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WYKŁADU Z PRZEDMIOTU „POSTĘPOWANIE CYWILNE” 

SSR DR MARIUSZ ŚLADKOWSKI 

13.05.2021r. 

 

Temat 

„Moc wiążąca wyroków karnych w postępowaniu cywilnym” 

 

1. Wprowadzenie czyli istota prejudycjalności. 

Postępowanie cywilne służy zasadniczo załatwianiu spraw cywilnych, natomiast 

postępowanie karne zasadniczo załatwianiu spraw karnych. Niekiedy jednak między sprawą 

cywilną i karną zachodzi tego rodzaju związek, że ten sam czyn stanowi przestępstwo oraz 

rodzi skutki w sprawach cywilnych, którymi w rozumieniu art. 1 k.p.c.1 są sprawy ze 

stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak 

również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których 

przepisy k.p.c. stosuje się z mocy ustaw szczególnych. 

Skutkiem tego dochodzi do wzajemnego oddziaływania postępowania cywilnego na 

karne i odwrotnie. Jednym z przejawów tego oddziaływania jest moc wiążąca prawomocnych 

wyroków karnych w postępowaniu cywilnym, określana mianem tzw. prejudycjalności. Jak 

bowiem stanowi art. 11 k.p.c. ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego 

wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym, 

przy czym osoba, która nie była oskarżona, może powoływać się w postępowaniu cywilnym 

na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną. 

W pierwszej kolejności zauważyć należy, iż o prejudycjalności możemy mówić 

jedynie w sytuacji, w której postępowanie karne zostało już prawomocnie zakończone. Jeżeli 

bowiem oba postępowania toczą się jednocześnie, a ustalenia zapadłe w procesie karnym 

mogą mieć wpływ na ocenę cywilnoprawnych skutków czynu sprawcy przestępstwa, sąd 

może zawiesić postępowanie cywilne na podstawie art. 177 § 1 pkt 4 k.p.c. Jeśli zaś 

postępowanie cywilne toczyło się przed wszczęciem postępowania karnego i wyrok w nim 

zapadły oparty został na ustaleniach prawomocnego wyroku karnego następnie uchylonego, 

to okoliczność ta stanowi podstawę do żądania wznowienia postępowania na podstawie art. 

403 § 1 pkt 1 k.p.c. 

                                                 
1 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1360 z późn. 

zm.) zwana dalej k.p.c.  



 2 

Wpływ postępowania karnego na postępowanie cywilne może również objawić się w 

sytuacji wskazanej w treści art. 403 § 2 k.p.c., zgodnie z treścią którego można żądać 

wznowienia m. in. w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego 

samego stosunku prawnego2. 

Podkreślić należy, iż dyspozycja art. 11 k.p.c. w żadnym razie nie wprowadza dla sądu 

cywilnego zakazu samodzielnego ustalenia, czy zostało popełnione przestępstwo wywołujące 

określone skutki w sferze prawa cywilnego, jeśli wyrok karny skazujący jeszcze nie zapadł 

bądź zapadło orzeczenie, które nie jest wyrokiem skazującym3. Trafnie zauważono bowiem, 

iż wydanie wyroku karnego skazującego na ogół nie jest w takich sytuacjach kwestią 

prejudycjalną dla rozstrzygnięcia w sprawie cywilnej, choć wspomniany powyżej art. 177 § 1 

pkt 4 k.p.c. pozwala na zawieszenie postępowania cywilnego z urzędu, jeśli ujawni się czyn, 

którego ustalenie w drodze karnej mogłoby wywrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy 

cywilnej. Przepis ten nie wymaga przy tym, aby rozstrzygnięcie sprawy cywilnej zależało od 

wyniku innego postępowania (tak jak to stanowią odpowiednio art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. 

dotyczący sytuacji, gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się 

postępowania cywilnego oraz art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c. dotyczący sytuacji, gdy rozstrzygnięcie 

sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji publicznej). 

Oznacza to, iż zawieszenie postępowania cywilnego na podstawie art. 177 § 1 pkt 4 

jest dopuszczalne nie tylko wówczas, gdy wyrok karny ma prejudycjalne znaczenie dla 

wyniku sprawy cywilnej, ale także jeżeli ustalenie faktu popełnienia przestępstwa wymaga 

długotrwałych, skomplikowanych i kosztownych czynności, które już są podejmowane w 

postępowaniu karnym4. W judykaturze przykładowo wskazano, iż sąd cywilny powinien 

zawiesić postępowanie cywilne w razie dojścia do uzasadnionego wniosku, że w świetle 

dowodów przeprowadzonych w sprawie cywilnej, byłoby brak podstaw do uwzględnienia 

powództwa, a jednocześnie nie można wykluczyć, że toczące się postępowanie karne 

zakończy się wyrokiem skazującym, którego ustaleniami sąd cywilny byłby związany5. 

W judykaturze trafnie zauważono, iż w braku wiążącego sąd cywilny wyroku 

skazującego sądu karnego, sąd cywilny władny jest dokonać samodzielnej oceny, czy szkoda 

powstała w wyniku przestępstwa. Stwierdzenie przez sąd cywilny, że popełnione zostało 

przestępstwo, wymaga jednakowoż dokonania własnych ustaleń, dotyczących istnienia 

                                                 
2 Tak J. Bodio [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz do art. 1-729, pod red. A. Jakubeckiego, 

Warszawa 2017, cyt. dalej jako J. Bodio [w:] Kodeks…, pod red. A. Jakubeckiego 
3 Tak Sąd Najwyższy (dalej SN) w wyroku z dnia 26 marca 2003 roku, II CKN 1370/00, LEX nr 78827 
4 Tak M. Manowska [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Art. 1-50538, pod red. M. 

Manowskiej, Warszawa 2015, cyt. dalej jako M. Manowska [w:] Kodeks…, pod red. M. Manowskiej 
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podmiotowych i przedmiotowych znamion przestępstwa, według zasad przewidzianych w 

prawie karnym6. Sąd cywilny wiążą przy tym tylko zawarte w sentencji wyroku karnego 

skazującego ustalenia okoliczności dotyczące osoby sprawcy, czynu przypisanego 

oskarżonemu i przedmiotu przestępstwa. Nie są wiążące inne ustalenia faktyczne sądu 

karnego, dotyczące okoliczności ubocznych, wykraczające poza elementy stanu faktycznego 

przestępstwa (nawet jeśli zawarte są w sentencji wyroku karnego) i zawarte w uzasadnieniu 

wyroku7. 

Instytucja prejudycjalności ma przy tym zastosowanie do wszystkich spraw cywilnych 

toczących się tak w procesie, jak i w postępowaniu nieprocesowym (na podstawie art. 13 § 2 

k.p.c. – przykładowo wyrok karny skazujący spadkobiercę za sfałszowanie testamentu 

spadkodawcy wiąże sąd spadku w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku). W praktyce 

dotyczy sytuacji, gdy poszkodowany czynem niedozwolonym stanowiącym także 

przestępstwo, dochodzi w postępowaniu cywilnym roszczeń odszkodowawczych po wydaniu 

w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego, jak i sytuacji, gdy powód 

domaga się stwierdzenia innych, aniżeli odszkodowanie, skutków cywilnych skazania (np. 

rozwiązania stosunku pracy, pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej, orzeczenia 

o winie za rozkład pożycia małżeńskiego, itp.). Wykładnia systemowa art. 11 k.p.c. prowadzi 

natomiast do konkluzji, że moc wiążąca wyroków karnych w postępowaniu cywilnym nie jest 

wynikiem skutków prawomocności, czy też powagi rzeczy osądzonej wyroków karnych, 

albowiem jej podstawę stanowi specjalna norma prawna mająca na celu głównie uniknięcie 

możliwości wydania na podstawie tych samych faktów sprzecznych orzeczeń w sprawie 

cywilnej i karnej, jak i uniknięcie konieczności prowadzenia postępowania dowodowego w 

dwóch odrębnych postępowaniach sądowych w celu ustalenia tych samych faktów8. 

