób bardziej surowy niż uregulowanie odpowiedzialności odszkodowawczej66. Przykład art. 755 k.c. świadczy, że prawu cywilnemu nieobce
jest roszczenie restytucyjne funkcjonujące poza reżimem odpowiedzialności
odszkodowawczej jako roszczenie sui generis przewidziane w szczególnych
przypadkach, w których zawodzą ogólne reguły odpowiedzialności cywilnej.
Wydaje się, że takim roszczeniem jest również roszczenie o restytucję
przewidziane w art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. Uregulowanie
restitutio in integrum zawarte w tych przepisach jest zatem unormowaniem
odrębnym, niezależnym od uregulowanych w innych przepisach prawa
materialnego. Wyrażony pogląd jest tym bardziej uzasadniony, że żaden
z przepisów kodeksu cywilnego nie jest w pełni adekwatny dla sytuacji
powstającej w przypadku uchylenia lub zmiany wykonanego wyroku. Problem ten dostrzegano w literaturze i postulowano odrębne uregulowanie
kwestii likwidacji skutków wykonania wadliwego orzeczenia sądu67. Warto też zauważyć, że projekt procedury cywilnej z 1921 r.68 w § 48 ust. 2
dotyczącym kwestii uchylenia lub umiany wyroku zaopatrzonego w rygor
Z. Radwański, Prawo zobowiązań, Warszawa 1986, s. 388.
H. Mądrzak, Natychmiastowa wykonalność wyroków w procesie cywilnym PRL, Wrocław 1965, s. 109.
68
W. Mańkowski, Polska procedura cywilna. Projekty referentów z uzasadnieniem, Kraków 1921, s. 302 i n.
66
67
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natychmiastowej wykonalności przewidywał wyraźnie obowiązek zwrotu świadczenia i naprawienia szkody przez powoda. Ostatecznie jednak
w k.p.c. z 1932 r. przyjęto przepis (art. 415) w innym brzmieniu, niewiele
odbiegającym od sformułowania obecnego art. 338 § 1 k.p.c. W wypowiedziach doktryny okresu międzywojennego można jednak odnotować
stwierdzenia, które – choć nie do końca jednoznaczne – zdają się wskazywać, że ich autorzy traktują roszczenie restytucyjne z art. 415 d.k.p.c. jako
samodzielne roszczenie prawa materialnego69.
Przyjmując, że art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. są samodzielną podstawą roszczenia o restytucję w przypadku uchylenia lub zmiany
wykonanego wyroku sądu, należy uznać, że mają one w tej części materialnoprawny charakter. W części, w której przewidują szczególny tryb
orzekania o restytucji, przejawia się zaś ich charakter procesowy. Mamy
więc do czynienia z tzw. normami mieszanymi, a więc takimi, z których
hipotezy wynikają dwie lub więcej dyspozycje wskazujące skutki w sferze
materialnoprawnej oraz procesowej70. Przykłady norm mieszanych są liczne zarówno w k.p.c., jak i k.c. oraz k.r.o.71 Zatem mieszany charakter norm
z art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. nie jest czymś niespotykanym
w polskim systemie prawa cywilnego materialnego i procesowego.
3. Przesłanki roszczenia o restitutio in integrum
I. Określenie przesłanek, które warunkują powstanie roszczenia o restytucję z art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 w zw. z art. 415 k.p.c., nie jest
łatwe. Materiał normatywny stanowiący podstawę interpretacji jest raczej
skromny. Z powołanych przepisów k.p.c. wynika właściwie tylko tyle, że
o restytucji sąd orzeka w przypadku zmiany lub uchylenia wykonanego
wyroku. Wątpliwe jest jednak, czy uzasadnieniem dla powstania po stronie
powoda zobowiązania do zwrotu świadczenia lub przywrócenia stanu poprzedniego może być sam fakt uchylenia lub zmiany wyroku.
69
Z. Fenichel (Odpowiedzialność…, s. 307), który stwierdza, że celem restytucji jest umożliwienie
pozwanemu uzyskania z powrotem tego, co świadczył, natomiast o nienależnym świadczeniu mówi
on w związku z dochodzeniem roszczenia w osobnym procesie. Podobnie W. Siedlecki (Natychmiastowa wykonalność…, s. 587), w kontekście art. 415 d.k.p.c., mówi o „samodzielnym roszczeniu
prywatno-prawnym”.
70
Zob. J. Jodłowski [w:] J. Jodłowski, Z. Resich, Postępowanie cywilne, s. 16; idem, O potrzebie i kierunkach
badań integracyjnych w dziedzinie prawa cywilnego materialnego i procesowego, PiP 1973, nr 2, s. 15.
71
Ibidem; M. Sawczuk, O naukach płynących z I Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (28–30 września 1972 r.)
w Rzeszowie [w:] Księga pamiątkowa ku czci J. Winiarza (w druku). Normy mieszane z k.r.o. z uwzględnieniem ich procesowych konsekwencji omawia szeroko J. Ignatowicz, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1987, s. 143 i n.
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Jak się wydaje, problem sprowadza się do tego, że wskutek wykonania wadliwego wyroku w sferze stron procesu wprowadzony zostaje stan
sprzeczny z materialnoprawną normą abstrakcyjną odnoszącą się do stosunku prawnego między stronami72. Obalenie wykonanego wyroku sprawia, że przestaje istnieć zawarta w nim norma prawna konkretna, zgodnie
z którą urzeczywistniono nowy stan. Nie oznacza to jednak, że nie istnieje
również norma prawna abstrakcyjna, zgodna w treści ze zniweczoną normą
konkretną73. Jeśli zaś norma taka istnieje, tzn. powodowi rzeczywiście przysługuje zasądzone roszczenie, powód nie jest zobowiązany do zachowania
sprzecznego z jej treścią, a zatem nie ma obowiązku przywrócenia stanu
poprzedniego, chociaż wyrok został obalony. Obowiązek restytucji powstaje
natomiast wtedy, gdy urzeczywistniony stan jest sprzeczny z normą prawną
abstrakcyjną, tj. gdy powodowi rzeczywiście nie służy zasądzone w wyroku
roszczenie. W takim wypadku można powiedzieć, że stan urzeczywistniony
przez wykonanie wadliwego wyroku jest bezpodstawny w tym sensie, że
jego urzeczywistnienie nie ma podstawy w normie prawnej abstrakcyjnej74.
Zasadniczym problemem jest zatem ustalenie, kiedy obalenie wyroku
oznacza, że stan urzeczywistniony w jego wykonaniu jest bezpodstawny.
W przepisach art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. mowa jest o uchyleniu lub zmianie wyroku. Rozważmy, co to oznacza.
Zagadnienie, czy stan urzeczywistniony w wykonaniu wyroku jest bezpodstawny, jest przesądzone tylko wtedy, gdy w sprawie zapada orzeczenie
merytoryczne o innej treści niż wykonany wyrok. Tak dzieje się zawsze
wtedy, gdy następuje zmiana wyroku75. Zmiana wyroku według k.p.c. jest
bowiem orzeczeniem co do istoty sprawy (art. 390 i art. 412 § 2 k.p.c.),
przesądza więc o istnieniu roszczenia powoda76. Oczywiście obowiązek
restytucji istnieje tylko w przypadku, gdy zmiana wyroku polega na przynajmniej częściowym oddaleniu powództwa.
Podobnie tę kwestię w literaturze niemieckiej ujmują F. Stein, M. Jonas, Kommentar…, s. 3 i n. Zob.
też: M. Waligórski, Proces cywilny, t. II, s. 243.
73
Na temat konkretyzacji norm prawnych abstrakcyjnych zob. m.in. W. Berutowicz, Postępowanie
cywilne w zarysie, Warszawa 1984, s. 59; W. Broniewicz, Postępowanie cywilne…, s. 16–19; W. Siedlecki,
Postępowanie cywilne…, s. 13 i n.; M. Waligórski, Proces cywilny, t. I, s. 5–7.
74
W związku z tym, że w literaturze mówi się niekiedy o skutkach wadliwości wyroku jako o skutkach bezpodstawnej egzekucji (H. Mądrzak, Likwidacja następstw…, s. 185 i n.), można uściślić, że
w istocie to nie egzekucja jest bezpodstawna. Jej podstawą jest bowiem tytuł wykonawczy. Bezpodstawny jest natomiast stan, do którego prowadzi egzekucja.
75
Zdaniem M. Sawczuka (Ponowne orzekanie w sprawie cywilnej prawomocnie osądzonej, Warszawa 1975, s. 57
oraz 8 i n.) gdy mówi się o zmianie prawomocnego orzeczenia, chodzi głównie o nową treść orzeczenia, która to treść stanowi zmianę w stosunku do treści poprzedniego orzeczenia. Pogląd ten zachowuje aktualność także co do zmiany orzeczeń nieprawomocnych, o której mowa w przepisach k.p.c.
76
Tak wyraźnie: H. Trammer, Następcza bezprzedmiotowość procesu cywilnego, Kraków 1950, s. 67.
72
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Inaczej jest, jeżeli w sprawie następuje uchylenie wyroku. Samo uchylenie nie kończy jeszcze procesu, lecz musi się z nim łączyć ponadto jakieś
rozstrzygnięcie sprawy77. Może to być odrzucenie pozwu albo umorzenie
postępowania (art. 347 in fine, art. 388 § 3, art. 412 § 2, art. 422 § 1 k.p.c.)
albo też przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania (art. 385 § 4,
art. 388 § 1, art. 412 § 3, art. 422 § 2 k.p.c.). Odrzucenie pozwu, jak i umorzenie postępowania kończą proces w sposób formalny, bez orzekania co
do istoty sprawy78. Sąd nie wypowiada się więc o tym, czy powodowi służy
zasądzone w uchylonym wyroku roszczenie. Jeżeli zaś z uchyleniem wyroku sprawa zostanie przekazana do ponownego rozpoznania, rozstrzygnięcie zapada dopiero po ponownym postępowaniu, przy czym może
to być zarówno rozstrzygnięcie formalne (odrzucenie pozwu, umorzenie
postępowania), jak i merytoryczne (zasądzenie lub oddalenie powództwa).
W chwili uchylenia wyroku nie wiadomo więc jeszcze, czy sąd ostatecznie
rozstrzygnie o roszczeniu powoda i jakie to będzie rozstrzygnięcie,
Tylko wyjątkowo z uchyleniem wyroku przez sąd wiąże się możliwość
jednoczesnego rozstrzygania co do istoty sprawy, a mianowicie w postępowaniu wywołanym wniesieniem sprzeciwu od wyroku zaocznego (art. 347
k.p.c.) oraz w postępowaniu wywołanym wniesieniem rewizji nadzwyczajnej (art. 422 § 1 k.p.c.)79. Okazuje się zatem, że użyte w art. 338 § 1, art. 415
i 422 § 1 określenie „uchylając […] wyrok” jest niekompletne i nie wyjaśnia
samo przez się, jakie rozstrzygnięcie zapada w sprawie80.
Z powyższych uwag wynika, że w hipotezie z art. 338 § 1, art. 415
i art. 422 § 1 k.p.c. mieszczą się zarówno przypadki, gdy w chwili uchylenia
wyroku brak roszczenia powoda jest przesądzony (oddalenie powództwa),
jak i nie (odrzucenie pozwu, umorzenie postępowania, przekazanie sprawy
do ponownego rozpoznania). W tym stanie istnieje problem, czy uchylenie
wyroku jest dostateczną przesłanką, aby twierdzić, że stan powstały w wyniku wykonania wyroku jest bezpodstawny.
W literaturze francuskiej przyjmuje się, że przesłanką (warunkiem)
powstania roszczenia o restytucję jest uchylenie wykonanego orzeczenia. Uważa się jednak, że obowiązek restytucji nie istnieje, o ile możliwe jest zastąpienie uchylonego wyroku innym o podobnej treści, np.
jeśli przyczyną uchylania jest udział w sprawie sędziego wyłączonego
M. Sawczuk, Wznowienie postępowania… (1963), s. 328.
Por. Z. Resich, Przesłanki procesowe, Warszawa 1966, s. 85 oraz 102 i n.; H. Trammer, Następcza
bezprzedmiotowość…, s. 21–23.
79
Przepisy art. 347 i art. 422 k.p.c. nie przewidują możliwości zmiany orzeczenia, lecz tylko jego
uchylenie.
80
Podobny wniosek na tle analogicznego sformułowania art. 408 projektu k.p.c. z 1963 r. wywodzi
M. Sawczuk, Wznowienie postępowania… (1963), s. 328.
77
78
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z mocy ustawy81. Doktryna niemiecka opowiada się natomiast za poglądem,
że w razie uchylenia wyroku z przyczyn formalnych roszczenie o naprawienie szkody (§ 717 zachodnioniemieckiego ZPO) powstaje, ale ma charakter
warunkowy82. Roszczenie istnieje więc pod warunkiem rozwiązującym, że
po ponownym rozpoznaniu sprawy zapadnie co do meritum inne rozstrzygnięcie niż w uchylonym wyroku83. Dla przyjęcia odpowiedzialności powoda
wystarczające jest więc uchylenie wyroku z przyczyn procesowych, chociaż
nie jest pewne, że wyrok jest również wadliwy merytorycznie. Argumentując
tę tezę, Stein-Jonas stwierdzają, że tak jak dla skuteczności (merytorycznej)
obrony pozwanego w procesie wystarcza wykazanie, że podstawa powództwa jest niepewna, tak dla powstania odpowiedzialności odszkodowawczej
powoda wystarczy uchylenie wyroku z przyczyn procesowych, uchylenie powodujące niepewność również co do zasadności rozstrzygnięcia in merito84.
Powyższy pogląd uważa się w literaturze niemieckiej za bezsporny w przypadku, gdy zasądzenie odszkodowania następuje bez ponownego badania
zasadności powództwa. Dzięki temu unika się problemu, że przy okazji odszkodowania trzeba wejść w merytoryczne badanie powództwa85. W konsekwencji jednak dochodzi do sytuacji, w której po wykonaniu orzeczenia
zasądzającego odszkodowanie okazuje się, że pierwotny wyrok wykonany
przez powoda był zgodny z jego prawem. Wtedy zaś z kolei powodowi przyznaje się na podstawie § 717 ZPO roszczenie o naprawienie szkody przeciw
pozwanemu86. Owa wielokrotność wydawania i wykonywania przeciwstawnych rozstrzygnięć jest niewątpliwie niekorzystnym skutkiem pominięcia
merytorycznej oceny roszczenia powoda przy zasądzeniu odszkodowania.
W polskiej literaturze prawniczej oraz orzecznictwie omawiany problem
nie jest dostrzegany, chociaż istnieje on także wtedy, gdy przyjmuje się,
że materialnoprawną podstawą restytucji z art. 338 § 1, art. 415 i art. 422
§ 1 k.p.c. są przepisy o nienależnym świadczeniu87. Wydaje się, że – wbrew
temu, co twierdzi się w literaturze zachodnioniemieckiej – wnioskowanie
J. Borè, La cassation…, s. 1000 i n.
F. Stein, M. Jonas, Kommentar…, s. 6 i n.; P. Schlosser, Zivilprozessrecht II…, s. 42. Por. A. Blomeyer,
Zivilprozessrecht, s. 670; H. Thomas, H. Putzo, Zivilprozessordnung…, s. 1240.
83
P. Schlosser, Zivilprozessrecht II…, s. 42.
84
F. Stein, M. Jonas, Kommentar…, s. 3 i n.
85
Ibidem.
86
Ibidem.
87
Przy ocenie, czy świadczenie spełnione na podstawie uchylonego wyroku jest nienależne (art. 410
k.c.), w nieunikniony sposób rozstrzygać trzeba, czy powodowi służyło zasądzone roszczenie,
niezależnie od tego, czy przyjmie się condictio ob causam finitam, czy condictio indebiti. W pierwszym
przypadku ma to bowiem znaczenie dla stwierdzenia, że w ogóle istnieje wzbogacenie powoda,
w drugim dla ustalenia, czy istniało ważne zobowiązanie.
81
82
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z wadliwości formalnej orzeczenia o jego wadliwości merytorycznej jest
zabiegiem zbyt ryzykownym, zwłaszcza jeśli rozstrzygnięcie o restytucji
traktuje się jako ostateczne, a nie tymczasowe i warunkowe. W polskim
procesie, opartym na zasadzie prawdy obiektywnej, ten sposób rozumowania jest nie do przyjęcia. Z postulatu wykrycia prawdy obiektywnej płynie
bowiem skierowany do sądu nakaz wszechstronnego zbadania wszystkich
istotnych okoliczności sprawy i wyjaśnienia rzeczywistej treści stosunków
faktycznych i prawnych (art. 3 § 2 k.p.c.)88. Orzekając o restytucji, sąd powinien zatem rozstrzygnąć, czy stan powstały wskutek wykonania uchylonego wyroku jest zgodny z prawem (normą prawną abstrakcyjną), tzn. czy
powodowi przysługuje roszczenie zasądzone w uchylonym wyroku.
Przypomnijmy, że rozważane zagadnienie nie ma znaczenia w przypadku, gdy następuje zmiana wykonanego wyroku. Zmiana wyroku jest bowiem
merytorycznym rozstrzygnięciem o roszczeniu powoda. Bezpodstawność
stanu urzeczywistnionego przez wykonanie wyroku jest tym samym przesądzona. Zagadnienie urasta do rangi problemu w przypadku, gdy następuje
uchylenie wyroku powiązane z formalnym zakończeniem procesu (odrzuceniem pozwu, umorzeniem postępowania). Jeżeli zaś wraz z uchyleniem wyroku sprawa zostania przekazana do ponownego rozpoznania, ostatecznym
rozstrzygnięciem o istnieniu roszczenia powoda będzie orzeczenie kończące sprawę co do istoty, chyba że sprawa zakończy się rozstrzygnięciem
formalnym. W takim przypadka względy opurtunistyczne wymagają, aby
z rozstrzyganiem o restytucji wstrzymać się do chwili, gdy kwestia istnienia
roszczenia powoda zostanie przesądzona w orzeczeniu kończącym postępowanie (o czym jeszcze w rozdz. V.4).
IV. Kwestia bezpodstawności stanu urzeczywistnionego przez wykonanie
wyroku ma w stosunku do sprawy o restytucję charakter prejudycjalny. Od
rozstrzygnięcia o bezpodstawności urzeczywistnionego stanu zależy bowiem
zasądzenie roszczenia o zwrot świadczenia lub przywrócenie stanu poprzedniego. Rozstrzygnięcie tej kwestii w przypadku, gdy postępowanie w sprawie
kończy się w sposób niemerytoryczny odrzuceniem pozwu lub umorzeniem,
nasuwa szereg problemów. Wynikają one stąd, że w związku z restytucją sąd
musi wejść w merytoryczne badanie roszczenia powoda. Zatem sąd musi prejudycjalnie rozstrzygać zagadnienie, o którym w braku przesłanek procesowych nie orzekał, lecz pozew odrzucił albo umorzył postępowanie89.
88
Jest to tzw. prawda sensu largo. Zob. Z. Resich, Poznanie prawdy…, s. 122; M. Sawczuk, Teoria prawdy…,
s. 259 i n.
89
O wpływie pierwotnego i następczego braku przesłanki procesowej na postępowanie cywilne
zob. H. Trammer, Następcza bezprzedmiotowość…, s. 19–23.
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Rozważmy więc, czy w przypadku zakończenia procesu przez odrzucenie pozwu lub umorzenie postępowania możliwe jest merytoryczne badanie przez sąd roszczenia powoda, czy też raczej ewentualność orzekania
o restytucji jest iluzoryczna. Na postawione pytanie nie można udzielić
jednoznacznej odpowiedzi. Okoliczności (przesłanki procesowe), od których zależy odrzucenie pozwu lub umorzenie postępowania, mają bowiem
bardzo różny charakter90.
Bywa, że chociaż postępowanie kończy się w sposób formalny, kwestia
istnienia roszczenia powoda jest rozstrzygnięta. Tak jest w przypadku, gdy
przyczyną odrzucenia pozwu jest prawomocne osądzenie sprawy (art. 199
§ 1 pkt 2 k.p.c.), ponieważ orzeczenie zawierające owo osądzenie rozstrzyga o roszczeniu powoda. Tak jest również wtedy, gdy po wydaniu i wykonaniu wyroku (np. w postępowaniu rewizyjnym) strony zawarły ugodę91.
Jeśli bowiem strony już w ugodzie nie zadecydowały o ewentualnej restytucji, sąd, uchylając wyrok i umarzając postępowanie (art. 365 § 1 k.p.c.),
ustali, na ile stan zaistniały wskutek wykonania wyroku jest bezpodstawny,
kierując się treścią ugody.
W pewnych przypadkach jednak prejudycjalne ustalenie bezpodstawności stanu urzeczywistnionego przez wykonanie wyroku napotyka przeszkody
formalne. Rozważmy przykładowo sytuację, gdy przyczyną uchylenia wyroku i odrzucenia pozwu lub umorzenia postępowania jest niedopuszczalność
drogi sądowej (art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c., art. 355 § 1 w zw. z art. 199 § 1 k.p.c.).
Rozróżnić trzeba dwa przypadki, a mianowicie gdy niedopuszczalność drogi sądowej zachodzi ze względów podmiotowych (np. sprawa pomiędzy
podmiotami arbitrażowymi) oraz gdy droga sądowa jest niedopuszczalna ze względów wyłącznie przedmiotowych (z uwagi na rodzaj sprawy).
W pierwszym przypadku sprawa o restytucję nie może być w ogóle przez
sąd rozpoznana, ponieważ jak w postępowaniu głównym, tak i w zakresie
wniosku restytucyjnego zachodzi niedopuszczalność drogi sądowej. Wniosek restytucyjny należy więc odrzucić. W drugim przypadku natomiast co
do restytucji droga sądowa istnieje, problematyczne jest jednak, czy sąd
może rozstrzygać prejudycjalnie o bezpodstawności stanu powstałego
przez wykonanie wyroku, skoro droga sądowa jest niedopuszczalna dla
roszczenia powoda. Dopuszczalność prejudycjalnego rozstrzygania przez
Zob. w szczególności: Z. Resich, Przesłanki procesowe, s. 61–94.
Według H. Trammera (Następcza bezprzedmiotowość…, s. 69) w przypadku zawarcia ugody mamy do
czynienia z następczym brakiem przesłanki procesowej sensu largo. Dorozumiewa się bowiem, że powód odstąpił od roszczenia formalnego, przez co odpadła przesłanka procesowa sensu largo, za którą
uważa również pozew (ibidem, s. 23 i 52–54). Por. W. Siedlecki, Nieważność procesu…, s. 67 i n.
90
91
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sąd zagadnień, które należą do kompetencji innego organu, jest dyskusyjna w literaturze. Przeważa jednak pogląd, że z uwagi na zachodzącą w tym
zakresie niedopuszczalność drogi sądowej sąd powinien zawiesić postępowanie do czasu rozstrzygnięcia kwestii prejudycjalnej przez kompetentny
organ (art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c.)92. Stosując tę regułę, sąd, orzekając o restytucji, powinien zawiesić postępowanie do czasu wydania przez właściwy
organ rozstrzygnięcia o zasadności roszczenia powoda. Możliwość zawieszenia postępowania (art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c.) wchodzi w grę także wtedy,
gdy przyczyną uchylenia wyroku i odrzucenia pozwu jest zawisłość sporu
co do roszczenia powoda (art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c.).
Zauważmy, że w licznych przypadkach brak przesłanek procesowych,
który spowodował uchylenie wyroku i odrzucenie pozwu lub umorzenie
postępowania, nie stoi na przeszkodzie prejudycjalnemu ustaleniu przez
sąd, czy zasądzone roszczenie powodowi przysługuje. Tak jest w przypadku, gdy przyczyną umorzenia postępowania jest cofnięcie pozwu lub
zrzeczenie się roszczenia93 (art. 355 § 1 k.p.c.)94, lub istnienie immunitetu
pozwanego (art. 1113 k.p.c.)95, bądź odrzucenie pozwu następuje z powodu niezłożenia przez powoda cudzoziemca kaucji aktorycznej (art. 1124
§ 3 k.p.c.) lub umowy o jurysdykcję państwa obcego, lub zapisu na sąd
polubowny działający za granicą (art. 1105 k.p.c.). Jak się wydaje, w świetle
przepisów k.p.c. nie ma przeszkód, aby sąd rozstrzygał prejudycjalnie zagadnienie, które należy do właściwości sądów obcego państwa. Wniosek
ten płynie z treści art. 177 § 1 pkt 1–4 k.p.c. regulującego zawieszenie
postępowania z przyczyn prejudycjalnych. Przepis nie zna bowiem możliwości zawieszenia postępowania ze względu na postępowanie toczące się
przed sądem obcego państwa. Można więc wnosić, że w takim wypadku
samodzielne rozstrzyganie zagadnień prejudycjalnych jest dopuszczalne.
Podobnie jest, gdy chodzi o zapis na sąd polubowny. O ile jednak postępowanie przed sądem polubownym jest w toku, sąd może skorzystać
92
Zob. A. Jakubecki, Problem prejudycjalności na tle stosunku prawa cywilnego procesowego do prawa cywilnego
materialnego [w:] Księga pamiątkowa ku czci A. Woltera i S. Buczkowskiego, Annales UMCS 1982, s. 227–231.
93
Zdaniem H. Trammera (Następcza bezprzedmiotowość…, s. 67 i n.) pozwany może wyjątkowo sprzeciwić się zrzeczeniu się roszczenia przez powoda, jeżeli zaspokoił powoda w obawie przed egzekucją, a następnie wniósł apelację. Umorzenie postępowania uniemożliwiłoby mu bowiem wygranie
sprawy (zmianę zaskarżonego wyroku), a więc także wystąpienie z roszczeniem o restytucję. Teza
wypowiedziana na tle art. 415 d.k.p.c., według którego sąd orzekał o restytucji tylko w razie zmiany
wykonanego wyroku, w świetle art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. straciła na aktualności.
94
Zob. przyp. 89.
95
Immunitet dotyczy udziału w sprawie w charakterze pozwanego, nie stoi zaś na przeszkodzie
wszczęciu procesu przez osobę korzystającą ze zwolnienia (art. 1114 § 3 k.p.c.), a więc tym bardziej
wystąpieniu z wnioskiem o restytucję.
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z możliwości przewidzianej w art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. i postępowanie zawiesić do czasu rozstrzygnięcia o roszczeniu powoda przez sąd polubowny. Zawieszenie nie jest natomiast dopuszczalne, jeśli postępowanie nie
jest jeszcze wszczęte96 (art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. a contrario). Wydaje się więc,
że co do zasady kwestie, dla których właściwe jest postępowanie cywilne
(w tym postępowanie przed sądem polubownym), mogą być prejudycjalnie rozstrzygane przez sąd orzekający w sprawie97. Dotyczy to także rozstrzygania o istnieniu roszczenia powoda w postępowaniu restytucyjnym.
Szczególne problemy wyłaniają się w przypadku, gdy uchylenie wykonanego wyroku i odrzucenie pozwu lub umorzenie postępowania jest
konsekwencją braku zdolności sądowej jednej ze stron, braku zdolności
procesowej powoda lub braku w składzie organu jednostki organizacyjnej
będącej powodem (art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c. oraz art. 355 § 1 in fine w zw.
z art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c.). Brak zdolności sądowej jednej ze stron procesu
rozciąga się również na postępowanie restytucyjne, a to – logicznie rzecz
biorąc – wyklucza w ogóle dopuszczalność orzekania o restytucji. Wprawdzie teoretycznie brak ten może być usunięty (art. 70 k.p.c.), ale wątpliwe
jest, czy może to nastąpić dopiero w postępowaniu restytucyjnym (o czym
niżej). Dodatkowe komplikacje powstają, gdy w grę wchodzi brak zdolności
procesowej powoda lub brak w składzie organu jednostki organizacyjnej
będącej powodem. Wynikają one stąd, że w zakresie restytucji strony przyjmują odmienne role procesowe, tzn. pozwany jest stroną czynną, a powód
bierną. Tymczasem jeżeli wspomniane braki zachodzą po stronie biernej, to
zawsze powinny być uzupełnione (art. 199 § 1 pkt 3 k.p.c. a contrario), aby
umożliwić zainteresowanemu dochodzenie roszczenia98. Gdyby przyjąć, że
zasada ta odnosi się również do postępowania restytucyjnego, to – w przypadku uchylenia wyroku z powodu braku zdolności procesowej powoda lub
braku w składzie organu jednostki organizacyjnej będącej powodem – brak
ten w postępowaniu restytucyjnym powinien zostać uzupełniony. Istnieje
tu jednak sprzeczność polegająca na tym, że brak zdolności sądowej lub
w składzie organu w postępowaniu głównym powoduje odrzucenie pozwu, a w postępowaniu restytucyjnym jest usuwany. Konsekwencja wymaga, aby uzupełnienie braku zdolności procesowej, braku w składzie organu
(a także braku zdolności sądowej) odniosło skutek do całego postępowania.
Odrzucenie pozwu (i analogicznie umorzenie postępowania) jest więc już
Odmiennie niż w przypadku postępowania administracyjnego, karnego i dyscyplinarnego, w art. 177
§ 2 k.p.c. nie przewidziano wyznaczenia stronie terminu do wszczęcia innego postępowania cywilnego.
97
Zob. jednak: A. Jakubecki, Problem prejudycjalności…, s. 230.
98
W. Siedlecki, Nieważność procesu…, s. 102.
96
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niemożliwe. Zatem całą sprawę należałoby rozpoznać na nowo lub przekazać do ponownego rozpoznania, znosząc ewentualnie dotychczasowe
postępowanie w części dotkniętej nieważnością (art. 71 i art. 388 § 2 k.p.c.).
Jeżeli natomiast przyjąć, że dla oceny kwalifikacji podmiotowych stron
w postępowaniu restytucyjnym miarodajny jest stan istniejący w postępowaniu głównym, i wykluczyć uzupełnianie braku zdolności sądowej,
procesowej lub braku w składzie organu, to – przy założeniu, że przyczyną uchylenia wykonanego wyroku jest któryś z wymienionych braków –
również postępowanie restytucyjne należałoby uznać za niedopuszczalne
i wniosek o restytucję odrzucić.
Szczegółowa analiza przedstawionych zagadnień wykracza poza temat
niniejszej pracy, wymagając omawiania teorii prejudycjalności oraz problematyki zdolności sądowej i procesowej. Niemniej zasygnalizowanie problemów wydawało się konieczne dla zobrazowania złożoności orzekania
o restytucji w przypadku, gdy uchylenie wyroku wiąże się z formalnym
zakończeniem procesu. Jak się wydaje, wykazana została teza, że pomimo
niedopuszczalności rozstrzygania o roszczeniu powoda w postępowaniu
głównym w większości wypadków sąd ma możliwość prejudycjalnego
ustalenia, czy roszczenie to istnieje. Możliwe jest zatem stwierdzenie, czy
stan powstały wskutek uchylenia wyroku (i odrzucenia pozwu lub umorzenia postępowania) jest bezpodstawny. Z reguły wymagać to będzie
przeprowadzenia postępowania dowodowego dla wykazania roszczenia
powoda. Zauważmy jednak, że – o ile dotychczasowe postępowanie nie
jest dotknięte nieważnością (art. 369 k.p.c.) – nie ma przeszkód, aby sąd
dokonał ustaleń w oparciu o przeprowadzone wcześniej dowody.
Komplikacje związane z ustaleniem, czy stan urzeczywistniony przez
wykonanie uchylonego wyroku jest bezpodstawny, były bez przedmiotowe pod rządem d.k.p.c. Artykuł 415 d.k.p.c. przewidywał restytucję jedynie
na wypadek zmiany wykonanego wyroku, a więc wtedy, gdy kwestia istnienia roszczenia powoda była już przesądzona99.
V. Roszczenie o restytucję powstaje w chwili wykonania wadliwego wyroku100. Skoro bowiem przyjmuje się, że przesłanką powstania obowiązku restytucji jest sprzeczność stanu urzeczywistnionego przez wykonanie
wyroku z normą prawną abstrakcyjną mającą zastosowanie do stosunku
H. Trammer, Następcza bezprzedmiotowość…, s. 67. L. Peiper (Komentarz…, s. 860) uważał jednak,
że zmianą w rozumieniu art. 415 d.k.p.c. jest również odrzucenie pozwu.
100
Podobnie w doktrynie niemieckiej co do roszczenia odszkodowawczego z § 717 ZPO: H. Thomas,
H. Putzo, Zivilprozessordnung…, s. 1241 i R. Zöller, Zivilprozessordnung, s. 1762. Odmiennie natomiast
w literaturze francuskiej przyjmuje się, że roszczenie o restytucję powstaje z chwilą uchylenia orzeczenia. Zob. J. Borè, La cassation…, s. 1000–1002.
99
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prawnego między stronami procesu, uznać trzeba, iż owa sprzeczność istnieje już od chwili wykonania wyroku. Norma prawna konkretna, zrealizowana przez wykonanie wyroku, jest bowiem sprzeczna z normą abstrakcyjną już w chwili konkretyzacji (wydania wyroku).
Powyższy pogląd nie budzi wątpliwości, jeśli chodzi o wykonanie nieprawomocnych wyroków zaopatrzonych w rygor natychmiastowej wykonalności. Jeżeli jednak w grę wchodzi wykonanie wyroków prawomocnych, powstaje problem, czy stan wprawdzie sprzeczny z normą prawną abstrakcyjną,
lecz zgodny z normą konkretną zawartą w prawomocnym wyroku, jest bezpodstawny. Zagadnienie to, sprowadzające się do pytanie, czy prawomocnemu orzeczeniu można przypisać moc prawotwórczą, wiąże się z teorią
prawomocności. Nie jest zadaniem niniejszych uwag przedstawienie różnorodnych poglądów doktryny na istotę prawomocności. Zestawienia takie są
prezentowane w literaturze101. Wystarczy stwierdzić, że polska nauka procesu
cywilnego, podobnie jak nauka innych krajów socjalistycznych, nie przyjmuje
tzw. materialnej teorii prawomocności102, według której prawomocny wyrok
może tworzyć prawa tam, gdzie ich nie było103, a w razie sprzeczności wyroku z normą prawną z mocy samej prawomocności prawem jest to, co sąd
ustalił104. Dla poglądów prezentowanych także w literaturze polskiej reprezentowana jest myśl wyrażona przez Ż. Staleva, że orzeczenia sądu nie można traktować jako źródła indywidualnej (konkretnej) normy prawnej o mocy
równej mocy ustawy. Orzeczenie czerpie swą siłę z ustawy i musi ustąpić
przed ustawą, jeśli jest z nią sprzeczne. Wyrazem tej zależności jest instytucja
rewizji nadzwyczajnej, której sens polega na tym, że w razie sprzeczności
między powagą rzeczy osądzonej a rzeczywistym stanem prawnym zwycięża
rzeczywisty stan prawny, stanowiąc podstawę uchylenia wyroku105. W literaZob. W. Kufel, Res iudicata, przegląd zapatrywań na istotę powagi rzeczy osądzonej w procesie cywilnym, RPEiS
1964, nr 1, s. 49 i n.; A. Miączyński, Istota prawomocności w świetle poglądów nauki niemieckiej, SC 1975,
t. XXV–XXVI, s. 159 i n.; M. Sawczuk, Ponowne orzekanie w sprawie cywilnej prawomocnie osądzonej, Warszawa 1975, s. 13 i n.; H.F. Gaul, M. Sawczuk, Obalanie prawomocnych orzeczeń w systemie procesu cywilnego
RFN i PRL (na tle prawnoporównawczym) [w:] Z zagadnień cywilnego prawa materialnego i procesowego. Księga
pamiątkowa ku czci J. Ignatowicza, Lublin 1988, s. 31 i n.; Z. Resich, Res iudicata, Warszawa 1979, s. 7 i n.;
idem [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. II, s. 383 i n.; idem, Istota procesu cywilnego, Warszawa 1985,
s. 189 i n.; K. Korzan, Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1972, s. 83–97.
102
Zwolennikiem materialnej teorii prawomocności w nauce polskiej okresu międzywojennego był
P. Halpern. Zob. P. Halpern, Wykorzystanie powagi rzeczy osądzonej, „Nowa Palestra” 1938, nr 1, s. 7
oraz idem, Istota powagi rzeczy osądzonej, PPC 1938, nr 7–8, s. 136.
103
Zob. A. Wach-Laband, Zur Lehre von der Rechtskraft, Berlin 1889, s. 1 i n. Zob. na ten temat:
Z. Resich, Istota procesu…, s. 189 i n.
104
M. Pagenstecher, Zur Lehre von der materiellen Rechtskraft, Berlin 1905, s. 1 i n. Zob. na ten temat:
Z. Resich, Istota procesu…, s. 189 i n.
105
Ż. Stalev, Istota powagi rzeczy osądzonej w procesie cywilnym, RPEiS 1960, nr 4, s. 91; idem, Siła na presedeno neszte, Sofia 1959, s. 17–29, 40–50.
101
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turze polskiej podobny pogląd formułuje m.in. Z. Resich, stwierdzając, że
„prawomocność orzeczeń czerpie swą siłę, tak jak same orzeczenia, z praw
podmiotowych, o które proces się toczy, a idąc jeszcze głębiej – z normy abstrakcyjnej, której konkretyzację stanowi dane orzeczenie”106.
Prezentując analogiczne zapatrywanie, K. Korzan wykazuje, że wadliwe (tzn. zaprzeczające normie prawnej) orzeczenie deklaratywne, chociaż
prawomocne, nie może być uznane za orzeczenie z pierwiastkiem prawotwórczym na wzór orzeczeń konstytutywnych107. Orzeczenie takie musi
uchodzić za wadliwe, ponieważ sądowe kształtowanie praw może nastąpić
tylko w wypadkach wskazanych w ustawie108.
Pomimo prawomocności orzeczenia stan urzeczywistniony przez jego wykonanie przedstawia się więc jako bezpodstawny, o ile pozostaje w sprzeczności z abstrakcyjną normą prawną mającą zastosowanie do stosunku prawnego
zachodzącego między stronami procesu109. Zatem podobnie jak w przypadku
wyroku nieprawomocnego, tak i tu roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego powstaje już w chwili wykonania nieprawidłowego wyroku110.
Nie oznacza to bynajmniej, że prawomocność nie odgrywa żadnej
roli. Wprost przeciwnie, z powagi rzeczy osądzonej orzeczenia – tak jak
jest ona pojmowana w literaturze – płynie zakaz kwestionowania tego,
co zostało prawomocnie zasądzone (ne bis in idem). Tym samym dopóki
trwa prawomocność wykonanego wyroku, przywrócenie stanu poprzedniego nie może być orzeczone. Roszczenie restytucyjne jest zatem niewymagalne, tzn. pozwany nie może żądać zaspokojenia przysługującej
mu wierzytelności111.
VI. Nieco inaczej przedstawia się kwestia bezpodstawności stanu urzeczywistnionego na podstawie orzeczeń konstytutywnych. Różnice płyną
z faktu, że – w odróżnieniu od orzeczeń deklaratywnych, które jedynie
konstatują istniejący stan prawny – orzeczenie konstytutywne tworzy,
przekształca lub znosi stosunek prawny112. Jego skutkiem są więc w zasadzie zmiany w stania prawnym, w związku z czym orzeczenie nie nadaje
Z. Resich, Res iudicata, s. 32.
K. Korzan, Orzeczenia konstytutywne…, s. 91 oraz 96–100. Podobnie: E. Wengerek, Przeciwegzekucyjne
powództwa dłużnika, Warszawa 1967, s. 34.
108
K. Korzan, Orzeczenia konstytutywne…, s. 98.
109
Zob. M. Sawczuk [w:] H.F. Gaul, M. Sawczuk, Obalanie…, s. 42.
110
Taki pogląd wyraża też: K. Korzan, Orzeczenia konstytutywne…, s. 82.
111
Zob. L. Stecki, Opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych, Poznań 1970, s. 29 i n.; J. Dąbrowa
[w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 739 i n.
112
K. Korzan, Orzeczenia konstytutywne…, s. 67; W. Siedlecki, Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu cywilnym [w:] Księga pamiątkowa ku czci K. Stefki, s. 304; S. Włodyka, Powództwo prokuratora w polskim procesie
cywilnym, Warszawa 1957, s. 143.
106
107
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się do wykonania. Jeżeli jednak wyjątkowo orzeczenie konstytutywne nakłada również obowiązek świadczenia (np. art. 303, art. 305, art. 431 § 1,
art. 632 k.c.), to zmierza ono nie tylko do wywołania zmian stanu prawnego, ale także stanu faktycznego.
W literaturze podkreśla się, że orzeczenie konstytutywne, chociaż wadliwe, nie traci swego prawotwórczego charakteru113. Zatem stan prawny
z niego wynikający musi być respektowany, dopóki orzeczenie zachowuje
swą moc. W konsekwencji stan faktyczny powstały w wykonaniu orzeczenia
należy uznać za zgodny ze stanem prawnym tak długo, jak długo istnieje
samo orzeczenie. Zniweczenie stanu prawnego powstałego na podstawie
orzeczenia następuje dopiero wskutek uchylenia lub zmiany orzeczenia.
Utratę mocy przez orzeczenie konstytutywne, tj. upadek skutku konstytutywnego orzeczenia, wiąże się bowiem w literaturze właśnie z uchyleniem
lub zmianą orzeczenia. Wprawdzie, jak wykazuje W. Siedlecki, skutek konstytutywny orzeczenia pozostaje w związku czasowym z prawomocnością
orzeczenia, ale chodzi tu o prawomocność formalną (art. 363 k.p.c.), z której
powstaniem przepisy jako zasadę przyjmują ziszczenie się wszelkich skutków
orzeczenia114. Skutku konstytutywnego nie należy natomiast łączyć z powagą rzeczy osądzonej orzeczenia, zresztą skutek ten może powstać jeszcze
przed uprawomocnieniem się orzeczenia w przypadkach natychmiastowej
wykonalności lub skuteczności115. Skutku konstytutywnego nie można więc
traktować jako „tworu prawomocności” orzeczenia116. Jest on konsekwencją
wynikającą z normy prawnej, a związaną z samym istnieniem orzeczenia,
dlatego też należy zaaprobować pogląd, że upadek skutku konstytutywnego
następuje z chwilą uchylenia lub zmiany orzeczenia.
Unicestwienie stanu prawnego następuje z mocą wsteczną (ex tunc). Wniosek ten nasuwa się jako logiczna konsekwencja przyjmowanego w literaturze
poglądu, że orzeczenie konstytutywne wadliwe, tzn. niezgodne z okolicznościami faktycznymi, które według normy prawnej są podstawą (przesłanką)
jego wydania, prowadzi do powstania stanu prawnego sprzecznego z ową
normą117. Wspomniana sprzeczność istnieje już od chwili wydania orzeczenia. Zresztą przy samej ocenie błędności orzeczenia, warunkującej jego
zmianę lub uchylenie, bierze się pod uwagę okoliczności faktyczne istniejące
K. Korzan, Orzeczenia konstytutywne…, s. 102; W. Siedlecki, Orzeczenia konstytutywne…, s. 304.
W. Siedlecki, Orzeczenia konstytutywne…, s. 307.
115
Ibidem, s. 305–307. Podobnie: K. Korzan, Orzeczenia konstytutywne…, s. 110–115 oraz 119–121.
Odmiennie: M. Allerhand, Kilka uwag o wyrokach konstytutywnych, PPC 1936, nr 10, s. 295.
116
Tak: K. Korzan, Orzeczenia konstytutywne…, s. 115.
117
Zob. ibidem, s. 159; W. Siedlecki, Orzeczenia konstytutywne…, s. 304.
113
114
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w chwili wydania orzeczenia118. W związku z tym nie budzi wątpliwości
wniosek, że w razie uchylenia lub zmiany orzeczenia konstytutywnego stan
prawny powstały na jego mocy zostaje unicestwiony ex tunc.
Czy jednak wobec powyższego poglądu można przyjąć, że zmiany w stanie faktycznym urzeczywistnione w wyniku wykonania orzeczenia konstytutywnego były bezpodstawne już od chwili wykonania? Wydaje się, że nie.
K. Korzan podkreśla, że skutek prawotwórczy orzeczenia konstytutywnego
nie jest jego cechą immanentną, lecz konsekwencją potraktowania orzeczenia w hipotezie normy prawnej jako przesłanki powstania skutku119. Innymi słowy, orzeczenie konstytutywne jest zdarzeniem prawnym120, w którym
norma prawna wiąże określone skutki w postaci powstania, zmiany lub
ustania stosunku prawnego. Wydanie orzeczenia konstytutywnego oznacza
zrealizowanie normy prawnej abstrakcyjnej121 uprawniającej do sądowego
kształtowania stanu prawnego (stosunku prawnego). Jeśli zaś wśród konsekwencji orzeczenia norma prawna przewiduje obowiązek spełnienia świadczenia, to stan faktyczny powstający w efekcie wykonania świadczenia jest
zgodny z treścią owej normy, gdyż jest to – według niej – normalny skutek
orzeczenia. Wadliwość tkwi bowiem w ukształtowaniu stanu prawnego (istnieniu orzeczenia) wbrew okolicznościom faktycznym stanowiącym przesłankę ukształtowania, a nie w jego następstwach faktycznych. Uzasadnienie
dla zmian powstałych w stanie faktycznym przestaje zatem istnieć dopiero
z chwilą utraty swej mocy przez orzeczenie. Od tego momentu stan faktyczny staje w sprzeczności z normą prawną abstrakcyjną, ponieważ brak
jest przyczyny (orzeczenia), z którą norma wiąże skutki. Dlatego też wydaje
się, że w przypadku orzeczeń konstytutywnych nakładających obowiązek
świadczenia, odmiennie niż przy orzeczeniach deklaratywnych, stan faktyczny urzeczywistniony przez ich wykonanie staje się bezpodstawny dopiero
w momencie utraty mocy przez orzeczenie, tj. – jak wspomniano – z chwilą uchylenia lub zmiany orzeczenia. Z tą też chwilą powstaje roszczenie
o zwrot świadczenia lub przywrócenie stanu poprzedniego.
Jak widać z powyższych uwag, zagadnienie restytucji w przypadku
orzeczeń konstytutywnych ma swoją odrębność, należy jednak jeszcze raz
podkreślić, że wykonalność orzeczeń konstytutywnych należy do rzadkości, w związku z czym restytucja stanu urzeczywistnionego przez ich
K. Korzan, Orzeczenia konstytutywne…, s. 154–157 oraz powołana tam literatura.
Ibidem, s. 67.
120
Zob. A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1986, s. 114; S. Grzybowski, Prawo
cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1985, s. 102 i n.
121
Tak: W. Siedlecki, Orzeczenia konstytutywne…, s. 307.
118
119
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wykonanie stanowi margines problematyki restitutio in integrum. Jeśli zaś
chodzi o restytucję stanu prawnego wynikającego z orzeczenia konstytutywnego, to, jak wspomniano, następuje ona z chwilą uchylenia lub zmiany
orzeczenia, bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności przez sąd lub strony (uczestników) postępowania122. Dlatego też
unormowanie art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. jest w tym przypadku
bezprzedmiotowe. Dalsze uwagi koncentrować się będą więc wokół kwestii wynikających z wykonania orzeczeń deklaratywnych, przy uwzględnieniu oczywiście orzeczeń konstytutywnych zasądzających świadczenie.
VII. Naświetlenia wymaga kwestia, z jaką chwilą pozwany może domagać się restytucji, skoro jego roszczenie istnieje w zasadzie już od momentu wykonania wadliwego wyroku. Była już mowa, że dochodzenie
roszczenia o restytucję, gdy chodzi o wykonanie orzeczeń prawomocnych,
jest możliwe dopiero z chwilą wygaśnięcia prawomocności. W postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi o wznowienie postępowania prawomocność zaskarżonego orzeczenia gaśnie w chwili wydania postanowienia o dopuszczalności wznowienia123. Natomiast zagadnienie, kiedy
ustaje prawomocność zaskarżonego orzeczenia w postępowaniu z rewizji nadzwyczajnej, jest dyskutowane w literaturze124. Rozstrzygnięcie tej
kwestii nie jest jednak niezbędne dla celów niniejszych uwag, gdyż – jak
się okazuje – zgaśnięcie prawomocności nie jest wystarczającą podstawą
do wydania orzeczenia o restytucji. Sformułowanie art. 415 i art. 422 § 1
k.p.c. („uchylając lub zmieniając wyrok […] sąd orzeka…”) nie pozostawia
wątpliwości, że restytucja może być orzeczona najwcześniej w chwili uchylenia lub zmiany wykonanego wyroku. Choćby więc orzeczenie utraciło
swą prawomocność wcześniej, roszczenie o restytucję jest niewymagalne
aż do czasu uchylania lub zmiany wyroku. Niewątpliwie również zgaśnięcie prawomocności warunkuje skuteczność roszczenia, ale jest to uwarunkowanie pośrednie. Zmiana lub uchylenie wykonanego orzeczenia może
bowiem nastąpić dopiero po wygaśnięcia jego prawomocności. Dla zasądzenia restitutio in integrum wystarczające, ale i konieczne jest stwierdzenie,
że nastąpiło uchylenie lub zmiana orzeczenia, co oznacza jednocześnie, iż
ustała jego prawomocność.
Z tego względu właśnie, że orzeczenie uchylające lub zmieniające orzeczenie konstytutywne
unicestwia stan prawny (stosunek prawny) z niego wypływający, jest ono uważane za orzeczenie
konstytutywne samo w sobie. Zob. K. Korzan, Orzeczenia konstytutywne…, s. 158 i n.
123
M. Sawczuk, Wznowienie postępowania… (1970), s. 38; idem [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. III,
Zaskarżenie orzeczeń sądowych, red. W. Siedlecki, Ossolineum 1986, s. 399.
124
Por. uwagi M. Sawczuka i A. Miączyńskiego [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. III, s. 399
oraz 556.
122
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Analogicznie przedstawia się omawiana kwestia w przypadku wykonania
natychmiast wykonalnych orzeczeń nieprawomocnych. Oczywiście zagadnienie wygaśnięcia prawomocności jest tu bezprzedmiotowe, ale ze sformułowania art. 338 § 1 k.p.c. wynika również, że orzeczenie o restytucji może
zapaść najwcześniej w chwili uchylenia lub zmiany wykonanego orzeczenia.
Wydaje się zatem, że za przesłankę roszczenia o restitutio in integrum –
obok bezpodstawności stanu urzeczywistnionego przez wykonanie orzeczenia – uznać należy również uchylenie lub zmianę wykonanego orzeczenia.
Przesłanka ta ma jednak nieco inny charakter niż przesłanka bezpodstawności. Uchylenie lub zmiana wyroku jest skutkiem wadliwości orzeczenia. Wadliwość ta, o ile polega na sprzeczności normy prawnej konkretnej zawartej w wyroku z normą abstrakcyjną, prowadzi przez wykonanie wyroku do
urzeczywistnienia bezpodstawnego stanu faktycznego lub prawnego. Uchylenie lub zmiana wadliwego wyroku odzwierciedla więc bezpodstawność
urzeczywistnionego stanu tylko do pewnego stopnia. Jak bowiem starano
się wykazać, uchylenie wyroku z przyczyn formalnych kwestii bezpodstawności nie przesądza. Wyjątkiem są tylko orzeczenia konstytutywne. Dlatego
też uchylenia lub zmiany wyroku nie można utożsamiać z bezpodstawnością stanu urzeczywistnionego na jego podstawie. Bezpodstawność istnieje obiektywnie, warunkując powstanie roszczenia o restitutio in integrum.
W uzależnieniu orzekania o restytucji od uchylenia lub zmiany orzeczenia przejawiają się względy opurtunistyczne, które można by ująć w ten
sposób, iż nie należy zasądzać restytucji, dopóki istnieje orzeczenie, na
podstawie którego wprowadzono zmiany w rzeczywistości, a więc gdy
jego los – mimo zaskarżenia – nie jest przesądzony. O dodatkowej przeszkodzie, jaką stanowi prawomocność orzeczenia, była już mowa. O ile
więc bezpodstawność stanu urzeczywistnionego w wykonaniu wyroku jest
warunkiem powstania roszczenia o restytucję, o tyle uchylenie lub zmiana
wyroku warunkuje wymagalność tego roszczenia.
W literaturze mówi się w tym przypadku niekiedy o „procesowym uwarunkowaniu” roszczenia o restytucję (wniosku restytucyjnego)125, z czym
można się zgodzić, biorąc pod uwagę fakt, że uchylenie lub zmiana wyroku jest czynnością procesową sądu. Niemniej przesłanka ta ma charakter
merytoryczny, a nie procesowy. Nie warunkuje ona bowiem samej dopuszczalności postępowania w przedmiocie restytucji, lecz wpływa na merytoryczne rozstrzygnięcie o restitutio in integrum. Jeśli bowiem zaskarżony
wyrok pozostanie w mocy, wniosek o restytucję powinien zostać oddalony
z uwagi na to, że roszczenie nie istnieje, a przynajmniej jest niewymagalne.
125

E. Mielcarek, Wnioski rewizji…, s. 155.

50

Rozdział I. Restitutio in integrum…

VIII. Dla powstania roszczenia o restytucję bez znaczenia jest okoliczność, czy wykonanie wyroku nastąpiło w trybie postępowania egzekucyjnego, czy też w drodze dobrowolnego spełnienia zasądzonego świadczenia przez pozwanego.
W art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. mowa jest bowiem o zwrocie
zarówno spełnionego, jak i wyegzekwowanego świadczenia lub o przywróceniu stanu poprzedniego. Nielogiczne jednak wydaje się obciążanie
powoda obowiązkiem restytucji w sytuacji, gdy do wykonania wyroku nie
dążył, a spełnienie świadczenia nastąpiło całkowicie z inicjatywy pozwanego albo też egzekucję wszczęto z urzędu (art. 796 § 2 k.p.c.) lub na
wniosek uprawnionego organu (art. 796 § 3 k.p.c.)126. Z drugiej jednak
strony trudno byłoby przerzucać na pozwanego skutki wykonania orzeczenia tylko dlatego, że dobrowolnie podporządkował się jego treści.
W piśmiennictwie niemieckim w związku z § 717 ZPO podejmowane są próby ograniczenia obowiązku odszkodowawczego pozwanego do
szkód wyrządzonych wskutek egzekucyjnego wykonania wyroku. Jeśli zaś
chodzi o dobrowolne spełnienie świadczenia, to stwierdza się, że jest ono
źródłem szkody tylko wtedy, gdy nastąpiło celem zapobieżenia egzekucji127, np. w sytuacji, gdy wierzyciel uzyskał klauzulę wykonalności, a nie
oświadczył równocześnie, że nie ma zamiaru egzekwować wyroku128. W literaturze francuskiej zaś wyrażane są poglądy, iż w przypadku, gdy powód
nie egzekwował wyroku, a pozwany spełnił świadczenie, mimo iż mógł
liczyć się z uchyleniem wyroku, pozwany może powoływać się na błąd co
do prawa poza trybem restytucji129.
De lege lata trudno byłoby dopatrzeć się podstaw do przenoszenia
przedstawionych poglądów na grunt prawa polskiego. Nie wydaje się to
też szczególnie celowe. Inaczej bowiem niż np. w prawie zachodnioniemieckim, według którego roszczenie odszkodowawcze służące pozwanemu (§ 717 II ZPO) obejmuje naprawienie szkody rzeczywistej w pełnym
rozmiarze130, roszczenie restitutio in integrum przewidziane w polskim k.p.c.
ogranicza się do zwrotu świadczenia lub przywrócenia stanu poprzedniego131. Nie istnieje zatem w zasadzie ryzyko obciążenia powoda obowiązkiem,
Zob. F. Zedler, Powództwo o zwolnienie od egzekucji, Warszawa 1973, s. 27.
F. Stein, M. Jonas, Kommentar…, s. 9; L. Rosenberg, K.H. Schwab, Zivilprozessrecht, s. 301; R. Zöller,
Zivilprozessordnung, s. 1761.
128
R. Zöller, Zivilprozessordnung…, s. 1761.
129
J. Borè (La cassation…, s. 1001), który powołuje Jossevanda i A. Mayer-Jacka.
130
Zob. O. Jauernig, Zwangsvollstreckungs- und Konkursrecht, s. 18; P. Schlosser, Zivilprozessrecht II…, s. 40;
R. Zöller, Zivilprozessordnung…, 1761.
131
Podobnie jak w prawie francuskim. Por. J. Borè, La cassation…, s. 1002.
126
127
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który można by uznać za niewspółmierny czy nawet krzywdzący, przy
uwzględnieniu, że do wykonania wyroku doszło bez jego inicjatywy czy nawet udziału. Wprost przeciwnie, za krzywdzące można by uznać takie rozwiązanie, według którego całość skutków wykonania wadliwego orzeczenia
obciążałaby pozwanego tylko z tego powodu, że dobrowolnie zastosował
się do jego treści. Dlatego też zgodnie z brzmieniem art. 338 § 1, art. 415
i art. 422 § 1 k.p.c. obowiązek restytucji powstaje niezależnie od tego, czy do
wykonania wyroku doszło w toku egzekucji, czy też w drodze dobrowolnego świadczenia pozwanego.
IX. Podsumowując rozważania, wskazać można następujące przesłanki
roszczenia o restitutio in integrum z art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c.:
1) bezpodstawność stanu urzeczywistnionego przez wykonanie wadliwego wyroku pojmowana jako sprzeczność owego stanu z normą prawną
abstrakcyjną mającą zastosowanie do stosunku prawnego między stronami procesu, na tle którego doszło do procesu i wydania wyroku;
2) uchylenie lub zmiana wykonanego wyroku.
Przesłanka wymieniona w pkt 1) ma charakter kreatywny w tym sensie,
że warunkuje powstanie roszczenia o restytucję. Przesłanka wymieniona
w pkt 2) warunkuje natomiast wymagalność roszczenia.
Należy podkreślić, że inne okoliczności, jak zwłaszcza sposób, w jaki
doszło do wykonania wyroku, wina powoda czy nawet świadomość wadliwości wyroku (zła wiara powoda) itp., są dla powstania roszczenia o restytucję bez znaczenia. Mogą one natomiast być istotne dla powstania innych
roszczeń z tytułu wykonania wadliwego wyroku, np. roszczeń odszkodowawczych lub roszczeń o zwrot nienależnego świadczenia.
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Rozdział II
Pojęcie restitutio in integrum w przepisach
k.c. i k.p.c.
1. Ogólne pojęcie restitutio in integrum w przepisach k.c.
I. Likwidacja skutków wykonania wadliwego orzeczenia sądu, stosownie do art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c., ma nastąpić przez zwrot
świadczenia lub przywrócenie stanu poprzedniego, czyli w drodze tzw. restitutio in integrum. Termin restitutio in integrum wywodzi się z prawa rzymskiego1
i jest powszechnie używany w nauce prawa cywilnego materialnego oraz
procesowego. Wymiennie stosowane jest też określenie „restytucja”. Określenia te używane są w tak różnych kontekstach, że ich treść jest niejasna
i wieloznaczna2. Zwrot „przywrócenie stanu poprzedniego”, odpowiadający
łacińskiemu restitutio in integrum, jest natomiast wyrażeniem ustawowym, które występuje zarówno w prawie cywilnym materialnym, jak i procesowym.
Jego treść nie jest jednak sprecyzowana. Istnieje zatem potrzeba wyjaśnienia,
czym jest restitutio in integrum w prawie polskim i jaka jest jego natura.
II. Stosownie do przepisów prawa cywilnego przywrócenie stanu
poprzedniego znajduje zastosowanie w wielu różnych stanach faktycznych. Ograniczając uwagi do uregulowania k.c., można wskazać następujące przepisy, które expressis verbis przewidują przywrócenie stanu
W prawie rzymskim restitutio in integrum było zarządzeniem magistratury uznającym za niebyłe
zdarzenie sprowadzające dla strony niekorzystne skutki prawne z takich powodów, jak: małoletność, nieobecność, błąd, groźba lub podstęp. Pierwotnie środek pozaprocesowy, został z czasem przekształcony w zwyczajny środek procesowy stosowany w wypadkach przewidzianych
przez prawo. Zob. W. Osuchowski, Zarys rzymskiego praw prywatnego, Warszawa 1971, s. 207, idem,
Rzymskie prawo prywatne. Zarys wykładu, Warszawa 1981, s. 149 i n.; K. Kolańczyk, Prawo rzymskie,
Warszawa 1973, s. 143 oraz 162 i n.; W. Bojarski, In integrum restitutio w prawie rzymskim [w:] Roczniki teologiczno-kanoniczne ku czci ks. S. Płodzienia, t. X, z. 4, Lublin 1963, s. 15 i n. Z opracowań
monograficznych zob. I. Raggi, La restitutio in integrum nella cognitio extra ordinem, Milano 1965.
2
Na temat przyczyn wątpliwości związanych z użyciem zwrotów językowych zob. J. Wróblewski,
Pragmatyczna jasność praw, PiP 1988, nr 4, s. 5.
1
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poprzedniego3: art. 363 §1 k.c. (naprawienie szkody), art. 343 § 2 k.c.
(dozwolona samopomoc przy naruszeniu posiadania), art. 344 k.c. (roszczenie posesoryjne), art. 193 k.c. (połączenie lub pomieszanie rzeczy),
art. 227 § 1 k.c. (zabranie przez samoistnego posiadacza przedmiotów
połączonych z rzeczą), art. 242 k.c. (odłączenie od grunta budynków
lub urządzeń wzniesionych wbrew umowie przez użytkownika wieczystego), art. 408 § 1 k.c. (zabranie nakładów przez zobowiązanego do wydania bezpodstawnego wzbogacenia), art. 676 k.c. (przywrócenie stanu
poprzedniego przedmiotu najmu), art. 694 k.c. (przywrócenie stanu poprzedniego przedmiotu dzierżawy), art. 755 k.c. (przywrócenie stanu poprzedniego przez prowadzącego cudzą sprawę bez zlecenia), art. 151 k.c.
(przywrócenie stanu poprzedniego w razie przekroczenia granic gruntu
przy wznoszeniu budynku).
Zgodnie z utrwaloną konwencją terminologiczną określenie „restytucja”
używane jest nie tylko w przypadkach, co do których w przepisach wyraźnie jest mowa o „przywróceniu stanu poprzedniego”4, ale również w odniesieniu do różnych roszczeń, których przedmiotem jest zwrot rzeczy, np.
roszczeń windykacyjnych, roszczeń wynikających z praw rzeczowych i obligacyjnych, czy bezpodstawnego wzbogacenia5. Takie ujęcie jest całkowicie zgodne z etymologią i potocznym znaczeniem słowa „restytucja”6. Nie
budzi też wątpliwości, że zwrot rzeczy zawiera się w pojęciu przywrócenia
stanu poprzedniego, którym posługują się przepisy prawa. Nie precyzują
one bowiem, co należy rozumieć przez przywrócenie stanu poprzedniego,
a zatem miarodajne jest potoczne znaczenie tego zwrotu, zbieżne ze znaczeniem słowa „restytucja”7. Przechodząc zaś na grunt interpretacji sensu
stricto8, wniosek, że zwrot rzeczy jest przywróceniem stanu poprzedniego,
wynika z treści art. 344 k.c., według którego w przypadku pozbawienia posiadania posiadaczowi przysługuje roszczenie o „przywrócenie stanu poprzedniego”, które realizuje się przez zwrot rzeczy. Zwrot rzeczy jest więc
Nawiązując do klasyfikacji przepisów kodeksu cywilnego przedstawionej przez M. Kuryłowicza
(Tradycje prawa rzymskiego w rozwoju polskiego prawa cywilnego [w:] Tradycja i postęp w prawie, red. R. Tokarczyk, Lublin 1983, s. 87), większość przepisów o przywróceniu stanu poprzedniego zaliczyć można
do grupy przepisów regulujących instytucje podobne z nazwy do instytucji prawa rzymskiego, ale
wykazujące też istotne odmienności.
4
Zob. A. Jakubecki, Pojęcie restitutio in integrum w prawie cywilnym (według przepisów k.c. i k.p.c.), PiP 1988,
nr 4, s. 71 i n.
5
Tak m.in. T. Dybowski, Ochrona własności w polskim prawie cywilnym (redi vindicatio – actio negatoria),
Warszawa 1969, s. 114.
6
Tak: Słownik języka polskiego, t. VII, red. A. Doroszewski, Warszawa 1965, s. 940.
7
Por. ibidem, s. 674.
8
W znaczeniu używanym przez J. Wróblewskiego, Pragmatyczna jasność…, s. 4 i n. Zob. też: idem,
Wprowadzenie do informatyki prawniczej, Warszawa 1978, s. 41 i n.
3
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restytucją9. Zwrot rzeczy uważany jest w literaturze10 i orzecznictwie11 za
jeden ze sposobów przywrócenia stanu poprzedniego także na tle art. 363
§ 1 k.c. (naprawienie szkody).
W tym świetle niewątpliwe jest, że o restytucję chodzi również w przepisach, które nie używają określenia „przywrócenie stanu poprzedniego”,
lecz przewidują zwrot rzeczy, a tak jest w art. 262, art. 318, art. 675 § 1
k.c. i innych. Decyduje więc nie sformułowanie przepisu, lecz skutek, do
którego prowadzi realizacja zawartej w nim normy prawnej. Skutkiem tym
jest stworzenie stanu, który istniał poprzednio, tzn. przed nastąpieniem
zdarzenia określonego w normie12. Przejawem restytucji jest zatem także
zwrot świadczenia, o którym mowa np. w art. 395 § 2 k.c., albo przewidziane w art. 405 k.c. wydanie korzyści w naturze w takim zakresie, w jakim
przywracają one stan poprzedni13.
Z restytucją mamy też do czynienia w przypadku roszczenia windykacyjnego, którego treścią jest „wydanie rzeczy” (art. 222 § 1 k.c.). Windykacja ma jednak zróżnicowany charakter. Celem wydania rzeczy jest bowiem
doprowadzenie do stanu faktycznego zgodnego z prawem. Tymczasem
stan poprzedni nie musi być równocześnie stanem zgodnym z prawem.
Jeśli więc właściciel dochodzi wydania rzeczy, której mimo przeniesienia
własności nie otrzymał, to – chociaż żąda wprowadzenia stanu zgodnego
ze swym prawem – jego żądanie nie dotyczy przywrócenia stanu poprzedniego, skoro „poprzednio” nie miał rzeczy we władaniu odpowiadającym
treści jego prawa. W innych przypadkach natomiast, np. jeżeli właściciel
domaga się zwrotu rzeczy nieprawnie mu zabranej lub zatrzymanej, jego
żądanie zmierza również do przywrócenia stanu poprzedniego.
Podobnie jest w przypadku roszczenia negatoryjnego, które – zgodnie ze
sformułowaniem art. 222 § 2 k.c. – zmierza do „przywrócenia stanu zgodnego z prawem” w przypadku naruszenia własności w inny sposób niż przez
pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą. Analogicznie jak
przy roszczeniu windykacyjnym, przywrócenie stanu zgodnego z prawem
może, ale nie musi pokrywać się z przywróceniem stanu poprzedniego,
Zob. J. Ignatowicz, Ochrona posiadania, Warszawa 1963, s. 223.
Zob. zwłaszcza: F. Błahuta [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, red. Z. Resich, Warszawa 1972,
s. 881 i n.; W. Czachórski, „Rei vindicatio” według obowiązującego prawa polskiego (II), NP 1960, nr 1, s. 484;
A. Szpunar, O sposobach naprawienia szkody na mieniu, NP 1974, nr 11, s. 1597.
11
Orzeczenie SN z dnia 2 września 1957 r., 2 CO 11/57, OSPiKA1958, poz. 138; orzeczenie SN
z dnia 17 marca 1950 r., Wa C 319/49, PiP 1952, nr 2, s. 353.
12
Zob. A. Jakubecki, Pojęcie restitutio…, s. 73.
13
A. Ohanowicz (Niesłuszne wzbogacenie, Warszawa 1956, s. 290) stwierdza, że wydanie korzyści
w naturze ma „przywrócić do majątku zubożonego to samo, co z niego ubyło”. W tym zakresie
następuje więc przywrócenie stanu poprzedniego.
9

