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Wstęp
Istotą prac sądów powszechnych jest 

wydanie bezbłędnego i trafnego, zgodne-
go z prawem rozstrzygnięcia. Nie mniej 
jednak rezultaty pracy organów wymiaru 
sprawiedliwości nie są wolne od błędów 
i uchybień. Dlatego też, Ustawodawca 
przyjął instytucję, która pozwala weryfi-
kować orzeczenia sądów pierwszej instan-
cji. Z tej w istocie prostej teorii wypływa 
sens istnienia środka zaskarżenia. W sze-
roko rozumianym postępowaniu cywil-
nym środkiem zaskarżenia wyroku pierw-
szej instancji jest apelacja. Jej rezultatem 
powinno być potwierdzenie prawdziwości 
orzeczenia pierwszej instancji lub jego 
negacja poprzez wydanie nowego, wol-
nego od błędów. Możliwość zaskarżenia 
orzeczenia powinna być filarem sprawnie 
funkcjonującego wymiaru sprawiedliwo-
ści w demokratycznym państwie prawa. 
Według przepisów Kodeksu postępowa-
nia cywilnego, apelacja przysługuje od 
wydanych przez sąd pierwszej instancji: 
wyroków (w postępowaniu procesowym) 
i postanowień (w postępowaniu nieproce-
sowym). Celem niniejszego artykułu jest 
zwrócenie uwagi na apelację w sprawie 
cywilnej. Głównie mając na uwadze, iż 
zdecydowana większość spraw toczących 

się przed wymiarem sprawiedliwości ma 
swoje podłoże w prawie cywilnym. Rów-
nież z uwagi na fakt, że procedura apela-
cyjna towarzyszy sprawom rozpoznawa-
nym zarówno w procesie, jak i w postę-
powaniu nieprocesowym, nie wyłączając 
przy tym postępowań odrębnych.

1. ApelAcjA W źródłAch prAWA pol-
skiego i międzynArodoWego

Podstawy prawnej apelacji cywilnej 
należy doszukiwać się w Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 
1997 r.,1 która w art. 78 stanowi wprost 
o dopuszczalności środków zaskarżenia – 
„Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia 
orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej 
instancji.” Wyjątki oraz tryb zaskarżenia 
określa ustawa. Regulacja stanowi pew-
nego rodzaju wyjście ponad minimum 
wymagane w skali międzynarodowej. 
W przepisach prawa międzynarodowego 
nie ma wyraźnego jednolitego standardu 
co do środków odwoławczych. Europej-
ska Konwencja Praw Człowieka2 w art. 2 
ustanawia prawo kontroli w postaci środ-
ka odwoławczego, ale tylko w sprawach 
karnych, wskazując, osobie uznanej za 
winną, możliwość zaskarżenia orzecze-
nia o jego winie i karze do sądu wyższej 
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instancji. Również Międzynarodowy Pakt 
Praw Obywatelskich i Politycznych3 w art. 
14 ust. 5 reguluje możliwość zaskarżenia 
wydanego orzeczenia w sprawie karnej. 
Zatem można stwierdzić, że polska regu-
lacja wynikająca z art. 78 Konstytucji, daje 
dodatkową możliwość weryfikacji orze-
czeń nie tylko karnych, ale i cywilnych, jak 
również prawo kontroli decyzji w postę-
powaniu administracyjnym.

Norma prawna wynikająca z konsty-
tucyjnego przepisu odnosi się wprost do 
postanowień sądowych, podczas których 
wydawane są postanowienia, jak i do po-
stępowania administracyjnego, zakończo-
nego decyzją administracyjną. Ponadto, 
wskazują na dwuinstancyjność postępo-
wań, ponieważ w przeciwnym razie, nie 
istniałaby możliwość zaskarżenia orzecze-
nia bądź decyzji. Tak na przykład, od decy-
zji administracyjnej wydanej w pierwszej 
instancji można odwołać się do organu 
administracji publicznej działającego 
w drugiej instancji, a od orzeczenia sądu 
pierwszej instancji do sądu rozpatrują-
cego apelację. Nie przeczy to możliwości 
zaskarżania decyzji administracyjnych do 
sądu administracyjnego lub orzeczeń (wy-
roków) sądowych do sądu kasacyjnego4. 
Należy zatem stwierdzić, że treścią art. 78 
jest – w najogólniejszym wymiarze usta-
nowienie prawa stron każdego postępo-
wania do uruchamiania procedury weryfi-
kującej prawidłowość wszelkich rozstrzy-
gnięć wydawanych przez organ działający 

w charakterze pierwszej instancji5. Zgod-
nie z sentencją wyroku Trybunału Konsty-
tucyjnego, zarówno sposób formułowania 
art. 78, jak i miejsce tego przepisu w sys-
tematyce konstytucyjnej nie pozostawia-
ją wątpliwości, że wyraża on samoistne 
prawo podmiotowe, podlegające ochronie 
także w procedurze skargi kasacyjnej6.

Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpo-
spolitej Polskiej powinien funkcjonować 
w oparciu o poszanowanie wolności i pra-
wa, przy współpracy władz oraz w kon-
tekście dialogu społecznego. Sam sąd musi 
być bezstronny i niezawisły, co gwarantują 
przepisy Konstytucji i ustaw szczególnych. 
Z tą zasadą bardzo mocno skorelowana 
jest zasada demokratycznego państwa 
prawnego, stanowiąca o równości wszyst-
kich wobec prawa, niezależnie od wieku, 
płci, pochodzenia, rasy, koloru skóry czy 
posiadanego majątku. Stąd też, każdy ma 
prawo dostępu do wymiaru sprawiedli-
wości7. Możliwość zaskarżania wyroków 
i orzeczeń bardzo mocno związana jest 
z zasadą prawa do sądu, jednak nie moż-
na stwierdzić że jest to tożsama zasada. 
Wynikające z art. 78 Konstytucji prawo do 
zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych 
w pierwszej instancji nie może być utoż-
samiane z art. 77 Konstytucji oraz stanowi 
przypomnienie, że każdemu przysługuje 
prawo do sądu. Jest to raczej wskazanie 
szczególnej gwarancji „sprawiedliwości 
proceduralnej”, odnoszącej się do wszyst-
kich typów postępowań, więc wykraczają-
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cej poza zakres postępowań toczących się 
przed sądami8. Dlatego też, za L. Garlickim 
można stwierdzić, że w odniesieniu do po-
stępowań sądowych prawo do zaskarżania 
pierwszoinstancyjnych orzeczeń trakto-
wane jest jako środek wzmacniający pra-
wo do sądu i urealniające jego prawidłowe 
funkcjonowanie9. Prawo do zaskarżania 
pierwszoinstancyjnych rozstrzygnięć ko-
responduje z realizacją prawa do sądu. Nie 
mniej jednak to samo można powiedzieć 
o innych gwarancjach rzetelnego proce-
su takich jak prawo do obrony czy zasada 
jawności. Gwarancją prawa do sądu po-
winno być rzetelne postępowanie przed 
sądem odwoławczym, które doprowadzi 
do wydania trafnego rozstrzygnięcia.

W kontekście art. 78 Konstytucji moż-
na określić zakres podmiotowy prawa 
do zaskarżenia orzeczeń sądu pierwszej 
instancji, a tym samym zakres podmio-
towy apelacji cywilnej. Zakres ten odnosi 
się do strony, której należy przypisywać 
autonomiczne znaczenie: nie musi po-
krywać się ona ze sposobem jego rozu-
mienia w przepisach poszczególnych 
procedur10. Dlatego też, stroną będzie 
każdy uczestnik postępowania cywilne-
go, w którym wydano orzeczenie, czyli 
ten kto został formalnie dopuszczony do 
udziału w postępowaniu w sprawie jego 
praw czy obowiązków. Stąd też, prawo 
wynikające z art. 78 Konstytucji stanowi 
gwarancję możliwości zaskarżania po-
szczególnych rozstrzygnięć. Zatem pra-
wo to może przysługiwać tylko stronie, 
więc (poza sytuacjami szczególnymi) nie 
może rozciągać się na podmioty, które 
nie mają interesu prawnego w sprawie 

i które nie uczestniczyły w pierwszoin-
stancyjnej procedurze11. 

Do zakresu przedmiotowego omawiane-
go artykułu należy zaliczyć orzeczenia i de-
cyzje, stanowiące wszelkie rozstrzygnię-
cia, które w sposób indywidualny kształ-
tują lub określą prawa i obowiązki stron 
postępowania. Sama nazwa rozstrzygnię-
cia tj. wyrok, postanowienie czy decyzja, 
nie ma znaczenia, ponieważ nie stanowi 
kryterium, na postawie którego, bada się 
możliwość zaskarżenia orzeczenia, z racji 
uniwersalności konstytucyjnych zapisów. 
Dlatego też prawo do zaskarżenia odnosi 
się do rozstrzygnięć tak tych, które koń-
czą postępowanie, tj. orzekających o isto-
cie sprawy, jak i tych, które mają charak-
ter proceduralny. Zdanie drugie art. 78 
Konstytucji, daje możliwość zaskarżenia 
orzeczeń sądowych, które regulowane są 
szczególnymi przepisami konstytucyjny-
mi jak np. art. 190 ust. 1 Konstytucji, który 
odnosi się do orzeczeń Trybunału Konsty-
tucyjnego. Prawo do zaskarżania orzeczeń 
i decyzji odnosi się tylko do postępowania 
w pierwszej instancji. Oznacza to, że art. 
78 Konstytucji (podobnie jak 176 ust. 1 
Konstytucji) nie przewiduje konieczności 
ustanowienia kolejnych instancji, przed 
którymi możliwe byłoby zakwestionowa-
nie rozstrzygnięcia podjętego w wyniku 
zaskarżenia pierwszoinstancyjnego orze-
czenia12. W doktrynie mógł pojawił się 
spór co do relacji między normami kon-
stytucyjnymi dotyczącymi instancyjności. 
Wątpliwości co do instancyjności wynik-
nęły z faktu, że w Konstytucji nie określo-
no treści tego pojęcia i posłużono się nim 
jako niedookreśloną nazwą ogólną, choć 
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jednocześnie to pojęcie było znane języko-
wi prawniczemu13.

