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Temat
„Prawomocność orzeczeń. Środki zaskarżenia – ogólna charakterystyka”

Prawomocność orzeczeń.

Prawomocność orzeczenia polega na wyłączeniu możliwości stosowania wobec tego orzeczenia jakiegokolwiek środka zaskarżenia.
Tradycyjnie w teorii prawa procesowego cywilnego rozróżnia się prawomocność formalną i materialną.

Według Kodeksu, formalnie orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje od niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia (art. 363 § 1). Chodzi tu o zwyczajne środki odwoławcze (apelacja, zażalenie) i takie środki zaskarżenia, jak sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, skarga na czynności komornika itp. Skarga o wznowienie postępowania nie należy do środków wymienionych w art. 363 § 1.

Prawomocność materialna z kolei wiąże się ze skutkami prawnymi rozstrzygnięcia sądowego ze względu na treść zawartą w konkretnym orzeczeniu sądowym. Chodzi tutaj zatem o skutki materialnoprawne orzeczenia, tzn. oddziaływanie orzeczenia na stosunek prawny, który jest przedmiotem procesu, np. ustalenie ojcostwa konkretnego mężczyzny, rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.

Jeżeli chodzi o brak środka odwoławczego lub innego środka zaskarżenia, to wiązać się on może z następującymi sytuacjami :
	kiedy stronom nie służy żaden z powyższych środków zaskarżenia (np. wyrok sądu II instancji oddalający apelację lub zmieniający wyrok i orzekający co do istoty sprawy) - w takich sytuacjach orzeczenie staje się prawomocne z chwilą jego wydania;
	kiedy strona wniosła środek zaskarżenia po upływie przepisanego terminu do jego wniesienia (np. apelacja wniesiona po upływie 14 dni od doręczenia wyroku z uzasadnieniem) - wówczas wyrok staje się prawomocny z chwilą upłynięcia terminu do wniesienia środka zaskarżenia;
	kiedy środek odwoławczy nie osiągnął skutku w postaci zmiany orzeczenia z powodu jego odrzucenia albo umorzenia postępowania.


Kodeks wprowadza jednak od powyższej zasady dwa wyjątki:
	postanowienia poprzedzające wydanie wyroku, jeżeli nie ulegały oddzielnemu zaskarżeniu według przepisów Kodeksu, podlegają rozpoznaniu sądu II instancji w zakresie przewidzianym w art. 380;
	w razie zaskarżenia tylko części orzeczenia, staje się ono prawomocne w części pozostałej z upływem terminu do zaskarżenia.


Prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony sąd I instancji, a dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie II instancji ten sąd (art. 364 § 1).
Postanowienie w sprawie stwierdzenia prawomocności może wydać także referendarz sądowy (art. 364 § 2).

Orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby (art. 365 § 1).
W przepisie tym zawiera się materialna prawomocność orzeczenia sądowego, czyli tzw. powaga rzeczy osądzonej (res iudicata).
Oznacza ona wykluczenie możliwości ponownego wystąpienia z powództwem w tej samej sprawie, jeżeli została ona już prawomocnie rozstrzygnięta co do swej istoty.

Z powagi rzeczy osądzonej korzysta każdy prawomocny wyrok sądowy (wstępny, częściowy, uzupełniający, łączny, końcowy i zaoczny). Objęte są nią również nakazy zapłaty wydane w postępowaniu nakazowym i upominawczym, a także wyroki sądów zagranicznych, które zostały uznane (art. 1145 i nast.).
Zakres powagi rzeczy osądzonej wyznaczają granice przedmiotowe i podmiotowe.

Według Kodeksu, wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osądzonej tylko w odniesieniu do tego, co w związku z podstawą sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, a ponadto tylko między tymi samymi stronami (art. 366).

Przy badaniu zarzutu powagi rzeczy osądzonej należy jednak zawsze badać, czy po uprawomocnieniu się poprzedniego orzeczenia nie zaszła tego rodzaju zmiana okoliczności faktycznych sprawy, która pomimo tożsamości żądania nowego pozwu, uzasadnia rozpatrzenie tej samej sprawy w nowym procesie. Na przykład wyrok oddalający powództwo ze względu na sprzeczność żądania pozwu z zasadami współżycia społecznego (art. 5 KC) posiada powagę rzeczy osądzonej tylko dopóty, dopóki stan faktyczny istniejący w chwili zamknięcia rozprawy i wydawania wyroku nie uległ zmianie. Można zatem wytoczyć powództwo o to samo roszczenie, jeżeli wykaże się, że zmieniony stan faktyczny nie stawia owego roszczenia w kolizji z zasadami współżycia społecznego.