10
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zależnie od tego, czy stan poprzedni był zgodny z prawem. Przywrócenie
stanu poprzedniego i przywrócenie stanu zgodnego z prawem nie są więc
pojęciami jednoznacznymi14, chociaż przyznać trzeba, że często się pokrywają. Roszczenie negatoryjne przybiera niekiedy postać typowego roszczenia o przywrócenie stanu poprzedniego. Tak jest w przypadku przekroczenia
granic gruntu sąsiedniego przy wznoszeniu budynku, kiedy właścicielowi
w określonych warunkach służy roszczenie negatoryjne właśnie o przywrócenie stanu poprzedniego (art. 151 k.c. a contrario). Zatem twierdzenie, że
przywrócenie stanu poprzedniego nie jest celem roszczenia negatoryjnego15,
wydaje się zbyt mocnym sformułowaniem.
Z drugiej strony nie wydaje się przekonywujący pogląd utożsamiający
przywrócenie stanu poprzedniego z restytucją stanu odpowiadającego prawu. Zdaniem M. Chlamtacza przywrócenie stanu poprzedniego jest „w istocie swojej reakcją przeciw stanowi niezgodnemu z treścią samego uprawnienia”16. Uważa on restytucję za pojęciowo związaną z każdym uprawnieniem
(nie tylko prawem własności) i w tym upatruje właśnie „siłę i znaczenie” tego
uprawnienia. Naruszenie uprawnienia pociąga bowiem za sobą obowiązek
przywrócenia stanu odpowiadającego uprawnieniu17. Twierdzenia Autora są
prawdziwe w ogromnej liczbie przypadków, jednakże jego ujęcie restytucji nie
uwzględnia zupełnie sytuacji, gdy istnieje stan sprzeczny z uprawnieniem, a nie
da się wskazać stanu poprzedniego zgodnego z treścią uprawnienia. W takim
wypadku bowiem, jak wspomniano, roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem nie jest roszczeniem o restytucję. Poza tym wiązanie restytucji
wyłącznie z naruszeniem uprawnień – jak właśnie czyni M. Chlamtacz dla
wykazania, iż restytucja nie jest adekwatnym sposobem naprawienia szkody
– jest nieścisłe również z tego powodu, iż roszczenia o restytucję powstają
niekiedy w przypadku naruszenia interesów niezwiązanych z uprawnieniem,
czego najlepszym przykładem jest posiadanie (art. 344 k.c.).
Wydaje się, że bardziej odpowiada rzeczywistości twierdzenie, iż restytucja pojawia się w przypadku naruszenia różnych prawnie chronionych dóbr i interesów18, nie tylko praw, ale także stanów faktycznych, np.
Tak też: T. Dybowski, Ochrona własności…, s. 352; J. Winiarz [w:] Kodeks cywilny z komentarzem,
red. J. Winiarz, Warszawa 1980, s. 178.
15
T. Dybowski, Ochrona własności…, s. 352.
16
M. Chlamtacz, Sposoby wynagrodzenia szkody w polskim kodeksie zobowiązań i w prawodawstwach nowożytnych [w:] Księga pamiątkowa ku czci L. Pinińskiego, t. I, Lwów 1936, s. 189.
17
Ibidem, s. 184–186.
18
W szerokim znaczeniu, w jakim pojęcia te są używane w literaturze przy definiowaniu szkody.
Zob. zwłaszcza: T. Dybowski [w:] System prawa cywilnego, t. III, Prawo zobowiązań, cz. 1, Część ogólna,
red. W. Czachórski, Ossolineum 1981, s. 214, 221, 224 i n., 283 oraz powoływana tam literatura.
14
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posiadania. Przy takim rozumieniu jasne jest, że przywrócenie stanu poprzedniego wchodzi w grę także w przypadku naruszenia posiadania, wyrządzenia szkody itp.
Co się zaś tyczy kwestii wzajemnego stosunku pojęć „przywrócenie stanu
poprzedniego” i „przywrócenie stanu zgodnego z prawem”, uzasadniony
wydaje się wniosek, że ich zakresy krzyżują się19. W wielu przypadkach przywrócenie stanu poprzedniego to jednocześnie przywrócenie stanu zgodnego z prawem, poza tym jednak można wskazać przypadki, gdy przywrócenie
stanu poprzedniego nie powoduje przywrócenia stanu zgodnego z prawem,
jak też takie, gdy przywrócenie stanu zgodnego z prawem nie prowadzi do
przywrócenia stanu poprzedniego. W ostatnim wypadku zwrot „przywrócenie stanu zgodnego z prawem” jest nieco mylący. W istocie nie chodzi tu
bowiem o „przywrócenie”, lecz o „wprowadzenie” stanu zgodnego z prawem, skoro zakłada się, że stan zgodny z prawem poprzednio nie istniał.
Z powyższych uwag wynika, że przywrócenie stanu poprzedniego pojawia się w bardzo licznych przepisach prawa cywilnego, stanowiąc formę,
w jakiej ma nastąpić realizacja roszczenia lub uprawnienia20. Restitutio in
integrum jest więc formą realizacji roszczeń wynikających z różnych stosunków cywilnoprawnych: roszczeń odszkodowawczych, posesoryjnych, windykacyjnych itd. W żadnym razie nie byłoby uzasadnione wiązanie pojęcia
restytucji z jakimś jednym rodzajem roszczeń. Niesłuszne byłoby również
traktowanie restitutio in integrum jako jednolitej instytucji prawnej. W moim
przekonaniu wymienione wyżej przepisy prawne uznać raczej należy za
wyraz idei realizowanej w ustawodawstwie, opartej na założeniu, że niekorzystne następstwa różnych zdarzeń można skutecznie likwidować,
przywracając stan istniejący przed ich zajściem21. Idea ta leży u podstaw
roszczeń powstających w razie naruszenia praw podmiotowych. Według
M. Chlamtacza „logika i natura rzeczy domagają się, by w razie naruszenia
prawa nastąpiła restytucja stanu odpowiadającego uprawnieniu”22. Jednakże jak starano się wykazać wyżej, restitutio in integrum nie zapewnia ochrony
praw podmiotowych, o ile stan poprzedni zgodny z treścią prawa w ogóle
A. Jakubecki, Pojęcie restitutio…, s. 73 i n.
Wśród regulacji przewidujących restytucję można wyróżnić także stosunkowo nieliczne wypadki,
w których uprawniony może przez własne działanie przywrócić stan poprzedni np. w drodze samopomocy przy naruszeniu posiadania (art. 343 § 1 k.c.) bądź przez zabranie nakładów w przypadkach znormowanych w art. 227 § 1 k.c. i art. 408 § 1 k.c., bądź też przez uchylenie się od skutków
wad oświadczenia woli na podstawie art. 84, art. 86 i art. 87 k.c. Nie chodzi tu więc o roszczenie
o restytucję, ale o uprawnienie do jej dokonania.
21
W prawie rzymskim in integrum restitutio dotyczyło właśnie usunięcia skutków prawnych niekorzystnych zdarzeń. Zob. W. Bojarski, In integrum restitutio…, s. 17.
22
Ibidem, s. 186.
19
20

58

Rozdział II. Pojęcie restitutio in integrum w przepisach k.c. i k.p.c.

nie istniał. Wiadomo również, że restytucja występuje też tam, gdzie nie
chodzi o ochronę praw, ale o ochronę stanu faktycznego bez względu na
to, czy jest zgodny z uprawnieniem. Tak jest w przypadku naruszenia posiadania (art. 344 k.c.), połączenia z rzeczą przedmiotów przez samoistnego
posiadacza (art. 227 § 1 k.c.), a także wyrządzenia szkody (art. 363 § 1 k.c.),
przez którą rozumie się każdy uszczerbek w prawnie chronionych dobrach
lub interesach, a więc niekoniecznie polegający na naruszeniu prawa23.
Idea restitutio in integrum, nawiązująca do tradycji prawa rzymskiego, leży
również u podstaw takich instytucji prawa cywilnego, jak uchylenie się od
skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu (art. 84 k.c.),
podstępu (art. 86 k.c.) i groźby (art. 87 k.c.). Przywrócenie stanu poprzedniego dotyczy tu stanu prawnego, tj. praw i obowiązków podmiotu, a nie
stanu faktycznego24. Idea restytucji przejawia się również w instytucjach
prawa procesowego, np. przywróceniu terminu czy wznowieniu postępowania. Restytucji podlega poprzedni stan procesu, nie zaś materialnoprawna sfera stron postępowania25.
III. Jak się wydaje, charakterystyczną cechą restytucji jest to, że usuwa
ona skutki zmiany (utraty, naruszenia itp.) konkretnych dóbr i interesów
należących do podmiotu, a więc: stanów prawnych praw podmiotowych
i odpowiadających im obowiązków, stanów faktycznych odpowiadających
prawom bądź też stanów faktycznych niezwiązanych z istnieniem praw.
Pozwala ona utrzymać poprzedni stan prawny lub faktyczny w naturze.
Dlatego też przywrócenie stanu poprzedniego bywa nazywane restytucją
naturalną. Jednakże w literaturze w związku z problematyką naprawienia
szkody (art. 363 k.c.) wykształciło się również pojęcie restytucji pieniężnej. Przyjmuje się zatem, że w odróżnieniu od restytucji naturalnej, która
„zmierza do naprawienia poszczególnego naruszonego dobra lub konkretnego interesu”, restytucja pieniężna ma na celu wyrównanie szkody
rachunkowej w całym majątku poszkodowanego26.
Por. T. Dybowski [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 214 i powołana tam literatura.
W prawie rzymskim skutkiem in integrum restitutio nie było zniweczenie czynności prawnej, lecz
przywrócenie strony pokrzywdzonej do stanu prawnego, jaki istniał przed dokonaniem czynności.
Zob. W. Bojarski, In integrum restitutio…, s. 25.
25
Zob. A. Jakubecki, Pojęcie restitutio…, s. 79 i n. Podobnie w prawie rzymskim in integrum restitutio
było stosowane również w dziedzinie prawa procesowego (formalnego) np. gdy pominięto dochodzenie, gdy upłynął termin apelacji, gdy z powodu niezastosowania się zarządzeniom sędziego wynikła szkoda itd. Zob. W. Bojarski, In integrum restitutio…, s. 23 i n. Największe znaczenie w prawie
rzymskim miało in integrum restitutio od wyroku sądowego. Ibidem.
26
Tak: T. Dybowski [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 288. Por. A. Ohanowicz, J. Górski,
Zarys prawa zobowiązań, Warszawa 1972, s. 65; A. Szpunar, O sposobach…, s. 1597 i n.
23
24
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Celowość posługiwania się pojęciem restytucji pieniężnej jest wątpliwa.
Zapłata sumy pieniężnej w miejsce przywrócenia konkretnego dobra nie
oznacza przecież restytucji tego dobra, lecz stanowi jedynie jego ekwiwalent. Stworzone zatem zostają tylko warunki do przywrócenia stanu
poprzedniego. Jak zauważa A. Szpunar, zapłata sumy pieniężnej służy
także przywróceniu stanu poprzedniego w sensie gospodarczym, ale jeśli
poszkodowany sam dokonał np. naprawy rzeczy, to mamy do czynienia
z odszkodowaniem pieniężnym, a nie restytucją27. Zatem poszkodowany
może wprawdzie wykorzystać otrzymaną kwotę na restytucję naruszonego dobra, ale nie ma takiego obowiązku28. W szczególności może nabyć
dobro zupełnie inne29. Czy jest te więc restytucja?
W bardzo ogólnym sensie można powiedzieć, że zapłata ekwiwalentu pieniężnego przywraca stan poprzedni całości majątku pojmowanego
rachunkowo. Tyle że takie ujęcie restytucji niewiele wyjaśnia, a przeciwnie – prowadzić może do nieporozumień. Zauważmy bowiem, że ilekroć
w przepisach jest mowa o przywróceniu stanu poprzedniego, to chodzi
wyłącznie o restytucję w naturze, a nie o tzw. restytucję pieniężną30. Wyraźne rozróżnienie przywrócenia stanu poprzedniego i zapłaty sumy pieniężnej jest zawarte także w art. 363 § 1 k.c. W tym stanie wydaje się, że pojęcie
restytucji należy ograniczyć do przypadków, w których chodzi o restytucję
naturalną. Natomiast w przypadkach, gdy świadczenie pieniężne pojawia
się jako ekwiwalent naruszonego dobra, bardziej adekwatne wydaje się
określenie „rekompensata pieniężna”31.
IV. W związku z dotychczasowymi uwagami wyłania się zagadnienie
dotyczące treści art. 338 § 1, art. 415 i 422 § 1 k.p.c. i użytych w nich zwrotów. Otóż jak wspomniano, przepisy k.p.c. przewidują jako sposób usunięcia skutków wykonania wadliwego orzeczenia sądu „zwrot świadczenia
A. Szpunar, Ustalenie odszkodowania w prawie cywilnym, Warszawa 1975, s. 141 oraz idem, Glosa do
orzeczenia SN z dnia 22 lutego 1978 r., II CR 27/78, NP 1979, nr 12, s. 111. Autor ten zmodyfikował ostatnio swe stanowisko, stwierdzając, że granice między restytucją naturalną i pieniężną
nie są ostre i zwłaszcza przypadek żądania zwrotu poniesionych przez poszkodowanego kosztów
naprawy jest szczególnym rodzajem przywrócenia stanu poprzedniego. Zob. A. Szpunar, Restytucja
naturalna jako sposób naprawienia szkody, NP 1985, nr 1, s. 12.
28
Wyjątkowo przy ubezpieczeniu budynków odszkodowanie powinno być zużytkowane na odbudowę zniszczonego lub uszkodzonego budynku. Zob. W. Warkałło, W. Marek, M. Mogilski, Prawo
ubezpieczeniowe, Warszawa 1983, s. 239.
29
Por. Z. Radwański, Prawo zobowiązań.
30
Co do roszczenia posesoryjnego zob. J. Ignatowicz, Ochrona posiadania, s. 232 i n.; co do roszczenia
windykacyjnego i negatoryjnego por. T. Dybowski, Ochrona własności…, s. 113 oraz 345 i n.
31
Wyraźne rozróżnienie naprawienia szkody w drodze restytucji i rekompensaty pieniężnej przeprowadza W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1983, s. 88.
27
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lub przywrócenie stanu poprzedniego”. W świetle tego, co powiedziano
wyżej, nie powinno budzić wątpliwości, że zwrot jest tylko jednym ze
sposobów restytucji. Tymczasem sformułowanie zawarte w powołanych
przepisach zdaje się przeciwstawiać sobie zwrot świadczenia i przywrócenie stanu poprzedniego. Wprawdzie przeciwstawienie nie jest zbyt mocne, ponieważ użyty jest spójnik „lub” charakterystyczny dla alternatywy
nierozłącznej32, przez co obie możliwości są dopuszczalne jednocześnie,
ale już samo zróżnicowanie musi zastanawiać. Można więc zadać pytanie,
dlaczego wyodrębniono zwrot świadczenia, skoro jest on przejawem restytucji, i czy w związku z tym nie wystarczyłoby poprzestać na zwrocie
„przywrócenie stanu poprzedniego”.
Wydaje się, że zwrot „przywrócenie stanu poprzedniego” w przypadku, którego dotyczą omawiane przepisy k.p.c., rzeczywiście byłby
niewystarczający. Jak powiedziano wyżej, pojęcie „przywrócenie stanu
poprzedniego” jest jednoznaczne z restytucją naturalną, tj. taką, która
dochodzi do skutku przez spełnienie świadczenia w naturze. Należy zaś
pamiętać, że w licznych przypadkach zasądzone w wyroku świadczenie pozwanego jest świadczeniem pieniężnym. Zwrot tego świadczenia
w razie uchylenia lub zmiany wykonanego wyroku polega na zapłacie
otrzymanej wcześniej sumy pieniężnej. Przypadek ten nie jest restytucją
naturalną, nie chodzi bowiem o zwrot tych samych znaków pieniężnych,
co byłoby niemal niewykonalne, ale o abstrakcyjną wartość, którą reprezentują33. Nie jest to więc typowy przypadek przywrócenia stanu poprzedniego. Wyodrębnienie zwrotu świadczenia, ze względu na potrzebę
usunięcia wątpliwości co do świadczeń pieniężnych, było więc uzasadnione. Mając to na uwadze, można jednak mówi o restytucji „określonej sumy pieniężnej”, ale tylko wtedy, gdy pieniądz występuje nie jako
surogat świadczenia w naturze, ale jako nośnik wartości sam w sobie.
Owa szczególna restytucja jest więc zjawiskiem odrębnym i różnym od
rozważanej poprzednio tzw. restytucji pieniężnej.
Wnioski, które płyną z analizy art. 338 § 1, art. 415 i 422 § 1 k.p.c.,
potwierdzają więc tylko ogólną tezę, iż przywrócenie stanu poprzedniego
oznacza restytucję naruszonego dobra in natura, nie należy zaś z nim łączyć pieniężnego ekwiwalentu naruszonego dobra.
W odróżnieniu od spójnika „albo” typowego dla alternatywy rozłącznej. Zob. Z. Ziembiński,
Logika praktyczna, Warszawa 1977, s. 84 i n.
33
A. Jakubecki, Pojęcie restitutio…, s. 75. Podobnie, jeśli chodzi o zwrot świadczenia pieniężnego jako
nienależnego świadczenia: W. Serda, Nienależne świadczenie, Warszawa 1988, s. 220. Zob. też: E. Kitławski, Surogacja rzeczowa w prawie cywilnym, Warszawa 1969, s. 49.
32
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V. W literaturze dużo uwagi poświęca się zagadnieniom, kiedy przywrócenie stanu poprzedniego jest możliwe i na czym ma ono polegać.
Problematyczna jest kwestia, czy restytucja ma prowadzić do stworzenia
stanu identycznego pod każdym względem ze stanem poprzednim, czy
też chodzi o to, aby powstał przynajmniej stan podobny do poprzedniego.
Obiektywnym kryterium możliwości przywrócenia stanu poprzedniego są z reguły właściwości fizyczne rzeczy. Zauważmy jednak, że chociaż
pod względem fizycznym sprowadzenie stanu identycznego z poprzednim
jest często niemożliwe, np. w razie uszkodzenia rzeczy34, zainteresowanemu
niekiedy zupełnie wystarcza stworzenie stanu pod pewnymi tylko względami podobnego do poprzedniego. Wydaje się, że możliwość przywrócenia
stanu poprzedniego w konkretnym wypadku zależy nie tyle od kryteriów
fizycznych, ale raczej od subiektywnego pojmowania stanu poprzedniego.
Jeżeli więc w przypadku zniszczenia rzeczy przez stan poprzedni rozumiemy władztwo nad rzeczą oznaczoną co do tożsamości, to restytucja jest
niemożliwa, skoro fizycznie rzecz nie istnieje. Jeżeli natomiast przez stan
poprzedni rozumiemy związany z władaniem rzeczą stan zaspokojenia potrzeb, restytucja jest możliwa, a polega na wydaniu rzeczy zamiennej, spełniającej tę samą funkcję co rzecz zniszczona. Nietrudno więc dostrzec, że
przywrócenie stanu poprzedniego jest pojęciem względnym, gdyż jego treść
zależy od tego, które z elementów stanu poprzedniego uważa się za istotne.
Z różnym rozumieniem stanu poprzedniego związane jest rozróżnienie
restytucji w ścisłym znaczeniu oraz restytucji w znaczeniu gospodarczym.
Restytucja w ścisłym znaczeniu polega na stworzeniu stanu, który
pod względem fizycznym odpowiada stanowi poprzedniemu. Granicę jej
wyznaczają fizyczne właściwości przedmiotu. Tak rozumiana restytucja
zależnie od rodzaju zmian może przybrać postać naprawy rzeczy, odłączenia od rzeczy przedmiotów z nią połączonych, rozdzielenia rzeczy pomieszanych, zwrotu rzeczy itp.35 Z restytucją w znaczeniu gospodarczym
mamy natomiast do czynienia, gdy stworzony stan odpowiada stanowi
poprzedniemu gospodarczo lub pod innym istotnym względem, chodzi
więc o zaspokojenie w przybliżony sposób potrzeb zainteresowanego36,
a nie o fizyczne odtworzenie stanu poprzedniego. Jednakże nawet restytucja w ścisłym znaczeniu nie zawsze prowadzi do stanu identycznego
M. Chlamtacz (Sposoby wynagrodzenia…, s. 192) stwierdza zwięźle: „rzecz łatana nie stoi na równi
z całą”.
35
Por. W. Czachórski, Zobowiązania…, s. 88 i n.
36
Zob. J. Korzonek, J. Rosenblüth, Kodeks zobowiązań. Komentarz I, Kraków 1934, s. 198 i n.; A. Szpunar, Ustalenie odszkodowania w prawie…, s. 141; idem, Glosa do orzeczenia SN z dnia 29 listopada 1982 r.,
I CR 377/82, OSPiKA 1983, nr 11, s. 588.
34
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z poprzednim. Z reguły udaje się stworzyć stan, który tylko pod pewnymi względami odpowiada stanowi poprzedniemu, np. co do używalności,
trwałości, wyglądu estetycznego rzeczy37. Można więc powiedzieć, że restytucja w ścisłym znaczeniu w wielu przypadkach okazuje się restytucją
gospodarczą, skoro jej rezultatem nie jest stan identyczny pod względem
fizycznym, lecz tylko podobny do stanu poprzedniego.
VI. W sytuacji wielości i różnorodności roszczeń realizowanych w drodze
restitutio in integrum błędny byłby wniosek, że przywrócenie stanu poprzedniego oznacza w każdym przypadku to samo. Wszelkie próby uogólnień
co do pojmowania stanu poprzedniego i jego przywrócenia są nieporozumieniem i prowadzą do błędnych konkluzji38. Dlatego pomimo jednobrzmiących czasem sformułowań w różnych przepisach restytucję analizować
trzeba w zasadzie odrębnie w każdym przypadku.
Tym, co odróżnia poszczególne przypadki, jest funkcja roszczenia39, którego realizacja następuje przez przywrócenie stanu poprzedniego. Restitutio
in integrum, będąc sposobem realizacji roszczenia, nie może wykraczać poza
jego funkcję.
Jak się wydaje, zasadnicza różnica dotyczy pojmowania restitutio in integrum w przypadku roszczeń odszkodowawczych oraz innych roszczeń
o przywrócenie stanu poprzedniego. Podstawową funkcją odpowiedzialności odszkodowawczej jest bowiem kompensacja szkody40, tj. wyrównanie uszczerbku powstałego w majątku poszkodowanego. Roszczenie
odszkodowawcze zmierza więc do przywrócenia w majątku poszkodowanego wartości, która z niego ubyła. Podstawą pozostałych roszczeń o restytucję nie jest natomiast istnienie szkody, ale powstanie stanu naruszenia
praw podmiotowych lub prawnie chronionych interesów. Restytucja ma
zatem usunąć stan naruszenia41 bez względu na to, czy powstała szkoda,
jaka jest jej wysokość. Jej celem jest stan zgodny z konkretnym prawem lub
interesem, dla ochrony którego ustanowione jest roszczenie.
Zob. orzeczenie SN z dnia 3 lutego 1971 r., III CRN 450/70, OSNCP 1971, nr 11, poz. 205.
A. Szpunar (Ustalenie odszkodowania w prawie…, s. 142 i n.), analizując restytucję w przypadku naprawienia szkody, zaznacza, że jego rozważania nie dotyczą innych działów prawa, w szczególności
prawa rzeczowego.
39
Przez funkcję roszczenia rozumiem rolę, jaką spełnia roszczenie w ramach systemu prawa
w związku z celami, które realizuje. Na temat pojęcia funkcji w naukach prawnych zob. W. Berutowicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1984, s. 54 i n. oraz powołana tam literatura.
40
Zob. T. Dybowski [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 208 oraz powołana tam literatura.
41
Według M. Chlamtacza (Sposoby wynagrodzenia…, s. 187) restytucja jako reakcja przeciw naruszeniu prawa dąży do zwrotu lub zachowania całości rzeczy i przywraca stan faktyczny zgodny z treścią uprawnień podmiotu, naprawienie szkody reaguje przeciw utracie wartości, której restytucja
z reguły nie jest w stanie uchylić.
37
38
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VII. W przypadku roszczeń odszkodowawczych chodzi o wyeliminowanie uszczerbku majątkowego zgodnie z postulatem całkowitej likwidacji
szkody42, który powinien być realizowany bez względu na to, czy naprawienie szkody następuje w drodze restytucji, czy przez odszkodowanie
pieniężne. Dozwolone są wszelkie postaci restytucji, jeśli w konkretnym
przypadku likwidują szkodę. Pogląd ten dominuje w nauce43 oraz orzecznictwie Sądu Najwyższego44. Odosobniony jest pogląd, że przywrócenie
stanu poprzedniego na tle art. 363 k.c. rozumieć należy w ścisły sposób45.
Pojmowanie przywrócenia stanu poprzedniego zależy tylko od ustalenia, na czym w konkretnym wypadku polega sama szkoda. Podsumowanie, ale i rozwinięcie poglądów judykatury co do pojęcia restytucji na tle
art. 363 k.c. nastąpiło w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada
1982 r.46, w którym stwierdzono, że „w razie wyrządzenia szkody polegającej na pozbawieniu poszkodowanego możliwości pobierania zdatnej
do użytku wody z urządzonej na jego gruncie studni, sąd może nakazać
sprawcy szkody przywrócenie stanu poprzedniego w zakresie dostępu do
wody przez zobowiązanie go do zbudowania na tym gruncie, w innym
miejscu nowej studni (art. 363 § 1 k.c.)”. Na podkreślenie zasługuje wyrażona w uzasadnieniu myśl, że w rozważanym stanie faktycznym szkoda
polega nie tylko na zniszczeniu studni, ale również na pozbawieniu poszkodowanego dostępu do wody. Naprawienie szkody powinno zatem polegać
na przywróceniu dostępu do wody, niekoniecznie zaś na naprawieniu studni, jeśli nie jest to niemożliwe. Płynie stąd wniosek, że jeśli przez szkodę
rozumie się stan niezaspokojonych potrzeb, to naprawienie szkody polega
na przywróceniu stanu, w którym potrzeby poszkodowanego są znowu
Zob. A. Szpunar, Ustalenie odszkodowania w prawie…, s. 61–79 oraz powołana tam literatura.
Zob. F. Błahuta [w:] Kodeks cywilny, t. II, red. Z. Resich, s. 882; T. Dybowski [w:] System prawa
cywilnego, t. III, cz. 1, s. 288; W.J. Katner, Glosa do orzeczenia SN z dnia 29 listopada 1982 r., NP
1985, nr 2, s. 145; J. Korzonek, J. Rosenblüth, Kodeks zobowiązań…, s. 352; Z. Radwański, Prawo
zobowiązań, s. 68; A. Szpunar, Ustalenie odszkodowania w prawie…, s. 142; idem, Ustalenie odszkodowania
według przepisów kodeksu cywilnego, NP 1965, nr 5, s. 34 i n.; idem, Restytucja naturalna…, s. 6–8; idem, Glosa
do orzeczenia SN z dnia 29 listopada 1982 r., I CR 377/82, OSPiKA 1983, nr 11, s. 588 i n.;
A. Wąsiewicz, Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania w ubezpieczeniu pojazdów samochodowych auto casco,
„Palestra” 1972, nr 12, s. 42; A. Jakubecki, Pojęcie restitutio…, s. 77.
44
Orzeczenie SN z dnia 13 września 1949 r., Wa C 344/49, z glosą M. Waligórskiego, PiP 1950,
nr 5–6, s. 168 i n.; uchwała SN z dnia 4 kwietnia 1956 r., CO 3/56, OSN 1956, nr 11, s. 47;
orzeczenie SN z dnia 28 września 1957 r., 2 CO 11/57, OSPiKA 1958, poz. 138; orzeczenie SN
z dnia 21 stycznia 1965 r., III PR 65/65, z glosą A. Ohanowicza, OSPiKA 1971, poz. 82.
45
Tak: W. Czachórski, Zobowiązania…, s. 88 i n.; idem, Odpowiedzialność kontraktowa, jej stosunek do odpowiedzialności deliktowej według kodeksu cywilnego, NP 1964, nr 10, s. 957; idem, Recenzja pracy A. Ohanowicza:
Zbieg norm w polskim prawie cywilnym, PiP 1963, nr 12, s. 949 i n.
46
I CR 377/82, OSPiKA 1963, nr 11, s. 588.
42
43
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zaspokojone. Stan poprzedni rozumiany jest więc gospodarczo, a nie jako
stan fizyczny rzeczy zniszczonej przez sprawcę. W konsekwencji także restytucja rozumiana jest gospodarczo47. Jest to ujęcie typowo i jak się wydaje,
uzasadniane w przypadku roszczeń odszkodowawczych.
VIII. Odmiennie przedstawia się pojęcie stanu poprzedniego i restytucji w przypadku roszczeń, których zadaniem jest nie kompensacja szkody, lecz usunięcie stanu naruszenia praw lub interesów podmiotu. Przedmiotem restytucji jest odpowiadający prawu lub interesowi stan, którego
ochrona jest funkcją roszczenia.
Jeśli chodzi o roszczenie windykacyjne (art. 222 § 1 k.c.), negatoryjne
(art. 222 § 2 k.c.) i posesoryjne (art. 344 k.c.), ich funkcją jest ochrona
własności albo posiadania. Roszczenia te zmierzają do przywrócenia właścicielowi albo posiadaczowi stanu władztwa nad rzeczą i usunięcia skutków naruszenia48. Nie chodzi więc w zasadzie o stan substancji rzeczy.
Zgodnie z utrwalonym poglądem uprawniony do zwrotu rzeczy otrzymuje
ją w takim stanie, w jakim się ona aktualnie znajduje49. Przywrócenie stanu
poprzedniego substancji rzeczy może nastąpić tylko w ograniczonym zakresie, tj. tylko o tyle, o ile jest to konieczne dla przywrócenia właścicielowi
stanu niezakłóconego władztwa i wyeliminowania władztwa innej osoby50.
Jak się wydaje, przywrócenie w pełnym zakresie stanu poprzedniego substancji rzeczy wykraczałoby już poza funkcję roszczenia negatoryjnego
i posesoryjnego, zmierzając do naprawienia szkody51.
A. Szpunar (Ustalenie odszkodowania w prawie…, s. 144 oraz Restytucja naturalna…, s. 6) podkreśla,
że szkoda w sensie społecznym jest zjawiskiem nieodwracalnym i nikt nie potrafi przekreślić tego,
co się stało.
48
Co do roszczenia windykacyjnego i negatoryjnego: T. Dybowski, Ochrona własności…, s. 113 i 351;
J. Winiarz [w:] Kodeks cywilny…, red. J. Winiarz, s. 175 i 178; S. Wójcik [w:] System prawa cywilnego, t. II,
Prawo własności i inne prawa rzeczowe, red. J. Ignatowicz, Ossolineum 1977, s. 488. Co do roszczenia
posesoryjnego zob. J. Ignatowicz, Ochrona posiadania, s. 232; A. Kunicki, Przedmiot ochrony posiadania,
PiP 1962, nr 8–9, s. 284; A. Szpunar, Ochrona posiadania a roszczenia odszkodowawcze, PiP 1964, nr 4,
s. 629; E. Brzeziński, Przywrócenie do stanu poprzedniego w postępowaniu posesoryjnym i zabezpieczeniowym,
BMS 1958, nr 9, s. 21 i n.
49
Zob. S. Wójcik [w:] System prawa cywilnego, t. II, s. 505; idem, Windykacyjna ochrona własności w polskim prawie cywilnym, Kraków 1965, s. 152; W. Czachórski, „Rei vindicatio” według obowiązującego prawa
polskiego (I), NP 1960, nr 1, s. 311; J. Ignatowicz [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. Z. Resich,
Warszawa 1972, s. 584; idem, Ochrona posiadania, s. 232 i n.
50
Tak co do roszczenia posesoryjnego: A. Kunicki, Przedmiot ochrony…, s. 284; idem [w:] System
prawa cywilnego, t. II, s. 876; J. Ignatowicz, Ochrona posiadania, s. 233. Co do roszczenia negatoryjnego
zob. T. Dybowski, Ochrona własności…, s. 353; A. Szpunar, recenzja tej pracy, NP 1970, nr 3, s. 397.
Kwestia jest jednak dyskusyjna. Por. J. Ignatowicz [w:] Kodeks cywilny…, t. I, red. Z. Resich, s. 584;
idem, Ochrona posiadania, s. 595.
51
Por. J. Ignatowicz, Ochrona posiadania, s. 232 i n.
47
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Przykładem sytuacji, w której roszczenie negatoryjne może zmierzać
do przywrócenia stanu poprzedniego substancji rzeczy, jest przekroczenie
przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia granic gruntu sąsiedniego. W tym wypadku według art. 151 k.c. właściciel nie może żądać restytucji, jeśli przekroczenie granic nastąpiło bez winy umyślnej, chyba że bez
nieuzasadnionej zwłoki sprzeciwił się przekroczeniu granicy albo grozi
mu niepowetowana szkoda. Jeżeli jednak nie zachodzą powyższe warunki,
właściciel może w drodze roszczenia negatoryjnego52 żądać przywrócenia
stanu poprzedniego, tj. rozebrania budynku lub innego urządzenia i tym
samym przywrócenia mu niezakłóconego władztwa nad rzeczą.
Co się tyczy roszczenia o przywrócenie stanu poprzedniego, które powstaje w przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy (art. 193 § 1 k.c.),
w literaturze wyrażany jest pogląd, że nie ma ono charakteru windykacji53.
Niemniej funkcją roszczenia, podobnie jak przy windykacji i roszczeniu
negatoryjnym, jest ochrona władztwa nad rzeczą utraconego lub ograniczonego wskutek połączenia lub pomieszania. W konsekwencji przywrócenie dotyczy więc stanu poprzedniego władztwa nad rzeczą54, a polega na
fizycznym rozdzieleniu lub rozłączeniu rzeczy.
Istnieją również przypadki, gdy roszczenie o restytucję dotyczy wyłącznie stanu poprzedniego substancji rzeczy. Taki charakter ma roszczenie przeciw użytkownikowi wieczystemu o odłączenie od gruntu
budynków oraz urządzeń wzniesionych wbrew umowie i przywrócenie
terenu do poprzedniego stanu (art. 242 k.c.), jak też roszczenie przeciw
najemcy o przywrócenie stanu poprzedniego przedmiotu najmu (art. 676
k.c.). W obydwu wypadkach restytucja służy usunięciu zmian rzeczy dokonanych wbrew umowie. Przywrócenie stanu poprzedniego powinno
nastąpić przez odłączenie od gruntu budynków i urządzeń (art. 242 k.c.)
czy też przez odłączenie ulepszeń (art. 676 k.c.). Poza tym restytucja
obejmuje także powierzchnię terenu, na co wyraźnie wskazuje końcowa
część art. 242 k.c.
Analogicznie przedstawia się przywrócenie stanu poprzedniego w przypadku ius tollendi. Według art. 227 § 1 k.c. i art. 408 § 1 k.c. samoistny
52
Wydaje się, że warunki określone w art. 151 k.c. nie konstytuują wyjątkowego i samodzielnego
roszczenia o przywrócenie stanu poprzedniego, jak zdaje się przyjmować R. Czarnecki [w:] Kodeks
cywilny…, t. I, red. Z. Resich, s. 407. Przywrócenie stanu poprzedniego, o którym mowa w przepisie,
jest przejawem roszczenia negatoryjnego. Zob. J.S. Piątkowski [w:] System prawa cywilnego, t. II, s. 141; J.
Winiarz [w:] Kodeks cywilny…, red. J. Winiarz, s. 139.
53
Tak: J.S. Piątkowski [w:] System prawa cywilnego, t. II, s. 380.
54
A także stanu prawnego, jeśli przyjąć za J.S. Piątkowskim (ibidem), że połączenie lub pomieszanie rzeczy
prowadzi zawsze do powstania współwłasności, a wskutek „restytucji” odżywa własność odrębna.
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posiadacz zobowiązany do zwrotu rzeczy oraz podmiot zobowiązany do
zwrotu bezpodstawnego wzbogacenia może zabrać przedmioty (nakłady)
połączone z rzeczą, przywracając stan poprzedni. Zauważmy, że jeśli połączone przedmioty stały się częściami składowymi rzeczy, restytucja polegająca na odłączeniu oznacza też przywrócenie poprzedniego stanu prawnego. Rzeczy odłączone nie tylko odzyskują samodzielność prawną, ale na
powrót stają się własnością tego, do kogo należały przed przyłączeniem55.
Odrębny problem stanowi restytucja w przypadku uregulowanym
w art. 755 k.c. Przepis ten zobowiązuje prowadzącego cudzą sprawę bez zlecenia do przywrócenia stanu poprzedniego, jeśli dokonał zmian w imieniu
osoby, której sprawę prowadzi bez wyraźnej potrzeby, korzyści lub wbrew
wiadomej mu jej woli. Wypływające z przepisu roszczenie o restytucję ma
za zadanie ochronę interesów osoby, na rzecz której działa negotiorum gestor,
i spełnia funkcję prewencyjną w stosunku do działań sprzecznych z wolą
lub interesem tej osoby56. W treści art. 755 k.c. brak jest jakichkolwiek wskazówek odnośnie do tego, co jest przedmiotem restytucji. Użyte w przepisie sformułowanie „dokonanie zmiany” jest bardzo ogólne. Chodzi więc
o wszelkie zmiany w stanie interesów osoby, której sprawa jest prowadzona
– zarówno w stosunkach faktycznych, jak i prawnych. Omawiane roszczenie
nie ma jednak odszkodowawczego charakteru (art. 755 k.c. in fine)57. Skoro
więc nie chodzi o kompensację szkody, wydaje się, że restytucja powinna
polegać na przywróceniu konkretnego dobra dotkniętego zmianą, nie zaś na
przywróceniu stanu poprzedniego w znaczeniu gospodarczym.
IX. Odmienność funkcji roszczeń odszkodowawczych i innych roszczeń o przywrócenie stanu poprzedniego ma ważną konsekwencję co do
dopuszczalności restytucji ze względu na jej koszt.
W przypadku naprawienia szkody restytucja, choćby nawet w sensie fizycznym lub gospodarczym możliwa, nie wchodzi w grę, jeżeli jej
koszt przewyższałby szkodę. Ograniczenie to jest konsekwencją kompensacyjnej funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej58. Znajduje ono
normatywny wyraz w art. 363 § 1 k.c. in fine, według którego roszczenie
Z.K. Nowakowski [w:] System prawa cywilnego, t. II, s. 383.
Zob. A. Szpunar [w:] System prawa cywilnego, t. III, Prawo zobowiązań, cz. 2, Część szczegółowa,
red. Z. Radwański, Ossolineum 1976, s. 693; A. Ohanowicz, J. Górski, Zarys prawa zobowiązań,
Warszawa 1972, s. 395.
57
Tak też: Z. Radwański, Prawo zobowiązań, s. 338.
58
Regułę tę W. Warkałło (Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice, Warszawa 1972,
s. 85) nazywa „zasadą restytucji”. Zob. też: W. Czachórski, Zobowiązania…, s. 83; T. Dybowski
[w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 209; R. Longchamps de Berier, Zobowiązania, Lwów 1939,
s. 287; Z. Radwański, Prawo zobowiązań, s. 83.
55
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poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu, jeśli przywrócenie stanu poprzedniego pociągałoby dla zobowiązanego nadmierne
trudności59 lub koszty60.
Co się tyczy innych roszczeń o przywrócenie stanu poprzedniego, obowiązek restytucji istnieje niezależnie od tego, czy powstała szkoda i jaka
jest jej wysokość. Chodzi bowiem o przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub interesem podmiotu, a nie o kompensację szkody. Bez znaczenia
jest zatem kwestia, z jakimi kosztami wiąże się przywrócenie stanu poprzedniego. Jedynym ograniczeniem restytucji jest fizyczna (lub prawna)
możliwość przywrócenia stanu poprzedniego. Tylko wyjątkowo, mając na
względzie interes społeczno-gospodarczy, w przepisach wyłącza się dopuszczalność restytucji pomimo faktycznej możliwości przywrócenia stanu poprzedniego. Tak jest np. w art. 151 k.c., który wyłącza roszczenie
negatoryjne w przypadku przekroczenia przy wznoszeniu budynku lub
innego urządzenia granic gruntu sąsiedniego61.
W związku z powyższym nasuwa się wniosek, że unormowanie reatitutio in integrum w przypadku roszczeń służących ochronie praw lub interesów podmiotu jest bardziej rygorystyczne niż w przypadku roszczeń
odszkodowawczych62. Stwierdzenie to jest tym bardziej przekonywujące,
że o ile do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej niezbędne jest
istnienie winy sprawcy lub innych okoliczności uzasadniających odpowiedzialność, dla powstania pozostałych roszczeń o restytucję wystarcza
w zasadzie sam obiektywny fakt naruszenia praw lub interesów podmiotu.
2. Funkcja i przedmiot restitutio in integrum w art. 338 § 1,
art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c.
I. Roszczenie o zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia lub o przywrócenie stanu poprzedniego, ustanowione w art. 338 § 1,
art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c., jest jednym z wielu roszczeń przewidzianych w prawie cywilnym, w których przejawia się idea restitutio in integrum.
Zdaniem A. Szpunara (Ustalenie odszkodowania…, s. 146) nadmierne trudności zachodzą np. w sytuacji niemożności nabycia rzeczy zamiennych. Podobnie: F. Błahuta [w:] Kodeks cywilny…, t. II, red.
Z. Resich, s. 881 i n. Odmiennie Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 13 września 1949 r. (z aprobującą glosą M. Waligórskiego), PiP 1950, nr 5–6, s. 168.
60
Zob. jeszcze: M. Chlamtacz, Sposoby wynagrodzenia…, s. 197 i 201 oraz T. Dybowski [w:] System
prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 289.
61
Z innych przepisów zob. np. art. 142 k.c. oraz art. 149 k.c., w których wyłączono roszenie negatoryjne, zastępując je roszczeniem o naprawienie szkody.
62
Por. na ten temat: M. Chlamtacz, Sposoby wynagrodzenia…, s. 189. Zob. też: Z. Radwański, Prawo
zobowiązań, s. 388.
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Restytucja przewidziana jest na wypadek uchylenia lub zmiany wykonanego orzeczenia sądu, zmierza więc do usunięcia skutków wykonania wadliwego orzeczenia.
Skutki wykonania wyroku są zróżnicowane. Zależnie od treści rozstrzygnięcia sądu następują różne przesunięcia majątkowe między stronami procesu lub inne zmiany w stanie faktycznym i prawnym. Ponadto
z wykonaniem wyroku wiążą się dla pozwanego (dłużnika)63 inne jeszcze
uszczerbki majątkowe spowodowane np. zastosowaniem środków przymusu egzekucyjnego, wykonaniem zastępczym itp. W związku z tym wyłania się zagadnienie, czy restytucja ma służyć usunięciu wszelkich skutków
wykonania wyroku, a jeśli nie, to których. Rozważmy zatem, jaką funkcję
spełnia roszczenie o restytucję z art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c.
Funkcją roszczenia nie jest likwidacja szkód wyrządzonych pozwanemu wskutek wykonania wyroku. Wniosek ten płynie z art. 338 § 2 k.p.c.
oraz art. 415 k.p.c. zd. 2, według których naprawienie szkody poniesionej
wskutek wykonania wyroku nie może być dochodzone w postępowaniu
restytucyjnym, lecz w osobnym procesie. Roszczenie nie spełnia więc
funkcji kompensacyjnej.
Jak zaznaczono w rozdz. I, przesłanką powstania roszczenia o restytucję
jest bezpodstawność stanu urzeczywistnionego przez wykonanie wadliwego
wyroku. Zmiany w stanie faktycznym lub prawnym wprowadzone w wykonaniu wadliwego wyroku nie mają uzasadnienia w normie prawnej abstrakcyjnej odnoszącej się do stosunku prawnego między stronami procesu
i właśnie dlatego powinny zostać usunięte. Chodzi więc o usunięcie zmian,
do których wbrew normie abstrakcyjnej upoważniał wyrok sądu, nie zaś
o dodatkowe skutki związane z samym wykonywaniem orzeczenia. Nie jest
przy tym istotne, czy stan istniejący przed wykonaniem wyroku był stanem
prawnym, czy faktycznym oraz czy był on zgodny z treścią praw podmiotowych służących pozwanemu, ważne jest natomiast, że brak było podstaw,
aby ten stan zmieniać. Jak się zatem wydaje, można przyjąć, że funkcją omawianego roszczenia jest ochrona interesów pozwanego naruszonych wskutek wykonania wadliwego orzeczenia sądu. Pojęcie interesu użyte jest dla
zaznaczenia, że nie chodzi o ochronę praw podmiotowych, lecz różnych
stanów prawnych i faktycznych, choćby niezwiązanych z prawem.
Wykonanie wyroku jest zagadnieniem postępowania egzekucyjnego, którego strony w k.p.c. są
zwane wierzycielem i dłużnikiem (por. art. 198 i art. 799 k.p.c.). Problem restytucji, choć ma swe
źródło w egzekucji, jest zagadnieniem postępowania jurysdykcyjnego i z tego punktu widzenia
jest rozpatrywany w niniejszych uwagach. Dlatego też w dalszej części posługuję się podwójnym
nazewnictwem.
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Unormowanie zawarte w art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. jest
podobne do regulacji art. 755 k.c., który nakazuje restytucję wszelkich zmian
dokonanych przez negotiorum gestora bez wyraźnej potrzeby lub korzyści albo
wbrew wiadomej mu woli osoby, której sprawę prowadzi. W tym wypadku
również nie jest bowiem ważne, czy dokonana zmiana narusza uprawnienia
(prawa podmiotowe) osoby, której sprawa jest prowadzona. Istotne jest natomiast, że zmiany zostały dokonane wbrew przepisom prawa, a konkretnie
wbrew dyspozycji art. 752 k.c., według którego negotiorum gestor powinien
działać z korzyścią osoby, której sprawę prowadzi, i zgodnie z prawdopodobną jej wolą. Pewne podobieństwo można też dostrzec w sposobie uregulowania roszczeń posesoryjnych (art. 344 k.c.), które służą posiadaczowi
nie dlatego, że jego posiadanie jest zgodne z prawem, ale dlatego, że prawo
zabrania samowolnego naruszania posiadania (art. 342 k.c.).
Ochrona przysługująca pozwanemu na podstawie art. 338 § 1, art. 415
i art. 422 § 1 k.p.c. jest niezależna od ochrony, z jakiej mógłby skorzystać
na podstawie przepisów k.c. o ochronie własności i innych praw podmiotowych, o bezpodstawnym wzbogaceniu, naprawieniu szkody itp.
II. Jak zaznaczono, skutki wykonania wyroku sądowego są zróżnicowane. W związku z funkcją roszczenia o restytucję zasadniczą kwestią jest
rozróżnienie wśród nich zmian urzeczywistnionych w wykonaniu wyroku,
tj. zmian, których dokonanie było nakazane w rozstrzygnięciu sądu, oraz
innych następstw wykonania wyroku. Przedmiotem restytucji są bowiem
tylko zmiany nakazane bezpośrednio w wyroku.
Przedmiot restytucji, czyli stan poprzedni podlegający przywróceniu,
zależy od rodzaju zmian urzeczywistnionych w wykonaniu wyroku. Zmiany te są zaś konsekwencją rodzaju świadczenia zasądzonego w wyroku.
Dalsza analiza przedmiotu restytucji musi więc być powiązana z rodzajami
świadczeń zasądzonych w wyroku.
Jak się przyjmuje, świadczeniem jest zgodnie z treścią zobowiązania zachowanie się dłużnika64. W literaturze prawa cywilnego materialnego pojęcie
świadczenia wiąże się zazwyczaj ze zobowiązaniowymi stosunkami prawnymi65, chociaż podejmowane są też próby zastosowania tego pojęcia w analizie stosunków prawno-rzeczowych66. W niniejszych uwagach pojęcie świadczenia używane jest w znaczeniu dochodzonego w procesie zachowania się
Zob. np. W. Czachórski, Zobowiązania…, s. 33; T. Dybowski [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1,
s. 71; A. Klein, Elementy zobowiązaniowego stosunku prawnego, Wrocław 1980, s. 67 i n.; R. Longchamps
de Berier, Zobowiązania, s. 16; Z. Radwański, Prawo zobowiązań, s. 41.
65
Z wielu zob. Z. Radwański, Prawo zobowiązań, s. 49.
66
Tak: A. Klein, Elementy stosunku prawnego prawa rzeczowego, Wrocław 1976, s. 25.
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pozwanego, niezależnie czy obowiązek zachowania się wynika ze stosunków
obligacyjnych, czy prawno-rzeczonych. W tym znaczeniu pojęcie świadczenia jest użyte w k.p.c. np. w art. 844–1022 („egzekucja świadczeń pieniężnych”) i art. 1041–1051 („egzekucja świadczeń niepieniężnych).
III. Treść świadczenia, do którego zobowiązany jest pozwany, określona jest przez prawo materialne. Kodeks cywilny wprowadza ogólny
podział świadczeń na świadczenia polegające na działaniu albo na zaniechaniu (art. 353 § 2 k.c.). Przepisom prawa procesowego lepiej odpowiada
jednak tradycyjnie przyjmowane rozróżnienie świadczeń polegających na
daniu (dare), czynieniu (facerce), nieczynieniu (non facere), zaprzestaniu (omittere) i znoszeniu (pati). W zależności od treści rozstrzygnięcia sądu wykonanie wyroku przybiera postać jednego z wymienionych świadczeń.
Rozważmy, jakie skutki wywołuje wykonanie wyroku w zależności od
rodzaju zasądzonego świadczenia.
A. Świadczenie polegające na daniu
Jeżeli zasądzone świadczenie polega na daniu (dare), wykonanie wyroku
przybiera postać wydania powodowi (wierzycielowi) rzeczy oznaczonej co do
tożsamości albo co do gatunku67. W obu przypadkach wydanie rzeczy polega
na przeniesieniu jej posiadania68. Wobec tego odpowiednie uregulowania są
zawarte w art. 1041 § 1 i art. 1046 § 1 k.p.c. dotyczących wykonania obowiązku
wydania rzeczy ruchomej oraz nieruchomości, statku albo opróżnienia pomieszczenia. Wskutek wykonania wyroku pozwany (dłużnik) traci władztwo
nad rzeczą i na tym polega zmiana urzeczywistniona przez wykonanie. Przedmiotem restytucji jest zatem poprzedni stan władztwa nad rzeczą.
W pewnych wypadkach jednak z wykonaniem zasądzonego w wyroku obowiązku wydania rzeczy łączą się również zmiany w stanie prawnym. Tak jest wtedy, gdy według prawa materialnego czynność prawna
wywołuje swe skutki dopiero z chwilą wydania rzeczy. Przykładem jest
umowa zobowiązująca do przeniesienie własności rzeczy oznaczonych
co do gatunku albo rzeczy przyszłych (art. 155 § 2 k.c.), umowa przenosząca wierzytelność z dokumentu na okaziciela (art. 517 § 2 k.c.), a także
czynności prawne realne (np. art. 307 § 1, art. 394, art. 518 § 1, art. 710,
art. 835, art. 853 § 1 k.c.).
Jeżeli więc wydanie rzeczy następuje w wykonaniu obowiązku wynikającego z umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy oznaczonych co do gatunku lub rzeczy przyszłych (art. 155 § 2 k.c.), wykonanie
67
68

Por. R. Longchamps de Berier, Zobowiązania, s. 25.
Zob. F. Zedler, Powództwo o zwolnienie od egzekucji, Warszawa 1983, s. 22 i n.
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wyroku wywiera skutek prawny w postaci przeniesienia prawa własności.
Analogicznie jest w przypadku przeniesienia wierzytelności z dokumentu
na okaziciela. Przeniesienie wierzytelności następuje przez przeniesienie
własności dokumentu, do czego niezbędne jest jego wydanie (art. 517 § 2
k.c.). Wykonanie wyroku nakazującego wydanie dokumentu pociąga więc
za sobą skutki prawne w postaci przeniesienia własności i przeniesienia
wierzytelności. Podobnie przedstawia się sprawa, gdy chodzi o czynności
prawne (umowy) realne, tj. takie, w których wydanie rzeczy jest koniecznym warunkiem dojścia czynności do skutku69. Wykonanie wyroku nakazującego wydanie rzeczy w związku z dokonaniem czynności realnej70 powoduje więc zaistnienie skutków czynności, np. powstania prawa zastawu
(art. 307 § 1 k.c.), zawarcia umowy użyczenia (art. 710 k.c.) itd.
We wskazanych przykładowo przypadkach wykonanie wyroku zobowiązującego do wydania rzeczy prowadzi do powstania obok zmian stanu
faktycznego także zmian w stanie prawnym wyrażających się w przeniesieniu praw między stronami itp.
B. Świadczenie polegające na czynieniu
Przy świadczeniach polegających na czynieniu (facere) chodzi o wykonanie przez pozwanego (dłużnika) pewnych czynności, takich jak np.
wykonanie pracy, załatwienie spraw, spełnianie usług, wykonanie dzieła,
sprawowanie pieczy, udzielenie informacji, złożenie oświadczenia itd.71
Aczkolwiek wykonanie obowiązku czynienia z reguły wywołuje pewne
zmiany w istniejącym stanie rzeczy, zmiany te – jak się wydaje – częściej
dotyczą sfery powoda (wierzyciela) niż pozwanego (dłużnika)72. Przykładowo jeśli pozwany (dłużnik) świadczy usługę polegającą na naprawieniu
rzeczy, wykonanie świadczenia powoduje zmianę w postaci przywrócenia
funkcjonalności (sprawności) rzeczy. Nie jest to jednak zmiana w stanie
interesów pozwanego (dłużnika).
Innym zagadnieniem jest natomiast ewentualny brak wynagrodzenia
za spełnione świadczenie czy też poniesienie przez pozwanego (dłużnika)
kosztów, jeśli bezpośrednie wykonanie świadczenia zostało powierzone
Zob. S. Grzybowski [w:] System prawa cywilnego, t. I, Część ogólna, Ossolineum 1985, s. 490.
Obowiązek wydania rzeczy warunkujący dojście do skutku czynności prawnej realnej może wynikać jedynie z umowy przedwstępnej (art. 389–390 k.c.). Tak: Z. Radwański [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 370 i 409. Z dochodzeniem wydania rzeczy musi wiązać się złożenie oświadczenia
woli przez pozwanego.
71
J. Korzonek, J. Rosenblüth, Kodeks zobowiązań…, s. 8; R. Longchamps de Berier, Zobowiązania, s. 26;
A. Ohanowicz, Zobowiązania. Zarys według kodeksu cywilnego. Część ogólna, Warszawa–Poznań 1965, s. 49.
72
Niekiedy wykonanie obowiązku czynienia nie powoduje żadnych zmian ani w sferze powoda, ani
pozwanego. Jest tak, gdy chodzi o pełnienie pieczy. Zob. np. art. 835 k.c. i n.
69
70
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innej osobie. Tego rodzaju uszczerbki majątkowe nie są bowiem zmianami
urzeczywistnianymi w wykonaniu wyroku. Z treści wyroku wynika bowiem
obowiązek czynienia i tylko zmiany powstałe wskutek czynienia są zmianami wprowadzonymi w wykonaniu wyroku. Jak się wydaje, poniesione przez
pozwanego (dłużnika) uszczerbki majątkowe są szkodą, która nie może być
przedmiotem restytucji. Do szkód zaliczyć należy również uszczerbki majątkowe poniesione przez pozwanego (dłużnika) wskutek zastosowania do niego środka przymusu egzekucyjnego w postaci grzywny, w przypadku niewykonania czynności, której inna osoba za niego wykonać nie może (art. 1050
§ 1 k.p.c.). O skutkach wykonania zastępczego będzie mowa odrębnie.
Bywają jednak sytuacje, że orzeczony w wyroku obowiązek czynienia
dotyczy własnej sfery pozwanego. Jest tak wtedy, gdy przedmiot, do którego odnoszą się czynności, należy do pozwanego. Przykładowo można
wskazać obowiązek rozebrania ogrodzenia okalającego nieruchomość pozwanego albo usunięcia innych przeszkód uniemożliwiających powodowi
wykonywanie prawa przechodu, współposiadania rzeczy itp. W następstwie dokonania takich czynności powstają zmiany w stanie faktycznym
dóbr pozwanego, które polegają na przetworzeniu substancji rzeczy np.
przez usunięcie płotu, zasypanie rowu, rozebranie ściany itp. Jeśli dokonanie tych zmian było nakazane w wyroku, przedmiotem restytucji jest
istniejący poprzednio stan substancji rzeczy.
Szczególnym rodzajem czynności, do dokonania której może zobowiązywać wyrok, jest złożenie oświadczenia woli73. Jest to jednak przypadek swoisty, a jego odrębność polega na tym, że prawomocne orzeczenie
zobowiązujące do złożenia oświadczenia woli zastępuje to oświadczenie
(art. 64 k.c., art. 1047 k.p.c.). Skutkiem orzeczenia są więc zmiany w stanie prawnym polegające na ustanowieniu, zmianie lub zniesieniu stosunku
prawnego74. Jest to jednak skutek samej prawomocności orzeczenia, a nie
jego wykonania75.
C. Świadczenia polegające na zaniechaniu
Jak wspomniano, zaniechanie może przybrać postać nieczynienia (non
facere), zaprzestania (omittere) lub znoszenia (pati). Jeśli orzeczony w wyroku
obowiązek pozwanego (dłużnika) polega na nieczynieniu lub zaprzestaniu
wykonania wyroku, nie powoduje w zasadzie bezpośrednio zmian w sferze
Zob. K. Korzan, Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1972, s. 175.
Por. A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1986, s. 278.
75
K. Korzan, Orzeczenia konstytutywne…, s. 176 i n.; idem, Orzeczenia zastępujące oświadczenia woli w sądowym postępowaniu cywilnym, Warszawa 1977, s. 57 i n.; B. Dobrzański [w:] Kodeks postępowania cywilnego.
Komentarza, t. II, red. Z. Resich, W. Siedlecki, Warszawa 1976, s. 1355.
73
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faktycznej lub prawnej pozwanego właśnie dlatego, że celem nakazanego
zachowania jest utrzymanie istniejącego stanu rzeczy, a nie jego zmiana.
Chodzi oczywiście o utrzymanie stanu istniejącego w chwili wydania wyroku. Gdyby bowiem – wbrew obowiązkowi nieczynienia lub zaprzestania – pozwany (dłużnik) dokonał zmiany w istniejącym stanie rzeczy, np.
kontynuował budowę urządzenia, którego wznoszenie zostało w wyroku
zakazane z tego powodu, że po zrealizowaniu spowodowałoby immisje na
grunt powoda76, powód (wierzyciel) może na podstawie art. 1051 § 3 k.p.c.
uzyskać sądowe upoważnienie do usunięcia wprowadzonej zmiany (np.
rozebrania części lub całości urządzenia) na koszt pozwanego (dłużnika).
Usunięcie tej zmiany prowadzi zaś do kolejnego przekształcenia istniejącego stanu. Jak się wydaje, jest to jednak tylko pośrednia konsekwencja
wykonania wyroku w trybie egzekucyjnym. Zmiana nie dotyczy bowiem
stanu istniejącego w chwili badania wyroku, lecz stanu wprowadzanego
wbrew treści wyroku. Innymi słowy, zmiana polegająca na rozebraniu
urządzenia jest dokonywana nie dlatego, że nakazuje ją wyrok, ale dlatego,
że pozwany (dłużnik) nie zastosował się do treści wyroku. Można więc
sądzić, że mamy do czynienia ze szkodą spowodowaną przez wykonanie
orzeczenia, które nie podlega restytucji.
W rozważanym przypadku wyłania się ponadto kwestia uszczerbków
majątkowych poniesionych przez pozwanego (dłużnika) z tej przyczyny, że
usunięcie zmiany wprowadzonej wbrew treści wyroku odbyło się na jego
koszt. Moim zdaniem jest to również szkoda niepodlegająca restytucji.
Nieco inaczej przedstawia się zagadnienie, gdy obowiązek pozwanego
(dłużnika) polega na znoszeniu (peti). O ile bowiem nieczynienie lub zaprzestanie ma za zadanie utrzymać istniejący stan rzeczy, o tyle obowiązek
znoszenia łączy się z uprawnieniem powoda (wierzyciela) do ingerencji
w sferę pozwanego. Skutkiem tej ingerencji – zależnie od tego, jakie czynności pozwany ma obowiązek znosić – mogą zaś być pewne zmiany w stanie rzeczy. Przykładowo jeżeli pozwany ma obowiązek znosić czynności
powoda polegające na rozebraniu ogrodzenia na gruncie pozwanego77,
efektem wykonania są zmiany stanu faktycznego (substancji) rzeczy,
Niekiedy jednak obowiązek pozwanego (dłużnika) ogranicza się do
znoszenia takich czynności powoda (wierzyciela), które w założeniu nie
oddziałują na istniejący stan, np. wykonywanie prawa przechodu przez
Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 3 czerwca 1983 r. (III CRN 100/83, OSPIKA 1985, nr 4,
s. 211, poz. 77, z glosą A. Agopszowicza), uznał, że właściciel nieruchomości sąsiedniej może
żądać na podstawie art. 222 § 2 k.c. w zw. z art. 144 k.c. nie tylko zaniechania immisji, ale także
zaniechania przygotowań, które dopiero po zrealizowaniu pozwoliłyby na takie immisje.
77
Zob. uchwała SN z dnia 5 listopada 1986 r., III CZP 79/86, OSNCPiA 1987, nr 12, poz. 191.
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grunt pozwanego, a wtedy problem zmian wywołanych wykonaniem wyroku nie powstaje. Nie można jednak wykluczyć, że w związku z podejmowaniem przez powoda dowolnych czynności wynikną dla pozwanego
(dłużnika) dalsze skutki, jak np. zniszczenie gruntu wskutek wykonywania
prawa przechodu, stratowanie zasiewów itd. Tego typu konsekwencje zaliczyć należy do szkód spowodowanych wykonaniem wyroku78.
Do szkód należy również zaliczyć uszczerbki majątkowe powstałe
w przypadku wykonania wyroku w trybie egzekucji, a wynikające z faktu nałożenia na pozwanego (dłużnika) grzywny jako środka przymusu.
Grzywna jest przewidziana w art. 1051 § 1 k.p.c. na wypadek podjęcia
przez dłużnika działań sprzecznych z obowiązkiem zaniechania. Zapłata
grzywny powoduje zmniejszenie się majątku pozwanego, ale zmiana ta nie
wynika z treści wyroku, lecz jest skutkiem tego, że do wykonania doszło
w trybie przymusowym. Nie podlega więc restytucji.
D. Wykonanie zastępcze świadczenia
Szczególne kwestie nasuwa przewidziana zarówno w k.c., jak i k.p.c. możliwość zastępczego wykonania niektórych świadczeń zasądzonych w wyroku. Według k.c. wykonanie zastępcze dopuszczalne jest w przypadku, gdy
przedmiotem świadczenia są rzeczy oznaczone co do gatunku (art. 479 k.c.),
a ponadto gdy świadczenie polega na czynieniu (art. 480 § 1 k.c.) albo na
zaniechaniu (art. 480 § 2 k.c.).
Jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy oznaczone co do gatunku,
wierzyciel w razie zwłoki dłużnika może – zgodnie z art. 479 k.c. – nabyć
na jego koszt taką samą ilość rzeczy tego samego gatunku albo zażądać od
dłużnika zapłaty ich wartości. Realizacja uprawnienia następuje z wyłączeniem trybu postępowania egzekucyjnego, w formie wytoczenia powództwa o zapłatę wartości rzeczy79, chyba że już w wyroku zastrzeżono, że
dłużnik powinien zapłacić wierzycielowi odpowiednią sumę na wypadek
niewydania rzeczy.
Jeżeli z kolei świadczenie dłużnika polega na czynieniu lub zaniechaniu, wierzyciel może żądać upoważnienia sądu do wykonania czynności
na koszt dłużnika lub do usunięcia wszystkiego, co ten wbrew zobowiązaniu uczynił (art. 480 § 2 i 3 k.c.). Upoważnienie może być zamieszczone
Naprawienia tego rodzaju szkód dłużnik mógłby dochodzić, nawet gdyby wyrok był prawidłowy,
o ile zachowanie się wierzyciela byłoby zawinione (por. np. art. 288 k.c.).
79
K. Korzan, Egzekucja świadczeń niepieniężnych, Katowice 1965–1966, s. 15–17; idem, Glosa do uchwały
SN z dnia 22 kwietnia 1968 r., III CZP 37/68, NP 1969, nr 9, s. 1444 i n.; idem, Orzeczenia zastępujące
oświadczenia…, s. 183; W. Siedlecki [w:] Kodeks postępowania…, t. II, s. 1347 i n.; E. Wengerek, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Warszawa 1972, s. 623.
78

Rozdział II. Pojęcie restitutio in integrum w przepisach k.c. i k.p.c.