Jat trafnie podkreśla się w doktrynie przyznanie mocy wiążącej ustaleniom wyroku 

karnego jest odstępstwem od zasady bezpośredniości i swobodnej oceny dowodów, a 

pośrednio również od zasady niezawisłości sędziego w orzekaniu w sprawie cywilnej (szerzej 

na ten temat w pkt. 2). Z tych względów wykładnia art. 11 k.p.c. powinna być dokonywana w 

sposób ścisły, a nawet zawężający, tak aby nie prowadziła do rozszerzenia zakresu 

                                                                                                                                                         
5 Tak SN w wyroku z dnia 02 lutego 2010 roku, II PK 157/09, OSNP 2011, Nr 13-14, poz. 179 
6 Tak Sąd Apelacyjny (dalej SA) w Warszawie w wyroku z dnia 11 grudnia 2018 roku, V ACa 1493/17, LEX nr 

2609423 
7 Tak SA w Gdańsku w wyroku z dnia 28 marca 2018 roku, V ACa 586/15, LEX nr 2545124 
8 Tak I. Gromska – Szuster [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Art. 1-366, pod red. H. Doleckiego, T. 

Wiśniewskiego, Warszawa 2013, str. 86-87, cyt. dalej jako I. Gromska – Szuster [w:] Kodeks…, pod red. H. 

Doleckiego, T. Wiśniewskiego 
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okoliczności, które podlegają sprawdzeniu i ocenie przez sąd cywilny9. Prawomocny 

skazujący wyrok karny wiąże przy tym w postępowaniu cywilnym także w stosunku do 

następców prawnych skazanego po jego śmierci10. Fakt, że sąd cywilny związany jest 

ustaleniami prawomocnego wyroku karnego, oznacza, że sąd ten w takim zakresie, w jakim 

zachodzi owo związanie, pozbawiony jest możliwości dokonywania jakichkolwiek ustaleń, 

przede wszystkim zaś ustaleń odmiennych11. Skazany w procesie karnym nie może w 

postępowaniu cywilnym skutecznie podnieść zarzutu pozbawienia go możności obrony w 

postępowaniu karnym12. Może natomiast powoływać się na wszelkie okoliczności, które 

mogą mieć wpływ na zmniejszenie jego odpowiedzialności cywilnej (np. na przyczynienie się 

poszkodowanego do powstania szkody, o którym mowa w art. 362 k.c.13) lub nawet jej 

wyłączenie (np. podnosząc zarzut przedawnienia)14. 

Kończąc tę wstępną część rozważań należy zauważyć, że ustalenia wyroku karnego co 

do popełnienia przestępstwa nie zawsze będą wystarczające do wydania orzeczenia w sprawie 

cywilnej. W takim przypadku, mimo że sąd cywilny nie może dokonywać ustaleń 

sprzecznych z ustaleniami zawartymi w wyroku skazującym, nie ma przeszkód do 

przeprowadzenia tych samych dowodów, które zostały już przeprowadzone w postępowaniu 

karnym, jeżeli na podstawie tych samych środków dowodowych można również dokonywać 

ustaleń niezbędnych dla osiągnięcia celów postępowania cywilnego15. Jest to zresztą 

zrozumiałe, skoro sąd karny nie dokonuje ustaleń pod kątem widzenia przepisów prawa 

cywilnego16. 

 

2. Wpływ prejudycjalności na realizację konstytucyjnej zasady prawa do sądu. 

Chcąc przeanalizować problematykę wpływu prejudycjalności na realizację 

konstytucyjnej zasady prawa do sądu należy wyjść od treści art. 6 ust. 1 zd. 1 Konwencji o 

Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie w dniu 04 

listopada 1950 roku, zmienionej następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej 

                                                 
9 Tak T. Ereciński [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie rozpoznawcze, pod 

red. T. Erecińskiego, Warszawa 2016, str. 209, cyt. dalej jako T. Ereciński [w:] Kodeks…, pod red. T. 

Erecińskiego 
10 Tak SN w orzeczeniu z dnia 27 listopada 1961 roku, 2 CR 1043/60, OSNCP 1963, Nr 2, poz. 35 
11 Tak SN w orzeczeniu z dnia 16 grudnia 1961 roku, 2 CR 1229/60, OSN 1962, Nr III, poz. 118 
12 Tak SN w orzeczeniu z dnia 23 kwietnia 1968 roku, II PR 399/67, Lex Polonica nr 322742 
13 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.) zwana dalej 

k.c. 
14 Tak T. Ereciński [w:] Kodeks…, pod red. T. Erecińskiego, str. 218 
15 Tak J. Jagieła [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Komentarz. Art. 1-366, pod red. A. Marciniaka, 

K. Piaseckiego, Warszawa 2016, str. 136, cyt. dalej jako J. Jagieła [w:] Kodeks…, pod red. A. Marciniaka, K. 

Piaseckiego 
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Protokołem nr 2 (akt ten zwany potocznie Europejską Konwencją Praw Człowieka został 

ratyfikowany przez Polskę w dniu 19 stycznia 1993 roku17), kreującego tzw. prawo do 

rzetelnego procesu sądowego. Zgodnie z jego treścią każdy ma prawo do sprawiedliwego i 

publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny 

sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze 

cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie 

karnej. 

Przepis ten został przeniesiony do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 

kwietnia 1997 roku18, która w art. 45 ust. 1 stanowi, iż każdy ma prawo do sprawiedliwego i 

jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, 

bezstronny i niezawisły sąd. Jak podkreśla się w doktrynie prawa konstytucyjnego w przepisie 

tym wyrażona została jedna z fundamentalnych reguł demokratycznego państwa prawa, jaką 

jest zasada tzw. prawa do sądu. Stanowi ona logiczną konsekwencję założenia, że w państwie 

prawa tylko sąd jest organem decydującym ostatecznie o wolnościach, prawach i 

obowiązkach jednostki. Jest to ponadto bardzo istotne prawo jednostki, która może dochodzić 

swych praw przed właściwym, niezależnym, bezstronnym i niezawisłym sądem, 

zobowiązanym do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy19. 

Na kanwie powyższych rozważań nie sposób nie zauważyć, że podstawowym celem 

wprowadzenia art. 11 k.p.c. jest wyłączenie sytuacji, w której w obrocie prawnym 

funkcjonują dwa sprzeczne ze sobą wyroki sądów karnego i cywilnego. Za takim 

uregulowaniem przemawiają niewątpliwie wzgląd na powagę oraz jednolitość orzeczeń 

władzy sądowniczej, zasada prawdy, a przede wszystkim względy ekonomii procesowej, 

którym sprzeciwiałaby się konieczność ponownego przeprowadzania postępowania 

dowodowego co do tego samego faktu w dwóch różnych postępowaniach20. 

Jak bowiem stanowi art. 6 § 1 k.p.c. sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu 

postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli 

jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy. W myśl § 2 strony i uczestnicy 

postępowania obowiązani są przytaczać wszystkie okoliczności faktyczne i dowody bez 

zwłoki, aby postępowanie mogło być przeprowadzone sprawnie i szybko. Przepis ten statuuje 

tzw. zasadę koncentracji materiału procesowego, której celem jest przeciwdziałanie 

                                                                                                                                                         
16 Tak SN w wyroku z dnia 11 maja 1965 roku, I PR 64/65, Legalis 
17 Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 284 z późn. zm. 
18 Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483 z późn. zm.  
19 Tak W. Skrzydło : Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2013, str. 56-57, cyt. dalej 

jako W. Skrzydło : Konstytucja… 
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przewlekaniu postępowania cywilnego, przy czym realizacja koncentracji materiału 

procesowego oraz postulatu szybkości postępowania nie może następować kosztem prawdy 

materialnej21. 