Natomiast podmiotowe granice powagi rzeczy osądzonej obejmują w zasadzie tylko przeciwstawne strony procesowe (ínter partes). Zapadły w sprawie wyrok nie ma bowiem powagi rzeczy osądzonej między kilkoma osobami występującymi w procesie po tej samej stronie (z wyjątkiem współuczestnictwa koniecznego).

W zakresie prawomocności oraz powagi rzeczy osądzonej rozróżniamy jednak tzw. rozszerzoną prawomocność wyroku (ultra partes). Zachodzi ona wówczas, gdy orzeczenie sądu z mocy wyraźnych przepisów Kodeksu obejmuje swoimi skutkami materialnymi, oprócz stron procesowych, również inne osoby, i tak skutek dla osób trzecich (dla wszystkich i przeciwko wszystkim) mają wyroki wydane w postępowaniach odrębnych tj. w sprawach małżeńskich (art. 435) oraz w sprawach ze stosunku między rodzicami a dziećmi (art. 458 § 1 w zw. z art. 435).

Prawomocny wyrok posiada też powagę rzeczy osądzonej wobec następców prawnych strony procesowej (spadkobierców), a także do dłużnika, w którego prawa na zasadzie substytucji procesowej podstawił się wierzyciel (art. 887 § 1).
Szczególny wypadek rozszerzonej prawomocności wyroku zachodzi przy tzw. res litigiosa, w razie zbycia w toku sprawy rzeczy lub prawa (art. 192 pkt 3), jeżeli nabywca nie wejdzie do procesu na miejsce zbywcy i wyrok zostanie wydany przeciwko zbywcy. W takiej sytuacji powód nie może wystąpić przeciwko nabywcy z pozwem o to samo roszczenie, jeżeli zbycie tej rzeczy nastąpiło w toku procesu.

Prawomocność rozszerzona zachodzi także wtedy, kiedy z natury samego stosunku prawnego wynika, że wyrok będzie obowiązywał również inne osoby poza stronami procesu (np. przy współuczestnictwie jednolitym i interwencji ubocznej samoistnej).
Przepisy prawa materialnego mogą również przewidywać wypadki rozszerzonej prawomocności. Na przykład według art. 42 § 9 PrSpółdz orzeczenie sadu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały walnego zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

Powaga rzeczy osądzonej (res iudicata) stanowi bezwzględną, negatywną przesłankę procesową, którą sąd bierze pod rozwagę z urzędu w każdym stanie sprawy (art. 202). W wypadku jej stwierdzenia przez sąd, pozew ulega odrzuceniu (art. 199 § 1 pkt 2 in fine).
Postępowanie toczące się pomimo powagi rzeczy osądzonej dotknięte jest nieważnością (art. 379 pkt 3 in fine).
Zarzut powagi rzeczy osądzonej może zostać zgłoszony przez pozwanego w każdym stanie sprawy, aż do czasu wydania wyroku przez Sąd Najwyższy w postępowaniu kasacyjnym. Skuteczność tego zarzutu zależy od stwierdzenia przez sąd tożsamości stron i roszczeń procesowych.

Wykonalność i skuteczność orzeczeń.

W nauce nie ma jednolitych poglądów zarówno co do pojęcia skuteczności orzeczeń, jak i ich wykonalności.
O wykonalności wyroku sądowego mówimy wówczas, gdy nadaje się on do wykonania w drodze przymusowej, tj. egzekucji komorniczej. Warunkiem owej wykonalności jest ścisłe oznaczenie w sentencji wyroku świadczenia, które ma zostać zrealizowane w drodze egzekucji.
Cechę wykonalności posiadają wyłącznie orzeczenia zasądzające świadczenie, a więc orzeczenia deklaratywne zasądzające konkretne świadczenia (a nie oddalające), jak również te orzeczenia konstytutywne, w których sąd zasądzając świadczenie, kształtuje konkretny stosunek materialnoprawny. Pozostałe orzeczenia konstytutywne (a jest ich większość) oraz orzeczenia ustalające prawo lub stosunek prawny nie nadają się do wykonania. Jednak i one podlegają wykonaniu w części zawierającej rozstrzygnięcie o kosztach procesu.
W świetle powyższego, do orzeczeń wykonalnych należą wyroki częściowe, końcowe, uzupełniające, łączne i zaoczne.

W niektórych wypadkach wykonalność orzeczenia sądowego może powstać przed uzyskaniem jego prawomocności. Wówczas mówimy o instytucji natychmiastowej wykonalności orzeczeń sądowych.
Natychmiastowa wykonalność wyroku może następować:
	z mocy ustawy;
	z mocy orzeczenia sądowego.