75

w samym wyroku zobowiązującym do wykonania lub zaniechania czynności. Wtedy zaś wierzyciel z pominięciem postępowania egzekucyjnego
może sam wykonać czynność, do której zobowiązany jest dłużnik, lub
usunąć zmiany wprowadzone przez dłużnika wbrew obowiązkowi zaniechania. Zwrotu kosztów wykonania dochodzi się w odrębnym procesie80.
We wszystkich wskazanych przypadkach nie dochodzi do wykonania
zasądzonego w wyroku świadczenia niepieniężnego, lecz do zapłaty jego
równowartości pieniężnej. Obowiązek zapłaty opiera się z reguły na odrębnym wyroku zasądzającym zwrot kosztów wykonania zastępczego, nie
zaś na orzeczeniu zobowiązującym do spełnienia świadczenia niepieniężnego. Tylko w przypadku świadczenia polegającego na wydaniu rzeczy
oznaczonych co do gatunku już sam wyrok może zawierać zastrzeżenie,
że dłużnik powinien zapłacić odpowiednią kwotę na wypadek niewydania
rzeczy81. W każdym z przypadków mamy więc do czynienia z wykonaniem
wyroku zobowiązującego do spełnienia świadczenia pieniężnego. Zapłata
jest zatem zmianą urzeczywistnioną w wykonaniu wyroku i podlega restytucji na takich zasadach jak każde świadczenie pieniężne, o czym niżej.
Inaczej przedstawia się zagadnienie wykonania zastępczego w toku
egzekucji na podstawie przepisów k.p.c. Jak wspomniano, w toku egzekucji sąd na wniosek wierzyciela udziela mu umocowania do wykonania
na koszt dłużnika czynności, której dłużnik nie wykonał w wyznaczonym
terminie (art. 1049 § 1 k.p.c.), a jeśli wbrew obowiązkowi zaniechania dłużnik dokonał zmiany sprzecznej z obowiązkiem, sąd upoważnia wierzyciela
do usunięcia zmiany na koszt dłużnika (art. 1051 § 3 k.p.c.). Zastosowanie
powyższego trybu jest dopuszczalne o tyle, o ile w samym tytule egzekucyjnym na podstawie przepisów k.c. nie postanowiono, że wierzyciel jest
uprawiony do dokonania czynności na koszt dłużnika. Udzielając umocowania, sąd może przyznać wierzycielowi sumę potrzebną do wykonania czynności. Suma to podlega ściągnięciu w trybie egzekucji świadczeń
pieniężnych82. Jeżeli natomiast wierzyciel sam pokrył koszty wykonania
Tak: K. Korzan, Egzekucja świadczeń…, s. 65; J. Korzonek, Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające.
Część druga, t. II, Kraków 1934, s. 1303; W. Siedlecki [w:] Kodeks postępowania…, t. II, red. Z. Resich,
W. Siedlecki, s. 1356; E. Wengerek, Postępowanie zabezpieczające…, s. 662. Odmiennie E. Wengerek
(ibidem, s. 650) co do wykonania zastępczego na podstawie art. 480 § 1 k.c.
81
Według E. Wengerka (Postępowanie zabezpieczające…, s. 650) jest to możliwe także w przypadku
świadczenia polegającego na czynieniu. Odmiennie: K. Korzan, Egzekucja świadczeń…, s. 65 oraz
W. Siedlecki [w:] Kodeks postępowania…, t. II, red. Z. Resich, W. Siedlecki, s. 1358.
82
K. Korzan, Egzekucja świadczeń…, s. 63 i 71; B. Dobrzański [w:] Kodeks postępowania…, t. II, red.
Z. Resich, W. Siedlecki, s. 1359; E. Wengerek, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych,
Warszawa 1978, s. 231.
80
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zastępczego, to podlegają one ściągnięciu w formie kosztów egzekucyjnych83. W związku z powyższym podkreślić należy, że tytułem egzekucyjnym, na podstawie którego wierzyciel może uzyskać od dłużnika zwrot
kosztów wykonania zastępczego, nie jest wyrok zasądzający świadczenie
niepieniężne, lecz wydane w toku egzekucji postanowienie sądu o przyznaniu wierzycielowi sumy potrzebnej do wykonania czynności albo postanowienie o kosztach postępowania egzekucyjnego. Dlatego też zwrotu
sum wypłacanych lub wyegzekwowanych od dłużnika nie można rozważać jako konsekwencji uchylenia lub zmiany wyroku zobowiązującego do
wykonania lub zaniechania czynności. Zmniejszenie się majątku pozwanego (dłużnika) wskutek zapłaty lub wyegzekwowania kosztów wykonania zastępczego stanowi szkodę poniesioną w wyniku wykonania wyroku,
a taka nie podlega restytucji.
Kwestia zwrotu omawianych kosztów w drodze roszczenia restytucyjnego mogłaby ewentualnie powstać tylko w razie uchylenia lub zmiany
samego postanowienia przyznającego wierzycielowi potrzebną sumę lub
postanowieni o kosztach postępowania egzekucyjnego, co jest odrębnym
zagadnieniem (zob. rozdz. III.2).
E. Świadczenie pieniężne
Świadczenie pieniężne polega na przeniesieniu z majątku dłużnika od
majątku wierzyciela określonej wartości majątkowej wyrażonej w pieniądzu84. Swoistość świadczenia pieniężnego przejawia się w tym, że pieniądze
(znaki pieniężne) nie występują jako rzeczy oznaczone co do gatunku ani
tym bardziej co do tożsamości, lecz jako nośnik wartości85. Podstawowym
skutkiem wykonania wyroku zasądzającego zapłatę sumy pieniężnej nie jest
zatem przeniesienie posiadania rzeczy, ale przesunięcie wartości majątkowej pomiędzy stronami. Z punktu widzenia pozwanego (dłużnika) wykonanie wyroku powoduje zmniejszenie się globalnej wartości jego majątku.
Charakterystyczną cechą omawianego wypadku jest to, że zmniejszenie się
ogólnego stanu majątku dłużnika (pozwanego) w następstwie wykonania
wyroku jest zmianą wynikającą bezpośrednio z treści orzeczenia. Zachodzi
więc zasadnicza różnica w stosunku do wypadków, gdy wyrok orzeka obowiązek świadczenia niepieniężnego, a zmniejszenie się majątku pozwanego
w wyniku jego wykonania jest tylko dalszą konsekwencją samego spełnienia
Tak: J. Korzonek, Postępowanie egzekucyjne…, s. 1304; K. Korzan, Egzekucja świadczeń…, s. 63; E. Wengerek, Postępowanie zabezpieczające…, s. 653.
84
Zob. np. R. Longchamps de Berier, Zobowiązania, s. 30; Z. Radwański, Prawo zobowiązań, s. 58.
85
Ibidem.
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świadczenia (np. utrata wartości, którą przedstawia wydana rzecz) albo zastosowania przewidzianych przez prawo środków w celu egzekucyjnego wymuszenia, np. grzywny (art. 1050 § 1, art. 1051 § 1 k.p.c.), czy też wykonania
zastępczego na koszt pozwanego (art. 1049 § 1 i art. 1051 § 3 k.p.c.).
Z drugiej strony zwłaszcza egzekucyjne wykonanie wyroku zasądzającego świadczenie pieniężne wywołuje znacznie dalej idące skutki niż tylko
ogólnie rozumiane zmniejszenie się majątku. Wykonanie wyroku – zależnie od zastosowanego sposobu egzekucji – może powodować istotne
i konkretne zmiany stanu faktycznego, jak i prawnego po stronie pozwanego. Jeżeli wykonanie wyroku następuje w drodze egzekucji z ruchomości
(art. 844–879 k.p.c.), a także egzekucji z nieruchomości (art. 921–1003 k.p.c.)
oraz egzekucji ze statków morskich (art. 1014–1022 k.p.c.), nieuniknionym
skutkiem wykonania jest nie tylko zmniejszenie się majątku pozwanego spowodowane wydaniem powodowi uzyskanej sumy, ale także utrata przez pozwanego władztwa nad rzeczą oraz utrata prawa własności rzeczy, w stosunku do której skierowana jest egzekucja (art. 874 k.p.c., art. 999 k.p.c.,
art. 1014 w zw. z art. 999 k.p.c.). Podobnie egzekucja z ułamkowej części
nieruchomości oraz użytkowania wieczystego (art. 1004–1013 k.p.c.) łączy się
z utratą przez pozwanego praw będących przedmiotem egzekucji oraz związanego z nimi władztwa nad rzeczą. Analogiczne skutki wywołuje również
egzekucja z wierzytelności i innych praw majątkowych (art. 895–912 k.p.c.),
zwłaszcza gdy w jej efekcie następuje zbycie rzeczy (np. art. 905 § 2, art. 906
§ 2, art. 907 k.p.c.) objętej wierzytelnością lub zbycie prawa (np. art. 908 § 1
k.p.c.). Inaczej jest tylko wtedy, gdy egzekucja dotyczy wierzytelności pieniężnej. W tym wypadku bowiem, podobnie jak i w odrębnie uregulowanych
przypadkach egzekucji z wynagrodzenia za pracę (art. 880–888 k.p.c.) oraz
egzekucji rachunków bankowych (art. 889–894 k.p.c.), skutki wykonania nie
wykraczają poza ogólne zmniejszenie się stanu majątkowego pozwanego,
ponieważ egzekucja skierowana jest bezpośrednio do kwot pieniężnych.
Przedmiotem restytucji, gdy chodzi o wykonanie wyroku zasądzającego świadczenie pieniężne, jest zatem zapłacona lub wyegzekwowana
kwota pieniężna. Restytucja nie obejmuje natomiast przywrócenia stanu
poprzedniego praw majątkowych (np. własności rzeczy, wierzytelności
niepieniężnych), do których była skierowana egzekucja. Wydaje się, że
zmiany zaistniałe w tym zakresie należą do szkód wyrządzonych dłużnikowi (pozwanemu) wskutek wykonania wyroku. Szkodą taką jest również
strata poniesiona przez dłużnika (pozwanego) np. w wyniku zbycia rzeczy
poniżej wartości w toku egzekucji w przypadkach określonych w art. 866
§ 2, art. 867 § 2, art. 983 k.p.c.
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IV. Podsumowując dotychczasowe uwagi, można podjąć próbę ponownego uogólnienia i klasyfikacji dóbr pozwanego będących przedmiotem restitutio in integrum. W zależności od treści (rodzaju świadczenia) wykonanego wyroku sądu przedmiotem restytucji są następujące dobra pozwanego:
▪▪ stan władztwa nad rzeczą: do zmian w tym zakresie dochodzi wskutek
wykonania wyroku zasądzającego wydanie rzeczy (dare);
▪▪ stan substancji (integralność) rzeczy: zmiany w tym względzie mogą
być wynikiem wykonania wyroku zobowiązującego pozwanego do czynienia (facere) lub do znoszenia (poti); w tym ostatnim wypadku zmiany
są konsekwencją czynności powoda, które pozwany według wyroku ma
obowiązek znosić;
▪▪ stan praw lub obowiązków: zmiany w tym zakresie tylko wyjątkowo
mogą być skutkiem wykonania wyroku, a mianowicie wtedy, gdy wyrok
nakłada obowiązek wydania rzeczy (dare), z którym przepisy prawa materialnego wiążą skutki prawne w postaci powstania, zmiany lub ustania
stosunku prawnego (praw lub obowiązków); zmiany co do stanu praw
lub obowiązków pozwanego są natomiast naturalną konsekwencją
orzeczeń zobowiązujących do złożenia oświadczenia woli (facere), ż tym
że nie jest to skutek wykonania, lecz już uprawomocnienia się orzeczenia (art. 64 k.c., art. 1047 k.p.c.);
▪▪ ogólny stan (wartość) majątku: zmiany dotyczące stanu majątku pozwanego, pojmowanego globalnie, są następstwem wykonania wyroków
zasądzających świadczenie pieniężne.
Co się zaś tyczy wyroków nakładających na pozwanego obowiązek nieczynienia (non facere) lub zaprzestania (omittere), to nie wprowadzają one
w sytuacji pozwanego zmian, które mogłyby być przedmiotem restytucji.
3. Zakres restitutio in integrum w art. 338 § 1, art. 415 i art. 422
§ 1 k.p.c.
I. Rozważenia wymaga zakres restitutio in integrum, tzn. na czym – w zależności od rodzaju zmian urzeczywistnionych przez wykonanie wyroku – ma
polegać restytucja. Zgodnie ze sformułowaniem art. 338 § 1 k.p.c., powtórzonym w art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c., restytucja to „zwrot spełnionego lub
wyegzekwowanego świadczenia lub przywrócenie stanu poprzedniego”86.
Jak zaznaczono wyżej w podrozdz. 1, rozróżnienie zwrotu świadczenia
W literaturze radzieckiej przez „zwrot wykonania” (poworot ispołenienia) rozumie się ogólnie
przywrócenie praw pozwanego naruszonych wykonaniem następnie uchylonego orzeczenia.
Zob. A.K. Sergun [w:] Sowietskij grażdanskij process, red. M.A. Gurwicz, Moskwa 1975, s. 293.
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i przywrócenia stanu poprzedniego jest uzasadnione ze względu na to, że
zwrot świadczenia pieniężnego, ściśle biorąc, nie jest przypadkiem typowym
dla tego restitutio in integrum.
Zwrot świadczenia, a ściślej – zwrot przedmiotu świadczenia, wchodzi
w grę tylko wtedy, gdy w świadczeniu można w ogóle wyodrębnić jego przedmiot, tj. – jak się przyjmuje – dobra, w stosunku do których ma się odnosić
zachowanie zobowiązanego87. Ponadto zwrot przedmiotu świadczenia można rozważyć praktycznie tylko w przypadku świadczeń polegających na przeniesieniu posiadania rzeczy (dare) lub zapłacie sumy pieniężnej. W przypadku
innych świadczeń, w szczególności polegających na czynieniu (facere), chociaż
można niekiedy wyróżnić ich przedmiot (np. wykonane dzieło, dobro niematerialne), zwrot nie jest możliwy. Można natomiast rozważać ewentualność
przywrócenia stanu poprzedniego w inny sposób niż przez zwrot świadczenia,
jeżeli skutkiem wykonania świadczenia są zmiany w istniejącym stanie rzeczy.
A. Zwrot świadczenia pieniężnego
Stosunkowo najprostszym przypadkiem zwrotu świadczenia jest zwrot
ś w i a d c z e n i a p i e n i ę ż n e g o. Zwrot obejmuje bowiem zapłatę sumy
pieniężnej, która uprzednio został przekazana powodowi. Nie wydaje się
natomiast, aby decydujące znaczenie miała kwota zasądzona w sentencji
uchylonego wyroku88. Jeśli powód otrzymał tylko część zasądzonej kwoty,
zwrot dotyczy tylko sumy rzeczywiście otrzymanej, choćby od pozwanego
wyegzekwowano sumę wyższą89. Zwrot obejmuje wyegzekwowaną lub zapłaconą kwotę wraz z odsetkami90 oraz kosztami procesu jurysdykcyjnego
(o czym w rozdz. III.2). Jak była mowa, nie są natomiast objęte zwrotem
koszty postępowania egzekucyjnego.
B. Zwrot rzeczy
Bardziej skomplikowana jest kwestia zwrotu świadczenia polegającego
na daniu rzeczy. Na wstępie odróżnić trzeba świadczenie rzeczy oznaczonych co do tożsamości oraz rzeczy oznaczonych co do gatunku.
Jeżeli zasądzone od pozwanego świadczenie polegało na w y d a n i u
r z e c z y o z n a c z o n e j c o d o t o ż s a m o ś c i, zwrot świadczenia
Zob. W. Czachórski, Zobowiązania…, s. 34; T. Dybowski [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1,
s. 73; A. Klein, Elementy zobowiązaniowego stosunku…, s. 71 i n.; A. Ohanowicz, Zobowiązania…, s. 47;
Z. Radwański, Prawo zobowiązań, s. 42.
88
Tak Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 14 lutego 1968 r., I PR 441/67, OSNCP 1968, nr 11,
poz. 192.
89
W literaturze francuskiej J. Borè (La cassation en matiere civile, Paris 1980, s. 1002) stwierdza, że zobowiązanie restytucyjne ma za przedmiot to, co było przedmiotem egzekucji, ani więcej, ani mniej.
90
Zob. orzeczenie SN powołane w przyp. 88.
87
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polega na wydaniu pozwanemu tej samej rzeczy. Nasuwa się jednak pytanie, czy w przypadku, gdy rzecz uległa zniszczeniu lub została w inny
sposób utracona, pozwany może żądać wydania innej rzeczy zamiennej.
Wydanie rzeczy zamiennej jest przywróceniem stanu poprzedniego w znaczeniu gospodarczym. Jednakże taka restytucja nie jest na pewno zwrotem
świadczenia. Przedmiotem restytucji w przypadku świadczeń polegających na
wydaniu rzeczy jest poprzedni stan władztwa. Wydanie rzeczy zamiennej nie
restytuuje zaś władztwa nad rzeczą, skoro to zostało utracone, lecz przywraca stan, w którym pozwany może zaspokoić swe potrzeby dzięki takiej samej
rzeczy co rzecz utracona. Tego rodzaju restytucja nie usuwa więc zmiany
urzeczywistnionej w wykonaniu wyroku, lecz likwiduje szkodę poniesioną
przez pozwanego. Zwrot rzeczy należy zatem rozumieć ściśle jako zwrot
rzeczy tej samej, zgodnie z funkcją roszczenia o restytucję.
Z tych samych przyczyn wypowiedzieć się trzeba przeciw dopuszczalności restytucji substancji rzeczy podlegającej zwrotowi91. Zwrot dotyczy rzeczy
w takim stanie, w jakim się ona aktualnie znajduje. Wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub przetworzenie rzeczy dokonane przez powoda nie mają podstawy
w wyroku sądu, nie są wiec zmianami wprowadzonymi w wykonaniu wyroku92. Jak się wydaje, dochodzenie szkód powstałych z powodu zużycia, uszkodzenia lub przetworzenia rzeczy, jak też rozliczeń z tytułu nakładów na rzecz
może nastąpić na zasadach ogólnych k.c., tylko w odrębnym procesie.
Inaczej co do zasady zdaje się przedstawiać zwrot świadczenia polegającego na wydaniu r z e c z y o z n a c z o n e j c o d o g a t u n k u.
Zgodnie z paremią genus perire non censetur utrata rzeczy oznaczonych co do
gatunku nie czyni bowiem niemożliwym świadczenie innych rzeczy oznaczonych gatunkowo. Powstaje zatem pytanie, czy powyższa reguła odnosi
się do zwrotu rzeczy oznaczonych co do gatunku, których wydanie zasądzał wyrok. W związku z tym pod uwagę wziąć trzeba regułę, że świadczenie rzeczy oznaczonych co do gatunku in obligatione ulega konkretyzacji
najpóźniej w chwili spełnienia (in solutiono)93. Zatem w chwili wykonania
wyroku następuje indywidualizacja rzeczy objętych świadczeniem. Rzeczy
otrzymane przez powoda są więc oznaczone co do tożsamości. W konsekwencji zwrot rzeczy powinien być rozumiany jako wydanie tych samych
rzeczy, które otrzymał powód. Proponowany pogląd jest zbieżny ze stanowiskiem prezentowanym w nauce odnośnie do przypadków zwrotów
Zob. jeszcze: F. Zedler, Powództwo…, s. 31 i n.
W literaturze i orzecznictwie francuskim przyjmuje się, że restytucja rzeczy obejmuje jej przynależności, owoce i pożytki. J. Borè, La cassation…; E. Faye, La Cour de Cassation, Paris 1903, s. 303.
93
Zob. W. Czachórski, Zobowiązania…, s. 61.
91
92
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rzeczy z tytułu nienależnego świadczenia (art. 410 k.c.)94 lub odstąpienia
od umowy (art. 395 § 2 i art. 494 k.c.)95.
Jak się zatem okazuje, zwrot świadczenia polegającego na wydaniu
rzeczy kształtuje się identycznie, niezależnie od tego, czy chodzi o rzeczy
oznaczone co do gatunku, czy co do tożsamości.
Szczególne problemy nasuwa restytucja w przypadkach, gdy z zasądzonym w wyroku wydaniem rzeczy łączą się z m i a n y w s t a n i e p r a w n y m. Przypomnijmy, że chodzi o wypadki zasądzenia rzeczy w wykonaniu
obowiązku wynikającego z umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy oznaczonych co do gatunku lub rzeczy przyszłych (art. 155
§ 2 k.c.) lub umowy przedwstępnej obowiązującej do dokonania czynności
prawnej realnej. W wyniku wykonania orzeczenia powstają skutki w stanie
faktycznym (utrata władztwa nad rzeczą), jak i prawnym (przeniesienie
własności, dojście do skutku czynności prawnej realnej). Jak rozumieć
zwrot rzeczy, zostało już wyjaśnione. Istnieje natomiast problem, czy
i w jakim momencie dochodzi do restytucji stanu prawnego.
Rozważmy najpierw przypadek p r z e n i e s i e n i a w ł a s n o ś c i r z e c z y o z n a c z o n y c h c o d o g a t u n k u l u b r z e c z y p r z y s z ł y c h.
Wydanie rzeczy oznaczonych co do gatunku lub rzeczy przyszłych
jest warunkiem (konstytutywną przesłanką) przeniesienia własności96.
Charakter prawny wydania rzeczy jest jednak sporny. W literaturze zarysowały się dwie koncepcje. Według jednej umowa zobowiązująca do
przeniesienia własności rzeczy oznaczonych co do gatunku wywiera jedynie skutki obligacyjne, natomiast skutek rzeczowy powstaje dopiero
przez przeniesienie posiadania rzeczy, które jest zarazem zgodą na przejście prawa własności, a więc czynnością prawną97. Według przeciwnego
podglądu umowa zobowiązująca wywiera również skutek rozporządzający (rzeczowy), a wydanie rzeczy jest tylko dodatkową przesłanką zaistnienia skutku98. Skutek rozporządzający pozostaje w zawieszeniu do
chwili przeniesienia posiadania rzeczy. Wydanie rzeczy wobec tego należy uważać za czynność faktyczną99. Każdy z przedstawionych poglądów
ma inne konsekwencje procesowe.
Zob. A. Ohanowicz [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 495; W. Serda, Nienależne świadczenie, Warszawa 1988, s. 214 oraz powołana tam literatura i orzecznictwo.
95
Zob. m.in. A. Klein, Ustawowe prawo odstąpienia od umowy wzajemnej, Wrocław 1964, s. 173 i n.
96
J. Wasilkowski, Przeniesienie własności, PiP 1968, nr 6, s. 916 i n.
97
Tak: Z.K. Nowakowski, Prawo rzeczowe. Zarys wykładu, Warszawa 1969, s. 98–99; A. Wolter,
Problematyka ogólna czynności prawnych w kodeksie cywilnym, PiP 1964, nr 11, s. 672.
98
S. Szer, Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 1967, s. 338–339.
99
J.S. Piątkowski [w:] System prawa cywilnego, t. II, s. 287.
94
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Konsekwencją pierwszego poglądu jest wniosek, że wyrok zasądzający
wydanie rzeczy zawiera implicite dorozumiane zobowiązanie pozwanego do
złożenia oświadczenia woli (wyrażenie zgody na przejście własności). Jest
to więc wyrok konstytutywny (art. 64 k.c., art. 1047 k.p.c.) o tzw. niezupełnym skutku, ponieważ zaistnienie pełnego skutku wyroku (przeniesienie
własności) następuje przez dokonanie czynności dopełniającej (wydanie
rzeczy)100. W nauce przyjmuje się, że stan prawny wynikający z orzeczenia
sądu, choćby niezgodny z normą prawną, musi być uznawany tak długo, jak długo orzeczenie nie zostanie zmieniona lub uchylone101. Zatem
wskutek wykonania wyroku zasądzającego wydanie rzeczy oznaczonych
co do gatunku lub rzeczy przyszłych następuje przeniesienie prawa własności, choćby wyrok był wadliwy. Natomiast z chwilą uchylenia lub zmiany wyroku stan prawny przestaje istnieć102, zniweczone bowiem zostaje
oświadczenie woli, które zastępował prawomocny wyrok. Oznacza to, że
przeniesienie własności pozbawione zostaje skutków prawnych. Następuje restytucja stanu prawnego, jak się wydaje, z mocą wsteczną, skoro wyrok
był wadliwy już w chwili wydania.
Jeśli z kolei przyjąć drugi z poglądów, tzn. uznać, że wydanie rzeczy jest
czynnością faktyczną, wyrok zasądzający wydanie rzeczy ma charakter deklaratywny. Wykonanie wyroku powoduje zatem przeniesienie własności
tylko wtedy, gdy spełnione są również inne warunki przeniesienia własności, zwłaszcza gdy istnieje ważna umowa zobowiązująca. Jeśli więc ważna
umowa nie istniała, wykonanie wyroku w ogóle nie spowodowało zmian
w stanie prawnym (przeniesienia własności). Jeżeli natomiast już doszło
do przeniesienia własności, uchylenie lub zmiana wyroku zasądzającego
wydanie rzeczy nie powoduje nigdy utraty prawa własności, skoro wyrok
miał tylko znaczenie deklaratywne. Przeniesienie własności może zostać
pozbawione skutków prawnych tylko następczo np. w wyniku uchylenia
się od skutków oświadczenia woli, odstąpienia od umowy, odwołania darowizny. W przypadku wad oświadczenia woli (błąd, groźba) skutki przeniesienia własności zostają zniweczone ex tunc103. Z kolei w przypadku odstąpienia od umowy lub odwołania darowizny mielibyśmy do czynienia
100
Zob. K. Korzan, Orzeczenia konstytutywne…, s. 137 i n.; idem, Orzeczenia zastępujące oświadczenia…,
s. 148.
101
Zob. W. Siedlecki, Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu cywilnym [w:] Księga pamiątkowa ku czci
K. Stefki, Warszawa–Wrocław 1967, s. 304.
102
Por. K. Korzan, Orzeczenia zastępujące oświadczenia…, s. 138. Zob. też: M. Sawczuk, recenzja tej
pracy, „Palestra” 1978, nr 1, s. 73 i n.
103
Pogląd ten, będący konsekwencją zasady kazualności, nie jest kwestionowany w literaturze. Por.
Z. Drozd, Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa 1974, s. 120.
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albo z upadkiem skutków ex tunc, albo z powstaniem roszczenia o powrotne przeniesienie własności, zależnie od tego, jakie skutki rzeczowe czy
obligacyjne przypisuje się tym czynnościom104. Należy jednak podkreślić,
że następcze zniweczenie skutków przeniesienia własności czy też powstanie roszczenia o przeniesienie pierwotne nie wynika z faktu uchylenia lub
zmiany wyroku, ale z dokonania wspomnianych czynności prawnych. Restytucja stanu prawnego jest więc niezależna od istnienia wyroku zasądzającego wydanie rzeczy (wyroku deklaratywnego).
Jak się wydaje, względy praktyczne przemawiają za koncepcją, że wydanie rzeczy oznaczonych co do gatunku lub rzeczy przyszłych w warunkach
art. 155 § 2 k.c. jest czynnością prawną. Będący jej konsekwencją pogląd,
że wyrok zasądzający wydanie rzeczy ma charakter konstytutywny, pozwala
bowiem uniknąć niejasności, czy wskutek wykonania wyroku zasądzającego
wydanie rzeczy doszło do przeniesienia prawa własności105. W tym ujęciu
wykonanie wyroku oznacza powstanie zmian w stanie prawnym, zaś jego
uchylenie lub zmiana – restytucję stanu poprzedniego (o czym jeszcze niżej).
Analogiczne zagadnienia nasuwa problematyka orzeczeń zobowiązujących do wydania rzeczy na podstawie umowy przedwstępnej zobowiązującej do dokonania c z y n n o ś c i p r a w n e j r e a l n e j. W tym wypadku
jednak poza dyskusją jest, że dochodząc dokonania czynności prawnej
realnej, powód musi żądać nie tylko wydania rzeczy, ale także złożenia
oświadczania woli przez pozwanego. Wydanie rzeczy jest bowiem tylko
jednym z elementów czynności prawnej106. Wyrok zasądzający wydanie
rzeczy powinien jednocześnie zobowiązywać pozwanego do złożenia
oświadczenia woli. Jest to więc, jak wspomniano, wyrok konstytutywny
(art. 64 k.c., art. 1047 k.p.c.) o niezupełnym skutku, który wywoła skutki
prawne dopiero z chwilą wykonania. Uchylenie lub zmiana wyroku unicestwia natomiast powstałe skutki, przywracając poprzedni stan prawny.
Zwrot rzeczy następuje według zasad wskazanych wyżej.
C. Przywrócenie stanu poprzedniego niepolegające na zwrocie
świadczenia
Przywrócenie stanu poprzedniego niepolecające na zwrocie świadczenia wchodzi w grę w tych przypadkach, gdy wykonanie orzeczenia wywiera w sferze pozwanego inne zmiany stanu faktycznego niż utrata władztwa
104
Zob. ibidem, s. 120–137 oraz J. Mojak, Przelew wierzytelności (praca doktorska niepublikowana),
Lublin 1987, s. 52 i 54.
105
Przeciw poglądowi, że wydanie rzeczy jest czynnością faktyczną, zdaje się przemawiać też wzgląd
na to, że nabywca przez samowolne objęcie rzeczy w posiadanie mógłby się kreować właścicielem.
106
Por. S. Grzybowski [w:] System prawa cywilnego, t. I, s. 489.
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nad rzeczą. Z analizy przeprowadzonej w poprzednim podrozdziale wynika, że chodzi o zmiany naruszające integralność rzeczy znajdujących się
we władaniu pozwanego, czyli zmiany w substancji rzeczy. Zmiany w tym
zakresie są efektem wykonania orzeczeń zobowiązujących pozwanego do
wykonania czynności albo do znoszenia czynności powoda.
Usunięcie zmian w substancji rzeczy polega na podjęciu przez powoda czynności, które w danych okolicznościach okazują się niezbędne dla
przywrócenia stanu istniejącego przed wykonaniem wyroku (postawienie
rozebranego płotu, zasypanie rowu, przesunięcie znaków granicznych
itp.). Jest to restytucja fizyczna, chodzi bowiem o odtworzenie poprzedniego stanu rzeczy w jej fizycznym kształcie. Jednakże nie wydaje się, aby
konieczne było zapewnienie fizycznej identyczności rzeczy. W przeciwnym razie nawet tak prosta czynność jak postawienie płotu okazałaby się
niemożliwa do przeprowadzenia, skoro wzniesienie płotu tylko wyjątkowo mogłoby prowadzić do ustawienia dokładnie tego samego ogrodzenia,
które istniało poprzednio. Dlatego też restytucję pojmować należy gospodarczo w takim znaczeniu, że chodzi o restytucję stanu podobnego pod
istotnymi względami, a niekoniecznie stanu identycznego.
Można zadać pytanie, czy tak rozumiana restytucja nie jest przypadkiem
wyłącznie sposobem naprawienia szkody poniesionej przez pozwanego
wskutek wykonania wyroku. Podobnie bowiem rozumie się restytucję przy
naprawieniu szkody (por. w podrozdz. 1). Wydaje się jednak, że nie chodzi
tu o kompensację szkody. Przywrócenie stanu poprzedniego w tej sytuacji
nie pozostaje bowiem w żadnej relacji do wielkości zaistniałej szkody. Jak
wyjaśniono w innym miejscu, powód ma obowiązek przywrócenia stanu
poprzedniego, choćby koszt restytucji przewyższał wielkość uszczerbku poniesionego przez pozwanego. Kompensacja nie jest więc celem restytucji,
pomimo że stan poprzedni pojmuje się gospodarczo, a więc analogicznie jak
w przypadku naprawienia szkody. Jedyną granicą dopuszczalności restytucji
jest zatem tylko fizyczna możliwość przywrócenia stanu poprzedniego.
D. Przywrócenie poprzedniego stanu prawnego
Odrębnym i szczególnym zagadnieniem jest restytucja w przypadku
orzeczeń powodujących z m i a n y w s t a n i e p r a w i o b o w i ą z k ó w
stron postępowania, a więc zmiany w sferze prawnej podmiotów, przez
stworzenie nowego stanu prawnego. Tego rodzaju skutek jest właściwy
dla orzeczeń konstytutywnych107. Dotychczas przy innych okazjach wspominano zmianę stanu prawnego będącą wynikiem orzeczeń zastępujących
107

Zob. K. Korzan, Orzeczenia konstytutywne…, s. 104.
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oświadczenie woli. Różnorodne przekształcenia stanu prawnego są skutkiem wielu innych orzeczeń konstytutywnych wydawanych w postępowaniu cywilnym, takich jak: postanowienie o zniesieniu współwłasności,
postanowienie o dziale spadku, postanowienie o zniesieniu ustawowej
wspólności małżeńskiej itd.108
Swoistość restytucji stanu prawnego w przypadku uchylenia lub zmiany
orzeczenia konstytutywnego wywodzi się z faktu, że cechą orzeczeń konstytutywnych jest to, iż skutek, który wywierają, powstaje z mocy samego orzeczenia w zasadzie z chwilą jego uprawomocnienia się (wyjątkowo
z chwilą wydania)109, niezależnie od ewentualnej wykonalności orzeczenia.
Jak stwierdza K. Korzan, skutek konstytutywny jest następstwem orzeczenia zasądzającego świadczenie tylko dlatego, że jest ono zdarzeniem prawnym, a nie z racji posiadania czy też nieposiadania przez to orzeczenie
dodatkowej cechy zwanej „wykonalnością”. Zatem uchylenie lub zmiana
orzeczenia konstytutywnego unicestwia samo przez się zaistniały na jego
podstawie stan prawny, bez potrzeby podejmowania jakichkolwiek dodatkowych czynności przez sąd lub strony procesu. Przywrócenie poprzedniego stanu prawnego następuje w sposób automatyczny. Nie ma więc
mowy o odnoszeniu do tej sytuacji w jakikolwiek sposób unormowania
zawartego w art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c.
Jeżeli wyjątkowo orzeczenie konstytutywne nakłada na pozwanego
również obowiązek świadczenia (jak np. w przypadkach uregulowanych
w art. 431 § 2, art. 632 § 2, art. 303, art. 305 k.c.), to zagadnienie zwrotu
świadczenia lub przywrócenia stanu poprzedniego, w razie uchylenia lub
zmiany orzeczenia, dotyczy wyłącznie usunięcia zmian w stanie faktycznym, nie zaś zmian w stanie prawnym. Te ostatnie zostały bowiem zniweczone przez samo uchylenie lub zmianę orzeczenia.
W przypadku orzeczeń konstytutywnych nienadających się do egzekucji może powstać problem usunięcia następstw czynności prawnych
i faktycznych dokonanych po zaistnieniu stanu prawnego wynikającego
z orzeczenia, a biorących ten stan za swą podstawę. Chodzi tu zarówno
o czynności zdziałane przez powoda, który na podstawie wyroku nabył
określone prawa i następnie przenosi je na osobę trzecią, jak też czynności
pozwanego, które dostosowują stan faktyczny do stanu prawnego wynikającego z orzeczenia, np. wydanie powodowi rzeczy przez pozwanego, który w wyroku został zobowiązany do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu własności tej rzeczy. Czynności takie – podobnie jak i różnego
108
109

Omawia je szczegółowo K. Korzan (ibidem) na s. 161–237.
Zob. ibidem, s. 119 i n.; W. Siedlecki, Orzeczenia konstytutywne…, s. 305.
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rodzaju czynności rejestracyjne dokonywane na podstawie orzeczenia, np.
wpis deklaratywny do księgi wieczystej – nie są wykonaniem orzeczenia
konstytutywnego, chociaż niewątpliwie u ich podstaw leży stan prawny
z niego wynikający110. Orzeczenie nie jest tytułem egzekucyjnym umożliwiającym wymuszenie tych czynności. Z tego powodu zagadnienie usunięcia skutków, o których mowa, nie może być rozwiązywane na podstawie
art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c.111
Pogląd, że uchylenie lub zmiana orzeczenia konstytutywnego powoduje
automatycznie restytucję stanu prawnego istniejącego przed uprawomocnieniem się orzeczenia, nie oznacza bynajmniej, że restytucja ta jest zawsze
możliwa. W międzyczasie mogą bowiem nastąpić zdarzenia, które uczynią
przywrócenie poprzedniego stanu prawnego niemożliwym112. Przykładowo
gdy na mocy orzeczenia sądu nastąpiło przeniesienie prawa własności, a następnie rzecz będąca przedmiotem prawa została zniszczona albo prawo zostało przeniesione na osobę trzecią (art. 169 k.c.), przywrócenie poprzedniego stanu prawnego pomimo uchylenia lub zmiany orzeczenia nie nastąpi113.
Nie może bowiem wrócić do majątku pozwanego (uczestnika postępowania
nieprocesowego) prawo, które nie istnieje czy też zostało skutecznie nabyte
przez osobę trzecią. Podobnie jest np. w sytuacji, gdy po uprawomocnieniu
się orzeczenia zastępującego oświadczenie woli o przelewie wierzytelności
wierzytelność ta została zaspokojona, a więc przestała istnieć.
W tego rodzaju przypadkach uchylenie lub zmiana orzeczenia konstytutywnego, chociaż niweczy skutek powstały na podstawie orzeczenia, nie powoduje restytucji poprzedniego stanu prawnego. Restytucja w tym względzie
jest bowiem w ogóle niemożliwa. Powstaje w związku z tym odrębne zagadnienie naprawienia szkody lub innych rozliczeń pomiędzy stronami procesu.
4. Niemożliwość restitutio in integrum
I. Z rozważań przeprowadzonych w poprzednim podrozdziale wynika, że przywrócenie stanu poprzedniego niekiedy okazuje się niemożliwe.
Niemożliwość restatutio in integrum może być spowodowana różnymi przyczynami, jak zwłaszcza zniszczeniem lub inną utratą rzeczy podlegającej
M. Allerhand (Kilka uwag o wyrokach konstytutywnych, PPC 1936, nr 10, s. 293 i n.) rozróżnia wykonalność i tzw. uznanie prawomocności orzeczenia, przez które rozumie konieczność uwzględnienia
wyroków konstytutywnych przez władzę sądową i administracyjną.
111
Por. odmiennie w literaturze francuskiej: E. Faye, La Cour…, s. 303.
112
Por. jednak: ibidem, s. 303 i n.
113
F. Zedler (Powództwo…, s. 30–32) analizuje w analogicznym przypadku skutki zwolnienia od egzekucji i stwierdza, że owo zwolnienie nie niweczy skutków czynności egzekucyjnych, które doprowadziły do zmian substancji zajętego przedmiotu i na podstawie których osoby trzecie nabyły prawa.
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zwrotowi czy też fizycznym niepodobieństwem restytucji zmian w substancji rzeczy, wprowadzonych w wykonaniu wyroku itp. Tego rodzaju
niemożliwość ma charakter obiektywny w tym sensie, że przywrócenie
stanu poprzedniego jest niewykonalne nie tylko dla powoda, ale w ogóle
dla każdego114. Niemożliwa jest restytucja również w przypadku, gdy rzecz
będąca przedmiotem zwrotu została skutecznie zbyta nabywcy w dobrej
wierze w warunkach określonych co do ruchomości w art. 169 k.c., a co
do nieruchomości w art. 5 i art. 6 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. Nr 19, poz. 147). Skoro bowiem rzecz stanowi
już własność innej osoby, jej zwrot jest dla powoda niewykonalny115. Nabywca rzeczy nie jest zobowiązany do zwrotu ani w stosunku do powoda
(zbywcy), ani w stosunku do pozwanego116.
Nie jest natomiast przyczyną niemożliwości restytucji niemożność
osobistego dokonania czynności niezbędnych do przywrócenia stanu poprzedniego, jeśli tylko czynności te, obiektywnie biorąc, mogą być wykonane przez inne osoby. Podobnie nie powoduje niemożliwości restytucji
brak sumy pieniężnej, którą powód powinien zwrócić117.
Przedstawione wyżej przyczyny niemożliwości przywrócenia stanu
poprzedniego rozważane są w literaturze w związku z tzw. fizyczną albo
faktyczną niemożliwością świadczenia118. Obok tego wyróżnia się z reguły również prawną niemożliwość świadczenia, przez którą rozumie się
niemożliwość spowodowaną nakazem ustawowym119. Jak można sądzić,
przypadki prawnej niemożliwości restytucji będą należały do rzadkości.
Chodzi bowiem o spełnienie świadczenia o tym samym przedmiocie co
świadczenie pozwanego zasądzone w wyroku. Skoro więc świadczenie zasądzone nie było zakazane, można wnosić, że i świadczenie restytucyjne
będzie zazwyczaj dozwolone.
Zob. na ten temat: K. Kruczalak, Skutki niemożliwości świadczenia według prawa cywilnego, Warszawa
1983, s. 18–22 oraz powołana tam literatura.
115
Zob. Z. Radwański, Prawo zobowiązań, s. 47. Por. K. Kruczalak, Skutki niemożliwości…, s. 19.
116
Co do ewentualnego podniesienia roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia zob. E. Łętowska, W sprawie dopuszczalności kondykcji wobec nabywcy rzeczy ruchomej zbytej nieodpłatnie przez nieuprawnionego [w:] Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy J.S. Piątkowskiego, Ossolineum 1985, s. 101 i n.
117
Por. Z. Radwański, Prawo zobowiązań, s. 47; J. Dąbrowa [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 382.
118
Zob. W. Czachórski, Zobowiązania…, s. 57; K. Kruczalak, Skutki niemożliwości…, s. 22–24; J. Dąbrowa [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 392 i n.; B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Niemożliwość
świadczenia zastępczego, SPE 1970, t. IV, s. 84.
119
Zob. bliżej na ten temat: K. Kruczalak, Skutki niemożliwości…, s. 24–32; J. Dąbrowa [w:] System
prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 382 i n. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska (Niemożliwość świadczenia…,
s. 84) uważa natomiast, że w przypadku zakazu ustawowego świadczenie należy traktować jako
zakazane, a nie niemożliwe.
114
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W nauce rozważany jest problem, czy pojęcie niemożliwości świadczenia
obejmuje przypadki, w których świadczenie fizycznie jest możliwe do spełnienia, ale jego wykonanie łączyłoby się z niewspółmiernie wysokimi kosztami
w stosunku do ekonomicznej wartości zobowiązania. Jest to zagadnienie tzw.
gospodarczej niemożliwości świadczenia120. Dominuje pogląd, że niemożliwość świadczenia należy rozumieć gospodarczo121. J. Dąbrowa zwraca jednak uwagę, że koncepcją tą, w odniesieniu do zobowiązań umownych, należy
posługiwać się oględnie, mając przede wszystkim na uwadze cel umowy122.
Wyrażona myśl jest szczególnie aktualna również w przypadku świadczenia
restytucyjnego. Jak była mowa, cechą charakterystyczną restitutio in integrum
w przypadka roszczenia z art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. jest właśnie to, że obowiązek restytucji istnieje bez względu na jej koszt. Ten element
m.in. odróżnia omawiany przypadek od restytucji służącej naprawieniu szkody
(art. 363 k.c.). Ze szczególną ostrożnością należy zatem podchodzić do prób
stosowania kryteriów gospodarczej niemożliwości świadczenia w odniesieniu do świadczenia restytucyjnego. Tylko wyjątkowo, przy istnieniu drastycznej dysproporcji między kosztem restytucji a korzyścią, jaką uzyskałby pozwany w wyniku przywrócenia stanu poprzedniego, restytucję można uznać
za niemożliwą. Tak jest w sytuacji, gdy zmiana urzeczywistniona w wykonaniu wyroku jest obiektywnie nieistotna, a przywrócenie stanu poprzedniego wiązałoby się ze znacznymi i zupełnie nieracjonalnymi kosztami, np.
gdy wykonanie wyroku polegało na zainstalowaniu w ogrodzeniu pozwanego furtki, aby umożliwić powodowi wykonywanie prawa przechodu przez
grunt. Restytucja polegająca na likwidacji furtki i przywróceniu ciągłości
ogrodzenia jest fizycznie możliwa, jednakże jej dokonanie z gospodarczego
punktu wiedzenia jest pozbawione sensu, albowiem ochronę interesu pozwanego zapewnia w pełni możliwość trwałego zamknięcia furtki.
Nie można zatem całkowicie wykluczyć oceny dopuszczalności restytucji w świetle gospodarczej racjonalności. Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że powinny to być wypadki wyjątkowe. Na uwadze mieć bowiem
trzeba, że funkcją restytucji jest likwidacja zmian urzeczywistnionych
w wykonaniu wyroku, a więc wbrew woli pozwanego, dlatego też interes
pozwanego należy mieć przede wszystkim na względzie.
Zob. na ten temat szeroko: K. Kruczalak, Skutki niemożliwości…, s. 33 i n. oraz idem, Niemożność
świadczenia w prawie zobowiązań, Gdańsk 1981, s. 166–173, 211 i n., 236 i n. oraz powołana w obu
pracach literatura.
121
Zob. ibidem; W. Czachórski, Zobowiązania…, s. 57; J. Dąbrowa [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1,
s. 383; B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Niemożliwość świadczenia…, s. 78; Z. Radwański, Prawo zobowiązań, s. 47; T. Pajor, Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1982, s. 192 i n.
122
J. Dąbrowa [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 382.
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II. Przywrócenie stanu poprzedniego bywa niemożliwe już w chwili,
w której aktualizuje się problem restytucji, albo też niemożliwość owa
może zaistnieć po powstaniu roszczenia o restitutio in integrum. W pierwszym przypadka można mówić o pierwotnej, a w drugim o następczej
niemożliwości reatitutio in integrum. Jak była mowa, roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego aktualizuje się w chwili wykonania orzeczenia,
a tylko w przypadku należących do rzadkości orzeczeń konstytutywnych
zasądzających świadczenie momentem tym jest chwila uchylenia lub zmiany orzeczenia (rozdz. I.4).
Przypadki pierwotnej niemożliwości restitutio in integrum, jeśli chodzi
o wykonanie deklaratywnych orzeczeń zasądzających świadczenie, są raczej zjawiskiem wyjątkowym. Praktycznie w grę wchodzą tylko takie przypadki, w których wykonanie orzeczenia wprowadza zmiany z natury rzeczy nieodwracalne. Pierwotna niemożliwość restytucji może być natomiast
częstsza, jeśli chodzi o orzeczenia konstytutywne zasądzające jednocześnie
świadczenie, a to dlatego, że o pierwotnym charakterze niemożliwości restitutio in integrum decyduje moment uchylenia lub zmiany orzeczenia. Zatem
pomiędzy wykonaniem wyroku a jego uchyleniem lub zmianą upływa pewien czas, w którym zajść mogą zdarzenia czyniące restytucję niemożliwą,
takie jak zbycie, zniszczenie, zużycie rzeczy itd.
Jak można sądzić, znacznie częstsze w praktyce, gdy chodzi o wykonanie orzeczeń deklaratoryjnych, będą przypadki następczej niemożliwości
restitutio in integrum. Co się zaś tyczy wykonania konstytutywnych orzeczeń
zasądzających, zjawisko następczej niemożliwości restytucji może wyłonić
się tylko o tyle, o ile orzeczenie o zwrocie świadczenia lub przywróceniu
stanu poprzedniego nie zapada równocześnie z uchyleniem lub zmianą
orzeczenia zasądzającego. W przeciwnym razie chwila powstania roszczenia zbiega się z chwilą orzekania o nim, co sprawia, że kwestia następczej
niemożliwości restytucji jest bezprzedmiotowa123.
III. Rozważmy z kolei, jaki jest wpływ niemożliwości restitutio in integrum
na zobowiązanie restytucyjne powoda. Jak się wydaje, skutki niemożliwości reatitutio in integrum oceniać należy tak jak skutki każdego innego przypadku niemożliwości świadczenia dłużnika uregulowane w k.c.
Jeśli chodzi o pierwotną niemożliwość świadczenia, kwestii tej dotyczy
art. 387 § 1 k.c., według którego umowa o świadczenie niemożliwe jest
nieważna. Przepis ten odnosi się bezpośrednio do zobowiązań umownych,
Pomijam zagadnienie niemożliwości restututio in integrum powstałej po wydaniu orzeczenia co
do restytucji, gdyż jest to już problem postępowania egzekucyjnego. W grę wchodzi zastosowanie art. 840 pkt 3 k.p.c.
123

90

Rozdział II. Pojęcie restitutio in integrum w przepisach k.c. i k.p.c.

ale jest on tylko wyrazem ogólnej zasady, niekwestionowanej w literaturze, że jeśli świadczenie było niemożliwe w chwili zajścia zdarzenia, które
miało spowodować powstanie zobowiązania, zobowiązanie w ogóle nie
powstaje124. Zasada ta ujęta jest w łacińską paremię impossibilium nulla obligatio. Odnosząc tę zasadę do pierwotnej niemożliwości restytucji, można
skonstatować, że o ile restytucja jest niemożliwa już w chwili, w której
normalnie aktualizuje się obowiązek restitutio in integrum (tzn. w zasadzie
w chwili wykonania orzeczenia, a gdy chodzi o orzeczenie konstytutywne
– w chwili jego uchylenia lub zmiany), zobowiązanie powoda do przywrócenia stanu poprzedniego w ogóle nie powstaje.
Co się tyczy z kolei następczej niemożliwości świadczenia, jej skutki
uregulowane są w art. 475 k.c. Przepis ten zawarty jest w tytule VII, dziale II księgi III kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań,
a więc wśród przepisów dotyczących tzw. odpowiedzialności ex contractu
(umownej). Sama nazwa jest jednak nieścisła, albowiem odpowiedzialność,
o której mowa, obejmuje nie tylko zobowiązania umowne, ale w ogóle
wszelkie zobowiązania125. Wskazuje na to wykładnia systemowa, w szczególności umiejscowienie przepisów o odpowiedzialności dłużnika w tytule VII księgi III kodeksu cywilnego: „wykonanie zobowiązań i skutki ich
niewykonania”, który następuje po przepisach normujących powstanie zobowiązań z umów, bezpodstawnego wzbogacenia oraz czynów niedozwolonych126. Można więc wnosić, że reżim odpowiedzialności dłużnika na
podstawie art. 471 i n. k.c. odnosi się do zobowiązań powstających z różnych tytułów, a nie tylko z umów. W literaturze podnosi się, że omawiana
regulacja stosuje się również do stosunków obligacyjnych normowanych
poza księgą III kodeksu cywilnego, a nawet w innych aktach prawnych, jak
kodeks rodzinny i opiekuńczy, prawo autorskie, prawo wynalazcze itd.127
Za szerokim zakresem stosowania przepisów o odpowiedzialności dłużnika przemawia też wykładnia językowa art. 471 i n. k.c., gdyż w przepisach
jest mowa o niewykonaniu zobowiązania w ogólności, bez zastrzeżenia, że
chodzi tylko o stosunki umowne128. Nie powinno więc budzić wątpliwości,
że regulacja następczej niemożliwości świadczenia zawarta w art. 475 k.c.
Tak wyraźnie: Z. Radwański, Prawo zobowiązań, s. 46. Por. W. Czachórski, Zobowiązania…, s. 56.
Tak: W. Czachórski, Zobowiązania…, s. 248; G. Domański, Z problematyki podstawowych założeń odpowiedzialności cywilnej dłużnika (art. 471 k.c.), RPEiS 1973, nr 2, s. 129 i n.; A. Ohanowicz, Zarys prawa
zobowiązań, Warszawa 1972, s. 158; T. Pajor, Odpowiedzialność dłużnika…, s. 42 i n.; K. Kruczalak,
Skutki niemożliwości…, s. 117.
126
T. Pajor, Odpowiedzialność dłużnika…, s. 42.
127
Zob. A. Ohanowicz, J. Górski, Zarys prawa…, s. 159; T. Pajor, Odpowiedzialność dłużnika…, s. 43.
128
Tak: T. Pajor, Odpowiedzialność dłużnika…, s. 43.
124
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znajduje zastosowanie także do zobowiązania powstającego w przypadku
przewidzianym w art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c.
Według art. 475 § 1 k.c. jeżeli świadczenie stało się niemożliwe wskutek
okoliczności, za które dłużnik nie odpowiada, zobowiązanie wygasa. Zatem skutkiem następczej niemożliwości restitutio in integrum jest wygaśnięcie
zobowiązania do przywrócenia stanu poprzedniego, chyba że niemożliwość restytucji powstała wskutek okoliczności, za które powód ponosi
odpowiedzialność. W ostatnim przypadku – nawiązując do ustaleń dokonanych w nauce w związku z ogólną problematyką niemożliwości świadczenia129 – można przyjąć, że obowiązek powoda (i odpowiadające mu
roszczenie pozwanego) przywrócenia stanu poprzedniego przemienia się
w obowiązek naprawienia szkody. Roszczenie odszkodowawcze nie ma jednak restytucyjnego charakteru i nie może być dochodzone w trybie postępowania restytucyjnego z art. 338 § 1, art. 413 i art. 422 § 1 k.p.c. Dlatego
też kwestie związane z ewentualnym roszczeniem o naprawienie szkody
przez powoda zostaną omówione w rozdz. IV wraz z innymi roszczeniami
służącymi likwidacji następstw wykonania wadliwego orzeczenia sądu.
Nie ma również restytucyjnego charakteru roszczenie o wydanie surogatów przewidziane w § 2 art. 475 k.c. w przypadku, gdy niemożliwość
świadczenia jest spowodowana zbyciem, utratą lub uszkodzeniem rzeczy
będącej przedmiotem świadczenia130. Roszczenie wierzyciela (pozwanego)
obejmuje w tym przypadku wszystko, co dłużnik (powód) otrzymał w zamian za rzecz albo jako naprawienie szkody. Żądanie surogatów jest prawem, a nie obowiązkiem wierzyciela (pozwanego)131. Z żądaniem wydania
surogatów pozwany może wystąpić tylko w drodze odrębnego procesu,
a nie w trybie postępowania restytucyjnego. Zauważyć jeszcze można, że
żądanie surogatów jest uzasadnione nie tylko wtedy, gdy dłużnik (powód)
nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość świadczenia (art. 475 § 2
k.c. in principio), ale też gdy odpowiedzialność taką ponosi (art. 475 § 2 k.c.
a fortiori), choć jest to zagadnienie dyskusyjne w literaturze132.
Do kwestii surogacji powrócę jeszcze w rozdz. IV, w tym miejscu odnotować jednak należy problem natury teoretycznej, a mianowicie czy
129
Zob. np. W. Czachórski, Zobowiązania…, s. 261; K. Kruczalak, Skutki niemożliwości…, s. 129 i n.;
Z. Radwański, Prawo zobowiązań, s. 259.
130
Co do pojęcia surogacji por. E. Kitłowski, Surogacja rzeczowa w prawie cywilnym, Warszawa 1969,
s. 79 i n.
131
Tak: K. Kruczalak, Skutki niemożliwości…, s. 163.
132
Prezentowany pogląd wypowiada m.in. W. Czachórski, Zobowiązania…, s. 261 oraz Z. Radwański, Prawo zobowiązań, s. 259. Por. odmiennie: A. Ohanowicz, Zobowiązania…, s. 199 i n.; K. Kruczalak, Skutki niemożliwości…, s. 135 i n. oraz 163.
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wystąpienie z żądaniem wydania surogatów prowadzi do powstania nowego zobowiązania133, czy też poprzednie zobowiązanie trwa nadal, z tym
że po stronie dłużnika następuje zmiana przedmiotu świadczenia134. Nie
wdając się w szczegółowe rozważania tej kwestii, stwierdzić wypada, że
argumentacja przedstawiona w literaturze skłania raczej do przyjęcia drugiego ze wspomnianych poglądów. W szczególności przy założeniu, że
żądanie wydania surogatów konstytuuje nowe zobowiązanie (stosunek zobowiązaniowy), trudno byłoby teoretycznie uzasadnić niekwestionowany
raczej pogląd, że wartość surogatów otrzymanych przez wierzyciela wpływa
na rozmiar odszkodowania przysługującego wierzycielowi w związku z niemożliwością świadczenia, które to uprawnienie powstaje przecież właśnie
w ramach poprzedniego stosunku zobowiązaniowego (art. 475 § 1 k.c. a contrario)135. Wobec tego uzasadniony wydaje się wniosek, że jeśli w przypadku
następczej niemożliwości restitutio in integrum powstaje obowiązek wydania
surogatów (art. 475 § 2 k.c.), mamy do czynienia z przemianą roszczenia
restytucyjnego w roszczenie o surogaty. Przemiana zachodzi w ramach tego
samego stosunku zobowiązaniowego. Sygnalizowane zagadnienie nie jest
pozbawione praktycznego znaczenia (o czym w rozdz. IV.2).
Podsumowując, pierwotna niemożliwość restitutio in integrum sprawia,
że pomiędzy pozwanym a powodem nie dochodzi do powstania zobowiązania restytucyjnego. Jeżeli zaś owa niemożliwość ma charakter następczy, ukształtowany uprzednio stosunek zobowiązaniowy w zasadzie
wygasa, chyba że niemożliwość restytucji jest skutkiem okoliczności, za
które powód ponosi odpowiedzialność, albo też (bez względu na odpowiedzialność powoda) niemożliwość jest skutkiem zbycia, uszkodzenia lub
zniszczenia rzeczy. Stosunek zobowiązaniowy wówczas nie wygasa, lecz
następuje jego przekształcenie; roszczenie restytucyjne zmienia się w roszczenie o naprawienie szkody i ewentualnie w roszczenie o wydanie surogatów. Roszczeń tych pozwany może dochodzić tylko w osobnym procesie.