Ustawodawca wyraźnie podkreśla przy tym, iż faktyczna realizacja przedmiotowego 

postulatu wymaga dyscypliny, zarówno ze strony sądu, jak i stron postępowania. Szybkość i 

efektywność dotyczy całości postępowania, a więc zarówno przygotowania rozprawy, jej 

przebiegu i rozstrzygnięcia, jak i ewentualnego postępowania incydentalnego. W związku z 

tym k.p.c. wyposażył przewodniczącego i sąd w odpowiednie środki zmierzające do 

koncentracji materiału procesowego przez możliwość wydawania przez przewodniczącego 

zarządzeń przed rozprawą celem jej przygotowania, czy też przykładowo uprawnienie sądu 

do nałożenia na stronę kosztów postępowania wywołanych jej niesumiennym lub oczywiście 

niewłaściwym postępowaniem (art. 103). Środkiem "dyscyplinującym" sąd jest zaś 

możliwość złożenia przez stronę tzw. skargi na przewlekłość postępowania2223. 

Doceniając powyższe argumenty, wskazać jednakowoż należy, iż moc wiążąca 

prawomocnych wyroków karnych skazujących stanowi odstępstwo od zasady 

bezpośredniości, swobodnej oceny dowodów, jak i zasady niezawisłości sędziego. 

Jak bowiem stanowi art. 235 § 1 k.p.c. postępowanie dowodowe odbywa się przed 

sądem orzekającym, chyba że sprzeciwia się temu charakter dowodu albo wzgląd na poważne 

niedogodności lub niewspółmierność kosztów w stosunku do przedmiotu sporu, w których to 

wypadkach sąd orzekający zleci przeprowadzenie dowodu jednemu ze swych członków albo 

innemu sądowi. Wyrażona w tym przepisie zasada bezpośredniości w postępowaniu 

dowodowym stanowi jedną z zasad postępowania cywilnego. Zgodnie z nią, sąd orzekający w 

procesie cywilnym bezpośrednio zapoznaje się z całym materiałem zgromadzonym w 

sprawie, w konsekwencji czego dowody przeprowadza się bezpośrednio przed sądem 

orzekającym. 

Ze względów praktycznych, a także z uwagi na reguły ekonomii procesowej (patrz 

wyżej), zasada bezpośredniości nie może być stosowana w sposób bezwzględny. Wyjątki od 

przeprowadzenia dowodu przed sądem orzekającym mogą dotyczyć tylko poszczególnych 

środków dowodowych, nie zaś postępowania dowodowego w całości. Kryteria zastosowania 

                                                                                                                                                         
20 Tak J. Jagieła [w:] Kodeks…, pod red. A. Marciniaka, K. Piaseckiego, str. 123 
21 Tak H. Dolecki [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom I. Art. 1-366, pod red. H. Doleckiego, T. 

Wiśniewskiego, Warszawa 2013, str. 73, cyt. dalej jako H. Dolecki [w:] Kodeks…, pod red. H. Doleckiego, T. 

Wiśniewskiego 
22 Tak J. Bodio [w:] Kodeks…, pod red. A. Jakubeckiego, str. 46 
23 Szerzej na ten temat M. Śladkowski: Skarga na przewlekłość postępowania sądowego w świetle orzecznictwa 

sądów polskich oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Monitor Prawniczy 2016, nr 2, str. 79-90 



 7 

rozwiązania odbiegającego od reguł stosowanych na mocy zasady bezpośredniości są dwa to 

jest charakter dowodu albo wzgląd na poważne niedogodności lub niewspółmierność kosztów 

w stosunku do przedmiotu sporu. W pierwszym przypadku chodzi o właściwości fizyczne i 

inne dowodu, ewentualnie jego położenie uniemożliwiające przeprowadzenie dowodu 

bezpośrednio przed sądem orzekającym. Drugie kryterium odnosi się przede wszystkim do 

problematyki ekonomii procesowej, która nakazuje eliminować koszty zbędne albo 

niewspółmierne do wartości przedmiotu sporu24. 

W myśl art. 233 k.p.c. sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według własnego 

przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału (§ 1), oceniając 

na tej samej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu 

lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniu sądu (§ 

2). W judykaturze trafnie przy tym zauważono, iż ramy swobodnej oceny dowodów muszą 

być zakreślone wymaganiami prawa procesowego, doświadczenia życiowego, regułami 

logicznego myślenia oraz pewnego poziomu świadomości prawnej, według których sąd w 

sposób bezstronny, racjonalny i wszechstronny rozważa materiał dowodowy jako całość, 

dokonuje wyboru określonych środków dowodowych i ważąc ich moc oraz wiarygodność, 

odnosi je do pozostałego materiału dowodowego. Ustalenia faktyczne dokonane na podstawie 

tak ocenionych dowodów nie mogą wykazywać błędów tak faktycznych, jak i logicznych25. 

Jedną z podstawowych zasad funkcjonowania sądów w demokratycznym państwie 

prawa stanowi wreszcie zasada niezawisłości sędziowskiej, uregulowana w art. 178 

Konstytucji. Zgodnie z treścią tego przepisu sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są 

niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom (ust. 1). Zapewnia się im warunki 

pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków (ust. 

2). Sędzia nie może wreszcie należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani 

prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i 

niezawisłości sędziów (ust. 3). Zasada ta stanowi w istocie konsekwencję realizowanej w nich 

zasady podziału władzy. Tylko bowiem niezawisły sąd może stać na straży wolności i praw 

jednostki, jak też praw innych podmiotów. Zasadnicze znaczenie dla niezawisłości sędziów 

ma przy tym ich niezawisłość osobista, którą można rozpatrywać w aspekcie pozytywnym i 

negatywnym. Aspekt pozytywny oznacza, że sędzia podejmuje rozstrzygnięcia w sposób 

niezawisły, działając w oparciu o prawo, zgodnie ze swoim sumieniem i wewnętrznym 

                                                 
24 Tak K. Flaga – Gieruszyńska [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. A. Zielińskiego, 

Warszawa 2017, str. 483-484, cyt. dalej jako K. Flaga – Gieruszyńska [w:] Kodeks…, pod red. A. Zielińskiego 
25 Tak SA w Szczecinie w wyroku z dnia 20 listopada 2007 roku, III AUa 598/07, niepubl. 
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przekonaniem. Natomiast aspekt negatywny oznacza niedopuszczalność wywierania na 

sędziego jakiegokolwiek nacisku z zewnątrz26. 

W kontekście tego ostatniego rozróżnienia podkreśla się, że sędzia niezawisły to 

sędzia, który zachowuje pełną, wewnętrzną samodzielność w ocenie faktów będących 

przedmiotem rozpoznania i osób występujących w różnych rolach procesowych, bezstronny, 

działający bez uprzedzeń i z góry powziętych ocen. To osoba kierująca się przy 

podejmowaniu decyzji rzetelną, opartą na dokładnym przeanalizowaniu wszystkich 

dowodów, wiedzą o faktach oraz obiektywną, solidną wiedzą prawniczą. Wreszcie, to sędzia 

nie ulegający żadnym wpływom zewnętrznym, które byłyby nakierowane na 

„ukształtowanie” u niego określonego obrazu faktów, rozumienia prawa, czy też treści 

podejmowanej decyzji (współcześnie próby wywierania takiej presji na sędziów staja się 

udziałem mediów, organów władzy publicznej, lobbystów, etc.)27. 

W doktrynie bardzo trafnie zauważono, iż istnienie (bądź też nieistnienie) „stanu” 

niezawisłości sędziowskiej jest faktem, którego nie da się zadekretować prawnie. Treść 

szczegółowych regulacji prawnych odnoszących się do sędziów jako grupy zawodowej, 

określa natomiast pozycję sędziego i sądów w całokształcie stosunków społecznych. Nie 

ulega przy tym najmniejszej wątpliwości, że przepisy te powinny być ukształtowane w taki 

sposób, aby nie tylko umożliwiać faktyczną realizację zasady niezawisłości sędziowskiej, ale 

też tak, aby tę zasadę faktycznie „promować” i wzmacniać. Jedynie w takim wypadku 

możemy bowiem mówić o tzw. gwarancjach niezawisłości sędziowskiej28. 

Gwarancje niezawisłości sędziowskiej mogą być przy tym klasyfikowane na wiele 

sposobów29. Tradycyjnie natomiast zalicza się do nich tryb powoływania sędziów, 

powoływanie ich na czas nie określony, zasadę nieusuwalności sędziego z zajmowanego 

stanowiska, ustanowienie immunitetu sędziowskiego, odpowiednią sytuację materialną 

sędziów, zasadę apolityczności sędziów, niepołączalność stanowiska sędziego ze 

sprawowaniem mandatu przedstawicielskiego, wreszcie umocnienie roli i znaczenia 

samorządu sędziowskiego3031. 