Ad 1) Z mocy ustawy natychmiast wykonalne są wszystkie postanowienia sądu I instancji, które nie podlegają zaskarżeniu zażaleniem.
Kodeks stanowi, że sąd może wstrzymać na posiedzeniu niejawnym wykonanie zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia (art. 396).
Natychmiast wykonalne są również wyroki sądu II instancji, jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej (art. 388 § 1 zd. 1).
Jeżeli na skutek wykonania orzeczenia stronie może być wyrządzona niepowetowana szkoda, sąd II instancji na wniosek strony może wstrzymać wykonanie swego orzeczenia do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego. Jeżeli apelację oddalono, sąd II instancji może wstrzymać wykonanie także orzeczenia sądu I instancji. W w/w przypadku sąd II instancji na wniosek strony może także uzależnić wykonanie orzeczenia od złożenia przez powoda stosownego zabezpieczenia (art. 388 § 1 i 11).
Sprzedaż nieruchomości zostaje wstrzymana z urzędu do czasu upływu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej (art. 388 § 3).
Również nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym i upominawczym staje się natychmiast wykonalny po upływie dwóch tygodni wyznaczonych do zaspokojenia roszczenia w całości wraz z kosztami lub wniesienia środka zaskarżenia (art. 4802 § 1).
Ad2) Sąd, wydając wyrok, w wypadkach określonych w Kodeksie, nadaje temu wyrokowi odrębnym postanowieniem (z reguły zawartym w tym wyroku) rygor natychmiastowej wykonalności.
Wypadki nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności można podzielić na nadawanie tego rygoru z urzędu i na wniosek.
Nadawanie rygoru natychmiastowej wykonalności z urzędu może być obowiązkowe (obligatoryjne) lub fakultatywne.
Do wypadków obligatoryjnych należą wyroki, w których:
	sąd zasądza alimenty - co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa - za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące;
	sąd zasądza roszczenia uznane przez pozwanego;
	sąd wydaje wyrok zaoczny uwzględniający powództwo (art. 333 § 1 ):
	sąd zasądza należność pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy, w części nieprzekraczającej jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika (art. 4772 §1).

Sąd może nadać wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności (fakultatywność), jeżeli:
	zasądza należność z weksla, czeku, warrantu, rewersu, dokumentu urzędowego lub prywatnego, którego prawdziwość nie została zaprzeczona;
	uwzględnia powództwo o naruszenie posiadania (art. 333 § 2).

W wypadku pominięcia przez sąd nadania wyrokowi z urzędu rygoru natychmiastowej wykonalności powodowi służy prawo żądania uzupełnienia wyroku.
Na wniosek zaś (powoda, prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich, organizacji pozarządowej, inspektora pracy oraz powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów) sąd może nadać wyrokowi nadającemu się do wykonania w drodze egzekucji rygor natychmiastowej wykonalności, gdyby opóźnienie uniemożliwiało lub znacznie utrudniało wykonanie wyroku lub narażało powoda na szkodę (art. 333 § 3).
W takich wypadkach jednak sąd może uzależnić natychmiastową wykonalność wyroku od złożenia przez powoda stosownego zabezpieczenia (art. 334 § 1). Zabezpieczenie może polegać również na wstrzymaniu wydania powodowi rzeczy odebranych pozwanemu lub sum pieniężnych po ich wyegzekwowaniu albo na wstrzymaniu sprzedaży zajętego majątku ruchomego (art. 334 § 2).
Natomiast sprzedaż lub przejęcie na własność zajętej nieruchomości wstrzymuje się z urzędu do czasu uprawomocnienia się wyroku (art. 334 § 3).
Jednak zabezpieczenie nie może być zarządzone co do należności alimentacyjnych w granicach, w jakich sąd nadaje wyrokowi zasądzającemu te należności rygor natychmiastowej wykonalności z urzędu (art. 334 § 4), oraz w sprawach z zakresu prawa pracy w części nieprzekraczającej jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika (art. 4772 § 1).
Wniosek o nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności powód może złożyć najdalej do zamknięcia rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie wyroku.
Natychmiastowa wykonalność wyroku nie może być orzeczona nawet za zabezpieczeniem w następujących sytuacjach :
	jeżeli wskutek wykonania wyroku mogłaby wyniknąć dla pozwanego niepowetowana szkoda (nie dotyczy to wyroków zasądzających alimenty oraz należności pracownika w sprawach ze stosunku pracy w granicach, w jakich sąd nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności z urzędu - art. 335 § 1 i art. 4772 § 1);
w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa, z wyjątkiem należności pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy w granicach, w jakich sąd nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności z urzędu (art. 335 § 2 w zw. z art. 4772 §1).