Wskazując na podmiotowy i przedmio-
towy zakres prawa do zaskarżenia, rodzi 
się obowiązek skupienia na materialnej 
treści tegoż prawa. Będzie ono oznaczało, 
stworzenie stronom możliwości weryfika-
cji pierwszoinstancyjnego rozstrzygnięcia. 
Trybunał Konstytucyjny wskazał, że ustro-
jodawca posłużył się ogólnym sformuło-
waniem „zaskarżenie”, nie precyzując cha-
rakteru i właściwości środków prawnych 
służących urzeczywistnieniu tego prawa. 
Zastosowanie ogólnego pojęcia „zaskarże-
nie” pozwoliło na objęcie jego zakresem 
różnych, specyficznych dla tej procedury, 
środków prawnych, których cechą wspól-
ną jest umożliwienie stronie uruchomienia 
weryfikacji podjętego w pierwszej instan-
cji orzeczenia lub decyzji14. W innym orze-
czeniu Trybunał Konstytucyjny zauważył, 
że konstytucyjna kwalifikacja konkretnych 
środków zaskarżenia musi uwzględnić 
całokształt unormowań determinują-
cych przebieg danego postępowania. 
W szczególności koniecznie jest zarówno 
odniesienie do rodzaju sprawy rozstrzy-
ganej w danym postępowaniu, struktury 
i charakteru organów podejmujących roz-
strzygnięcie, jak i wreszcie konsekwencji 
oddziaływania innych zasad i norm kon-
stytucyjnych15. W tym kontekście można 
wskazać cechy wszystkich ustanowio-
nych przez ustawę środków zaskarżenia, 
w tym również i apelacji cywilnej. Środek 
zaskarżenia powinien spełniać kryterium 
dostępności, co oznacza, że jego urucho-

mienie powinno być zależne od woli stron, 
ponadto nie może być obwarowane zbyt 
skomplikowanymi procedurami. W jed-
nym z wyroków Trybunał Konstytucyjny 
orzekł, że realność dostępności środków 
zaskarżenia zależy od zachowania reguł 
prawidłowej legislacji przy normowaniu 
przesłanek i trybu zaskarżania orzeczeń, 
zwłaszcza od dochowania należytej precy-
zyjności uregulowania16. Dostępność środ-
ka zaskarżenia będzie obligowała stronę 
do staranności, ponieważ art. 78 Konsty-
tucji wskazuje możliwość zaskarżenia, nie 
jako obowiązek organów administracji pu-
blicznej a jako prawo przyznane stronie. 

Kolejnym kryterium, któremu powinien 
odpowiadać każdy środek zaskarżenia po-
winno być kryterium efektywności. Zda-
niem Leszka Garlickiego musi on stwarzać 
realną możliwość oceny pierwszoinstan-
cyjnego rozstrzygnięcia i dokonania jego 
uchylenia bądź zmiany17. Środek zaskar-
żenia musi ustanawiać gwarancje prawne 
merytorycznej oceny przez organ drugiej 
instancji prawidłowości rozstrzygania spra-
wy, w tym kontroli poprawności przepisów 
stanowiących podstawę rozstrzygnięcia18. 
Efektywność nie będzie określana jako nakaz 
ponownego rozpoznania sprawy w całości 
przez organ uprawniony, lecz jako kontrola 
pierwszoinstancyjnego rozstrzygnięcia. 

Wskazane powyżej kryteria, przemawia-
ją za tym, by stwierdzić, że środki zaskarże-
nia mają charakter dewolutywny. Jest oczy-
wiste, że typowe ujęcie dwuinstancyjności 
polega na powierzeniu drugoinstancyjnych 
kompetencji organowi odrębnemu i wyżej 
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usytuowanemu od organu pierwszoinstan-
cyjnego19. Art. 78 Konstytucji koresponduje 
z art. 176 ust. 1. Konstytucji, który wskazuje 
na dwuinstancyjność postępowania, a uży-
te określenie „co najmniej”, daje możliwość 
ustawodawcy, by w określonych sytuacjach, 
wprowadzić trzecioinstancyjne środki kon-
troli prawidłowości orzeczeń sądowych. 
Opozycyjne do art. 78 Konstytucji pozostaje 
odniesienie zasady dwuinstancyjności tyl-
ko do postępowania sądowego, więc zakres 
tego przepisu jest znacznie węższy. Według 
J. Bocia, „(…) dwuinstancyjność nie oznacza 
bezwzględnego nakazu, by każda sprawa 
miała być rozpoznawana przez sąd drugiej 
instancji: wystarczy, aby przepisy otwiera-
ły stronom postępowania możliwość za-
kwestionowania pierwszoinstancyjnego 
orzeczenia”20. B. Bladowski wskazuje, że 
„(…) obecny system oparty jest na zasadzie 
trójinstancyjności, według której pierwsza 
instancja posiada wyłącznie charakter me-
rytoryczny, druga natomiast jest instancją 
kontrolną – o kierunku badania legalności 
i zasadności zaskarżonego orzeczenia, ze 
znacznymi przy tym możliwościami wyda-
nia orzeczenia reformatoryjnego (meryto-
rycznego)”21.