Tak: E. Kitłowski, Surogacja rzeczowa…, s. 80 i n.
Tak: A. Ohanowicz, Zobowiązania…, s. 201; Z. Radwański, Prawo zobowiązań, s. 258; K. Kruczalak,
Skutki niemożliwości…, s. 164 i n.
135
Zob. jeszcze: K. Kruczalak, Skutki niemożliwości…, s. 136 i n. oraz 164 i n.
133
134
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Rozdział III
Próba określenia granic stosowania restitutio
in integrum w sądowym postępowaniu
cywilnym
1. Stosowanie restitutio in integrum w przypadku uchylenia lub
zmiany orzeczeń merytorycznych
Wielokrotnie była mowa, że k.p.c. reguluje kwestię restitutio in integrum
jedynie w trzech przypadkach, a mianowicie w razie uchylenia lub zmiany wyroku, któremu nadany był rygor natychmiastowej wykonalności
(art. 338 § 1 k.p.c.), w razie uchylenia lub zmiany prawomocnego wyroku
w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi o wznowienie postępowania (art. 415 k.p.c.) oraz w postępowaniu wywołanym wniesieniem rewizji nadzwyczajnej (art. 422 § 1 k.p.c.). Restitutio in integrum stosuje się więc
tylko w razie uchylenia lub zmiany wyroku. Istnieje zaś problem, czy instytucja ta może znaleźć zastosowanie w przypadku uchylenia lub zmiany
innych orzeczeń wydawanych w postępowaniu cywilnym, przy czym kwestia dotyczy nie tylko postępowania procesowego, ale także postępowania
nieprocesowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego.
Wspomniany problem można postawić jeszcze w nieco inny sposób
i zadać pytanie, czy restitutio in integrum jest ogólną zasadą polskiego prawa procesowego cywilnego, której przejawem są przepisy art. 338 § 1,
art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c., czy też przeciwnie – przepisy te mają charakter
wyjątkowy, a zasadą ogólną jest, iż dochodzenie usunięcia skutków wykonania wadliwego orzeczenia powinno nastąpić w odrębnym procesie według ogólnych reguł prawa cywilnego. Gdyby miało okazać się, że restitutio
in integrum jest instytucją wyjątkową w procesie cywilnym, to oczywiście
zgodnie z zasadą exceptiones non sunt extendendae rozszerzająca wykładnia
przepisów art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. byłaby wykluczona.
Poza tym na uwadze mieć trzeba dodatkowo okoliczność, że rozważania
dotyczą przepisów mających w części charakter procesowy, a więc takich,
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które zasadniczo powinny być stosowane ściśle1. Należy jednak zaznaczyć,
że nawet przy tych dość rygorystycznych założeniach co do interpretacji
i stosowania norm prawa procesowego w literaturze nie wyklucza się całkowicie możliwości stosowania analogii2.
A. Nakazy zapłaty
I. Nakazy zapłaty wydawane w postępowaniu nakazowym i postępowaniu upominawczym stanowią szczególny rodzaj orzeczenia sądowego3 zawierającego merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy. Nakazy zapłaty
po uprawomocnieniu się zrównane są w skutkach z wyrokami (art. 494
§ 2 i art. 503 § 2 k.p.c.). Nie budzi zatem najmniejszej wątpliwości kwestia, że od prawomocnych nakazów zapłaty przysługuje zarówno skarga
o wznowienie postępowania4, jak i rewizja nadzwyczajna5. W związku
z tym oczywiste wydaje się, że w przypadku uchylenia lub zmiany wykonanego prawomocnego nakazu zapłaty w toku postępowania wywołanego
wniesieniem skargi o wznowienie postępowania lub rewizji nadzwyczajnej
bezpośrednie zastosowanie mają przepisy art. 415 k.p.c. albo art. 422 § 1
k.p.c. jako ogólnie obowiązujące we wspomnianych postępowaniach. Tak
więc kwestia dopuszczalności stosowania restitutio in integrum do nakazów
zapłaty w rozważanych przypadkach nie powinna budzić zastrzeżeń.
II. W literaturze dyskutowany jest natomiast problem, czy orzekanie
o zwrocie świadczenia lub przywróceniu stanu poprzedniego wchodzi
w grę w przypadku uchylenia lub zmiany nieprawomocnego nakazu zapłaty korzystającego z mocy prawa z cechy natychmiastowej wykonalności. Zagadnienie odnosi się tylko do nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym na podstawie weksla lub czeku. Taki nakaz staje
się bowiem natychmiast wykonalny z upływem terminu udzielonego do
zaspokojenia roszczenia (art. 492 § 1 k.p.c.). Kwestia sprowadza się do
pytania, czy art. 338 § 1 k.p.c. regulujący sprawę restytucji w przypadku
uchylenia lub zmiany wyroku, któremu był nadany rygor natychmiastowej
W. Siedlecki, Zasady wyrokowania w procesie cywilnym, Warszawa 1957, s. 248.
Zob. W. Siedlecki, Kilka uwag na temat wykładni i stosowania przepisów nowego kodeksu postępowania
cywilnego, SC 1969, t. XIII–XIV, s. 289 i n.; W. Siedlecki [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz,
t. I, red. Z. Resich, W. Siedlecki, Warszawa 1975, s. 91 i n.
3
Tak: W. Siedlecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 1987, s. 291; J. Jodłowski, Z. Resich,
Postępowanie cywilne, Warszawa 1987, s. 397.
4
Zob. M. Sawczuk, Wznowienie postępowania cywilnego, Warszawa 1970, s. 70; W. Siedlecki [w:] System
prawa procesowego cywilnego, t. III, Zaskarżenie orzeczeń sądowych, red. W. Siedlecki, Ossolineum 1986, s. 410.
5
A. Miączyński [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. III, s. 505. Por. też orzeczenie SN z dnia
23 sierpnia1972 r., III PRN 55/72, z glosą J. Krajewskiego, OSPiKA 1973, poz. 193 oraz orzeczenie SN z dnia 24 maja 1973 r., III PRN 28/73, z glosą S. Dalki, OSPiKA 1974, poz. 199.
1
2
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wykonalności, ma zastosowanie również w razie uchylenia lub zmiany
orzeczenia, które jest natychmiast wykonalne ex lego.
Za dopuszczalnością stosowania art. 338 § 1 k.p.c. do nakazu zapłaty
wydanego w postępowaniu nakazowym opowiada się F. Rusek6 oraz K. Piasecki7. Natomiast według E. Mazura art. 338 § 1 k.p.c. nie odnosi się do
nakazu zapłaty z uwagi na to, iż przepis ten dotyczy wyłącznie wyroków.
Nakaz zapłaty jest zaś zrównany z wyrokiem wyłącznie co do skutków, ale
wyrokiem nie jest8. Argument ten kwestionuje K. Piasecki, stwierdzając, że
chociaż nakaz zapłaty nie jest wyrokiem, to jednak postępowanie nakazowe jest przecież tylko fakultatywnym postępowaniem odrębnym i w braku
przepisów szczególnych znajdują do niego zastosowanie przepisy ogólne
o procesie, w tym także art. 338 § 1 k.p.c.9
Pogląd E. Mazura opiera się na językowej wykładni art. 338 § 1 k.p.c.
Werbalny sens przepisu jest rzeczywiście jednoznaczny. Nakaz zapłaty
nie jest wyrokiem i różni się od niego nie tylko brakiem formy solennej, ale także sposobem wydania (bez przeprowadzenia rozprawy) oraz
tym, że w zasadzie wydaje go nie sąd, lecz państwowe biuro notarialne.
Z drugiej stromy jednak nakaz zapłaty stanowi na równi z wyrokiem
rozstrzygnięcie sprawy co do istoty. Ponadto na podstawie art. 494 § 2
k.p.c. ma po uprawomocnieniu się skutki prawomocnego wyroku, a to
oznacza nie tylko powagę rzeczy osądzonej, wykonalność czy skuteczność, ale również dopuszczalność zaskarżenia go przez wniesienie skargi
o wznowienie postępowania lub rewizji nadzwyczajnej. Skoro więc, jak
wykazywano, restitutio in integrum jest dopuszczalne na podstawie art. 415
k.p.c. albo art. 422 § 1 k.p.c. w razie uchylenia lub zmiany prawomocnego nakazu zapłaty, to tym bardziej wydaje się ono zasadne przy uchyleniu nakazu nieprawomocnego.
Zresztą konsekwentnie ścisła interpretacja wyrażenia „wyrok” w przepisach k.p.c. wykluczałaby nie tylko dopuszczalność orzekania o restytucji, ale także w ogóle możliwość wznowienia postępowania zakończonego
prawomocnym nakazem zapłaty, skoro w art. 399 k.p.c. jest mowa o wznowieniu postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem. Dla tak
ścieśniającej wykładni trudno wskazać racjonalne uzasadnienie.
Inną okolicznością, która przyczynia się do powstania wątpliwości co
do dopuszczalności stosowania art. 338 § 1 k.p.c. do nakazów zapłaty
F. Rusek, Postępowanie zaoczne w procesie cywilnym, Warszawa 1966, s. 74.
K. Piasecki, Zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia i przywrócenie stanu poprzedniego, „Palestra”
1969, nr 3, s. 39 i n.
8
E. Mazur, Jeszcze o wniosku restytucyjnym, „Palestra” 1968, nr 1, s. 91 i n.
9
K. Piasecki, Zwrot…, s. 40.
6
7
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wydanych w postępowaniu nakazowym, jest to, że art. 338 § 1 k.p.c., jak
można sądzić z jego treści i lokalizacji, odnosi się do orzeczeń, którym
rygor natychmiastowej wykonalności nadany został decyzją sądu, nakaz
zapłaty zaś jest natychmiast wykonalny z mocy ustawy (art. 492 § 1 k.p.c.).
Niemniej dla stosowania przepisu istotne wydaje się nie tyle, czy natychmiastowa wykonalność opiera się na decyzji sądu (niekiedy zresztą obligatoryjnej – art. 331 § 1 k.p.c.), czy bezpośrednio na ustawie, ale to, że
uchylane lub zmieniane jest orzeczenie, które zostało wykonane pomimo
braku prawomocności10. Poza tym trudno uznać za zasadną taką interpretację, w wyniku której pozwany w postępowaniu nakazowym znajdowałby
się w mniej korzystnej sytuacji niż w postępowaniu zwykłym tylko dlatego,
że nakaz zapłaty jest natychmiast wykonalny ex lege. Postępowanie nakazowe jest wprawdzie uproszczone i przyśpieszone w interesie powoda,
co tłumaczy natychmiastową wykonalność orzeczenia, ale żadne racje nie
uzasadniają pogorszenia pozycji pozwanego, jeśli wykonany nakaz był wadliwy i został w końcu uchylony11.
Wydaje się zatem, że wykładnia art. 338 § 1 k.p.c. nie pozostawia wątpliwości, iż przepis ten stosuje się wprost do nakazów zapłaty wydanych
w postępowaniu nakazowym. Nie zachodzi więc nawet potrzeba stosowania przepisu per analogiam, ponieważ jako uregulowanie dotyczące „zwykłego” trybu procesu, w braku regulacji szczególnych, odnosi się on też
do postępowań odrębnych, w tym także do postępowania nakazowego12.
B. Postanowienia co do istoty sprawy w postępowaniu nieprocesowym
I. W literaturze nie kwestionuje się, że art. 415 k.p.c., jak i art. 422 § 1
k.p.c. dotyczą nie tylko postępowania procesowego, ale również postępowania nieprocesowego, zgodnie z ogólną zasadą, że przepisy o procesie
stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępowań unormowanych
w k.p.c. (art. 13 § 2 k.p.c.)13. Wobec tego poza dyskusją jest zagadnienie
stosowania restitutio in integrum w przypadku uchylenia lub zmian wskutek
10
Zdaniem H. Mądrzaka (Likwidacja następstw bezpodstawnej egzekucji na tle art. 338 § 1 k.p.c. [w:] Księga
pamiątkowa ku czci K. Stefki, Warszawa–Wrocław 1967, s. 195) sąd powinien orzec o zwrocie świadczenia na wniosek pozwanego niezależnie od tego, czy nadał rygor z urzędu lub na wniosek, czy
też orzeczenie podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa.
11
Również w doktrynie RFN przyjmuje się, iż § 717 ZPO regulujący tę samą materię co art. 338
§ 1 k.p.c. stosuje się odpowiednio w procesie opartym na dokumencie, wekslu czy czeku, jeśli
pozwanemu zastrzeżono możliwość wykazania swych praw (§ 600 ZPO). Zob. R. Zöller, Zivilprozessordnung, Köln 1984, s. 1761 i 139; H. Thomas, H. Putzo, Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und den Einführungsgesetzen, München 1986, s. 1241.
12
K. Piasecki, Zwrot…, s. 40.
13
W. Siedlecki [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. III, s. 461.
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skargi o wznowienie postępowania lub rewizji nadzwyczajnej – prawomocnych postanowień co do istoty sprawy, wydanych w postępowaniu
nieprocesowym (art. 518 k.p.c.).
Powstaje natomiast pytanie, czy do postanowień co do istoty sprawy
odnosi się art. 338 § 1 k.p.c. regulujący restytucję w przypadku uchylenia
lub zmiany natychmiast wykonalnych wyroków. Jak się przyjmuje, przepisy
o natychmiastowej wykonalności wyroków nie mają zastosowania do postanowień co do istoty sprawy wydawanych w postępowaniu nieprocesowym14,
a to ze względu na treść art. 521 k.p.c., który wyłącza możliwość wykonania
postanowienia przed uprawomocnieniem się. Jednocześnie jednak przepisy
szczególne wyposażają niektóre postanowienia w natychmiastową wykonalność ex lego. Rozważyć zatem należy ewentualność orzekania o restitutio in
integrum w razie uchylenia lub zmiany takiego postanowienia.
Jak wykazywano wyżej, w procesie (i postępowaniu nakazowym) brak
jest szczególnych przeszkód, aby orzekać o restytucji na podstawie art. 338
§ 1 k.p.c. również w przypadku uchylenia lub zmiany orzeczeń natychmiast
wykonalnych z mocy ustawy. Dla trybu nieprocesowego kwestia likwidacji
skutków wykonania nieprawomocnego postanowienia natychmiast wykonalnego ex lege nie jest zaś w ogóle unormowana, co uzasadnia możliwość
odpowiedniego stosowania art. 338 § 1 k.p.c. na podstawie art. 13 § 2 k.p.c.15
II. Należy wszakże zauważyć, że praktyczne znaczenie restitutio in integrum w przypadku uchylenia lub zmiany nieprawomocnego postanowienia
co do istoty sprawy jest niewielkie. Przypadki, kiedy postanowienie merytoryczne w postępowaniu nieprocesowym w ogóle nadaje się do wykonania, a ponadto może być wykonane przed uprawomocnieniem się, są
wyjątkowe16. Większe znaczenie ma orzekanie o restitutio in integrum w wypadku uchylenia lub zmiany postanowień prawomocnych.
W związku z problematyką uchylenia lub zmiany postanowień merytorycznych w postępowaniu nieprocesowym zwróćmy jeszcze uwagę, że
restitutio in integrum nie wchodzi w grę w przypadku uchylenia lub zmiany
prawomocnego postanowienia co do istoty sprawy w wyniku tzw. ponownego orzekania w sprawie prawomocnie osądzonej (art. 523 k.p.c.). Jak
bowiem zauważa M. Sawczuk, w ponownym orzekaniu chodzi o nowe,
J. Policzkiewicz, W. Siedlecki, E. Wengerek, Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 1980, s. 83; W. Siedlecki,
Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 1988, s. 84; idem [w:] Kodeks postępowania…, t. II, red. Z. Resich,
W. Siedlecki, s. 522; K. Korzan, Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 1987, s. 158; H. Mądrzaka, Likwidacja następstw…, s. 192.
15
Tak: H. Mądrzaka, Likwidacja następstw…, s. 192. Pogląd ten zaakceptował: E. Wengerek, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Warszawa 1972, s. 51.
16
K. Korzan, Postępowanie nieprocesowe, s. 157.
14
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odpowiadające aktualnemu stanowi stosunków faktycznych określenie
stosunku prawnego17. Nowe orzeczenie zapadłe w sprawie czyni bezprzedmiotowym orzeczenie dotychczasowe18, a więc w zasadzie wywiera
skutek na przyszłość. Zauważmy w związku z tym, że w przypadkach,
w których przewidziane jest ponowne orzekanie w postępowaniu nieprocesowym, chodzi z reguły o postanowienia nienadające się w ogóle do egzekucji, takie jak: postanowienie oddalające wniosek (art. 523
k.p.c.), postanowienie o uznaniu za zmarłego albo o stwierdzeniu zgonu
(art. 539 k.p.c.), postanowienie o ubezwłasnowolnieniu (art. 559 k.p.c.),
postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 678 i art. 690 k.p.c.)
oraz postanowienia sądu opiekuńczego (art. 577 k.p.c.). Zatem orzekanie o restytucji jest w tych przypadkach bezprzedmiotowe. Jedyny wyjątek dotyczy postanowienia o odebraniu dziecka (art. 579 k.p.c.), które
podlega wykonaniu w trybie art. 1089 k.p.c. i n. Jednakże wydaje się, że
i w tym przypadku sąd opiekuńczy, zmieniając swe poprzednie postanowienie, orzeknie o ewentualnym odebraniu dziecka, mając na względzie tylko jego dobro (art. 577 k.p.c. in fine). Zagadnienia tego nie można zaś w ogóle rozważać w kategoriach jakiegoś „zwrotu świadczenia”
czy w ogóle restytucji. Nie o restytucję tu bowiem chodzi, lecz o dobro
dziecka19. Zatem, jak i w innych przypadkach ponownego orzekania, tak
i tu reatitutio in integrum jest bezprzedmiotowe.
C. Zarządzenia tymczasowe
Zarządzenia tymczasowe wydawane w postępowaniu zabezpieczającym
są szczególnego rodzaju postanowieniami, które podobnie jak wyroki są
rozstrzygnięciami merytorycznymi o tyle, o ile zawierają określenie stanu,
jaki powinien być chwilowo utrzymany w stosunku do stron postępowania lub czasowo zaprowadzony20. Wzgląd na merytoryczny charakter zarządzeń tymczasowych uzasadnia więc ich omówienie w niniejszej części
poświęconej orzeczeniom co do istoty sprawy.
Ewentualność zastosowania do zarządzeń tymczasowych art. 338 § 1 k.p.c.
ma duże znaczenie praktyczne, ponieważ jak wynika z art. 740 k.p.c., postanowienie w sprawie zarządzenia tymczasowego jest wykonalne jeszcze przed
uprawomocnieniem się, skoro jego doręczenie dłużnikowi następuje z chwilą
M. Sawczuk, Ponowne orzekanie w sprawie cywilnej prawomocnie osądzonej, Warszawa 1975, s. 185; idem
[w:] System prawa procesowego cywilnego, t. III, s. 169.
18
M. Sawczuk, Ponowne orzekanie…, s. 183.
19
W literaturze niemieckiej podobnie przyjmuje się, że § 717 ZPO nie ma zastosowania w przypadku
odebrania dziecka. R. Zöller, Zivilprozessordnung, s. 1761.
20
Tak: W. Siedlecki, Postępowanie cywilne…, s. 291.
17
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przystąpienia do wykonania21. Reatitutio in integrum może mieć zastosowanie
tylko w razie uchylenia lub zmiany takich zarządzeń tymczasowych, które
są wykonalne w ścisłym tego słowa znaczeniu, tzn. nadają się do wykonania
w drodze egzekucji (o czym jeszcze w następnym podpunkcie). Dotyczy to
więc zwłaszcza zabezpieczenia nowacyjnego (art. 753 i art. 754 k.p.c.).
W literaturze przyjmuje się, że od zarządzeń tymczasowych nie służy ani rewizja nadzwyczajna22, ani skarga o wznowienie postępowania23.
W związku z tym nieaktualne jest orzekanie o restytucji na podstawie
art. 415 k.p.c. albo art. 422 § 1 k.p.c. K.p.c. przewiduje natomiast szczególny tryb uchylania lub zmiany prawomocnych zarządzeń tymczasowych na
wniosek dłużnika, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia
albo gdy dłużnik złoży do depozytu sądowego sumę wystarczającą do zabezpieczenia (art. 742 § 1 k.p.c.). Za dopuszczalnością orzekania w tym
wypadku o restytucji na podstawie art. 338 § 1 w zw. z art. 361 k.p.c.
wypowiedział się E. Wengerek24. Jego zdaniem dopuszczalność restitutio
in integrum jest uzasadniona przez treść art. 361 k.p.c., według którego do
postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, wobec czego
art. 338 § 1 k.p.c. można odpowiednio stosować także do zarządzeń tymczasowych (art. 13 § 2 k.p.c.). Wniosek o restytucję dłużnik może zgłosić
niezależnie od przysługującego mu na podstawie art. 746 k.p.c. roszczenia
o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia25. Pogląd
ten zaakceptował W. Siedlecki, zwracając uwagę, że za takim rozwiązaniem
przemawia okoliczność, iż postanowienie o uchyleniu lub zmianie zarządzenia tymczasowego może zapaść tylko po przeprowadzeniu rozprawy26.
Natomiast przeciwne stanowisko zajmuje M. Iżykowski, który podnosi,
że odpowiednie stosowanie przepisów na podstawie art. 361 k.p.c. oraz
art. 13 § 2 k.p.c. jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy brak jest odrębnego
uregulowania, a przecież art. 746 k.p.c. jest takim odrębnym unormowaniem dotyczącym zarządzeń tymczasowych27.
Zdaniem E. Wengerka (Postępowanie zabezpieczające…, s. 38) niecelowe jest nawet wstrzymanie
wykonania postanowienia na podstawie art. 396 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. w przypadku zarządzeń
obejmujących konserwacyjne sposoby zabezpieczenia, a i przy sposobach nowacyjnych wstrzymanie powinno być wyjątkowe.
22
A. Miączyński [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. III, s. 506; W. Siedlecki, Postępowanie cywilne…,
s. 375.
23
W. Siedlecki [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. III, s. 414; idem, Postępowanie cywilne…, s. 369.
24
E. Wengerek, Postępowanie zabezpieczające…, s. 51; idem, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego
z zakresu prawa postępowania cywilnego, NP 1974, nr 7–8, s. 1061.
25
Ibidem.
26
W. Siedlecki [w:] Kodeks postępowania…, t. II, red. Z. Resich, W. Siedlecki, s. 1067.
27
M. Iżykowski, Naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia (art. 746 k.p.c.), „Palestra”
1979, nr 10, s. 5 i n.
21
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Niewątpliwie art. 746 k.p.c. zawiera szczególne uregulowanie obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia i w tym
sensie stanowi on lex specialis w stosunki do ogólnych przepisów o naprawieniu szkody (art. 415 k.c. i n.). Nie wydaje się jednak, aby z tego powodu
przepis ten czynił zbędnym lub wykluczał odpowiednie stosowanie do
zarządzeń tymczasowych przepisów dotyczących restitutio in integrum. Jak
była bowiem mowa (rozdz. II.2), funkcja roszczenia restytucyjnego jest
inna niż funkcja roszczeń odszkodowawczych, dlatego też słusznie zauważa E. Wengerek, że roszczenie o restytucję przysługuje niezależnie od
roszczenia o naprawienie szkody (art. 746 k.p.c.)28.
Akceptując co do zasady pogląd E. Wengerka, można jednak zauważyć, że art. 338 § 1 k.p.c. odnosi się do uchylenia lub zmiany wykonanych
orzeczeń nieprawomocnych, tymczasem środek przewidziany w art. 742
k.p.c. zmierza do uchylenia lub zmiany prawomocnego zarządzenia tymczasowego. Może zatem bardziej właściwe byłoby stosowanie w omawianej sytuacji art. 415 k.p.c. dotyczącego restytucji w razie uchylenia lub
zmiany właśnie orzeczenia prawomocnego w trybie skargi o wznowienie
postępowania. Oczywiście środek z art. 742 k.p.c. nie jest skargą o wznowienie postępowania29, ale prowadzi do podobnego skutku. Wydaje się
zatem, że w przypadku uchylenia lub zmiany zarządzenia tymczasowego
w trybie art. 742 k.p.c. należy stosować odpowiednio (art. 13 § 2 k.p.c.)
przepis art. 415 k.p.c., a nie art. 338 § 1 k.p.c. Sygnalizowana wątpliwość
jest bez znaczenia z praktycznego punktu widzenia, jako że treść art. 415
k.p.c. jest zbieżna z art. 338 § 1 k.p.c.
2. Stosowanie restitutio in integrum w przypadku uchylenia lub
zmiany orzeczeń niemerytorycznych (postanowień)
A. Proces
I. Przepisy o natychmiastowej wykonalności wyroków w zasadzie nie
odnoszą się do postanowień sądu30. Jak bowiem wynika z art. 396 k.p.c.,
postanowienia wydawane w procesie, a zaskarżalne w trybie zażalenia,
są natychmiast wykonalne z mocy ustawy. Sąd może bowiem wstrzymać ich wykonanie do czasu rozstrzygnięcia zażalenia31. Co się zaś tyczy
E. Wengerek, Postępowanie zabezpieczające…, s. 51.
Środek ten przypomina bardziej wspomniane wyżej instytucje ponownego orzekania w sprawie
prawomocnie osądzonej.
30
W. Siedlecki [w:] Kodeks postępowania…, t. I, red. Z. Resich, W. Siedlecki, s. 522.
31
W. Siedlecki, Postępowanie cywilne…, s. 332; W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa
1983, s. 206.
28
29
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postanowień niepodlegających w ogóle odrębnemu zaskarżeniu, to jeśli
ewentualnie nadawałyby się do wykonania, byłyby wykonalne już z chwilą
wydania, ponieważ nie stają się one w ogóle prawomocne (art. 363 § 2
k.p.c.)32. Wydaje się zatem, że skoro postanowienia sądu są natychmiast
wykonalne ex lege, a przepisy nie regulują w szczególny sposób skutków ich
uchylenia lub zmiany, uzasadnione jest stosowanie do postanowień normy
art. 338 § 1 k.p.c.33 Według art. 361 k.p.c. przepisy o wyrokach stosuje się
bowiem odpowiednio do postanowień, jeżeli kodeks nie stanowi inaczej.
Opowiadając się za możliwością stosowania restitutio in integrum w razie
zmiany lub uchylenia postanowień, należy zaznaczyć, że ma ono w tym wypadku ograniczone odniesienie, ponieważ tylko nieliczne z postanowień nadają się do wykonania34. Wykonanie w niniejszych uwagach pojmowane jest
w sposób ścisły, jako wykonanie w drodze egzekucji35. W literaturze zwraca się
uwagę, że wśród postanowień wykonalne w podanym znaczeniu są w zasadzie
tylko postanowienia o kosztach procesu36. W konsekwencji największe praktyczne znaczenie miałoby więc orzekanie o restitutio in integrum właśnie w przypadku uchylenia lub zmiany wykonanego postanowienia o kosztach procesu.
II. Przyjmuje się, że postanowienia zamieszczone w wyroku, w szczególności postanowienie o kosztach procesu, są objęte rygorem natychmiastowej wykonalności, który został nadany wyrokowi37.
O natychmiastowej wykonalności ex lege rozstrzygnięcia o kosztach
procesu można mówić zaś wtedy, gdy jest ono zawarte w odrębnym postanowieniu, np. uzupełniającym w tym przedmiocie wyrok (art. 351 § 3
k.p.c.) albo zasądzającym zwrot kosztów od świadka, biegłego, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego (art. 110 k.p.c.)38, bądź też zawarte
jest w innym niż wyrok orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.
Tylko w tych przypadkach bowiem na postanowienie o kosztach służy
zażalenie, a zatem, jak zaznaczono, jest ono ex lege natychmiast wykonalne.
Por. W. Miszewski, Proces cywilny w zarysie. Część pierwsza, Warszawa–Łódź 1946, s. 208.
Zagadnienie nie jest bezsporne. Zob. M. Iżykowski, Naprawienie szkody…; E. Mazur, Wniosek
restytucyjny, „Palestra” 1966, nr 3–4, s. 26 i n.
34
W. Siedlecki [w:] Kodeks postępowania…, t. I, red. Z. Resich, W. Siedlecki, , s. 563; B. Bladowski,
Zażalenie w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1975, s. 92.
35
Zob. o tym: J. Krajewski, Skuteczność a wykonalność orzeczeń cywilnych, NP 1971, nr 4, 548–553; K. Korzan [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. II, Postępowanie rozpoznawcze przed sądami pierwszej instancji,
Ossolineum 1987, s. 479 i n. oraz powoływana w obu pracach literatura.
36
J. Krajewski, Skuteczność a wykonalność…, s. 552; B. Bladowski, Zażalenie w postępowaniu…, s. 92.
37
T. Bukowski, Rozstrzyganie o kosztach procesu cywilnego, Warszawa 1971, s. 200; W. Siedlecki [w:] Kodeks postępowania…, t. I, red. Z. Resich, W. Siedlecki, s. 522.
38
Zob. B. Dobrzański [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, red. Z. Resich, W. Siedlecki,
Warszawa 1975, s. 224.
32
33
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Zagadnienie przedstawia się inaczej, jeśli postanowienie o kosztach jest
zawarte w wyroku. W tym przypadku bowiem, jeżeli strona wnosi środek
zaskarżenia co do istoty sprawy, odrębne zażalenie na postanowienie o kosztach nie przysługuje (art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c. a contrario)39. Nie ma zatem
zastosowania również art. 396 k.p.c.40 Postanowienie o kosztach może być
więc wykonane dopiero po uprawomocnieniu się, a więc w zasadzie po upływie terminu do wniesienia środka zaskarżenia co do istoty sprawy (chyba że
całemu wyrokowi został nadany rygor natychmiastowej wykonalności).
Problem komplikuje się jednak w sytuacji, gdy strona nie wnosi środka zaskarżenia co do istoty sprawy. Zgodnie bowiem z art. 394 § 1 pkt 9
k.p.c. na postanowienie o zwrocie kosztów przysługuje wówczas zażalenie.
W konsekwencji, wnioskując na podstawie art. 396 k.p.c., wydawać by się
mogło, że postanowienie o kosztach jest natychmiast wykonalne z mocy
ustawy. Konkluzja taka prowadziłaby jednak do sprzeczności. W chwili
wydania orzeczenia nie wiadomo przecież jeszcze, czy strona wniesie środek zaskarżenia co do istoty sprawy, czy też nie. Zatem w razie wykonania
postanowienia o kosztach, uważanego za natychmiast wykonalne ex lege,
przed uprawomocnieniem się rozstrzygnięcia merytorycznego, mogłoby
się okazać – wskutek późniejszego wniesienia rewizji lub sprzeciwu od
wyroku zaocznego – że wykonano postanowienie, które natychmiast wykonalne nie było. Co więcej, pewności w tej kwestii nie daje nawet wniesienie przez stronę zażalenia na postanowienia o kosztach bez zaskarżenia
orzeczenia co do meritum, gdyż z uwagi na krótszy w zasadzie termin do
wniesienia zażalenia nie można wykluczyć, że strona wniesie również jeszcze środek zaskarżenia co do istoty sprawy.
Przedstawione komplikacje praktyczne skłaniają do wniosku, że postanowieniom o kosztach zawartym w wyrokach należy odmówić cechy
natychmiastowej wykonalności z ustawy. Postanowienia te są więc natychmiast wykonalne tylko wtedy, gdy całemu wyrokowi sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Wydaje się natomiast, że natychmiast wykonalne ex lege są te postanowienia o kosztach, których zaskarżenie w ogóle
Tak: B. Bladowski, Zażalenie w postępowaniu…, s. 67 oraz W. Siedlecki [w:] Kodeks postępowania…, t. I,
red. Z. Resich, W. Siedlecki, s. 601. Odmiennie: J. Niejadlik, Kontrola rewizyjna postanowień poprzedzających
wydanie wyroku w procesie cywilnym, Warszawa 1977, s. 33. Sąd Najwyższy (uchwała 7 SN z dnia 26 lutego 1968 r., III PZP 44/67, OSNCP 1968, nr 8–9, poz. 130) wyraża zaś pogląd, iż zachodzi tu zbieg
środków zaskarżenia i pochłonięcia zażalenia przez rewizję.
40
Odmiennie: W. Siedlecki [w:] Kodeks postępowania…, t. I, red. Z. Resich, W. Siedlecki, s. 601. Pogląd
W. Siedleckiego, jeśli chodzi o rozstrzygnięcie o kosztach, prowadzi do wniosku, że postanowienie
w tym przedmiocie zawarte w wyroku jest natychmiast wykonalne ex lege, co z kolei wykluczałoby
możliwość objęcia go rygorem nadanym wyrokowi. Autor aprobuje jednak tezę, że rygor nadany
wyrokowi obejmuje też rozstrzygnięcie o kosztach (ibidem, s. 522).
39
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nie może być połączone z zaskarżeniem wyroku co do istoty sprawy. Dotyczy to tylko zawartych w wyroku rozstrzygnięć zasądzających zwrot kosztów od świadka, biegłego, przedstawiciela ustawowego i pełnomocnika.
Podsumowując, kwestia odpowiedniego stosowania restitutio in integrum na
podstawie art. 338 § 1 k.p.c. do postanowień o zwrocie kosztów postępowania staje się aktualna wtedy, gdy rozstrzygnięcie o kosztach nie jest zawarte
w wyroku. Wyjątkiem są objęte wyrokiem rozstrzygnięcia o kosztach w stosunku do osób, którym nie przysługuje środek zaskarżenia co do meritum
sprawy (świadek, biegły itd.). Jeśli zaś chodzi o rozstrzygnięcia o kosztach
procesu zawarte w wyroku, to zagadnienie restytucji na podstawie art. 338
§ 1 k.p.c. staje się aktualne tylko wtedy, gdy wyrokowi został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, który obejmuje też rozstrzygnięcie o kosztach.
Problem restytucji wyegzekwowanych lub zapłaconych kosztów procesu powstaje również w razie uchylenia lub zmiany prawomocnych rozstrzygnięć o kosztach, a to w związku z uchyleniem lub zmianą prawomocnego
rozstrzygnięcia co do istoty sprawy w trybie wznowienia postępowania
lub rewizji nadzwyczajnej. W tym przypadku w grę wchodzi odpowiednie
(art. 361 k.p.c.) zastosowanie art. 415 k.p.c. albo art. 422 § 1 k.p.c.
III. Kwestia, czy restitutio in integrum odnosi się do postanowienia o kosztach, nie jest jednak w literaturze bezsporna, a dyskusja dotyczy orzekania o restytucji zarówno w przypadku postanowień nieprawomocnych
(art. 338 § 1 k.p.c.), jak i prawomocnych (art. 415 k.p.c., art. 422 § 1 k.p.c.).
Przeciw dopuszczalności restytucji co do kosztów postępowania wypowiada się E. Mazur zarówno, gdy chodzi o uchylenie lub zmianę postanowień prawomocnych41, jak i wykonanych postanowień nieprawomocnych42. Jego zdaniem z istoty wniosku restytucyjnego (zwrot świadczenia
lub przywrócenie stanu poprzedniego) wynika, że chodzi o świadczenie
lub stan, który był przedmiotem żądania pozwu, a żądanie zwrotu kosztów jest tylko żądaniem ubocznym ściśle związanym z rozstrzygnięciem
głównym43. Poza tym, jak twierdzi, przy wznowieniu postępowania lub
rewizji nadzwyczajnej nie ma przeszkód do zasądzenia zwrotu kosztów
postępowania za poprzednie instancje, dlatego też ani pozwany, ani tym
bardziej powód nie mogą żądać zwrotu zapłaconych lub wyegzekwowanych kosztów procesu w ramach wniosku restytucyjnego44. Podobny pogląd prezentuje K. Piasecki, według którego przedmiotem restytucji jest
E. Mazur, Jeszcze o wniosku…, s. 95 i n.
E. Mazur, Wniosek restytucyjny…, s. 26 i n.
43
E. Mazur, Jeszcze o wniosku…, s. 96 i n.
44
Ibidem.
41
42
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świadczenie dochodzone i zasądzone w procesie, a nie tzw. roszczenie
o koszty procesu. Zwrot kosztów procesu pierwotnego jego zdaniem
nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie ze skargi o wznowienie
postępowania45. Przeciwne zapatrywanie (bez uzasadnienia), gdy chodzi
o wznowienie postępowania, wyraża natomiast R. Staniszewski46. Za dopuszczalnością restitutio in integrum co do kosztów procesu na podstawie
art. 338 § 1 k.p.c. opowiada się też T. Bukowski, którego zdaniem społeczna doniosłość postępowania restytucyjnego polega na zapobieżeniu
dalszym procesom i związanym z nimi kosztom, w związku z czym nie
sposób przyjąć, aby ta funkcja ograniczała się tylko do roszczenia głównego objętego rygorem natychmiastowej wykonalności47. Argumentuje
on ponadto, że kosztów procesu nie można dochodzić drogą osobnego
powództwa48. Zapatrywanie takie zdaje się też akceptować W. Siedlecki49.
Stanowisko Sądu Najwyższego w omawianej kwestii nie jest wyraźne.
W wyroku z dnia 14 lutego 1968 r.50 Sąd Najwyższy stwierdził, że „restytucji podlega suma zasądzona w sentencji wyroku wraz z odsetkami. O kosztach procesu należy orzec w wyroku orzekającym o zwrocie
świadczenia”. Nie jest jasne, czy tak sformułowana teza ma być wyrazem
zapatrywania, iż restitutio in integrum nie dotyczy wyegzekwowanych lub
zapłaconych kosztów procesu.
Jak się wydaje, pogląd, że restitutio in integrum nie ma zastosowania do
wyegzekwowanych lub zapłaconych kosztów procesu, ale że o kosztach
tych należy orzec łącznie z całością kosztów procesu w orzeczeniu kończącym postępowanie, nie jest rozwiązaniem problemu. Zmiana rozstrzygnięcia o kosztach postępowania za instancję, w której zapadł wyrok niekorzystny dla pozwanego, i zasądzenie ich obecnie na rzecz pozwanego
oznacza bowiem tylko to, że powód ma zwrócić pozwanemu poniesione
przez niego koszty niezbędne do jego celowej obrony (art. 98 § 1 k.p.c.).
Rozstrzygnięcie to nie obejmuje zaś kosztów zapłaconych lub wyegzekwowanych wcześniej od pozwanego na rzecz powoda. Zwrot tej sumy jest
kwestią odrębną i niezależną od zwrotu kosztów procesu za poprzednie
instancje51. Należy bowiem zauważyć, że roszczenie o zwrot sumy zapłaconej lub wyegzekwowanej od pozwanego z tytułu kosztów procesu nie
K. Piasecki, Zwrot…, s. 33.
R. Staniszewski, Z problematyki orzeczenia restytucyjnego, PUG 1966, nr 10, s. 318.
47
T. Bukowski, Rozstrzyganie o kosztach…, s. 200.
48
Ibidem.
49
W. Siedlecki [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. III, s. 461.
50
I PR 441/67, OSNCP 1968, nr 11, poz. 192.
51
R. Zöller, Zivilprozessordnung, s. 1760.
45
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jest już „roszczeniem o koszty”, lecz roszczeniem o zwrot świadczenia52.
Jest to roszczenie o charakterze materialnoprawnym, w odróżnieniu od
żądania zwrotu kosztów procesu, któremu nie odpowiada żadne roszczenie materialnoprawne i które opiera się wyłącznie na przepisach k.p.c.53
Żądanie zwrotu sumy zapłaconej lub wyegzekwowanej z tytułu kosztów
procesu przysługuje więc nie zamiast, lecz obok żądania zwrotu kosztów
za poprzednie instancje54. W tym świetle wydaje się, że odpowiednie stasowanie przepisów o restitutio in integrum w przypadku uchylenia lub zmiany
wykonanego postanowienia o kosztach procesu jest uzasadnione i celowe,
zwłaszcza że o pełnej likwidacji skutków wykonania wadliwego rozstrzygnięcia co do istoty sprawy można mówić dopiero wtedy, gdy usunięte
zostaną skutki rozstrzygnięcia o kosztach procesu.
B. Postępowanie nieprocesowe
Dotychczasowe uwagi dotyczące postanowień wydawanych w procesie
odnoszą się mutatis mutandis do postanowień sądu w postępowaniu nieprocesowym, z wyjątkiem stanowiących odrębny problem postanowień co
do istoty sprawy, o których była już mowa. Artykuł 338 § 1 k.p.c., a także
art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. w zw. z art. 361 k.p.c. jako dotyczące procesu
stosuje się bowiem odpowiednio do innych postępowań unormowanych
w kodeksie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 13 § 1 k.p.c.).
W postępowaniu nieprocesowym, pomimo że art. 518 k.p.c. stanowi,
iż zażalenie na postanowienie przysługuje w przypadkach wskazanych
w ustawie, stosuje się odpowiednio (art. 13 § 2 k.p.c.) dotyczący tej samej
kwestii przepis art. 394 § 1 k.p.c.55, a także art. 396 k.p.c. W pełni aktualna jest zatem kwestia natychmiastowej wykonalności postanowień z mocy
prawa. Nie wchodzi natomiast w grę nadanie rygoru natychmiastowej
52
Nawiązując do ustaleń z rozdz. I.2, można stwierdzić, że stan urzeczywistniony w wyniku wykonania orzeczenia o kosztach jest sprzeczny z normą prawną regulującą obowiązek zwrotu kosztów
procesu, a to dlatego, że wskutek zmiany lub uchylenia rozstrzygnięcia co do istoty spraw zmienił się
wynik procesu, od którego zależy rozstrzygnięcie o kosztach (art. 98 k.p.c.). Jak się wydaje, dopiero
zmiana rozstrzygnięcia o kosztach uzasadnia zwrot sumy zapłaconej lub wyegzekwowanej z tego tytułu, przynajmniej jeśli przyjąć, że orzeczenie o kosztach ma konstytutywny charakter. Zob. H. Trammer, Następcza bezprzedmiotowość procesu cywilnego, Kraków 1950, s. 56.
53
Por. ibidem.
54
Tak wyraźnie w literaturze niemieckiej co do naprawienia szkody spowodowanej wykonaniem
orzeczenia o kosztach: O. Jauernig, Zwangsvollstreckungs- und Konkursrecht, München 1985, s. 17. Por.
H. Thomas, H. Putzo, Zivilprozessordnung…, s. 1241.
55
Orzeczenie SN z dnia 13 lutego 1953 r., 2 C 2 788/52, OSN 1954, poz. 36. Zob. jeszcze: B. Bladowski, Zażalenie w postępowaniu…, s. 70; J. Krajewski, Postępowanie nieprocesowe. Przypisy ogólne (skrypt ZPP),
Katowice 1965–1966, s. 33; K. Korzan, Postępowanie nieprocesowe, s. 163; J. Policzkiewicz, W. Siedlecki,
E. Wengerek, Postępowanie nieprocesowe, s. 92; W. Siedlecki, Postępowanie nieprocesowe, s. 94.
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wykonalności przez sąd, jako że w postępowaniu nieprocesowym nie stosuje się w ogóle przepisów o rygorze natychmiastowej wykonalności56.
Wydaje się, że w postępowaniu nieprocesowym obok postanowień o kosztach orzekanie o restytucji mogłoby ewentualnie znaleźć zastosowanie
również w przypadku uchylenia lub zmiany wykonanego postanowienia
o wynagrodzeniu i zwrocie wydatków poniesionych przez zarządcę nieruchomości ustanowionego na podstawie art. 203 i art. 269 § 1 k.c. w przypadku współwłasności nieruchomości i użytkowania (art. 615 k.p.c. w zw.
z art. 939 § 1 i 3 k.p.c.).
C. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne
I. Artykuł 394 § 1 k.p.c. oraz art. 396 k.p.c. mają odpowiednie zastosowanie również w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym (art. 13
§ 2 k.p.c.), a zatem wydawane w tych postępowaniach postanowienia są
w zasadzie wykonalne z mocy prawa57. Powyższy wniosek, jeśli chodzi
o postępowanie egzekucyjne, ma dodatkową podstawę w przepisach stanowiących, że pewne postanowienia stają się wykonalne dopiero z chwilą
uprawomocnienia się (np. postanowienie co do wydania wierzycielowi zajętych pieniędzy – art. 852 § 3 k.p.c.)58.
II. Co się tyczy postępowania zabezpieczającego, to kwestia zarządzeń tymczasowych była wyżej przedmiotem odrębnych uwag. Ponadto
w postępowaniu zabezpieczającym natychmiast wykonalne ex lege są takie
postanowienia, jak postanowienie o wynagrodzeniu i zwrocie wydatków
zarządcy (art. 757 k.p.c. w zw. z art. 858 k.p.c. lub art. 939 k.p.c.) oraz postanowienie o kosztach postępowania. Jeśli jednak rozstrzygnięcie o kosztach zabezpieczenia zawarte będzie w orzeczeniu kończącym postępowanie
w sprawie, co jest regułą (art. 745 § 1 k.p.c.), to – z przyczyn wskazanych
przy omawianiu postanowień o kosztach w procesie – odmówić mu trzeba
cechy natychmiastowej wykonalności ex lage. W tym przypadku natomiast
może wejść w grę objęcie rozstrzygnięcia o kosztach rygorem natychmiastowej wykonalności nadanym wyrokowi. W konsekwencji odpowiednie stosowanie art. 338 § 1 k.p.c. w zw. z art. 361 k.p.c. do postanowień o kosztach
postępowania zabezpieczającego może być aktualne tylko w przypadku wydania odrębnego postanowienia w tym przedmiecie (art. 745 § 2 k.p.c.), jak
też umieszczenia tego postanowienia w innym niż wyrok (postanowienie co
Zob. literaturę powołaną w przyp. 14.
E. Wengerek, Postępowanie zabezpieczające…, s. 120.
58
Jednakże mimo braku wyraźnego przepisu za wykonalne po uprawomocnieniu się uważane jest
postanowienie o ściągnięciu należności od nabywcy rzeczy w toku egzekucji z nieruchomości. Por.
ibidem, s. 368 oraz B. Dobrzański [w:] Kodeks postępowania…, t. I, red. Z. Resich, W. Siedlecki, s. 1218.
56
57
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do istoty sprawy) orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie. Jeśli zaś
chodzi o rozstrzygnięcie o kosztach zabezpieczenia zawarte w wyroku, to
orzekanie o restytucji w trybie art. 338 § 1 k.p.c. wchodzi w grę tylko wtedy,
gdy wyrokowi nadany był rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor ten
obejmuje bowiem również rozstrzygnięcie o kosztach.
Niewykluczone wydaje się również orzekanie o restytucji na podstawie
stosowanych odpowiednio art. 415 lub art. 422 § 1 k.p.c. w przypadku
uchylenia lub zmiany prawomocnych postanowień wydanych w postępowaniu zabezpieczającym, o ile oczywiście w ogóle przysługuje od nich
skarga o wznowienie postępowania lub rewizja nadzwyczajna. Jeśli więc
chodzi w szczególności o postanowienie o kosztach zabezpieczenia, to
jego samodzielne zaskarżenie skargą o wznowienie postępowania lub rewizją nadzwyczajną nie jest możliwe59. Niewykluczone jest natomiast jego
uchylenie lub zmiana na „przy okazji” rozpoznania skargi o wznowienie
postępowania lub rewizji nadzwyczajnej od orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, w którym zostało zamieszczone.
III. Wśród natychmiast wykonalnych postanowień w postępowaniu egzekucyjnym, do których może odnosić się art. 338 § 1 k.p.c. w zw. z art. 361
i art. 13 § 2 k.p.c., wskazać można w szczególności postanowienie o kosztach egzekucyjnych (art. 770 k.p.c.), a także postanowienie o wynagrodzeniu i zwrocie wydatków dozorcy ustanowionego w toku egzekucji z ruchomości (art. 859 k.p.c.) oraz z nieruchomości (art. 939 k.p.c.).
W postępowaniu egzekucyjnym nie zapadają orzeczenia co do istoty
sprawy, w związku z czym bezprzedmiotowy jest pkt 9 art. 394 § 1 k.p.c.60,
według którego na postanowienia o kosztach zawarte w orzeczeniu co do
istoty sprawy stronie służy zażalenie wtedy, gdy nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy. Odmiennie więc niż w procesie, postępowaniu
nieprocesowym, a także postępowaniu zabezpieczającym, nie występuje
tu problem braku natychmiastowej wykonalności postanowień o kosztach
zawartych w orzeczeniach co do istoty sprawy.
Zwróćmy jeszcze uwagę, że w postępowaniu egzekucyjnym nie ma skargi
o wznowienie postępowania61, a zatem bezprzedmiotowe jest orzekanie w tym
postępowaniu o restytucji na podstawie stosowanego odpowiednio art. 415
k.p.c. Dopuszczalna jest natomiast rewizja nadzwyczajna62. W związku z tym
może wyłonić się kwestia odpowiedniego stosowania art. 422 § 1 k.p.c.
Uchwała 7 SN z dnia 25 czerwca 1966 r., III PZP 16/66, OSNCP 1966, poz. 205.
B. Bladowski, Zażalenie w postępowaniu…, s. 78.
61
E. Wengerek, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1978, s. 136.
62
Ibidem. Zob. też: W. Siedlecki, Postępowanie cywilne…, s. 375; A. Miączyński [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. III, s. 506.
59
60
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***
W świetle uwag zawartych w niniejszym rozdziale wydaje się, że restitutio
in integrum przewidziane w art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. nie jest –
jak by można sądzić – instytucją wyjątkową w polskim prawie procesowym.
Przeciwnie, analiza przepisów k.p.c. skłania do wniosku, iż mamy do czynienia z rozwiązaniem ogólnym, które może znaleźć zastosowanie w różnych
sytuacjach. Wniosek ten płynie już z wykładni historycznej. Jak bowiem
wspomniano, dawny k.p.c. w art. 415 przewidywał restitutio in integrum jedynie na wypadek zmiany natychmiast wykonalnego wyroku w postępowaniu
apelacyjnym. Obowiązujący k.p.c. rozszerzył zaś expressis verbis omawianą instytucję na orzeczenia prawomocne, uchylone lub zmienione w trybie wznowienia postępowania lub rewizji nadzwyczajnej. Już więc z tego powodu
można wnosić, że nastąpiło uogólnienie. Ponadto analiza rozwiązań k.p.c.
daje mocne podstawy do wnioskowania, że restitutio in integrum stosuje się
nie tylko co do wyroków, ale również innych orzeczeń wydawanych w postępowaniu cywilnym, nie wyłączając orzeczeń niemerytorycznych. Należy
bowiem podkreślić fakt, że zastosowanie restitutio in integrum w tych przypadkach nie opiera się na analogii, która zawsze może budzić wątpliwości, lecz
na odpowiednim stosowaniu przepisów art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1
k.p.c., co ma swą podstawę w art. 361 i art. 13 § 2 k.p.c.
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Rozdział IV
Roszczenie o restitutio in integrum a inne
roszczenia z tytułu wykonania wadliwego
orzeczenia sądu
1. Odpowiedzialność odszkodowawcza powoda z tytułu następczej
niemożliwości restitutio in integrum
I. Roszczenie o zwrot świadczenia lub przywrócenie stanu poprzedniego
nie zawsze zapewnia pozwanemu pełną ochronę w przypadku wykonania
wadliwego orzeczenia sądu. Z jednej strony, jak zaznaczono w rozdz. II.2,
roszczenie o restytucję dotyczy tylko zmian stanu faktycznego lub prawnego, które urzeczywistniono w wykonaniu orzeczenia. Chodzi więc o zmiany wprowadzane zgodnie z nakazami zawartymi w rozstrzygnięciu sądu.
Poza zasięgiem roszczenia powstają natomiast te skutki, których zaistnienie
nie ma bezpośredniego uzasadniania w treści rozstrzygnięcia sądu. Mają
one wyłącznie charakter szkód poniesionych przez pozwanego wskutek
wykonania orzeczenia. O owych skutkach była mowa przy okazji analizy
przedmiotu restytucji. Z drugiej strony roszczenie o restytucję zawodzi
w przypadkach, gdy zachodzi pierwotna lub następcza niemożliwość restitutio in integrum. Pozwany musi wówczas poszukiwać ochrony w drodze
innych roszczeń przewidzianych w prawie cywilnym.
W związku z powyższym niezbędne wydaje się zasygnalizowanie, jakie roszczenia – obok roszczenia o restitutio in integrum z art. 338 § 1, art. 415 i art. 422
§ 1 k.p.c. – ma do dyspozycji pozwany w związku z wykonaniem wadliwego
orzeczenia sądu oraz w jakim stosunku pozostają one do restytucji. Przedstawienie tej kwestii da pełny obraz ochrony, z jakiej korzysta pozwany na podstawie przepisów prawa cywilnego w przypadku wykonania wadliwego orzeczenia sądu. Pozwoli również określić sytuację pozwanego, gdy restytucja jest
niemożliwa, oraz ustalić możliwości wynagrodzenia szkód spowodowanych
wykonaniem wyroku. Rozważania rozpoczynam od przedstawienia roszczeń
pozwanego w przypadku następczej niemożliwości restitutio in integrum.
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II. Jak była mowa w rozdz. II.4, w przypadku następczej niemożliwości
restitutio in integrum roszczenie pozwanego o zwrot świadczenia lub przywrócenie stanu poprzedniego przemienia się w roszczenie o wydanie surogatów (art. 475 § 2 k.c.) oraz – o ile powód ponosi odpowiedzialność
za ową niemożliwość – roszczenie o naprawienie szkody (art. 475 § 1 k.c.
a contrario w zw. z art. 471 i n. k.c.). Ponieważ jednak roszczenia te nie mają
restytucyjnego charakteru, ich dochodzenie może nastąpić tylko w osobnym
procesie. Niejasne jest jednak, czy warunkiem powstania roszczeń o surogaty oraz naprawienie szkody jest wcześniejsze dochodzenie roszczenia o restytucję w trybie art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c., tj. w trybie tzw.
postępowania restytucyjnego.
Istnieje problem ogólny, rzutujący na powyższe zagadnienie, a mianowicie czy roszczenie o restytucję może być dochodzone wyłącznie w trybie postępowania restytucyjnego, czy też możliwe jest również wytoczenie osobnego powództwa, gdyby miało okazać się, że restytucji można
dochodzić tylko w trybie postępowania restytucyjnego, a więc że istnieje
prekluzja1 dla dochodzenia roszczenia, to wskutek braku wniosku pozwanego zgłoszonego na podstawie art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c.
stosunek zobowiązaniowy między pozwanym i powodem oraz wynikające
zeń roszczenie o restytucję wygasają. Wygaśnięcie dotyczyłoby również
roszczeń o surogaty oraz naprawienie szkody, ponieważ, jak zaznaczono,
na tle art. 475 k.c. mamy do czynienia z przemianą roszczenia o restytucję w roszczenie o surogaty i naprawienie szkody, zachodzącą w ramach
dotychczasowego stosunku zobowiązaniowego. Skoro więc stosunek zobowiązaniowy wygasł, ani roszczenie o surogaty, ani o naprawienie szkody
również nie istnieje.
III. W literaturze dominuje pogląd, że w razie niewystąpienia z wnioskiem o restytucję w trybie art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. pozwany może wytoczyć osobne powództwo o restytucję. Pogląd ten opiera się
jednak na założeniu, że materialnoprawną podstawą roszczenia o zwrot
świadczenia lub przywrócenie stanu poprzedniego są przepisy o nienależnym świadczeniu2. Jeżeli zaś przyjmuje się, że roszczenie o restytucję jest
roszczeniem o zwrot nienależnego świadczenia, to naturalnie uznać trzeba, iż roszczenie takie może być dochodzone na zasadach ogólnych również w odrębnym procesie. Rozstrzygnięcie rozważanej kwestii nie jest jednak tak oczywiste, gdy wyraża się zapatrywanie, że roszczenie restytucyjne
Por. na ten temat: J. Ignatowicz, Bieg terminów zawitych w obrocie podlegającym orzecznictwu sądów powszechnych, ZN IBPS 1976, nr 5, s. 30 i 37.
2
Zob. literaturę i orzecznictwo powołane w rozdz. I.
1
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jest samodzielnym roszczeniem opartym wyłącznie na przepisach art. 338
§ 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c., a taki pogląd broniony jest w niniejszej
pracy. W literaturze powstałej na tle art. 415 d.k.p.c., który regulował zagadnienie restytucji w postępowaniu apelacyjnym, odnotować trzeba liczne wypowiedzi, że roszczenie o restytucję może być dochodzone również
w odrębnym procesie, aczkolwiek ich autorzy uznają owo roszczenie za
samodzielne, nie odwołując się do przepisów o nienależnym świadczeniu3. Nie można jednak pomijać w tym względzie zmiany, jaką wprowadził
art. 338 § 1 k.p.c. (i odpowiednio art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c.) w porównaniu
z art. 415 d.k.p.c. O ile bowiem orzekanie o restytucji na podstawie art. 415
d.k.p.c. było prawem, a nie bezwzględnym obowiązkiem sądu4, o tyle według art. 338 § 1 k.p.c. wydanie rozstrzygnięcia co do restitutio in integrum jest
obligatoryjne, gdy pozwany zgłosił odpowiedni wniosek. Zatem skoro na
podstawie art. 415 d.k.p.c. sąd nie był zobligowany do rozstrzygania o restytucji, oczywisty był pogląd, że pozwany może dochodzić swego roszczenia
osobnym powództwem. Interpretacja art. 338 § 1 k.p.c. nie wyklucza wnioskowania przeciwnego. W art. 338 § 1 k.p.c. orzekanie o zwrocie świadczenia
lub przywróceniu stanu poprzedniego wiąże się bowiem z trybem postępowania restytucyjnego. Wskazuje na to zwrot, iż rozstrzygnięcie o restytucji
następuje w „orzeczeniu kończącym postępowanie”5. Brak jest natomiast jakiejkolwiek wzmianki o ewentualności orzekania o przywróceniu stanu poprzedniego poza wspomnianym trybem. Co więcej, § 2 art. 338 k.p.c. (analogicznie art. 415 k.p.c. zd. 2 oraz art. 422 § 2 k.p.c.) stwierdza, że przewidziana
w § 1 restytucja nie wyłącza możliwości dochodzenia w osobnym procesie
naprawienia szkody poniesionej wskutek wykonania wyroku. Przepis ten
można interpretować w wielu płaszczyznach (por. rozdz. II.2 oraz niżej
podrozdz. 2), m.in. również i tak, że (a contrario) dochodzenie roszczenia
restytucyjnego w osobnym procesie jest wyłączone.
Zauważyć jednak trzeba, że za ograniczeniem dochodzenia roszczenia
o restytucję wyłącznie w trybie postępowania restytucyjnego nie przemawiają żadne szczególne racje może tylko poza dążeniem do zakończenia
M. Allerhand, Kodeks postępowania cywilnego, cz. 1, Postępowanie sporne, Lwów 1932, s. 444; Z. Fenichel,
Odpowiedzialność za szkodę w razie zmiany względnie uchylenia wykonanego orzeczenia, „Głos Adwokatów”
1937, z. X, s. 307; Ś. Kruszelnicki, Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, cz. 1, Poznań 1938,
s. 523; W. Miszewski, Proces cywilny w zarysie. Część pierwsza, Warszawa–Łódź 1946, s. 223; W. Piasecki,
J. Korzonek, Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, Miejsce Piastowe 1931, s. 692; W. Siedlecki,
Natychmiastowa wykonalność orzeczeń sądowych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1938, nr 42, s. 587.
4
Zob. m.in. J.J. Litauer, Komentarz do procedury cywilnej, Warszawa 1933, s. 251.
5
Art. 415 d.k.p.c. zawierał natomiast sformułowanie: „[…] sąd apelacyjny może […] orzec w swym
wyroku bez osobnego procesu […]”, z którego można było wnosić, że nie jest wykluczone orzeczenie o restytucji w odrębnym procesie.
3
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konfliktu w ramach jednego procesu i przeświadczeniem, że po zakończeniu postępowania wystarczającą ochronę zapewni pozwanemu dochodzenie naprawienia szkody, o którym wspomina § 2 art. 338 k.p.c. Względy te
nie są do końca przekonywające. Postulat likwidacji całego sporu w jednym postępowaniu jest ważny, gdy chodzi o przyśpieszenie i ułatwienie
pozwanemu realizacji jego roszczeń wynikających z uchylenia lub zmiany
orzeczenia, nie stanowi zaś dostatecznego uzasadnienia dla wprowadzania
w tej kwestii ograniczeń czasowych. Co się zaś tyczy naprawienia szkody
lub wystąpienia z innymi roszczeniami na podstawie kodeksu cywilnego,
to ewentualność taka może się okazać iluzoryczna, zwłaszcza w przypadku uchylenia lub zmiany orzeczeń prawomocnych. W tej sytuacji wniosek,
że pozwany może dochodzić restytucji również w odrębnym procesie, jest
de lege ferenda w pełni uzasadniony.
Ewentualne czasowe ograniczenie dochodzenia roszczenia o restytucję przypominałoby znaną w k.p.c. prekluzję dla dochodzenia pewnych
roszczeń w toku postępowania o podział majątku wspólnego małżonków (art. 567 k.p.c.), o zniesienie współwłasności (art. 618 k.p.c.) i o podział
spadku (art. 688 k.p.c.)6. Sformułowaniu art. 338 § 1 k.p.c. (i odpowiednio
art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c.) brak jednak jasności, jaka cechuje art. 567, art. 618
i art. 688 k.p.c. Wprowadzając zaś terminy prekluzyjne, ustawa posługuje się
zazwyczaj sformułowaniami wskazującymi wyraźnie skutki niewykonania
roszczenia (lub prawa) w terminie7, i tak jest w art. 567, art. 618 i art. 688
k.p.c. Wskazówki takiej nie ma natomiast w art. 338 k.p.c. Warto też podkreślić, że w pewnych przypadkach możliwość dochodzenia roszczenia w toku
innego postępowania nie stoi na przeszkodzie ewentualnemu wytoczeniu
osobnego powództwa po zakończeniu procesu. Tak jest z roszczeniami alimentacyjnymi w przypadku rozwiązania małżeństwa (art. 60 k.r.o.), których
można dochodzić zarówno w formie zwykłego wniosku w toku procesu
o rozwód (art. 444 k.p.c.), jak i w drodze oddzielnego powództwa8.
Podsumowując, jestem zdania, że nie ma przeszkód, aby roszczenia
o restytucję z art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. dochodzić w osobnym procesie. Z uwagi jednak na istniejące niejasności należałoby postulować wyraźne unormowanie tej kwestii w przepisach k.p.c.
IV. Konkluzją dotychczasowych uwag jest wniosek, że w przypadku następczej niemożliwości restitutio in integrum pozwanemu przysługuje
J. Ignatowicz [w:] System prawa cywilnego, t. I, Część ogólna, red. S. Grzybowski, Ossolineum 1985, s. 840;
idem, Bieg terminów…, s. 30 i 37.
7
Tak: S. Grzybowski, System prawa procesowego cywilnego, t. I, Część ogólna, Ossolineum 1974, s. 651.
8
Zob. J. Ignatowicz, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1987, s. 148.
6
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roszczenie o wydanie surogatów oraz o naprawienie szkody, niezależnie od
tego, czy dochodził restytucji w trybie art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c.
Jak zaznaczono w rozdz. II.4, roszczenie o wydanie surogatów na podstawie art. 475 § 2 k.c. przysługuje pozwanemu bez względu na to, czy
powód ponosi odpowiedzialność za niemożliwość restytucji. Wydanie surogatów jest zaś aktualne praktycznie tylko wtedy, gdy restytucja miała
polegać na zwrocie rzeczy, która została zbyta, utracona lub uszkodzona.
Roszczenie obejmuje wydanie wszystkiego, co powód uzyskał w zamian
za rzecz lub jako naprawienie szkody (art. 475 § 2 k.c. in fine)9.
Co się tyczy naprawienia szkody, to obowiązek ten powstaje tylko wtedy, gdy niemożliwość restytucji jest skutkiem okoliczności, za które powód
ponosi odpowiedzialność. Podstawą obowiązku odszkodowawczego jest
art. 471 k.c. i n. w zw. z art. 475 § 1 k.c. a contrario. Jest to więc tzw. odpowiedzialność ex contractu. Należy zatem wyraźnie odróżnić omawianą odpowiedzialność powoda od jego ewentualnej odpowiedzialności za szkody
wyrządzane wskutek wykonania orzeczenia. Ta ostatnia ma bowiem swą
podstawę w przepisach regulujących odpowiedzialność z czynów niedozwolonych (art. 415 k.c. i n.).
Zgodnie z powszechnie akceptowanym poglądem10 odpowiedzialność
dłużnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania opiera się na zasadzie winy. Zatem powód odpowiada za istnienie
niemożliwości restitutio in integrum wtedy, gdy jest ona skutkiem jego winy.
Okoliczność ta, jak można wnioskować, ogranicza znacznie praktyczne
znaczenie odpowiedzialności powoda. Powodowi można bowiem przypisać winę tylko wtedy, gdy jego zachowanie się jest obiektywnie bezprawne (tzn. sprzeczne z obowiązkiem wynikającym z treści zobowiązania11),
a ponadto wadliwe subiektywnie, co znaczy, że można postawić mu zarzut podjęcia takiego zachowania12. Ocena elementu subiektywnego w zachowaniu się powoda wypada inaczej w przypadku uchylenia lub zmiany
wykonanego orzeczenia nieprawomocnego niż w przypadku orzeczeń
prawomocnych. O ile bowiem w pierwszym przypadku z uwagi na brak
Bliżej na temat surogacji zob. zwłaszcza E. Kitłowski, Surogacja rzeczowa w prawie cywilnym, Warszawa 1969, s. 79; K. Kruczalak, Następcza niemożliwość świadczenia według prawa cywilnego, Warszawa
1983, s. 162 i n.
10
Por. np. W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1983, s. 249–255; A. Ohanowicz, Zobowiązania. Zarys według kodeksu cywilnego. Część ogólna, Warszawa–Poznań 1965, s. 178 i n.; Z. Radwański, Prawo zobowiązań, Warszawa 1986, s. 123 i n.; J. Dąbrowa, Wina jako przesłanka odpowiedzialności
cywilnej, Wrocław 1968, s. 64.
11
Por. W. Czachórski, Zobowiązania…, s. 252.
12
Ibidem; M. Sośniak, Należyta staranność, Katowice 1980, s. 114 i n.
9
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prawomocności orzeczenia powód powinien liczyć się z obowiązkiem restytucji i w związku z tym powstrzymać się od działań, które restytucję
mogłyby uczynić niemożliwą, o tyle w drugim przypadku istnienie prawomocności orzeczenia uwalnia go od potrzeby liczenia się z ewentualnością przywrócenia stanu poprzedniego aż do chwili powzięcia wiadomości
o wszczęciu postępowania o wznowienie lub postępowania z rewizji nadzwyczajnej. Zatem w przypadku uchylenia lub zmiany orzeczenia prawomocnego powodowi z reguły nie można przypisać winy poza marginalnymi przypadkami wyłudzenia przezeń wyroku (o czym niżej).
Należy zauważyć, że obowiązek naprawienia przez powoda szkody
w omawianej sytuacji obejmuje jedynie uszczerbek majątkowy, jaki poniósł
pozwany wskutek niemożliwości zwrotu świadczenia lub przywrócenia
stanu poprzedniego. Ustalenia wielkości tego uszczerbku dokonuje się według zasad ogólnych przyjętych w art. 361 k.c. i n.13 W żadnym razie odpowiedzialność odszkodowawcza powoda z tego tytułu nie obejmuje jednak
innych szkód wyrządzanych pozwanemu wskutek wykonania orzeczenia.
Zaspokojenie omawianego roszczenia wpływa na ewentualną odpowiedzialność odszkodowawczą powoda za wykonanie wadliwego orzeczenia
tylko w takim zakresie, w jakim naprawienie szkody spowodowanej niemożliwością restitutio in integrum wpływa na zmniejszenie ogólnej wartości
szkód spowodowanych wykonaniem orzeczenia. Dochodzenie roszczenia
odszkodowawczego z tytułu niemożliwości restytucji nie czyni więc zbędnym poszukiwania przez pozwanego ochrony co do poniesionych przez
niego uszczerbków majątkowych w drodze innych roszczeń.
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza powoda z tytułu
wykonania wadliwego orzeczenia sądu
I. Odpowiedzialność powoda za szkody wyrządzone wykonaniem wadliwego orzeczenia sądu nasuwa wiele złożonych problemów o charakterze teoretycznym i praktycznym. Waga zagadnienia jest ogromna, jako że
wykonanie orzeczenia niesie dla pozwanego dolegliwe i niejednokrotnie
rozległe szkody, których wyeliminowanie w drodze roszczenia o restytucję
z art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. nie jest możliwe.
Problematyka odpowiedzialności odszkodowawczej powoda (wierzyciela egzekwującego) nie jest jednorodna i może być rozpatrywana w kilku
płaszczyznach. Odróżnić należy:
Zob. na ten temat: A. Szpunar, Ustalenie odszkodowania według przepisów kodeksu cywilnego, NP 1965,
nr 5, s. 336; J. Winiarz, Ustalenie wysokości odszkodowania, Warszawa 1962, s. 155; W. Warkałło, Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice, Warszawa 1972, s. 121 i n.
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1) odpowiedzialność powoda za sam fakt wykonania wadliwego orzeczenia;
2) odpowiedzialność powoda za wszczęcie lub prowadzenie egzekucji na
podstawie tytułu wykonawczego, który utracił moc (tzw. utrata zdolności tytułu do egzekucji14);
3) odpowiedzialność powoda za wadliwość aktów egzekucyjnych z punktu widzenia przepisów o egzekucji15.
Tylko wymieniony w pkt 1) przypadek pozostaje w ścisłym związku z przedmiotem niniejszej pracy, dotyczy bowiem skutków wykonania
wadliwego orzeczenia. Jeśli zaś chodzi o odpowiedzialność za egzekucję prowadzoną na podstawie tytułu wykonawczego, który utracił swą
moc, to zagadnienie dotyczy wykonania orzeczeń prawidłowych w chwili wydania, które później utraciły zdolność do egzekucji wskutek zdarzeń powodujących wygaśnięcie zobowiązania dłużnika lub niemożność
jego egzekwowania (np. spełnienie świadczenia, zwolnienie z długu, potrącenie itp.). Uchylenie lub zmiana tytułu wykonawczego (orzeczenia
sądu) nie wchodzi więc w grę, a ochronę interesu pozwanego zapewnia
możliwość wytoczenia powództwa przeciwegzekucyjnego na podstawie
art. 840 k.p.c.16 Z kolei odpowiedzialność za wadliwość egzekucji odnosi
się do przekroczenia przez wierzyciela granic dyspozycji zakreślonych
przez przepisy egzekucyjne, np. w art. 799 § 1 k.p.c. co do wyboru sposobu egzekucji, art. 825 pkt 4 k.p.c. co do wszczęcia egzekucji pomimo
posiadania zastawu zabezpieczającego zaspokojenie roszczenia itp.17 Nie
chodzi więc o wadliwość orzeczenia sądu, ale o wadliwość samych czynności egzekucyjnych.
Kwestie związane z odpowiedzialnością wierzyciela za szkody wyrządzone wskutek egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego, który utracił moc, jak też za wadliwość egzekucji zostaną w niniejszej pracy pominięte. Nawiążemy do nich tylko o tyle, o ile okaże się to
niezbędne dla odgraniczenia pojęcia szkód spowodowanych wykonaniem
wadliwego orzeczenia od innych szkód wynikłych z egzekucji.
II. W literaturze nie ma zgodności co do tego, czy powoda można
w ogóle obciążać odpowiedzialnością odszkodowawczą za wykonanie wadliwego orzeczenia sądu, a także jakie przepisy miałyby stanowić podstawę
prawną tej odpowiedzialności. Zagadnienie różnicuje się w zależności od
Zob. E. Wengerek, Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1961, s. 63.
Zob. E. Wengerek, Odpowiedzialność wierzyciela w egzekucji, PiP 1963, nr 1, s. 92 i n.
16
Zob. E. Wengerek, Przeciwegzekucyjne powództwa dłużnika, Warszawa 1967, s. 58 i n., 70; M. Sawczuk,
Wznowienie postępowania cywilnego, Lublin 1963, s. 140.
17
Zob. szerzej: E. Wengerek, Odpowiedzialność wierzyciela…, s. 92; F. Zedler, Powództwo o zwolnienie od
egzekucji, Warszawa 1973, s. 27; S. Rosmarin, Wadliwe czynności egzekucyjne, PPC 1935, nr 19, s. 585–593.
14
15
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tego, czy chodzi o wykonanie wyroku nieprawomocnego zaopatrzonego
w rygor natychmiastowej wykonalności, czy też o wykonanie wyroku prawomocnego. W pierwszym wypadku bowiem wykonaniu podlega rozstrzygnięcie, które nie korzysta z waloru definitywności, w drugim natomiast
wykonywane jest orzeczenie prawomocne, a więc w zasadzie niewzruszalne. Różnica ta uzasadnia odrębne omówienie każdego z przypadków.
A. Orzeczenie nieprawomocne natychmiast wykonalne
K.p.c. nie normuje kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej powoda za wykonanie nieprawomocnego orzeczenia wyposażonego w rygor natychmiastowej wykonalności. W nauce nie kwestionuje się jednak
istnienia odpowiedzialności powoda za szkody wyrządzone wykonaniem
nieprawomocnego wyroku. Istotne różnice poglądów zachodzą natomiast
co do zasad, zakresu i podstawy prawnej tego obowiązku.
Na tle kodeksu zobowiązań prezentowane było zapatrywanie, iż odpowiedzialność powoda można uzasadnić przepisem o naprawieniu szkody
wyrządzonej przy wykonywaniu prawa podmiotowego (nadużycie prawa
– art. 135 k.z.). Według Z. Fenichela powód odpowiada za szkodę wyrządzoną wykonaniem natychmiast wykonalnego orzeczenia tylko wtedy, gdy
wykroczył poza granice i cel, ze względu na które prawo nie służy, i jeśli
jego działanie jest połączone z niedbalstwem lub zamiarem wyrządzenia
szkody (wina). Zdaniem Z. Fenichela nie można zaś poczytać powodowi za winę, że egzekwuje wyrok nieprawomocny, skoro uprawnienie takie
daje mu ustawa18. W nadużyciu prawa widzi podstawę odpowiedzialności
powoda również A. Szpunar, którego zdaniem nadużycia można dopuścić
się również przez dochodzenie prawa w drodze procesu, jak i egzekucji19.
Zakłada on jednak, że dochodzone prawo powodowi służy, a w sposób
niedozwolony wykorzystywane są tylko uprawnienia procesowe20. Pogląd
A. Szpunara odnosi się zatem do sytuacji określonej wyżej mianem wadliwości aktów egzekucyjnych; nie dotyczy zaś wykonania wadliwego orzeczenia. A. Szpunar dopuszcza jednak zastosowanie konstrukcji nadużycia
prawa także w przypadku wykonania wyroku uzyskanego w sposób podstępny21, co wskazuje na to, że – jego zdaniem – konstrukcja ta może być
wykorzystana w sytuacji, gdy wbrew treści wyroku prawo podmiotowe powodowi nie służy. Za oparciem odpowiedzialności powoda na nadużyciu
Z. Fenichel, Odpowiedzialność za szkodę…, s. 313.
A. Szpunar, Nadużycie prawa podmiotowego, Kraków 1947, s. 135 i n., 141.
20
Ibidem, s. 141.
21
Ibidem, s. 142 i n.
18
19
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prawa opowiadał się również M. Levy22, zakładając – jak się wydaje – że
powodowi przysługuje prawo dochodzone w procesie.
Powyższemu poglądowi przeciwstawiane jest zapatrywanie, że w przypadku wykonania nieprawomocnego wyroku zaopatrzonego w rygor
natychmiastowej wykonalności nie ma w ogóle problemu nadużycia
prawa, ale odpowiedzialność powoda wywodzi się z zasady ryzyka. Pogląd ten szczegółowo uzasadnia W. Siedlecki23. Jego zdaniem obowiązek wynagrodzenia szkody opiera się na zasadzie odpowiedzialności za
własne działanie. Powód, egzekwując orzeczenie nieprawomocne, choć
wykonalne, działa na własne ryzyko, wiedząc, że orzeczenie może ulec
zmianie. Nie można natomiast – według W. Siedleckiego – wychodzić
z nadużycia prawa, ponieważ „w braku prywatnego roszczenia powoda
wobec pozwanego” sam tytuł egzekucyjny nie daje powodowi żadnych
praw; co najwyżej można mówić o roszczeniu skierowanym do Państwa
o przeprowadzenie egzekucji na podstawie formalnie istniejącego tytułu egzekucyjnego24. Podobne stanowisko zajmuje E. Wengerek, który
stwierdza, że powód, wykonując nieprawomocny tytuł egzekucyjny, postępuje wprawdzie w granicach dozwolonych, jednakże działa na własne ryzyko i dlatego obowiązany jest niezależnie od swej winy naprawić
szkodę wyrządzoną pozwanemu25.
Istnieje też trzecie stanowisko, według którego ani nadużycie prawa,
ani zasada ryzyka nie mogą uzasadnić na gruncie obowiązującego prawa odpowiedzialności powoda za wykonanie nieprawomocnego wyroku.
Przedstawiając ten pogląd, S. Rosmarin stwierdza, że według k.p.c. wierzyciel działa na własne ryzyko tylko w przypadku, kiedy uzyskał tymczasowe zarządzenie26. Poza tym ryzyko egzekucji nie dotyka wierzyciela
w tym znaczeniu, aby bez swej winy odpowiadał za prowadzenie egzekucji
przed prawomocnością orzeczenia27. S. Rosmarin podbudowuje teoretycznie swój pogląd, mówiąc, że tymczasowe zarządzenie nie jest „normalnym
sposobem dochodzenia roszczenia”, dlatego też jego wykonanie odbywa
się na ryzyko żądającego. Natomiast natychmiastowa wykonalność wyroku nie przedstawia niczego anormalnego, skoro jest przewidziana w licznych sytuacjach, a zatem nie sposób przerzucać na wierzyciela ryzyka
M. Lewy, Nadużycie prawa podmiotowego według orzecznictwa francuskiego i prawa polskiego, Warszawa 1938,
s. 11, 28, 105.
23
W. Siedlecki, Natychmiastowa wykonalność…, s. 587 i n.
24
Ibidem, s. 588.
25
E. Wengerek, Odpowiedzialność wierzyciela…, s. 101 i n.
26
S. Rosmarin, Wadliwe czynności…, s. 586.
27
Podobnie: Z. Fenichel, Odpowiedzialność za szkodę…, s. 313.
22
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związanego z wykonaniem takiego orzeczenia28. De lege lata nie widzi możliwości przyjęcia odpowiedzialności powoda na zasadzie ryzyka również
H. Mądrzak29, ale – odmiennie niż S. Rosmarin – uważa on rozwiązanie takie
za słuszne de lege ferenda. H. Mądrzak wypowiada się zdecydowanie przeciw
konstrukcji nadużycia prawa, której – jego zdaniem – nie można przyjąć
bez popadania w wewnętrzną sprzeczność, a mianowicie że powód nadużył
prawa, którego nie posiadał30. W konsekwencji – według H. Mądrzaka –
odpowiedzialność powoda można uzasadniać na tle prawa polskiego tylko
ogólną zasadą odpowiedzialności za własne działania, tzn. zasadą winy31.
Wydaje się, że zasada ryzyka najpełniej uzasadnia odpowiedzialność
powoda egzekwującego natychmiast wykonalny wyrok nieprawomocny,
w przypadku jego późniejszego uchylenia lub zmiany. Zasada ta jest przyjmowana w literaturze obcej. Szczegółowo uzasadnia ją zwłaszcza nauka
niemiecka32, mając ku temu normatywną podstawę w § 717 II ZPO. Według tego przepisu jeśli uchylono lub zmieniono wyrok uznany za natychmiast wykonalny, powód obowiązany jest do wynagrodzenia szkody, jaka
powstała dla pozwanego z powodu wykonania wyroku. Zasadę ryzyka
akceptuje też, choć nie bez zastrzeżeń, piśmiennictwo francuskie33. W prawie polskim brak jest normy analogicznej do § 717 II zachodnioniemieckiego ZPO, która konstytuowałaby zbudowaną na zasadzie ryzyka odpowiedzialność powoda za wykonanie nieprawomocnego wyroku. K.p.c.
przewiduje odpowiedzialność na zasadzie ryzyka tylko w art. 746 w odniesieniu do szkód wyrządzonych wykonaniem zabezpieczenia w przypadku,
gdy wierzyciel nie wytoczył powództwa, cofnął pozew lub wniosek albo
gdy żądanie jego zostało oddalone. Przepis ten ma jednak charakter wyjątkowy i dlatego stosowanie analogii jest niedopuszczalne34. Zasadą ogólną ustawodawstwa cywilnego jest natomiast oparcie odpowiedzialności
S. Rosmarin, Wadliwe czynności…, s. 586 i n.
H. Mądrzak, Natychmiastowa wykonalność wyroków w procesie cywilnym PRL, Wrocław 1965, s. 116.
30
Ibidem, s. 116 i n.
31
Ibidem, s. 116.
32
Zob. M. Breit, Die Vollstreckung nicht endgültiger Titel als Rechtsmässige aber zum Schadenersatz verpflichtende Handlung, Berlin 1933, s. 30; J. Unger, Handeln auf eigene Gefahr, Berlin 1905, s. 115. Z nowszej
literatury zachodnioniemieckiej zob. P. Schlosser, Zivilprozessrecht II. Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht, München 1984, s. 1760 i n.; F. Stein, M. Jonas, Kommentar zur Zivilprozessordnung, Tübingen
1968, uwaga do § 717 ZPO, s. 1 i n.; L. Rosenberg, H.F. Gaul, E. Schilken, Zwangsvollstreckungsrecht,
München 1987, s. 62–64.
33
L. Josserand, De l’espirit des droit et le leur relativitè. Theorie dite de l’Abus des Droits, Paris 1939, s. 61 i 63.
Por. J. Borè, La cassation en matiere civile, Paris 1980, s. 1002.
34
Tak: H. Mądrzak, Natychmiastowa wykonalność…, s. 115. Podobnie w literaturze międzywojennej:
Z. Fenichel, Odpowiedzialność za szkodę…, s. 313; S. Rosmarin, Wadliwe czynności…, s. 586. Zob. też:
W. Siedlecki, Natychmiastowa wykonalność…, s. 588.
28
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odszkodowawczej na winie (art. 415 k.c.). Wszelkie odstępstwa od tej reguły są wyjątkami i – co podkreśla również H. Mądrzak35 – muszą mieć
podstawę w wyraźnym przepisie ustawy. W związku z tym de lege lata brak
jest podstaw do konstruowania odpowiedzialności powoda na zasadzie ryzyka. Zresztą pojmowana bezwzględnie zasada ryzyka może budzić krytykę, w szczególności gdy do wykonania orzeczenia dochodzi bez inicjatywy
powoda (np. z urzędu lub na wniosek prokuratora)36. Wątpliwości może
wywoływać również obciążenie powoda odpowiedzialnością za rozległe
niekiedy szkody wykraczające poza bezpośrednie skutki wykonania orzeczenia (lecz pozostające z nim w związku przyczynowym) tylko dlatego,
że czyni on użytek z przyznanej mu przez prawo możliwości wykonania
orzeczenia przed prawomocnością37. Z drugiej jednak strony należy mieć
świadomość, iż roszczenie odszkodowawcze pozwanego ma sens tylko
wtedy, gdy jest niezależne od winy powoda. P. Schlosser zwraca uwagę na
to, że co do zasady wierzycielowi, który prowadzi egzekucję w majątku
dłużnika, z trudem można by udowodnić winę, jeśli postępuje on w „zaufaniu” do wyroku, choćby nawet nieprawomocnego38. Niewątpliwie powodowi można zarzucić winę, gdy chodzi o wypadki tzw. wyłudzania wyroku, tzn. uzyskania wyroku w sposób podstępny39, sprzeczny z dobrymi
obyczajami40, np. wykorzystanie w procesie sfałszowanych dokumentów,
przekupstwo świadków lub biegłych itp. (zob. jeszcze niżej). Takie zachowanie powoda jest naganne i stanowi uzasadnienie dla odpowiedzialności
odszkodowawczej. W innych przypadkach powodowi z reguły nie można
postawić zarzutu, iż czyni użytek z przyznanej mu przez prawo procesowe
możliwości wykonania wyroku przed uprawomocnieniem się. Wina powoda uzasadnia więc zawsze jego odpowiedzialność odszkodowawczą, ale
wina powoda występuje w nieczęstych przypadkach.
Zauważmy, że w istniejącym stanie prawnym straciło aktualność zagadnienie, czy podstawę odpowiedzialności powoda stanowi przepis o naprawieniu szkody wyrządzonej przy wykonywaniu prawa podmiotowego
(art. 135 k.z.). Kodaka cywilny w art. 5 przyjął bowiem – odmiennie niż
H. Mądrzak, Natychmiastowa wykonalność…, s. 116.
E. Wengerek, Odpowiedzialność wierzyciela…, s. 102.
37
Rozwiązanie przyjęte w § 717 ZPO bywa krytykowane w literaturze. Zob. S. Rosmarin, Wadliwe
czynności…, s. 586 i cytowana tam literatura niemiecka.
38
P. Schlosser, Zivilprozessrecht II…, s. 39.
39
A. Szpunar, Nadużycie prawa…, s. 142.
40
Zob. H.F. Gaul, M. Sawczuk, Obalenie prawomocnych orzeczeń w systemie procesu cywilnego RFN i PRL,
(na tle prawnoporównawczym) [w:] Z zagadnień cywilnego prawa materialnego i procesowego. Księga pamiątkowa
ku czci J. Ignatowicza, Lublin 1988, s. 40.
35
36
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kodeka zobowiązań – tzw. teorię wewnętrzną nadużycia prawa, według
której nadużycie prawa jest działaniem bezprawnym, mającym tylko pozory wykonywania prawa41. W związku z tym obecnie brak jest w ogóle
normy analogicznej do art. 135 k.z. Skoro bowiem działania podmiotu
nadużywającego swego prawa są bezprawne, to nie ma potrzeby statuowania w odrębnym przepisie jego odpowiedzialności odszkodowawczej.
Działanie będące nadużyciem prawa, tj. sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa lub zasadami współżycia społecznego
(art. 5 k.c.), jest czynem niedozwolonym, toteż odpowiedzialność za nie
opiera się na ogólnej regule odpowiedzialności z art. 415 k.c.42 Kwestia,
czy w przypadku wykonania orzeczenia nieprawomocnego występuje
problem nadużycia prawa, ma jednak nadal walor teoretyczny. Wydaje
się, że w świetle przytoczonej wyżej wypowiedzi W. Siedleckiego, a także
argumentacji H. Mądrzaka konstrukcja nadużycia prawa niewiele wnosi
dla wyjaśnienia kwestii, dlaczego powód miałby odpowiadać za wykonanie orzeczenia zaopatrzonego w rygor natychmiastowej wykonalności.
H. Mądrzak zwraca uwagę, że ustawodawca powinien albo w ogóle wykluczyć odpowiedzialność wykonania wyroku nieprawomocnego, albo
też nie traktować wykorzystania natychmiastowej wykonalności orzeczenia jako nadużycia prawa43.
Nie negując poglądu, że nadużycie prawa może polegać także na niedozwolonym wykorzystaniu środków procesowych (tzw. nadużycie korzystania z drogi prawa)44, należy zauważyć, że jest to zagadnienie zasadniczo różne od kwestii wykonania wadliwego wyroku orzeczenia sądu. Z nadużyciem
środków procesowych mamy bowiem do czynienia wtedy, gdy samo ich wykorzystanie ma cel sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem
lub zasadami współżycia społecznego (art. 5 k.c.), np. egzekucja dla szykany.
Co się zaś tyczy wykonania wyroku nieprawomocnego, lecz natychmiast wykonalnego, problem polega nie na tym, że powód wykorzystuje orzeczenie
w celu niedozwolonym, ale że orzeczenie jest wadliwe.
Podobny pogląd wyrażał R. Wengerek, stwierdzając, że w przypadku
wykonania orzeczenia nieprawomocnego, lecz natychmiast wykonalnego,
A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1986, s. 141.
Art. 135 k.z. dawał wyraz tzw. zewnętrznej teorii nadużycia prawa, według której ten, kto nadużywa prawa, działa w granicach prawa, a tylko z uwagi na niedozwolone pobudki działania jego czyn
jest czynem niedozwolonym pociągającym obowiązek naprawienia szkody (ibidem). Stad też istniała
potrzeba wyraźnego unormowania tej odpowiedzialności w art. 135 k.z. jako odstępstwa od zasady
braku odpowiedzialności. Por. R. Longchamps de Berier, Zobowiązania, Lwów 1939, s. 238.
43
H. Mądrzak, Natychmiastowa wykonalność…, s. 117.
44
A. Szpunar, Nadużycie prawa…, s. 140 i n.
41
42
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nie zachodzi zła wiara wierzyciela (powoda), która – jego zdaniem – jest
przesłanką odpowiedzialności na podstawie art. 135 k.z.45
Jak wynika z powyższych uwag, wina jako zasada odpowiedzialności powoda za wykonanie nieprawomocnego orzeczenia wyposażonego w rygor
natychmiastowej wykonalności sprowadza ewentualność powstania obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej pozwanemu do przypadków wyłudzenia wyroku przez powoda oraz przypadków wszczęcia na podstawie
nieprawomocnego wyroku egzekucji dla szykany. Sytuacje te, choć ważne
i w praktyce niewykluczone, stanowią jednak tylko część problemu wykonania wadliwych orzeczeń nieprawomocnych. Rozwiązaniem generalnym
byłoby natomiast przyjęcie poglądu, iż powód ponosi odpowiedzialność na
zasadzie ryzyka. Dla poglądu tego brak jest jednak podstaw de lege lata.
Pewne argumenty za tezą o istnieniu po stronie powoda obowiązku
naprawienia szkody opartego na zasadzie ryzyka zdają się wynikać z § 2
art. 338 k.p.c. Zgodnie z tym przepisem przewidziana w § 1 możliwość
orzekania o restitutio in integrum nie wyłącza możliwości dochodzenia w odrębnym procesie naprawienia szkody poniesionej wskutek wykonania wyroku, można więc rozumować, że skoro art. 338 § 1 k.p.c. mówi o dochodzeniu naprawienia szkody w odrębnym procesie, to tym samym zakłada,
że na powodzie spoczywa obowiązek naprawienia szkód wyrządzonych
wskutek wykonania wyroku. Ponieważ zaś, jak wykazywano, odpowiedzialność powoda na zasadzie winy wchodzi w grę w nieczęstych przypadkach,
nasuwa się wniosek, iż w powołanym przepisie wprowadzono odpowiedzialność odszkodowawczą powoda oderwaną od winy. Prawo przewiduje przecież niekiedy obowiązek odszkodowawczy na zasadzie ryzyka,
powstający w związku z dokonywaniem czynności skądinąd legalnych.
Przykładów dostarcza art. 149 k.c. (naprawienie szkody przez właściciela
gruntu wchodzącego na cudzy grunt w celu usunięcia gałęzi lub owoców),
art. 182 k.c. (naprawienie szkody spowodowanej wejściem na cudzy grunt
w pościgu za rojem pszczół), a także ustawy szczególne46. Ponadto jako argument za tezą, iż powód jest zawsze zobowiązany do naprawienia szkód
wyrządzonych wykonaniem nieprawomocnego wyroku, mógłby posłużyć
art. 334 k.p.c., zgodnie z którym sąd może uzależnić natychmiastową wykonalność od złożenia przez powoda stosownego zabezpieczenia. Czemu
bowiem miałoby służyć takie zabezpieczenie, jeśli nie naprawieniu szkody
E. Wengerek, Odpowiedzialność wierzyciela…, s. 101 oraz 94 i n.
Zob. T. Dybowski [w:] System prawa cywilnego, t. III, Prawo zobowiązań, cz. 1, Część ogólna, red. W. Czachórski, Ossolineum 1981, s. 188–190; A. Agopszowicz, Z problematyki odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną
wykonywaniem uprawnień, Acta Universitatis Vratislaviensisi nr 609, Wrocław 1983, s. 7 i n.