                                                 
26 Tak W. Skrzydło : Konstytucja…, str. 235-236 
27 Tak P. Winczorek : Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 roku, 

Warszawa 2008, str. 347 
28 Tak L. Garlicki [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, pod red. L. Garlickiego, Warszawa 

2005, Rozdział VIII „Sądy i trybunały”, artykuł 178, str. 18 
29 Przykładowo B. Banaszak dzieli owe gwarancje na organizacyjne, funkcjonalne, procesowe oraz związane z 

pozycją sędziego – patrz szerzej B. Banaszak : Prawo konstytucyjne, Warszawa 2010, str. 695-697  
30 Tak W. Skrzydło : Konstytucja… str. 236-237 
31 Szerzej na ten temat M. Śladkowski : Niezawisłość sędziego jako środek służący realizacji prawa do sądu w 

świetle Konstytucji RP [w:] Środki ochrony praw człowieka w państwach postsocjalistycznych. Zagadnienia 

wybrane, pod red. A. Frankiewicz – Bodynek, A. Pawlak, Kraków 2015, str. 289-302 
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3. Zakres związania sądu cywilnego treścią wyroku sądu karnego. 

Jako punkt wyjścia do przedstawienia zakresu, w jakim sąd cywilny związany jest 

treścią wyroku karnego, posłużyć może stanowisko judykatury, zgodnie z którym zasada 

prejudykatu wynikającego z art. 11 zd. 1 k.p.c. ma charakter bezwzględnie obowiązujący w 

stosunku do sprawcy przestępstwa skazanego w procesie karnym. Osoba taka, jako pozwana 

w sprawie cywilnej, nie może zatem podważać ustaleń wyroku skazującego jej za popełnienie 

przestępstwa. Może z kolei powoływać się na wszelkie okoliczności, które mogą mieć wpływ 

na zmniejszenie jego odpowiedzialności cywilnej, w tym na przyczynienie się 

poszkodowanego do szkody, czy też wręcz wyłączenie obowiązku jej naprawienia np. z 

powodu przedawnienia32. Przepis ten ponadto, jako norma procesowa, nie reguluje i nie 

przesądza kwestii odpowiedzialności cywilnej. 

O skutkach cywilnoprawnych wynikających z czynu objętego prawomocnym 

wyrokiem skazującym decyduje bowiem wyłącznie cywilne prawo materialne. Istota 

związania sądu cywilnego skazującym wyrokiem karnym wyraża się więc w tym, że w skład 

podstawy faktycznej rozstrzygnięcia sądu cywilnego wchodzi czyn opisany w sentencji 

karnego wyroku skazującego, a sąd ten pozbawiony jest możliwości dokonywania ustaleń w 

tym zakresie, w tym w szczególności ustaleń odmiennych, niż przeniesione na podstawie tego 

wyroku z procesu karnego. Wyłączona jest tym samym możliwość dowodzenia w 

postępowaniu cywilnym, że prawomocny skazujący wyrok karny z jakichkolwiek przyczyn 

jest wadliwy. 

Wreszcie, użyte w art. 11 zd. 2 k.p.c. sformułowanie "wszelkie okoliczności" oznacza 

takie tylko okoliczności, które wykraczają poza sferę ustaleń, co do których zachodzi 

określona w zdaniu poprzedzającym zasada bezwzględnego związania. Z zastrzeżenia na 

rzecz osoby, która nie była oskarżona w sprawie karnej, prawa powoływania się w 

postępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające 

odpowiedzialność cywilną, wynika więc, iż sąd nie może odmówić przeprowadzenia, na jej 

zgłoszony we właściwym czasie wniosek, dowodów na te okoliczności, jeżeli nie zostały one 

w dotychczasowym procesie wykazane33. 

Próbę doprecyzowania powyższych „ramowych” założeń instytucji prejudycjalności 

podjęto zarówno w orzecznictwie, jak i doktrynie postępowania cywilnego. 

I tak stwierdzono, iż sąd cywilny związany jest tylko ustaleniami dotyczącymi 

popełnienia przestępstwa, a ściślej okolicznościami składającymi się na jego stan faktyczny, 

                                                 
32 Tak SA w Warszawie w wyroku z dnia 06 lipca 2018 roku, I ACa 264/17, LEX nr 2549703 
33 Tak SN w wyroku z dnia 21 lutego 2013 roku, I CSK 373/12, Legalis 



 10 

które znajdują się w sentencji wyroku czyli osobą sprawcy, przedmiotem przestępstwa oraz 

czynem przypisanym oskarżonemu. Oznacza to, że w postępowaniu cywilnym pozwany nie 

może bronić się zarzutem, że nie popełnił przestępstwa, za które wcześniej został skazany 

prawomocnym wyrokiem wydanym w postępowaniu karnym, ani też, że przestępstwem tym 

nie wyrządził szkody. Związanie dotyczy ustalonych w sentencji wyroku znamion 

przestępstwa, a także okoliczności jego popełnienia, dotyczących czasu, miejsca, 

poczytalności sprawcy, itp. Wszelkie inne ustalenia prawomocnego, skazującego wyroku 

karnego, wykraczające poza elementy stanu faktycznego przestępstwa, nie mają mocy 

wiążącej dla sądu cywilnego, nawet jeśli są zawarte w sentencji wyroku. Nie są również 

wiążące okoliczności powołane w uzasadnieniu wyroku34. Sąd w postępowaniu cywilnym 

związany jest także ustaleniem co do osoby pokrzywdzonej, zawartym w sentencji wydanego 

w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego za popełnienie przestępstwa 

oszustwa35. Określona w art. 11 k.p.c. moc wiążąca wyroku karnego oznacza wreszcie, że w 

sprawie cywilnej niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek własnych ustaleń, ale 

tylko co do okoliczności popełnienia przestępstwa, którymi, zgodnie z omawianym 

przepisem, sąd jest związany. Te okoliczności właśnie nie mogą być tym samym 

przedmiotem postępowania dowodowego ani oceny sądu, a więc nie ma do nich zastosowania 

zasada swobodnej oceny dowodów, o której stanowi art. 233 k.p.c. Na okoliczności 

przestępstwa składa się zaś osoba sprawcy, przedmiot przestępstwa oraz czyn przypisany 

oskarżonemu, które znajdują się w sentencji wyroku. Oznacza to, że sąd rozpoznając sprawę 

cywilną musi przyjąć, że skazany popełnił przestępstwo przypisane mu wyrokiem karnym. 

Sąd cywilny może natomiast dokonywać własnych ustaleń w zakresie okoliczności, które nie 

dotyczą popełnienia przestępstwa, mimo że pozostają w związku z nim, a ustalenia te mogą 

różnić się od tych, których dokonał sąd karny. Sąd w sprawie cywilnej nie jest więc związany 

ustaleniami sądu karnego dotyczącymi kwestii przyczynienia się poszkodowanego 

(pokrzywdzonego) do zaistniałego zdarzenia36. 

Moc wiążącą w postępowaniu cywilnym mają jedynie ustalenia co do popełnienia 

przestępstwa zawarte w prawomocnym wyroku skazującym. Przestępstwem zaś, zgodnie z 

treścią art. 7 § 1 k.k.37 jest popełnienie zbrodni lub występku. Chodzi tu przy tym o ustalenia 

co do popełnienia przez oskarżonego czynu, który wypełnia dyspozycję normy karnej i został 

mu przypisany jako przestępstwo. Orzeczenia stwierdzające popełnienie czynu 

                                                 
34 Tak J. Bodio [w:] Kodeks…, pod red. A. Jakubeckiego, str. 57 
35 Tak z kolei SN w wyroku z dnia 05 grudnia 2008 roku, III CSK 191/08, OSP 2010, z. 1, poz. 2 
36 Tak SA w Łodzi w wyroku z dnia 17 maja 2018 roku, I ACa 1186/17, LEX nr 2581290 
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niestanowiącego przestępstwa (np. czynu ściganego dyscyplinarnie) nie wiążą sądu 

cywilnego. K.p.c. nie przyznaje również mocy wiążącej ustaleniom wyroku karnego 

uniewinniającego oskarżonego, co wiązać należy z faktem, że pojęcie winy w rozumieniu 

prawa karnego nie jest identyczne z pojęciem winy w prawie cywilnym. Sąd cywilny może 

więc samodzielnie badać, czy oskarżony, który został uniewinniony przez sąd karny od 

zarzutu przestępstwa, dopuścił się czynu powodującego jego odpowiedzialność za szkodę38. 