 
2. podstAWy środkóW zAskArżeniA 
W WybrAnych krAjAch europejskich

Nie tylko polskie przepisy konstytucyjne 
wprowadzają prawo zaskarżania pierw-
szoinstancyjnych orzeczeń i decyzji. Jednak 
na ogół w przepisach innych krajów nie 

ma wyszczególnionego konkretnego zapi-
su precyzującego tą zasadę. W Republice 
Węgierskiej Konstytucja22 w art. 57 ust. 5 
daje możliwość wystąpienia obywatelowi, 
przy pomocy ustawowo dopuszczalnych 
środków, przeciwko decyzjom sędziów, 
które naruszają jego prawa i interesy praw-
ne. Należy zatem zauważyć, że podsta-
wą wniesienia środka zaskarżenia będzie 
wykazanie przez obywatela naruszenia 
jego prawa i interesu prawnego. Podob-
nie w Konstytucji Słowenii23 ustanowiono 
przepis, dający prawo wnoszenia odwołań 
i korzystania z innych środków prawnych 
przeciw orzeczeniom sądów i innych or-
ganów państwowych, organów wspólnot 
lokalnych oraz osób urzędowych, które 
decydują o prawach, obowiązkach i inte-
resach. W większości konstytucji państw 
europejskich prawo do zaskarżenia wy-
roków, stanowi element składowy prawa 
do sądu, co więcej może być traktowany 
jako część składowa zasady sprawiedliwo-
ści proceduralnej. W tym rozumieniu jest 
ono związane z zasadą dwuinstancyjnego 
ukształtowania postępowań sądowych, ale 
trzeba pamiętać, że i ta zasada jest stosun-
kowo rzadko formułowana expressis verbis 
w konstytucjach współczesnych24.

3 .rolA ApelAcji cyWilnej 
W postępoWAniu sądoWym

Głównym założeniem postępowania cy-
wilnego jest rozpoznanie sprawy cywilnej 
przez niezawisły sąd a następnie wydanie 
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rozstrzygnięcia w oparciu o stan faktycz-
ny zgodny z prawdą oraz obowiązującymi 
przepisami prawa materialnego. Ustawo-
dawca, w związku z tym przyznaje jedno-
stce ochronę prawną oraz daje gwarancję 
rzetelnego rozpoznania sprawy. Zatem ce-
lem sądu pierwszej instancji jest dążenie 
do starannego i wnikliwego rozpoznania 
stanu faktycznego a w konsekwencji roz-
strzygnięcie sporu istniejącego między 
stronami. Zgodnie z podstawowymi zasa-
dami postępowania cywilnego, każdy oby-
watel ma prawo publicznego rozpoznania 
sprawy w rozsądnym terminie przez sąd, 
który rozstrzygnie o jego prawach i obo-
wiązkach o charakterze cywilnym. Zasada 
ta powinna być urzeczywistniona poprzez 
wydanie przez sąd orzeczenia, które będzie 
zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Po-
stępowanie cywilne powinno toczyć się 
bez zbędnej przewlekłości, a samo postę-
powanie oraz wszelkie czynności, zgodnie 
z zasadą formalizmu procesowego, powin-
ny być potwierdzone przepisami prawa. 

Istnienie wielu zasad, norm i przepisów 
dotyczących postępowania cywilnego uza-
sadnia fakt, iż to postępowanie obejmuje 
bardzo rozbudowaną grupę zagadnień, 
co w konsekwencji powoduje mnogość 
norm. Taka sytuacja może powodować 
trudności w pełnym rozstrzygnięciu spra-
wy a co za tym idzie – samo orzeczenie 
może okazać się błędne. Podobnie i strona 
może żyć w przekonaniu, że samo postę-
powanie jest niesprawiedliwe, nie spełniło 
jej oczekiwań a ponadto nie jest odzwier-
ciedleniem stosowania przepisów prawa. 
Doświadczenie życiowe pokazuje, że nie 
da się całkowicie wyeliminować błędów 
dotyczących postępowania i wyroku, wy-
nikających z niewłaściwego rozumienia 