45
46
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wyrządzonej pozwanemu przez wykonanie wyroku?47 Jednakże przeciw
przedstawionemu rozumowaniu przemawia ważki i chyba decydujący argument; wzmianka o dochodzeniu w osobnym procesie naprawienia szkody wyrządzonej pozwanemu wskutek wykonania wyroku jest powtórzona
w art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. Przepisy te stosują się zaś w przypadku uchylenia lub zmiany wykonanych orzeczeń prawomocnych. O ile więc w razie
uchylenia lub zmiany orzeczenia nieprawomocnego zaopatrzonego w rygor natychmiastowej wykonalności koncepcja odpowiedzialności powoda
na zasadzie ryzyka jest teoretycznie w pełni uzasadniona i możliwa do
przyjęcia, o tyle w przypadku, gdy uchylenie lub zmiana dotyczy orzeczeń
prawomocnych, uzasadnieniem dla odpowiedzialności powoda może być
tylko wina. Prawomocność orzeczenia wyklucza bowiem jakiekolwiek ryzyko po stronie powoda egzekwującego wyrok.
W braku normatywnych podstaw dla poglądu o istnieniu opartej na
zasadzie ryzyka odpowiedzialności powoda za szkody wyrządzane przez
wykonanie nieprawomocnego orzeczenia sądu, wyposażonego w rygor
natychmiastowej wykonalności, należy uznać, że obowiązek odszkodowawczy powstaje tylko wtedy, gdy powodowi można przypisać winę
(art. 415 k.c.). W konsekwencji roszczenie odszkodowawcze ma niewielką rolę w dziedzinie likwidacji skutków wykonania wadliwego nieprawomocnego orzeczenia, któremu nadany był rygor natychmiastowej wykonalności. Powodowi można bowiem przypisać winę tylko wtedy, gdy
wadliwość orzeczenia została przezeń świadomie spowodowana (o czym
jeszcze niżej).
B. Orzeczenie prawomocne
Rozważmy z kolei ewentualność wykorzystania roszczenia o naprawienie szkody dla likwidacji skutków wykonania wadliwych orzeczeń
prawomocnych. Problem sprowadza się do pytania, czy w razie wykonania prawomocnego, lecz wadliwego orzeczenia sądu można czynić
powoda odpowiedzialnym za szkodę, która wyniknęła z tego tytułu dla
pozwanego.
Wydaje się, że prawomocność orzeczenia przesądza w sensie negatywnym kwestię odpowiedzialności powoda za szkody wyrządzone pozwanemu wskutek wykonania wadliwego orzeczenia. Wykonalność jest bowiem jednym ze skutków prawomocności orzeczenia, w związku z czym
powodowi w zasadzie nie można stawiać zarzutu, że wykonał orzeczenie,
choćby nawet było to orzeczenie wadliwe.
Tak: W. Siedlecki [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, red. Z. Resich, W. Siedlecki,
Warszawa 1975, s. 526.
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W literaturze, zwłaszcza zachodnioniemieckiej, poświęca się dużo
uwagi problemowi, czy korzystanie z prawomocnego wyroku może być
w szczególnych okolicznościach uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami i w konsekwencji uzasadniać roszczenie o odszkodowanie48. Zainteresowanie tą kwestią pojawiło się na tle problematyki wyłudzenia wyroku. Przyjmuje się w związku z tym, że w sytuacji, gdy powód uzyskał
prawomocny wyrok niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy w sposób
sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami (moralnością) albo złośliwie wykorzystuje wyrok oczywiście niesłuszny, choćby niewyłudzony,
drugiej stronie służy roszczenie odszkodowawcze, które umożliwia jej
uwolnienie się od skutków wyroku49. Jako podstawę prawną roszczenia
odszkodowawczego wskazuje się § 826 BGB (odpowiadający art. 135
k.z.), dotyczący naprawienia szkody wyrządzonej przez nadużycie prawa50. Koncepcje nauki niemieckiej zostały przeniesione na grunt polski
przez A. Szpunara, który w konstrukcji nadużycia prawa według art. 135
k.z. upatrywał nadzwyczajnego środka prawnego przeciw wyrokowi
uzyskanemu w sposób podstępny (przez wyłudzenie)51.
Należy podkreślić, że dyskusja o dopuszczalności roszczenia odszkodowawczego koncentruje się wokół problemu, czy owo roszczenie może
służyć obaleniu prawomocności orzeczenia. Z. Halpern stwierdza, że
strona żądająca naprawienia szkody, jaką ponosi z powodu, że przeciwnik
korzysta z prawomocności wyroku, faktycznie kwestionuje skutek prawny ustalony prawomocnym wyrokiem, czyli zaczepia tę prawomocność.
Jego zdaniem strona nie może dochodzić naprawienia szkody „wyrządzonej jej prawomocnością ustalonego skutku prawnego”, jeżeli zarzut przeciw prawomocności nie należy do przypadków przewidzianych w prawie
Por. L. Rosenberg, H.F. Gaul, E. Schilken, Zwangsvollstreckungsrecht, s. 64 i n.; L. Rosenberg,
K.H. Schwab, Zivilprozessrecht, München 1977, s. 301; H.F. Gaul, Möglichkeiten und Grenzen der
Rechtskraftdurchbrechung, Athen–Komotini 1986, s. 39 i n.; H.F. Gaul, M. Sawczuk, Obalenie prawomocnych orzeczeń…, s. 40 i n.; Z. Halpern, Zagadnienie niedozwolonego wykorzystania prawomocnego
wyroku, PPC 1938, nr 21–22, s. 654.
49
Zob. Z. Halpern (Zagadnienie niedozwolonego wykorzystania…, s. 655), powołując Godowa, Unerlaubte
Aushüntzug der Rechtskraft, Zeitschrift für Deutschen Zivilprozess, t. 61, s. 313 i n.; H.F. Gaul, Möglichkeiten…;
H.F. Gaul, M. Sawczuk, Obalenie prawomocnych orzeczeń… Zob. też literaturę powołaną przez E. Wengerka,
Odpowiedzialność wierzyciela…, s. 94. W literaturze szwajcarskiej por. H.U. Walder-Bohner, Zivilprozessrecht nach den Gesetzen des Bundes und des Kantons Zürich unter Berücksichtigung anderer- Zivilprozessordnungen,
Zürich 1983, s. 527.
50
Zob. A. Blomeyer, Zivilprozessrecht, Berlin–Göttingen–Heidelberg 1963, s. 606; H.F. Gaul, M. Sawczuk, Obalenie prawomocnych orzeczeń…
51
A. Szpunar, Nadużycie prawa…, s. 142.
48
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procesowym52. Podobne zapatrywanie jest prezentowane w nowszej literaturze zachodnioniemieckiej53.
Jak się wydaje, sygnalizowane zagadnienie straciło u nas aktualność z chwilą wprowadzenia do postępowania cywilnego instytucji rewizji nadzwyczajnej. W świetle poglądów prezentowanych w nauce prawomocność nie jest
nienaruszalnym tabu i w razie sprzeczności pomiędzy rzeczywistym stanem
i stanem wynikającym z prawomocnego orzeczenia to ostatnie musi ustąpić54.
Środkiem prawnym pozwalającym na doprowadzenie do zgodności prawomocnego orzeczenia z rzeczywistym stanem jest – obok skargi o wznowienie postępowania – właśnie rewizja nadzwyczajna55. Dlatego też nie można
z roszczenia o naprawienie szkody czynić szczególnego środka prawnego
przeciw prawomocnym orzeczeniom56. Stracił więc znaczenie argument
A. Szpunara, iż powództwo o naprawienie szkody wypełniałoby lukę powstającą w przypadku, gdy błędne orzeczenie nie może być zaczepione skargą
o wznowienie postępowania z powodu braku warunków jej dopuszczalności57.
W obecnym stanie prawnym problem naprawienia szkody wyrządzonej pozwanemu wskutek wykonania prawomocnego wyroku nie może być
rozważany z punktu widzenia atakowania prawomocności orzeczenia, lecz
tylko w odniesieniu do likwidacji skutków wykonania w razie uprzedniego
uchylenia lub zmiany orzeczenia. Zagadnienie naprawienia szkody aktualizuje się zatem dopiero w chwili prawomocnego uchylenia lub zmiany
wykonanego orzeczenia we właściwym trybie, tj. w trybie rewizji nadzwyczajnej lub wznowienia postępowania.
Jeśli chodzi o zasadę i podstawy odpowiedzialności powoda za wykonanie wadliwej wyroku, aktualność zachowują uwagi poczynione wyżej
przy okazji omawiania odpowiedzialności za wykonanie orzeczenia nieprawomocnego z tym zastrzeżeniem, że – jak zaznaczono – zasada ryzyka
nawet teoretycznie nie wchodzi w grę dla uzasadnienia odpowiedzialności
Z. Halpern, Zagadnienie niedozwolonego wykorzystania…, s. 657. Zob. jeszcze: E. Wengerek, Odpowiedzialność wierzyciela…, s. 94; M. Sawczuk, Wznowienie postępowania…, Lublin 1963, s. 170.
53
A. Blomeyer (Zivilprozessrecht, s. 607) zauważa, że w nowszej literaturze podkreśla się kolizję
roszczenia o naprawienie szkody z prawomocnością orzeczenia i skargą o wznowienie, podczas
gdy początkowo problemu tego nie dostrzegano. Jego zdaniem wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym po upływie terminu wznowienia postępowania byłoby sprzeczne z prawomocnością
(ibidem). Podobnie: L. Rosenberg, H.F. Gaul, E. Schilken, Zwangsvollstreckungsrecht, s. 64 i n. Zob.
też: L. Rosenberg, K.H. Schwab, Zivilprozessrecht, s. 301 i 924; H.F. Gaul, M. Sawczuk, Obalenie
prawomocnych orzeczeń…
54
Por. m.in. Ż. Stalev, Istota powagi rzeczy osądzonej w procesie cywilnym, RPEiS 1960, nr 4, s. 91 i n.
55
Ibidem; M. Sawczuk, Wznowienie postępowania…, s. 174; idem [w:] H.F. Gaul, M. Sawczuk, Obalenie
prawomocnych orzeczeń…, s. 42 i n.
56
Tak: E. Wengerek, Odpowiedzialność wierzyciela…, s. 95.
57
A. Szpunar, Nadużycie prawa…, s. 143.
52
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odszkodowawczej powoda za wykonanie orzeczeń prawomocnych. Powód ponosi odpowiedzialność, jeżeli w jego zachowaniu można dopatrzeć
się znamion winy przejawiającej się w tym, że egzekwuje on orzeczenie
wadliwe, które zostało uzyskane w sposób podstępny. Wadliwość orzeczenia musi być spowodowana przez powoda; nie można go zaś obciążać
odpowiedzialnością za błędy sądu orzekającego. Stąd też bez znaczenia
jest okoliczność, czy powód jest wewnętrznie przekonany o trafności rozstrzygnięcia sądu, jeśli tylko wadliwości orzeczenia sam nie zawinił58.
Za wykonanie uzyskanego podstępnie wyroku prawomocnego powód
odpowiada na zasadzie art. 415 k.c. Jak się wydaje, z przyczyn wskazanych
już przy omawianiu orzeczeń natychmiast wykonalnych zachowania powoda egzekwującego wyłudzony wyrok nie można oceniać w kategoriach
nadużycia prawa przez powoda. Jego zachowanie jest naganne z uwagi na
to, że prowadzi on egzekucję pomimo świadomości, że orzeczenie jest wadliwe i wadliwość ta została przez niego podstępnie wywołana59.
Przypadki, w których powód ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą
względem pozwanego za wykonanie wadliwego prawomocnego orzeczenia,
są więc, jak widać, zbieżne z sytuacjami, w których powstaje odpowiedzialność
za wykonanie orzeczenia nieprawomocnego zaopatrzonego w rygor natychmiastowej wykonalności. Jest to zrozumiałe, skoro w jednym i drugim przypadku identyczna jest zasada odpowiedzialności. Brak zróżnicowania w tym
względzie przy istnieniu istotnej odmienności co do charakteru orzeczeń prawomocnych i nieprawomocnych uwypukla tezę o niedostateczności ochrony
zapewnianej pozwanemu przez obowiązek odszkodowawczy powoda na zasadzie winy w przypadku wykonania orzeczeń nieprawomocnych.
III. Określenie rozmiaru obowiązku odszkodowawczego powoda jest
zagadnieniem wspólnym dla problematyki odpowiedzialności za wykonanie
orzeczeń prawomocnych, jak i natychmiast wykonalnych orzeczeń nieprawomocnych. Powód odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone pozwanemu wskutek wykonania wyroku, jeśli pozostają one w związku przyczynowym z wykonaniem60. Naprawienie szkody zgodnie z regułą art. 363 k.c.
może nastąpić przez przywrócenie stanu poprzedniego lub przez zapłatę odszkodowania w pieniądzu. Przede wszystkim pozwany może żądać zwrotu
Por. odmienną judykaturę niemiecką powołaną przez Z. Halperna (Zagadnienie niedozwolonego wykorzystania…, s. 658). Zob. też: A. Blomeyer, Zivilprozessrecht, s. 606; H.F. Gaul, M. Sawczuk, Obalenie
prawomocnych orzeczeń…, s. 40 i n. Rodzajem podstępu jest zmowa między powodem a pozwanym
w tzw. fikcyjnym procesie. Zob. co do tego: W. Siedlecki, Fikcyjny proces cywilny, PiP 1955, nr 2, s. 224;
E. Wengerek, Odpowiedzialność wierzyciela…, s. 96 i n.
59
E. Wengerek (Odpowiedzialność wierzyciela…, s. 95 i n.) upatruje w tym nadużycia prawa.
60
Ibidem, s. 96.
58
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przedmiotu świadczenia lub podjęcia innych czynności niezbędnych do
przywrócenia stanu poprzedniego. O tyle więc treść roszczenia odszkodowawczego pokrywałaby się z treścią roszczenia o restitutio in integrum z art. 338
§ 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. Należy jednak przypomnieć i podkreślić, że
zakres restitutio in integrum w przypadku naprawienia szkody (art. 363 k.c.) jest
znacznie szerszy niż w przypadku wspomnianego roszczenia restytucyjnego
(por. rozdz. II.1 i II.3), toteż naprawienie szkody przez przywrócenie stanu poprzedniego może okazać się możliwe, choćby restytucja na podstawie
art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. możliwa nie była. Przykładowo
jeżeli powód zbył lub utracił podlegające zwrotowi rzeczy oznaczone co
do gatunku, pozwany może żądać naprawienia szkody w drodze wydania
mu innych rzeczy tego samego rodzaju, czego nie mógłby żądać w trybie
roszczenia restytucyjnego.
Jeśli restitutio in integrum w zakresie ustalonym stosownie do funkcji
roszczenia odszkodowawczego jest niemożliwe albo łączy się dla powoda
z nadmiernymi trudnościami lub kosztami (art. 363 k.c.), pozwany może
żądać wyłącznie odszkodowania w pieniądzu. Odszkodowanie pieniężne
wyrównuje w pierwszym rzędzie szkodę spowodowaną samym spełnieniem zasądzonego świadczenia (wartość rzeczy, koszt usługi itp.), ponadto
szkody poniesione w związku z egzekucyjnym wykonaniem wyroku, takie
jak: zapłacone lub wyegzekwowane grzywny, koszty egzekucyjne, szkody
spowodowane sprzedażą rzeczy poniżej jej wartości itp., a wreszcie – jak
się wydaje – również szkody będące pośrednim skutkiem wykonania orzeczenia, np. uszkodzenie lub zużycie rzeczy podlegającej zwrotowi itp. Zauważmy, że zgodnie z art. 361 § 2 k.c. naprawienie szkody obejmuje nie
tylko damnum emergens, ale i lucrum cessans, dlatego powód zobowiązany jest
również do zwrotu pozwanemu utraconych przezeń korzyści np. wskutek
pozbawienia go możliwości korzystania z rzeczy61.
Co do zasady natomiast wykluczyć należy naprawienie szkód spowodowanych wadliwością samych czynności egzekucyjnych. W tym przypadku
brak jest bowiem związku przyczynowego między zachowaniem powoda
a szkodą. Zagadnienie to, jak wspomniano, stanowi problem odrębny od
odpowiedzialności powoda za wykonanie wadliwego orzeczenia62.
W literaturze zachodnioniemieckiej rozważa się kwestię, czy powód jest zobowiązany do naprawienia szkody spowodowanej utratą zaufania w świecie biznesu wskutek podjęcia przeciw pozwanemu egzekucji. Zob. P. Schlosser, Zivilprozessrecht II…, s. 40. Przyjmuje się również, że pozwany
może żądać zwrotu kosztów leczenia w przypadku zachorowań wskutek „szoku egzekucyjnego”.
Zob. R. Zöller, Zivilprozessordnung, Köln 1984, s. 1761.
62
Zob. na ten temat: E. Wengerek, Odpowiedzialność wierzyciela…, s. 102–104; F. Zedler, Powództwo
o zwolnienie…; S. Rosmarin, Wadliwe czynności…, s. 585–593.
61
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IV. Kilka uwag poświęcić jeszcze trzeba zagadnieniu, czy pod względem odszkodowawczym tak samo traktować należy przypadki zmiany lub
uchylenia orzeczenia z przyczyn merytorycznych (art. 390, art. 412 § 2,
art. 347, art. 422 § 1 k.p.c.) oraz przypadki uchylenia orzeczenia z przyczyn
formalnych (art. 347 in fine, art. 388 § 3, art. 412 § 2, art. 422 § 1 k.p.c.).
Ponieważ nadal rozważamy odpowiedzialność za wyłudzenie wyroku,
sprecyzować trzeba, iż chodzi o rozgraniczenie wypadków, gdy podstęp
powoda wpłynął na treść merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy oraz
gdy podstęp dotyczył formalnych warunków procesu (np. wprowadzenie
w błąd co do istnienia przesłanek procesowych).
W pierwszej sytuacji istnienie odpowiedzialności powoda nie nasuwa żadnych wątpliwości. Powód wykonał bowiem wyłudzony przez siebie wyrok
niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy. Związane ze zmianą lub uchyleniem orzeczenia z przyczyn merytorycznych oddalenie powództwa przesądza kwestię, że wyegzekwowane świadczenie powodowi nie przysługiwało.
Inaczej natomiast przedstawia się sprawa, gdy uchylenie orzeczenia następuje z przyczyn formalnych. Powstaje bowiem pytanie, czy powód ma
obowiązek naprawienia szkody, jeśli treść rozstrzygnięcia sądu – pomimo
niedopuszczalności merytorycznego orzekania w sprawie – jest zgodna
z prawem. Wydaje się, że w zasadzie powód ponosi odpowiedzialność za
wykonanie orzeczenia, ale zakres odszkodowania jest węższy niż w przypadku, gdy uchylenie nastąpiło z przyczyn merytorycznych. W moim
przekonaniu bowiem w takim zakresie, w jakim spełnione na podstawie
orzeczenia świadczenie odpowiada prawu, pozwany nie ponosi szkody.
Powód nie jest więc zobowiązany ani do zwrotu świadczenia, ani do zapłaty jego wartości itp.63 Obowiązek odszkodowawczy obejmuje natomiast
naprawienie wszelkich szkód wyrządzonych pozwanemu wskutek egzekucji wadliwego orzeczenia, a w szczególności zwrot wyegzekwowanych
kosztów egzekucyjnych, wyrównanie uszczerbku spowodowanego sprzedażą rzeczy poniżej wartości itp.
VII. Analiza podstawowych kwestii związanych z odpowiedzialnością
odszkodowawczą powoda za wykonanie wadliwego orzeczenia nasuwa dwa
podstawowe wnioski co do relacji między roszczeniem odszkodowawczym
a roszczeniem o restitutio in integrum z art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c.
Odmienne stanowisko prezentuje literatura zachodnioniemiecka, według której roszczenie odszkodowawcze powstaje niezależnie od tego, czy uchylenie wyroku następuje z przyczyn merytorycznych, czy formalnych. Zob. R. Zöller, Zivilprozessordnung, s. 1762. Por. P. Schlosser, Zivilprozessrecht II…, s. 41; F. Stein, M. Jonas, Kommentar…, s. 3 i n. Pogląd ten jest jednak wypowiadany na tle
§ 717 ZPO, a więc w związku z opartą na zasadzie ryzyka odpowiedzialnością za wykonanie wyroku
natychmiast wykonalnego.
63
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Po pierwsze – roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej pozwanemu wskutek wykonania orzeczenia sądu umożliwia wyrównanie wszelkich szkód, o ile pozostają one w związku przyczynowym z wykonaniem
orzeczenia. W tym znaczeniu ma więc ono szerszy zakres niż roszczenie
o restitutio in integrum, które dotyczy tylko usunięcia zmian w sytuacji pozwanego urzeczywistnionych w wykonaniu orzeczenia. Ponadto – w odróżnieniu od roszczenia o restytucję, którego skuteczność jest uzależniona
od faktycznej możliwości przywrócenia stanu poprzedniego – roszczenie
o naprawienie szkody wchodzi w grę także wtedy, gdy zmiany urzeczywistnione na podstawie orzeczenia są w ogóle nierestytuowalne albo restytucja
stała się niemożliwa następczo.
Po drugie – roszczenie o naprawienie szkody, niezależnie od tego, czy
chodzi o wykonanie wadliwego orzeczenia prawomocnego, czy też natychmiast wykonalnego orzeczenia nieprawomocnego, oparte jest na zasadzie
winy. Oznacza to, że powód ponosi odpowiedzialność tylko w stosunkowo nielicznych wypadkach wyłudzania wyroku. Bez porównania szerszy
zasięg ma natomiast roszczenie o restytucję, które przysługuje pozwanemu bez względu na winę powoda,
Każde roszczenie ma zatem inne walory i skorzystanie z jednego z nich
w zasadzie nie czyni zbędnym dochodzenia drugiego. Tylko w przypadkach, gdy powodowi można przypisać winę, dochodzenie odszkodowawcze niesie ze sobą te same korzyści, które zapewnia roszczenie o restytucję,
ale i w tej sytuacji mogą się zdarzyć wypadki, iż zmiana urzeczywistniona
na podstawie wyroku nie powoduje szkody. Wtedy zaś usunięcie owej
zmiany jest możliwe tylko w drodze roszczenia o restytucję, które jest niezależne od faktu powstania szkody.
3. Zwrot nienależnego świadczenia
I. Pogląd, iż w przypadku uchylenia lub zmiany wykonanego orzeczenia sądowego pozwanemu przysługuje roszczenie o zwrot nienależnego
świadczenia (art. 410 k.c.), jest powszechnie przyjmowany w literaturze.
Zdaniem A. Ohanowicza roszczenie służące w tej sytuacji pozwanemu
jest typowym roszczeniem o zwrot nienależnego świadczenia, którego
podstawa prawna odpadła64. Pomimo zasadniczej zgodności poglądów
co do tego, że zwrot świadczenia spełnionego na podstawie orzeczenia
może opierać się na przepisach o nienależnym świadczeniu, w literaturze,
64
A. Ohanowicz, Glosa do orzeczenia SN z dnia 24 marca 1964 r., I CR 211/63, OSPiKA 1965,
nr 10, s. 440.
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zwłaszcza dawniejszej, występuje różnica zdań w kwestii, czy chodzi tu
o przypadek świadczenia spełnionego w celu wykonania nieistniejącego
zobowiązania (condictio indebiti)65, czy świadczenie, którego podstawa prawna odpadła (condictio causa finita)66. W literaturze powstałej na tle kodeksu
cywilnego do rozróżnienia tego nie przywiązuje się z reguły wagi, co – jak
można sądzić – jest konsekwencją faktu, iż obydwie podstawy są obecnie
(odmiennie niż w kodeksie zobowiązań) uregulowane w jednym przepisie
(art. 410 § 2 k.c.)67. Stwierdza się więc ogólnie, że do obowiązku zwrotu
mają zastosowanie przepisy o nienależnymi świadczeniu68 czy nawet szerzej – przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu (art. 405 k.c. i n.)69. Problem istnieje jednak nadal.
Według A. Ohanowicza podstawą prawną świadczenia pozwanego jest
zobowiązanie wynikające z wykonalnego orzeczenia sądu, czy to prawomocnego70, czy też nieprawomocnego71. Zmiana tego orzeczenia przez
wyższą instancję jest zaś przyczyną odpadnięcia podstawy świadczenia.
Autor nie przywiązuje więc wagi do tego, czy chodzi o orzeczenie prawomocne, czy też nieprawomocne orzeczenie natychmiast wykonalne72. Rozróżnienie takie przeprowadza natomiast I. Rosenblüth, który jako przykład
odpadnięcia podstawy prawnej świadczenia (art. 129 k.z.) wskazuje zmianę wykonalnego, lecz nieprawomocnego orzeczenia, natomiast o obaleniu
orzeczenia prawomocnego traktuje w uwagach do art. 128 k.z.73 Jednakże
65
Tak: Z. Fenichel, Odpowiedzialność za szkodę…, s. 308; L. Peiper, Komentarz do kodeksu postępowania
cywilnego (część pierwsza), t. II, Kraków 1934, s. 862; M. Richter, Kodeks postępowania cywilnego z przepisami
wprowadzającymi oraz pokrewnymi ustawami i rozporządzeniami, Przemyśl–Warszawa 1933, s. 296; W. Siedlecki, Natychmiastowa wykonalność…, s. 587.
66
Tak: A. Ohanowicz, Niesłuszne wzbogacenie, Warszawa 1956, s. 241; idem [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 491; idem, Glosa do orzeczenia SN z dnia 24 marca 1964 r., I CR 211/63,
OSPiKA 1965, nr 10, s. 440; J. Korzonek, I. Rosenblüth, Kodeks zobowiązań. Komentarz I, Kraków
1934, s. 260; E. Mielcarek, Los egzekucji po uchyleniu wyroku opatrzonego rygorem natychmiastowej wykonalności, NP 1960, nr 7–8, s. 98; Z. Radwański, Prawo zobowiązań, s. 226; W. Serda, Nienależne
świadczenie, Warszawa 1988, s. 89; R. Staniszewski, Z problematyki orzeczenia restytucyjnego, PUG
1966, nr 10, s. 318.
67
Tak: K. Piasecki, Zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia i przywrócenie stanu poprzedniego,
„Palestra” 1969, nr 3, s. 42.
68
K. Olejniczak, M. Gintowt, Wybrane zagadnienia z kodeksu postępowania cywilnego (opracowane na podstawie narady w Ministerstwie Sprawiedliwości), BMS 1965, nr 4, s. 20.
69
F. Rusek, Postępowanie zaoczne w procesie cywilnym, Warszawa 1966, s. 77; W. Siedlecki [w:] System prawa
procesowego cywilnego, t. III, Zaskarżenie orzeczeń sądowych, red. W. Siedlecki, Ossolineum 1986, s. 462.
Podobnie: E. Wengerek, Odpowiedzialność wierzyciela…, s. 102.
70
Glosa do orzeczenia SN z dnia 24 marca 1964 r., I CR 211/63, OSPiKA 1965, nr 10, s. 440.
71
A. Ohanowicz, Niesłuszne wzbogacenie, s. 241.
72
Podobnie: W. Serda, Nienależne świadczenie, s. 89.
73
J. Korzonek, I. Rosenblüth, Kodeks zobowiązań…, s. 256 i 260.
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przeciw poglądowi, że uchylenie lub zmiana wykonanego orzeczenia sądu
oznacza odpadnięcie podstawy prawnej zasądzanego w nim świadczenia,
można podnieść zastrzeżenia. Jak zauważa H. Mądrzak, natychmiast wykonalnego orzeczenia sądu nie można traktować jako podstawy prawnej
świadczenia w rozumieniu przepisów o nienależnym świadczeniu. Jego
zdaniem natychmiast wykonalnego orzeczenia sądu w zasadzie nie da się
podciągnąć pod określenie podstawy prawnej świadczenia rozumianej jako
cel czynności prawnej (causa) czy też jako każdy fakt, jeśli skutek obligacyjny jest normalnym jego następstwem. Orzeczenie sądowe ma bowiem
w większości przypadków znaczenie deklaratywne. Tylko w przypadku
orzeczeń konstytutywnych, które wyjątkowo nadają się do wykonania,
można – według H. Mądrzaka – mówić o powstaniu lub odpadnięciu podstawy prawnej świadczenia74. Przedstawiona argumentacja H. Mądrzaka
zachowuje swoje walory także w odniesieniu do orzeczeń prawomocnych.
Orzeczenie prawomocne, podobnie jak i nieprawomocne orzeczenie natychmiast wykonalne, nie jest samoistnym źródłem kreującym prawa podmiotowe; przeciwnie – prawomocność czerpie swą siłę właśnie z praw
podmiotowych, o które toczy się proces75. Dlatego też orzeczenia sądu
nie można traktować, poza przypadkami orzeczeń konstytutywnych, jako
źródła więzi zobowiązaniowej między stronami procesu, tj. więzi, która
– jak się przyjmuje – stanowi podstawę prawną świadczenia76. W poglądach upatrujących w uchyleniu lub zmianie wykonanego prawomocnego
orzeczenia sądu odpadnięcia podstawy prawnej świadczenia tkwią elementy materialnej teorii prawomocności77 odrzucanej obecnie nie tylko
w literaturze polskiej78. Tym bardziej za źródło zobowiązania nie można uważać nieprawomocnego wyroku sądowego zaopatrzonego w rygor
natychmiastowej wykonalności. Nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności oznacza bowiem tylko tyle, że może być on wykonany
jeszcze przed uprawomocnieniem się79. Rygor natychmiastowej wykonalności nie daje zaś powodowi względem pozwanego żadnych uprawnień
H. Mądrzak, Natychmiastowa wykonalność…, s. 108 i n.
Por. Ż. Stalev, Istota powagi…, s. 91 i n.; H.F. Gaul, M. Sawczuk, Obalenie prawomocnych orzeczeń…,
s. 42 i n.; Z. Resich, Res iudicata, Warszawa 1979, s. 32.
76
Zob. R. Longchamps de Berier, Zobowiązania, s. 222; A. Ohanowicz, Niesłuszne wzbogacenie, s. 280;
W. Czachórski, Czynności prawne przyczynowe i oderwane w polskim prawie cywilnym, Warszawa 1952, s. 284;
Z. Radwański, Prawo zobowiązań, s. 225.
77
Tak wyraźnie I. Rosenblüth (J. Korzonek, I. Rosenblüth, Kodeks zobowiązań…, s. 256), stwierdzając,
że „pozwany był z mocy samego wyroku obowiązany do świadczenia”.
78
Zob. A. Miączyński, Istota prawomocności w świetle poglądów nauki niemieckiej, SC 1975, t. XXV–XXVI,
s. 159–166; H.F. Gaul, M. Sawczuk, Obalenie prawomocnych orzeczeń…, s. 32 i n.
79
H. Mądrzak, Natychmiastowa wykonalność…, s. 18.
74
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o charakterze materialnoprawnym. Między powodem a pozwanym nie powstaje więc żadna więź obligacyjna. Powód może jedynie żądać przeprowadzenia egzekucji zgodnie z prawem procesowym, a pozwany musi się jej
podporządkować.
Uchylenie lub zmiana wykonanego orzeczenia (poza orzeczeniami konstytutywnymi) nie jest zatem, jak można by wnosić, typowym przypadkiem
odpadnięcia podstawy prawnej świadczenia. Okoliczność ta, zdaniem
H. Mądrzaka, nie stoi jednakże na przeszkodzie, aby normę dotyczącą
zwrotu świadczenia, którego podstawa prawna odpadła, stosować do
omawianego przypadku w drodze analogii80. Kwestię analogii we wspomnianym zakresie można uznać za dyskusyjną. Moim zdaniem wykonanie orzeczenia sądowego, które następnie zostało zmienione lub uchylone,
bardziej przypomina bowiem inny przypadek nienależnego świadczenia,
a mianowicie spełnienie świadczenia w celu wypełnienia nieistniejącego
zobowiązania (condictio indebiti). Skoro bowiem, jak starano się wykazać,
orzeczenie sądu – czy to prawomocne, czy też natychmiast wykonalne
orzeczenie nieprawomocne – nie tworzy stosunku materialnoprawnego
między stronami procesu, to przy założeniu, że rozstrzygnięcie sądu jest
wadliwe, wykonanie orzeczenia przedstawia się jako spełnienie świadczenia w celu wypełnienia zobowiązania, które w rzeczywistości nie istniało.
Przyznać jednak trzeba, iż nawiązywanie do condictio indebiti w odniesieniu
do świadczeń spełnionych lub wyegzekwowanych na podstawie orzeczenia
sądowego nasuwa pewne trudności interpretacyjne81. Trudności te wyłaniają się na tle pozostałych przesłanek powstania roszczenia o zwrot, które
są przewidziane w art. 411 ust. 1 k.c. Przesłankami condictio indebiti – obok
nieistnienia zobowiązania w chwili spełnienia świadczenia – jest: a) dokonanie świadczenia w zamiarze wypełnienia zobowiązania oraz b) błędne
mniemanie świadczącego o istnieniu zobowiązania82.
Jeśli chodzi o pierwszą z powyższych przesłanek, to podstawowa trudność
dotyczy kwestii, czy przymusowe wyegzekwowanie świadczenia albo „dobrowolne” spełnienie świadczenia, ale w celu uniknięcia przymusu egzekucyjnego, może być w ogóle uznane za wykonanie świadczenia przez dłużnika.
Zagadnienie to wyłania się na tle szerszego problemu, czy zachowaniu się
dłużnika zgodnemu z treścią zobowiązania musi towarzyszyć wola (zamiar)
wykonania zobowiązania, aby zachowanie mogło być uznane za spełnienie
Ibidem, s. 109 i n.
Zob. ibidem, s. 107 i n.
82
A. Ohanowicz, Niesłuszne wzbogacenie, 190 i n.; idem [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 489 i n.;
W. Serda, Nienależne świadczenie, s. 56–61.
80
81
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świadczenia. W literaturze nie ma co do tej kwestii zgodności83. Nie wnikając
w to skomplikowane zagadnienie, można zaryzykować przedstawienie kilku
spostrzeżeń, jakie nasuwają się w odniesieniu do egzekucji świadczenia lub
spełnienia świadczenia celem uniknięcia przymusu egzekucyjnego.
Ocena, czy przy egzekucyjnym wykonaniu świadczenia można w ogóle
mówić o zamiarze wykonania zobowiązania po stronie dłużnika, nie jest
jednoznaczna. W przypadku zastosowania tzw. przymuszających sposobów egzekucji, tj. sposobów polegających na wywarciu na dłużniku osobistego nacisku celem zmuszenia go do zachowania się realizującego cel egzekucji (grzywna z zamianą na areszt przewidziana np. w art. 1050 k.p.c.),
można przyjąć, iż po stronie dłużnika występuje zamiar wykonania zobowiązania, choć jego wola w tym względzie jest wymuszona. Woli dłużnika
nie da się natomiast ustalić w przypadku tzw. zaspokajających sposobów
egzekucji, tj. sposobów, które bezpośrednio powodują zaspokojenie wierzyciela (np. sposoby egzekucji świadczeń pieniężnych84) i są realizowane
praktycznie w ogóle bez udziału dłużnika. Nowoczesne prawo egzekucyjne, jak stwierdza W. Siedlecki, stara się w miarę możności korzystać
właśnie z zaspokajających sposobów egzekucji, a sposobów przymuszających używa jedynie w konieczności85. W związku z tym w przepisach k.p.c.
dominują zdecydowanie właśnie zaspokajające sposoby egzekucji, przy
których wola dłużnika jest bez znaczenia. Należy jednak pamiętać, że istotą egzekucji jest uzyskanie właśnie w drodze przymusu tego, czego dłużnik nie chce spełnić dobrowolnie. Wszelkie sposoby egzekucji orzeczenia
sądu w samym założeniu służą wypełnieniu zobowiązania stwierdzonego
w tym orzeczeniu86. Taki jest ich cel i sens. W wyniku egzekucji wierzyciel
uzyskuje zaspokojenie niezależnie od woli dłużnika, a zobowiązanie wygasa87. Pod względem skutków zaspokajające sposoby egzekucji zastępują
więc niewątpliwie spełnienie świadczenia przez dłużnika (w podobny sposób jak prawomocne orzeczenie zobowiązujące do złożenia oświadczenia
woli zastępuje to oświadczenie – art. 1047 § 1 k.p.c.).
Zob. T. Dybowski [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 77 i n.; H. Mądrzak, Natychmiastowa wykonalność…, s. 106 oraz powołana w obu pracach literatura.
84
Co do pojęcia zaspokajających sposobów egzekucji zob. W. Siedlecki, Postępowanie cywilne. Zarys
wykładu, Warszawa 1987, 432 i n.
85
Ibidem, s. 433.
86
Zob. F. Zedler, Powództwo o zwolnienie…, s. 15.
87
Por. W. Siedlecki [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, red. Z. Resich, W. Siedlecki,
Warszawa 1976, s. 1076. Inna rzecz, czy do wygaśnięcia zobowiązania dochodzi w tym wypadku
wskutek wykonania zobowiązania (spełnienia świadczenia), czy też w wyniku odpadnięcia celu
zobowiązania. W. Czachórski, Zobowiązania…, s. 227 i n.
83
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Nasuwa się jednak dalsza kwestia polegająca na tym, że w przypadku
zaspokajających sposobów egzekucji wierzyciel uzyskuje zaspokojenie bez
działań ze strony dłużnika; wprawdzie jego kosztem, ale bez jego udziału.
W związku z tym może powstać wątpliwość, czy w rozważanej sytuacji
mamy do czynienia ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika. W literaturze powszechnie aprobowane jest zapatrywanie, że świadczeniem jest
zgodne z treścią zobowiązania zachowanie się dłużnika88. Nie budzi jednak wątpliwości, że dłużnik nie musi spełnić świadczenia osobiście, lecz
może posłużyć się w tym celu innymi osobami działającymi z jego upoważnienia. Co więcej, przyjmuje się, że świadczenie może być spełnione
również przez osobę trzecią działającą bez upoważnienia dłużnika, np. gdy
chodzi o świadczenia pieniężne (art. 356 § 2 k.c.), a także w innych przypadkach, jeśli dłużnik wyraźnie się temu nie sprzeciwi89. Również egzekucja prowadzi do zaspokojenia wierzyciela wskutek działań osoby różnej od
dłużnika, w szczególności organu egzekucyjnego90. Sytuacja ta jest jednak
na tyle swoista, że nie wydaje się nawet potrzebne sięganie do wspomnianych reguł prawa cywilnego.
Pogląd, że w przypadku egzekucji następuje spełnienie świadczenia,
zdaje się wynikać bezpośrednio z celu postępowania cywilnego, a postępowania egzekucyjnego w szczególności. Jak zaznaczono w rozdz. I,
w doktrynie procesu cywilnego przyjęte jest zapatrywanie, że celem postępowania cywilnego jest konkretyzacja i realizacja norm prawa cywilnego.
Konkretyzacja normy prawnej znajduje wyraz w zasądzeniu świadczenia
(ewentualnie ustaleniu lub ukształtowaniu prawa lub stosunku prawnego) zgodnego z treścią zobowiązania dłużnika, które wynika ze stosunku prawnego, a w ogólniejszym sensie z normy prawnej obowiązującej
w zakresie stosunku między stronami. Celem egzekucji jest zaś ostateczne
urzeczywistnienie tej normy91 w drodze przymusowej realizacji świadczenia określonego w tytule egzekucyjnym. Tym, czego wierzyciel dochodzi
w procesie od dłużnika, jest więc spełnienie świadczenia. Spełnienie świadczenia jest bowiem zwykłym i naturalnym sposobem zaspokojenia wierzyciela i wygaśnięcia zobowiązania92. Egzekucja zgodnie ze swym celem
umożliwia zaś tylko wymuszenie tego, do czego dłużnik jest zobowiązany.
Por. T. Dybowski [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 71 i powołana tam literatura.
J. Dąbrowa [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 730 i n.
90
Por. M. Waligórski, Proces cywilny, t. I, Funkcja i struktura procesu, Warszawa 1947, s. 109.
91
Zob. E. Wengerek, Pojęcie, przedmiot i przesłanki postępowania egzekucyjnego oraz zabezpieczającego. Wstęp
do systemu prawa procesowego cywilnego, Ossolineum 1974, s. 339 i n.
92
W. Czachórski, Zobowiązania…, s. 227.
88
89
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Różnice istniejące niewątpliwie między dobrowolnym spełnieniem świadczenia a uzyskaniem go na drodze egzekucji93 są efektem wykorzystania
procesowych mechanizmów realizacji praw cywilnych. Dlatego też brak
jest podstaw do przyjęcia, że zaspokojenie wierzyciela w toku egzekucji
i wygaśnięcie zobowiązania następuje z innej przyczyny niż spełnienie
świadczenia. Uzyskanie świadczenia w drodze egzekucji, niezależnie od
zastosowanych sposobów egzekucji, powinno być zatem traktowane zawsze jak spełnienie świadczenia przez samego dłużnika. Przy takim założeniu egzekucyjnemu wykonaniu świadczenia brak jest tylko dobrowolności, co wynika z natury egzekucji.
Podobny brak dobrowolności, chociaż w mniejszym nasileniu, występuje w przypadku, gdy świadczenie spełnia sam dłużnik, ale czyni to
w celu uniknięcia przymusu. W świetle sformułowania art. 411 pkt 1 k.c.
niewątpliwe jest, że pojęcie nienależnego świadczenia obejmuje przypadek
spełnienia świadczenia w celu uniknięcia przymusu. Przez przymus rozumie się zaś nie tylko brak swobody z art. 82 k.c. (przymus fizyczny) i groźbę z art. 87 k.c. (przymus psychiczny), ale m.in. również przymus prawny,
np. właśnie egzekucję94. Tym bardziej, jak się wydaje, pojęcie nienależnego
świadczenia obejmuje więc spełnienie świadczenia pod przymusem egzekucyjnym95. Zatem niezależnie od sygnalizowanych wątpliwości natury
teoretycznej zarówno spełnienie świadczenia w celu uniknięcia przymusu, jak i egzekucyjne wykonanie świadczenia jest spełnieniem świadczenia
w rozumieniu przepisów o nienależnym świadczeniu (art. 410 k.c. i n.).
Zapatrywanie to leży zresztą u podstaw wszystkich poglądów, które upatrują w roszczeniu o zwrot świadczenia spełnionego lub wyegzekwowanego na podstawie orzeczenia sądu condictio causa finita czy też condictio indebiti.
Jeśli chodzi o drugą przesłankę powstania roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia (condictio indebiti), tj. błędne mniemania świadczącego
o istnieniu zobowiązania, H. Mądrzak wykazał, iż w przypadku wykonania wyroku trudno byłoby przyjąć, że do spełnienia świadczenia dochodzi
wskutek błędu solovensa co do istnienia zobowiązania96. Zmiana wykonanego wyroku dowodzi bowiem, że ocena dłużnika od samego początku była
trafna, a błąd (oczywiście w innym znaczeniu) tkwił w orzeczeniu sądu97.
Omawia je szerzej: M. Waligórski, Proces cywilny, t. I, s. 109–113.
Zob. W. Serda, Nienależne świadczenie, s. 164 i n.; M. Nestorowicz [w:] Kodeks cywilny z komentarzem,
red. J. Winiarz, Warszawa 1980, s. 373; A. Ohanowicz [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 502.
95
Tak wyraźnie na tle art. 131 k.z.: J. Korzonek, I. Rosenblüth, Kodeks zobowiązań…, s. 264. Zob. też:
A. Ohanowicz, Niesłuszne wzbogacenie, s. 309.
96
H. Mądrzak, Natychmiastowa wykonalność…, s. 108.
97
Ibidem.
93
94
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Argumenty te nie stoją jednak na przeszkodzie, aby przyjąć, że w omawianej sytuacji powstaje właśnie roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia.
Przepis art. 411 pkt 1 k.c. odstępuje bowiem od wymogu błędu w przypadku, gdy spełnienie świadczenia nastąpiło w celu uniknięcia przymusu98,
a z taką sytuacją, jak zaznaczono, mamy do czynienia w razie spełnienia
świadczenia pod groźbą egzekucji lub w toku egzekucji99.
Spełnienie świadczenia w celu uniknięcia przymusu egzekucyjnego lub
bezpośrednio w toku egzekucji nie wyczerpuje jeszcze wszystkich możliwych sytuacji, które mogą powstać w związku z wykonaniem orzeczenia
sądowego. Pewną odmienność zdaje się wykazywać przypadek spełnienia
przez dłużnika świadczenia na skutek „respektu” dla orzeczenia, bez bezpośredniego zagrożenia egzekucją, np. w sytuacji, gdy tytuł egzekucyjny nie
został jeszcze nawet zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Można zadać
sobie pytanie, czy świadczenie spełnione w takich okolicznościach z uwagi na brak bezpośredniego zagrożenia egzekucją jest świadczeniem w celu
uniknięcia przymusu. Gdyby się bowiem okazało, że świadczenia takiego nie
można uznać za świadczenie spełnione w celu uniknięcia przymusu, obowiązek zwrotu – zgodnie z art. 411 pkt 1 k.c. – byłby wyłączony. Dłużnik,
świadcząc, wiedział bowiem, iż nie jest do tego zobowiązany. Sama wątpliwość co do istnienia zobowiązania stwierdzonego orzeczeniem (a więc i co
do trafności rozstrzygnięcia), której przejawem jest zaskarżenie orzeczenia
przez dłużnika, ma ten sam skutek co świadomość braku zobowiązania100.
W literaturze i orzecznictwie, jak zauważa W. Serda, panuje obecnie
tendencja do szerokiego ujmowania wyrażenia „spełnienie świadczenia
w celu uniknięcia przymusu”101. Wyrażenie to obejmuje nie tylko świadczenie w celu uniknięcia bezpośredniego przymusu102, ale również spełnienie
świadczenia w przymusowym położeniu, pod naciskiem okoliczności103.
Myślę, że przy zastosowaniu elastycznej wykładni nie można wykluczyć
poglądu, że dłużnik, przeciw któremu opiewa tytuł egzekucyjny, jest
98
W literaturze niemieckiej (R. v. Mayr, Die Bereicherungsanspruch des deutschen bürgerlichen Rechts, Leipzig 1903, s. 524) przyjmuje się, że w razie zapłaty pod naciskiem grożącej egzekucji nie ma zastosowania § 815 BGB statuujący wymóg błędu świadczącego, który to przepis stosuje się tylko do
świadczenia dobrowolnego. Zob. A. Ohanowicz, Niesłuszne wzbogacenie, s. 211 i n.
99
Okoliczności tej pomimo analogicznego sformułowania art. 131 k.z. zdaje się nie brać pod uwagę
H. Mądrzak (Natychmiastowa wykonalność…).
100
A. Ohanowicz, Niesłuszne wzbogacenie, s. 206; W. Serda, Nienależne świadczenie, s. 158.
101
W. Serda, Nienależne świadczenie, s. 163.
102
Tak: orzeczenie SN z dnia 17 stycznia 1958 r., 1 CR 560/57, OSN 1958, nr 3, poz. 82.
103
Tak: uchwała Izby Cywilnej SN z dnia 19 grudnia 1972 r., III CZP 57/71 (Wytyczne wymiaru
sprawiedliwości i praktyki w zakresie stosowania przepisów art. 412 k.c. i art. 197 k.p.c.), OSNCP
1977, nr 3, poz. 37.
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w przymusowym położeniu, zwłaszcza gdy chodzi o orzeczenie prawomocne, a także nieprawomocne orzeczenia natychmiast wykonalne. Wydaje się jednak, że najsłuszniejszym rozwiązaniem w omawianej sytuacji,
pozwalającym wykluczyć wszelkie wątpliwości, powinno być spełnienie
świadczenia z zastrzeżeniem obowiązku zwrotu, jeśli dłużnik wniósł lub
planuje wnieść środki zaskarżenia przeciw orzeczeniu. Zastrzeżenie obowiązku zwrotu według art. 411 pkt 1 k.c. umożliwia bowiem – niezależnie
od innych okoliczności – żądanie zwrotu świadczenia spełnionego przy
świadomości nieistnienia zobowiązania.
Podsumowując dotychczasowe uwagi, jestem zdania, że pozwany (dłużnik), który spełnił zasądzone w orzeczeniu sądu świadczenie lub od którego świadczenie to zostało wyegzekwowane, może – w razie uchylenia
lub zmiany orzeczenia – żądać zwrotu świadczenia na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu (art. 410 k.c. i n.). Dokonanie świadczenia
w wykonaniu orzeczenia sądu jest w zasadzie przypadkiem condictio indebiti
(spełnienie świadczenia, którego podstawa nie istniała), z wyjątkiem świadczeń spełnionych na podstawie orzeczeń konstytutywnych (zasądzających
świadczenie), które podpadają pod condictio causa finita (świadczenie, którego podstawa prawna odpadła). Obowiązek zwrotu świadczenia powstaje
niezależnie od tego, czy do wykonania wyroku doszło w toku egzekucji,
czy też wyrok wykonał sam dłużnik w celu uniknięcia egzekucji, a także jeśli świadczenie spełniono bez bezpośredniego zagrożenia egzekucją, pod
warunkiem jednak zastrzeżenia obowiązku zwrotu.
II. Konsekwencją poglądu, że roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu orzeczenia sądu, które następnie zostało zmienione lub
uchylone, to condictio indebiti, jest wniosek, że roszczenie o zwrot powstaje
niezależnie od faktu uchylenia lub zmiany wadliwego orzeczenia. Niezbędne
jest natomiast ustalenie okoliczności, że pozwany nie był zobowiązany do
świadczenia względem powoda. Zauważmy w związku z tym, iż kwestia braku zobowiązania jest przesądzona w zasadzie tylko wtedy, gdy zmiana lub
uchylenie orzeczenia następuje z przyczyn merytorycznych. Jeśli bowiem
w grę wchodzą wyłącznie przyczyny formalne (procesowe), uchylenie orzeczenia następuje bez względu na to, czy podstawa prawna świadczenia rzeczywiście istnieje. Analogiczny problem powstaje w przypadku roszczenia
o restytucję z art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. i był przy tej okazji
szerzej omówiony (rozdz. I.3). Podkreślmy więc tylko, że zasadniczo inaczej
przedstawia się sprawa w przypadku nadających się do wykonania orzeczeń
konstytutywnych. Jak bowiem wspomniano, stanowią one samoistną podstawę prawną świadczenia, wobec czego roszczenie o zwrot (condictio causa
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finita) powstaje bez względu na przyczynę uchylenia orzeczenia. I w tym
względzie aktualność zachowują uwagi poczynione w rozdz. I.3.
III. Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 405 k.c., która odnosi się też
do nienależnego świadczenia (art. 410 k.c.), zwrot wzbogacenia powinien
nastąpić w naturze, a gdyby to było niemożliwe, roszczenie ogranicza się
do zwrotu wartości świadczenia. O tym, czy zwrot w naturze jest możliwy, decyduje w pierwszym rzędzie rodzaj świadczenia. Praktycznie zwrot
w naturze możliwy jest tylko wtedy, gdy chodzi o świadczenia polegające
na daniu (dare). Nie da się natomiast z reguły zwrócić w naturze świadczeń
polegających na czynieniu (facere), a także na nieczynieniu (non facere), znoszeniu (pati) lub zaprzestaniu (ommitere). W grę wchodzi więc wyłącznie
zapłata ich wartości, o ile w ogóle mają wartość majątkową104.
Jak była mowa w rozdz. I, roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia
okazuje się niekiedy zawodne jako sposób usunięcia skutków wykonania
wadliwego orzeczenia sądu. Przypomnijmy, że dzieje się tak w przypadku,
gdy pomimo spełnienia świadczenia przez pozwanego powód nie staje się
wzbogaconym. Jak bowiem wykazał A. Ohanowicz, nienależne świadczenie jest tylko szczególnym przypadkiem bezpodstawnego wzbogacenia,
w związku z czym roszczenie o zwrot świadczenia powstaje wtedy, kiedy
istnieje wzbogacenie accipiensa, tzn. kiedy nastąpiło powiększenie jego
majątku przez faktyczny przybytek lub zaoszczędzenie wydatku105.
Brak wzbogacenia po stronie powoda może wynikać z różnych przyczyn.
Przyczyną może być treść stosunku prawnego łączącego powoda z pozwanym, na tle którego doszło do zasądzenia świadczenia. Tak więc nie staje się
wzbogaconym powód będący właścicielem rzeczy, który otrzymuje w wykonaniu wyroku od pozwanego-najemcy rzecz w związku z wygaśnięciem
stosunku najmu, nawet jeśli później wyrok zostaje zmieniony dlatego, że
stosunek najmu nie wygasł. Nie jest bowiem wzbogaceniem otrzymanie rzeczy przez osobę, której przysługuje do rzeczy prawo106. Zresztą w podanym
przykładzie zwrot świadczenia mógłby być wykluczony również na tej podstawie, że w istocie chodzi o świadczenie spełnione, zanim wierzytelność
o zwrot rzeczy stała się wymagalna (art. 411 pkt 4 k.c.).
Brak wzbogacenia po stronie powoda niekiedy wynika z właściwości
świadczenia. Dotyczy to zwłaszcza świadczeń nieposiadających żadnej
A. Ohanowicz [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 494.
A. Ohanowicz, Niesłuszne wzbogacenie, s. 249 i n.; idem [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1,
s. 493 i n.
106
Zob. na ten temat: E. Łętowska, W sprawie dopuszczalności kondykcji wobec nabywcy rzeczy ruchomej
zbytej nieodpłatnie przez nieuprawnionego [w:] Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej J.S. Piątowskiego, Ossolineum 1985, s. 106 i n.
104
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wartości majątkowej, jak np. niektóre świadczenia polegające na zaniechaniu107. W związku z tą kwestią należy zwrócić jeszcze uwagę, że
w przypadku wykonania niektórych orzeczeń korzyść (wzbogacenie),
jaką powód uzyskuje ze świadczenia pozwanego, ma całkiem inny charakter niż strata ponoszona przez tego ostatniego. Jako przykład może
posłużyć sytuacja powstająca wskutek wykonania orzeczenia nakazującego pozwanemu rozebranie części ogrodzenia celem umożliwienia powodowi wykonania prawa przechodu przez jego grunt. Strata poniesiona
przez pozwanego wskutek wykonania zasądzonego świadczenia obejmuje z jednej strony koszt wykonania czynności, z drugiej zaś utratę wartości reprezentowanej przez rozebrane ogrodzenie. Tymczasem powód
nie odnosi ze spełnienia świadczenia żadnej bezpośredniej korzyści majątkowej. Jego korzyść, a i to nie zawsze wymierna w pieniądzu, wynika
dopiero z wykonania prawa przechodu (np. zaoszczędzenie wydatków
na przejazd trasą dłuższą itp.), z czym łączy się już dalsze świadczenie
pozwanego polegające na znoszeniu. W tej sytuacji można w ogóle wątpić, czy pomiędzy ewentualnym wzbogaceniem powoda a zubożeniem
pozwanego zachodzi związek108, który uzasadniałby powstanie roszczenia o zwrot wartości świadczenia.
Sytuacje analogiczne do opisanej wyżej powstają z regały również
w przypadku świadczeń, które – ogólnie mówiąc – polegają na wykonaniu
czynności dotyczących własnej sfery pozwanego, jak np. usunięcie zmian
wprowadzonych wbrew obowiązkowi nieczynienia, o którym mowa
w art. 1051 § 3 k.p.c. itp. Cechą wspólną tego rodzaju świadczeń jest to, że
chociaż powodują zubożenie pozwanego, nie prowadzą do wzbogacenia
się powoda. W związku z tym w trybie roszczenia o zwrot nienależnego
świadczenia nie jest możliwa likwidacja straty poniesionej przez pozwanego wskutek wykonania orzeczenia opiewającego na takie świadczenie.
IV. Dotychczas wskazywano na przypadki, gdy wskutek spełnienia
świadczenia przez pozwanego w ogóle nie dochodzi do wzbogacenia powoda. Obecnie zwróćmy pokrótce uwagę na sytuację, gdy wzbogacenie
powstałe wskutek wypełnienia świadczenia przez pozwanego przestaje
istnieć post factum. Chodzi więc o brak wzbogacenia spowodowany „nieproduktywnym”109 zużyciem lub utratą korzyści przez powoda, którego
skutkiem jest w zasadzie wygaśnięcie obowiązku wydania korzyści lub
zwrotu jej wartości (art. 409 k.c.).
A. Ohanowicz, Niesłuszne wzbogacenie, s. 250 i n.
Zob. ibidem, s. 255.
109
Zob. ibidem, s. 342; W. Serda, Nienależne świadczenie, s. 246.
107
108
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Wspomniana ewentualność wygaśnięcia obowiązku zwrotu jest istotnym czynnikiem, który dość łatwo może pozbawić pozwanego możliwości uzyskania zaspokojenia swych pretensji względem powoda, zwłaszcza
gdy powód przez własne działania doprowadzi do odpadnięcia wzbogacenia. Niekorzystne następstwa takiego stanu rzeczy są łagodzone o tyle, że
zgodnie z art. 409 k.c. in fine obowiązek zwrotu nie wygasa, jeśli ten, kto
wyzbył się lub zużył korzyść, powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu. Pod tym względem zachodzi jednak różnica pomiędzy przypadkami
uzyskania świadczenia na podstawie natychmiast wykonalnego orzeczenia
nieprawomocnego oraz na podstawie orzeczeń prawomocnych.
W literaturze110 i orzecznictwie111 istnieje zgada co do tego, że strona
egzekwująca na podstawie nieprawomocnego, lecz wykonalnego wyroku
powinna liczyć się z obowiązkiem zwrotu, wobec czego o wygaśnięciu obowiązku wydania korzyści nie może być mowy. Kwestia ta nie jest jednak
oczywista w przypadku wykonania orzeczeń prawomocnych. Prawomocność orzeczenia zwalnia powoda od obowiązku liczenia się z możliwością
zwrotu uzyskanej na jego podstawie korzyści w razie uchylenia lub zmiany
orzeczenia w trybie rewizji nadzwyczajnej lub skargi o wznowienie postępowania112. Są to bowiem środki procesowe nadzwyczajne. W piśmiennictwie
podkreśla się, że w przeciwnym razie żaden prawomocny wyrok nie gwarantowałby skuteczności świadczenia, co doprowadziłoby do zachwiania
pewności obrotu113. Podobnie należy traktować wypadki, gdy do uzyskania
świadczenia doszło na podstawie orzeczenia nieprawomocnego, ale wyzbycie się korzyści nastąpiło w czasie, gdy orzeczenie było już prawomocne114.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego stoi na stanowisku, że gdy chodzi
o orzeczenia prawomocne, obowiązek liczenia się z możliwością zwrotu
powstaje z chwilą uzyskania wiadomości o zaskarżeniu prawomocnego
L. Domański, Instytucje kodeksu zobowiązań. Część ogólna, Warszawa 1936, s. 576; A. Ohanowicz, Glosa
do orzeczenia SN z dnia 24 marca 1967 r., PZP 42/66, NP 1967, nr 12, s. 1697 i n.; K. Olejniczak,
M. Gintowt, Wybrane zagadnienia…, s. 21; H. Mądrzak, Natychmiastowa wykonalność…, s. 111 i n.;
W. Serda, Nienależne świadczenie, s. 254.
111
Orzeczenie SN z dnia 1 kwietnia 1953 r., I C 131/53, NP 1953, nr 10, s. 91; z dnia 24 września
1966 r., III CZP 30/66, OSNCP 1967, poz. 127; z dnia 24 marca 1967 r., III PZP 42/66, OSNCP
1967, poz. 124.
112
Tak: A. Ohanowicz, Glosa do orzeczenia SN z dnia 24 marca 1964 r., I CR 211/63, OSPiKA
1965, nr 10, s. 440; K. Olejniczak, M. Gintowt, Wybrane zagadnienia…, s. 21; W. Serda, Nienależne
świadczenie, s. 255; W. Siedlecki [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. III, s. 462; H. Mądrzak, Likwidacja następstw bezpodstawnej egzekucji na tle art. 338 § 1 k.p.c. [w:] Księga pamiątkowa ku czci K. Stefki,
Warszawa–Wrocław 1967, s. 188; E. Wengerek, Odpowiedzialność wierzyciela…, s. 102.
113
A. Ohanowicz, Glosa do orzeczenia SN z dnia 24 marca 1964 r., I CR 211/63, OSPiKA 1965,
nr 10.
114
W. Serda, Nienależne świadczenie, s. 254.
110
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wyroku rewizją nadzwyczajną lub o wniesieniu skargi o wznowienie postępowania115. Trafnie jednak podniesiono w literaturze, że pomimo prawomocności wyroku, z obowiązkiem zwrotu powinna liczyć się strona,
która wyłudziła korzystny dla siebie wyrok116. Dyskusyjne jest natomiast
zapatrywanie, że obowiązek liczenia się z możliwością zwrotu istnieje
w każdym wypadku, gdy strona pozytywnie wiedziała, że świadczenie jej
się nie należy, a zostało to potwierdzone w orzeczeniu uwzględniającym
nadzwyczajny środek zaskarżenia117. Wymagałoby to ustalenia, że powód
miał świadomość zarówno wadliwości orzeczenia, jak i konkretnych przyczyn, które do powstania wadliwości doprowadziły (np. fałszywe zeznania świadków), choć nie były spowodowane przez powoda. Samo przekonanie powoda, że orzeczenie nie jest trafne, jeśli nie łączy się z wiedzą
o konkretnych przyczynach błędu, nie wydaje się dostateczną podstawą
do przyjęcia, iż powinien on liczyć się z obowiązkiem zwrotu. Powód nie
musi przecież kontrolować prawidłowości rozstrzygnięcia sądu. Gdyby
zaś powód wiedział o przyczynach, które spowodowały wadliwość orzeczenia, a mimo to z orzeczenia świadomie skorzystał, to jeśli chodzi o powinność liczenia się z obowiązkiem zwrotu, należy traktować go tak samo
jak powoda, który wyrok wyłudził.
V. Zestawienie roszczenia o zwrot nienależnego świadczenia (art. 410
k.c.) z roszczeniem o restytucję z art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. nasuwa pewne wnioski co do wzajemnego stosunku obu roszczeń. Otóż przy
założeniu przyjmowanym w niniejszej pracy, iż roszczenie o restytucję jest
roszczeniem samodzielnym, które nie opiera się na przepisach o nienależnym świadczeniu, roszczenie to zapewnia pozwanemu pełniejszą ochronę
jego interesów niż roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia. Roszczenie
o restytucję jest bowiem niezależne od istnienia po stronie powoda wzbogacenia. Znajduje ono zastosowanie w każdym przypadku, gdy wskutek wykonania orzeczenia powstaje zmiana stanu faktycznego lub prawnego, choćby
nie łączyła się ona z przesunięciem majątkowym (wzbogaceniem). Przesłanką roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia jest natomiast wzbogacenie powoda, dlatego też roszczenie to nie powstaje lub wygasa, jeśli powód
wskutek wykonania orzeczenia nie wzbogacił się albo wzbogacenie utracił.
W związku z tym warto zauważyć, że roszczenie z tytułu nienależnego
świadczenia nie zawsze pokrywa w całości stratę poniesioną przez pozwanego wskutek wykonania orzeczenia Jeśli bowiem pomiędzy wielkością
Orzeczenie SN z dnia 25 stycznia 1971 r., I CR 552/70, OSNCP 1971, poz. 161.
W. Serda, Nienależne świadczenie, s. 256.
117
Ibidem.
115
116
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wzbogacenia powoda a wielkością zubożenia pozwanego zachodzi różnica, to o rozmiarze obowiązku zwrotu decyduje wartość mniejsza118.
Przykładowo w razie wyegzekwowania świadczenia pieniężnego pozwany
może żądać wyrównania poniesionej przez siebie straty tylko w takim zakresie, w jakim powód z egzekucji skorzystał. Roszczenie nie obejmuje
zaś wyrównania zubożenia spowodowanego np. zapłatą kosztów egzekucyjnych czy sprzedażą rzeczy poniżej jej wartości. W tym zakresie brak
bowiem wzbogacenia powoda. Do wyrównania tych uszczerbków nie prowadzi jednak również roszczenie o restytucję. Pod tym względem istnieje
podobieństwo między tymi roszczeniami.
Niewątpliwym ograniczeniem roszczenia o restytucję, w porównaniu
z roszczeniem z tytułu nienależnego świadczenia, jest natomiast zawężenie możliwości usunięcia skutków wykonania orzeczenia sądu w zasadzie
wyłącznie do restytucji naturalnej. Roszczenie o restytucję nie służy więc
tam, gdzie sama restytucja jest niemożliwa, np. gdy świadczenie pozwanego polegało na wykonaniu czynności (świadczeniu usług) na rzecz powoda
itp. Niemożliwość restytucji (zwrotu świadczenia w naturze) nie stoi zaś na
przeszkodzie dochodzeniu przez pozwanego zwrotu wartości świadczenia
w trybie roszczenia z tytułu nienależnego świadczenia.
4. Odpowiedzialność odszkodowawcza sędziego oraz Skarbu
Państwa z tytułu wydania wadliwego orzeczenia
W literaturze polskiej zauważyć można pewną powściągliwość w podejmowaniu problematyki odpowiedzialności sędziego oraz Skarbu Państwa za szkody wyrządzone stronom procesu wskutek wydania wadliwego
orzeczenia. Dowodem powyższego jest fakt, że rozważania na tle art. 418
k.c., który reguluje odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariusza państwowego na skutek wydania orzeczenia
lub zarządzenia, koncentrują się wokół problematyki decyzji administracyjnej119. Być może ta powściągliwość, a nawet niechęć spowodowana jest,
A. Ohanowicz, Niesłuszne wzbogacenie, s. 312 i n.
Por. A. Szpunar, Odpowiedzialność Skarbu Państwa za funkcjonariuszy, Warszawa 1985, s. 224;
W. Czachórski [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 588; H. Dąbrowski [w:] Kodeks cywilny.
Komentarz, t. II, red. Z. Resich, Warszawa 1972, s. 1006 i n.; M. Nestorowicz [w:] Kodeks cywilny…,
red. J. Winiarz, s. 390 i n. Natomiast nieco szerzej o odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone wydaniem orzeczenia sądu: J. Kosik, Przedmiotowy zakres odpowiedzialności Skarbu
Państwa za szkody na podstawie art. 418 k.c., SC 1968, t. XI, s. 8 i n.; K. Piasecki, Z problematyki
odpowiedzialności Państwa za szkody wyrządzone na skutek wydania orzeczenia lub zarządzenia, „Palestra”
1962, nr 1–2, s. 73 i n. Zob. szerzej: W. Broniewicz, Odpowiedzialność sędziego w prawie polskim, SPE
1978, t. XX, s. 23 i n.
118

