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Skuteczność udzielonej ochrony sądowej  
a brak odroczenia rozprawy przy pouczeniu  
o możliwości działania przez pełnomocnika  

w świetle obrony swoich praw

Wstęp

O ile to strona jest dysponentem swoich uprawnień i ma prawo do 
uczestniczenia w rozprawie, co stanowi element problematyki dotyczącej 
skuteczności i prawidłowości udzielonej ochrony prawnej w przypadku 
naruszenia praw cywilnych strony, wystąpić mogą sytuacje, gdy osobi-
sty udział w toczącym się postępowaniu nie jest możliwy. Z jednej strony 
ochronę prawną gwarantuje rzetelność i prawidłowość ustaleń, z drugiej 
efektywność, tj. koncentracja materiału procesowego w świetle art. 6 k.p.c. 
i przeciwdziałanie przewlekłości postępowania. 

Jednakże w sytuacji, gdy korzystanie przez stronę z przysługujących 
jej uprawnień powoduje konieczność odraczania rozprawy, pojawia się 
pytanie, czy prawo do osobistego uczestnictwa jest wartością nadrzędną 
nad prawidłowo przeprowadzonym postępowaniem i w każdej sytuacji 
powodować będzie odroczenie rozprawy. Stąd istotna jest analiza upraw-
nień stron w zakresie odraczania rozprawy. Bowiem jeżeli strona składa 
wielokrotnie wniosek o odroczenie rozprawy tuż przed jej przeprowa-
dzeniem, argumentując ten fakt jedynie chęcią osobistego uczestnictwa 
w rozprawie i zadawania pytań biegłemu, niewątpliwie działanie jej zmie-
rza do przewlekania postępowania, zatem uniemożliwienie jej osobistego 
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uczestnictwa w rozprawie nie może być traktowane jako pozbawienie jej 
możności obrony praw.

1. Efektywność ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym

Efektywność ochrony prawnej udzielanej przez sądy wiąże się ze 
stwierdzeniem ram procesowych i organizacji postępowania cywilnego 
w taki sposób, by z jednej strony zapewnić udzielenie ochrony prawnej 
zainteresowanym podmiotom możliwie najszybciej, z drugiej, aby ochro-
na taka była skuteczna1.  

Efektywność postępowania cywilnego stanowi od dłuższego już czasu 
przedmiot rozważań doktryny prawa procesowego cywilnego2. Z. Resich 
podkreślał powszechność postulatu poszukiwania sposobów zwiększenia 
skuteczności postępowania cywilnego, a w szczególności postępowania 
egzekucyjnego wskazując jednocześnie na propozycje prowadzenia prac 
nad zwiększeniem efektywności postępowania cywilnego, bez podważe-
nia jednak ogólnej konstrukcji i ogólnych założeń kodeksu postępowania 
cywilnego, które w toku prowadzonych dyskusji uzyskały pozytywną 
ocenę3. W. Siedlecki wskazywał na problem nie tylko sprawności, ale 
i efektywności sądowego postępowania cywilnego, wskazując środki po-
zwalające na realizację tych postulatów4. „Sprawność” odnosi się do toku 
procesu cywilnego, stanu jego zorganizowania (w tym szybkości), który 
ma prowadzić do nakreślonego celu, natomiast „efektywność” postępo-
wania odnosi się również do jego skutku, do stopnia osiągnięcia założone-
go celu. Wychodząc z takiego założenia, każde sprawne działanie (w tym 
podejmowane w ramach postępowania cywilnego) powinno być odpo-

1 T. Ereciński, K. Weitz, Efektywność ochrony prawnej udzielanej przez sądy w Polsce, 
„Przegląd Sądowy” 2005, nr 10, s. 15 i n. 

2 Szerzej m.in. Z. Resich, Efektywność postępowania cywilnego, [w:] E. Łętowska (red.), 
Proces i prawo. Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa ku czci prof. Jerzego Jodłowskiego, Wroc-
ław 1989, s. 463-471; A. Łazarska, Rzetelny proces cywilny, Warszawa 2012, s. 374; T. Wiś-
niewski, Przebieg procesu cywilnego, Warszawa 2013, s. 66; K. Flaga-Gieruszyńska, Problem 
sprawności i efektywności postępowania arbitrażowego, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 2011, nr 4, 
s. 159; S. Cieślak, Formalizm postępowania cywilnego, Warszawa 2008, s. 64-66. 

3 Z. Resich, Rozwój teorii prawa procesowego cywilnego, „Nowe Prawo” 1986, nr 6, s. 8.
4 W. Siedlecki, O usprawnienie i zwiększenie efektywności sądowego postępowania cywilne-

go, „Nowe Prawo” 1979, nr 4, s. 11 i n.
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wiednio ekonomiczne i skuteczne. Mimo braku wyraźnej definicji legalnej 
efektywności nie powinno się dokonywać rozróżnienia w ten sposób, że 
działanie jest skuteczne tj. otrzymano wynik zgodny z zamierzonym ce-
lem, natomiast w przypadku działania ocenionego jako efektywne otrzy-
muje się tylko pozytywnie oceniane rezultaty, które mogą się pokrywać 
z powziętymi celami5. Cel postępowania cywilnego jest jasno określony – 
uzyskanie ugody między stronami albo wydanie trafnego orzeczenia dla 
zapewnienia należytej ochrony prawnej podmiotowi, który tej ochrony 
poszukuje. Niestety zdarza się, że cel osiągany jest poprzez działania czy-
nione jedynie „ewentualnie”, „przy okazji”, które dają nadspodziewanie 
pozytywny rezultat. Efektywny proces cywilny jest to zatem taki proces, 
który umożliwia w optymalnym zakresie rzeczywistą ochronę prawną. 
Ocenia on efektywność tego procesu przy pomocy stopnia osiągniętego 
rezultatu w stosunku do zamierzonego celu6. 

Nie budzi wątpliwości, że strona powinna korzystać z instrumentów 
przysługujących jej dla realizacji jej interesów z jednoczesnym uwzględ-
nieniem interesów strony przeciwnej dochodzącej swoich roszczeń i żą-
dającej urzeczywistnienia udzielanej ochrony prawnej. 

Sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do 
tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszej rozprawie, jeżeli jest to 
możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy (art. 6 k.p.c.), co ma także 
służyć efektywności i szybkości postępowania. Jeśli konieczne w rozu-
mieniu tej zasady jest odroczenie pierwszej (lub kolejnej) rozprawy, nale-
ży podejmować niezbędne starania w celu zebrania materiału procesowe-
go na następną, przeciwdziałając mnożeniu nowych terminów rozprawy, 
co w konsekwencji zwiększa ogólne koszty oraz czas i wysiłek sądu ko-
nieczny dla rozpoznania sprawy. Sprawny przebieg procesu, polegający 
m.in. na wydaniu rozstrzygnięcia podczas pierwszej, a – w miarę moż-
ności – najdalej drugiej rozprawy, zależy w dużej mierze od umiejętnego 
przygotowania przez przewodniczącego zwłaszcza pierwszej rozprawy7. 

5 E. Warzocha, Problematyka sprawności postępowania rozpoznawczego w sprawach cywil-
nych, [w:] A. Nowak, (red.), Wokół problematyki cywilnoprocesowej. Studium teoretycznopraw-
ne. Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Kazimierza Korzana, Katowice 
2001, s. 278.

6 M. Sawczuk, O efektywności socjalistycznego postępowania cywilnego, „Studia Cywili-
styczne” 1975, t. XXV-XXVI, s. 257 i n.