obowiązujących przepisów prawa mate-
rialnego i procesowego. Sprzyjają temu 
także niejasne prawo oraz błędy legisla-
cyjne wywołane często pośpiechem zwią-
zanym z koniecznością nadążania za po-
stępującą współcześnie jurydyzacją życia 
społecznego25. Do przyczyn powodujących 
wadliwość orzeczeń należą również błędy 
w rozumowaniu, które występują przede 
wszystkim na płaszczyźnie prawnej lub 
faktycznej, bez wyłączenia wad w samym 
postępowaniu. Szczególnym błędem ro-
zumowania jest błąd pogwałcenia prawa, 
który polega na zastosowaniu przez sąd 
nieistniejącego przepisu lub niezastoso-
waniu przepisu istniejącego26. Stąd też, 
by zapobiec wspomnianym sytuacjom 
istnieje możliwość kontroli i poprawności 
orzeczenia sądowego poprzez sąd drugiej 
instancji w postępowaniu apelacyjnym. 
Zaskarżenie orzeczenia uruchamiane jest 
przez kontrolę, do której uprawniony jest 
legitymowany podmiot, a sama cecha od-
wołalności ściśle związana jest z czynno-
ściami procesowymi sądu. Jego celem jest 
weryfikacja orzeczenia wydanego przez 
sąd pierwszej instancji, co w konsekwen-
cji powinno prowadzić do potwierdzenia 
prawidłowości lub wydania orzeczenia, 
które jest wolne od wad i błędów. Zaskar-
żenie orzeczenia może mieć także istotne 
znaczenie dla zapewnienia jednolitości 
stosowania i wykładni prawa, co stanowi 
jeden z filarów prawidłowo funkcjonują-
cego wymiaru sprawiedliwości w demo-
kratycznym państwie prawa27.

W tym miejscu rodzi się pojęcie środ-
ków zaskarżenia. Jak już wcześniej zostało 
wspomniane, stronom postępowania zo-
stała przyznana możliwość żądania, zmia-
ny lub uchylenia wydanego orzeczenia, 
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jeśli było ono wadliwe, by w konsekwencji 
doprowadzić do prawdy oraz sprawiedli-
wego i praworządnego rozstrzygnięcia. 
Dopuszczalność (możliwość) takiego żą-
dania składa się na pojęcie zaskarżalności 
orzeczenia. Środek za pomocą którego, 
urzeczywistnia się ta możliwość, czyli 
określona czynność zaskarżenia, nazywa-
my środkiem zaskarżenia28.

Rolą apelacji jest zaskarżenie meryto-
rycznego rozstrzygnięcia sądu pierwszej 
instancji, co w gruncie rzeczy doprowa-
dzi do ponownego rozpoznania sprawy 
przez sąd drugiej instancji w wyniku 
i w granicach skargi strony. O istnieniu 
funkcji kontrolnej trafnie wypowiedział 
się Sąd Najwyższy, że postępowanie ape-
lacyjne mimo, że jest postępowaniem 
merytorycznym, ma charakter kontrol-
ny29. Sąd drugiej instancji, dzięki swoim 
kompetencjom kontrolnym, ma nie tylko 
zweryfikować poprawność zaskarżo-
nego orzeczenia pod względem mery-
torycznym i prawnym, ale również ma 
dążyć do wypracowania własnych usta-
leń faktycznych, przez co doprowadzi 
do sprawiedliwego wyroku, wolnego od 
wad i przesłanek uzasadniających jego 
zaskarżenie. Sąd Najwyższy w jednym 
z orzeczeń wykazał, że postępowanie 
apelacyjne – chociaż jest postępowaniem 
odwoławczym i kontrolnym – zachowuje 
charakter postępowania rozpoznawcze-
go. Sąd drugiej instancji ma zatem pełną 
swobodę jurysdykcyjną, ograniczoną je-
dynie granicami zaskarżenia30.