W doktrynie wyrażono również pogląd, że również stopień winy określony w wyroku 

karnym powinien być wiążący dla sądu cywilnego, gdyż określa on sposób popełnienia 

przestępstwa (zwłaszcza wówczas, gdy w zależności od przyjęcia umyślności bądź 

nieumyślności działania sprawcy, dany czyn zostanie zakwalifikowany jako zbrodnia albo 

występek)39. Pogląd ten jednak nie wydaje się możliwy do przyjęcia w sposób bezkrytyczny, 

jeśli wziąć pod uwagę stanowisko judykatury. Stwierdzono w niej bowiem, że prawomocny 

wyrok skazujący za przestępstwo nieumyślne nie wyłącza możliwości ustalenia w 

postępowaniu cywilnym, że sprawca działał umyślnie. W uzasadnieniu podkreślono, że wina 

nieumyślna sprawcy określona w wyroku skazującym stanowi minimum tego, czym sąd w 

postępowaniu cywilnym jest związany, aby nie doszło do podważenia wyroku skazującego, 

natomiast nie zamyka drogi do ustalenia właściwego zakresu odpowiedzialności cywilnej40. 

Trafnie wszakże zauważono, iż prawomocne skazanie za przestępstwo umyślne wyłącza w 

świetle art. 11 k.p.c. możliwość ustalenia, że sprawca działał nieumyślnie, która to teza opiera 

się na założeniu, że istota związania sądu cywilnego ustaleniami skazującego wyroku karnego 

polega na wyłączeniu możliwości ustalenia w postępowaniu cywilnym, że prawomocny 

wyrok karny jest wadliwy41. 

Na uwagę zasługuje również teza, zgodnie z którą art. 11 k.p.c. odnosi się także do 

wyroku skazującego wydanego w następstwie uwzględnienia wniosku oskarżonego o 

poddanie się karze opisanego w art. 387 k.p.k.42. Wyrok taki bowiem, niezaskarżony w 

terminie lub utrzymany w mocy, jest prawomocnym wyrokiem skazującym, a stosowaniu art. 

11 k.p.c. do takiego wyroku nie stoi na przeszkodzie to, że zapada on bez przeprowadzenia 

postępowania na zasadach ogólnych, gdyż wniosek oskarżonego o wymierzenie mu kary 

może być uwzględniony tylko wtedy, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą 

                                                                                                                                                         
37 Ustawa z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks karny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1600 z późn. zm.) zwana dalej k.k.  
38 Tak T. Ereciński [w:] Kodeks…, pod red. T. Erecińskiego, str. 211 
39 Tak M. Manowska [w:] Kodeks…, pod red. M. Manowskiej, str. 54 
40 Tak SN w uchwale 7 sędziów z dnia 28 kwietnia 1983 roku, III CZP 14/83, OSNCP 1983, nr 11, poz. 168 
41 Tak SN w orzeczeniu z dnia 20 stycznia 1984 roku, III CZP 71/83, OSNCP 1984, nr 8, poz. 133 
42 Ustawa z dnia 06 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1987 z późn. zm.) 

zwana dalej k.p.k. 
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wątpliwości, a prokurator i pokrzywdzony nie sprzeciwiają się temu43. Nie wiąże natomiast 

sądu w postępowaniu cywilnym postanowienie sądu rodzinnego wydane na podstawie 

przepisów u.p.s.n.44, ustalające popełnienie czynu karalnego przez nieletniego i kwalifikację 

czynu, w którym zastosowano środki wychowawcze przewidziane w art. 55 § 1 tejże ustawy. 

Ani bowiem umieszczenie nieletniego przez sąd rodzinny w zakładzie poprawczym, ani 

zastosowanie wobec niego innych środków nie jest skazaniem45. 

Naruszenie zasady związania ustaleniami wyroku skazującego będzie miało miejsce w 

każdym wypadku, gdy sąd cywilny zaprzeczy ustaleniom zawartym w wyroku skazującym. 

Poza tym zakresem, sąd cywilny nie doznaje żadnych ograniczeń i może dokonywać 

wszystkich niezbędnych ustaleń, które mają istotne znaczenie z punktu widzenia 

prawidłowego zastosowania przepisów prawa cywilnego. Norma z art. 11 k.p.c. nie stwarza 

przy tym żadnego domniemania negatywnego i nie może być on stosowany na niekorzyść 

poszkodowanego w sposób ograniczający go w możliwości wykazywania w postępowaniu 

cywilnym tych wszystkich okoliczności, które mają istotne znaczenie dla prawidłowego 

rozstrzygnięcia procesu46. Nie ma wpływu na moc wiążącą prawomocnego wyroku 

skazującego przedawnienie wykonania kary, ponieważ instytucja ta dotyczy jedynie 

uchylenia karalności na skutek upływu oznaczonego w ustawie terminu, zaś sam wyrok w 

dalszym ciągu zachowuje charakter wyroku skazującego47. 

W postępowaniu cywilnym nie wiążą wreszcie okoliczności łagodzące i obciążające 

ustalone przez sąd karny w prawomocnym wyroku skazującym, gdyż nie dotyczą popełnienia 

przestępstwa, lecz mają jedynie wpływ na wymiar kary48, podobnie jak nie wiąże sądu 

cywilnego, któremu sprawa została przekazana, ocena prawna wyrażona w uzasadnieniu 

orzeczenia sądu wyższej instancji, jeżeli stan faktyczny i prawny sprawy uległ zmianie na 

skutek karnego wyroku skazującego, zapadłego po wydaniu orzeczenia przez ten sąd49. 

 

4. Wyjątki od zasady związania sądu cywilnego treścią wyroku sądu karnego. 

Skoro związanie wyżej wymienionymi ustaleniami dotyczy jedynie prawomocnych 

wyroków karnych skazujących, a contrario sąd cywilny nie jest związany ustaleniami wyroku 

uniewinniającego, wyroku umarzającego postępowanie z powodu okoliczności wyłączających 

                                                 
43 Tak SN w wyroku z dnia 05 marca 2009 roku, II CSK 484/08, OSNC-ZD 2009, nr D, poz. 104 
44 Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (t. j. Dz. U. 2016 poz. 1654) 
45 Tak SN w uchwale z dnia 15 września 1986 roku, III CZP 44/86, OSPiKA 1987, z. 11-12, poz. 219 
46 Tak A. Zieliński [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. A. Zielińskiego, Warszawa 2017, 

str. 53-54, cyt. dalej jako A. Zieliński [w:] Kodeks…, pod red. A. Zielińskiego 
47 Tak J. Jagieła [w:] Kodeks…, pod red. A. Marciniaka, K. Piaseckiego, str. 126 
48 Tak J. Jagieła [w:] Kodeks…, pod red. A. Marciniaka, K. Piaseckiego, str. 128 
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dopuszczalność postępowania karnego (tzw. umorzenie bezwarunkowe), wyroku warunkowo 

umarzającego postępowanie, jak i wyrokiem nakazowym. Osoba, która jest stroną w 

postępowaniu cywilnym, ale nie była oskarżona w procesie karnym, może w oparciu o treść 

art. 11 zd. 2 k.p.c. powoływać się w postępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności 

wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną, poza obaleniem ustaleń co do 

popełnienia przestępstwa przez osobę skazaną. Przepis ten ma zastosowanie do osób, które 

pomimo tego, że nie były oskarżone w procesie karnym, ponoszą odpowiedzialność cywilną  

za szkodę spowodowaną przestępstwem na zasadzie odpowiedzialności za cudze czyny lub z 

tytułu ryzyka50. 