7 B. Bladowski, Metodyka pracy sędziego cywilisty, LEX 2013, http:// lex.online.wol-
terskluwer.pl
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W wyroku z dnia 1 czerwca 2000 r.8 Sąd Najwyższy wskazał, że środki 
procesowe mające na celu zagwarantowanie stronom ich praw, powinny 
być wykorzystywane w sposób służący ich realizacji, a prawa obu stron 
(wszystkich uczestników) powinny być chronione w taki sam sposób. 
Oczywiste jest, że orzeczenie wydane po długotrwałym postępowaniu 
może utracić nie tylko swój walor ekonomiczny, lecz także psychologiczny 
i moralny. Sąd Najwyższy niejednokrotnie zwracał uwagę na negatywne 
następstwa tolerancji wykorzystywania przez stronę jej uprawnień w celu 
przewlekania, a nawet uniemożliwienia prowadzenia procesu. Wskazy-
wał, że tego rodzaju nierzetelne postępowanie strony może uzasadniać 
odpowiednią reakcję sądu9. Zwracać należy uwagę, by w okolicznościach 
danej sprawy nie było podstaw do uznania, że dochodzi do nadużywania 
tego uprawnienia przez stronę, która wykorzystuje je wyłącznie w celu 
przewlekania czy wręcz uniemożliwiania prowadzenia procesu. Zważyć 
przy tym należy, że środki procesowe, także te, które mają na celu zagwa-
rantowanie stronom ich praw, powinny być wykorzystywane w sposób 
właściwy i służący ich realizacji. Nie sposób uznać, by sąd pozbawiony 
był możliwości oceny działań procesowych stron w takim również kon-
tekście. Prawa obu stron (wszystkich uczestników) postępowania sądo-
wego powinny być chronione w taki sam sposób, a zatem bierność sądu 
w wypadkach, gdy jedna ze stron uporczywie podejmuje działania unie-
możliwiające prawidłowy tok procesu, godziłaby w istotne prawa drugiej 
strony, mogącej oczekiwać rozstrzygnięcia i zakończenia sprawy w roz-
sądnym terminie.

Nadużywanie uprawnień procesowych stron przez nierzetelne postę-
powanie strony podnoszone było i w innych wypowiedziach10. Mimo że 
prawo do wzięcia udziału w rozprawie sądowej jest jednym z podstawo-
wych uprawnień wynikających z prawa do sądu, regulacja art. 214 k.p.c. 
pozostawia sądowi uznaniowość. Natomiast choroba jako jedna z prze-
słanek odroczenia rozprawy jest jednym z najwygodniejszych sposobów 
spowodowania nieuzasadnionego opóźnienia postępowania11.

8 I CKN 64/00, OSNC 2000, nr 12, poz. 227.
9 Tak uzasadnienie postanowienia SN z dnia 13 lutego 1999 r., I CKN 1064/97, OSNC 

1999, nr 9, poz. 153.
10 M.in. A. Zieliński, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 czerwca 2000 r., I CKN 

64/00, „Przegląd Sądowy” 2001, nr 11-12, s. 259 i n.
11 M.G. Plebanek, Nadużycie praw podmiotowych w postępowaniu cywilnym, Warszawa 

2012, s. 418. 
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2. Przyczyny odroczenia rozprawy 

Odroczenie rozprawy oznacza odroczenie dokonania wszystkich 
czynności, które mogły lub powinny być dokonane w tej – doniosłej – fazie 
procesu cywilnego (art. 210-216 i 316 k.p.c.). Katalog przyczyn odroczenia 
rozprawy został według przedstawicieli nauki uregulowany wyczerpują-
co w przepisach kodeksowych, które mają charakter kazuistyczny12. Ob-
ligatoryjne przyczyny odroczenia wskazane zostały w art. 214 k.p.c., zaś 
pozostałe regulacje, takie jak art. 124, 156 czy art. 318 § 1 k.p.c. stanowią 
prawo sądu do odroczenia rozprawy13. Decyzji o odroczeniu rozprawy 
towarzyszy ryzyko niedojścia do skutku kolejno wyznaczonej rozprawy 
i dokonania koniecznych, zaplanowanych czynności z powodu istnienia 
innych niedających się przewidzieć przeszkód. Nie wymaga dowodze-
nia współzależność pomiędzy realizacją nakazu rozpatrzenia sprawy bez 
nieuzasadnionej zwłoki (art. 45 Konstytucji RP) a wykładnią i stosowa-
niem art. 214 § 1 k.p.c.14 Zaznaczyć należy, że to przewodniczący wydziału 
ma obowiązek kontrolowania zasadności odraczania rozpraw i posiedzeń 
oraz biegu spraw (§ 57 pkt 6 reg. sądów)15. 

Niewątpliwie to sąd posiada uprawnienia realizowane w ramach oce-
ny, czy zachodzą podstawy do odroczenia rozprawy, o których mowa 
w art. 214. k.p.c., w tym wypadku – czy zaistniała „przeszkoda, której nie 
można przezwyciężyć”. Sąd może postawić przed stroną – rzecz jasna, 
na przyszłość – wymaganie, aby istnienie takiej przeszkody we właści-
wy sposób wykazała. Musi to oczywiście pozostawać w granicach wyma-
gań rozsądnych, którym strona, bez nieuzasadnionego obciążenia, będzie 
mogła uczynić zadość. Jednakże należy zaznaczyć, zgodnie z uzasadnie-
niem projektu ustawy nowelizującej kodeks postępowania cywilnego16, 
że wskazane jest penalizowanie szczególnie rażących zachowań stron 

12 A. Nowak, Odroczenie rozprawy w postępowaniu cywilnym – uwagi na marginesie orzecz-
nictwa Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych, „Monitor Prawniczy” 2004, nr 3, s. 150. 

13 Tamże, s. 149.
14 T. Żyznowski, Komentarz do art. 214 k.p.c., [w:] H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), Ko-

deks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1, Artykuły 1-366, LEX 2013, http:// lex.online.wol-
terskluwer.pl

15 H. Pietrzkowski, Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2005, 
s. 271. 

16 Projekt ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie kodeksu postępowania cywilnego, 
druk sejmowy nr 484 Sejmu RP V Kadencji. 
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i pełnomocników, które prowadzą do bezzasadnego odroczenia rozpra-
wy. Zatem odroczenie rozprawy uzasadniają tylko najbardziej celowe dla 
obrony praw stron sytuacje. 

Stosownie do art. 214 § 1 k.p.c., odroczenie rozprawy następuje z urzę-
du17, w razie gdy strona (pełnomocnik) nie stawili się na rozprawie, a sąd 
stwierdził nieprawidłowość w doręczeniu wezwania, zaistniało nadzwy-
czajne wydarzenie czy inna, znana sądowi przeszkoda, której nie można 
przezwyciężyć. Niewątpliwie w przypadku takiej przesłanki kumulatyw-
nie muszą zostać spełnione dwa warunki – musi to być nadzwyczajne wy-
darzenie oraz musi być nie do przezwyciężenia.

Zagadnienia dotyczące doręczeń regulują przepisy art. 131 k.p.c. i na-
stępne, które pozostają poza przedmiotem rozważań. Natomiast zgodnie 
z pozostałymi wskazanymi w art. 214 § 1 k.p.c. przesłankami, przyczy-
ną odroczenia rozprawy jest nieobecność strony wywołana nadzwyczaj-
nym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą, której nie można 
przezwyciężyć. Takie pojemne określenie przeszkody obejmuje różnorod-
ne przyczyny i okoliczności w życiu codziennym. Jednocześnie przepis  
art. 214 § 1 k.p.c. powinien być interpretowany w kierunku eliminacji po-
woływanych przyczyn błahych lub niezasługujących na uwagę. Jest wręcz 
mowa o regulacji restrykcyjnej przyczyn odroczenia rozprawy i koniecz-
ności ich nadzwyczajnego charakteru18. Mianowicie rozważaniu i ewen-
tualnie uwzględnieniu podlega zaistniała „przeszkoda, której nie można 
przezwyciężyć”. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że hipoteza oma-
wianego przepisu obejmuje np. spóźniony odjazd pociągu lub autobusu, 
chorobę i konieczność uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach, jak 
np. ćwiczenia wojskowe. Przez „nadzwyczajne wydarzenie” nie rozumie 
się przyczyn uzasadniających zawieszenie postępowania z art. 173 i 174 
k.p.c., a blokadę dróg dojazdowych do siedziby sądu przez protestujących 
rolników19. Wciąż nie tylko aktualną, ale i wywołującą – częściowo zro-
zumiałą – niejednolitość orzecznictwa pozostaje kwestia zespołu i rodza-
ju okoliczności pozwalających na uznanie istnienia nieprzezwyciężalnej 

17 W. Siedlecki, Komentarz do art. 214 k.p.c., [w:] Z. Resich, W. Siedlecki (red.), Kodeks 
postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Warszawa 1969, s. 387. 