Apelacja jako środek odwoławczy 
może mieć postać apelacji ograniczonej 
lub apelacji pełnej. Apelacja ograniczona 
(appelatio sine beneficio novorum) cha-
rakteryzuje się tym, że sąd II instancji 
rozpoznaje i rozstrzyga sprawę tylko na 
podstawie materiału procesowego zebra-
nego w I instancji, ograniczając się jedy-
nie do kontroli zaskarżonego orzeczenia. 
Sąd drugiej instancji nie może uzupełniać 
materiału zebranego w pierwszej instan-
cji, gdyż jego funkcja polega jedynie na 
ocenie trafności zaskarżonego orzeczenia 
w świetle stanu faktycznego ustalonego 
w pierwszej instancji31. Kodeks postępo-
wania cywilnego przyjął system apelacji 
pełnej (appelatio cum benefitio novorum), 
który oprócz kontroli skutków błędów 
sądu pierwszej instancji, obejmuje rów-
nież naprawianie błędów stron, poprzez 
dopuszczanie możliwości powołania 
przez strony nowych faktów i dowodów, 
jednak z pewnymi ograniczeniami32. 
Ograniczenia te, widoczne są w postępo-
waniu uproszczonym i dotyczą przyczyn 
apelacji oraz powoływania się na nowe 
dowody i okoliczności faktyczne. Funkcją 
apelacji pełnej nie jest powtórzenie całe-
go postępowania sądu pierwszej instan-
cji, ale ponowienie i uzupełnienie tego 
postępowania w takim zakresie, w jakim 
jest ono potrzebne do wszechstronnego 
sprawdzenia zasadności oraz legalności 
zaskarżonego orzeczenia w granicach 
zaskarżenia dokonywanego przez dany 
podmiot33. Ze względu na koncentra-
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cję materiału procesowego w pierwszej 
instancji, sąd drugiej instancji posiada 
uprawnienie do tego, by pominąć nowe 
fakty i dowody, na które strona mogła 
powołać. Tadeusz Ereciński uważa, że 
w „systemie apelacji pełnej sąd drugiej 
instancji może uzupełnić materiał proce-
sowy zgromadzony przez sąd pierwszej 
instancji, a zatem podstawy wyrokowa-
nia obu sądów mogą być inne. Prowadzi 
to do utraty przez orzeczenie sądu odwo-
ławczego charakteru orzeczenia kontro-
lnego i w konsekwencji, rola obu sądów 
staje się właściwie równorzędna, skoro 
zarówno sąd pierwszej instancji, jak 
i sąd odwoławczy orzekają o roszczeniu 
dochodzonym pozwem na różnych pod-
stawach faktycznych”34. Jednak nie moż-
na twierdzić, że funkcja kontrolna apela-
cji nie istnieje, ponieważ jednym z jej za-
dań jest weryfikacja orzeczenia wydane-
go w pierwszej instancji. Przy czym nie 
należy zapominać również, o czym dalej 
przekonuje Tadeusz Ereciński, że „(…) 
w systemie apelacji pełnej zaskarżenie 
wyroku sądu pierwszej instancji na pod-
stawie nowych faktów i dowodów oraz 
wydanie przez sąd odwoławczy wyroku 
na podstawie nowego stanu faktycznego 
sprawy mogą doprowadzić do podważa-
nia zaufania do sądów niższej instancji 
oraz do utrwalenia przekonania o niskiej 
kompetencji tych sądów”35.

Bardzo trafnie określił apelację M. Wa-
ligórski, który postępowanie apelacyjne 
określa jako przedłużenie procesu prze-
prowadzonego przed pierwszą instancją. 
W zasadzie zatem winno się ono tyczyć na 
nowo, tak jak toczyło się przed pierwszą 

instancją. Ekonomia procesowa nakazuje 
jednak zużytkować to wszystko, co zebrał 
i przerobił już sędzia pierwszej instancji. 
Dlatego też sędzia drugiej instancji orzeka 
nie tylko na podstawie przewodu apelacyj-
nego, lecz także na podstawie przewodu 
w sądzie pierwszej instancji, o ile co do 
wyników postępowania w tym sądzie nie 
zaszła zmiana w postępowaniu apelacyj-
nym36. W dalszej części autor wypowiada 
się na temat postępowania dowodowego 
w apelacji – Nader doniosłe znaczenie po-
siada zagadnienie oceny dowodów w po-
stępowaniu apelacyjnym, a szczególności 
oceny tych samych dowodów ocenionych 
już przez sąd pierwszej instancji. Sąd ape-
lacyjny nie jest związany oceną dokonaną 
przez sąd pierwszej instancji i dokonany-
mi przezeń ustaleniami fatycznymi. Sąd 
apelacyjny jest władny (…) ocenić od-
miennie od sądu pierwszej instancji wyni-
ki postępowania w tej instancji nawet bez 
ponowienia lub uzupełniania dowodów 
w przewodzie apelacyjnym37.

Charakterystycznymi cechami apela-
cji są suspensywność i dewolutywność. 
Dewolutywność środka odwoławczego 
(apelacji) oznacza, że jego wniesienie 
przenosi rozpoznanie sprawy do sądu 
wyższej instancji. Ściśle wiąże się z po-
jęciem instancyjności w postępowaniu 
cywilnym oraz stanowi obligatoryjną 
cechę apelacji, czego nie można powie-
dzieć w stosunku do zażalenia co wynika 
z art. 395 § 2 k.p.c. Suspensywność jest 
natomiast rozumiana jako cecha polega-
jąca na tym, że wniesienie środka odwo-
ławczego wstrzymuje uprawomocnienie 
się zaskarżonego orzeczenia38.
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Apelacja to środek zaskarżenia wła-
ściwy nie tylko prawu polskiemu. W au-
striackiej konstrukcji procesu cywilnego 
ten środek zaskarżenia również znalazł 
swoje miejsce jako Berufung. Apelacja 
przysługuje tam od każdego wyroku 
pierwszej instancji. Nauka austriacka 
wyróżnia grupy podstaw apelacji: pod-
stawy nieważności (Nitchigkeitsgründe), 
istotne wady postępowania (wesenlichte 
Verfanhrensmängel), nieprawidłowe usta-
lenia faktyczne (unrichtige Sachverhaltsfe-
ststellung) nieprawidłowa ocena prawa 
(unirichtige rechtlichte Beuerteilung)39.

Rola apelacji w świetle polskich prze-
pisów ma bardzo duże znaczenie dla 
poprawności i rzetelności wymiaru spra-
wiedliwości. Poprzez powtórną analizę 
stanu faktycznego, powinna doprowa-
dzić do sprawiedliwego rozstrzygnięcia 
merytorycznego, a tym samym wyelimi-
nuje stan pokrzywdzenia, utwierdzając 
jednostce poczucie sprawiedliwości, nie-
zawisłości i stabilności sądownictwa. 

