
PRZESŁANKI PROCESOWE 



PRZESŁANKI PROCESOWE 

 Okoliczności przewidziane przez przepisy prawa, 

które decydują o możliwości wszczęcia lub 

dalszego prowadzenia postępowania cywilnego, w 

celu urzeczywistnienia normy prawa materialnego 

poprzez wydanie merytorycznego rozstrzygnięcia w 

sprawie 



KRYTERIUM PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE 

przesłanki 
procesowe 
dotyczące: 

sądu stron 
przedmiotu 

sprawy 



PRZESŁANKI DOTYCZĄCE SĄDU 

 droga sądowa (art. 2 KPC) 

 skład sądu sprzeczny z przepisami prawa - zaistnienie 
przesłanki skutkuje nieważnością postępowania (379 
pkt 4 KPC) 

 rozpoznanie sprawy przez sędziego podlegającego 
wyłączeniu z mocy ustawy - wystąpienie tej przesłanki 
skutkuje nieważnością postępowania (art. 379 pkt 4 
KPC) 

 brak właściwości sądu 

 właściwy tryb postępowania 

 jurysdykcja krajowa (art. 1097-1116 KPC) 

 zapis na sąd polubowny (art. 1157 KPC, art. 1161 KPC, 
art. 1165 KPC)  



PRZESŁANKI DOTYCZĄCE STRON 

 Zdolność sądowa - zdolność do tego, aby móc być 

stroną w procesie i występować jako strona (art. 64 

KPC), 

 Zdolność procesowa - zdolność do wykonywania 

osobiście lub przez pełnomocnika/przedstawiciela 

czynności procesowych w sądzie (art. 65 KPC), 

 Brak właściwej reprezentacji - przy braku zdolności 

sądowej lub procesowej za stronę nie działa 

podmiot uprawniony do reprezentacji, 

 Brak w składzie organów jednostki organizacyjnej, 

 Immunitet. 



PRZESŁANKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU 

SPRAWY 

 lis pendens –  zawisłość sporu (art. 379 pkt. 3 KPC 

i art. 192 KPC), czyli przeszkoda, która 

uniemożliwia ponowne wytoczenie powództwa 

odnośnie przedmiotu, co do którego toczy się 

postępowanie przed tym samym lub też innym 

sądem, 

 res iudicata – powaga rzeczy osądzonej (art. 379 

pkt. 3 i art. 366 KPC), czyli przeszkoda procesowa, 

która uniemożliwia ponowne rozpoznanie sprawy 

będącej już wcześniej merytorycznie rozstrzygniętą.  



KRYTERIUM SKUTKÓW 

przesłanki 
procesowe 

bezwzględne względne 



Bezwzględne przesłanki procesowe powodują 

niedopuszczalność wszczynania postępowania oraz 

jego merytorycznego rozpatrywania.  

 brak drogi sądowej, 

 brak jurysdykcji krajowej, 

 powaga rzeczy osądzonej – res iudicata, 

 zawisłość sporu – lis pendens, 

 zdolność sądowa, o ile nie da się jej uzupełnić.  



 Bezwzględne przesłanki sąd bierze pod uwagę z 

urzędu w każdym stanie sprawy i nie podlegają 

konwalidacji, 

 Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, 

okoliczności, które uzasadniają odrzucenie pozwu, 

jak również niewłaściwy tryb postępowania, brak 

należytego umocowania pełnomocnika, brak 

zdolności procesowej pozwanego, brak w składzie 

jego organów lub niedziałanie jego przedstawiciela 

ustawowego sąd bierze pod rozwagę z urzędu w 

każdym stanie sprawy (art. 202 zd. 3 KPC).  

 



Względne przesłanki są to takie przesłanki, które sąd 

może uwzględnić jeżeli zostanie złożony zarzut lub 

wniosek strony pozwanej. Za tego rodzaju przesłanki 

uważa się też takie, których braki mogłyby zostać 

uzupełnione przez sąd lub strony w oznaczonym 

terminie.  

 istnienie zapisu na sąd polubowny,  

 zdolność sądowa,  

 zdolność procesowa,  

 kaucja aktoryczna,  

 brak właściwej reprezentacji. 



Z powodu braku zdolności sądowej jednej ze stron 

albo zdolności procesowej powoda i niedziałania 

przedstawiciela ustawowego lub braku w składzie 

organów jednostki organizacyjnej będącej powodem, 

uniemożliwiającego jej działanie, sąd odrzuci pozew 

dopiero wówczas, gdy brak nie będzie uzupełniony 

zgodnie z przepisami kodeksu (art. 199 § 2 KPC). 



KRYTERIUM ISTNIENIA LUB NIEISTNIENIA 

 

przesłanki 
procesowe 

pozytywne 
(dodatnie) 

negatywne 
(ujemne) 



PRZESŁANKI POZYTYWNE 

 wystąpienie drogi sądowej,  

 istnienie jurysdykcji krajowej, 

 posiadanie zdolności sądowej, 

 posiadanie zdolności procesowej, 

 istnienie właściwej reprezentacji po stronie powoda.  