W judykaturze zauważono ponadto, iż art. 11 zd. 2 k.p.c. nie uchyla zasady 

prejudycjalności, lecz jedynie daje wyraz temu, że zasada związania ustaleniami 

prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa nie przesądza jeszcze 

sama przez się, w świetle przepisów prawa cywilnego, o istnieniu odpowiedzialności cywilnej 

osoby, która nie była oskarżona. Norma ta daje osobie ponoszącej odpowiedzialność cywilną 

za cudze czyny możliwość, bez podważania ustaleń co do popełnienia przestępstwa 

zawartych w prawomocnym wyroku skazującym, podejmowania obrony wszelkimi zarzutami 

przysługującymi jej z mocy przepisów prawa cywilnego51. Sąd cywilny ponadto może i 

powinien czynić własne ustalenia co do okoliczności, które nie dotyczą popełnienia 

przestępstwa, pomimo, że pozostają w związku z przestępstwem oraz, że zostały opisane w 

uzasadnieniu wyroku karnego np. wysokości szkody, gdy nie stanowi ona niezbędnego 

elementu stanu faktycznego przestępstwa52. Uznać wreszcie należy, że wyjątek wskazany w 

art. 11 zd. 2 k.p.c. nie dotyczy następców prawnych (spadkobierców) skazanego, co 

koresponduje zresztą z treścią art. 922 § 1 k.c., według którego prawa i obowiązki majątkowe 

zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na spadkobierców53. 

Na gruncie regulacji zawartej w art. 11 zd. 2 k.p.c. wykształciły się przy tym dwa 

zapatrywania co do tego, czy osoba trzecia, która nie była oskarżona w postępowaniu karnym, 

może w postępowaniu cywilnym dotyczącym jej odpowiedzialności cywilnej za cudze czyny 

kwestionować ustalenia zawarte w wyroku skazującym co do popełnienia przestępstwa przez 

skazanego i tym samym "obalać" ustalenia wyroku skazującego co do popełnienia 

przestępstwa przez skazanego. Według jednego jest to możliwe, co prowadzi do wniosku, że 

                                                                                                                                                         
49 Tak SN w wyroku z dnia 21 września 1966 roku, I CR 287/66, Legalis 
50 Tak J. Bodio [w:] Kodeks…, pod red. A. Jakubeckiego, str. 58 
51 Tak SN w przywoływanym powyżej wyroku z dnia 05 marca 2009 roku, II CSK 484/08, LEX nr 507988 
52 Tak SN w wyroku z dnia 22 maja 2014 roku, III PK 113/13, LEX nr 1483409 
53 Tak SN w orzeczeniu z dnia 27 listopada 1961 roku, II CR 1043/60, OSNC 1963, nr 2, poz. 35  
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wyrok skazujący nie wiąże sądu cywilnego, który może samodzielnie dokonywać ustaleń co 

do popełnienia przestępstwa, a więc co do winy i odpowiedzialności karnej skazanego. 

Według drugiego stanowiska, ustalenia zawarte w wyroku skazującym co do popełnienia 

przestępstwa, nie mogą być "obalane" w postępowaniu cywilnym, a osoba trzecia, która nie 

była oskarżona, może podnosić jedynie zarzuty zmierzające do wykazania, że nie ponosi 

odpowiedzialności cywilnej54. 

W doktrynie opowiedziano się za tym drugim poglądem wskazując na dwa argumenty, 

a mianowicie ratio legis pominięcia w art. 11 k.p.c. możliwości "obalenia" przed sądem 

cywilnym jakiegokolwiek ustalenia sądu karnego co do popełnienia przestępstwa oraz 

wskazywaną już powyżej potrzebę przeciwdziałania rozbieżnościom między wyrokami 

karnymi a orzeczeniami cywilnymi, jeżeli ten sam czyn rodzi odpowiedzialność zarówno na 

gruncie prawa karnego i cywilnego55. Podobnie do przedmiotowego zagadnienia odniosła się 

judykatura stwierdzając, że do obalenia prawomocnego wyroku karnego może dojść tylko 

przez wzruszenie prawomocnego wyroku karnego za pomocą nadzwyczajnych środków 

zaskarżenia56. 

 

5. Kwestia związania sądu cywilnego wysokością szkody ustalonej w wyroku 

karnym. 

Niezwykle istotna dla praktyki sądowej jest kwestia związania sądu cywilnego, 

zawartym w wyroku karnym, rozstrzygnięciem co do wysokości szkody wyrządzonej 

przestępstwem. Kwestia ta kształtuje się przy tym różnie, zasadniczo w zależności od tego, 

czy określenie wysokości szkody zawarte w prawomocnym wyroku skazującym ma charakter 

ocenny, stanowiąc jedynie ustalenie dodatkowe (nie należy zatem do istoty przestępstwa), czy 

też przeciwnie, należy ono do istoty przestępstwa (stanowiąc tym samym, jeden z elementów 

stanu faktycznego czynu przestępnego przypisanego sprawcy)57. W tej pierwszej sytuacji, co 

do zasady, nie wiąże ono sądu cywilnego. Jeżeli natomiast wynika bezpośrednio z ustalenia 

przedmiotu przestępstwa i stanowi jeden z elementów stanu faktycznego, to ustalenie takie 

jest dla sądu cywilnego wiążące58. 

                                                 
54 Szerzej na ten temat J. Jagieła [w:] Kodeks…, pod red. A. Marciniaka, K. Piaseckiego, str. 132-133 
55 ibidem 
56 Tak SN w przywoływanym powyżej wyroku z dnia 05 marca 2009 roku, II CSK 484/08, LEX nr 507988 
57 Tak Tak J. Jagieła [w:] Kodeks…, pod red. A. Marciniaka, K. Piaseckiego, str. 129 
58 Tak SN m. in. w wyroku z dnia 07 marca 1967 roku, I CR 464/66, LEX nr 6122 



 15 

Jak już bowiem wyżej wskazano, następstwa popełnienia przestępstwa, w tym szkoda 

i jej wysokość, nie należą zasadniczo do istoty przestępstwa59. Przykładowo, jeżeli pozwany 

został skazany za pobicie, a nie za popchnięcie powoda, to fakt ten jest dla sądu cywilnego 

wiążący, sąd cywilny nie jest natomiast związany ustaleniami sądu karnego co do doznanych 

obrażeń przez poszkodowanego. Służyły one bowiem tylko jako jeden z elementów 

składających się na ustalenie, że do pobicia doszło. Podobnie, jeśli pozwany został skazany za 

spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a po uprawomocnieniu się wyroku karnego 

skazującego poszkodowany zmarł, to okoliczność ta niewątpliwie rzutuje na zakres i 

elementy cywilnych skutków czynu. Sąd cywilny jest wówczas związany stwierdzeniem 

zdarzenia, z którego skutki te wynikły, ale ustala ich rozmiar samodzielnie60. 

Co istotne, zdanie drugie art. 11 k.p.c. dotyczy szkody wyrządzonej przestępstwem 

przez nieskazanych współsprawców tej szkody bądź inne osoby, odpowiadające ze sprawcą z 

tytułu ryzyka za cudze czyny. Nie dotyczy ono natomiast osoby, która jest tym przestępstwem 

pokrzywdzona. Oznacza to zatem, że sąd cywilny powinien dokonywać własnych ustaleń co 

do faktu przyczynienia się do powstania szkody i, o ile ustalenia te są pozytywne dla 

pozwanego, powinien uwzględnić fakt przyczynienia się61. 

Wyrok karny skazujący z reguły nie wiąże zatem sądu cywilnego, w zakresie 

wysokości wskazanej przez sąd karny szkody. Wyjątek od tej zasady stanowią przypadki 

dotyczące prawomocnego skazania w postępowaniu karnym za zabór mienia w celu 

przywłaszczenia lub przywłaszczenie konkretnej rzeczy. W tym przypadku, określona w 

wyroku karnym wartość rzeczy będącej przedmiotem zagarnięcia lub przywłaszczenia, staje 

się elementem istoty przypisanego sprawcy przestępstwa i, jako taka, wiąże sąd cywilny62. 