4. przesłAnki dopuszczAlności 
ApelAcji

Zestawiając ze sobą z jednej strony 
funkcję i główny cel postępowania cy-
wilnego a z drugiej wszystkie zasadni-
cze warunki regulujące system środków 
odwoławczych, w tym apelacji, racjo-
nalnym i celowym staje się wskazanie 
– zgodnie z zasadą legalizmu – granic, 
przesłanek i kryteriów, które zarysują 
ramy dopuszczalności dokonania przez 
stronę, czynności procesowej, w wyni-
ku czego zaskarży ona orzeczenie sądu 
pierwszej instancji. Jest to wyraz troski 
ustawodawcy o prawidłowy i szybki 

przebieg postępowania, zgodny z kon-
strukcyjnymi wymaganiami, przy czym 
usprawniający postępowanie odwoław-
cze z naciskiem na zapewnienie skutecz-
ności wniesienia apelacji. Zdaniem M. 
Waligórskiego: „Znaczenie przesłanek 
czynności procesowej polega na uzależ-
nieniu skuteczności w zamierzonej jej 
postaci od zajścia pewnych okoliczno-
ści, wśród których czynność została do-
konana”40. Przesłankami procesowymi, 
warunkującymi dopuszczalność apelacji, 
stanowić będą wszelkie okoliczności, 
które uzależnią jej wszczęcie i meryto-
ryczne badanie. Sąd najwyższy wskazał 
środek odwoławczy jako czynność pro-
cesową strony, której dopuszczalność 
jest cechą warunkującą jej zdolność do 
wykonywania skutków prawnych zwią-
zanych z jej dokonaniem41.

By istniała możliwość zaskarżenia 
orzeczenia musi ono istnieć w rzeczywi-
stości, posiadać byt faktyczny i prawny. 
Kolejnym warunkiem dopuszczalności 
jest, istnienie kodeksowego przyzwo-
lenia na wniesienie apelacji od danego 
orzeczenia. Przy tym podstawowym 
wyliczeniu należy również wskazać 
osoby uprawnione do wniesienia apela-
cji tj. strony oraz inne wskazane usta-
wowo podmioty. Wniesienie apelacji 
obarczone jest odpowiednim terminem 
oraz stosowną formą pisma procesowe-
go. Wszystkie te okoliczności stanowić 
będą warunki dopuszczalności apelacji. 
Są to przewidziane przepisami Kodek-
su postępowania cywilnego okoliczno-
ści, od których łącznego istnienia uza-
leżniona jest skuteczność wniesienia 
środka odwoławczego, polegającego na 
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przeprowadzeniu postępowania odwo-
ławczego w celu jego merytorycznego 
rozpoznania42.

Przesłanki dopuszczalności apelacji, 
jako kwalifikowanej czynności proce-
sowej strony, realizują jej uprawnienie 
do zaskarżenia określonego orzeczenia 
sądu, wchodzą w szerszy pojęciowo za-
kres postępowania cywilnego. Z istoty 
zorganizowanego prawnie postępowa-
nia, stanowiącego jedną z form realizacji 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
cywilnych, wynika konieczność, wyklu-
czenia wszelkiej dowolności podmiotów 
tego postępowania przy podejmowaniu 
różnorakich czynności procesowych43. 

Funkcje przesłanek i warunków do-
puszczalności apelacji mogą mieć dwo-
jaki charakter. Z jednej strony ich istota 
skupi się na prewencji, wskazując na ze-
spół dyrektyw dla stron, których celem 
będzie prawidłowe opracowanie i wnie-
sienie środka odwoławczego, zapobieże-
nie oraz zapobieżenie jego odrzuceniu. 
Z drugiej strony funkcja przesłanek ma 
charakter konstrukcyjny, dająca możli-
wość prawidłowego przeprowadzenia 
postępowania odwoławczego, a brak 
jakiejkolwiek z tych przesłanek skutku-
je tym, że apelacja, jako kwalifikowana 
czynność strony, nie może wywrzeć zało-
żonego, priorytetowego skutku w posta-
ci przeprowadzenia postępowania, które 
rozstrzygnie o jego zasadności a tym sa-
mym o bycie zaskarżonego orzeczenia.