PRZESŁANKI NEGATYWNE 

 zapis na sąd polubowny,  

 niewłaściwa reprezentacja powoda,  

 powaga rzeczy osądzonej,  

 zawisłość sporu,  

 Immunitet. 



SANOWANIE PRZESŁANEK PROCESOWYCH 

DOTYCZĄCYCH STRON 

Z powodu braku zdolności sądowej jednej ze stron 

albo zdolności procesowej powoda i niedziałania 

przedstawiciela ustawowego lub braku w składzie 

organów jednostki organizacyjnej będącej powodem, 

uniemożliwiającego jej działanie, sąd odrzuci pozew 

dopiero wówczas, gdy brak nie będzie uzupełniony 

zgodnie z przepisami kodeks (art. 199 § 2 KPC) 



Art. 70.  

§ 1. Jeżeli braki w zakresie zdolności sądowej lub 
procesowej albo w składzie właściwych organów dają 
się uzupełnić, sąd wyznaczy w tym celu odpowiedni 
termin. W wypadkach, w których ustanowienie 
przedstawiciela ustawowego powinno nastąpić z 
urzędu, sąd zwraca się o to do właściwego sądu 
opiekuńczego. 

§ 2. Sąd może dopuścić tymczasowo do czynności 
stronę niemającą zdolności sądowej lub procesowej 
albo osobę niemającą należytego ustawowego 
umocowania, z zastrzeżeniem, że przed upływem 
wyznaczonego terminu braki będą uzupełnione, a 
czynności zatwierdzone przez powołaną do tego 
osobę. 

 



Art. 71. Jeżeli braków powyższych nie można 

uzupełnić albo nie zostały one w wyznaczonym 

terminie uzupełnione, sąd zniesie postępowanie w 

zakresie, w jakim jest ono dotknięte brakami, i w 

miarę potrzeby wyda odpowiednie postanowienie. 

 



SANOWANIE PRZESŁANEK PROCESOWYCH 

DOTYCZĄCYCH SĄDU 

Art. 200.   

§  1. (uchylony). 

§  11. Swoją właściwość sąd bierze pod rozwagę z urzędu w 
każdym stanie sprawy. 

§  12. Niewłaściwość dającą się usunąć za pomocą umowy stron 
sąd bierze pod rozwagę z urzędu tylko do czasu doręczenia pozwu. 
Po doręczeniu pozwu sąd bierze tę niewłaściwość pod rozwagę 
tylko na zarzut pozwanego, zgłoszony i należycie uzasadniony 
przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. 

§  13. Przepisy § 11 i 12 nie uchybiają przepisowi art. 15. 

§  14. Sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę 
sądowi właściwemu. 

§  2. Sąd, któremu sprawa została przekazana, jest związany 
postanowieniem o przekazaniu sprawy. Nie dotyczy to wypadku 
przekazania sprawy sądowi wyższego rzędu. Sąd ten w razie 
stwierdzenia swej niewłaściwości przekaże sprawę innemu sądowi, 
który uzna za właściwy, nie wyłączając sądu przekazującego. 

§  3. Czynności dokonane w sądzie niewłaściwym pozostają w 
mocy. 



SKUTKI BRAKU PRZESŁANEK PROCESOWYCH 

BEZWZGLĘDNYCH 

 W przypadku braku pierwotnego przesłanki 

procesowej ma miejsce odrzucenie pozwu lub 

wniosku  brak jurysdykcji krajowej, 

niedopuszczalność drogi sądowej, lis pendens, res 

iudicata 

 Brak następczy przesłanki procesowej powoduje 

umorzenie postępowania 

 Rozpoznanie sprawy pomimo braku przesłanki 

procesowej stanowi podstawę do stwierdzenia 

nieważności postępowania  



SKUTKI BRAKU PRZESŁANEK PROCESOWYCH 

WZGLĘDNYCH 

 Sąd, stwierdzając brak przesłanki procesowej, która 

podlega konwalidacji, albo wyznacza odpowiedni termin 

na jej uzupełnienie, albo wydaje postanowienie o 

zawieszeniu postepowania 



PRZESŁANKI MATERIALNE 

 okoliczności wynikające z przepisów prawa 

materialnego, które decydują o istnieniu, bądź 

nieistnieniu prawa albo stosunku prawnego, 

 warunkują możliwość ochrony prawnej na drodze 

postępowania sądowego - na podstawie przesłanek 

materialnych (przepisów prawa materialnego) sąd 

orzekający ocenia zasadność zgłoszonych 

roszczeń w pozwie oraz zarzutów wyrażonych 

przez pozwanego w ramach realizowanych 

uprawnień procesowych.  


