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SPRAWA CYWILNA 

Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje 

postępowanie sądowe w sprawach 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 tego Kodeksu stosuje się z mocy 

ustaw szczególnych (sprawy cywilne). 

 



SPRAWA CYWILNA W ZNACZENIU 

MATERIALNOPRAWNYM 

 Sprawa cywilna sensu stricto, 

 Kryterium materialnoprawne odwołuje się do 

charakteru danego stosunku prawnego, 

 Sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa 

rodzinnego i opiekuńczego oraz sprawy z zakresu 

prawa pracy. 



SPRAWA CYWILNA W ZNACZENIU FORMALNYM 

 Sprawa cywilna sensu largo, 

 Kryterium formalnoprawne określane jest przez 

charakter (typ) postępowania, w którym dana 

sprawa jest rozpoznawana, 

 Sprawy, które choć nie wynikają ze stosunków 

cywilnoprawnych, należy rozpoznawać w trybie 

przepisów KPC lub innych ustaw związkowych. 



 Na mocy przepisów KPC, do spraw cywilnych 

należy zaliczyć sprawy kwalifikowane do 

postępowania w sprawach z zakresu ochrony 

konkurencji, sprawy z zakresu przepisów o 

przedsiębiorstwach państwowych i samorządzie 

załogi przedsiębiorstwa państwowego, 

 Na mocy innych ustaw do spraw cywilnych zalicza 

się m.in. sprawy o sprostowanie, unieważnienie i 

ustalenie treści aktu stanu cywilnego, sprawy o 

umorzenie weksli, sprawy o umorzenie utraconych 

dokumentów, sprawy z zażalenia na odmowę 

dokonania czynności notarialnej. 



DROGA SĄDOWA 

Art. 2.   

§  1. Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane 

są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do 

właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd 

Najwyższy. 

§  1a. (uchylony). 

§  2. (uchylony). 

§  3. Nie są rozpoznawane w postępowaniu sądowym 

sprawy cywilne, jeżeli przepisy szczególne 

przekazują je do właściwości innych organów. 

 



 Droga sądowa – kompetencja sądów 

powszechnych do rozpoznawania spraw cywilnych, 

 Bezwzględna przesłanka procesowa, 

 Sąd bierze pod uwagę niedopuszczalność drogi 

sądowej z urzędu – zarzut niedopuszczalności 

drogi sądowej jest zarzutem formalnym i jego 

zgłoszenie wywołuje potrzebę przeprowadzenia 

postępowania incydentalnego dla rozstrzygnięcia 

tej kwestii, 

 Oddalając zarzut niedopuszczalności drogi sądowej 

sąd ma obowiązek wydać w tym zakresie oddzielne 

postanowienie i może wstrzymać dalsze 

rozpoznanie sprawy aż do uprawomocnienia się 

tego postanowienia. 

 



 Niedopuszczalność drogi sądowej w chwili 

wytoczenia powództwa powoduje odrzucenie 

pozwu, 

 Odrzucenie pozwu nie może nastąpić z powodu 

niedopuszczalności drogi sądowej, gdy do 

rozpoznania sprawy właściwy jest inny organ. W 

tym wypadku sąd przekaże mu sprawę. 

Postanowienie sądu o przekazaniu sprawy może 

zapaść na posiedzeniu niejawnym. Jeżeli jednak 

organ ten uprzednio uznał się za niewłaściwy, sąd 

rozpozna sprawę (art. 464 § 1 KPC). 



 W wypadku rozpoznania sprawy pomimo 

niedopuszczalności drogi sądowej, zachodzi 

nieważność postępowania i stanowi podstawę do 

złożenia skargi kasacyjnej, 

 Dopuszczalność drogi sądowej musi zachodzić na 

każdym etapie postępowania sądowego, od chwili 

wytoczenia powództwa aż do czasu ostatecznego 

orzeczenia sądu. 

 



RODZAJE NIEDOPUSZCZALNOŚCI DROGI 

SĄDOWEJ 

 Pierwotna – sprawa nie należy do kompetencji 
sądów powszechnych od samego początku, 

 Następcza – przesłanka drogi sądowej odpadnie w 
toku postępowania, 

 Bezwzględna – sprawa nie może być 
rozpoznawana przez sąd z tego względu, że 
sprawa nie jest sprawą cywilną albo sprawa jest 
sprawą cywilną w znaczeniu materialnym, ale z 
mocy przepisów prawa sądy powszechne nie są 
kompetentne do jej rozstrzygnięcia, 

 Względna – zachodzi w przypadku przemienności 
drogi sądowej i drogi innego postępowania oraz 
niedopuszczalności warunkowej. 

 



 Przemienność drogi sądowej oraz innych organów 
ma miejsce, gdy podmiotowi na mocy przepisów 
prawa przysługuje możliwość dochodzenia swoich 
praw przed różnymi organami i ma on prawo 
wyboru, z jakiego postępowania skorzysta – np. 
pracownik dochodzący roszczeń ze stosunku pracy, 

 Warunkowa niedopuszczalność (czasowa) ma 
miejsce, gdy przepisy wymagają, aby przed 
wszczęciem postępowania cywilnego zostały 
podjęte inne sposoby załatwienia sprawy – w takim 
wypadku ustawodawca szczegółowo określa, jakie 
czynności mają być przeprowadzone przed 
wszczęciem postępowania cywilnego – może to 
być postępowanie reklamacyjne, postępowanie 
administracyjne czy postępowanie 
wewnątrzspółdzielncze. 