5. orzeczeniA podlegAjące 
zAskArżeniu ApelAcją

Podstawowym warunkiem dopusz-
czalności apelacji cywilnej jest istnienie 
orzeczenia, które podlega zaskarżeniu. 
Orzeczenie musi posiadać być tak fak-

tyczny, jak i prawny. Apelację można 
wnieść od każdego postanowienia co 
do istoty sprawy w postępowaniu nie-
procesowym, jak również od każdego 
wyroku wydanego w procesie. Kodeks 
nie przewiduje więc żadnej selekcji 
spraw ani ograniczeń w zaskarżeniu 
merytorycznego rozstrzygnięcia sądu 
pierwszej instancji do sądu wyższego. 
Dopóki istnieje dwustopniowe sadow-
nictwo pierwszej instancji (sądy rejono-
we i okręgowe) dopóty sądami drugiej 
instancji są odpowiednio sąd okręgowy 
i apelacyjny44. Dlatego zgodnie z art. 367 
§ 1 k.p.c. apelacja przysługuje do wyro-
ku sądu pierwszej instancji do sądu dru-
giej instancji, w tym wyroku wstępne-
go, częściowego, końcowego, łącznego 
i uzupełniającego. Od wyroku zaocznego 
apelacja przysługuje wyłącznie powodo-
wi, pozwany może wnieść sprzeciw od 
takiego wyroku, co wynika z art. 344 § 1 
k.p.c. W przypadku orzeczenia o zwrocie 
kosztów procesu oraz nadanie wyrokowi 
rygoru natychmiastowej wykonalności, 
apelacja jest możliwa tylko wówczas, 
gdy strona wniosła środek zaskarżenia, 
co do istoty sprawy. Gdy środek zakaże-
nia dotyczył tylko kosztów lub samego 
nadania rygoru, stronie przysługuje za-
żalenie. Apelacja nie jest również właści-
wym środkiem odwoławczym dla posta-
nowień kończących postępowanie przed 
sądem pierwszej instancji, gdy ustawa 
dopuszcza możliwość zaskarżenia zaża-
leniem – art. 394 § 1 k.p.c. Apelacją za-
skarża się sentencję wyroku czyli wszel-
kie rozstrzygnięcia i postanowienia co 
do istoty sprawy, nie zaś do samego uza-
sadnienia. Zadaniem W. Miszewskiego, 
zakaz ten nie może być stosowany, jeżeli 
motyw, aczkolwiek, umieszczony tylko 
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w uzasadnieniu, stanowi w istocie inte-
gralną część sentencji45.

W postępowaniu nieprocesowym ape-
lacja jest dopuszczalna w przypadku 
postanowień orzekających co do istoty 
sprawy, jednak nie kończących postę-
powanie, co oznacza, że pomimo ich 
wydania postępowanie może toczyć się 
nadal. Za kryterium decydujące o do-
puszczalności apelacji w postępowaniu 
nieprocesowym należy przyjąć okolicz-
ność, czy chodzi o postanowienie orze-
kające co do istoty sprawy, a nie to czy 
po takim postanowieniu, czy po takim 
postanowieniu może się jeszcze toczyć 
dalsze postępowanie. Apelacja nie przy-
sługuje jednak na takie postanowienia, 
na które Kodeks przewiduje wniesienie 
zażalenia46.

zAkończenie
Rozważania podejmowane w niniej-

szym artykule dotyczyły kwestii dotyczą-
cych apelacji w sprawie cywilnej. Przede 
wszystkim zwrócono uwagę na źródła 
prawa – umocowanie apelacji w przepi-
sach konstytucyjnych prawa polskiego. 
Zasadniczą tezą, która ma swoje pod-
łoże w tytule niniejszego artykuły było 
ukazanie apelacji cywilnej jako środka 
zaskarżenia orzeczeń cywilnych. Celowo 
pominięto zagadnienia stricte procedu-
ralne, by w sposób pełny podjąć tematy-
kę znaczenia samej apelacji, jej roli w de-
mokratycznym państwie prawa. W tym 
też zamiarze posiłkowano się poglądami 

przedstawicieli doktryny oraz utrwaloną 
linią orzeczniczą Sądu Najwyższego.

Uregulowana w Kodeksie postępo-
wania cywilnego apelacja daje wyraz 
zasadzie dwuinstancyjności polskiego 
sądownictwa, również prawa obywatela 
do sądu na każdym etapie postępowa-
nia. Apelację należy zatem pojmować 
nie tylko jako instrument do weryfika-
cji orzeczenia sądów, ale i również jako 
fundament państwa prawa – stwarza-
jący możliwość eliminację ewentualnej 
obrazy przepisów prawa materialnego, 
procesowego czy błędu, który godziłby 
w prawa i interesy obywatela. 

streszczenie
Istota apelacji w sprawie cywilnej – ar-

tykuł podejmuje tematykę środka zaskar-
żenia jakim jest apelacja z jednoczesnym 
zaznaczeniem zakresu spraw którym to-
warzyszy. W artykule głównie zwróco-
no uwagę na umocowanie środków za-
skarżenia w źródłach prawa krajowego. 
Zwrócono również uwagę na podobne 
rozwiązania w porządkach wybranych 
państw europejskich. W artykule celo-
wo pominięto kwestie proceduralne by 
zwrócić uwagę na rolę i znaczenie apela-
cji, nie zaś na samą jej konstrukcję. Rolą 
apelacji jest zaskarżenie merytorycznego 
rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji, 
co w gruncie rzeczy doprowadzi do po-
nownego rozpoznania sprawy przez sąd 
drugiej instancji w wyniku i w granicach 
skargi strony.