18 A. Zieliński, Komentarz do art. 214 k.p.c., [w:] A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, 
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2012, http:// www.sip.legalis.pl

19 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 24 sierpnia 1999 r., I ACa 412/99, OSA 
2002, nr 2, poz. 15.
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przeszkody w ustanawianiu przez pełnomocnika procesowego swojego 
substytuta20 . 

Z wypowiedzi doktryny i judykatury wynika, że kluczowe dla tej 
przesłanki jest ustalenie, że wskazywana przeszkoda rzeczywiście istnia-
ła i stwarzała niemożliwą do przezwyciężenia przeszkodę, a także, aby 
była niezależna od zachowania się samego podmiotu21. Kwestie te mogą 
być rozważane w okolicznościach konkretnej sprawy. Wykazanie bowiem 
we właściwy sposób, że przeszkoda dana istnieje, pozostaje w związku 
z rodzajem tej przeszkody. Trafnie zauważył Sąd Najwyższy w uzasad-
nieniu wyroku z dnia 1 czerwca 2000 r., że stawiane stronie wymagania 
muszą pozostawać w granicach wymagań rozsądnych, którym strona, bez 
nieuzasadnionego obciążenia, będzie mogła uczynić zadość. Określenie 
rodzaju przeszkody jako niedającej się przezwyciężyć zakłada aktywność 
strony w jej przełamaniu, co oczywiście implikuje konieczność wyraże-
nia oceny o wskazywanych przez zainteresowany podmiot przyczynach 
braku efektywności podjętych czynności. Nie trzeba dowodzić, że rozpię-
tość skali oceny działania ludzkiego może być duża (niemożność przeciw-
stawienia się rozwojowi niekorzystnej sytuacji, niezdolność, nieudolność 
bądź brak wykazania dbałości o spełnienie nałożonego obowiązku).

Co do zasady, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyż-
szego, choroba strony wykazana zaświadczeniem lekarskim uniemoż-
liwiająca stawienie się w sądzie w każdym wypadku pociąga za sobą 
konieczność odroczenia rozprawy, tym bardziej jeśli strona nie była repre-
zentowana w procesie przez pełnomocnika22. Wydanie w takiej sytuacji 
orzeczenia spowodowałoby nieważność postępowania z powodu pozba-
wienia pozwanego możności obrony swoich praw. Z takiej linii orzecz- 
nictwa można wyprowadzić wniosek, że nawet gdy strona jest reprezen- 
towana przez pełnomocnika, jej usprawiedliwiona choroba uzasadnia 
uwzględnienie wniosku o odroczenie rozprawy. Rozsądnych granic wy-

20 Wyrok SN z dnia 6 października 1995 r., I CRN 150/95, Legalis; tak też J. Gudowski, 
[w:] T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznaw-
cze, Warszawa 2012, s. 214.

21 M. Jędrzejewska (aktualizacja P. Grzegorczyk, K. Weitz), Komentarz do art. 214 k.p.c., 
[w:] T. Ereciński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznaw-
cze, t. I, Warszawa 2012, s. 1025. 

22 Tak m.in. wyrok SN z dnia 28 listopada 1997 r., I CKU 175/97, „Prokuratura i Pra-
wo”, wkładka 1998, nr 5, s. 36; wyrok SN z dnia 15 stycznia 2004 r., II CK 343/02, LEX  
nr 157280; wyrok SN z dnia 16 kwietnia 2008 r., V CSK 564/07, LEX nr 424339; wyrok SN 
z dnia 15 marca 2012 r., I CSK 321/11, LEX nr 1168533.



142 Joanna Studzińska

kazania we właściwy sposób nadzwyczajnego charakteru przeszkody 
z pewnością nie przekracza zobowiązanie do przedstawiania zaświad-
czeń pochodzących od „lekarza sądowego”23. Środki procesowe, mające 
na celu zagwarantowanie stronom ich praw, powinny być wykorzystane 
w sposób służący ich realizacji. Gdy wymagają tego okoliczności sprawy 
sąd może zobowiązać strony do usprawiedliwiania nieobecności na roz-
prawie w sposób, który uzna za właściwy24. Z reguły w praktyce sądowej 
sankcjonuje się – słusznie – usprawiedliwienie nieobecności strony przez 
złożenie zwykłego zaświadczenia lekarskiego. 

Już na pierwszy rzut oka przy badaniu przesłanek odroczenia rozpra-
wy stwierdzić należy, że interpretować trzeba je zwężająco i jedynie nagła 
nadzwyczajna przyczyna, nie zaś długotrwała choroba uzasadnia odro-
czenie rozprawy. 

Istotne dla oceny innej znanej sądowi przeszkody w rozpoznaniu 
sprawy, której nie można przezwyciężyć, jest wyjaśnienie kogo dotyczy 
nieobecność na rozprawie. Niewątpliwie pod tym pojęciem należy rozu-
mieć brak możliwości dokonywania czynności procesowych osobiście 
lub przez ustanowionego pełnomocnika. Zatem przyczyną odroczenia 
rozprawy może być także usprawiedliwione chorobą niestawiennictwo 
stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków i in-
nych uczestników postępowania25. Zatem uzasadniony chorobą strony 
wniosek o odroczenie rozprawy jest zasadny tylko wówczas, gdy stro-
na występuje w sprawie bez pełnomocnika, albo gdy czynności mają 
być podjęte w sprawie z jej udziałem, a wykaże w sposób wskazany  
w art. 2141 § 1 k.p.c., że stan zdrowia uniemożliwiał jej stawiennictwo26. 
Przyczyny odroczenia rozprawy wiążące się z nadzwyczajnym wydarze-
niem lub przeszkodą nie do pokonania dotyczą także pełnomocnika. Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 15 stycznia 2004 r.27, wskazał, że nieobecność 
pełnomocnika strony na rozprawie, spowodowana jego urlopem wypo-
czynkowym, nie jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem, które-

23 S. Dmowski, K. Kołakowski, Komentarz do art. 214, [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks 
postępowania cywilnego, t. I, Komentarz do art. 1-366, Warszawa 2010, s. 1235.

24 Wyrok SN z dnia 1 czerwca 2000 r., I CKN 64/00, OSNC 2000, nr 12, poz. 227.
25 H. Pietrzkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2011,  

s. 409. 
26 A. Zieliński, Komentarz do art. 214 k.p.c., [w:] A. Zieliński, K. Flaga-Gieruszyńska, 

Kodeks postępowania..., s. 448.
27 Wyrok SN z dnia 15 stycznia 2004 r., II CK 343/02, LEX nr 157280.
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go nie można przezwyciężyć28. W kolejnym orzeczeniu Sąd Najwyższy 
wskazał, że wymienione w art. 214 k.p.c. przyczyny odroczenia rozprawy 
odnoszą się także do pełnomocnika procesowego strony, a nadzwyczaj-
nym wydarzeniem, o którym mowa w art. 214 k.p.c., jest niewątpliwie 
choroba potwierdzona zaświadczeniem o czasowej niezdolności do pracy. 
Nadzwyczajne wydarzenie w postaci choroby pełnomocnika procesowe-
go jest przy tym przeszkodą, której nie można przezwyciężyć tylko wtedy, 
gdy pełnomocnik – ze względu na nią – nie miał możliwości ustanowienia 
swojego substytuta procesowego29. Złożenie przez pełnomocnika zasad-
nego wniosku o odroczenie, który zawiera uzasadnienie niestawienni-
ctwa i został złożony przed rozprawą, powinno skutkować odroczeniem 
rozprawy. Choroba strony i pełnomocnika jest jednoznacznie uznawana 
w judykaturze za przyczynę nieobecności wywołaną „nadzwyczajnym 
zdarzeniem”. W orzecznictwie pojawiło się stanowisko, że za nieprze-
zwyciężalną przeszkodę w rozumieniu art. 214 k.p.c. należy uznać cho-
robę pełnomocnika procesowego, ale tylko wówczas, gdy pełnomocnik ze 
względu na nią nie miał możliwości skutecznego ustanowienia swojego 
substytuta procesowego30. Analogicznie, skoro pełnomocnik działa tak jak 
strona, sytuację tę można rozciągnąć na stronę. Mianowicie choroba stro-
ny może być nieprzezwyciężalną przeszkodą wtedy, gdy strona nie ma 
możliwości skutecznego ustanowienia pełnomocnika. 

