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Przedmowa

Nowelizacja przepisów dotyczących skargi o stwierdzenie niezgod-
ności z prawem prawomocnego orzeczenia, dokonana ustawą z 22.7.2010 r. 
(Dz.U. Nr 155, poz. 1037), która weszła w życie 25.9.2010 r. oraz ustawą 
z 24.9.2010 r. (Dz.U. Nr 197, poz. 1307), która weszła w życie 9.11.2010 r., 
spowodowała konieczność przygotowania kolejnego wydania książki. 
Wydanie drugie jest opracowaniem uzupełnionym i rozszerzonym, 
które uwzględnia aktualny stan prawny oraz najnowsze orzecznictwo 
SN w zakresie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomoc-
nego orzeczenia.

Przepisy dotyczące skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem 
prawomocnego orzeczenia stanowiły od samego początku źródło wielu 
wątpliwości, których nie udało się rozstrzygnąć,  mimo że skarga funk-
cjonuje w polskim systemie już kilka lat.

Wprowadzenie do Kodeksu postępowania cywilnego instytucji 
skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzecze-
nia nastąpiło w związku z nową regulacją odpowiedzialności Skarbu 
Państwa za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działania 
przy wykonywaniu władzy publicznej. Skarga o stwierdzenie niezgod-
ności z prawem prawomocnego orzeczenia została zaprojektowana jako 
nadzwyczajny środek prawny, służący dochodzeniu od państwa naprawie-
nia szkody, o której mowa w art. 77 ust. 1 Konstytucji RP i w art. 4171 
§ 2 KC.

Konstytucja RP w art. 77 ust. 1 ustanowiła prawo każdego do 
wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne 
z prawem działanie organu władzy publicznej. Warunkiem dochodze-
nia odszkodowania od Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez 
wydanie prawomocnego wyroku sądowego niezgodnego z prawem jest 
wcześniejsze stwierdzenie przez Sąd Najwyższy niezgodności z prawem 
zaskarżonego wyroku sądu.
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Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego 
orzeczenia wydaje się w praktyce nie być skutecznym środkiem praw-
nym dla stron lub uczestników postępowania w dochodzeniu od pań-
stwa naprawienia szkody wyrządzonej wydaniem przez sąd jako organ 
władzy publicznej orzeczenia niezgodnego z prawem. Skarga jest 
bardzo skomplikowanym oraz sformalizowanym środkiem procesowym, 
co utrudnia jej skuteczne wniesienie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego 
widoczna jest tendencja do tworzenia dodatkowych barier, utrudniają-
cych korzystanie ze skargi. Większość skarg jest odrzucana albo dochodzi 
do odmowy ich przyjęcia do rozpoznania przez Sąd Najwyższy. Nadal 
zbyt wiele skarg zostaje odrzuconych i nie zostaje przyjętych do rozpo-
znania merytorycznego, a wśród tych przyjętych większość skarg zostaje 
oddalona. Tylko nieliczne skargi doprowadzają do uzyskania wyroku 
Sądu Najwyższego stwierdzającego niezgodność z prawem prawomoc-
nego orzeczenia. Sąd Najwyższy większość skarg odrzuca nie tylko ze 
względu na ich niedopuszczalność, lecz także z powodu niespełnienia 
ustawowych wymagań konstrukcyjnych. Wysoki stopień sformalizowa-
nia skargi w rzeczywistości znacząco ogranicza możliwość dochodze-
nia od Skarbu Państwa naprawienia szkody wyrządzonej niezgodnym 
z prawem działaniem władzy sądowej.

Tematyka skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawo-
mocnego orzeczenia jest nadal zbyt mało znana. Mimo, że nie brakuje 
publikacji dotyczących skargi, odnoszą się do niej liczne orzeczenia Sądu 
Najwyższego, a także Trybunału Konstytucyjnego, w których rozstrzygane 
były wątpliwości powstające w związku z korzystaniem z tej instytucji, 
to wielu praktyków prawa nadal nie może doprowadzić do skutecznego 
wniesienia skargi i jej merytorycznego rozpoznania przez Sąd Naj-
wyższy. Powstała zatem konieczność przedstawienia opracowania, które 
w przystępnej i krótkiej formie zawierałoby niezbędne informacje uła-
twiające praktykom prawa korzystanie z tego nadzwyczajnego środka 
procesowego, jakim jest skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem 
prawomocnego orzeczenia.

Uwzględnienie skargi i stwierdzenie przez Sąd Najwyższy, że pra-
womocne orzeczenie sądu jest niezgodne z prawem, otwiera poszkodo-
wanemu drogę do dochodzenia od Skarbu Państwa odszkodowania za 
szkodę wyrządzoną przez wydanie tego orzeczenia. Stwierdzenie nie-
zgodności orzeczenia z prawem jest bezwzględną przesłanką odpowie-
dzialności Skarbu Państwa z tytułu szkody wyrządzonej jego wydaniem.
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Niniejsze opracowanie zawiera omówienie i analizę przepisów 
dotyczących skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomoc-
nego orzeczenia oraz wzory tej skargi. W publikacji zostały wskazane 
najistotniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytu-
cyjnego, które umożliwią zapoznanie się z tendencjami typowymi dla 
orzecznictwa w sprawach skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem 
prawomocnego orzeczenia i odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody 
wywołane wydaniem przez sąd prawomocnego orzeczenia niezgodnego 
z prawem.

Sięgając do genezy omawiane skargi należy podkreślić, że art. 77 
ust. 1 Konstytucji RP gwarantuje każdemu prawo do wynagrodzenia 
szkody, jaka mu została wyrządzona przez niezgodne z prawem działa-
nie władzy publicznej, w tym także władzy sądowej. Ustawodawca nie 
może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności 
i praw gwarantowanych przez Konstytucję.

Należy także przypomnieć, że skarga o stwierdzenie niezgodności 
z prawem prawomocnego orzeczenia nie jest środkiem prawnym pro-
wadzącym do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec Skarbu 
Państwa w odniesieniu do każdego wadliwego prawomocnego orzecze-
nia sądu. W przypadku prawomocnych orzeczeń sądu, od których skarga 
nie przysługuje, odszkodowania z tytułu szkody wyrządzonej przez wy-
danie niezgodnego z prawem prawomocnego orzeczenia można doma-
gać się od Skarbu Państwa bez uprzedniego stwierdzenia niezgodności 
orzeczenia z prawem w postępowaniu ze skargi. Oznacza to, że poszko-
dowany może dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa na zasadach 
ogólnych (art. 417 KC) przed sądami powszechnymi bez konieczności 
uprzedniego uzyskania stwierdzenia niezgodności z prawem prawo-
mocnego orzeczenia sądu.

Oddając w Państwa ręce niniejszą publikację, dzielę się wiedzą 
i doświadczeniem zawodowym z nadzieją, że opracowanie to będzie 
realnie pomocne przy sporządzaniu skargi przez pełnomocników, że 
będzie ułatwiać jej skuteczne wniesienie i umożliwiać merytoryczne 
rozpoznanie przez Sąd Najwyższy. Liczę, że w dalszej perspektywie skarga 
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia za-
cznie w rzeczywistości spełniać swoje cele i umożliwi wielu poszkodo-
wanym wydaniem niezgodnego z prawem prawomocnego wyroku sądu 
uzyskanie należnego im odszkodowania od Skarbu Państwa. 
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