Nie oznacza to jednakowoż, że poszkodowanemu nie należy się w procesie cywilnym dalej 

idące odszkodowanie. Fakt zagarnięcia bądź przywłaszczenia konkretnej rzeczy, czy 

określonej kwoty, nie przesądza bowiem ostatecznie o wysokości uszczerbku majątkowego 

po stronie powoda (choćby z tytułu utraconych korzyści)63, podobnie jak konstatacja, że już 

po wydaniu wyroku karnego mogły zajść okoliczności powodujące, że poszkodowanemu 

należy się odszkodowanie w niższej wysokości64. 

Z ciekawszych poglądów judykatury dotyczących przedmiotowej kwestii, wskazać 

należy przykładowo stanowisko, zgodnie z którym art. 11 k.p.c. nie stanowi przeszkody do 

                                                 
59 Tak SN w wyroku z dnia 02 grudnia 1971 roku, II CR 529/71, LEX nr 7028 
60 Tak M. Manowska [w:] Kodeks…, pod red. M. Manowskiej, str. 54 
61 Tak SN w wyroku z dnia 14 listopada 1990 roku, I PR 231/90, LEX nr 1124346 
62 Tak SN m. in. w wyroku z dnia 27 listopada 2013 roku, V CSK 556/12, LEX nr 1413608  
63 Tak SN w wyroku z dnia 10 lipca 2013 roku, V CSK 393/12, Gazeta Prawna 2013, nr 133, str. 8 
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dokonania odmiennych lub dalej idących ustaleń co do faktów nie wchodzących w skład 

znamion czynu zabronionego objętego wyrokiem karnym. Wysokość szkody ustalona w 

wyroku karnym jest wiążąca dla sądu cywilnego jeżeli wysokość ta należy do znamion 

ustawowych przestępstwa i stanowi niezbędny element jego stanu faktycznego. Jeżeli zatem 

wartość szkody nie należy do znamion przedmiotowych przestępstwa to sąd cywilny jest 

władny samodzielnie ustalić wysokość szkody. Nie może jedynie przyjąć, że szkoda nie miała 

miejsca65. Jedynie w przypadku umyślności, która wyraża się w zamiarze bezpośrednim 

wyrządzenia przez sprawcę skutku w postaci szkody, między działaniem kierującego, a 

wyrządzoną szkodą musi zachodzić adekwatny związek przyczynowy. W przypadku 

pozostałych przesłanek roszczenia regresowego, udowodnienie takiego związku w celu 

wystąpienia z regresem nie jest konieczne, wystarczy bowiem jedynie wykazać, że w 

momencie wyrządzenia szkody została spełniona jedna z nich. A zatem wystarczy sam fakt, 

że kierujący wyrządził szkodę66. W przypadku wyroku karnego skazującego za zabór lub 

przywłaszczenie konkretnej sumy pieniężnej, sąd cywilny jest związany ustaloną sumą, 

natomiast w przypadku skazania za przestępstwo niedopełnienia obowiązku, które ułatwiło 

powstanie szkody, sąd w postępowaniu cywilnym samodzielnie ustala rozmiar szkody 

wyrządzonej tym przestępstwem67. Uznano dalej, że sąd w sprawie cywilnej jest związany 

określeniem przez sąd w wyroku karnym towarów lub pieniędzy, które sprawca zagarnął68. W 

razie skazania za przestępstwo niedopełnienia obowiązku nadzoru nad mieniem, które 

doprowadziło do powstania szkody, sąd cywilny nie jest związany wyrokiem karnym co do 

zakresu naprawienia szkody wyrządzonej niedoborem69. Stwierdzono ponadto, w sprawie o 

orzeczenie na podstawie art. 412 k.c. przepadku na rzecz Skarbu Państwa określonej kwoty 

pieniężnej jako świadczenia spełnionego w celu niegodziwym przez pozwanego skazanego za 

sutenerstwo, że ponieważ wysokość osiągniętych korzyści nie należy do znamion 

przestępstwa sutenerstwa, sąd cywilny nie jest związany określoną w wyroku karnym kwotą 

osiągniętych przez pozwanego korzyści z przestępstwa70. W sprawach o tzw. manko powstało 

zagadnienie, czy określenie przez sąd karny w wyroku skazującym wysokości powstałego 

niedoboru wiąże sąd cywilny w procesie o odszkodowanie. Ponieważ wysokość niedoboru 

nie stanowi w tym przypadku niezbędnego elementu stanu faktycznego przestępstwa, którego 

                                                                                                                                                         
64 Tak M. Manowska [w:] Kodeks…, pod red. M. Manowskiej, str. 55 
65 Tak SA w Krakowie w wyroku z dnia 02 października 2018 roku, I ACa 129/18, LEX nr 2579810 
66 Tak SA w Szczecinie w wyroku z dnia 20 lipca 2018 roku, I ACa 100/18, LEX nr 2549914 
67 Tak SN w orzeczeniu z dnia 13 września 1957 roku, II CR 711/57, OSPiKA 1958, z. 9, poz. 23 
68 Tak SN w wyroku z dnia 26 kwietnia 1962 roku, IV CR 534/61, niepubl. 
69 Tak SN w wyroku z dnia 15 kwietnia 1999 roku, I PKN 10/99, OSNP 2000, nr 12, poz. 465 
70 Tak SN w wyroku z dnia 10 października 2003 roku, II CK 116/02, LEX nr 148626 



 17 

istota polega na spowodowaniu powstania istotnego niedoboru wskutek niedopełnienia 

obowiązku, ustalenie tzw. manka, nie wiąże sądu cywilnego71. Wyrażono wreszcie pogląd, że 

związanie sądu cywilnego wyrokiem skazującym nie rozciąga się na inne niż wskazane w art. 

11 okoliczności, co oznacza, że w sprawie o rozwód sąd ma obowiązek samodzielnie badać i 

ocenić, czy popełnione na szkodę współmałżonka przestępstwo miało wpływ na rozkład 

pożycia małżeńskiego, a w konsekwencji, czy uzasadnia ustalenie winy tego małżonka za 

rozkład pożycia w myśl art. 57 § 1 k.r.o.7273. 

 

6. Kwestie dowodowe wynikające z instytucji prejudycjalności. 

Jak słusznie zauważa się w doktrynie, ze stosowaniem art. 11 k.p.c. wiąże się bardzo 

praktyczna kwestia możliwości wykorzystania w postępowaniu cywilnym materiału 

dowodowego zebranego w sprawie karnej, stanowiąca de facto fragment szerszego 

zagadnienia wykorzystania materiału dowodowego zgromadzonego w innym postępowaniu. 

Kwestii tej nie reguluje żaden przepis, a zatem należy stosować ogólne zasady procesu 

cywilnego oraz przepisy o postępowaniu dowodowym. Po uchyleniu art. 3 § 2 k.p.c. w 

polskim procesie cywilnym nie obowiązuje już zasada prawdy obiektywnej, natomiast istotnie 

wzrosło znaczenie zasady kontradyktoryjności, a w konsekwencji w znacznym stopniu 

straciły na aktualności wcześniejsze głosy doktryny i orzecznictwa, wywodzące przede 

wszystkim z zasady prawdy obiektywnej niedopuszczalność posłużenia się przez sąd w 

sprawie cywilnej materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie karnej, bez względu na 

stanowisko stron w tym przedmiocie74. 