3. Pozbawienie możności obrony swoich praw a  nieważność  
 postępowania

Odpowiedź na pytanie, kiedy można mówić o pozbawieniu strony 
możności obrony swych praw powodującym nieważność postępowania, 
wywoływała spory w literaturze i orzecznictwie. Sąd Najwyższy w orze-
czeniu z dnia 21 czerwca 1961 r.31 przyjął, że pozbawienie strony możności 
obrony swych praw, aby mogło stanowić przyczynę nieważności, musi 

28 Podobnie wyrok SN z dnia 24 marca 2000 r., I PKN 546/99, OSNP 2001, nr 15,  
poz. 482; Z. Krzemiński, Przegląd orzecznictwa, „Palestra” 2001, nr 9-10, s. 171.

29 Wyrok SN z dnia 30 listopada 2004 r., IV CK 304/04, LEX nr 589990.
30 Np. wyrok SN z dnia 6 października 1995 r., I PKN 546/99, OSNAPiUS 2001, nr 15, 

poz. 482.
31 3 CR 953/60, „Nowe Prawo” 1962, nr 1, s. 117.
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być całkowite i musi w sposób bezwzględny wyłączyć możność obrony. 
Ta podstawa nieważności nie zachodzi – według orzeczenia Sądu Naj-
wyższego z dnia 1 lutego 1961 r.32 – jedynie w razie utrudnienia stronie 
popierania przed sądem dochodzonych roszczeń lub żądań. Kodeks po-
stępowania cywilnego nie zacieśnia jednak nieważności postępowania do 
wypadku całkowitego pozbawienia strony możności obrony.

W późniejszym orzecznictwie Sąd Najwyższy traktuje kwestię moż-
ności obrony swych praw bardziej elastycznie. W orzeczeniu z dnia  
10 czerwca 1974 r.33 stwierdził, że pozbawienie możności obrony swych 
praw przez stronę polega na tym, że strona na skutek wadliwości pro-
cesowych sądu lub strony przeciwnej nie mogła brać i nie brała udziału 
w postępowaniu lub jego istotnej części, jeżeli skutki tych wadliwości nie 
mogły być usunięte na następnych rozprawach przed wydaniem w danej 
instancji wyroku. W nowszej literaturze i judykaturze przyjęto dość szero-
kie rozumienie pozbawienia możności obrony swoich praw i odrzucono 
koncepcję, że – aby pozbawienie możności obrony swoich praw mogło 
prowadzić do nieważności postępowania – musi być całkowite i w sposób 
bezwzględny musi wyłączać możliwość obrony34. 

Problematyka nieważności postępowania ze względu na pozbawienie 
strony możności obrony jej praw znajduje odzwierciedlenie w bogatym 
orzecznictwie Sądu Najwyższego, w którym przyjmuje się, że niemożność 
obrony zachodzi wówczas, gdy w postępowaniu sądowym pozbawiono 
stronę, wbrew jej woli, całkowitej możności podejmowania lub świado-
mego zaniechania czynności procesowych zmierzających do ochrony jej 
sfery prawnej. Nie ma przy tym znaczenia z czyjego powodu pozbawie-
nie możności obrony nastąpiło, tj. czy było to efektem działania sądu, 
strony przeciwnej czy też osoby trzeciej. Jednocześnie przyjmuje się, że 
pozbawienie możności obrony zachodzi w sytuacji, gdy strona została 
pozbawiona uprawnień procesowych wskutek wadliwego postępowania 
innego podmiotu, a nie wtedy, gdy strona na skutek własnego działania 
z uprawnień tych nie skorzystała35. 

32 4 CR 151/60, „Nowe Prawo” 1962, nr 78, s. 1042.
33 II CR 155/74, OSPiKA 1975, nr 3, poz. 66.
34 J.P. Naworski, Glosa do wyroku sądu apelacyjnego z dnia 11 maja 2004 r., I ACa 1647/03, 

„Przegląd Prawa Handlowego” 2004, nr 11, s. 55.
35 Tak m.in. orzeczenie SN z dnia 21 czerwca 1961 r., 3 CR 953/60, „Nowe Prawo” 

1963 nr 1, s. 117; wyrok SN z dnia 20 stycznia 1966 r., II PR 371/65, OSNCP 1966 nr 10,  
poz. 172; wyrok SN z dnia 27 maja 1999 r., II CKN 318/98, niepubl.; wyrok SN z dnia 9 stycz- 
nia 2001 r., II CKN 1211/00, niepubl.; postanowienie SN z dnia 8 marca 2002 r., III CKN 
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Tytułem przykładu należy wskazać, że pozbawienie strony możności 
obrony praw zachodzi w sytuacjach: rozpoznania sprawy i wydania wy-
roku w nieobecności powoda, który przed rozprawą wykazał zaświadcze-
niem lekarskim niemożność stawienia się w sądzie i wnosił o odroczenie 
rozprawy36, przeprowadzenia rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wy-
danie wyroku, mimo że pełnomocnik strony złożył uzasadniony wniosek 
o jej odroczenie37, oczywistej nieprawidłowości doręczenia uzasadnienia 
przez sąd, która uniemożliwiała stronie pozwanej przedstawienie swoich 
racji na rozprawie apelacyjnej, przeprowadzonej z naruszeniem art. 214 
k.p.c.38, rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym, jeśli rozprawa 
jest obligatoryjna39.

Dla oceny, czy w konkretnym wypadku doszło do pozbawienia strony 
możności obrony jej praw, konieczne jest zbadanie, czy rzeczywiście nie 
miała ona możliwości dokonywania czynności procesowych. Jak wska-
zał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 lutego 2004 r.40, do pozbawienia 
strony możliwości obrony jej praw dochodzi wówczas, gdy z powodu 
naruszenia przez Sąd lub stronę przeciwną określonych przepisów lub 
zasad procedury cywilnej, strona nie mogła brać i nie brała udziału w po-
stępowaniu lub istotnej jego części i nie miała możliwości usunięcia skut-
ków tych uchybień na następnych rozprawach poprzedzających wydanie 
wyroku w danej instancji41. Stwierdzenie zatem, czy rzeczywiście strona 
została pozbawiona możliwości obrony swoich praw wymaga z reguły 
odniesienia się do określonych okoliczności każdej konkretnej sprawy 
i stwierdzenia, czy w tych okolicznościach uchybienia sądu lub strony 
przeciwnej wywołały skutek, o jakim mowa w art. 379 pkt 5 k.p.c. Ko-
nieczne jest każdorazowe zbadanie, czy w konkretnych okolicznościach 
rozpoznawanej sprawy doszło do pozbawienia strony możliwości obro-

461/99, niepubl.; wyrok SN z dnia 28 stycznia 2004 r., IV CK 418/02, niepubl.; postanowie-
nie SN z dnia 17 lutego 2004 r., III CK 226/02, niepubl.; wyrok SN z dnia 7 lipca 2005 r.,  
II UK 271/04, OSNP 2006, nr 5-6, poz. 95; postanowienie SN z dnia 17 lutego 2004 r., III CK 
226/02, niepubl.

