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1. Wprowadzenie 

2. Ewolucja nieważności i nieaktu (orzeczenia nieistniejącego) jako kategorii prawnej 

• konstrukcja nieważności wyroku ex lege 

• skarga o ustalenie nieważności wyroku (querela nullitatis) 

• bezwzględna nieważność a zasada formalnej prawomocności – „sprzeczność i absurd” 

• nieważność jako zaczepialność w postępowaniu kontrolnym – nadzwyczajny środek 

• nieważność jako zaczepialność – powiązanie ze zwyczajnymi środkami 

3. Nieważność w systemach prawa germańskiego a prawa romańskiego – polska perspektywa 

4. Cel nieważności jako procesowej kwalifikacja przyczyny do skutku a nieoperatywność i 

arbitralność non-existens jako konstrukcji chaosu i  strony „silniejszej” 

5. Zasada ochrony prawa do bezstronnego i niezależnego sędziego (Prinzip des gesetzlichen 

Richters) 

6. Gdzie jest „ukryta” skarga nieważności? 



 

 

7. Skarga o wznowienie postępowania na tle projektowanych nowelizacji 

8. Katalog przyczyn nieważności postępowania – system zwarty czy system wolny a wypełnianie 

tzw. luk aksjologicznych 

9. Podsumowanie 

Nieważność postępowania pierwotnie związana z nieważnością ex lege, której źródła sięgały prawa 

prywatnego, w wyniku złożonej i długotrwałej ewolucji stała się instrumentem prawa publicznego 

związanym z zaskarżalnością, tj. przewidzianą przez prawo procesowe możliwością żądania przez 

uprawniony podmiot przeprowadzenia kontroli prawidłowości orzeczenia sądu lub innego organu 

procesowego.  

 

W ciągu kilku stuleci przyjęto i ugruntowało się założenie, że nieważny wyrok musi uzyskiwać 

określoną ważność formalną, wywołującą skutki prawne, jeżeli strona nie wniosła środka zaskarżenia. 

 

Rozwój instytucji nieważności powiązany z usamodzielnianiem się procedury cywilnej od prawa 

cywilnego materialnego dokonywał się etapowo – Nullitätsvorstellung, Nullitätsbeschwerde, 

Nichtigkeitsbeschwerde, Nichtigkeitsklage, Nichtigkeitsgrűnde, czyli od idei nieważnego wyroku, przez 

tryb skargowy do systemu nadzwyczajnych, potem także zwyczajnych środków zaskarżenia.                   

Do polskiego procesu nieważność recypowana przede wszystkim za pośrednictwem rozwiązań i 

doświadczeń prawa państw germańskich. 

 

Wyodrębnia się dwie grupy ustawodawstw, które posługują się modelem nieważności w odmiennym 

znaczeniu - ustawodawstwo germańskie i romańskie. Nieważność w ujęciu germańskim odnosi się do 

procesu jako całości i stanowi konstrukcję wymagającą unicestwienia wadliwie prowadzonego 

postępowania. Nieważność w ujęciu romańskim jest postrzegana w kontekście poszczególnych 

czynności procesowych oraz zakłada możliwość konwalidowania uchybienia. Instytucja nieważności 

postępowania czerpie z prawa austriackiego, które zakłada otwarty katalog przyczyn nieważności.  

 

Nieważność w ujęciu procesowym oderwała się od prywatnoprawnej konstrukcji nieistnienia (nieaktu), 

zaś odwoływanie się do instytucji non-existens oznacza powrót do starożytnych/średniowiecznych 

koncepcji nieodróżniających prawa materialnego od prawa procesowego. 

 

Skarga nieważności (Nichtigkeitsklage) - jako środek powiązany z „pogwałceniem kardynalnych 

postanowień proceduralnych” - istnieje jako instytucja zespolona wraz ze skargą restytucyjną 

(Restitutionsklage) wnoszonej ze względów słuszności w ramach skargi o wznowienie postępowania 

(Wiederaufnahme des Verfahrens). Rozstrzygnięcie dot. podstaw wznowienia i zasadności skargi w 

gestii sądu. 



 

 

 

Z nieważnością postępowania wiążą się dwie kwestie: 

- niepodważalny związek między uchybieniem a jego wpływem na treść rozstrzygnięcia, co przesądza 

konieczność uchylenia orzeczenia 

- sąd bierze pod uwagę określone uchybienia z urzędu do czasu uprawomocnienia się (w każdym stanie 

sprawy), a po uprawomocnieniu się orzeczenia na wniosek (skarga o wznowienie) 

 

Wybrana literatura: 

 

A. Bálasits, Nieważność i zarzuty w procesie cywilnym austriackim, Przegląd Sądowy i Administracyjny 

1886, nr 26-31 i 45-52; 

J. Bűhn, O skardze nieważności, Reforma Sądowa 1905, nr 1-2; 

S. Czepita, Teoretyczne i praktyczne aspekty zagadnienia tak zwanych wyroków nieistniejących w 

procesie cywilnym [w:] Konwencjonalne i formalne aspekty prawa do sądu pod red. S. Czepity, 

Szczecin 2006 

E. Gapska, Ewolucja koncepcji orzeczeń prawnie nieistniejących w postępowaniu cywilnym [w:] 

Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i 

gospodarczych pod red. H. Doleckiego i K. Flagi-Gieruszyńskiej, Warszawa 2009;  

S. Hanausek, Wady orzeczeń sądowych i ich przyczyny w postępowaniu cywilnym [w:] Księga 

pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa-Wrocław 1967; 

J. Hroboni, Uchybienia procesowe i ich skutki, Polski Proces Cywilny 1934, nr 14-15 

K. Korzan, Wyroki nie istniejące, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji 

1976, nr 7; 

K. Markiewicz, Problem sententia non existens na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Rejent 2002, nr 

11; 

J. Mokry, Wadliwe czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym, Acta Universitatis 

Wratislaviensis. Prawo XL, Wrocław 1973; 

J. Podkowik, Czy „istnieją” akty normatywne „nieistniejące” (nieakty)?, Przegląd Legislacyjny 2010, 

nr 4;  

W. Siedlecki, Nieważność procesu cywilnego, Warszawa 1965; 

J. Sikora, Orzeczenia nieistniejące, Studia Cywilistyczne 1978, t. XXIX; 



 

 

K. Stefko, Wadliwe akty sądu w postępowaniu cywilnym [w:] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa 

dla uczczenia pracy naukowej Kazimierza Przybyłowskiego, Kraków-Warszawa 1964; 

T. Zembrzuski, Nieważność postępowania w procesie cywilnym, Warszawa 2017; 

T. Zieliński, Znaczenie terminu „nieważność” w języku prawniczym, Krakowskie Studia Prawnicze. 

Rok III, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970. 

 
 