Podkreślić przy tym należy, że materiał ze sprawy karnej jest bezspornie jedynie 

materiałem faktycznym, wobec czego, chcąc uczynić go przedmiotem postępowania 

dowodowego w sprawie cywilnej, sąd powinien wydać odpowiednie postanowienie 

dowodowe, w którym określi przykładowo dopuszczone jako dowód dokumenty i numery 

kart sprawy karnej, na których się one znajdują. Nieprawidłowe jest natomiast dopuszczanie 

jedynie dowodu z akt innej sprawy, nie tylko dlatego, że przepisy o postępowaniu 

dowodowym takiego dowodu nie przewidują, lecz przede wszystkim dlatego, że 

uniemożliwia to stronom ustosunkowanie się do tych dowodów75. Sąd powinien zatem w toku 

rozprawy cywilnej ujawnić treść dokumentów z akt karnych, które uznaje za dowody, w 

                                                 
71 Tak SN w wyroku z dnia 17 lutego 1972 roku, I PR 261/70, OSPiKA 1972, nr 1, poz. 6 
72 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. 2017 poz. 682 z późn. zm.) 

zwana dalej k.r.o. 
73 Tak SN w orzeczeniu z dnia 21 listopada 1997 roku, II CKN 464/97, niepubl. 
74 Tak I. Gromska – Szuster [w:] Kodeks…, pod red. H. Doleckiego, T. Wiśniewskiego, str. 100 
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prowadzonej sprawie cywilnej, aby umożliwić stronom zajęcie stanowiska co do każdego z 

tych dokumentów. Dokumentem w rozumieniu art. 244 k.p.c. nie są akta karne w całości, lecz 

poszczególne protokoły, opinie, itp., zawarte w aktach karnych. Globalne zaliczenie na 

rozprawie w poczet dowodów obszernych akt innego postępowania może postawić strony w 

sytuacji zaskoczenia, gdyż nie mogą one przewidzieć, które z dokumentów sąd weźmie pod 

uwagę przy wydaniu wyroku76. 

Stwierdzić przy tym należy, że dopuszczalność wykorzystania materiału dowodowego 

zgromadzonego w postępowaniu karnym w ramach postępowania dowodowego w procesie 

cywilnym zależna jest od rodzaju środka dowodowego. Dopuszczalne będzie zatem 

wykorzystanie materiału dowodowego ze sprawy karnej w sprawie cywilnej co do 

dokumentów czy opinii biegłych, ale już nie co do zeznań świadków czy oględzin rzeczy77. 

W odniesieniu do dowodu z zeznań świadków oraz z oględzin rzeczy należy uznać, że 

ze względu na charakter tego dowodu, przeprowadzenie go bezpośrednio przed sądem 

orzekającym ma decydujące znaczenie dla prawidłowości jego oceny, a zatem z reguły 

oparcie ustaleń na takim dowodzie przeprowadzonym w innej sprawie może naruszać zasadę 

bezpośredniości78. Dokonanie ustaleń na podstawie zeznań świadków przesłuchanych w 

sprawie karnej, bez ich wezwania i przesłuchania przez sąd cywilny jest sprzeczne z 

przepisami prawa i stanowi uchybienie procesowe polegające m.in. na tym, że strony zostały 

pozbawione możności zadawania świadkom pytań79. Sąd nie jest także władny wydać wyroku 

w sprawie cywilnej na podstawie zeznań świadków przesłuchanych w sprawie karnej bez 

ujawnienia treści tych zeznań w postępowaniu cywilnym i bez umożliwienia stronom 

ustosunkowania się co do wyników tych dowodów80. 

Opinie biegłych, zarówno pisemne, jak i ustne, wydane w postępowaniu karnym, mają 

taki sam charakter z punktu widzenia dowodowego, jak przeprowadzone w postępowaniu 

cywilnym. Zatem już przed wejściem w życie ustawy z dnia 04 lipca 2019 roku, judykatura 

stała na stanowisku, iż nie ma więc przeszkód, przy braku sprzeciwu stron, by opinie takie 

były wykorzystane w postępowaniu cywilnym81. Aktualnie kwestię tę expressis verbis 

reguluje art. 2781 k.p.c. 

                                                                                                                                                         
75 Tak SN w orzeczeniu z dnia 30 kwietnia 1956 roku, II CR 885/55, OSN 57, nr 2, poz. 48 
76 Tak SN w wyroku z dnia 11 grudnia 1967 roku, II PR 155/67, Legalis 
77 Tak K. Gajda – Roszczynialska [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom. I. Komentarz. Artykuły 1 – 729, 

pod red. A. Góry – Błaszczykowskiej, Warszawa 2013, str. 118 
78 Tak I. Gromska – Szuster [w:] Kodeks…, pod red. H. Doleckiego, T. Wiśniewskiego, str. 100 
79 Tak SN w wyroku z dnia 21 października 1966 roku, II PR 423/66, OSPiKA 1967, nr 9, poz. 227  
80 Tak SN w wyroku z dnia 10 listopada 1966 roku, II PR 269/66, Legalis 
81 Tak Tak J. Jagieła [w:] Kodeks…, pod red. A. Marciniaka, K. Piaseckiego, str. 136 



 19 

Orzeczenia karne, inne niż skazujące, które nie wiążą sądu w sprawie cywilnej, są 

dokumentami urzędowymi, podobnie jak protokoły posiedzeń w sprawie karnej i zgodnie z 

art. 244 k.p.c., stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo poświadczone. Inne 

dokumenty zgromadzone w sprawie karnej, mające charakter dokumentów prywatnych 

opisanych w art. 245 k.p.c. i ich moc dowodową, także mogą być wykorzystane przez sąd w 

sprawie cywilnej przy ustalaniu stanu faktycznego82. Nie można natomiast traktować jako 

dokumentu, ze wszystkimi skutkami procesowymi, jakie k.p.c. wiąże z dokumentem 

urzędowym, uzasadnienia wyroku karnego czy jego fragmentów83. Zarówno wyrok 

uniewinniający, jak i postanowienie o umorzeniu śledztwa są dokumentami w rozumieniu art. 

244 k.p.c., których moc dowodową sąd cywilny powinien ocenić według swego uznania, 

podobnie jak każdego innego dowodu w granicach sędziowskiej swobodnej oceny dowodów 

opisanej w art. 233 k.p.c. Skoro k.p.c. nie wyłącza zaś możliwości zwalczania prawdziwości 

dokumentu urzędowego, a jedynie reguluje zagadnienie ciężaru dowodu przy obalaniu 

domniemania, z którego korzystają dokumenty urzędowe, strona, która zaprzecza 

prawdziwości dokumentu urzędowego albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczenia organu, 

od którego dokument pochodzi, są niezgodne z prawdą, powinna te okoliczności 

udowodnić84. 

 

7. Podsumowanie. 

Powyższa analiza problematyki mocy wiążącej prawomocnych wyroków karnych w 

postępowaniu cywilnym, prowadzi do konkluzji, że tytułowa prejudycjalność pełni w polskim 

systemie prawnym dwie podstawowe funkcje. 

Po pierwsze, mając na celu uniknięcie możliwości wydania na podstawie tych samych 

faktów sprzecznych orzeczeń w sprawie cywilnej i karnej, wzmacnia ona jednocześnie takie 

istotne wartości, jak pewność prawa, bezpieczeństwo obrotu prawnego, czy też społeczne 

zaufanie do instytucji wymiaru sprawiedliwości. 

Po wtóre zaś, poprzez umożliwienie uniknięcia konieczności prowadzenia 

postępowania dowodowego w dwóch odrębnych postępowaniach sądowych w celu ustalenia 

tych samych faktów, ma na celu przeciwdziałaniu przewlekłości postępowań sądowych, 

stanowiącej jedną z podstawowych bolączek państwa polskiego po 1989 roku. 

                                                 
82 Tak SN w wyroku z dnia 18 września 1969 roku, II CR 308/69, OSNC 1970, nr 7-8, poz. 130 
83 Tak SN  w wyroku z dnia 06 marca 1974 roku, II CR 46/74, OSPiKA 1975, nr 3, poz. 63 
84 Tak SN w cytowanym powyżej wyroku z dnia 18 września 1969 roku, II CR 308/69, OSNC 1970, nr 7-8, poz. 

130 



 20 

I choć, jak każda instytucja funkcjonująca na obszarze kilku gałęzi prawa, stwarza ona 

pewne niebezpieczeństwo związane z ryzykiem godzenia w niezawisłość sędziowską oraz 

zasadę bezpośredniości postępowania dowodowego w sprawach cywilnych, to, jak się 

wydaje, niebezpieczeństwo to nie może rzutować na pozytywną ocenę prejudycjalności i jej 

skutków prawnych. 

 