Moc obowiązująca rygoru natychmiastowej wykonalności następuje od chwili ogłoszenia wyroku lub postanowienia, którym go nadano, a gdy ogłoszenia nie było - od chwili podpisania sentencji orzeczenia (art. 336).
Natomiast rygor natychmiastowej wykonalności wygasa z chwilą:
	ogłoszenia;
	jeżeli ogłoszenia nie było - z chwilą podpisania sentencji orzeczenia zmieniającego albo uchylającego wyrok lub postanowienie o natychmiastowej wykonalności wyroku - w takim zakresie, w jakim nastąpiła jego zmiana lub uchylenie (art. 337).

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 (art. 338 § 1).
Wniosek pozwanego (tzw. wniosek restytucyjny) nie może być zgłoszony po zakończeniu postępowania, w którym wniosek taki może być zgłoszony (art. 338 § 1), w szczególności zaś jest on niedopuszczalny po uprawomocnieniu się wyroku zaopatrzonego w rygor natychmiastowej wykonalności. Rozstrzygnięcie o wniosku restytucyjnym stanowi integralną część orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. W wypadku pominięcia rozstrzygnięcia o wniosku restytucyjnym przez sąd, pozwanemu służy wniosek o uzupełnienie wyroku w tym zakresie (art. 351).
Przepisy art. 338 § 1 (a także art. 415), jako przepisy procesowe, nie naruszają przepisów prawa materialnego o świadczeniu nienależnym i nie wyłączają stosowania tych przepisów w sprawie o zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia lub o przywrócenie stanu poprzedniego.
Niezależnie od działań restytucyjnych, pozwany może w osobnym procesie dochodzić naprawienia szkody poniesionej wskutek wykonania wyroku (art. 338 § 2).

Pojęcie skuteczności orzeczenia sądowego zostało w naszym prawie wprowadzone dopiero przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Przyjmuję za W. Siedleckim, że pojęcie skuteczności orzeczenia sądowego jest terminem technicznym, przyjętym przez Kodeks postępowania cywilnego na oznaczenie wszelkich skutków prawnych, które nie wchodzą bezpośrednio w zakres prawomocności i wykonalności orzeczenia sądowego.
O skuteczności orzeczeń sądowych Kodeks mówi jedynie w odniesieniu do postanowień, stanowiąc, iż stają się one skuteczne w takim zakresie i w taki sposób, jaki wynika z ich treści, z chwilą ogłoszenia, a jeżeli ogłoszenia nie było - z chwilą podpisania sentencji (art. 360).
Cechę skuteczności posiadają również wyroki sądu z chwilą uzyskania przez nie prawomocności (art. 364). Wyłącznie cechę skuteczności (a nie wykonalności) będą posiadały te orzeczenia sądu, które nie nadają się do wykonania w drodze egzekucji, tak więc wyroki wstępne, ustalające stosunek prawny lub prawo, kształtujące stosunek prawny lub prawo (w większości) oraz większość postanowień sądu.

Środki zaskarżenia – uwagi ogólne.

W Polsce od 6.2.2005 r., na skutek zmian legislacyjnych dokonanych ustawą z 22.12.2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych ponownie obowiązuje system dwuinstancyjny albowiem skarga kasacyjna stała się nadzwyczajnym środkiem odwoławczym przysługującym od prawomocnych orzeczeń sądu drugiej instancji (art. 3981 § 1).

Środki zaskarżenia, według Kodeksu, można podzielić na:
	środki odwoławcze o charakterze dewolutywnym (tzn. przenoszące rozpoznanie, rozstrzygnięcie do sądu wyższej instancji) tzw. środki odwoławcze sensu stricto;
	środki zaskarżenia o charakterze niedewolutywnym (tzn. nieprzenoszące rozpoznania i rozstrzygnięcia do sądu II instancji) tzw. środki odwoławcze sensu largo.

Są to zatem środki odwoławcze i inne środki zaskarżenia (art. 363 § 1).
Do środków odwoławczych (dewolutywnych) według Kodeksu zaliczają się: apelacja i zażalenie (względnie). Ich cechą charakterystyczną jest także suspensywność, tzn. wstrzymanie uprawomocnienia się orzeczenia.
Do „innych środków zaskarżenia” (niedewolutywnych) Kodeks zalicza 
- sprzeciw od wyroku zaocznego;
- zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym;
- sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym;
- skargę na czynność komornika;
- specjalne zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym.
Wymienione „inne środki zaskarżenia” charakteryzują się również suspensywnością, jednak
nie posiadają cechy dewolutywności.
Rozróżniamy również, zgodnie z Kodeksem: środki odwoławcze zwyczajne (apelacja, zażalenie) oraz środki odwoławcze nadzwyczajne (skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego).
Nadzwyczajne środki odwoławcze zmierzają do uchylenia lub zmiany prawomocnych orzeczeń sądowych.