36 Orzeczenie SN z dnia 18 marca 1980 r., I PRN 8/81, OSNCP 1981, nr 10, poz. 201, 
OSPiKA 1981, nr 10, poz. 187.

37 Wyrok SN z dnia 30 listopada 2004 r., IV CK 304/04, niepubl.
38 Wyrok SN z dnia 8 stycznia 2004 r., I CK 19/03, niepubl.
39 Orzeczenie SN z dnia 10 lipca 1974 r., II CR 331/74, OSNCP 1975, nr 5, poz. 84.
40 Wyrok SN z dnia 13 lutego 2004 r., IV CK 61/03, LEX nr 151638.
41 Tak też wyrok SN z dnia 10 maja 1974 r. II CR 155/74, OSP 1975, nr 3, poz. 66 oraz z dnia  

13 marca 1998 r. I CKN 561/97 niepubl.
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ny jej praw, przy uwzględnieniu w tej ocenie powołanej wyżej wykładni  
art. 379 pkt 5 k.p.c.

Ocena, czy doszło do pozbawienia strony możliwości obrony jej praw, 
jest dokonywana na podstawie konkretnych okoliczności sprawy. O nie-
ważności postępowania z omawianej przyczyny można mówić tylko 
wówczas, gdy strona została pozbawiona uprawnień procesowych wsku-
tek wadliwego postępowania sądu, a nie wtedy, gdy strona na skutek 
własnego działania z uprawnień tych nie skorzystała. Określone środki 
procesowe, także te, które mają na celu zagwarantowanie stronom ich 
praw, winny być przez strony wykorzystywane w sposób właściwy i słu-
żący rzeczywiście realizacji tych praw42. Taki sposób oceny powinności 
procesowych stron znalazł wyraźne odzwierciedlenie w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego43.

Naruszenie art. 214 k.p.c. nie zawsze wywołuje skutek w postaci po-
zbawienia strony możności obrony swych praw. Zgodnie z powszech-
nie akceptowaną wykładnią art. 379 pkt 5 k.p.c. pozbawienie możliwo-
ści obrony swych praw nie ma miejsca wówczas, gdy skutki wadliwości 
procesowych sądu lub strony przeciwnej, uniemożliwiające jej udział 
w postępowaniu lub jego istotnej części, mogą być usunięte na następ-
nych rozprawach przed wydaniem wyroku w danej instancji. Taka sytu-
acja występuje wówczas, gdy sąd – wbrew wynikającemu z art. 214 k.p.c. 
obowiązkowi – przystąpił do merytorycznego rozpoznania sprawy, której 
jednak ostatecznie nie rozstrzygnął na tym posiedzeniu, lecz odroczył roz-
prawę na kolejny termin.

W orzecznictwie SN trafnie przyjmuje się, że przeprowadzenie rozpra-
wy bezpośrednio poprzedzającej wydanie wyroku, mimo że pełnomocnik 
strony złożył uzasadniony wniosek o jej odroczenie, powoduje nieważ-
ność postępowania44.

Sam fakt złożenia przez stronę wniosku o odroczenie rozprawy, z po-
wołaniem się na chorobę, nie obliguje sądu do odroczenia rozprawy. Sto-
sownie do przepisu art. 214 k.p.c., nieobecność strony na rozprawie stano-
wi przesłankę jej odroczenia wówczas, gdy nieobecność ta „jest wywołana 
nadzwyczajną przyczyną lub inną znaną sądowi przeszkodą, której nie 

42 Postanowienie SN z dnia 8 marca 2002 r., III CKN 461/99, LEX nr 54479.
43 Zob. cytowany wyrok z dnia 1 czerwca 2000 r. oraz uzasadnienie postanowienia 

z dnia 10 września 1998 r., III CZ 114/98, OSNC 1999, nr 2, poz. 42.
44 Tak m.in. wyrok SN z dnia 30 listopada 2004 r., IV CK 304/04, niepubl.; postanowie-

nie SN z dnia 20 maja 2009 r., I CSK 377/08.
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można przezwyciężyć”. Sąd, w oparciu o treść wniosku i inne okoliczności 
sprawy, władny jest ocenić, czy zachodzą tak właśnie określone przyczy-
ny odroczenia. W ramach tych okoliczności sąd może zwłaszcza ocenić, 
czy wniosek został złożony we właściwym czasie, czy strona wykazała 
zaistnienie przeszkody, na którą się powołuje, a także czy dotychczasowe 
jej działania nie wskazują na zamiar przedłużenia postępowania. Skła-
danie kolejnych wniosków o odroczenie rozprawy, zwłaszcza rozprawy 
apelacyjnej, najczęściej dwa dni wcześniej lub w przeddzień, nie powinien 
stanowić dostatecznej podstawy do odroczenia takiej rozprawy, zwłasz-
cza w sytuacji wiedzy o możliwości korzystania z pomocy pełnomocnika. 
Oczywiste jest, że w takiej sytuacji brak podstaw do możliwości postawie-
nia zarzutu pozbawienia strony możliwości obrony jej praw.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego dominuje pogląd, że brak odro-
czenia rozprawy, a tym samym pozbawienie strony możności obrony jej 
praw, powoduje w wielu sytuacjach nieważność postępowania. Sytuacja 
taka ma miejsce, jak zostało już wspomniane, m.in. wówczas, gdy nastę-
puje rozpoznanie sprawy i wydanie wyroku w nieobecności strony, która 
przed rozprawą wykazała zaświadczeniem lekarskim niemożność stawie-
nia się w sądzie i wnosiła o odroczenie rozprawy45. 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 19 września 2002 r.46, 
przeprowadzenie rozprawy apelacyjnej, po której wydano wyrok, mimo 
że pełnomocnik strony złożył uzasadniony wniosek o odroczenie rozpra-
wy, powoduje nieważność postępowania (art. 379 pkt 5 k.p.c.), choćby 
o terminie rozprawy prawidłowo zawiadomiono stronę. Także w wyroku 
z dnia 28 listopada 1997 r.47 Sąd Najwyższy wskazał, że zgodnie z utrwa-
lonym orzecznictwem Sądu Najwyższego, choroba strony wykazana 
zaświadczeniem lekarskim i uniemożliwiająca stawienie się w sądzie, 
w każdym wypadku pociąga za sobą konieczność odroczenia rozpra-
wy, tym bardziej, jeśli strona nie jest reprezentowana w procesie przez 
pełnomocnika. Wydanie w takiej sytuacji orzeczenia powoduje nieważ-
ność postępowania z powodu pozbawienia strony możności obrony jej 
praw, a więc z przyczyn określonych obecnie w art. 379 pkt 5 k.p.c. Także 

45 Sąd Najwyższy wskazał tak m.in. w wyroku SN z dnia 28 listopada 1997 r., I CKU 
175/97, „Prokuratura i Prawo”, wkładka 1998, nr 5, s. 36; zob. wyrok SN z dnia 15 stycznia 
2004 r., II CK 343/02, LEX nr 157280; wyrok SN z dnia 16 kwietnia 2008 r., V CSK 564/07, 
LEX nr 424339; wyrok SN z dnia 15 marca 2012 r., I CSK 321/11, LEX nr 1168533

46 I PKN 400/01, OSNP 2004, nr 9, poz. 152. 
47 I CKU 175/97, „Prokuratura i Prawo”, wkładka 1998, nr 5, s. 36.
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zgodnie z innym orzeczeniem Sądu Najwyższego przyjmuje się, że bez 
wyjaśnienia, czy strona otrzymała odpis opinii biegłego nie jest możliwe 
zamknięcie rozprawy i wydanie wyroku, zaś rozprawa winna ulec od-
roczeniu na podstawie art. 214 k.p.c.48 Pozbawienie strony możliwości 
wypowiedzenia się co do przeprowadzonego przez sąd dowodu oznacza 
takie naruszenie zasad postępowania, które musi być ocenione jako po-
zbawienie możliwości obrony jej praw prowadzące do nieważności postę-
powania (art. 379 pkt 5 w zw. z art. 391 § 1 k.p.c.).

Zgodnie z niektórymi poglądami doktryny nie zachodzi nieważność 
postępowania w sytuacji, gdy strona wnosiła o odroczenie z powodu 
usprawiedliwionej przyczyny, gdy była na rozprawie reprezentowana 
przez pełnomocnika. 