119
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jak stwierdza H.U. Walder-Bohner, „zrozumiałą obawą” przed pociąganiem do odpowiedzialności tego, który z racji swych funkcji sam jest powołany do stosowania prawa120. Bardzo skąpe jest też orzecznictwo Sądu
Najwyższego dotyczące tej kwestii121. Jeśli jednak rozważa się problem
likwidacji skutków wykonania wadliwego orzeczenia sądu, myśl o naprawieniu wynikłych stąd szkód przez sędziego, który wydał wadliwe orzeczenie, albo przez Skarb Państwa nasuwa się w naturalny sposób.
II. Problematyczne jest zagadnienie, w jakim stosunku pozostaje ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza sędziego do jego niezawisłości. Jak się wydaje, ogólnie można stwierdzić, że obie kwestie leżą w nieco
innych płaszczyznach122. Niezawisłość sędziowska, pojmowana jako podległość sędziego wyłącznie ustawie i własnemu wewnętrznemu przekonaniu123, nie zwalnia sędziego ze stosowania przy orzekaniu zasad wykładni
prawa, z tym że popełnione przez niego w tym zakresie błędy mogą być
korygowane wyłącznie w drodze nadzoru judykacyjnego124. Dla powstania
odpowiedzialności sędziego (jak też odpowiedzialności Skarbu Państwa) nie
wystarcza jednak fakt, że wydane orzeczenie było wadliwe, lecz konieczne
jest stwierdzenie, że zachowanie się sędziego było naganne, a więc stanowiło
czyn niedozwolony. Takie ujęcie ma doniosłe znaczenie w sytuacjach, gdy
odmienna ocena trafności orzeczenia opiera się np. wyłącznie na przyjęciu
innych zapatrywań125. Sędziemu nie można bowiem zarzucać, że reprezentuje odmienny pogląd prawny co do rozstrzyganej kwestii126. Uprawnia go
bowiem do tego niezawisłość. Niezawisłość sędziowska „nie chroni” natomiast sędziego, który przy orzekaniu dopuszcza się czynu niedozwolonego.
Podstawowym zagadnieniem jest zatem ustalenie. kiedy zachowanie
sędziego jest naganne i może być potraktowane jako czyn niedozwolony. Odpowiedzialność odszkodowawcza sędziego w braku szczególnego
120
H.U. Walder-Bohner, Zivilprozessrecht…, s. 527. Zob. też: W. Broniewicz, Odpowiedzialność sędziego…, s. 38.
121
Por. orzeczenie SN z dnia 18 lipca 1961 r., 1 CR 918/60, OSN 1962, poz. 140; orzeczenie SN
z dnia 7 stycznia 1972 r., II CR 324/71, OSNCP 1972, poz. 119.
122
Odmiennie: W. Broniewicz, Odpowiedzialność sędziego…, s. 38.
123
Tak: S. Włodyka, Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 1975, s. 201 i n. Por. Z. Resich, Nauka
o organach ochrony prawnej, Warszawa 1973, s. 30 i n.; J. Waszczyński, Ustrój organów ochrony prawnej
(w zarysie), Łódź 1971, s. 49 i n.
124
S. Włodyka, Ustrój organów…, s. 104; Z. Resich, Nauka o organach…, s. 37.
125
W literaturze stwierdza się, iż jest coś zasadniczo innego w tym, czy wyrok jest kwestionowany
w podstawie prawnej, czy też w podstawie faktycznej. Okoliczności faktyczne istnieją bowiem
obiektywnie, a poglądy prawne są zmienialne. Tak: H.F. Gaul, M. Sawczuk, Obalenie prawomocnych
orzeczeń…, s. 41.
126
S. Włodyka, Ustrój organów…, s. 103 i 106; W. Broniewicz, Odpowiedzialność sędziego…, s. 35 i n.;
J. Winiarz, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy, Warszawa 1962, s. 61.
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unormowania opiera się na ogólnej formule odpowiedzialności za czyny
własne (art. 415 k.c.)127. W związku z tym pozostaje wypowiedź Z. Resicha,
iż czyn niedozwolony sędziego to „bezprawnie zawinione działanie lub zaniechanie popełnione przy wykonywaniu powierzonych mu czynności”128.
Niejasne jest jednak, kiedy w zachowaniu sędziego występuje element bezprawności konstytuujący jego odpowiedzialność odszkodowawczą. Jak już
wspomniano, sama wadliwość rozstrzygnięcia zawartego w orzeczeniu nie
jest wystarczającą podstawą, aby uznać działalność sędziego za bezprawną. Interesujący pogląd w tej kwestii wypowiada H.U. Walder-Bohner. Według niego zarzut stawiany sędziemu nie dotyczy tego, że wydał błędne
orzeczenie, ale że przy prowadzaniu procesu nie zachował należytej staranności, która pozwoliłaby mu uniknąć błędu129. Jego zdaniem pojęcie
bezprawności nie odnosi się więc do orzeczenia, gdyż jest ono tylko ostatnia ogniwem w łańcuchu przyczynowym prowadzącym do wyrządzania
szkody. Bezprawność według H.U. Waldera-Bohnera polega na naruszaniu obowiązku starannego działania związanego z zawodem sędziego130.
Na uwagę zasługuje też teza wypowiedziana przez Sąd Najwyższy w wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa oraz państwowych osób prawnych za szkody
wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych131, według której oceniając
winę funkcjonariusza, sądy powinny mieć na uwadze treść art. 355 k.c. Przepis ten, stanowiąc, że dłużnik ma obowiązek zachowania należytej staranności, wyraża bowiem ogólną zasadę, która odnosi się nie tylko do stosunków
zobowiązaniowych ex contractu, ale również do obowiązku nieczynienia drugiemu szkody. Pogląd powyższy, choć wypowiedziany w związku z odpowiedzialnością Skarbu Państwa za funkcjonariusza, odnosi się również do
oceny winy funkcjonariusza odpowiadającego za czyn własny. Stosowane
kryteria winy powinny być bowiem w obu przypadkach jednakowe.
Przedstawiony pogląd, jak można sądzić, wyłącza poza zakres odpowiedzialności sędziego te jego działania, które są związane z wyrokowaniem, oceną zgromadzonego materiału dowodowego, wyważaniem podstaw prawnych rozstrzygnięcia, przyjęciem zapatrywań prawnych itp.,
Tak: W. Broniewicz, Odpowiedzialność sędziego…, s. 28.
Z. Resich, Nauka o organach…, s. 49.
129
H.U. Walder-Bohner, Zivilprozessrecht…, s. 529. Orzecznictwo kilku kantonów szwajcarskich
przyjmuje, że cywilnoprawna odpowiedzialność sędziego istnieje, gdy można przypisać mu winę
umyślną lub rażące niedbalstwo. Zob. M. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zürich 1958, s. 6.
130
Ibidem.
131
Uchwała Izby Cywilnej SN z dnia 15 lutego 1971 r., CIC III CZP 33/70, OSNCP 1971, nr 4,
poz. 59.
127
128
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a więc wypadki, gdy błąd leży wyłącznie w sferze rozumowania sędziego.
Odpowiedzialność wchodzi natomiast w grę, gdy wadliwość orzeczenia
jest spowodowana niedołożeniem należytej staranności przy prowadzeniu
procesu i błędu można było uniknąć, gdyby sędzia postępował starannie, np. wziął pod uwagę znajdujące się w aktach dokumenty, inne środki
dowodowe, nie uznał za prawdziwy dokument mimo oczywistych oznak
fałszerstwa, nie pominął (w pewnych okolicznościach) wnioskowanych
przez stronę środków dowodowych itp. W praktyce rozgraniczenie obu
sfer działalności sędziego może być niekiedy trudne. Jak się wydaje, niezbędne jest założenie, że gdyby sędzia postępował z należytą starannością
(np. przestudiował akta sprawy, zbadał wątpliwy dokument itp.), to będąc wykształcony i znając prawo, rozstrzygnąłby sprawę prawidłowo132.
Konieczne jest zatem wykazanie konkretnego uchybienia (działania lub
zaniechania) stanowiącego przejaw nienależytej staranności.
Wadliwość zachowania sędziego uzasadnia jego odpowiedzialność tylko
wtedy, gdy miał wpływ na wadliwe rozstrzygnięcie sprawy (związek przyczynowy). Jeśli zaś przy dołożeniu należytej staranności ze strony sędziego
zapadłoby takie samo rozstrzygnięcie, jego odpowiedzialność jest wyłączona. Ma to znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy w zachowaniu sędziego można
wprawdzie dopatrzeć się braku należytej staranności, niemniej wadliwość
orzeczenia wynika wyłącznie z jego działań w sferze nieobjętej odpowiedzialnością (wyrokowanie).
Niedołożenie należytej staranności jest jedną z postaci winy, chodzi
bowiem o zachowanie naganne, choć nieumyślne133. Tym bardziej odpowiada więc sędzia za działania umyślne, tzn. podjęte świadomie na szkodę
stron procesu.
Problematyka odpowiedzialności odszkodowawczej sędziego za szkodę wyrządzoną wykonaniem orzeczenia nasuwa cały szereg skomplikowanych i z praktycznego punktu widzenia ważnych kwestii, których omówienie w ramach niniejszej pracy nie jest możliwe. Wystarczy wspomnieć takie
zagadnienia, jak: kto ponosi odpowiedzialność w razie wydania orzeczenia
przez sąd w składzie kolegialnym albo w razie zmiany składu sądu w toku
postępowania czy wreszcie w przypadku, gdy sprawa była rozpoznawana
przez dwie instancje itp.
Konkluzją dotychczasowych uwag jest wniosek, że sędzia ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wydanie wadliwego orzeczenia tylko wtedy, gdy w jego działaniach lub zaniechaniach podejmowanych w związku
132
133

Por. H.U. Walder-Bohner, Zivilprozessrecht…, s. 529.
W. Czachórski, Zobowiązania…, s. 250 i n.

Rozdział IV. Roszczenie o restitutio in integrum…

145

z rozpoznaniem i rozstrzygnięciem sprawy można dopatrzeć się wadliwości polegającej na braku należytej staranności, jeżeli przy tym błąd w rozstrzygnięciu jest skutkiem owej wadliwości134. Odpowiedzialność odszkodowawcza nie dotyczy natomiast zachowania sędziego w sferze, w której jego
swobodę gwarantuje zasada niezawisłości sędziowskiej. Tak więc zakres odpowiedzialności sędziego jest ograniczony135.
Należy jeszcze zaznaczyć, że dochodzenie roszczenia o naprawienie
szkody przeciw sędziemu może nastąpić dopiero po wyłączeniu we właściwym trybie immunitetu sędziowskiego136.
W niniejszych uwagach abstrahuję od modyfikacji, jaką wprowadza do
odpowiedzialności sędziego kodeks pracy. Według art. 120 k.p. w razie
wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej zobowiązany do naprawienia szkody jest
wyłącznie zakład pracy. Pracownik ponosi natomiast odpowiedzialność
względem zakładu pracy, który naprawił szkodę. Zastosowanie tego przepisu w przypadku wyrządzenia szkody przez sędziego oznacza wyłączenie
jego odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do stron procesu,
przynajmniej gdy chodzi o szkody wyrządzone z winy nieumyślnej137. Wyłączną odpowiedzialność ponosi wówczas Skarb Państwa138.
III. Wina sędziego jest również przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej ponoszonej przez Skarb Państwa na podstawie art. 418 k.c. Jak
wspomniano, przepis ten reguluje odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną
W. Broniewicz (Odpowiedzialność sędziego…, s. 31, 33, 36) przyjmuje, że odpowiedzialność osobista
sędziego jest ograniczona do przypadków, gdy jego czyn stanowi przestępstwo lub delikt dyscyplinarny (art. 418 k.c.). Jak się jednak wydaje, ograniczenie to dotyczy wyłącznie odpowiedzialności
Skarbu Państwa za sędziego. Brak zaś podstaw, aby je stosować w przypadku odpowiedzialności
sędziego za czyn własny. Moim zdaniem sędzia odpowiada, nawet jeśli jego czyn nie jest ścigany
w trybie postępowania karnego lub dyscyplinarnego.
135
Por. W. Broniewicz, Odpowiedzialność sędziego…, s. 38. M. Guldener (Schweizerisches Zivilprozessrecht,
s. 7) podkreśla, że w procesie o odszkodowanie nie można kontrolować legalności prawomocnych
orzeczeń. Kwestia ta jest dyskutowana w literaturze polskiej w kontekście kontroli, z jaką wiąże się
stosowanie art. 418 k.c. do szkód wyrządzonych wydaniem decyzji administracyjnej. Zob. m.in.
H. Dąbrowski [w:] Kodeks cywilny…, t. II, red. Z. Resich, Warszawa 1972, s. 1010; W. Czachórski [w:]
System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 589; E. Łętowska, Odpowiedzialność państwa za szkody po nowelizacji
k.p.c., PiP 1980, nr 4, s. 58; J. Kosik, Przedmiotowy zakres…, s. 21 i n.; A. Szpunar, Odpowiedzialność
Skarbu Państwa…, s. 225 i n. W moim przekonaniu wystąpienie z roszczeniem i naprawienie szkód
wyrządzonych wydaniem orzeczenia w sprawie cywilnej przeciw sędziemu lub przeciwko Skarbowi
Państwa jest możliwe dopiero po uchyleniu lub zmianie orzeczenia. W przeciwnym razie roszczenie
odszkodowawcze stałoby się szczególnym środkiem kontroli prawidłowości orzeczeń. Do podobnego poglądu zdaje się skłaniać W. Broniewicz, Odpowiedzialność sędziego…, s. 30 i 37. Odmiennie: J.
Winiarz, Odpowiedzialność za szkody…, s. 60.
136
Z. Resich, Nauka o organach…, s. 46–48.
137
Tak: W. Broniewicz, Odpowiedzialność sędziego…, s. 31 i n.
138
Zob. na ten temat: ibidem, s. 31–33.
134
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przez funkcjonariusza państwowego na skutek wydania „orzeczenia lub
zarządzenia”. Jeśli chodzi o postępowanie cywilne w literaturze, wyjaśniono, że przez orzeczenie lub zarządzenie należy rozumieć wszelkie orzeczenia wydawane przez sąd w toku działalności jurysdykcyjnej, a więc wyroki
i postanowienia w procesie, postanowienia w postępowaniu nieprocesowym, nakazy zapłaty, zarządzenia tymczasowe o zabezpieczeniu powództwa, postanowienia w postępowaniu egzekucyjnym; odpowiedzialność
obejmuje także zarządzenia wydawane w toku postępowania przez sąd lub
przewodniczącego139. Sąd Najwyższy w wytycznych140 przyjął, że chodzi
tu o akty organów państwowych wydane przy zachowaniu określonej procedury, z zapewnieniem możliwości odwołania się itp. Odpowiedzialność
odszkodowawcza Skarbu Państwa ma węższy zakres w porównaniu z odpowiedzialnością sędziego za czyn własny. Stosownie bowiem do art. 418
k.c. Skarb Państwa odpowiada tylko wtedy, gdy przy wydaniu orzeczenia
nastąpiło naruszenie prawa ścigane w trybie postępowania karnego lub
dyscyplinarnego141. Zatem nie wystarcza, że zachowanie się sędziego było
wadliwe, lecz konieczne jest, aby wyczerpywało ono znamiona przestępstwa lub deliktu dyscyplinarnego. Dalszym ograniczeniem, o nieco innym
charakterze, jest wypływający z art. 418 k.c. wymóg, aby wina sprawcy
została stwierdzona wyrokiem karnym lub orzeczeniem dyscyplinarnym
albo uznana przez organ przełożony nad sprawcą szkody. Jest to niewątpliwie zawężenie możliwości uzyskania naprawienia szkody142, jako że to
szczególne „stwierdzenie winy” jest materialnoprawnym warunkiem powstania odpowiedzialności Skarbu Państwa143.
Zagadnienie uznania winy przez organ przełożony nad sprawcą szkody był przedmiotem rozważań w orzecznictwie (zwłaszcza na tle odpowiedzialności za decyzję administracyjną)144. W kwestii tej Sąd Najwyższy
w powoływanych wytycznych zajął ostatecznie stanowisko, że „nie jest
139
J. Kosik, Przedmiotowy zakres…, s. 8 i n. Podobnie: A. Szpunar, Odpowiedzialność Skarbu Państwa…,
s. 224 i 244; H. Dąbrowski [w:] Kodeks cywilny…, t. II, red. Z. Resich, Warszawa 1972, s. 1009. Szersze
ujęcie prezentuje: K. Piasecki, Z problematyki odpowiedzialności…, s. 77.
140
Zob. przyp. 103.
141
Zob. J. Winiarz, Odpowiedzialność za szkody…; W. Broniewicz, Odpowiedzialność sędziego…, s. 35.
142
Co do motywów wprowadzenia ograniczeń zob. J. Kosik, Przedmiotowy zakres…, s. 20–24; K. Piasecki, Z problematyki odpowiedzialności…, s. 74; A. Szpunar, Odpowiedzialność Skarbu Państwa…, s. 225
i n.; M. Wawiłowa, W kwestii odpowiedzialności państwa za szkody wyrządzone wskutek wydania orzeczeń lub
zarządzeń, PIP 1971, nr 8–9, s. 392.
143
K. Piasecki, Z problematyki odpowiedzialności…, s. 77 i n. Zob. jeszcze: A. Jakubecki, Prejudycjalność
w postępowaniu cywilnym, NP 1982, nr 7–8, s. 101.
144
Por. orzeczenie SN z dnia 12 kwietnia 1961 r., 3 CR 675/60, OSNCP 1963, poz. 12; z dnia 6 listopada 1967 r., I CR 345/67, OSPiKA 1969, nr 11, poz. 232 z glosą J. Łętowskiego; z dnia 6 listopada
1967 r., I CR 356/67, OSNCP 1969, nr 7–8, poz. 133.
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jednoznaczne z uznaniem winy funkcjonariusza uchylenie w postępowaniu administracyjnym lub sądowym orzeczenia albo zarządzenia przez
wyższą instancję z powodu naruszenia przepisów prawa lub nawet dlatego, że zostało ono wydane bez podstawy prawnej”. Pogląd ten odnośnie
do orzeczeń sądowych aprobuje A. Szpunar, stwierdzając, że w przypadku
tym nakazana jest szczególna ostrożność145. Krytyczne uwagi w literaturze
wywołuje natomiast inna teza wytycznych, a mianowicie ta, że uznanie
winy sprawcy powinno być dokonane przez przełożonego działającego urzędowo w tym charakterze i że wymaganiu temu nie czyni zadość
stwierdzenie winy w toku zeznań przed sądem w charakterze świadka.
Wspomniana teza uważana jest za zbyt rygorystyczną146. Dyskusyjne jest
również zagadnienie, czy stwierdzenie winy, o którym mowa, może mieć
charakter anonimowy, tzn. nieokreślający imiennie sprawcy147. Kwestia
miałaby duże znaczenie praktyczne w przypadku orzeczeń kolegialnych,
które – jak zauważa K. Piasecki – nie zawsze są jednomyślne i dlatego są
w pewnym sensie anonimowe148. Wydaje się jednak, że – skoro przy ocenie
winy sprawcy konieczne jest ustalenie konkretnej wadliwości jego postępowania (a nie tylko wadliwości orzeczenia) – nieuniknione w zasadzie jest
również ustalenie osoby, której zachowania dotyczy owa wadliwość.
Generalnie ustalanie winy sprawcy przez sąd orzekający o obowiązku
naprawienia szkody jest więc wyłączone149. Sąd orzekający rozstrzyga natomiast samodzielnie kwestię, czy przy wydaniu orzeczenia dopuszczono
się przestępstwa lub wykroczenia dyscyplinarnego. Nie da się jednak zaprzeczyć, że trudność związana z niełatwą w praktyce do wykazania winą
sędziego jest dodatkowo zwiększona wskutek wymagania, aby wina ta została stwierdzona w wyroku karnym lub orzeczeniu dyscyplinarnym albo
uznana przez organ przełożony nad sprawcą.
IV. Odpowiedzialność sędziego za czyn własny (art. 415 k.c.), podobnie jak i odpowiedzialność Skarbu Państwa na podstawie art. 418 k.c.,
nie obejmuje naprawienia szkód wynikających z wadliwego wykonania
orzeczenia150. Jest to konsekwencją faktu, że w tym przypadku pomiędzy
A. Szpunar, Odpowiedzialność Skarbu Państwa…, s. 239. Zob. też: H. Dąbrowski [w:] Kodeks cywilny…, t. II, red. Z. Resich, s. 1912.
146
Por. A. Szpunar, Odpowiedzialność Skarbu Państwa…, s. 241 i 248.
147
Tak: K. Piasecki, Z problematyki odpowiedzialności…, s. 82; H. Dąbrowski [w:] Kodeks cywilny…, t. II,
red. Z. Resich, s. 1013; A. Szpunar, Odpowiedzialność Skarbu Państwa…, s. 241; W. Broniewicz, Odpowiedzialność sędziego…, s. 28.
148
K. Piasecki, Z problematyki odpowiedzialności…, s. 82.
149
Wyjątek w tym względzie przewiduje § 2 art. 418 k.c.
150
Tak wytyczne. Zob. A. Szpunar, Odpowiedzialność Skarbu Państwa…, s. 239 i n.
145
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wadliwym orzeczeniem a szkodą brak jest związku przyczynowego. Za
wadliwość wykonania odpowiedzialność ponosi natomiast podmiot, który
tę wadliwość zawinił, w szczególności organ egzekucyjny lub wierzyciel,
którego dyspozycje doprowadziły do wadliwości czynności egzekucyjnej.
Możliwa jest również odpowiedzialność Skarbu Państwa, ale już nie na
podstawie art. 418 k.c.151, lecz na podstawie art. 417 k.c. (ogólna formuła
odpowiedzialności za funkcjonariusza państwowego152), albo częściej, gdy
sprawcą szkody jest komornik, na podstawie art. 796 § 2 k.p.c., który to
przepis jako lex specialis wyłącza zastosowanie art. 417–419 k.c.153
V. W podsumowaniu powyższego, z konieczności pobieżnego przeglądu niektórych zagadnień powstających na tle odpowiedzialności odszkodowawczej sędziego oraz Skarbu Państwa za szkody wyrządzone wskutek
wykonania wadliwego orzeczenia nasuwa się następująca konkluzja.
Odpowiedzialność odszkodowawcza sędziego ma ograniczony zakres, albowiem wchodzi ona w grę tylko wtedy, gdy wadliwość orzeczenia jest skutkiem braku należytej staranności w postępowaniu sędziego
przy rozpoznaniu sprawy, a zatem gdy można przypisać mu winę, choćby nieumyślną. Poza zakresem odpowiedzialności pozostają natomiast
dość liczne – jak można mniemać – przypadki, gdy zachowanie sędziego
jest staranne, a mimo to orzeczenie jest wadliwe wskutek nietrafnych
zapatrywań lub przekonań sędziego co do sprawy. Jeszcze węższy zakres ma odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez
sędziego wskutek wydania orzeczenia. W przypadku tym nie wystarcza
bowiem, że zachowanie sędziego było wadliwe, lecz konieczne jest, aby
jego czyn stanowił przestępstwo lub delikt dyscyplinarny. Dodatkowym
ograniczeniem w tym względzie jest wymóg stwierdzenia winy sędziego
w wyroku karnym lub orzeczeniu dyscyplinarnym albo uznania jej przez
organ przełożony.
W tym stanie rzeczy trudno byłoby upatrywać w roszczeniach odszkodowawczych przeciw sędziemu i przeciw Skarbowi Państwa „normalnego” sposobu likwidacji skutków wykonania wadliwego orzeczenia. Jeśli
ponadto wziąć pod uwagę pozaprawne opory, jakie w świadomości społecznej musi wywoływać dochodzenie naprawienia szkód od sędziego lub
Chyba że chodzi o szkodę wyrządzoną wykonaniem orzeczenia lub zarządzenia w postępowaniu
egzekucyjnym (zob. J. Kosik, Przedmiotowy zakres…, s. 9), z wyjątkiem jednak czynności komornika
(tak: W. Siedlecki [w:] Kodeks postępowania…, t. II, red. Z. Resich, W. Siedlecki, s. 1096 i 1099).
152
Przepis ten stosuje się również w przypadku wykonania orzeczeń nieistniejących. Zob. szerzej:
K. Piasecki, Z problematyki odpowiedzialności…, s. 85; J. Kosik, Przedmiotowy zakres…, s. 18 i n.
153
Orzeczenie SN z dnia 27 października 1971 r., I CR 427/71, OSNCP 1973, nr 5, poz. 88.
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w związku z jego działalnością od Skarbu Państwa, wydaje się, że w praktyce omawiane roszczenia odszkodowawcze będą wykorzystywane sporadycznie. Zdaniem W. Broniewicza154 ograniczenie, a nawet wyłączenie
odpowiedzialności odszkodowawczej sędziego z tytułu wadliwości wydanego orzeczenia jest jedną z gwarancji niezawisłości sędziowskiej. Wykonując swe funkcje, sędzia musi posiadać poczucie bezpieczeństwa. Obawa,
że w związku z wydanym orzeczeniem może być wszczęty przeciwko niemu proces o odszkodowanie, wpływałaby niekorzystnie na wymiar sprawiedliwości, sprzyjając odwlekaniu wydania orzeczenia155.

154
155

W. Broniewicz, Odpowiedzialność sędziego…, s. 38.
Ibidem.
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Rozdział V
Postępowanie restytucyjne
1. Charakter prawny wniosku restytucyjnego
I. Cel, w jakim pozwany występuje w procesie z wnioskiem o zwrot
świadczenia lub przywrócenie stanu poprzedniego (wnioskiem restytucyjnym) w trybie art. 338 § 1, art. 415 lub art. 422 § 1 k.p.c., jest analogiczny
do celu każdego procesu cywilnego i polega na uzyskaniu ochrony prawnej dla przysługującego mu roszczenia o restytucję w drodze urzeczywistnienia obowiązujących w tym względzie norm prawnych. Zatem wniosek
restytucyjny jak każda czynność procesowa, która „zmierza do spowodowania działalności sądu dla udzielenia potrzebnej ochrony prawnej danemu roszczeniu”1, jest formą dochodzenia roszczenia przed sądem2.
II. W literaturze wyodrębnia się dwie formy dochodzenia roszczeń
przed sądem, a mianowicie przez wytoczenie powództwa oraz w inny sposób3, jak w szczególności wystąpienie z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania pojednawczego (art. 184 k.p.c. i n.), wystąpienie z wnioskiem
o alimenty w toku postępowania rozwodowego (art. 444 k.p.c.), podniesienie niektórych zarzutów merytorycznych i inne4. Nasuwa się więc pytanie,
czy wystąpienie przez uprawnionego z wnioskiem restytucyjnym oznacza wytoczenie powództwa, czy też jest „innym sposobem” dochodzenia
roszczenia przed sądem.
Jako wytoczenie powództwa wniosek restytucyjny na tle art. 415 d.k.p.c.
traktował M. Waligórski5. Podobne stanowisko zajmował H. Trammer,
według którego pozwany, stawiając wniosek z art. 415 d.k.p.c., „występuje
W. Berutowicz, Znaczenie prawne sądowego dochodzenia roszczeń, Warszawa 1966, s. 39.
Tak: H. Mądrzak, Likwidacja następstw bezpodstawnej egzekucji na tle art. 338 § 1 k.p.c. [w:] Księga pamiątkowa ku czci K. Stefki, Warszawa–Wrocław 1967, s. 188.
3
Ibidem, s. 176; M. Waligórski, O zawisłości prawnej, PPC 1936, nr 16–17, s. 493.
4
W. Berutowicz, Znaczenie prawne…, s. 176.
5
M. Waligórski, O zawisłości…, s. 590.
1

2
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w charakterze (ewentualnego) powoda (wzajemnego)”6. Na tle obowiązującego k.p.c. rozważana kwestia nie jest ujmowana w literaturze jednoznacznie. J. Mokry wypowiada pogląd, że wniosek restytucyjny jest szczególnym sposobem dochodzenia roszczenia, którego treścią są także te
elementy, które zwykle składają się na powództwo7. R. Staniszewski uważa
z kolei, że wniosek restytucyjny spełnia tę samą funkcję co pozew i można
do niego stosować analogicznie przepisy o pozwie8. Przeciw analogiom
do wniesienia pozwu wypowiada się natomiast E. Mazur, argumentując,
że poza wypadkami z art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 w zw. z art. 415
k.p.c. wniosku restytucyjnego nie można dochodzić w odrębnym postępowaniu9. Przeciwny pogląd prezentuje F. Rusek, którego zdaniem pozwany, zgłaszając wniosek, nie wnosi wprawdzie powództwa, ale rozpoznanie
wniosku nie różni się od sytuacji wynikającej z wystąpienia o to samo roszczenie z oddzielnym powództwem10. Również K. Piasecki, nie wypowiadając się wyraźnie co do charakteru wniosku restytucyjnego, stwierdza, że
sytuacja stron w postępowaniu restytucyjnym nie powinna się różnić od
sytuacji powstającej w razie wytoczenia odrębnego powództwa11.
Dający się zauważyć brak wyraźnego stanowiska oraz różnice poglądów
w kwestii charakteru wniosku restytucyjnego są, jak się wydaje, przynajmniej
w części podyktowane brakiem jasności w nauce co do kryterium odgraniczenia dochodzenia roszczeń w formie powództwa od innych sposobów
dochodzenia roszczeń przed sądom. Według M. Waligórskiego kryterium
tym powinien być sposób żądania skierowanego do sądu12. Przy wytoczeniu
powództwa mamy jego zdaniem do czynienia z żądaniem wydania pewnej
treści wyroku, a przedmiot postępowania stanowi wówczas roszczenie (procesowe), o którym „sąd musi wydać orzeczenie”. „Prawo do uzyskania orzeczenia” stanowi według M. Waligórskiego charakterystyczną różnicę między
dochodzeniem praw w drodze powództwa i dochodzeniem ich w inny sposób. Inny sposób dochodzenia praw nie musi bowiem, chociaż może, doprowadzić do wydania orzeczenia13. Przedstawiony pogląd, choć klarowny,
nie jest jednak powszechnie aprobowany. I tak W. Berutowicz wprawdzie
H. Trammer, Następcza bezprzedmiotowość procesu cywilnego, Kraków 1950, s. 4, przyp. 2.
J. Mokry, Uznanie powództwa w polskim procesie cywilnym, Wrocław 1970, s. 83.
8
R. Staniszewski, Z problematyki orzeczenia restytucyjnego, PUG 1966, nr 10, s. 319.
9
E. Mazur, Jeszcze o wniosku restytucyjnym, „Palestra” 1968, nr 1, s. 95 i n.
10
F. Rusek, Postępowanie zaoczne w procesie cywilnym, Warszawa 1966, s. 75.
11
K. Piasecki, Zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia i przywrócenie stanu poprzedniego, „Palestra” 1969, nr 3, s. 38.
12
M. Waligórski, O zawisłości…, s. 493 i n.
13
Ibidem.
6
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uważa, że wytoczenie powództwa to przedstawienie twierdzenia prawnego
uzasadnionego przytoczonymi faktami w celu rozstrzygnięcia wyrokiem, ale
z innych jego uwag wynika, że pojęcie to ogranicza do wniesienia pozwu
lub zgłoszenia powództwa ustnie do protokołu w trybie art. 188 k.p.c.14 Podobnie inni autorzy, precyzując pojęcie powództwa, podkreślają, że jest to
wniosek o przeprowadzenie procesu i właśnie wydanie orzeczenia. Wniosek
ten według jednych stanowi środek ochrony bądź roszczeń (formalnych)15,
bądź wprost praw podmiotowych16, bądź, jak ujmują to inni, stanowi formę, w której uzewnętrznia się roszczenie procesowe17. Tak więc generalnie
aprobowany jest pogląd, że wytaczając powództwo, uprawniony przedstawia sądowi tak czy inaczej rozumiane roszczenie18 w celu rozstrzygnięcia
o nim w orzeczeniu. Nie jest natomiast rozważane zagadnienie, czy każde
wystąpienie z roszczeniem w celu uzyskania o nim orzeczenia jest wytoczeniem powództwu. Jak się wydaje, milcząco przyjmowane jest założenie, że
wytoczenie powództwa następuje w drodze wniesienia pozwu lub wyjątkowo ustnego zgłoszenia do protokołu, niekiedy zwraca się jednakże uwagę,
że w szczególnych sytuacjach wszczęcie procesu następuje przez zgłoszenie
wniosku niebędącego ani pozwem, ani ustnym zgłoszeniem powództwa, np.
wniosku o alimenty (art. 444 k.p.c.)19.
III. Zwróćmy uwagę, że przepisy prawa materialnego, jak i procesowego przewidują w pewnych przypadkach możliwość orzekania przez sąd
o roszczeniach uprawnionego, który zgłosił odpowiednio żądanie w ramach toczącego się postępowania cywilnego. Przykładem jest wspominany już wniosek o alimenty zgłoszony w toku postępowania rozwodowego (art. 444 k.p.c.), a ponadto zgłoszony w tym postępowaniu wniosek
o eksmisję jednego z małżonków z mieszkania (art. 58 § 2 k.r.o.), wniosek
o podział wspólnego mieszkania albo o przyznanie mieszkania jednemu
z małżonków (art. 58 § 2 k.r.o. in fine), wniosek o podział majątku dorobkowego (art. 58 § 3 k.r.o.). W postępowaniu o zniesienie współwłasności
14
W. Berutowicz, Znaczenie prawne…, s. 80 i 135. W świetle przyjętego przez niego rozumienia
wytoczenia powództwa niejasne jest, dlaczego np. wniosek o alimenty zgłoszony w postępowaniu
rozwodowym (art. 444 k.p.c.) zalicza on do innych sposobów dochodzenia roszczeń, stwierdzając,
że zastępuje on powództwo pod względem skutków materialnych i procesowych. Ibidem, s. 22 i 178.
15
H. Trammer, Następcza bezprzedmiotowość…, s. 15.
16
Z. Resich [w:] J. Jodłowski, Z. Resich, Postępowanie cywilne, Warszawa 1987, s. 276 i n.
17
W. Siedlecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 1987, s. 164; idem, Przedmiot postępowania
cywilnego. Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego, Ossolineum 1974, s. 168 i n. Podobnie: W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 1983, s. 138 i 146; idem, Przyczyny oddalenia powództwa,
PiP 1964, nr 5, s. 833.
18
Zob. bliżej: W. Siedlecki, Przedmiot postępowania…, s. 147 i n. oraz powołana tam literatura.
19
Ibidem, s. 169. Por. J. Ignatowicz, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1987, s. 148.

154

Rozdział V. Postępowanie restytucyjne

przewidziane jest z kolei rozstrzyganie o wzajemnych roszczeniach współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy (art. 618 § 1 k.p.c.), które następuje
w wyniku „zgłoszenia” odpowiedniego roszczenia w toku postępowania
(art. 618 § 3 k.p.c.). Podobne rozwiązanie przewidziane jest w postępowaniu o dział spadku, w którym sąd rozstrzyga także o istnieniu zapisów
oraz o wzajemnych roszczeniach między współspadkobiercami z tytułu
posiadania poszczególnych przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych na spadek nakładów i spłaconych długów (art. 686 k.p.c.). Podobnie jest też w postępowaniu o podział
majątku wspólnego, w którym sąd rozstrzyga m.in. o tym, jakie wydatki,
nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku odrębnego lub odwrotnie podlegają zwrotowi (art. 567 § 1 k.p.c.).
Cechą charakterystyczną wskazanych przypadków jest to, że rozstrzyganie o roszczeniu uprawnionego następuje w ramach toczącego się postępowania niejako „przy okazji” orzekania o innym przedmiocie. W toczącym się
postępowaniu pojawia się więc nowe roszczenie20, o którym sąd powinien
również orzec. Sąd orzeka na skutek wniosku (lub innego żądania) zgłoszonego przez stronę procesu lub uczestnika postępowania nieprocesowego, przy czym jeśli chodzi o proces, wnioskodawcą niekoniecznie jest
powód21. Tym też omawiane przypadki różnią się od przedmiotowej zmiany powództwa, która również m.in. polegać może na wprowadzeniu do
procesu nowego roszczenia, ale jest zawsze czynnością powoda dotyczącą
elementów jego powództwa22. Tymczasem strona lub uczestnik zgłaszający wniosek nie staje się przez to powodem, lecz postępowanie toczy się
dalej przy niezmienionej strukturze podmiotowej i niezmienionym oznaczeniu stron lub uczestników postępowania.
We wspomnianych przypadkach mamy niewątpliwie do czynienia
z przedstawieniem sądowi roszczenia w celu udzielenia mu ochrony prawnej, wydania o nim rozstrzygnięcia. Czy jednak następuje tu wytoczenie
powództwa? Jeśli przyjąć, że powództwo jest tylko formą23, w której roszczenie uzewnętrznia się wobec sądu i strony przeciwnej24, nie ma chyba
W niniejszych rozważaniach posługuję się pojęciem roszczenia w znaczeniu procesowym, abstrahując od występujących w literaturze różnic w ujęciu zagadnienia, które z punktu wiedzenia omawianej kwestii są nieistotne. Co do pojęcia roszczenia procesowego zob. zwłaszcza: W. Siedlecki,
Przedmiot postępowania…, s. 148 i n. oraz powołana tam literatura.
21
Co do wniosku o alimenty z art. 444 k.p.c. por. J. Ignatowicz, Prawo rodzinne…, s. 148.
22
A. Wiśniewska, Przedmiotowa zmiana powództwa w procesie cywilnym, Warszawa 1986, s. 41 i n.
23
Jak zauważa W. Siedlecki (Przedmiot postępowania…, s. 168 i n.), k.p.c. niekiedy posługuje się terminem „powództwo” również na oznaczenie przedmiotu procesu.
24
Ibidem, s. 169 i n.; W. Siedlecki, Postępowanie cywilne…, s. 164 i n.; W. Broniewicz, Przyczyny
oddalenia…, s. 833 i n.; idem, Postępowanie cywilne…, s. 145 i n.
20
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przeszkód, aby uznać, że w pewnych przypadkach owo roszczenie może
uzewnętrznić się również w innej formie, jeśli dopuszczają to przepisy.
Taką formą może być właśnie wniosek uprawionego zgłaszany na podstawie i w trybie powołanych wyżej przepisów. Nie ma więc powodu, aby
mówić tu o powództwie. Zresztą nawet w przypadku wniosku o wszczęcie
postępowania nieprocesowego, który spełnia identyczną funkcję co powództwo w procesie, przepisy nie używają już określenia „powództwo”.
Wydaje się, że treścią omawianych wniosków podobnie jak treścią
powództwa jest roszczenie. Od powództwa rozumianego jako czynność
procesowa wszczynająca proces25 rozważane wnioski różnią się natomiast tym, że nie pochodzą od powoda oraz co ważniejsze – nie wszczynają odrębnego procesu, lecz ich rozpoznanie następuje w ramach toczącego się postępowania.
W związku z powyższym wydaje się, że wystąpienie z wnioskiem w trybie powołanych wyżej przepisów można uznać za inną formę dochodzenia
roszczenia przed sądem niż powództwo. Cechą charakterystyczną takiego
wniosku jest jednak to, że podobnie jak powództwo prowadzi on do wydania przez sąd orzeczenia o przedstawionym roszczeniu. Pod tym względem
wniosek różni się od takich sposobów dochodzenia roszczeń w procesie,
jak: wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego26, niektóre
zarzuty merytoryczne, w szczególności zarzut potrącenia27 czy zarzut dokonania czynności z pokrzywdzeniem wierzycieli podniesiony w procesie,
w którym wierzyciel jest pozwany przez osobę trzecią28, i inne, w których
ochrona prawna nie jest realizowana w postaci wydania orzeczenia.
IV. W świetle dotychczasowych uwag można stwierdzić, że wniosek
restytucyjny z art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. wykazuje duże
podobieństwo do omówionych wyżej wniosków będących inną niż powództwo formą dochodzenia roszczeń. Zgłaszając wniosek restytucyjny,
uprawniony występuje ze swym roszczeniem w celu udzielenia mu ochrony prawnej29. Treścią wniosku restytucyjnego, podobnie jak powództwa,
jest więc roszczenie i tak jak powództwo wniosek prowadzi do wydania
orzeczenia o tym roszczeniu. Wniosek nie powoduje jednak wszczęcia odrębnego procesu, lecz jego rozpoznanie następuje w ramach toczącego się
Z. Resich [w:] J. Jodłowski, Z. Resich, Postępowanie cywilne, s. 277; W. Siedlecki, Przedmiot postępowania…, s. 168.
26
W. Berutowicz, Znaczenie prawne…, s. 179.
27
Ibidem, s. 33. Por. L. Stępniak, Potrącenie w systemie polskiego prawa cywilnego, Ossolineum 1975, s. 132 i n.
28
Zob. W. Berutowicz, Znaczenie prawne…, s. 180.
29
Por. H. Mądrzak, Likwidacja następstw…, s. 188 i n.; J. Mokry, Uznanie powództwa…, s. 83 i n.;
H. Trammer, Następcza bezprzedmiotowość…, s. 4 i 67.
25
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powstępowania, w którym wykonany wyrok zostaje zmieniony lub uchylony.
Takie stanowisko zajmuje orzecznictwo30 oraz literatura31, chociaż zachodzą
różnice poglądów w kwestii, na ile zasady obowiązujące w tym postępowaniu stosują się do rozpoznania wniosku restytucyjnego (o czym niżej).
Wydaje się, że w tym, iż wniosek nie wszczyna odrębnego procesu, lecz
jego rozpoznanie następuje w ramach toczącego się postępowania, można
upatrywać jego swoistości odróżniającej go od powództwa32. Takie ujęcie
wniosku restytucyjnego odpowiadałoby występującemu w nauce niemieckiej pojęciu wniosku incydentalnego (Inzidentantrag, Zwischenantrag), które
jest używane na tle § 717 ZPO regulującego kwestię naprawienia szkody
wyrządzonej wykonaniem wyroku w tym samym postępowaniu, w którym
uchylono natychmiast wykonalny wyrok33. Równocześnie stwierdza się, że
naprawienia szkody można również dochodzić w drodze odrębnego powództwa (Selbständige Klage) lub powództwa wzajemnego (Wiederklage)34.
Niekiedy zresztą wspomniany wniosek incydentalny traktuje się właśnie
jako uprzywilejowaną formę powództwa wzajemnego35.
Koncepcję wniosku restytucyjnego jako powództwa wzajemnego w nauce polskiej prezentował H. Trammer36. Wydaje się jednak, że – przynajmniej w istniejącym stanie prawnym – jest ona trudna do utrzymania. Pomimo pewnych podobieństw, dotyczących np. kumulacji ról procesowych
powoda i pozwanego, pomiędzy wnioskiem restytucyjnym i powództwem
wzajemnym zachodzą istotne różnice. Powództwo wzajemne, będąc formą
dochodzenia roszczenia, jest jednocześnie środkiem obrony pozwanego37,
podczas gdy wniosek restytucyjny nie ma charakteru obronnego. Przeciwnie – można powiedzieć, że jest on dopiero efektem pozytywnego wyniku
Por. orzeczenie SN z dnia 17 kwietnia 1967 r., III CR 418/64, z glosą aprobującą H. Mądrzaka,
NP 1968, nr 6, s. 1056 i n.
31
Zob. H. Mądrzak, Likwidacja następstw…, s. 188 i n.; K. Piasecki, Zwrot spełnionego…, s. 36 i n.;
E. Mazur, Wniosek restytucyjny, „Palestra” 1966, nr 3–4, s. 29 i n.; E. Mielcarek, Wnioski rewizji
cywilnej, Warszawa 1973, s. 154.
32
Por. K. Piasecki, Zwrot spełnionego…, s. 31.
33
R. Zöller, Zivilprozessordnung, Köln 1984, s. 1762 i n.
34
Ibidem; B. Wieczorek, Zivilprozessordnung und Gerichtsverfassungsgesetze, Berlin 1966; P. Schlosser, Zivilprozessrecht II. Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht, München 1984, s. 42.
35
P. Schlosser, Zivilprozessrecht II… Por. jednak R. Zöller, Zivilprozessordnung, s. 1762. Zdecydowanie
przeciw traktowaniu wniosku jako powództwa wzajemnego wypowiadają się Stein i Jonas (F. Stein,
M. Jonas, Kommentar zur Zivilprozessordnung, Tübingen 1968, uwaga do § 717 ZPO, s. 11), krytykując
przeciwny pogląd Pechera (Die Schadenersatzansprüche aus ungerechtfertigter Vollstreckung, 1967). Podobnie: A. Baumbach, W. Lauterbach, J. Albers, P. Hartman, Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz und anderen Nebengesetzen, München 1973, s. 1284.
36
H. Trammer, Następcza bezprzedmiotowość…, s. 4, przyp. 2.
37
Zob. np. W. Siedlecki, Postępowanie cywilne…, s. 231.
30
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obrony pozwanego. Uwzględnienie wniosku, jak była mowa (por. rozdz.
I.4), jest możliwe dopiero z chwilą uchyleniu lub zmiany wykonanego wyroku i w tym sensie wniosek ma charakter ewentualny. Powództwo wzajemne
co do zasady ma natomiast charakter bezwarunkowy, tzn. jego uwzględnienie następuje niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie zostaje zasądzona
pretensja powoda głównego38. Wreszcie wytoczenie powództwa wzajemnego jest ograniczone pod względem czasowym (art. 204 § 1 k.p.c. in fine), podczas gdy z wnioskiem restytucyjnym można wystąpić w każdym czasie, aż do
zamknięcia rozprawy poprzedzającej wydanie orzeczenia uchylającego lub
zmieniającego wykonany wyrok, a nawet i później, jeśli po uchyleniu wyroku
sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania39.
Z przytoczonych względów można zatem sądzić, że wniosek restytucyjny jest pojęciowo inną kategorią niż powództwo wzajemne40.
V. Przyjęcie poglądu, że wniosek restytucyjny jest inną formą dochodzenia roszczenia niż powództwo (w tym powództwo wzajemne), nie powinno jednak przesłaniać faktu, że zgłoszenie wniosku prowadzi do zmian
w toczącym się postępowaniu. Zmiany te, jak zauważa H. Mądrzak, dotyczą przedmiotu ochrony sądowej, a także w pewnym sensie elementów
podmiotowych procesu41. I tak pozwany, chociaż jego oznaczenie w procesie nie zmienia się, w zakresie wniosku restytucyjnego staje się stroną
czynną, powód zaś przyjmuje pozycję obronną42. Sytuację tę H. Mądrzak
określa mianem przeistoczenia się procesu43.
Pod względem przedmiotowym zmiana wywołana wnioskiem restytucyjnym polega na wprowadzeniu do toczącego się postępowania nowego
roszczenia. Jego rozpoznanie następuje, jak wspominano, w ramach dotychczasowego postępowania, niemniej z uwagi na inny przedmiot można
mówić o pewnej odrębności postępowania dotyczącego wniosku. Postępowanie to, zwane w literaturze postępowaniem restytucyjnym44, toczy się
H. Trammer (Następcza bezprzedmiotowość…) mówi o wnioskodawcy jako o „ewentualnym powodzie
wzajemnym”. Podobne ujęcie występuje w literaturze niemieckiej, gdzie przyjmuje się, że roszczenie
o naprawienie szkody powstaje pod warunkiem rozwiązującym. Zob. P. Schlosser, Zivilprozessrecht II…
39
Por. B. Dobrzański, J. Krajewski, Środki odwoławcze, wznowienie postępowania, rewizja nadzwyczajna (skrypt
ZPP), Katowice 1965–1966, s. 14 i n.; J. Krajewski, Rewizja nadzwyczajna według nowego k.p.c., „Palestra”
1965, nr 2, s. 21; W. Siedlecki [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, red. Z. Resich, W. Siedlecki, Warszawa 1975, s. 530.
40
Podobnie: K. Piasecki, Zwrot spełnionego…, s. 31.
41
H. Mądrzak, Likwidacja następstw…, s. 189.
42
Por. ibidem.
43
Ibidem.
44
Por. E. Mazur, Wniosek restytucyjny, s. 26; idem, Jeszcze o wniosku…, s. 95 i n.; K. Piasecki, Zwrot
spełnionego…, s. 37 i 40; B. Dobrzański, J. Krajewski, Środki odwoławcze…, s. 14.
38
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w zasadzie równolegle z postępowaniem głównym. Niekiedy jednak rozpoznanie wniosku restytucyjnego nastąpi już po uchyleniu lub zmianie wykonanego orzeczenia (o czym niżej w podrozdz. 3), a wtedy postępowanie
restytucyjne stanowi kontynuację dotychczasowego procesu45.
Zauważmy jeszcze, że postępowanie restytucyjne nie jest postępowaniem wpadkowym (incydentalnym) w takim znaczeniu, w jakim termin
ten używany jest w nauce procesu cywilnego. Postępowania wpadkowe
mają bowiem za przedmiot różne zagadnienia procesowe, których rozstrzygnięcie jest niezbędne dla wdrożenia dalszego postępowania co do
istoty sprawy46, np. wyłączenie sędziego, sprawdzenie wartości przedmiotu
sporu, przywrócenie terminu i wiele innych47. Postępowanie restytucyjne
dotyczy natomiast meritum sprawy, z tym że jego przedmiotem jest inne
roszczenie niż w postępowaniu głównym.
2. Treść i forma wniosku restytucyjnego oraz skutki jego wniesienia
I. Artykuł 338 § 1 k.p.c., a także art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. nie przewidują szczególnej formy dla wniosku restytucyjnego. W związku z tym stosują się do niego ogólne przepisy o czynnościach procesowych. Na podstawie art. 125 k.p.c. forma pisemna zastrzeżona jest tylko dla wniosków
i oświadczeń stron składanych poza rozprawą, stąd a contrario wynika, że
wniosek restytucyjny zgłoszony na rozprawie może mieć formę ustną48.
Odmienne zapatrywanie prezentuje R. Staniszewski, według którego ustne zgłoszenie wniosku do protokołu można dopuścić tylko wyjątkowo,
gdy okoliczności faktyczne nie są skomplikowane, a przeciwnik nie oponuje przeciw jego rozpoznaniu49. Pogląd ten ma pragmatyczne uzasadnienie, ale brak jest podstaw do jego przyjęcia de lege lata50.
Ustne zgłoszenie wniosku na rozprawie wydaje się jednak niedopuszczalne w razie nieobecności drugiej strony, a to z uwagi na potrzebę zagwarantowania jej możliwości podjęcia obrony swych praw. K.p.c. zawiera przepisy regulujące kwestię wystąpienia z nowym roszczeniem w toku
Por. H. Mądrzak, Likwidacja następstw…
M. Waligórski, Proces cywilny, t. II, Dynamika procesu, Warszawa 1947, s. 42 i n. oraz 45 i n.
47
Ibidem, s. 46–81.
48
Tak: E. Mazur, Wniosek restytucyjny, s. 29; idem, Jeszcze o wniosku…, s. 96. Tak też na tle art. 415 d.k.p.c.
L. Peiper, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego (część pierwsza), t. II, Kraków 1934, s. 861; M. Richter, Kodeks postępowania cywilnego z przepisami wprowadzającymi oraz pokrewnymi ustawami i rozporządzeniami,
Przemyśl–Warszawa 1933, s. 296; Ś. Kruszelnicki, Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, cz. 1,
Poznań 1938, s. 522.
49
R. Staniszewski, Z problematyki…, s. 319.
50
Por. E. Mazur, Jeszcze o wniosku…
45
46
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postępowania w przypadku wniosku o alimenty zgłoszonego w procesie
o rozwód (art. 444 k.p.c.) oraz w przypadku zmiany powództwa polegającej na wystąpieniu z nowym roszczeniem zamiast lub obok roszczenia
pierwotnego (art. 193 § 1 k.p.c.). W obu wypadkach w razie nieobecności
drugiej strony na rozprawie roszczenie powinno być zgłoszone na piśmie,
które należy doręczyć przeciwnikowi. Wydaje się, że takie rozwiązanie należy też przyjąć w drodze analogii przy wniesieniu wniosku restytucyjnego51.
Jeśli wniosek restytucyjny jest zgłaszany na piśmie, to powinno ono
odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego z art. 126 k.p.c.52
Zwróćmy uwagę, że wniosek może mieć postać odrębnego pisma procesowego lub być zawarty w rewizji, sprzeciwie od wyroku zaocznego,
skardze o wznowienia postępowania itd.53
II. Jak była mowa, treścią wniosku restytucyjnego, podobnie jak treścią powództwa, jest roszczenie, tym samym na konieczną treść wniosku
składają się te same elementy, które stanowią konieczną treść powództwa,
a więc żądanie i uzasadniające je okoliczności faktyczne54. Wniosek restytucyjny nie jest jednak pozwem, w związku z tym nie musi odpowiadać szczególnym warunkom przewidzianym w art. 187 k.p.c.55 Z drugiej
strony nie ma jednak przeszkód, aby we wniosku restytucyjnym zawarte
zostały dodatkowe wnioski, które mogą być objęte pozwem, jak wniosek
o zabezpieczenie roszczenia, wnioski dowodowe, wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności56 itd.57
W literaturze dominuje pogląd, że wniosek restytucyjny jest wolny od
opłat sądowych58. W uzasadnieniu tego stanowiska H. Mądrzak wskazuje,
że wniosek nie wszczyna odrębnego procesu, lecz jego rozpoznanie następuje w ramach dotychczasowego postępowania59. Podkreśla się także, że
jest to ułatwienie finansowe w dochodzeniu roszczenia restytucyjnego60.
Por. H. Mądrzak, Likwidacja następstw…, s. 192 i n.
E. Mazur, Wniosek restytucyjny.
53
Ibidem; R. Staniszewski, Z problematyki…, s. 319. Zob. też: M. Richter, Kodeks postępowania…, s. 296;
L. Peiper, Komentarz do kodeksu…; Ś. Kruszelnicki, Kodeks postępowania…; W. Piasecki, J. Korzonek,
Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, Miejsce Piastowe 1931, s. 892.
54
Zob. J. Mokry, Uznanie powództwa…, s. 83–86 oraz powołana tam literatura.
55
Tak też: K. Piasecki, Zwrot spełnionego…, s. 31. Odmiennie: R. Staniszewski, Z problematyki…, s. 319.
56
Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności wchodzi w grę praktycznie tylko wtedy, gdy o restytucji orzeka sąd pierwszej instancji. K. Piasecki (Zwrot spełnionego…, s. 38) zwraca jednak uwagę,
że nadanie rygoru nie powinno dodatkowo komplikować sytuacji między stronami.
57
Por. R. Staniszewski, Z problematyki…, s. 319.
58
E. Mielcarek, Wnioski rewizji…, s. 160; E. Mazur, Wniosek restytucyjny, s. 30; H. Mądrzak, Likwidacja
następstw…, s. 188; K. Piasecki, Zwrot spełnionego…, s. 31.
59
H. Mądrzak, Likwidacja następstw…, s. 188–190.
60
E. Mazur, Wniosek restytucyjny, s. 30; K. Piasecki, Zwrot spełnionego…, s. 31.
51
52
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III. Wyłania się jeszcze pytanie, czy i jakie skutki materialnoprawne i procesowe wywołuje wystąpienie z wnioskiem restytucyjnym i czy można mówić o analogii do wniesienia pozwu lub ustnego wytoczenia powództwa.
W związku z postawioną kwestią pod uwagę należy wziąć przede wszystkim okoliczność, że wniosek restytucyjny jest, podobnie jak powództwo,
formą dochodzenia roszczenia przed sądem61. Spełnia on tę samą funkcję
co powództwo i prowadzi do tego samego celu, tj. do wydania orzeczenia.
Dlatego wystąpienie z wnioskiem restytucyjnym wywiera analogiczne skutki
jak wytoczenie powództwa, wniosek wywołuje zatem takie skutki materialnoprawne, jak: przerwa biegu przedawnienia (art. 123 k.c.) i zasiedzenia
(art. 175 w zw. z art. 123 k.c.), odpadnięcie zakazu anatocyzmu (art. 482 k.c.)
itd. Zresztą art. 123 k.c. stwierdza, że bieg przedawnienia przerywa każda
czynność przed sądem podjęta bezpośrednio w celu dochodzenia roszczenia, a więc nie tylko wytoczenie powództwa62. Przepis ten ma zatem bezpośrednie zastosowanie w przypadku wystąpienia z wnioskiem restytucyjnym.
Natomiast np. art. 482 k.c. należałoby stosować w drodze analogii.
Co się tyczy skutków procesowych, uzasadniony wydaje się pogląd, że
wniosek restytucyjny kreuje stan sprawy w toku (art. 192 pkt 1 k.p.c.)63 oraz
że od tej chwili zbycie rzeczy lub prawa, objętych sporem, nie ma wpływu na
dalszy tok postępowania (art. 192 pkt 3 k.p.c.). Uzasadnieniem dla analogii
z art. 192 pkt 1 k.p.c. jest wzgląd na to, że w postępowaniu restytucyjnym sąd
rozstrzyga o roszczeniu uprawnionego, wobec czego niepożądane byłoby
równocześnie prowadzenie innego procesu zmierzającego do tego samego
celu. Jeśli zaś chodzi o skutki zbycia rzeczy lub prawa, objętych sporem,
stosowanie per analogiam art. 192 pkt 3 k.p.c. pozwala uniknąć w postępowaniu restytucyjnym komplikacji, do których prowadziłaby utrata legitymacji
przez powoda. Wymienione skutki powstają dopiero z chwilą, gdy wniosek
restytucyjny został zgłoszony przez pozwanego na rozprawie w obecności
powoda, albo z chwilą, gdy pismo zawierające wniosek restytucyjny zostało
doręczone powodowi64. Wydaje się bowiem, iż w drodze analogii można
przyjąć takie właśnie rozwiązanie przewidziane w art. 193 § 3 k.p.c. co do
H. Mądrzak, Likwidacja następstw…, s. 188; idem, Glosa do orzeczenia SN z dnia 14 lutego 1968 r.,
I PR 441/67, PiP 1969, nr 8–9, s. 472 i n.
62
Zob. A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1986, s. 374 i n.
63
Tak: M. Waligórski, Glosa do orzeczenia SN z dnia 29 kwietnia 1949 r., Wa.C. 12/49, PiP 1950,
nr 10, s. 164; R. Staniszewski, Z problematyki…, s. 319. Odmiennie: E. Mazur, Jeszcze o wniosku…,
s. 95 i n.
64
W literaturze niemieckiej przyjmuje się, że w razie zgłoszenia wniosku incydentalnego w trybie
§ 717 ZPO zawisłość sporu powstaje z mocą wsteczną od chwili spełnienia świadczenia. Natomiast
początek biegu przedawnienia określa się według chwili uchylenia wyroku, bez względu na moment
uprawomocnienia się. Zob. R. Zöller, Zivilprozessordnung, s. 1762.
61
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powstania skutków zmiany powództwa polegającej na wystąpieniu z nowym
roszczeniem zamiast lub obok roszczenia pierwotnego. Sytuacja powstająca
w wyniku wystąpienia z wnioskiem restytucyjnym (wprowadzenie do procesu nowego roszczenia) przypomina bowiem, jak wspominano, w pewnym
sensie zmianę powództwa.
Wątpliwości mogłoby natomiast budzić stosowanie w drodze analogii
art. 192 pkt 2 k.p.c. Dopuszczenie bowiem przeciw wnioskowi restytucyjnemu powództwa wzajemnego, o którym mowa w tym przepisie, skomplikowałoby tylko dodatkowo i tak już złożoną strukturę przedmiotową procesu.
Poza tym zauważmy, że wniosek restytucyjny często zgłaszany jest w postępowaniu przed sądem drugiej instancji, a nawet Sądem Najwyższym rozpoznającym rewizję nadzwyczajną. Tym bardziej więc powództwo wzajemne
wydaje się niedopuszczalne. Stosowanie art. 192 pkt 2 k.p.c. do wniosku
restytucyjnego nie wchodzi więc w grę65. Poza tym jednak od chwili wystąpienia z wnioskiem restytucyjnym na rozprawie w obecności powoda lub od
chwili doręczenia mu pisma zawierającego taki wniosek powód może podjąć
przeciw żądaniu pozwanego obronę na zasadach ogólnych.
3. Właściwość sądu jako konsekwencja ograniczeń dowodowych
I. Postępowanie restytucyjne toczy się przed sądem, który uchyla lub
zmienia wykonany wyrok. Jest to funkcjonalna właściwość sądu wypływająca z przepisów art. 333 § 1, art. 415 oraz art. 422 § 1 k.p.c. Sądem
właściwym jest więc: 1) sąd pierwszej instancji rozpoznający sprzeciw od
wyroku zaocznego, któremu nadany był rygor natychmiastowej wykonalności (lub odpowiednio sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym), sąd drugiej instancji rozpoznający rewizję od wyroku,
któremu był nadany rygor natychmiastowej wykonalności (i odpowiednio
od natychmiast wykonalnego postanowienia co do istoty w postępowaniu
nieprocesowym), lub zażalenie na natychmiast wykonalne postanowienie
niemerytoryczne (art. 338 § 1 k.p.c.); 2) sąd (pierwszej lub drugiej instancji) rozpoznający na nowo sprawę wskutek wniesienia skargi o wznowienie postępowania (art. 415 k.p.c.); 3) Sąd Najwyższy rozpoznający rewizję
nadzwyczajną (art. 422 § 1 k.p.c.).
Z problemem właściwości sądu do rozpoznania i rozstrzygnięcia wniosku restytucyjnego wiąże się ściśle zagadnienie dopuszczalności i zakresu
przeprowadzenia przez sąd postępowania dowodowego co do okoliczności
uzasadniających wniosek restytucyjny. Ostateczne określenie właściwości
65

