
Sygn. akt II CNP 75/18 

  

POSTANOWIENIE 

  
Dnia 16 kwietnia 2019 r. 

Sąd Najwyższy w składzie: 

  

SSN Henryk Pietrzkowski 

  
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym  

w Izbie Cywilnej w dniu 16 kwietnia 2019 r.,  

skargi S. C. 

o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku  

Sądu Okręgowego w S. z dnia 8 września 2016 r., II Ca […],  

wydanego w sprawie z powództwa S. C. 

przeciwko P. Spółce Akcyjnej w W. 

o zapłatę,  

  
odrzuca skargę.  
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UZASADNIENIE 

 

Wyrokiem z dnia 8 września 2016 r. Sąd Okręgowy w S. 

w  sprawie z powództwa S. C. przeciwko P. Spółce Akcyjnej w W. oddalił apelację 

powódki od wyroku Sądu Rejonowego w S. z dnia 23 czerwca 2015 r. 

Od wyroku Sądu drugiej instancji powódka wniosła w dniu 7 września 2018 r. 

skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. 

Sąd Najwyższy zważył, co następuje: 

Na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 5 ze zm., dalej jako: „u.SN”). ustawodawca wprowadził 

do  systemu środków zaskarżenia skargę nadzwyczajną, pozwalającą na 

uchylenie  lub  zmianę prawomocnych orzeczeń sądu powszechnego kończących 

postępowanie w sprawie (art. 89 § 1 w związku z art. 91 § 1 u.SN). Wprowadzenie 

skargi nadzwyczajnej ma duże znaczenie dla dopuszczalności skargi 

o  stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. 

Z art. 4241 § 1 k.p.c. wynika, że jedną z przesłanek dopuszczalności skargi 

o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jest wyczerpanie 

przez skarżącego wszystkich stawianych do dyspozycji przez system prawny 

mechanizmów (środków prawnych) umożliwiających korektę niezgodnego 

z prawem prawomocnego wyroku przez jego zmianę bądź uchylenie. Rozwiązanie 

to jest wyrazem subsydiarnego charakteru skargi o stwierdzenie niezgodności 

z prawem prawomocnego orzeczenia jako nadzwyczajnego środka prawnego, 

który  nie służy uchyleniu albo zmianie prawomocnego orzeczenia, lecz inicjuje 

tylko pierwszą fazę postępowania zmierzającego do realizacji odpowiedzialności 

odszkodowawczej Skarbu Państwa z tytułu wydania niezgodnego z prawem 

prawomocnego orzeczenia sądu (art. 4171 § 2 k.c. w związku z art. 77 ust. 1 

Konstytucji).  

W dniu 3 kwietnia 2018 r., a więc przed wniesieniem skargi, do polskiego 

systemu prawnego wprowadzono kolejny nadzwyczajny środek zaskarżenia, 

tj.  skargę nadzwyczajną, której celem jest eliminacja prawomocnych orzeczeń 

naruszających zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone 
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w  Konstytucji albo w sposób rażący naruszających prawo przez błędną jego 

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie (art. 89 i nast. ustawy z dnia 8 grudnia 

2017 r. o Sądzie Najwyższym, Dz. U. z 2018 r., poz. 5 ze zm. - dalej „ustawa o SN”).  

Uwzględnienie skargi nadzwyczajnej - zgodnie z art. 39815 i 39816 k.p.c. 

w związku z art. 95 ustawy o SN - prowadzi do uchylenia zaskarżonego orzeczenia 

i przekazania sprawy do  ponownego rozpoznania albo do uchylenia zaskarżonego 

orzeczenia i orzeczenia na nowo co do istoty sprawy, a więc do eliminacji 

przyczyny „szkody judykacyjnej”. Oznacza to, iż spełniając wymagania określone 

art. 4245 § 1 pkt 5 k.p.c., wnoszący skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem 

prawomocnego orzeczenia musi wykazać, że wzruszenie zaskarżonego wyroku nie 

jest możliwe także w wyniku wniesienia skargi nadzwyczajnej. Mając ponadto 

na  względzie, że przyczyny uwzględnienia skargi nadzwyczajnej są zbieżne 

przyczynami uwzględnienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem 

prawomocnego orzeczenia (art. 89 § 1 pkt 1 i 2 ustawy o SN), a także biorąc pod 

uwagę unormowanie zawarte w art. 89 § 4 ustawy o SN, należy przyjąć, iż 

począwszy od dnia 4 kwietnia 2018 r. strona wnosząca skargę o stwierdzenie 

niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wypełniając obowiązek 

przewidziany w art. 4245 § 1 pkt 5 k.p.c., musi wykazać, że złożyła 

do uprawnionego organu (art. 89 § 2 ustawy o SN) wniosek o wniesienie 

skargi  nadzwyczajnej i nie został on uwzględniony. Niewykazanie tej okoliczności 

powoduje odrzucenie skargi na podstawie art. 4248 § 1 k.p.c. (zob. postanowienie 

Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 2018 r., III CNP 9/18, OSNC 2018, nr 12, 

poz. 121). 

Z tych względów Sąd Najwyższy orzekł, jak w sentencji (art. 4248 § 2 k.p.c.). 
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