Naruszenie art. 214 k.p.c. nie zawsze powoduje skutek w postaci po-
zbawienia strony możności obrony swych praw. Zgodnie z powszechnie 
akceptowaną wykładnią art. 379 pkt 5 k.p.c., pozbawienie możliwości 
obrony swych praw nie ma miejsca wówczas, gdy skutki wadliwości pro-
cesowych sądu lub strony przeciwnej, uniemożliwiające jej udział w po-
stępowaniu lub jego istotnej części, mogą być usunięte na następnych roz-
prawach przed wydaniem wyroku w danej instancji, tj. gdy strona miała 
możliwość zająć stanowisko co do wszystkich kwestii i zgłosiła wszystkie 
dowody49. Taka sytuacja występuje wówczas, gdy sąd – wbrew wynikają-
cemu z art. 214 k.p.c. obowiązkowi – przystąpił do merytorycznego roz-
poznania sprawy, której jednak ostatecznie nie rozstrzygnął na tym posie-
dzeniu, lecz odroczył rozprawę na kolejny termin .

Poszukując odpowiedzi na pytanie dotyczące fizycznych możliwości 
przezwyciężenia przez stronę przeszkody ustalić należy, czy dotyczy to 
sytuacji, gdy strona jedynie nie posiada fizycznych możliwości jej prze-
zwyciężenia, czy oprócz zaistnienia takiej fizycznej niemożliwości, nie ma 
możliwości usunięcia negatywnego dla niej skutku wynikającego z nie-
możności osobistego stawienia się na rozprawie przy użyciu dostępnych 
dla niej środków prawnych. Nie zachodzi w tej sytuacji przesłanka do 
odroczenia rozprawy z uwagi na nadzwyczajne wydarzenia, których nie 
można było przezwyciężyć. W sytuacji, gdy strona przez większość po-
stępowania była reprezentowana przez pełnomocnika profesjonalnego, 
posiada ona możliwość i wiedzę o wykorzystaniu tego rodzaju środka 

48 Wyrok SN z dnia 5 maja 2010 r., I UK 336/09, LEX nr 602208.
49 Wyrok SN z dnia 16 lipca 2009 r., I CSK 30/2009, LEX nr 2395674.
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prawnego. Tym bardziej, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyż-
szego, nieudzielenie pouczenia, o którym mowa w art. 212 § 2 k.p.c. nie 
powoduje nieważności postępowania, ale może być uchybieniem mogą-
cym mieć wpływ na wynik sprawy, jeżeli in concreto zachodziła potrzeba 
udzielenia stronie stosownych pouczeń50. Z brzmienia przepisu art. 212 
§ 2 k.p.c. wynika, że zwrócenie stronie uwagi na celowość ustanowienia 
pełnomocnika procesowego nie jest bezwzględnym obowiązkiem sądu. 
Strona ma bowiem co do zasady uprawnienie i możliwość osobistego 
podejmowania działań w postępowaniu przed sądem, zmierzających do 
ochrony własnych praw. Udzielenie stosownego pouczenia następuje tyl-
ko w razie uzasadnionej potrzeby, zaś o zaistnieniu takiej potrzeby de-
cydują konkretne okoliczności sprawy, podlegające ocenie przewodniczą-
cego lub całego składu sądzącego. W judykaturze podkreśla się, że sam 
fakt występowania strony bez profesjonalnego pełnomocnika nie uza-
sadnia domniemania istnienia potrzeby udzielenia jej pouczenia w trybie  
art. 212 § 2 k.p.c.51 Ponadto w niniejszej sytuacji strona korzystała z pomo-
cy fachowego pełnomocnika, tym bardziej zatem na składzie orzekającym 
taki obowiązek nie ciążył i świadczy jednoznacznie, że strona z takiego 
pełnomocnika w pełnej świadomości korzystać nie chciała. Zgodnie z wy-
rokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 października 1998 r.52 za niemożliwą 
do przezwyciężenia przeszkodę w rozumieniu art. 214 k.p.c. nie można 
zawsze traktować choroby pełnomocnika procesowego, bez względu na 
ocenę wykorzystania przez stronę istniejących możliwości pozwalających 
jej na zapewnienie sobie przed sądem należytej reprezentacji (np. ustano-
wienia substytuta lub innego pełnomocnika) lub osobistego uczestnictwa 
w rozprawie.

Udział w rozprawie jest prawem strony i w zasadzie nie pociąga za 
sobą obowiązku stawiennictwa. Prawo to jest jednakże, zwłaszcza w spra-
wach, w których przeprowadzenie rozprawy jest obligatoryjne, elementem 
prawa strony do obrony. Dlatego art. 214 k.p.c. nakłada na sąd obowiązek 
odroczenia rozprawy, jeżeli wystąpią okoliczności wskazujące na uspra-
wiedliwioną niemożność stawienia się strony na rozprawę. Nieodroczenie 
rozprawy, stanowiące w tym wypadku uchybienie procesowe, nie musi 
powodować nieważności postępowania, jeżeli z okoliczności sprawy jed-

50 Tak m.in. postanowienie SN z dnia 20 września 2011 r., III PK 32/11, niepubl; posta-
nowienie SN z dnia 9 sierpnia 2011 r., I UK 52/11, LEX nr 1084706. 

51 Wyrok SN z dnia 14 lutego 2007 r., II CSK 436/06, LEX nr 358777.
52 II CKN 757/97, LEX nr 50739.
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noznacznie wynika, że strona zajęła stanowisko co do wszystkich kwestii 
prawnomaterialnych i procesowych występujących w sprawie, zgłosiła 
wszystkie dowody na poparcie swoich twierdzeń, ustosunkowała się do 
twierdzeń strony przeciwnej i do dowodów przeprowadzonych w spra-
wie oraz odmowy przeprowadzenia innych dowodów53.

Konkluzja z analizy orzecznictwa w przedmiocie odroczenia rozpra-
wy prowadzi do tezy, że w przypadku nadzwyczajnej jednorazowej prze-
szkody w sytuacji, gdy realizowane są w trakcie rozprawy uprawnienia 
procesowe, istnieje konieczność składania wyjaśnień, strona będzie mogła 
zapoznać się z opinią biegłego czy wypowiedzieć co do postępowania do-
wodowego na rozprawie poprzedzającej wydanie wyroku; brak odrocze-
nia rozprawy będzie prowadził do pozbawienia możności obrony swoich 
praw i nieważności postępowania54. Niemniej jednak przyczyny odrocze-
nia rozprawy traktować należy w sposób restrykcyjny, mając na wzglę-
dzie efektywność i szybkość postępowania.

4. Osobiste uczestnictwo a ustanowienie pełnomocnika

Analizując charakter pouczenia o celowości ustanowienia pełnomoc-
nika i działaniu przez niego oraz koniecznym udziale stronie w rozpra-
wie, skupić się należy na regulacji art. 212 § 2 k.p.c. Co do zasady strony 
i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem 
osobiście lub przez pełnomocników, zgodnie z regulacją art. 86 k.p.c. Za 
wyjątkiem wskazanego w przepisach bezwzględnego przymusu adwo-
kackiego, strona nie ma obowiązku ustanowienia pełnomocnika proce-
sowego. 