Por. R. Staniszewski, Z problematyki…
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funkcjonalnej sądu w przedmiocie restytucji zależy od przyjęcia pewnych
rozwiązań co do postępowania dowodowego. W związku z tym konieczne
jest rozpoczęcie rozważań właśnie od przedstawienia problematyki postępowania dowodowego.
II. Jeśli o wniosku restytucyjnym orzeka sąd pierwszej instancji, postępowanie w przedmiocie restytucji, w tym postępowanie dowodowe, nie wykazuje odmienności w stosunku do postępowania w każdej innej sprawie.
Jeśli jednak wniosek restytucyjny jest podniesiony w postępowaniu rewizyjnym, wyłania się problem o zasadniczym znaczeniu, czy w postępowaniu
restytucyjnym mają zastosowanie ograniczenia co do postępowania dowodowego w rewizji przewidziane w art. 385 k.p.c. W literaturze przedmiotu
dominuje pogląd, że sąd rewizyjny przy rozpoznawaniu wniosku restytucyjnego jest związany bezpośrednio treścią art. 385 k.p.c., ponieważ postępowanie restytucyjne jest integralną częścią postępowania rewizyjnego66. Prezentowany jest też pogląd (R. Staniszewski), że w postępowaniu restytucyjnym
art. 385 k.p.c. powinien być stosowany nie wprost, lecz przez analogię, ponieważ – rozważając dopuszczalność postępowania dowodowego – bierze
się pod uwagę nie kwestię, czy dowody ma przeprowadzić sąd pierwszej
czy drugiej instancji, skoro przekazanie wniosku do pierwszej instancji nie
wchodzi w grę, ale rozważa się zagadnienie, czy szybciej zakończy się postępowanie restytucyjne przed sądem rewizyjnym, czy też przed sądem, do
którego można wnieść pozew o restytucję na zasadach ogólnych, po uchyleniu lub zmianie wykonanego wyroku67. Całkowicie odmienne zapatrywanie
wyraża B. Dobrzański. Jego zdaniem ograniczenia z art. 385 k.p.c. nie mają
w ogóle zastosowania w postępowaniu restytucyjnym, ponieważ przepis ten
odnosi się do „uzupełniającego” postępowania dowodowego prowadzonego przez sąd drugiej instancji, podczas gdy rozpoznając wniosek restytucyjny, „sąd rewizyjny działa w istocie jako sąd pierwszej (i ostatniej) instancji”68.
Stosowanie ograniczeń dowodowych wyklucza również F. Rusek, gdyż – jak
uważa – są one właściwe postępowaniu rewizyjnemu, a postępowanie restytucyjne nie ma rewizyjnego charakteru69.
Bezsporne jest, że rozpoznanie wniosku o zwrot świadczenia lub
przywrócenie stanu poprzedniego następuje w ramach postępowania rewizyjnego, a postępowanie restytucyjne, jak była mowa, nie ma charakteru odrębnego procesu. Tak więc wydawać się może, że przewidziane
66
H. Mądrzak, Likwidacja następstw…, s. 198; E. Mazur, Wniosek restytucyjny, s. 30; idem, Jeszcze o wniosku…, s. 95 i n.; E. Mielcarek, Wnioski rewizji…, s. 160; K. Piasecki, Zwrot spełnionego…, s. 36 i n.
67
R. Staniszewski, Z problematyki…, s. 319 i n.
68
B. Dobrzański [w:] B. Dobrzański, J. Krajewski, Środki odwoławcze…, s. 39.
69
F. Rusek, Postępowanie zaoczne…, s. 76.

Rozdział V. Postępowanie restytucyjne

163

w postępowaniu rewizyjnym ograniczenia co do dopuszczalności przeprowadzania dowodów odnoszą się wprost do postępowania restytucyjnego.
Jednakże przedmiot postępowania restytucyjnego jest zasadniczo różny
od przedmiotu postępowania rewizyjnego. O ile bowiem w postępowaniu
rewizyjnym sąd sprawdza legalność i zasadność orzeczenia sądu pierwszej
instancji rozstrzygającego o roszczeniu powoda70, o tyle w postępowaniu
restytucyjnym sąd rewizyjny orzeka o roszczeniu pozwanego, które postępowaniem w pierwszej instancji w ogóle nie było objęte71. W tym stanie rzeczy postępowanie dowodowe konieczne dla wykazania zasadności
i rozmiaru roszczenia restytucyjnego musi dotyczyć okoliczności faktycznych, które w pierwszej instancji nie były rozpatrywane. Artykuł 385 § 2
k.p.c. dopuszcza zaś jedynie przeprowadzenie dowodów uzupełniających
lub ponowienie niektórych dowodów przeprowadzonych w pierwszej instancji. Ponadto gdy sądem rewizyjnym jest Sąd Najwyższy, ze względów
oportunistycznych dopuszczalny jest tylko dowód z dokumentu (art. 385
§ 3 k.p.c.). Jak widać, zastosowanie art. 385 k.p.c. do postępowania restytucyjnego przed sądem rewizyjnym pozbawiłoby go praktycznie możliwości
rozpoznania wniosku restytucyjnego. Orzeczenie restytucyjne mogłoby
zapaść jedynie w sporadycznych wypadkach, w razie przyznania przez
drugą stronę okoliczności faktycznych lub uznania wniosku72. Stosowanie ograniczeń dowodowych wynikających z art. 385 k.p.c. bezpośrednio
w postępowaniu restytucyjnym prowadzi więc do konsekwencji sprzecznych z celem art. 338 § 1 k.p.c., który ma za zadanie likwidację skutków
wykonania wyroku bez wszczynania odrębnego procesu73.
Można natomiast rozważać, czy sąd rewizyjny powinien, rozpoznając
wniosek restytucyjny, dokonywać ustaleń wtedy, gdy postępowanie dowodowe jest obszerne i skomplikowane. Ograniczenia dopuszczalności dowodów
i dokonywania ustaleń w postępowaniu rewizyjnym mają bowiem zapobiec
przekształceniu się tego postępowania w postępowanie merytoryczne, niepodlegające sprawdzeniu w toku instancji74. Kontroli instancyjnej nie podlega przecież także postępowanie restytucyjne przed sądem rewizyjnym. Im
bardziej zaś skomplikowany i obszerny jest materiał dowodowy sprawy, tym
większa istnieje możliwość popełnianiu błędu w jego ocenie. Jak się wydaje,
W. Siedlecki, Podstawy rewizji cywilnej, Warszawa 1959, s. 101.
Por. S. Hanausek, Orzeczenie sądu rewizyjnego w procesie cywilnym, Warszawa 1966, s. 316.
72
Za dopuszczalnością uznania treści wniosku restytucyjnego wyraźnie wypowiada się J. Mokry,
Uznanie powództwa…, s. 84.
73
Zob. M. Waligórski, Glosa do orzeczenia SN z dnia 29 kwietnia 1949 r. powołana w przyp. 63.
74
W. Siedlecki, Podstawy rewizji…, s. 102; idem, System środków zaskarżenia według nowego k.p.c., PiP 1965,
nr 5–6, s. 704 i n.
70
71
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istnieje zatem potrzeba ograniczenia dopuszczalności dokonywania ustaleń
w postępowaniu restytucyjnym przed sądem rewizyjnym uzasadniona tymi
samymi względami, które uzasadniają takie ograniczenia w „czystym” postępowaniu rewizyjnym. Przy rozpoznawaniu wniosku restytucyjnego art. 385
§ 2 i 3 k.p.c. należy więc stosować w drodze analogii.
Analogiczne stosowanie tego przepisu rozumiane jest w niniejszych uwagach inaczej, niż rozumie je R. Staniszewski. Uważa on bowiem, że sąd rewizyjny może przeprowadzić postępowanie dowodowe dotyczące restytucji
na podstawie art. 385 § 2 k.p.c. per analogiam tylko wtedy, jeśli uzna, że przyczyni się to do szybszego zakończenia postępowania w tym przedmiocie,
niż gdyby wniesiono pozew o zwrot świadczenia lub przywrócenie stanu
poprzedniego na zasadach ogólnych75. Analogia w jego ujęciu dotyczy motywu dopuszczalności dowodów (zd. 1 art. 385 § 2 k.p.c.). Natomiast według
poglądu tu prezentowanego sąd rewizyjny w zasadzie może przeprowadzić
postępowanie dowodowe co do restytucji (zd. 1 art. 385 § 2 k.p.c. nie stosuje
się), ograniczone w przypadku Sądu Najwyższego do dokumentów, powinien jednak zrezygnować z dokonywania ustaleń, jeśli okoliczności sprawy
są zawiłe i wymagają obszernego postępowania dowodowego, analogicznie
do sytuacji, gdy z dokonywania ustaleń zrezygnuje sąd rewizyjny na podstawie stosowanego wprost art. 385 § 2 zd. 2 k.p.c., jeśli jest do tego potrzebne ponowne przeprowadzenie postępowania dowodowego w całości lub
znacznej części. Analogia dotyczy więc zd. 2 art. 385 § 2 k.p.c.
Podsumowując, sąd rewizyjny powinien zrezygnować z przeprowadzenia
postępowania dowodowego co do restytucji, jeśli już z wniosku restytucyjnego wynika, że okoliczności sprawy są skomplikowane. W innych przypadkach natomiast sąd powinien dopuścić dowody i na ich podstawie dokonać
koniecznych ustaleń. Powinien jednak tego zaniechać, gdyby już w toku postępowania dowodowego okazało się, że okoliczności sprawy są złożone.
Jeżeli sądem rewizyjnym jest Sąd Najwyższy, to ponadto może on przeprowadzić postępowanie dowodowe tylko wtedy, gdy zasadność wniosku restytucyjnego da się w całości wykazać za pomocą dokumentów (art. 385 § 3
k.p.c. per analogiam). Należy jeszcze raz podkreślić, że przyjęcie takich ograniczeń co do dopuszczalności postępowania dowodowego w przedmiocie
restytucji jest uzasadnione przez wzgląd na to, że orzeczenie o restytucji wydane przez sąd rewizyjny jest niezaskarżalne w toku instancji. Warto zarazem zwrócić uwagę na pewne niedostosowanie treści art. 338 § 1 k.p.c. do
przepisów o rewizji. Jak się wydaje, jest to skutkiem przeniesienia do art. 338
§ 1 k.p.c. z niewielkimi tylko zmianami sformułowania art. 415 d.k.p.c., bez
75

R. Staniszewski, Z problematyki…, s. 319 i n.
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uwzględnienia faktu, że art. 415 d.k.p.c. był stosowany w postępowaniu
apelacyjnym, gdzie istniały szersze możliwości przeprowadzenia dowodów
(art. 404 d.k.p.c.), a orzeczenie sądu apelacyjnego w pewnym zakresie można
było zaskarżyć skargą kasacyjną (art. 426 d.k.p.c.).
III. W postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi o wznowienie postępowania problem rozpoznania wniosku restytucyjnego staje się aktualny z chwilą wydania postanowienia o dopuszczalności wznowienia, a więc
w stadium rozpoznania sprawy (iudicium rescissorium)76. Sam wniosek restytucyjny może być jednak zgłoszony już wcześniej w skardze o wznowienie postępowania. Kwestia restytucji może być niekiedy badana jeszcze przed dopuszczeniem wznowienia, a to wtedy, gdy na podstawie art. 411 k.p.c. in fine
sąd połączy badanie dopuszczalności wznowienia (iudicium rescindens) z rozpoznaniem sprawy (iudicium rescissorium). W tym wypadku bowiem postanowienie o dopuszczalności wznowienia połączone będzie z rozstrzygnięciem
postępowania rozpoznawczego77, a zatem jeśli wyrok zmieniono lub uchylono, zapaść powinno też orzeczenie co do restytucji (art. 415 k.p.c.).
Jeżeli ponowne rozpoznanie sprawy odbywa się przed sądem pierwszej instancji, to toczące się w jego ramach postępowanie restytucyjne nie
wykazuje różnic pod względem możliwości zbierania materiału dowodowego i dokonywania ustaleń w porównaniu z każdym postępowaniem
pierwszoinstancyjnym. Natomiast gdy do ponownego rozpoznania sprawy właściwy jest sąd rewizyjny (art. 412 § 3 k.p.c.) i po przeprowadzeniu
postępowania sąd ten zmienia lub uchyla wykonane orzeczenie, wyłaniają się problemy związane z postępowaniem restytucyjnym przed sądem
rewizyjnym78. Do tej sytuacji w pełni odnoszą się rozważania dotyczące
dopuszczalności przeprowadzania dowodów i dokonywania ustaleń w postępowaniu restytucyjnym przed sądem rewizyjnym.
IV. Ograniczenia postępowania dowodowego sięgające jeszcze dalej niż
w postępowaniu rewizyjnym przewiduje art. 423 § 2 k.p.c. w postępowaniu przed Sądem Najwyższym wywołanym wniesieniem rewizji nadzwyczajnej. Zgodnie z powołanym przepisem w postępowaniu tym można
powoływać się wyłącznie na dowód z dokumentu, i to tylko o tyle, o ile
jest to potrzebne dla wykazania istnienia lub braku podstaw rewizji nadzwyczajnej. Ponadto w postępowaniu tym nie uwzględnia się ani uznania
powództwa, ani przyznania okoliczności faktycznych.
Por. M. Sawczuk, Wznowienie postępowania cywilnego, Warszawa 1970, s. 56–63.
Ibidem, s. 63.
78
Zob. K. Olejniczak, M. Gintowt, Wybrane zagadnienia z kodeksu postępowania cywilnego (opracowane na
podstawie narady w Ministerstwie Sprawiedliwości), BMS 1965, nr 4, s. 21.
76
77
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W literaturze prezentowany jest pogląd, że ograniczania z art. 423 § 2
k.p.c. odnoszą się również do postępowania restytucyjnego toczącego się
na podstawie art. 422 § 1 w zw. z art. 415 k.p.c. w ramach postępowania
z rewizji nadzwyczajnej przed Sądem Najwyższym79. Takie stanowisko zajął
też Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 17 kwietnia 1967 r.80, stwierdzając
w uzasadnieniu, że przy rozpoznaniu wniosku restytucyjnego można przeprowadzać dowody tylko w zakresie ustalonym w art. 423 i art. 385 k.p.c.,
ponieważ rozpoznanie wniosku następuje w trybie rewizji nadzwyczajnej.
Nie trzeba jednak szerszych wywodów, aby uzasadnić pogląd, że zastosowanie ograniczeń z art. 423 k.p.c. w postępowaniu restytucyjnym wykluczałoby całkowicie możliwość orzekania o restytucji przez Sąd Najwyższy.
Dowody niezbędne dla wykazania zasadności roszczenia restytucyjnego
nie mogłyby być bowiem w ogóle dopuszczone, skoro nie są one potrzebne dla wykazania „istnienia lub braku podstaw rewizji nadzwyczajnej”, ale
dotyczą zupełnie innej kwestii. Poza tym w grę nie wchodziłoby – nawet
w wyjątkowych wypadkach – rozstrzygnięcie wniosku restytucyjnego bez
postępowania dowodowego, a na podstawie uznania wniosku lub przyznania okoliczności faktycznych, ponieważ i te czynności stron są wyłączone
w postępowaniu z rewizji nadzwyczajnej (art. 423 § 2 k.p.c.).
Ograniczenia dowodowe przewidziane w art. 423 § 2 k.p.c. podyktowane są charakterem prawnym rewizji nadzwyczajnej, która mając pewne
cechy środka zaskarżenia, jest równocześnie środkiem nadzoru pozainstancyjnego81. Wspomniane ograniczenia mają za zadanie zapewnić Sądowi Najwyższemu możliwość nadzoru nad sprawą w takim stanie, w jakim
znajdowała się ona w pierwszej i drugiej instancji, a tym samym zapobiec przekształceniu się postępowania w postępowanie przed trzecią instancją82. Względy te są jednak bez znaczenia, jeśli chodzi o postępowanie restytucyjne, ponieważ – choć toczy się ono w ramach postępowania
J. Krajewski, Rewizja nadzwyczajna…, s. 22 i n.; idem [w:] B. Dobrzański, J. Krajewski, Środki odwoławcze…, s. 85; E. Mazur, Jeszcze o wniosku…, s. 95 i n.; H. Mądrzak, Glosa do orzeczenia SN z dnia
17 kwietnia 1967 r., III CR 418/66, NP 1968, nr 6, s. 1056 i n.; K. Piasecki, Zwrot spełnionego…,
s. 36 i n.; M. Jędrzejewska, Aktualny kształt rewizji nadzwyczajnej (w sprawach cywilnych) w orzecznictwie
Sądu Najwyższego, NP 1979, nr 9, s. 25; W. Siedlecki, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego, PiP 1968,
nr 7, s. 136; A. Miączyński [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. III, Zaskarżenie orzeczeń sądowych,
red. W. Siedlecki, Ossolineum 1986, s. 572.
80
III CR 418/66, OSNCP 1967, poz. 205.
81
Zob. zwłaszcza: Z. Resich, Środki odwoławcze w k.p.c. [w:] Księga pamiątkowa ku czci K. Stefki, s. 282;
idem, Rewizja nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym, SC 1975, t. XXV–XXVI, s. 252; J. Krajewski, Nadzór
judykacyjny nad prawomocnymi orzeczeniami w polskim procesie cywilnym, Toruń 1963, s. 132 i n. Por. szerzej:
A. Miączyński [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. III, s. 489 i n.
82
W. Siedlecki, Postępowanie cywilne…, s. 379.
79
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z rewizji nadzwyczajnej – nie ma ono nadzorczego charakteru. Jego zadaniem jest przecież zbadanie zasadności roszczenia o zwrot świadczenia
lub przywrócenie stanu poprzedniego. Wydaje się zatem, że stosowanie
do postępowania restytucyjnego ograniczeń z art. 423 § 2 k.p.c. nawet per
analogiam nie ma uzasadnienia. Niemniej wątpliwe jest, czy Sąd Najwyższy
powinien dokonywać w postępowaniu restytucyjnym ustaleń, jeśli jest do
tego konieczne przeprowadzenie skomplikowanego i obszernego postępowania dowodowego. Postępowanie restytucyjne przed Sądem Najwyższym rozpoznającym rewizję nadzwyczajną nie podlega bowiem kontroli
instancyjnej i nie różni się pod tym względem od postępowania restytucyjnego przed sądem rewizyjnym. Jak się wydaje, w omawianym przypadku
należy zatem przyjąć w drodze analogii rozwiązanie proponowane wyżej
dla postępowania restytucyjnego toczącego się w ramach rewizji zwykłej,
tzn. stosować per analogiam art. 385 § 2 i 3 k.p.c. Rozwiązanie takie oznacza,
że Sąd Najwyższy dokonywałby ustaleń co do obowiązku instytucji tylko
wtedy, gdy nie wymagałyby one obszernego postępowania dowodowego
(art. 385 § 2 k.p.c. zd. 2 per analogiam), a ponadto gdy ustalenia owe mógłby
oprzeć wyłącznie na dokumentach (art. 385 § 3 k.p.c. zd. 1 per analogiam)
albo na uznaniu wniosku lub przyznaniu okoliczności faktycznych (art. 385
§ 3 k.p.c. zd. 2 per analogiam). W konsekwencji Sąd Najwyższy orzekałby
o restytucji tylko w przypadkach nieskomplikowanych lub niewątpliwych.
V. Jeśli przyjmuje się założenie, że w postępowaniu restytucyjnym toczącym się przed sądem drugiej instancji lub Sądem Najwyższym rozpoznającym
rewizję nadzwyczajną mają zastosowanie wprost lub przez analogię ograniczenia w przeprowadzaniu dowodów i dokonywaniu ustaleń, nasuwa się pytanie,
jak należy postąpić z wnioskiem restytucyjnym, którego z uwagi na niemożność dokonania niezbędnych ustaleń sąd ten nie może rozstrzygnąć.
Na tle art. 415 d.k.p.c., który pozostawiał do uznania sądu kwestie, czy
rozstrzygnąć o restytucji bez odrębnego procesu, wyrażany był pogląd, że
powinien wydać orzeczenie restytucyjne tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione względami ekonomii procesowej, a więc gdy nie jest konieczne obszerne postępowanie dowodowe. W przeciwnym razie, jak uważał A. Czerwiński, sąd powinien wniosek restytucyjny odrzucić, odsyłając pozwanego
do osobnego procesu83. W. Piasecki, J. Korzonek84 oraz W. Miszewski85
mówili zaś w takim przypadku ogólnie o „nieuwzględnieniu” wniosku,
83
A. Czerwiński, Odpowiedź na pytanie prawne, NPC 1933, nr 17, s. 530. Zob. też: J.J. Litauer, W. Święcicki, Zbiór aktualnych pytań prawnych rozstrzygniętych przez Komitet Redakcyjny „PPC”, Łódź 1949, s. 240.
84
K. Piasecki, J. Korzonek, Kodeks postępowania…, s. 892.
85
W. Miszewski, Proces cywilny w zarysie. Część pierwsza, Warszawa–Łódź 1946, s. 223.
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Ś. Kruszelnicki86 o jego „nierozpoznawaniu”, a L. Peiper87 o „odmowie”
wydania orzeczenia restytucyjnego.
W pewnym sensie kontynuacją tej linii interpretacyjnej były, wyrażane
zwłaszcza w początkowym okresie obowiązywania k.p.c. z 1964 r., poglądy, że w razie trudności dowodowych z rozstrzygnięciem wniosku restytucyjnego sąd może pozostawić wniosek bez rozpoznania, odsyłając
uprawnionego w tym zakresie do odrębnego procesu. J. Krajewski uważał,
że „pozostawienie bez rozpoznania” powinno nastąpić w sentencji orzeczenia, gdyż w przeciwnym razie sąd nie orzekłby o całości żądań stron
w rozumieniu art. 351 § 1 k.p.c., co uzasadniałoby dopuszczalność wniosku o uzupełnienie wyroku88. Według R. Staniszewskiego dopuszczalność
pozostawienia wniosku bez rozpoznania uzasadniona jest analogią z przepisów k.p.k. o powództwie cywilnym w procesie karnym89. H. Mądrzak
opowiadał się również za przejęciem z procesu karnego instytucji pozostawienia bez rozpoznania i proponował w takim przypadku potraktowanie
wniosku restytucyjnego w drodze konwersji jako pozwu oraz przekazanie
go właściwemu sądowi do odrębnego postępowania90.
Z czasem zdobył aprobatę (także wśród niektórych zwolenników „pozostawienia sprawy bez rozpoznania”) i ugruntował się inny pogląd, oparty
na założeniu, że z uwagi na imperatywną treść art. 338 § 1, art. 415 i art. 422
§ 1 k.p.c. sąd nie może odsyłać stron do odrębnego procesu. Proponuje
się zatem, aby w razie trudności w uzyskaniu materiału niezbędnego dla
rozstrzygnięcia wniosku sąd rewizyjny, ewentualnie Sąd Najwyższy rozpoznający rewizję nadzwyczajną, uchylając lub zmieniając wykonany wyrok,
przekazał sprawę restytucyjną do rozpoznania sądowi pierwszej instancji91. Teza ta została przyjęta także w orzecznictwie Sądu Najwyższego92.
Ś. Kruszelnicki, Kodeks postępowania…, s. 522.
L. Peiper, Komentarz do kodeksu…, s. 861.
88
J. Krajewski, Rewizja nadzwyczajna…, s. 24 i n.
89
R. Staniszewski, Z problematyki…, s. 320.
90
H. Mądrzak, Glosa do orzeczenia SN z dnia 25 września 1965 r., I PR 372/65, OSPiKA 1966,
nr 10, poz. 214, s. 441 i n.
91
Tak: K. Olejniczak, M. Gintowt, Wybrane zagadnienia…, s. 21; W. Siedlecki, Glosa do orzeczenia SN
z dnia 24 listopada 1965 r., III PR 55/65, NP 1966, nr 10, s. 1303; idem, Przegląd orzecznictwa…, s. 136;
idem [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. III, s. 462; J. Krajewski [w:] B. Dobrzański, J. Krajewski, Środki
odwoławcze…, s. 85; H. Mądrzak, Glosa do orzeczenia SN z dnia 17 kwietnia 1967 r., III CR 418/64, NP
1968, nr 6, s. 1064; idem, Likwidacja następstw…, s. 198; E. Mielcarek, Wnioski rewizji…, s. 155; K. Piasecki,
Zwrot spełnionego…, s. 37; E. Mazur, Wniosek restytucyjny, s. 30; idem, Jeszcze o wniosku…, s. 95 i n.; E. Wengerek, J. Sobkowski, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego, NP 1970, nr 5, s. 730; M. Jędrzejewska, Aktualny
kształt…, s. 25; A. Miączyński [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. III, s. 572.
92
Por. orzeczenie SN z dnia 17 kwietnia 1967 r., III CR 418/66, OSNCP 1967, poz. 205; orzeczenie
SN z dnia 14 lutego 1968 r., I PR 441/67, OSNCP 1968, poz. 192; uchwała Zgromadzenia Ogólnego
SN (Zalecenia kierunkowe) z dnia 15 lipca 1974 r., KW.Pr. 2/74, OSNCP 1974, poz. 203.
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Obecnie nie budzi już więc wątpliwości, że pozostawienie wniosku restytucyjnego bez rozpoznania, biorąc pod uwagę sformułowanie art. 338
§ 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c., jest niedopuszczalne. „Pozostawienie bez
rozpoznania” nie jest bowiem orzekaniem o zwrocie spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia lub o przywróceniu stanu poprzedniego, do
czego właśnie sąd jest zobowiązany na podstawie powołanych przepisów.
Użytym w przepisach określeniem „sąd … orzeka” kodeks postępowania
cywilnego posługuje się bowiem wtedy, gdy chodzi o rozstrzygnięcie co do
istoty sprawy, tak jak w art. 316 § 1, art. 321 § 2 i innych93. Pozostawienie
wniosku bez rozpoznania byłoby również sprzeczne z celem omawianych
uregulowań dotyczących restytucji, które mają umożliwić pozwanemu uzyskanie orzeczenia restytucyjnego w tym samym postępowaniu, w którym
uchylony lub zmieniony został wykonany wyrok. W tym stanie rzeczy sięganie do występującej w procesie karnym instytucji pozostawienia sprawy
bez rozpoznania (art. 55 § 3 k.p.k.), nieznanej w postępowaniu cywilnym,
nie wydaje się dopuszczalne. Rozwiązanie przyjęte ostatecznie w doktrynie i orzecznictwie wydaje się być najwłaściwszym wyjściem z problemów,
które rodzą się w związku z ograniczeniami dowodowymi umożliwiającymi realizację celu art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. Przekazanie
sprawy do ponownego rozpoznania przewidziane w postępowaniu rewizyjnym (art. 388 § 1 w zw. z art. 390 § 1 k.p.c. a contrario) oraz w postępowaniu wywołanym wniesieniem rewizji nadzwyczajnej (art. 422 § 2 k.p.c.)
znajduje zastosowanie, gdy sąd wskutek ograniczeń dowodowych nie ma
warunków do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy. Podobieństwo tej sytuacji do przypadków, gdy w braku wystarczających podstaw sąd rewizyjny
lub Sąd Najwyższy nie ma możliwości wydania rozstrzygnięcia o restytucji, uzasadnia stosowanie także i tu instytucji przekazania sprawy sądowi
pierwszej instancji. Oczywiście sprawa restytucyjna nie zostaje przekazana
do „ponownego” rozpoznania, a więc omawiane przepisy stosowane są
nie wprost, lecz per analogiam94.
VI. Przekazanie wniosku restytucyjnego do rozpoznaniu sądowi pierwszej instancji tylko pozornie zdaje się niewiele różnić od odesłania zainteresowanej strony do odrębnego procesu, zwłaszcza gdyby w drodze konwersji
potraktować wniosek jako pozew i przekazać go właściwemu sądowi. Jednakże rozpoznanie sprawy przez sąd pierwszej instancji w postępowaniu, które
stanowi kontynuację dotychczasowego procesu, zapewnia uprawnionemu
Zob. H. Mądrzak, Likwidacja następstw…, s. 187.
Tak: H. Mądrzak, Glosa do orzeczenia SN z dnia 17 kwietnia 1967 r., III CR 418/64, NP 1968,
nr 6, s. 1064.
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korzyści, jakich nie daje nowy, odrębny proces: po pierwsze – nie powoduje konieczności wnoszenia pozwu lub przynajmniej uzupełniania braków
pisemnego wniosku restytucyjnego, gdyby nie odpowiadał on warunkom
z art. 187 k.p.c.; po drugie – nie wiąże się z potrzebą uiszczania opłat sądowych95; po trzecie – nie powoduje zmiany właściwości miejscowej sądu, co
mogłoby nastąpić wskutek zmiany oznaczenia stron w procesie. Poza tym
omawiane rozwiązanie ma również i tę zaletę, że pozwala uniknąć ewentualnych wątpliwości, czy i kiedy nastąpiły materialnoprawne i procesowe
skutki związane z dochodzeniem roszczenia restytucyjnego przed sądem,
wątpliwości które nasuwałyby się, gdyby wniosek restytucyjny pozostawiono bez rozpoznania (zob. np. art. 123 § 1 pkt 3 k.c.)96. Wreszcie rozpoznanie
sprawy przez sąd pierwszej instancji ma walor ogólny, nawet w porównaniu
z rozstrzygnięciem problemu restytucji przez sąd rewizyjny lub Sąd Najwyższy. Orzeczenie restytucyjne wydane przez sąd pierwszej instancji podlega
bowiem zaskarżeniu na zasadach ogólnych, co stanowi jedyną skuteczną
gwarancję represyjną wykrycia prawdy obiektywnej97.
VII. Abstrahując od trudności dowodowych z rozstrzygnięciem wniosku restytucyjnego, przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji może
okazać się konieczne w jeszcze innym przypadku. Sąd nie powinien bowiem wydawać orzeczenia restytucyjnego w chwili, gdy problem losów
zaskarżonego orzeczenia nie jest jeszcze rozstrzygnięty98. Sytuacja taka
zachodzi zaś w przypadku, gdy sąd rewizyjny uchyla wyrok sądu pierwszej instancji i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania (art. 385
§ 4 i art. 388 § 1)99 lub gdy czyni to Sąd Najwyższy rozpoznający rewizję nadzwyczajną (art. 422 § 2), a także wtedy, gdy w postępowaniu
o wznowienie sąd rewizyjny orzeka tylko o dopuszczalności wznowienia,
zaś rozpoznanie sprawy przekazuje sądowi pierwszej instancji (art. 412
§ 3)100. Jak zaznaczono w rozdz. I.3, w tych wypadkach, pomimo że wykonane orzeczenie już nie istnieje, nie wiadomo jeszcze, czy w wyniku
ponownego rozpoznania sprawy nie zostanie wydane nowe orzeczenie
Tak też: H. Mądrzak, Likwidacja następstw…, s. 200; E. Mielcarek, Wnioski rewizji…, s. 161 i n.; E. Mazur,
Wniosek restytucyjny, s. 30.
96
Odnośnie do wpływu czynności procesowych na bieg przedawnienia zob. zwłaszcza: M. Jędrzejewska, Wpływ czynności procesowych na bieg przedawnienia, Warszawa 1984.
97
W. Siedlecki, System środków…, s. 693.
98
Por. w literaturze NRD: H. Kellner, Zivilprozessrecht. Lehrbuch, Berlin 1980, s. 423.
99
W. Siedlecki [w:] Kodeks postępowania…, t. I, red. Z. Resich, W. Siedlecki, s. 530 i n.; idem, Natychmiastowa wykonalność orzeczeń sądowych, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1938, nr 42, s. 588; S. Hanausek [w:]
System prawa procesowego cywilnego, t. III, s. 325.
100
W. Siedlecki [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. III, s. 461.
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o treści identycznej lub podobnej do uchylonego wyroku. Jest to możliwe zwłaszcza wtedy, gdy podstawą uchylenia wyroku jest nieważność
postępowania (art. 369 i art. 401 k.p.c.) lub inne uchybienia procesowe. Nie jest bowiem przesądzone zagadnienie, czy stan urzeczywistniony przez wykonanie orzeczenia sądu jest bezpodstawny. Rozstrzyganie
o restytucji jest więc przedwczesne i niecelowe. Zdaniem E. Mielcarka
nie byłoby to zgodne z ekonomią procesową, gdyby w toku postępowania strony musiały parę razy świadczyć i zwracać to, co świadczyły101.
Dlatego też w art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. mówi się, że sąd
orzeka o zwrocie świadczenia lub o przywróceniu stanu poprzedniego
w „orzeczeniu kończącym postępowanie”, a orzeczenie uchylające wyrok i przekazujące sprawę do ponownego rozpoznania nie kończy postępowania102. Przyjmując zatem, że sąd nie może pozostawić wniosku
restytucyjnego bez rozpoznania oraz że nie powinien orzekać o nim, gdy
sprawa główna zostaje przekazana do ponownego rozpoznania sądowi
pierwszej instancji, jako jedyne praktyczne rozwiązanie nasuwa się myśl
o przekazaniu wniosku restytucyjnego wraz z całą sprawą sądowi pierwszej instancji103. W związku z powyższym za dopuszczalne należy również uznać zgłoszenie wniosku restytucyjnego już po uchyleniu wyroku,
w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji.
Jedyny argument, który można by wysunąć przeciw przedstawionemu
poglądowi, opiera się na gramatycznej wykładni przepisów art. 338 § 1,
art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. Z użytego w nich sformułowania „uchylając lub
zmieniając wyrok […] sąd orzeka…” zdawałoby się wynikać, że wydanie
orzeczenia o restytucji powinno nastąpić w chwili uchylenia lub zmiany
wykonanego wyroku. Jednakże w świetle przedstawionych argumentów
nie powinno budzić wątpliwości, że cytowany zwrot należy rozumieć w ten
sposób, iż wydanie orzeczenia restytucyjnego następuje wskutek uchylenia
lub zmiany wyroku, ale niekoniecznie już w tym momencie.
Podsumowując, właściwym do rozpoznania wniosku restytucyjnego
może być również – na podstawie postanowienia sądu rewizyjnego lub
Sądu Najwyższego – sąd pierwszej instancji, któremu wniosek restytucyjny
E. Mielcarek, O wnioskach rewizji cywilnej – praktycznie, „Palestra” 1065, nr 10.
S. Hanausek, Orzeczenie sądu rewizyjnego w procesie cywilnym, Warszawa 1966, s. 322 i n.; M. Sawczuk,
Wznowienie postępowania cywilnego, Lublin 1963, s. 328.
103
Tak: S. Hanausek [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. III, s. 32; W. Siedlecki [w:] System prawa
procesowego cywilnego, t. III, s. 461; F. Rusek, Postępowanie zaoczne…, s. 74; E. Mielcarek, Wnioski rewizji…,
s. 196. Na tle dawnego k.p.c. M. Waligórski opowiadał się de lege ferenda za możliwością orzekania o restytucji przez sąd pierwszej instancji rozpoznający sprawę po uchyleniu wyroku i przekazaniu przez
sąd kasacyjny (Glosa do orzeczenia SN z dnia 29 kwietnia 1949 r., Wa.C. 12/49, PiP 1950, nr 10,
s. 162). Zob. też: J.J. Litauer, Komentarz do procedury cywilnej. Drugi suplement, Warszawa 1963, s. 31.
101
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zostanie przekazany do rozpoznania, a to: 1) albo wskutek trudności dowodowych, jakie napotyka rozstrzygnięcie wniosku w postępowaniu rewizyjnym lub w postępowaniu wywołanym wniesieniem rewizji nadzwyczajnej; 2) albo wskutek przekazania „całej” sprawy sadowi pierwszej instancji
do ponownego rozpoznania104.
4. Legitymacja w postępowaniu restytucyjnym
Wystąpienie z wnioskiem restytucyjnym powoduje w zakresie postępowania restytucyjnego odwrócenie ról procesowych stron. Pozwany, który spełnił lub od którego wyegzekwowano świadczenie, staje się bowiem
stroną atakująca, powód zaś przyjmuje pozycję strony broniącej się. Jest to
podobne odwrócenie ról procesowych, jakie występuje w przypadku wytoczenia powództwa wzajemnego105. Stronami postępowania restytucyjnego
są więc te same podmioty, które stanowią strony postępowaniu głównego.
Odróżnić jednakże trzeba zagadnienie, kto może być stroną w postępowaniu restytucyjnym, od kwestii, komu przysługują materialne prawa
i obowiązki związane z restytucją. Powyższe rozróżnienie nawiązuje do
występującego w nauce podziału legitymacji na legitymację formalną (legitimatio ad processum) i legitymację procesową (legitimatio ad causam)106, zwaną
legitymacją materialną107 lub legitymacją procesową zwykłą108. Legitymacja
formalna to uprawnienie do zajęcia stanowiska strony (uczestnika lub innych stanowisk procesowych)109. Legitymacja formalna jest także legitymacją do dokonywania poszczególnych czynności procesowych, w szczególności do zaskarżania orzeczeń110. Jeśli więc w niniejszych uwagach jest
mowa, że z wnioskiem restytucyjnym może wystąpić pozwany lub że legitymację w postępowaniu restytucyjnym posiadają strony (powód, pozwany) postępowania głównego, chodzi właśnie o legitymację formalną
104
Podobnie w literaturze francuskiej przyjmuje się, że o restytucji rozstrzyga sąd orzekający merytorycznie w sprawie. J. Borè, La cassation en matiere civile, Paris 1980, s. 1004 i n.; E. Faye, La Cour de
Cassation, Paris 1903, s. 320 i n.
105
Por. E. Mielcarek, Wnioski rewizji…, s. 158.
106
Zob. M. Waligórski, Proces cywilny, t. I, Funkcja i struktura procesu, Warszawa 1947, s. 571; M. Sawczuk,
Zdolność procesowa w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1963, s. 77 i n.; idem, Wznowienie postępowania cywilnego, Warszawa 1970, s. 92–94; B. Bladowski, Zażalenie w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1975, s. 40.
107
W. Broniewicz, Przyczyny oddalenia…, s. 836; J. Jodłowski [w:] J. Jodłowski, Z. Resich, Postępowanie
cywilne, s. 216–222.
108
W. Broniewicz, Postępowanie cywilne…, s. 132.
109
Por. M. Waligórski, Proces cywilny, t. I, s. 571 i n.; M. Sawczuk, Wznowienie postępowania cywilnego,
s. 92 i n.
110
Ibidem. Zob. też: M. Sawczuk, Zdolność procesowa…, s. 77 i n.; B. Bladowski, Zażalenie w postępowaniu… Por. nieco odmiennie: W. Berutowicz, Znaczenie prawne…, s. 54.
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(legitimatio ad processum). Obok logitymacji formalnej w postępowaniu restytucyjnym wyróżnić trzeba „restytucyjną” legitymację procesową, przez
którą rozumiem materialne uprawnienie do występowania w postępowaniu restytucyjnym, wynikające ze stosunku prawnego powstałego wskutek
wykonaniu wadliwego wyroku (legitimatio ad causam)111.
Pojęcia legitymacji formalnej i procesowej w postępowaniu restytucyjnym nie są tożsame. Podmiot legitymowany formalnie posiada restytucyjną legitymację procesową tylko wtedy, gdy rzeczywiście służy mu materialne prawo lub obowiązek. Z drugiej strony podmiot uprawniony lub
zobowiązany materialnie do restytucji nie posiada legitymacji formalnej,
jeżeli nie jest stroną w postępowaniu głównym112.
4.1. Legitymacja (formalna i procesowa) czynna
4.1.1. Postępowanie restytucyjne w trybie art. 338 § 1 k.p.c.
I. Legitymowanym formalnie do wystąpienia z wnioskiem restytucyjnym jest pozwany. Tak tę kwestię reguluje art. 338 § 1 k.p.c., stanowiąc, że
sąd orzeka o zwrocie spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia lub
o przywróceniu stanu poprzedniego na wniosek pozwanego113.
W przypadku współuczestnictwa formalnego oraz materialnego przyjmuje się, że wniosek może zgłosić samodzielnie we własnym imieniu każdy z pozwanych114. Wynika to wprost z art. 73 § 1 i art. 74 k.p.c., według
których każdy współuczestnik działa w imieniu własnym i ma prawo samodzielnie popierać sprawę.
Należy podkreślić, że sam fakt bycia współuczestnikiem w postępowaniu głównym, chociaż stanowi niezbędny warunek posiadania legitymacji
formalnej, nie przesądza o istnieniu restytucyjnej legitymacji procesowej.
Legitymację procesową w postępowaniu restytucyjnym ma bowiem tylko
ten, kto jest uprawniony albo zobowiązany do przywrócenia stanu poprzedniego, a więc ten, w czyjej sferze została urzeczywistniona zmiana
wskutek wykonania orzeczenia sądu, albo ten, na czyją rzecz zmiana ta
nastąpiła. W konkretnym wypadku legitymacja procesowa restytucyjna
Por. M. Sawczuk, Wznowienie postępowania cywilnego, s. 92 i n.
Por. M. Sawczuk, Zdolność procesowa…, s. 77 i n.
113
Pomimo jednoznacznego sformułowania art. 338 § 1 k.p.c. legitymację czynną może niekiedy
mieć również powód, w szczególności wtedy, gdy uchylono lub zmieniono wykonane orzeczenie
zasądzające od niego koszty procesu. Podobny pogląd w literaturze zachodnioniemieckiej wypowiada O. Jauernig (Zwangsvollstreckungs- und Konkursrecht, München 1985, s. 18), pomimo że § 717
II ZPO, podobnie jak art. 338 § 1 k.p.c., mówi wyraźnie tylko o pozwanym jako uprawnionym do
dochodzenia roszczenia w formie wniosku w toku postępowania.
114
E. Mazur, Wniosek restytucyjny, s. 27; K. Piasecki, Zwrot spełnionego…, s. 32.
111
112
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nie musi zatem przysługiwać wszystkim współuczestnikom postępowania
głównego. Przykładowo – jeśli od pozwanych dłużników solidarnych zasądzono i wyegzekwowano sumę pieniężną lub inne świadczenie podzielne, to w razie zmiany lub uchylenia orzeczenia każdy z nich może żądać
zwrotu tylko w takiej części, w jakiej rzeczywiście poniósł ciężar spełnienia świadczenia (np. wskutek regresu). Wierzytelność o zwrot świadczenia,
ponieważ dotyczy świadczenia podzielnego, zgodnie z art. 379 § 1 k.c.
dzieli się bowiem na części odpowiadające faktycznemu udziałowi poszczególnych pozwanych w świadczeniu. Może się więc również okazać,
że niektórzy z pozwanych nie są w ogóle uprawnieni do zwrotu115.
II. W związku z zagadnieniem współuczestnictwa materialnego powstaje pytanie, czy w postępowaniu rewizyjnym legitymację formalną do
wystąpienia z wnioskiem restytucyjnym mają współuczestnicy, którzy nie
zaskarżyli wyroku, jeżeli sąd rewizyjny może w stosunku do nich rozpoznać sprawę z urzędu na podstawie art. 184 k.p.c. W literaturze udziela się
odpowiedzi twierdzącej. H. Mądrzak wypowiada pogląd, że sąd powinien
wydać orzeczenie o restytucji w stosunku do współuczestników, którzy nie
wnieśli rewizji, o ile wzięli oni udział w rozprawie i zgłosili wnioski restytucyjne116. Podobno stanowisko zajmuje E. Mielcarek117.
Powyższy pogląd znajduje uzasadnienie w treści art. 384 k.p.c., który
nie tylko przewiduje możliwość rozpoznania sprawy na rzecz wszystkich
współuczestników materialnych, ale ponadto nakazuje wezwać ich na rozprawę. Są oni zatem nadal stroną postępowania, a to wystarcza, aby mieli legitymację formalną w postępowaniu restytucyjnym. Nie oznacza to
jednak, że mają oni również restytucyjną legitymację procesową. Jak była
mowa, skuteczność roszczenia o restytucję zależy bowiem od tego, czy nastąpi uchylenie lub zmiana wyroku na ich rzecz, co jest z kolei uzależnione
od uwzględnienia rewizji współuczestnika, który zaskarżył wyrok. Jeżeli
zatem rewizja zostanie oddalona albo pomimo jej uwzględnienia wyrok
w stosunku do pozostałych współuczestników pozostanie w mocy, ich
wnioski restytucyjne zostaną oddalone.
III. W literaturze rozważany jest problem, czy w przypadku, gdy pomiędzy współpozwanymi zachodzi współuczestnictwo jednolite (art. 73
§ 2 k.p.c.), zgłoszenie wniosku restytucyjnego przez jednego ze współuczestników jest skuteczne względem pozostałych zgodnie z regułą ogólną
115
W braku wyraźnego przepisu nie ma podstaw, aby przyjąć, iż w podanym przykładzie zachodzi pomiędzy współpozwanymi solidarność w zakresie uprawnienia do zwrotu świadczenia (por.
art. 369 k.c.), o czym jeszcze niżej w tekście.
116
H. Mądrzak, Likwidacja następstw…, s. 196 i n.
117
E. Mielcarek, Wnioski rewizji…, s. 156.
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wyrażoną w art. 73 § 2 k.p.c. Za skutecznością wniosku restytucyjnego
względem wszystkich współuczestników jednolitych opowiada się E. Mazur118, E. Mielcarek119, a także – z pewnymi zastrzeżeniami – H. Mądrzak120.
Wątpliwości wyrażane przez H. Mądrzaka płyną z faktu, że analizuje on
wystąpienia z wnioskiem restytucyjnym jako czynność dyspozytywną strony,
a więc taką, dla której dokonania wymagana jest zgoda wszystkich współuczestników jednolitych (art. 73 § 2 k.p.r. in fine). Podnosi on jednak, że zasada współdziałania współuczestników jednolitych dotyczy tylko czynności
pogarszających ich sytuację procesową, a wniosek restytucyjny nie ma takiego charakteru, co ostatecznie – zdaniem Autora – pozwala uznać skuteczność wniosku restytucyjnego względem wszystkich współuczestników121.
Wydaje się jednak, że przeciw tezie o skuteczności wniosku restytucyjnego względem niedziałających współuczestników jednolitych można wysnuć
dalej idące zastrzeżenia niż przytoczone wyżej. Nie można bowiem pomijać
szczególnego charakteru czynności zgłoszenia wniosku restytucyjnego, który jest przecież sposobem dochodzenia roszczenia przed sądem. Czy można
zatem przyjąć, że skuteczność wniosku restytucyjnego względem pozostałych współuczestników jednolitych polega na tym, że stają się oni stroną
w postępowaniu restytucyjnym i sąd wydaje na ich rzece rozstrzygnięcie,
chociaż nie zgłosili oni wniosku?122 Można wątpić, czy nie byłoby to w rzeczywistości orzekanie bez żądania ze strony uprawnionego.
Reguła skuteczności czynności procesowych działających współuczestników względem niedziałających przyjęta w art. 73 § 2 k.p.c. ma na celu
zapewnienie jednolitości rozstrzygnięcia sprawy względem wszystkich
współuczestników jednolitych123. Tymczasem w przypadku wniosku restytucyjnego ryzyko wydania różnych rozstrzygnięć nie zachodzi, ponieważ z natury jednolitości wynika, że orzeczenie zapadłe na rzecz jednego
współuczestnika obejmie skutkami prawomocności pozostałych. Jest więc
analogicznie jak w sytuacji wytoczenia powództwa przez jednego ze współuprawnionych, gdy z istoty spornego stosunku prawnego wynika, że wyrok ma dotyczyć niepodzielnie wszystkich, kiedy to pozostali nie stają się
przecież stroną procesu, ale obejmuje ich prawomocność orzeczenia124.
Zatem wydaje się, że skuteczność wniosku restytucyjnego zgłoszonego
E. Mazur, Wniosek restytucyjny, s. 27.
E. Mielcarek, Wnioski rewizji…, s. 156.
120
H. Mądrzak, Likwidacja następstw…, s. 197.
121
Ibidem.
122
Tak: E. Mazur, Wniosek restytucyjny, s. 27.
123
Por. H. Mądrzak, Likwidacja następstw…, s. 197.
124
Zob. W. Siedlecki, Postępowanie cywilne…, s. 329.
118
119
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przez jednego ze współuczestników jednolitych w stosunku do pozostałych
należy rozumieć tak, że wprawdzie nie stają się oni stroną postępowania
restytucyjnego, ale obejmuje ich prawomocność orzeczenia restytucyjnego.
Oczywiście nie ma żadnych przeszkód, żeby przyłączyli się oni do postępowania restytucyjnego, składając odpowiednie oświadczenia (wnioski).
IV. W związku ze współuczestnictwem jednolitym rozważyć jeszcze
trzeba, czy zawsze, gdy między pozwanymi w postępowaniu głównym zachodzi współuczestnictwo jednolite, są oni również współuczestnikami
jednolitymi w postępowaniu restytucyjnym.
W piśmiennictwie przyjmuje się, iż bierne współuczestnictwo jednolite występuje w sprawach związanych ze współposiadaniem przez pozwanych praw rzeczowych lub innych praw, do których stosuje się przepisy
o ochronie własności125. Owa wspólność sprawia właśnie, że orzeczenie
ma dotyczyć wszystkich współuczestników niepodzielnie, konstytuując
jednolitość współuczestnictwa (art. 73 § 2 k.p.c.). Gdy następuje odwrócenia ról procesowych w postępowaniu restytucyjnym, żądanie przywrócenia
stanu poprzedniego, z którym występują pozwani, z zasady wiąże się również z ich wspólnym prawem, a ściślej – z jego ochroną, np. żądanie zwrotu rzeczy stanowiącej przedmiot wspólnego prawa itp. W tych wypadkach
zatem współuczestnictwo pozwanych w postępowaniu restytucyjnym ma
również jednolity charakter, gdyż wspólność prawa wyklucza możliwość
odmiennego rozstrzygnięcia w stosunku do nich kwestii restytucji.
Należy jednak zaznaczyć, że w pewnych sytuacjach konieczność jednolitego rozstrzygnięcia o restytucji wobec wszystkich pozwanych nie zachodzi. Jest tak, jak się wydaje, w przypadku, gdy żądanie przywrócenia stanu
poprzedniego nie dotyczy ochrony wspólnego prawa jako całości, lecz indywidualnych interesów, które na tym tle powstały, np. gdy pozwani współnajemcy żądają zwrotu sumy zapłaconej wynajmującemu z tytułu czynszu.
W tego rodzaju wypadkach przy ocenie relacji zachodzącej między pozwanymi sięgnąć należy do zasad ogólnych określających ich wzajemną pozycję jako współwierzycieli. Kryterium, jakie się tu nasuwa, jest podzielność
świadczenia. Zgodnie bowiem z art. 379 k.c. jeżeli świadczenie jest podzielne, wierzytelność dzieli się na tyle części, ilu jest wierzycieli. Jeśli zaś świadczenie jest niepodzielne, to na podstawie art. 381 k.c. każdy wierzyciel może
żądać jego spełnienia w całości, a w razie sprzeciwu choćby jednego z wierzycieli dłużnik zobowiązany jest świadczyć wszystkim wierzycielom łącznie.
Tylko ten ostatni przypadek jest źródłem współuczestnictwa jednolitego126.
125
126

Tak: M. Jędrzejewska, Współuczestnictwo procesowe (istota – zakres – rodzaje), Warszawa 1975, s. 127–132.
Ibidem, s. 128–130.

Rozdział V. Postępowanie restytucyjne

177

Natomiast w przypadku podzielności świadczenia każdy z pozwanych ma
pozycję samodzielną i może żądać zwrotu tylko w takiej części, jaka na niego
przypada. Z tym zastrzeżeniem można przyjąć, że współuczestnictwo jednolite pozwanych w postępowaniu głównym prowadzi do jednolitości ich
współuczestnictwa w postępowaniu restytucyjnym127.
V. Inaczej przedstawia się omówiona wyżej kwestia, jeśli chodzi o współuczestnictwo konieczne pozwanych w procesie głównym. Wydaje się bowiem, że istnienie współuczestnictwa koniecznego pozwanych (art. 72 § 2
k.p.c.) w postępowaniu głównym nie implikuje w postępowaniu restytucyjnym współuczestnictwa koniecznego. Odmienny pogląd w tej kwestii
wypowiada K. Piasecki, stwierdzając, że w przypadku współuczestnictwa
koniecznego, a więc w sprawach dotyczących współwłasności i świadczeń
niepodzielnych, pozwani mogą zgłosić wniosek restytucyjny tylko łącznie128.
Teza ta nasuwa poważne wątpliwości w konfrontacji z ugruntowanym
w zasadzie w nauce poglądem o istnieniu samodzielnej czynnej legitymacji każdego ze współuprawnionych, zarówno gdy chodzi o współwłasność,
jak i wspólność innych praw rzeczowych, a to wobec treści art. 209 k.c.,
według którego każdy ze współwłaścicieli może samodzielnie dokonywać
wszelkich czynności i dochodzić wszelkich roszczeń zmierzających do zachowania wspólnego prawa129. Co się zaś tyczy stosunków obligacyjnych,
to samodzielność działania ich podmiotów jest zasadą, nawet gdy chodzi
o świadczenie niepodzielne130. Dlatego też uważa się, że współuczestnictwo
konieczne po stronie czynnej procesu, a taką pozycję właśnie zajmują pozwani w postępowaniu restytucyjnym, należy w ogóle do rzadkości131. Tak
Z drugiej strony współuczestnictwo pozwanych w postępowaniu restytucyjnym może mieć niekiedy jednolity charakter, chociaż w postępowaniu głównym jest współuczestnictwem zwykłym. Jeśli
przyjąć za M. Jędrzejewską (ibidem, s. 128–130; odmiennie: Z. Resich [w:] Kodeks postępowania…, t. I,
red. Z. Resich, W. Siedlecki, s. 194), że niepodzielność świadczenia nie konstytuuje współuczestnictwa
jednolitego dłużników, jest natomiast źródłem współuczestnictwa jednolitego wierzycieli, to w przypadku, gdy świadczenie jest niepodzielne, pozwani zobowiązani do jego spełnienia są w postępowaniu głównym współuczestnikami zwykłymi, natomiast w postępowaniu restytucyjnym, stając się
wierzycielami, są współuczestnikami jednolitymi.
128
K. Piasecki, Zwrot spełnionego…, s. 32.
129
Zob. w szczególności: J. Ignatowicz [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, red. Z. Resich, Warszawa
1972, s. 537 i cytowana tam literatura. Odmienny pogląd reprezentuje S. Breyer, Glosa do orzeczenia SN z dnia 30 marca 1962 r., 3 CR 237/62, OSPiKA 1962, nr 12, s. 738 i n. oraz S. Wójcik,
Windykacyjna ochrona własności w polskim prawie cywilnym, Kraków 1965, s. 58 i n.
130
Tak: M. Jędrzejewska, Współuczestnictwo procesowe…, s. 151; M. Allerhand, Proces o świadczenie niepodzielne, PPC 1938, nr 3–4, s. 66 i n.
131
Zob. J. Jodłowski, Z. Resich, Postępowanie cywilne, s. 232. Por. M. Jędrzejewska, Współuczestnictwo
procesowe…, s. 150. Przykładem współuczestnictwa koniecznego powodów jest sprawa o wyłączenie wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Por. art. 280 k.h.
127
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więc tylko wyjątkowo, jeśli w ogóle, współuczestnictwo pozwanych w zakresie restytucji będzie współuczestnictwem koniecznym.
Wydaje się natomiast, że w przypadkach, gdy w postępowaniu głównym po stronie pozwanych zachodzi współuczestnictwo konieczne, można w zasadzie przyjąć, że w zakresie postępowania restytucyjnego są oni
współuczestnikami jednolitymi132. Wniosek ten płynie stąd, że współuczestnictwo konieczne jest z reguły współuczestnictwem jednolitym133,
co – jak była mowa – prowadzi do współuczestnictwu jednolitego pozwanych w postępowaniu restytucyjnym134. Wyjątkiem pod tym względem
są przypadki współuczestnictwa koniecznego, które nie wynika z natury
stosunku prawnego istniejącego między współuczestnikami, lecz powstaje
na podstawie wyraźnego przepisu prawa. W takich wypadkach, jak zauważa M. Jędrzejewska, współuczestnictwo konieczne może nie mieć jednolitego charakteru, np. współuczestnictwo powstające między dłużnikiem
i wierzycielem na podstawie art. 841 § 2 k.p.c.135 W takiej sytuacji zatem
wniosek restytucyjny może zgłosić każdy współuczestnik konieczny tylko
samodzielnie i bez żadnych skutków dla pozostałych.
4.1.2. Postępowanie restytucyjne w trybie art. 415 k.p.c.
Przedstawione wyżej uwagi dotyczące legitymacji formalnej i procesowej w postępowaniu restytucyjnym według art. 338 § 1 k.p.c. odnoszą się
do postępowania restytucyjnego toczącego się na podstawie art. 415 k.p.c.
w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi o wznowienie postępowania. Należy jednak odnotować fakt, że art. 415 k.p.c., mówiąc o uprawnionym do zgłoszenia wniosku, używa określenia „skarżący”, a nie – jak
to czyni art. 338 § 1 k.p.c. – „pozwany”. Jak zaś wiadomo, skarżącym
może być nie tylko pozwany, ale i powód. Oczywiście wniosek restytucyjny powoda może dotyczyć ewentualnie jedynie sumy pieniężnej zapłaconej pozwanemu z tytułu kosztów procesu136. Zagadnienie to, dyskusyjne
E. Mielcarek, Wnioski rewizji…, s. 156.
W. Broniewicz, Postępowanie cywilne…, s. 135; M. Jędrzejewska, Współuczestnictwo procesowe…, s. 202;
J. Jodłowski, Z. Resich, Postępowanie cywilne, s. 234 i n.
134
Wydaje się, że nie bierze tego pod uwagę E. Mazur (Wniosek restytucyjny, s. 27), stwierdzając, że „przy
współuczestnictwie koniecznym sąd orzeka o restytucji tylko na korzyść tego, kto zgłosił wniosek
restytucyjny”. Uważa on bowiem równocześnie, że przy współuczestnictwie jednolitym sąd orzeka
o restytucji także na korzyść tych, którzy wniosku nie zgłosili (ibidem). Pogląd cytowanego Autora jest
zaś słuszny tylko przy założeniu, że przy współuczestnictwie jednolitym sąd orzeka o restytucji tylko
na rzecz wnioskodawcy, z tym że pozostałych obejmuje prawomocność orzeczenia.
135
M. Jędrzejewska, Współuczestnictwo procesowe…, s. 202–204. Podobnie: J. Jodłowski, Z. Resich,
Postępowanie cywilne, s. 234 i n.
136
Tak: R. Staniszewski, Z problematyki…, s. 318. Por. T. Bukowski, Rozstrzyganie o kosztach procesu cywilnego, Warszawa 1971, s. 200 i n.; W. Siedlecki [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. III, s. 461.
132
133
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w literaturze, zostało już omówione wyżej (rozdz. III.2), gdzie przyjęto, że
przepisy o przywróceniu stanu poprzedniego stosuje się (art. 396 k.p.c.) do
zwrotu sumy zapłaconej lub wyegzekwowanej z tytułu kosztów procesu137.
W związku z tym należy uznać, że legitymowanym formalnie do wystąpienia
z wnioskiem restytucyjnym w tym przedmiocie jest również powód138.
4.1.3. Postępowanie restytucyjne w trybie art. 422 § 1 k.p.c.
I. Zagadnienie legitymacji formalnej do zgłoszenia wniosku restytucyjnego w postępowaniu wywołanym wniesieniem rewizji nadzwyczajnej wykazuje pewne komplikacje. W kwestii restytucji art. 422 § 1 k.p.c. nakazuje bowiem stosować odpowiednio art. 415 k.p.c., który jak zaznaczono, przyznaje
legitymację do wystąpienia z wnioskiem restytucyjnym skarżącemu. Ścisła
interpretacja pojęcia „skarżący” na tle przepisów o rewizji nadzwyczajnej
prowadziłaby do konkluzji, że uprawnionymi do wystąpienia z wnioskiem
restytucyjnym są wyłącznie organy legitymowane do wniesienia rewizji nadzwyczajnej wymienione w art. 417 § 1 k.p.c. Niemniej w literaturze istnieje zgodność poglądów co do tego, że w omawianej sytuacji legitymacja do
zgłoszenia wniosku przysługuje także stronie procesowej139. Stanowisko takie zajął też Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 17 kwietnia 1967 r.140 Wśród
argumentów najczęściej powoływany jest ten, że w postępowaniu wywołanym wniesieniem rewizji nadzwyczajnej zainteresowany podmiot zachowuje
prawa strony, a ograniczenie czynności dyspozytywnych stron przewidziane
w art. 423 § 2 k.p.c. nie obejmuje wniosku restytucyjnego141. Podnosi się
ponadto, że skarżącym w rozumieniu art. 415 k.p.c. jest właśnie strona postępowania, a zatem odpowiednie stosowanie przepisu powinno uwzględniać ten element142. Wreszcie zwraca się uwagę na wzgląd praktyczny, że
okoliczności uzasadniające wniosek restytucyjny mogą być po prostu nieznane organowi wnoszącemu rewizję nadzwyczajną143. Tak więc istnienie
legitymacji zainteresowanej strony do zgłoszenia wniosku restytucyjnego
w postępowaniu z rewizji nadzwyczajnej nie budzi wątpliwości.
Dotyczy to nie tylko art. 415 k.p.c., ale również art. 338 § i art. 422 § 1 w zw. z art. 415 k.p.c.
Tak wyraźnie w literaturze niemieckiej O. Jauernig, Zwangsvollstreckungs-…, s. 18.
139
Por. M. Jędrzejewska, Aktualny kształt…, s. 24; J. Krajewski, Rewizja nadzwyczajna…, s. 27; idem
[w:] B. Dobrzański, J. Krajewski, Środki odwoławcze…, s. 82–84; E. Mazur, Wniosek restytucyjny, s. 30;
A. Miączyński [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. III, s. 572; W. Siedlecki, Przegląd orzecznictwa…,
s. 136; idem, Postępowanie cywilne…, s. 380; idem [w:] Kodeks postępowania…, t. I, red. Z. Resich,
W. Siedlecki, s. 699.
140
Orzeczenie SN z dnia 17 kwietnia 1967 r., III CR 418/64, OSNCP 1967, poz. 205.
141
J. Krajewski, Rewizja nadzwyczajna…, s. 27; E. Mazur, Wniosek restytucyjny, s. 30.
142
H. Mądrzak, Glosa do orzeczenia SN z dnia 17 kwietnia 1967 r., III CR 418/66, NP 1968, nr 6,
s. 1062.
143
M. Jędrzejewska, Aktualny kształt…, s. 24.
137
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II. W związku z interpretacją art. 422 § 1 mogą moim zdaniem nasuwać
się natomiast innego rodzaju zastrzeżenia, a mianowicie czy rzeczywiście
do zgłoszenia wniosku restytucyjnego uprawniony jest organ wnoszący rewizję nadzwyczajną144. Trzeba bowiem pamiętać, że wniosek restytucyjny
jest sposobem dochodzenia roszczenia przed sądem i w związku z tym jego
wniesienie powinno być pozostawione dyspozycji zainteresowanego podmiotu. Na komplikacje, jakie mogą wyniknąć np. w sytuacji, gdy pozwany
nie chce dochodzić roszczenia, a wniosek zgłasza organ wnoszący rewizję
nadzwyczajną, zwraca uwagę K. Piasecki145. Kwestię tę rozważa też J. Krajewski, stwierdzając jednak, że ewentualny zarzut, iż wniosek nie pochodzi
od osoby uprawnionej materialnie, odpada na gruncie naszego prawa, które zna możliwość wszczęcia postępowania przez prokuratora i organizacje
społeczne146. Można jednak zastanawiać się, czy właśnie dlatego, że inicjatywa wszczęcia procesu została powierzona nie tylko podmiotom materialnie uprawnionym, ale również prokuratorowi i organizacjom społecznym,
istnieje celowość przyznawania legitymacji formalnej do wszczęcia postępowania restytucyjnego jeszcze innym organom, zwłaszcza że osoby zainteresowane biorą udział w postępowaniu i nic nie stoi na przeszkodzie ich
osobistemu działaniu. Zauważmy, że rola organów wnoszących rewizję nadzwyczajną jest inna niż rola prokuratora lub organizacji społecznych w procesie. Ich zadanie polegające na zainicjowaniu nadzorczej działalności Sądu
Najwyższego kończy się właściwie z chwilą wniesienia rewizji nadzwyczajnej147. Jest więc inaczej niż w przypadku prokuratora i organizacji społecznych, które działają w zainicjowanym przez siebie postępowaniu, a w razie
przystąpienia do sprawy osoby zainteresowanej do ich udziału stosuje się
przepisy o współuczestnictwie jednolitym (art. 56 § 1 k.p.c.). Nie przekonuje
też argument, że uprawnienie do zgłoszenia wniosku restytucyjnego tkwi
implicite w prawie do wniesienia rewizji nadzwyczajnej i „korektury błędnego
orzeczenia”148, gdyś restytucja wykracza już poza samą korekturę wadliwego
orzeczenia, a ma zlikwidować skutki powstałe przez jego wykonanie.
Powyższe uwagi skłaniają więc do wniosku, że w postępowaniu wywołanym wniesieniem rewizji nadzwyczajnej na podstawie odpowiednio stosowanego art. 415 k.p.c. legitymację formalną do wystąpienia z wnioskiem
restytucyjnym mają strony postępowania, nie posiada jej natomiast organ
wnoszący rewizję nadzwyczajną.
Jak się wydaje, wyklucza to, nie podając uzasadnienia, R. Staniszewski, Z problematyki…, s. 318.
K. Piasecki, Zwrot spełnionego…, s. 35.
146
B. Dobrzański, J. Krajewski, Środki odwoławcze…, s. 84.
147
A. Miączyński [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. III, s. 491.
148
Tak: J. Krajewski [w:] B. Dobrzański, J. Krajewski, Środki odwoławcze…, s. 84.
144
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4.1.4. Udział prokuratora i organizacji społecznych ludu pracującego
Niezależnie od stron postępowania z wnioskiem restytucyjnym w każdym postępowaniu na zasadach ogólnych może wystąpić prokurator (art. 7
k.p.c.)149. Ze względu na to, że wniosek restytucyjny podobnie jak powództwo jest sposobem dochodzenia roszczenia, wydaje się, że w drodze analogii należy przyjąć, że prokurator, zgłaszając wniosek, działa na rzecz
uprawnionego, którego powinien we wniosku tym wskazać (art. 55 k.p.c.).
Natomiast wbrew poglądom prezentowanym w literaturze150 wykluczyć trzeba możliwość wszczęcia postępowania restytucyjnego przez organizacje społeczne ludu pracującego, o których mowa w art. 61 k.p.c.
Organizacje te, wytaczając powództwo na rzecz obywateli w sprawach,
w których ich udział jest przewidziany (art. 61 § 1 k.p.c.), są bowiem związane ze stroną powodową. Zgłoszenie wniosku na rzecz pozwanego nie
wchodzi więc w grę. Związanie organizacji społecznych ze stroną powodową zachodzi także w wypadku, gdy wstępuje ona do toczącego się już
postępowania (art. 61 § 2 k.p.c.), co uzasadnia się m.in. tym, że założeniem
ich udziału w procesie jest ochrona osoby uprawnionej151. Jeśli zaś wyjątkowo organizacja społeczna działa w procesie po stronie pozwanej, np.
w sprawie o obniżenie wysokości alimentów152, to i tak dopuszczalność
zgłoszenia przez nią wniosku restytucyjnego na rzecz pozwanego należy
wykluczyć z tej przyczyny, że roszczenie restytucyjne nie należy do roszczeń wymienionych w art. 61 § 1 k.p.c. wśród spraw, w których przewidziany jest udział organizacji społecznych153.
4.2. Legitymacja bierna (formalna i procesowa)
I. Bierna legitymacja procesowa w zakresie postępowania restytucyjnego przysługuje powodowi154. Jeżeli świadczenie zasądzone w wyroku
zostało spełnione lub wyegzekwowane na rzecz powoda, ma on również
bierną legitymację procesową (restytucyjną).
J. Krajewski, Wznowienie postępowania według nowego k.p.c., PiP 1967, nr 7, s. 77; E. Mazur, Wniosek
restytucyjny, s. 28; K. Piasecki, Zwrot spełnionego…, s. 32; W. Siedlecki [w:] System prawa procesowego cywilnego,
t. III, s. 462.
150
E. Mazur, Wniosek restytucyjny, s. 28; K. Piasecki, Zwrot spełnionego…, s. 32; W. Siedlecki [w:] System
prawa procesowego cywilnego, t. III, s. 402.
151
Zob. szerzej: T. Misiuk, Udział organizacji społecznych w ochronie praw obywateli w sądowym postępowaniu
cywilnym, Warszawa 1972, s. 73 oraz 126 i n.
152
Ibidem, s. 76 i n. oraz 126 i n.
153
Z tego względu wykluczyć też trzeba ewentualność zgłoszenia przez organizację społeczną działającą po stronie powoda wniosku restytucyjnego o zwrot sumy zapłaconej lub wyegzekwowanej
z tytułu kosztów procesu.
154
W przypadku, gdy roszczenie restytucyjne dotyczy zwrotu zapłaconych kosztów procesu, bierną
legitymację formalną posiada pozwany. Por. wyżej.
149

182

Rozdział V. Postępowanie restytucyjne

W przypadku, gdy po stronie powodowej zachodzi współuczestnictwo,
powstaje pytanie, czy wniosek restytucyjny powinien być skierowany przeciw wszystkim powodom, na rzecz których świadczenie zostało zasądzone
w wyroku, czy też tylko przeciw tym, którym pozwany faktycznie świadczył lub na rzecz których prowadzona była egzekucja, czy może wreszcie
przeciw tym, którzy ze świadczenia faktycznie skorzystali. Odpowiedź jest
stosunkowo prosta w przypadku współuczestnictwa formalnego powodów. Wniosek restytucyjny należy skierować przeciw powodom, którym
pozwany faktycznie świadczył lub którzy wyegzekwowali świadczenie
w trybie egzekucji. Praktycznie istnieć tu będzie tyle wniosków restytucyjnych, ilu jest powodów, gdyż w postępowaniu restytucyjnym są oni nadal
współuczestnikami formalnymi. Zajmują oni całkowicie samodzielne stanowiska w procesie, bo też samo współuczestnictwo opiera się tylko na
zewnętrznym podobieństwie ich roszczeń, a jeśli chodzi o postępowanie
restytucyjne, ich zobowiązań (art. 72 § 1 pkt 2 k.p.c.).
II. Bardziej skomplikowane jest zagadnienie, gdy chodzi o inne rodzaje współuczestnictwa (materialne, jednolite, konieczne). Jak się wydaje,
w kwestii odpowiedzialności współpowodów względem pozwanego za
zwrot świadczenia lub przywrócenie stanu poprzedniego sięgnąć należy
do ogólnych zasad odpowiedzialności za wykonanie zobowiązań. Decydujące znaczenie w tym względzie zgodnie z art. 379 § 1 i art. 380 § 1 k.c.
ma zagadnienie, czy świadczenie, do którego zobowiązani są współpowodowie, ma charakter podzielny, czy też niepodzielny. Jeśli bowiem świadczenie jest podzielne, to według art. 379 § 1 k.c. dług dzieli się na tyle czyści, ilu jest dłużników. Zasada to stosuje się niezależnie od tego, z jakiego
źródło wynika zobowiązanie, może to być czynność prawna, czyn niedozwolony, bezpodstawne wzbogacenie itd.155 Zatem pozwany w przypadku,
gdy świadczenie, którego zwrotu żąda, jest podzielne, powinien w zasadzie skierować wniosek przeciwko wszystkim powodom, na rzecz których świadczył lub na rzecz których wyegzekwowano świadczenie, żądając
zwrotu w częściach, w jakich skorzystali oni ze świadczenia. Jak trafnie
zauważa jednak E. Mielcarek156, pozwany nie musi wnikać w wewnętrzne
stosunki istniejące między jego przeciwnikami. Zresztą ustalenie zakresu, w jakim poszczególni powodowie skorzystali ze świadczenia, mogłoby
być dla niego niekiedy trudne lub wręcz niemożliwe. Dlatego wydaje się,
że pozwany powinien swym wnioskiem restytucyjnym objąć wszystkich
Zob. Z. Gordon, Glosa do orzeczenia SN z dnia 8 listopada 1972 r., I CR 398/72, OSPiKA 1975,
poz. 266, s. 542; E. Łętowska [w:] System prawa cywilnego, t. III, Prawo zobowiązań, cz. 1, Część ogólna, red.
W. Czachórski, Ossolineum 1981, s. 313.
156
E. Mielcarek, Wnioski rewizji…, s. 159.
155
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powodów, na rzecz których zasądzono świadczenie, żądając zwrotu w częściach równych. Jak bowiem stanowi art. 379 § 1 k.c. in fine, części, na jakie
dzieli się dług, są równe, jeśli z okoliczności nie wynika nic innego.
Nie wydaj się natomiast możliwe w przypadku podzielności świadczenia
konstruowanie solidarnej odpowiedzialności współpowodów. Odmienny pogląd, jeśli chodzi o wypadek, gdy pierwotnie świadczenie zostało zasądzone
na rzecz kilku powodów solidarnie, wyraża E. Mielcarek. Jego zdaniem „odpowiednikiem pierwotnego solidarnego zasądzenia powinien być aktualny
obowiązek solidarnego zwrotu świadczenia”157. Propozycja ta, choć niewątpliwie korzystna dla pozwanego i może zasadna de lege ferenda, nie znajduje
jednak podstaw w obowiązującym prawie. Dla powstania solidarności art. 369
k.c. bezwzględnie wymaga bowiem wyraźnego przepisu ustawy lub dokonania czynności prawnej158. W nauce podkreśla się, że solidarności nie można
domniemywać; jej źródłem nie może być również orzeczenie sądu159. W tym
stanie pogląd o solidarnej odpowiedzialności powodów jest nie do przyjęcia.
Inaczej przedstawia się problem, jeśli świadczenie, którego zwrotu dochodzi pozwany, ma charakter niepodzielny. W tym wypadku bowiem zgodnie z art. 380 § 1 k.c. dłużnicy odpowiadają za jego spełnienie tak jak dłużnicy
solidarni. Pozwany może więc wystąpić z wnioskiem restytucyjnym – według
swego uznania – przeciw wszystkim lub tylko niektórym ze współpowodów.
W ostatnim wypadku orzeczenie restytucyjne w zasadzie nie obejmie skutkami pozostałych współpowodów ani w zakresie prawomocności, ani ewentualnego nadania przeciw nim klauzuli wykonalności. Współuczestnictwo
istniejące między nimi ma bowiem charakter materialny, ale nie jest z reguły
współuczestnictwem jednolitym. U podstaw współuczestnictwa materialnego leży fakt, że obowiązek restytucji opiera się na tej samej podstawie faktycznej i prawnej (art. 72 § 1 pkt 1 k.p.c.). Jednakże z uwagi na to, że istnieje
możliwość podniesienia przez poszczególnych współpowodów indywidualnych zarzutów wykluczających ich odpowiedzialność (art. 380 § 1 k.c. w zw.
z art. 375 § 1 k.c.), nie ma konieczności jednolitego rozstrzygnięcia w stosunku do wszystkich współpowodow, a co za tym idzie – współuczestnictwo ich nie jest jednolite160. Niemniej niepodzielność świadczenia łączy się
Ibidem, s. 158 i n.
Zob. zwłaszcza: B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Konstrukcja solidarności biernej w kodeksie cywilnym,
SPE 1974, t. XII, s. 68 i n.
159
A. Ohanowicz, Zobowiązania. Zarys według kodeksu cywilnego. Część ogólna, Warszawa–Poznań 1965, s. 109.
160
E. Łętowska [w:] System prawa cywilnego, t. III, cz. 1, s. 317. Warto też odnotować myśl wypowiedzianą w uchwale SN z dnia 4 czerwca 1973 r. (III CZP 24/73, OSNCP 1974, poz. 4), że wspólne
przyjecie nienależnego świadczenia podzielnego nie uzasadnia ani solidarności, ani odpowiedzialności in solidum.
157
158
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niekiedy ze współposiadaniem określonych praw rzeczowych, a wtedy,
jak stwierdza M. Jędrzejewska, na pewno pociąga za sobą konieczność
jednolitego rozstrzygania w stosunku do wszystkich współposiadaczy
prawa zobowiązanych do świadczenia niepodzielnego161. Zatem tylko
w takiej sytuacji współuczestnictwo powodów w postępowaniu restytucyjnym ma charakter jednolity, np. gdy powodowie zobowiązani do
zwrotu rzeczy pozwanemu są jej współwłaścicielami.
Współuczestnictwo powodów w postępowaniu restytucyjnym, nawet gdy ma charakter jednolity, z reguły nie jest jednak współuczestnictwem koniecznym. Cechą stosunków zobowiązaniowych, zarówno
gdy chodzi o zobowiązania podzielne, niepodzielne oraz solidarne, jest
bowiem samodzielność działania poszczególnych ich podmiotów162.
Tylko w szczególnych wypadkach, gdy do stosunku zobowiązaniowego
stosują się zasady właściwe dla ochrony własności (np. najem, dzierżawa), można mówić, że między jego podmiotami w procesie występuje współuczestnictwo konieczne163. W konsekwencji tylko wyjątkowo
zachodzi konieczność skierowania wniosku restytucyjnego przeciw
wszystkim współpowodom.
Na tle powyższych uwag nasuwa się wniosek ogólny, że w przypadku wielości podmiotów stanowiących stronę procesową legitymacja formalna do wystąpienia z wnioskiem restytucyjnym (legitimatio ad processum)
nie zawsze pokrywa się z restytucyjną legitymacją procesową (legitimatio
ad causam). W szczególności zajmowanie pozycji strony w postępowaniu głównym, co wystarcza, aby mieć legitymację formalną w postępowaniu restytucyjnym, nie jest jednoznaczne z posiadaniem restytucyjnej
legitymacji procesowej. Jest to zrozumiałe, skoro legitymacja formalna
jest zagadnieniem procesowym, a legitymacja procesowa – zagadnieniem
materialnoprawnym164. Z tego też powodu przy ustalaniu, kto ma legitymację procesową w postępowaniu restytucyjnym, nie można opierać
się na procesowych kategoriach współuczestnictwa zachodzącego w postępowaniu głównym. Sięgnąć natomiast trzeba do materialnoprawnego stosunku zobowiązaniowego powstałego między współuczestnikami
Tak: M. Jędrzejewska, Współuczestnictwo procesowe…, s. 128; E. Łętowska [w:] System prawa cywilnego,
t. III, cz. 1, s. 315. Por. L. Stecki [w:] Kodeks cywilny z komentarzem, red. J. Winiarz, Warszawa 1980,
s. 301. Odmiennie: W. Broniewicz, Postępowanie cywilne…, s. 135; Z. Resich [w:] Kodeks postępowania…,
t. I, red. Z. Resich, W. Siedlecki, s. 194; E. Wengerek, Glosa do uchwały 7 SN z dnia 26 sierpnia
1965 r., III CO 9/65, OSPiKA 1968, nr 6, s. 251.
162
M. Jędrzejewska, Współuczestnictwo procesowe…, s. 128.
163
Ibidem, s. 150.
164
Zob. szerzej: ibidem, s. 151–185.
161
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a stroną przeciwną na skutek wykonania wadliwego wyroku. Na tej podstawie należy również ustalać, czy i jakiego rodzaju współuczestnictwo
zachodzi w postępowaniu restytucyjnym.
Podkreślamy również inny ważny wniosek płynący z dotychczasowych rozważań. Otóż legitymację formalną w postępowaniu restytucyjnym mają tylko strony postępowania głównego. W konsekwencji legitymacji formalnej w postępowaniu restytucyjnym nie ma osoba, która nie
jest stroną postępowania głównego, choćby nawet występowała w innym charakterze.
W praktyce wyłonił się problem legitymacji formalnej przedstawiciela
ustawowego strony, który – zatajając śmierć strony – przyjął świadczenie
od pozwanego165. W orzeczeniu z 14 lutego 1968 r.166 Sąd Najwyższy
przyjął, że wniosek restytucyjny może być skierowany przeciw matce,
która jako przedstawiciel ustawowy pobrała odszkodowanie zasądzone
jej dziecku, zatajając jego zgon. W świetle ustaleń poczynionych w niniejszym podrozdziale pogląd Sądu Najwyższego jest błędny167. Przedstawiciel ustawowy nie jest bowiem stroną postępowania głównego, a zatem
nie ma legitymacji formalnej w postępowaniu restytucyjnym. Pozwany
może dochodzić przeciwko niemu roszczeń tylko w drodze odrębnego
procesu168. Wniosek restytucyjny podlega zaś odrzuceniu169.
Odmienne stanowisko, zbieżne z poglądem bronionym w pracy, zajął
Sąd Najwyższy w uzasadnieniu orzeczenia z dnia 24 marca 1969 r.170,
w którym stwierdził, że art. 338 k.p.c. ma zastosowanie jedynie do stron
procesu i nie uzasadnia legitymacji biernej osoby, która brała udział
w procesie jedynie w charakterze przedstawiciela ustawowego. Jak można
sądzić, Sąd Najwyższy miał na względzie właśnie legitymację formalną.
Por. M. Waligórski, Proces cywilny, t. I, s. 572; M. Sawczuk, Wznowienie postępowania cywilnego, s. 92 i n.;
B. Bladowski, Zażalenie w postępowaniu…, s. 40.
166
Zob. H. Mądrzak, Glosa do orzeczenia SN z dnia 14 lutego 1968 r., I PR 441/67, PiP 1969, nr 8–9,
s. 468 i n.
167
Orzeczenie SN z dnia 14 lutego 1968 r., I PR 441/67, OSNCP 1968, nr 11, poz. 192.
168
Pogląd Sądu Najwyższego zdaje się akceptować H. Mądrzak w glosie do orzeczenia, zastrzeżenia
zgłasza natomiast E. Mielcarek (Wnioski rewizji…, s. 160, przypis).
169
Por. w literaturze niemieckiej: H. Thomas, H. Putzo, Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz
und den Einführungsgesetzen, München 1986, s. 1239 i n.
170
Brak legitymacji formalnej (legitimatio ad processum) skutkuje odrzuceniem wniosku restytucyjnego. Por. B. Bladowski, Zażalenie w postępowaniu… oraz J. Jodłowski, Z. Resich, Postępowanie
cywilne, s. 216–222. Jak się wydaje, w rozważanym przypadku zachodzi ponadto brak restytucyjnej
legitymacji procesowej przedstawiciela ustawowego. Zauważmy bowiem, że spełnienie świadczenia z rąk przedstawiciela ustawowego nie jest skutkiem wadliwości orzeczenia sądu. Można więc
wątpić, czy przeciw przedstawicielowi ustawowemu w ogóle powstaje roszczenie o restytucję
z art. 338 § 1, art. 415 i 422 § 1 k.p.c.
165
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5. Orzeczenie restytucyjne
I. W orzeczeniu restytucyjnym sąd rozstrzyga o zasadności żądania zwrotu świadczenia lub przywrócenia stanu poprzedniego. Orzeczenie to zgodnie
z art. 316 k.p.c. przybiera więc formę wyroku171. Nie jest przy tym ważne, czy
orzeczenie, na podstawie którego doszło do spełnienia lub wyegzekwowania
świadczenia, miało również formę wyroku czy postanowienia (np. o kosztach procesu). W jednym i drugim przypadku rozstrzygnięcie o restytucji jest
merytorycznym rozstrzygnięciem o roszczenie uprawnionego, niezależnie
od tego, czy wynika ono z wykonania wyroku, czy postanowienia. Jeśli zaś
wniosek restytucyjny jest zgłoszony w postępowaniu nieprocesowym (zob.
rozdz. III.1), to jego rozstrzygnięcie nastąpi w formie postanowienia co do
istoty sprawy, zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym postanowieniu
(art. 516)172. Poza tym jednak do orzeczenia o restytucji w postępowaniu
nieprocesowym odnoszą się uwagi poniższe.
II. Możliwość pozytywnego rozstrzygnięcia o restytucji istnieje tylko
o tyle, o ile wykonane orzeczenie zostanie zmienione lub uchylone. W literaturze mówi się dlatego niekiedy o podwójnym uwarunkowaniu żądania
restytucyjnego: procesowym – w zależności od wyniku procesu głównego
i merytorycznym – od okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie173. Należy jednak mieć na uwadze, że owo „procesowe uwarunkowanie” to zależność typu prejudycjalnego dla wyniku postępowania restytucyjnego174, a sam fakt uchylenia lub zmiany orzeczenia oceniać trzeba jako
warunek wymagalności roszczenia o restytucję (por. rozdz. I.3). Jeśli więc
wykonane orzeczenie pozostanie w mocy, wniosek restytucyjny podlega
oddaleniu. Orzeczenie restytucyjne o pozytywnej treści może zaś zapaść
w następujących przypadkach:
▪▪ w postępowaniu wywołanym wniesieniem sprzeciwu od wyroku zaocznego (i odpowiednio sprzeciwu od nakazu zapłaty) – jeśli sąd uchyla
wyrok zaoczny (nakaz zapłaty) i powództwo oddala albo pozew odrzuca lub postępowanie umarza (art. 347 i 496 k.p.c.)175;
▪▪ w postępowaniu rewizyjnym – jeśli sąd zmienia wyrok i powództwo
oddala (art. 390 k.p.c.) albo wyrok uchyla i pozew odrzuca lub postępowanie umarza (art. 388 § 3 k.p.c.)176;
Orzeczenie SN z dnia 24 marca 1969 r., III CRN 419/68, OSNCP 1969, nr 12, poz. 231.
Por. F. Rusek, Postępowanie zaoczne…, s. 75; K. Piasecki, Zwrot spełnionego…, s. 38; H. Mądrzak,
Likwidacja następstw…, s. 192.
173
Tak: H. Mądrzak, Likwidacja następstw…, s. 201.
174
E. Mielcarek, Wnioski rewizji…, s. 155.
175
Por. A. Jakubecki, Prejudycjalność w postępowaniu cywilnym, NP 1982, nr 7–8, s. 94 i n.
176
K. Olejniczak, M. Gintowt, Wybrane zagadnienia…, s. 20.
171
172
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▪▪ w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi o wznowienie postępowania – jeśli sąd zmienia wyrok i powództwo oddala albo wyrok
uchyla i pozew odrzuca lub postępowanie umarza (art. 412 § 2 k.p.c.)177;
▪▪ w postępowaniu wywołanym wniesieniem rewizji nadzwyczajnej – jeśli
Sąd Najwyższy wyrok uchyla i powództwo oddala albo odrzuca pozew
lub postępowanie umarza (art. 422 § 1 k.p.c.);
a ponadto:
▪▪ gdy podstawą świadczenia jest inne orzeczenie niż wyrok – jeśli sąd
orzeczenie to uchyla lub zmienia.
Jak była mowa, jeżeli sąd rewizyjny lub Sąd Najwyższy rozpoznający rewizję nadzwyczajną ogranicza się tylko do uchylenia wyroku, a samą sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania (por. art. 385 § 4, art. 388 § 1,
art. 412 § 3 i art. 422 § 2 k.p.c.), orzeczenie o restytucji wydaje wówczas
sąd pierwszej instancji, jeśli po ponownym rozpoznaniu sprawy oddala
powództwo albo odrzuca pozew lub postępowanie umarza.
III. Według art. 338 § 1 k.p.c. sąd orzeka o restytucji w „orzeczeniu
kończącym postępowanie”. Nieco inne sformułowanie zawiera art. 415
k.p.c. (i odpowiednio art. 422 § 1 k.p.c.), zgodnie z którym rozstrzygnięcie
o restytucji zapada w „orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie”.
Z różnicą tą nie należy jednak wiązać szczególnych konsekwencji. Nie przekonuje argument podnoszony w literaturze, że zwrot „orzeczenie kończące postępowanie” użyto w znaczeniu orzeczeń kończących postępowanie
w pierwszej instancji – chociaż nie kończą one postępowania w sprawie178.
Nauka traktuje bowiem orzeczenia kończące postępowanie w pierwszej
instancji właśnie jako orzeczenia kończące postępowanie w sprawie. W takim znaczeniu ten termin występuje też w przepisach k.p.c., np. w art. 417
§ 1 k.p.c.179 W literaturze wykazano już zresztą, że art. 338 § 1 k.p.c. powtarza nieprecyzyjne określenie występujące w dawnym k.p.c., które wywoływało wiele kontrowersji, i brak jest podstaw, aby obecnie – gdy k.p.c. dzieli
orzeczenia na kończące postępowanie w sprawie i inne (art. 359 k.p.c.)
– nadawać użytemu w przepisie zwrotowi inne znaczenie niż powszechnie przyjęte180. Wreszcie, chociaż w art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. jest mowa
o „orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie”, nie ma wątpliwości,
że rozstrzygnięcie o restytucji w przypadkach, których dotyczą te przepisy,
Por. F. Rusek, Postępowanie zaoczne…, s. 74.
Niedopuszczalne jest zaś orzekanie o restytucji w orzeczeniu dopuszczającym wznowienie.
W. Siedlecki [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. III, s. 461.
179
K. Piasecki, Zwrot spełnionego…, s. 35.
180
Zob. A. Miączyński [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. III, s. 503–508.
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178

188

Rozdział V. Postępowanie restytucyjne

może zapaść także w orzeczeniu sądu pierwszej instancji, który rozpoznaje
sprawę w postępowaniu wznowionym lub wskutek przekazania mu jej przez
Sąd Najwyższy. Praktycznie pomimo różnicy sformułowań na tle każdego
z przepisów powstają niemal identyczne sytuacje, co pozwala traktować
opuszczenie w treści art. 338 § 1 k.p.c. słów „w sprawie” jako przeoczenie.
Istnieje jednak dalsza kwestia, a mianowicie czy omawiane sformułowanie należy rozumieć dosłownie, tj. w taki sposób, że rozstrzygnięcie o restytucji stanowić ma integralną część orzeczenia kończącego postępowanie
w sprawie. Zagadnienie staje się problematyczne zwłaszcza wtedy, gdy zakończenie postępowania następuje w drodze postanowienia sądu o odrzuceniu pozwu lub umorzeniu postępowania. Ewentualność zamieszczenia
orzeczenia o restytucji w postanowieniu181 budzi wątpliwości, ponieważ rozstrzygnięcie o restytucji, jak każde orzeczenie co do istoty sprawy, powinno
być wyposażone w formę solenną właściwą dla wyroków. W literaturze proponuje się, aby w takim wypadku wydać wyrok, w którym obok rozstrzygnięcia o restytucji sąd zamieści decyzje o odrzuceniu pozwu lub umorzeniu
postępowania, przez co nie stracą one charakteru postanowień kończących
postępowanie w sprawie182, albo też aby o restytucji orzec w wyroku odrębnym183 od postanowienia o odrzuceniu pozwu lub umorzeniu postępowania184. Nie przesądzając rozważanej kwestii, należy zauważyć, że w pewnych
sytuacjach wyrok restytucyjny musi zapaść odrębnie od postanowienia kończącego postępowanie. Jest tak wtedy, gdy postanowienie o odrzuceniu pozwu lub umorzeniu postępowania wydaje sąd rewizyjny lub Sąd Najwyższy
rozpoznający rewizję nadzwyczajną, jednocześnie zaś wniosek restytucyjny
wskutek ograniczeń dowodowych zostaje przekazany do rozpoznania sądowi pierwszej instancji, który orzeknie o nim właśnie w odrębnym wyroku.
Sprawa jest nieco prostsza, gdy orzeczeniem kończącym postępowanie
w sprawie jest nie postanowienie, lecz wyrok. Sąd, orzekając merytorycznie w sprawie głównej, może bowiem w tym samym orzeczeniu rozstrzygnąć też o zwrocie świadczenia lub o przywróceniu stanu poprzedniego.
Jednakże i tu konieczne może okazać się w praktyce wydanie odrębnego
orzeczenia co do restytucji, jeżeli sąd rewizyjny lub Sąd Najwyższy orzekający merytorycznie w sprawie głównej z powodu ograniczeń dowodowych
przekaże rozpoznanie wniosku restytucyjnego sądowi pierwszej instancji.
H. Mądrzak, Likwidacja następstw…, s. 193.
Tak: R. Staniszewski, Z problematyki…, s. 320.
183
H. Mądrzak, Likwidacja następstw…, s. 199.
184
Wydanie odrębnego wyroku orzekającego o naprawieniu szkody wyrządzonej przez egzekucję
jest zasadą w prawie procesowym RFN, także gdy chodzi o roszczenie dochodzone w formie wniosku z § 717 II ZPO. Zob. R. Zöller, Zivilprozessordnung, s. 1762.
181
182
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Przyjmując, że we wskazanych sytuacjach istnieje konieczność wydania odrębnego orzeczenia o restytucji, rozważmy z kolei, jakie względy
przemawiają za łącznym lub też odrębnym rozstrzyganiem sprawy głównej oraz restytucyjnej w innych przypadkach. W moim przekonaniu na
zagadnienie to należy spojrzeć z punktu widzenia prejudycjalnej zależności zachodzącej między rozstrzygnięciem sprawy głównej i orzeczeniem
o restytucji. Jak była mowa w rozdz. I.3, dopiero uchylenie lub zmiana
wykonanego orzeczenia otwiera możliwość pozytywnego rozstrzygnięcia
o restitutio in integrum. Wszelkie zmiany orzeczenia w sprawie głównej oddziałują bezpośrednio na merytoryczną zasadność orzeczenia restytucyjnego. Dopóki więc orzeczenie kończące postępowanie w sprawie głównej
nie osiągnie stabilizacji, którą zapewnia prawomocność, trafność rozstrzygnięcia o restytucji pozostaje wątpliwa. Dlatego też przy wyborze takiego
czy innego rozwiązania rozważanego problemu należy kierować się postulatem, aby zapewnić możliwość skorygowania orzeczenia restytucyjnego
w razie, gdyby orzeczenie kończące postępowanie w sprawie głównej uległo znowu zmianie lub uchyleniu185.
Problem nie istnieje, gdy orzeczenie kończące postępowanie wydaje sąd
rewizyjny lub Sąd Najwyższy w postępowaniu wywołanym wniesieniem
rewizji nadzwyczajnej. Jego orzeczenie jest bowiem prawomocne z chwilą
wydania. Dotyczy to też rozstrzygnięcia o restytucji. Żadne szczególne
względy nie przemawiają więc za odrębnym orzekaniem o przywróceniu
stanu poprzedniego, o ile tylko na rozstrzygnięcie pozwalają ograniczenia
dowodowe istniejące w postępowaniu rewizyjnym lub w postępowaniu
wywołanym wniesieniem rewizji nadzwyczajnej. W tym wypadku zatem
sąd zgodnie z literalnym brzmieniem art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1
k.p.c. powinien orzec o restytucji w orzeczeniu, które kończy postępowanie w sprawie. Orzeczenie to – ponieważ zawiera merytoryczne rozstrzygnięcie o restytucji – powinno mieć formę wyroku niezależnie od tego,
czy w sprawie głównej sąd orzeka również merytorycznie, czy też pozew
odrzuca lub postępowanie umarza.
Nieco inaczej przedstawia się zagadnienie, gdy o restitutio in integrum
orzeka sąd pierwszej instancji rozpoznający sprawę ponownie wskutek
wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego (nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym) albo wskutek przekazania mu sprawy wraz z wnioskiem restytucyjnym przez sąd rewizyjny lub Sąd Najwyższy rozpoznający rewizję nadzwyczajną. Jak się wydaje, należy tu rozróżniać przypadki,
gdy w orzeczeniu kończącym postępowanie sąd pierwszej instancji orzeka
185

F. Rusek, Postępowanie zaoczne…, s. 75.
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merytorycznie oraz gdy odrzuca on pozew lub postępowanie umarza.
W pierwszej sytuacji nie ma bowiem przeszkód, a nawet celowe jest, aby
sąd w wyroku kończącym postępowanie orzekł również o restytucji stanu
poprzedniego. Biorąc pod uwagę prejudycjalną zależność rozstrzygnięcia o restytucji od treści orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie,
przyjąć trzeba jednak dodatkowe założenie, że zaskarżenie wyroku w części zawierającej rozstrzygnięcie sprawy głównej oznacza, że zaskarżona
jest również część dotycząca restitutio in integrum186. Tylko takie rozwiązanie
zapewnia w pełni możliwość zmiany orzeczenia restytucyjnego w razie
zmiany rozstrzygnięcia w sprawie głównej.
W drugiej sytuacji, tj. gdy sąd pierwszej instancji w orzeczeniu kończącym postępowanie pozew odrzuca lub postępowanie umarza, pogląd,
że rozstrzygnięcie o restytucji zapada w tym samym orzeczeniu, nasuwa
dalsze kwestie. Przede wszystkim zamieszczenie obu rozstrzygnięć w jednym orzeczeniu nie zmienia faktu, że każde z nich w zasadzie podlega
odmiennym regułom co do zaskarżalności. Od postanowienia o odrzuceniu pozwu lub umorzeniu postępowania służy bowiem zażalenie (art. 394
§ 1 k.p.c.), a od orzeczenia o restytucji – rewizja (art. 367 k.p.c.). Niemniej
skarżący może połączyć zaskarżenie obu rozstrzygnięć w jednym środku
odwoławczym. Mają tu bowiem zastosowanie wykształcone w literaturze
i orzecznictwie reguły, że o rodzaju środka odwoławczego decyduje forma
orzeczenia187. W konsekwencji zainteresowana strona może wnieść rewizję
tak co do odrzucenia pozwu lub umorzenia postępowania, jak i co do restytucji, skoro rozstrzygnięcie obu kwestii zapada w formie wyroku. Poza
tym jednak, tak jak i w wyżej omówionym przypadku, nieodzowne wydaje
się założenie, że zaskarżenie wyroku w części dotyczącej odrzucenia pozwu lub umorzenia postępowania zapobiega również uprawomocnianiu
186
W literaturze RFN wyrażone są poglądy, że skoro nie można przewidzieć, czy uchylenie lub
zmiana wykonanego wyroku się utrzyma, roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez wykonanie (§ 717 II ZPO) powstaje pod warunkiem rozwiązującym. Zob. P. Schlosser, Zivilprozessrecht II…, s. 42. W literaturze francuskiej J. Borè (La cassation…, s. 1001) stwierdza natomiast, że
obowiązek restytucji nie istnieje, jeśli jeszcze możliwe jest zastąpienie uchylonego wyroku innym
orzeczeniem o tej samej treści. Jego zdaniem roszczenie restytucyjne jest w sposób konieczny uregulowane kasacją (ibidem, s. 1002).
187
Tak: H. Mądrzak, Likwidacja następstw…, s. 200; K. Piasecki, Zwrot spełnionego…, s. 35; S. Hanausek [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. III, s. 325. Podobnie w przypadku częściowego zaskarżenia wyroku rozwodowego Sąd Najwyższy przyjmuje, że zaskarżony jest cały wyrok, ponieważ
stanowi on integralną całość. Zob. uchwała 7 SN z dnia 5 stycznia 1953 r., C. 688/51, OSN 1954,
poz. 26 oraz uchwała Izby Cywilnej SN z dnia 12 października 1970 r., III CZP 6/70, OSNCP
1971, poz. 117. Co do częściowego zaskarżenia postanowienia o podziale majątku wspólnego zob.
uchwałę SN z dnia 11 marca 1977 r., III CZP 7/77, OSNCP 1977, poz. 205.
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się orzeczenia o restytucji188. W przeciwnym razie mogłoby dojść do absurdalnych sytuacji uprawomocnienia się orzeczenia o świadczenia lub
przywróceniu stanu poprzedniego w chwili, gdy los orzeczenia w sprawie
głównej nie jest jeszcze ostatecznie przesądzony i nie wiadomo, czy restytucja jest w ogóle uzasadniona189.
Z zastrzeżeniem wskazanych wyjątków, których istnienie podyktowane
jest procesową koniecznością orzekania o restytucji w odrębnym wyroku,
można przyjąć, że rozstrzygnięcie o restytucji powinno być zawarte w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, stanowiąc jego integralną
część190. Prejudycjalna zależność, która istnieje między uchyleniem lub zmianą orzeczenia w sprawie głównej i rozstrzygnięciem o restytucji, sprawia, że
orzeczenie restytucyjne powinno dzielić los orzeczenia w sprawie głównej,
co znajduje wyraz w tym, że zaskarżenie rozstrzygnięcia głównego oznacza
zaskarżenie orzeczenia w całości. Zasada ta odnosi się zresztą nie tylko do
zwykłych środków odwoławczych, ale także do wznowienia postępowania
i rewizji nadzwyczajnej. Tak więc zamieszczenie rozstrzygnięcia o restytucji
w orzeczeniu kończącym sprawę zapewnia możliwość korygowania orzeczenia o restytucji w razie zmiany lub uchylenia orzeczenia w sprawie głównej. Możliwość taka nie istnieje zaś, jeśli przyjąć, że w przedmiocie restytucji
zapada orzeczenie odrębne. Komplikacje, jakie w związku z tym mogłyby
się wyłonić, stanowią dodatkowy argument na rzecz tezy o konieczności
łącznego orzekania w sprawie głównej i restytucji.
IV. Nauka nie poświęca większej uwagi formule sentencji orzeczenia
o zwrocie świadczenia lub o przywróceniu stanu poprzedniego, natomiast
Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 14 lutego 1968 r.191 przyjął,
że uwzględnienie wniosku restytucyjnego następuje nie w postaci zasądzenia, ale w formie orzeczenia o zwrocie, gdyż chodzi jedynie o przywrócenie stanu istniejącego przed wydaniem wyroku uwzględniającego powództwo. Pogląd ten poddał krytyce w glosie do cytowanego orzeczenia
188
Zob. na ten temat: W Siedlecki [w:] Kodeks postępowania cywilnego…, t. I, red. Z. Resich, W. Siedlecki, s. 578 i n.; idem [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. III, s. 178 i n. oraz powołana tam literatura
i orzecznictwo.
189
Zob. literaturę powołaną w przypisie.
190
Problem istniał na tle art. 415 d.k.p.c. L. Peiper (Komentarz do kodeksu…, s. 860, przypis) był zdania, że sąd apelacyjny powinien orzec o restytucji w swoim wyroku, nie zaś odrębnym postanowieniem. Uważał jednak, że sąd powinien odmówić rozstrzygnięcia o restytucji, jeśli ma wątpliwości,
czy Sąd Najwyższy zatwierdzi jego wyrok.
191
W braku rozstrzygnięcia o restytucji w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie pomimo
zgłoszenia wniosku zainteresowany może więc żądać uzupełnienia orzeczenia (art. 351). Tak: W. Siedlecki [w:] System prawa procesowego cywilnego, t. III, s. 462; J. Krajewski, Wznowienie postępowania…, s. 77;
idem, Rewizja według nowego k.p.c., NP 1965, nr 3, s. 225.
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H. Mądrzak192, stwierdzając, że orzeczenie restytucyjne jest jedną z form
udzielenia ochrony prawnej ze wszelkimi konsekwencjami co do prawomocności i wykonalności, a w związku z tym uznanie, że nie ma tu zasądzenia, zaciemnia tylko jasność konstrukcji. Rzeczywiście brak jest szczególnych powodów, aby w przypadku restytucji stosować inne reguły niż
ogólnie przyjęte zasady formułowania sentencji orzeczenia. W każdym
razie świadczenie restytucyjne powinno być w sentencji dokładnie określone, tak aby nie budziło wątpliwości przy wykonaniu193. Nie wydaje się
niezbędne, aby w samej sentencja zaznaczać, że zasądzenie następuje tytułem zwrotu świadczenia lub przywrócenia stanu poprzedniego. Kwestie te
powinny znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu.
Treść orzeczenia o restytucji zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Jeśli żądanie zwrotu dotyczy sumy pieniężnej, orzeczenie przybierze postać zasądzenia tej kwoty, jeśli zaś żądanie zwrotu odnosi się do rzeczy, sąd nakaże jej wydanie, wreszcie jeśli restytucja nie polega na zwrocie
świadczenia, sąd nakaże wykonanie czynności niezbędnych w konkretnej
sytuacji do przywrócenia stanu poprzedniego194.
V. Jeżeli zwrotowi podlega suma pieniężna, aktualna staje się kwestia zasądzenia odsetek za opóźnienie (art. 481 § 1 k.c.). Odsetki bowiem, jak wyjaśniał Sąd Najwyższy, należą się jako „kara” za samo opóźnienie w wykonaniu
świadczenia195. Nie mają więc one charakteru odszkodowania, którego dochodzenie w trybie postępowania restytucyjnego byłoby niedopuszczalne196.
Co się tyczy chwili, od której należy zasądzić odsetki, to wyrażany jest
pogląd, że decyduje moment doręczenia przeciwnikowi wniosku restytucyjnego lub jego ustne zgłoszenie na rozprawie w obecności drugiej strony197.
Orzeczenie SN z dnia 14 lutego 1968 r., I PR 441/67, OSNCP 1968, nr 11, poz. 192.
H. Mądrzak, Likwidacja następstw…, s. 473.
194
Zob. Ś. Kruszelnicki, Kodeks postępowania…, s. 526. M. Richter (Kodeks postępowania…, s. 296) podaje
następujący przykład formuły sentencji wyroku sądu apelacyjnego orzekającego o restytucji w trybie
art. 415 d.k.p.c.: „Wyrok sądu okręgowego […] zmienia w ten sposób, że powództwo zostaje oddalone,
powód winien uiścić pozwanemu koszty sporu w pierwszej instancji w kwocie 100 zł. Powód winien dać
pozwanemu to, co otrzymał wskutek zmienionego wyroku, mianowicie: konia gniadek 5-letniego, z białą strzałką i białymi pęcinami i 600 g siana, uiścić otrzymaną kwotę 1400 zł i przywrócić do pierwotnego
stanu parcelę gruntową Nr 834/4 w N. przez usunięcie z niej kopców granicznych i zasypanie rowów.
Powód winien uiścić pozwanemu koszty przewodu apelacyjnego w kwocie 380 zł”.
195
Por. L. Peiper, Komentarz do kodeksu…, s. 862.
196
Orzeczenie SN z dnia 14 listopada 1963 r., I CR 870/62, OSNCP 1964, nr 10, poz. 210.
197
Tak też: E. Mielcarek, O wnioskach rewizji…, s. 21. Por. T. Dybowski [w:] System prawa cywilnego,
t. III, cz. 1, s. 144. Odmiennie co do charakteru odsetek, ale dopuszczając ich zasądzenie na tle
art. 415 d.k.p.c.: J.J. Litauer, Komentarz do procedury…, s. 144; Z. Fenichel, Odpowiedzialność za szkodę
w razie zmiany względnie uchylenia wykonanego orzeczenia, „Głos Adwokatów” 1937, z. X, s. 306 oraz
A. Czerwiński, Odpowiedź…, s. 530 i n.
192
193
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Przyjmuje się więc odpowiednio zasadę stosowaną w orzecznictwie w odniesieniu do pozwu, według której wystąpienie z pozwem jest jednocześnie żądaniem zapłaty odsetek za opóźnienie, o którym mówi art. 481 § 1 k.c.198 Na
gruncie art. 415 d.k.p.c. dominował natomiast pogląd, że zasądzenie odsetek powinno nastąpić od dnia wyegzekwowaniu lub spełnienia świadczenia,
co motywowano tym, że zatrzymanie świadczenia jest nieuzasadnione już
od dnia wykonania wyroku, ponieważ powodowi wobec nieprawomocności wyroku nie służy pretensja, której dochodził199. Zapatrywanie to oparte
było na treści art. 248 § 1 k.z., zgodnie z którym obowiązek zapłaty odsetek
za opóźnienie ze spełnieniem świadczenia pieniężnego powstawał z mocy
samego prawa. Obecnie, wobec treści art. 481 § 1 k.c., który wiąże powstanie
obowiązku zapłaty odsetek z podniesieniem takiego żądania przez uprawnionego, stanowisko to straciło swe normatywne uzasadnienie200. Niemniej
w przypadku roszczenia restytucyjnego można by rozważać, czy odsetek
nie należy zasądzić od daty wcześniejszej niż wystąpienie z wnioskiem restytucyjnym, a to dlatego, że pozwany w procesie dawał wyraz przekonaniu,
że powodowi nie służy pretensja, co w konkretnym wypadku mogłoby być
traktowane jako żądanie zapłaty odsetek201. Moim zdaniem jednak pogląd
łączący zasądzenie odsetek wyłącznie z podniesieniem odpowiedniego żądania przez uprawnionego jest w przypadku roszczenia restytucyjnego wątpliwy. Przyjmuje się bowiem, że obowiązek zapłaty odsetek na podstawie
art. 481 § 1 k.c. może powstać jedynie wtedy, gdy w ogóle istnieje ważne
zobowiązanie, z którego wynika obowiązek spełnienia świadczenia pieniężnego, a ponadto gdy roszczenie uprawnionego jest wymagalne i skuteczne,
tzn. w danym momencie istnieje możliwość jego egzekwowania202. Tymczasem wymagalność roszczenia restytucyjnego – jak była mowa – rozpoczyna się dopiero z chwilą uchylenia lub zmiany wykonanego orzeczenia. Tak
więc odsetki mogą być zasądzone najwcześniej od daty uchylenia lub zmiany
wykonanego orzeczenia203. Niewłaściwe jest zaś zasądzenie ich od daty doręczenia wniosku restytucyjnego lub jego ustnego zgłoszenia w obecności
drugiej strony, gdyż wystąpienie z wnioskiem restytucyjnym z reguły wyprzedza uchylenie lub zmianę orzeczenia. Tylko w stosunkowo nielicznych
przypadkach, gdyby wniosek restytucyjny został zgłoszony już po uchyleniu
E. Mielcarek, Wnioski rewizji…, s. 157 oraz w zasadzie: K. Piasecki, Zwrot spełnionego…, s. 43 i n.
Orzeczenie SN z dnia 31 stycznia 1962 r., 3 CR 524/61, OSNCP 1963, poz. 66.
200
A. Czerwiński, Odpowiedź na pytanie…, s. 532 i n.
201
Na temat stosunku art. 481 § 1 k.c. do art. 248 § 1 k.z. zob. L. Stecki, Opóźnienie w wykonaniu
zobowiązań pieniężnych, Poznań 1970, s. 209.
202
Por. K. Piasecki, Zwrot spełnionego…, s. 44.
203
Por. A. Ohanowicz, Zobowiązania…, s. 204; L. Stecki, Opóźnienie w wykonaniu…, s. 36.
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wyroku i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania przez sąd rewizyjny lub Sąd Najwyższy rozpoznający rewizję nadzwyczajną, w grę może
wchodzić zasądzenie odsetek od dnia doręczenia wniosku, chyba że żądanie
w tym przedmiocie uprawniony zgłosił już wcześniej.
VI. Orzekając o restytucji, sąd powinien rozstrzygnąć również o kosztach postępowania restytucyjnego. Koszty te stanowią jeden z elementów
ogólnych kosztów procesu, co jest konsekwencją faktu, że postępowanie
restytucyjne nie jest odrębnym postępowaniem, lecz toczy się w ramach
procesu głównego. Tak więc w przedmiocie kosztów powinno zapaść jednolite rozstrzygnięcie obejmujące koszty całego procesu łącznie z postępowaniem restytucyjnym204.
Orzeczenie o kosztach sąd zamieszcza w tym samym orzeczeniu, w którym rozstrzyga o restytucji205, czyli w orzeczeniu kończącym postępowanie
w sprawie w pierwszej lub drugiej instancji (art. 108 § 1 k.p.c.). W przypadku
zaś, gdy sąd rewizyjny lub Sąd Najwyższy rozpoznający rewizję nadzwyczajną z powodu trudności dowodowych przekaże rozpoznanie wniosku restytucyjnego sądowi pierwszej instancji, stosując art. 108 § 2 k.p.c., pozostawi
on temu sądowi również rozstrzygnięcie o kosztach postępowania rewizyjnego lub postępowania wywołanego wniesieniem rewizji nadzwyczajnej
łącznie z kosztami postępowania restytucyjnego.

Odmiennie w literaturze zachodnioniemieckiej przyjmuje się, że odsetki przysługują już od dnia
zapłaty lub wyegzekwowania świadczenia. Pozostaje to w związku z poglądem, że w razie wystąpienia z wnioskiem o odszkodowanie za wykonanie wyroku w trybie § 717 II ZPO roszczenie
jest zawisłe z mocą wsteczną od chwili zapłaty lub wyegzekwowania świadczenia. Zob. R. Zöller,
Zivilprozessordnung, s. 1762; H. Thomas, H. Putzo, Zivilprozessordnung…, s. 1241; O. Jauernig, Zwangsvollstreckungs…, s. 18.
205
Por. K. Piasecki, Zwrot spełnionego…, s. 44.
204
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Problem likwidacji skutków wykonania wadliwego orzeczenia sądu powstaje jako konsekwencja przeprowadzenia procesu cywilnego. Wadliwość
orzeczenia zapadłego w postępowaniu jurysdykcyjnym sprawia, że podejmowane na jego podstawie czynności w postępowaniu egzekucyjnym prowadzą do urzeczywistnienia zmian w stanie faktycznym lub prawnym, dla
których brak podstaw w prawie materialnym. Możliwość wydawania wadliwych orzeczeń jest nierozerwalnie związana z funkcjonowaniem sądowego
wymiaru sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości należy do obowiązków
współczesnego państwa, stanowiąc część jego funkcji wewnętrznej1. Państwo poza szczególnymi i wyjątkowymi przypadkami nie chce jednak przyjąć
na siebie odpowiedzialności za błędy, które są przecież nieuniknioną konsekwencją wymiaru sprawiedliwości. Według prawa polskiego Skarb Państwa
odpowiada za szkodę wyrządzoną wskutek wydania orzeczenia tylko wtedy,
gdy przy wydaniu orzeczenia nastąpiło naruszenie prawa ścigane w trybie
postępowania karnego lub dyscyplinarnego (art. 418 k.c.). Ograniczona jest
również osobista odpowiedzialność sędziego. Jak wykazywałem, wchodzi
ona w grę wtedy, gdy sędziemu można przypisać winę (art. 415 k.c.), tzn. gdy
w jego zachowaniu można dopatrzeć się naganności. Odpowiedzialnością
nie są natomiast objęte najbardziej typowe przypadki, gdy w zachowaniu
sędziego brak jest naganności, a mimo to orzeczenie jest wadliwe.
Jak się więc okazuje, ryzyko pomyłek wymiaru sprawiedliwości ponoszą
osoby bezpośrednio zainteresowane, tj. strony postępowania cywilnego.
Polski k.p.c. zawiera przepisy normujące kwestię likwidacji skutków wykonania wadliwego orzeczenia w relacji między stronami procesu. Środkiem
prowadzącym do owej likwidacji jest według art. 338 § 1, art. 415 i art. 422
§ 1 k.p.c. restitutio in integrum (zwrot świadczenia lub przywrócenie stanu
poprzedniego).
1

Por. S. Włodyka, Ustrój organów ochrony prawnej, Warszawa 1975, s. 96 i n.
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Unormowanie przyjęte w k.p.c. jest rozwiązaniem kompromisowym,
uwzględniającym sprzeczne interesy stron (uczestników) postępowania
cywilnego. Wspomniana kompromisowość wynika stąd, że likwidacja
skutków wykonania wadliwego orzeczenia następuje właśnie przez restitutio in integrum. Restytucja charakteryzuje się tym, że jej obowiązek istnieje
bez względu na koszt, jaki by się wiązał z przywróceniem stanu poprzedniego. Restytucja zabezpiecza więc interes pozwanego, którego dotknęły
skutki wykonania wadliwego orzeczenia, a ewentualne ryzyko poniesienia
kosztów wyższych niż korzyść uzyskana na podstawie orzeczenia spoczywa na powodzie. Z drugiej jednak strony restitutio in integrum nie likwiduje
wszystkich skutków wykonania wadliwego orzeczenia sądu. Przedmiotem
restytucji są bowiem tylko zmiany w stanie faktycznym lub prawnym, które
zostały urzeczywistnione w wykonaniu wyroku. Chodzi więc o zmiany, do
wprowadzenia których upoważniało zawarte w wyroku rozstrzygnięcie.
Restytucja nie dotyczy natomiast innych konsekwencji wykonania orzeczenia, a w szczególności szkód poniesionych przez pozwanego wskutek
wykonania orzeczenia, np. szkód spowodowanych postępowaniem egzekucyjnym. Ryzyko w tym względzie obciąża pozwanego. Roszczeń z tytułu
szkód pozwany może dochodzić tylko w osobnym procesie, poza trybem
restytucji przewidzianym w art. 338 § 2, art. 415 oraz w art. 422 § 1 k.p.c.
Z uwag zawartych w pracy wynika, że żądanie restytucji na podstawie
art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1 k.p.c. ma charakter materialnoprawnego roszczenia, którego źródłem jest wykonanie wadliwego orzeczenia
sądu. Podstawą prawną roszczenia są powołane wyżej przepisy k.p.c. Jest
to roszczenie samoistne, niezależne od innych roszczeń służących pozwanemu na podstawie przepisów k.c. Podkreślić należy, że żadne z roszczeń
unormowanych w k.c., w szczególności roszczenie z tytułu nienależnego
świadczenia, nie odpowiada w pełni stanowi faktycznemu powstającemu
wskutek wykonania wadliwego orzeczenia sądu.
Przesłanką powstania roszczenia o restytucję jest bezpodstawność
stanu faktycznego lub prawnego urzeczywistnionego w wykonaniu orzeczenia. Owa bezpodstawność polega na sprzeczności urzeczywistnionego stanu z normą prawną abstrakcyjną mającą zastosowanie do stosunku
prawnego, na tle którego doszło do procesu i wydania wadliwego orzeczenia. Nie jest przy tym istotne, czy stan istniejący przed wykonaniem
wyroku był zgodny z treścią praw podmiotowych służących pozwanemu.
Ważne jest natomiast, że w normie prawnej abstrakcyjnej brak było podstaw, aby ten stan zmieniać. Roszczenie zmierza więc do usunięcia zmian
urzeczywistnionych w stanie faktycznym lub prawnym, do których wbrew
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normie abstrakcyjnej upoważniał wyrok. Jego funkcją jest ochrona interesów pozwanego naruszonych wskutek wykonania wadliwego wyroku.
Pojęcie interesu użyte jest w rozważaniach dla podkreślenia, że nie chodzi
o ochronę praw podmiotowych, lecz różnych stanów prawnych i faktycznych, choćby niezwiązanych z istnieniem prawa. Restytucja oznacza zatem
przywrócenie stanu poprzedniego tych konkretnych interesów pozwanego (stanów faktycznych i prawnych), które zostały naruszone przez wykonanie wyroku. Na czym polega restytucja w poszczególnym przypadku,
zależy od treści wykonanego orzeczenia sądu, tj. od rodzaju zasądzonego
w nim świadczenia.
Pojęcie restitutio in integrum występuje w art. 338 § 1, art. 415 i art. 422
§ 1 k.p.c. w wąskim znaczeniu, znacznie węższym niż np. w przypadku
naprawienia szkody (art. 363 k.c.). Zresztą, jak wykazywałem, pojęcie to
nie jest rozumiane jednolicie również na tle unormowań k.c. Restitutio in
integrum nie jest bowiem jednolitą instytucją prawną, ale jest środkiem realizacji różnorodnych roszczeń prawa cywilnego. W zależności od funkcji
poszczególnego roszczenia kształtuje się zatem pojęcie restytucji.
Analiza uregulowań procesowych odnoszących się do trybu realizacji
roszczenia o restitutio in integrum wykazała, że dochodzenie restytucji w tym
samym postępowaniu, w którym następuje uchylenie lub zmiana wykonanego orzeczenia, nasuwa szereg problemów procesowych. Wynikają one
stąd, że w tym samym postępowaniu pomiędzy tymi samymi podmiotami
toczą się dwie sprawy o całkowicie innym przedmiocie. Orzekanie o restytucji bez odsyłania do odrębnego procesu jest wyrazem tendencji do
załatwienia w jednym postępowaniu wszelkich spraw wynikłych w związku z procesem oraz do ułatwienia pozwanemu możliwości uzyskania
rozstrzygnięcia o usunięciu skutków wykonania wadliwego orzeczenia.
Wspomniane ułatwienie przejawia się m.in. w tym, że dochodzenie roszczeń następuje w formie wniosku zgłoszonego w toku postępowania, a nie
w drodze zwykłego powództwa, a więc bez obowiązku uiszczania opłat,
przestrzegania właściwości miejscowej sądu itp. Dochodzenie roszczenia
nie może jednak odbywać się kosztem wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy. Dlatego też w przypadku, gdy sprawa o restytucję toczy
się w ramach postępowania, w którym istnieją ograniczenia dowodowe,
np. w postępowaniu rewizyjnym lub w postępowaniu przed Sądem Najwyższym wywołanym wniesieniem rewizji nadzwyczajnej, wykazuję, że
może powstać konieczność przekazania wniosku restytucyjnego do rozpoznania sądowi pierwszej instancji. Wprawdzie wspomniane ograniczenia ze względu na odmienność przedmiotu postępowania restytucyjnego
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nie mają w nim bezpośredniego zastosowania, ale ich utrzymanie w postępowaniu restytucyjnym jest uzasadniono per analogiam.
Generalnie ujmując, unormowanie restitutio in integrum w postępowaniu
cywilnym odpowiada wymaganiom, jakie stawia w praktyce i teorii rozwiązanie problemu likwidacji skutków wykonania wadliwego orzeczenia
sądu. Niemniej przy wykładni przepisów art. 338 § 1, art. 415 i art. 422 § 1
k.p.c. występują istotne wątpliwości, na które zwracałem uwagę we właściwych miejscach. Podkreślić należy zwłaszcza takie okoliczności, jak brak
dostosowania rozważanych przepisów do orzekania o restytucji w trybie
postępowania rewizyjnego lub postępowania z rewizji nadzwyczajnej, brak
zróżnicowania pomiędzy przypadkami uchylenia orzeczenia z przyczyn
formalnych oraz uchylenia lub zmiany z powodów merytorycznych, niezaskarżalność orzeczenia restytucyjnego wydanego przez sąd drugiej instancji czy też możliwość dochodzenia restitutio in integrum, o którym mowa
w przepisach w odrębnym postępowaniu. Redakcja art. 338 § 1, art. 415
i art. 422 § 1 k.p.c. jest zbyt lakoniczna i pożyteczne byłoby wyraźne uregulowanie tych kwestii, które budzą wątpliwości.
Jak się wydaje, wywody zawarte w pracy uzasadniają pogląd, że w problematyce restitutio in integrum w postępowaniu cywilnym występuje ścisły związek pojęć i instytucji prawa cywilnego procesowego oraz materialnego i konieczne było ukazanie zagadnienia przy wykorzystaniu metody integracyjnej.
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Oddawana do rąk Czytelnika książka „Restitutio in integrum w sądowym postępowaniu cywilnym (art. 338 § 1, 415
Wykaz
01 Wydawi 422 § 1 k.p.c.)” jest reedycją monografii pod tym
samymliteratury
tytułem, która ukazała się w 1993 r. nakładem
nictwa UMCS. Prace nad niniejszym wydaniem rozpoczęto w 30. rocznicę obrony rozprawy doktorskiej, na której
maszynopisie jest ono oparte. Niniejsze wydanie obejmuje dodatkowe obszerne fragmenty pominięte w wydaniu
z 1993 r. W książce przedstawiono problematykę likwidacji skutków wykonania wadliwych orzeczeń sądowych.
W polskim prawie procesowym cywilnym służy temu instytucja zwana restitutio in integrum lub krótko restytucja. Chodzi o zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia albo o przywrócenia stanu poprzedniego w sytuacji, w której sąd uchyla bądź zmienia wykonany nieprawomocny lub prawomocny wyrok. Książka
odzwierciedla stan prawny oraz literaturę i orzecznictwo na 1989 r.
Prof. dr hab. Andrzej Jakubecki jest kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa
Handlowego Instytutu Nauk Prawnych UMCS w Lublinie. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji
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naukowym dwóch tomów Systemu Prawa Procesowego Cywilnego: „Postępowanie zabezpieczające” i „Postępowanie egzekucyjne” oraz współredaktorem tomu „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe” w Systemie Prawa
Handlowego. Odbył staż naukowy na Università degli Studi di Milano we Włoszech. W latach 2003–2015 był
członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Pełni funkcję Prezesa
Zarządu Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych z siedzibą w Krakowie.

ISBN: 978-83-64800-12-2
Seria Reprinty
służy ponownemu wydaniu w godnej szacie graficznej dzieł literatury prawniczej, które mimo upływu lat wytrzymały próbę czasu i weszły do kanonu polskiej myśli jurydycznej. Dotychczas,
oprócz niniejszej monografii, w serii ukazały się:
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