53 Wyrok SN z dnia 16 lipca 2009 r., I CSK 30/09, LEX nr 2395674.
54 Tak zostały zakwalifikowane sytuacje, gdy strona w następstwie choroby nie mo-

gła wziąć udziału w jedynej lub bezpośrednio poprzedzającej wydanie wyroku rozpra-
wy, przed sądem pierwszej lub drugiej instancji, zwłaszcza gdy nie była reprezentowana 
przez profesjonalnego pełnomocnika – m.in. wyroki SN: z dnia 18 marca 1981 r., I PRN 
8/81, OSNC 1981, nr 10, poz. 210, z dnia 10 maja 2000 r., III CKN 416/98, OSNC 2000, nr 2,  
poz. 220, z dnia 28 listopada 1997 r., I CKU 175/97, niepubl., z dnia 15 stycznia 2004 r., II CK 
343/02, niepubl., z dnia 16 kwietnia 2008 r., V CSK 564/07, niepubl. i z dnia 15 marca 2012 r.,  
I CSK 321/11, niepubl.
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Zgodnie z art. 5 k.p.c.55 w razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzie-
lić stronom i uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez ad-
wokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii 
Generalnej Skarbu Państwa niezbędnych pouczeń co do czynności proce-
sowych. Zaś zgodnie z art. 212 § 2 k.p.c. w razie uzasadnionej potrzeby 
przewodniczący może udzielić stronom niezbędnych pouczeń, a stosow-
nie do okoliczności zwraca uwagę na celowość ustanowienia pełnomocni-
ka procesowego56. 

Jak trafnie zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postano-
wienia z dnia 22 sierpnia 2000 r.57, art. 5 k.p.c. może mieć zastosowanie 
wyłącznie w sytuacji, gdy tego wymaga ochrona praw procesowych stro-
ny. Omawiany przepis, a także art. 212 k.p.c., nie może być rozciągnięty 
na sferę przysługującej stronie uprawnień bądź roszczeń przewidzianych 
w przepisach prawa materialnego i sposobu ich realizacji. Przewidziany 
w tych przepisach obowiązek – mogący łagodzić działanie w  postępowa-
niu cywilnym zasady ignorantia iuris nocet – jest wyrazem umiarkowanego 
w tym postępowaniu formalizmu. 

Należy także podzielić pogląd Sądu Najwyższego, że każdy, kto wda-
je się w spór sądowy i decyduje na prowadzenie sprawy bez udziału fa-
chowego pełnomocnika musi zakładać, że posiada dostateczną orientację 
co do sposobu prowadzenia tej sprawy58. W konsekwencji brak pouczenia 
ze strony sądu w zakresie określonym w art. 5 i art. 212 k.p.c., który może 
stanowić uchybienie procesowe w okolicznościach konkretnej sprawy, 
nie może być traktowany jako działanie, które pozbawiło stronę, wbrew 
jej woli, możności podejmowania lub świadomego zaniechania czynności 
procesowych zmierzających do ochrony jej sfery prawnej59. 

Naruszenie art. 5 i art. 212 k.p.c. przez nieudzielenie stronie pouczeń 
co do czynności procesowych, w szczególności zaś pouczenia co do moż-
ności zgłoszenia wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu nie powo-

55 Zob. szerzej A. Góra-Błaszczykowska, Zasada równości stron w aspekcie zmiany przepi-
sów art. 5 i 212 k.p.c. i wynikających z nich obowiązków sądu w postępowaniu cywilnym (uwagi na 
tle orzecznictwa), „Przegląd Sądowy” 2005, nr 10, s. 85 i n.

56 Zob. szerzej K. Weitz, P. Grzegorczyk, Komentarz do art. 212 k.p.c., [w:] T. Ereciński 
(red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie rozpoznawcze, Warszawa 2012, 
s. 1012. i n.

57 III CKN 873/00, niepubl.
58 Wyrok z dnia 5 sierpnia 2005 r., II CK 18/05, niepubl.
59 Tak m.in. wyrok SN z dnia 28 maja 2002 r., II UKN 250/01, niepubl.; wyrok SN 

z dnia 7 lipca 2005 r., II UK 271/04, OSNP 2006, nr 5-6, poz. 95.
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duje nieważności postępowania, lecz może być uchybieniem mogącym 
mieć wpływ na wynik sprawy (art. 3983 § 1 pkt 2 k.p.c.), jeżeli in concreto 
zachodziła potrzeba udzielenia stronie stosownych pouczeń60.

Wskazanie na celowość ustanowienia pełnomocnika procesowego do-
tyczy pełnomocnika o określonych kwalifikacjach. Nastąpi to wówczas, 
gdy strona nie jest w stanie wypełnić ciążących na niej obowiązków proce-
sowych61. Uznać należy, że długotrwała choroba jest sytuacją utrudniającą 
realizację praw i obowiązków procesowych. Udzielenie w tym zakresie 
pouczenia w świetle art. 212 § 2 k.p.c. jest prawidłowym działaniem sądu 
celem zapewnienia realizacji praw strony i umożliwienia jej obrony praw. 
Niewątpliwie jednak skorzystanie z pomocy prawnej udzielanej przez po-
wołanych do tego fachowych pełnomocników należy do dyspozycyjnych 
uprawnień samej strony postępowania sądowego62. 

Strona poinformowana o możliwości czy nawet celowości korzystania 
z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, jest świadoma istnienia takiej 
potrzeby z punktu widzenia sądu i możliwości zaistnienia negatywnych 
konsekwencji. Potrzeba ta może być podyktowana charakterem i zawi-
łością sprawy, a także występować w sytuacjach szczególnych, takich jak 
utrudnione dokonywanie czynności procesowych ze względu na długo-
trwałą chorobę.

Z tego powodu w orzecznictwie sądów wskazuje się negatywne kon-
sekwencje braku reprezentacji strony przez pełnomocnika, ze względu na 
brak nadzwyczajnej przyczyny uzasadniającej odroczenie rozprawy, jaką 
jest cofnięcie pełnomocnictwa. Jak orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach 
wyrokiem z dnia 1 lutego 2013 r.63, cofnięcie adwokatowi z wyboru peł-
nomocnictwa na dzień przed rozprawą nie jest nadzwyczajnym wyda-
rzeniem ani przeszkodą w rozumieniu art. 240 § 1 k.p.c. Także zmiana 
dotychczasowego pełnomocnika procesowego i ustanowienie nowego 
pełnomocnika procesowego nie jest ani nadzwyczajnym wydarzeniem, 
ani przeszkodą, której nie można przezwyciężyć. Jest świadomą decy-
zją strony, która oczywiście ma pełne prawo do zmiany ustanowionego 

60 Wyrok SN z dnia 3 grudnia 1997 r., I CKN 336/97, „Prokuratura i Prawo” 1998,  
nr 7-8, poz. 43.

61  T. Żyznowski, Komentarz do art. 212 k.p.c., [w:] H. Dolecki, T. Wiśniewski (red.), 
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Artykuły 1-366, LEX 2013, http://lex.online.
wolterskluwer.pl

62 Postanowienie SN z dnia 20 stycznia 2000 r., I CKN 359/98, LEX nr 1218206.
63 V ACa 657/12, LEX nr 1286525.
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pełnomocnika, jednakże nie jest podstawą do odroczenia rozprawy64. Po-
dobnie w omawianej sytuacji, strona rezygnując z pomocy pełnomocni-
ka pomimo długotrwałej choroby i niemożności osobistego uczestnictwa 
w rozprawach musiała w obliczu pouczenia sądu z art. 212 § 2 k.p.c. liczyć 
się z negatywnymi konsekwencjami.

Wnioski

Mimo wskazywania w orzecznictwie i literaturze, że przesłanki od-
roczenia rozprawy są uregulowane w sposób zwężający, restrykcyjny 
i nie powinny powodować nadużywania takiego uprawnienia, istnieje 
tu duża uznaniowość sądu. Ze względu na obowiązującą zasadę kon-
centracji materiału oraz potrzebę zachowania niezbędnej sprawności 
postępowania odroczenie rozprawy nie powinno być pochopne. Usta-
wodawca, dopuszczając możliwość odroczenia rozprawy, zdecydował 
jednocześnie, że jest to wyjątek od zasady, zgodnie z którą sąd powinien 
dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedze-
niu65. Dlatego też przyczyny odroczenia rozprawy są dokładnie uregu-
lowane66. Niemniej jednak wskazanie w sposób otwarty przyczyn nie-
obecności strony wywołanych nadzwyczajnym wydarzeniem czy inną 
znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć, nadal po-
woduje trudności w interpretacji i szerokie wykorzystywanie przez stro-
ny swoich uprawnień. W kodeksie nie wyjaśniono, co należy rozumieć 
przez nadzwyczajne wydarzenie będące przyczyną nieobecności strony. 
W doktrynie i w praktyce przyjmuje się, że są to niedające się przewi-
dzieć zdarzenia sił przyrody i inne nagłe zdarzenia, które uniemożliwiły 
stronie stawiennictwo, np. katastrofa kolejowa, wypadek drogowy, po-
wódź, śnieżyca, a nawet zgon osoby bliskiej. Natomiast przesłankę, jaką 
jest nieobecność strony spowodowana inną znaną sądowi przeszkodą, 
której nie można przezwyciężyć, sąd powinien ocenić – czy wskazana 

64 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 25 listopada 2009 r., I ACa 799/09, 
LEX nr 628216.

65 S. Dmowski, K. Kołakowski, Komentarz do art. 214 k.p.c., [w:] K. Piasecki (red.), Ko-
deks postępowania cywilnego, t. I, Komentarz do art. 1-366, Warszawa 2010, s. 1235.

66 T. Wiśniewski, Przebieg procesu cywilnego, Warszawa 2013, http://lex.online.wol-
terskluwer.pl
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przez stronę okoliczność rzeczywiście usprawiedliwia niestawienni-
ctwo67. Trudno uznać za taką przeszkodę przewlekłą chorobę, zwłasz-
cza w sytuacji złych rokowań; powodem odroczenia rozprawy może być 
jedynie niestawiennictwo usprawiedliwione chorobą nagłą. 

W jednej z uchwał Sąd Najwyższy wskazał, że nieobecność strony wy-
wołana długotrwałą chorobą nie uzasadnia odroczenia rozprawy, jeżeli 
w okolicznościach sprawy wniosek o odroczenie rozprawy stanowi nad-
użycie praw procesowych68.

Udział w rozprawie jest tylko prawem strony (art. 211 k.p.c.) i nie 
pociąga za sobą w zasadzie obowiązku stawiennictwa. Zwłaszcza że 
sąd pierwszej i drugiej instancji kilkukrotnie uwzględniał wnioski stro-
ny i odraczał rozprawę. Postępowanie w sprawie trwało już wiele lat i ze 
względu na uzasadniony interes drugiej strony i zasadę równouprawnie-
nia stron, wykluczone jest, aby długotrwała choroba, której czasu trwa-
nia, aczkolwiek udokumentowanego stosownymi zaświadczeniami, nie 
można przewidzieć, może całkowicie tamować bieg procesu. Strona, nie 
mogąc uczestniczyć w rozprawie, powinna zapobiegać wyłączeniu lub 
ograniczeniu jej prawa do obrony przez ustanowienie pełnomocnika pro-
cesowego z wyboru lub z urzędu.

Prowadzenie rozprawy pod nieobecność strony nie będzie prowadzić 
do naruszenia jej prawa do obrony, o ile wcześniej sąd pouczy stronę, 
w świetle art. 212 § 2 k.p.c., o możliwości czy wręcz potrzebie ustanowie-
nia pełnomocnika w sprawie, z równoczesnym zagrożeniem prowadze-
nia postępowania pod jego nieobecność. 

W sytuacji, gdy żądanie odroczenia rozprawy przez stronę powołują-
cą się na okoliczności usprawiedliwiające jej niestawiennictwo, jest doko-
nywane notorycznie, strona cofa upoważnienie pełnomocnikowi i upor-
czywie domaga się osobistego udziału w rozprawie, uznać można, że jest 
to wyraz nadużycia jej uprawnień procesowych i może uzasadniać od-
mowę ochrony w procesie praw tej strony. Jednakże tak może być tylko 
wówczas, gdy sąd ma pewność, że działanie strony podyktowane jest za-
miarem przewleczenia postępowania bądź stanowi szykanę w stosunku 
do strony przeciwnej. Postulat szybkości postępowania jako istotnej idei, 
która powinna być realizowana w świetle art. 6 k.p.c. w każdym procesie, 
nie może przesłaniać prawa strony do obrony i prowadzić do pozbawie-

67 Tamże.
68 Uchwała SN z dnia 11 grudnia 2013 r., III CZP 78/13, „Biuletyn Sądu Najwyższego” 

2013, nr 12, poz. 14.
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nia lub ograniczenia tego prawa. Zatem należy przychylić się do poglądu, 
że długotrwała choroba strony uniemożliwiająca osobisty udział w roz-
prawie po zwróceniu jej uwagi przez przewodniczącego na celowość usta-
nowienia pełnomocnika (art. 212 § 2 k.p.c.) nie uzasadnia odroczenia roz-
prawy w świetle art. 214 § 1 k.p.c. i może być traktowana jako nadużycie 
prawa procesowego. 

Słowa kluczowe: efektywność postępowania, odroczenie rozprawy, osobiste 
uczestnictwo, prawo do obrony, nieważność postępowania
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THE EFFECTIVENESS OF JUDICIAL PROTECTION AND A LACK  
OF THE POSTPONE OF THE HEARING DESPITE BEING INFORMED 

OF THE POSSIBILITY OF ACTION BY PROXY IN THE LIGHT DEFEND 
THEIR RIGHTS

S u m m a r y

Although only some reasons of postponing the hearing and treat them in 
a narrow way, there is a big discretion of the court. The legislature, allowing 
the option of postponement of the hearing, he decided, however, that this 
is an exception to the rule, according to which the court should adjudicate 
at the first hearing. There are different reasons of an absence caused by an 
extraordinary event page, or other known by court obstacles that can not be 
overcome, but it causes an extensive interpretation of such reasons by the 
parties. Conducting the trial in the absence of party will not lead to a breach 
of its rights of defense, unless the court shall instruct the party earlier, in the 
light of Art. 212 § 2 k.p.c. about the possibility, or even the need to appoint an 
attorney in the case, with the simultaneous information about the possibility 
od conducting the proceedings in his absence. It can be also an expression 
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of party’s procedural rights abuse and may justify a refusal of protection of 
the rights of this party. Thus, long-term illness that prevented page personal 
participation in the trial after its attention by the President of the advisability 
of appointing a representative (Art. 212 § 2 of the CCP) does not justify the 
postponement of the trial in light of Art. 214 § 1 k.p.c. and it can be regarded 
as an abuse of procedural law.

Key words: postponement of the hearing, the right to defense, nullity of the 
proceeding, establishing of a proxy

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ И ОТЛОЖЕНИЕ СЛУШАНИЯ ПРИ 
СООБЩЕНИЮ О ВОЗМОЖНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ПО ДОВЕРЕННОСТИ В СВЕТЕ 

ЗАЩИТЫ СВОИХ ПРАВ

Р е з ю м е

Несмотря на примерное указание условий для отложения слушания, 
существует большая свобода действий суда, но не должно это быть по-
спешным действием. Это является исключением из правила, согласно 
которому суд должен стремиться к тому, чтобы принять решение на пер-
вом заседании. Прямое указание причин отсутствия стороны из-за чрез-
вычайных событий, или другого известного суду препятствия, по-преж-
нему вызывает трудности в интерпретации и широкое использование 
сторонами своих прав. Проведение судебного слушания в отсутствии 
стороны, не приведет к нарушению его права на защиту, если суд до того 
проинструктировал сторону, в соответствии с ст. 212 § 2 г.п.к. о возмож-
ности или даже необходимости назначить адвоката по делу. В ситуации, 
когда требование отсрочки слушания подает сторона дела, которая ссы-
лается на обстоятельства, оправдывающие ее отсутствие, можем пред-
положить, что это является выражением ее злоупотреблений процес-
суальными правами и может оправдать отказ от защиты этой сторонe. 
Таким образом, дольносрочная болезнь, которая помешала сторонe лич-
нo участвовать в судебном процессе, после обращения внимания судьей 
на установление адвоката, не оправдывает отсрочку судебного слушания 
согласно ст. 214 § 1 г.п.к. и может быть рассмотрена как злоупотребление 
процессуальным законом. 

Ключевые слова: эффективность производствa, отложениe слушания, 
личное участие, право на защиту, недействительность разбирательства 


