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Naruszenie przez sąd terminu 
instrukcyjnego w postępowaniu cywilnym 

jako podstawa odpowiedzialności 
odszkodowawczej Skarbu Państwa

Streszczenie:

Terminy instrukcyjne są skierowanymi do organów prowadzących postępowanie sądowe 
postulatami wykonania czynności procesowej w ustalonym przez ustawę terminie. Ich prze-
kroczenie nie wywołuje skutków w zakresie ważności czy skuteczności dokonanej przez sąd 
czynności. Rozważenia wymaga kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Pań-
stwa za szkodę wynikłą z przekroczenia przez sąd terminu instrukcyjnego na dokonanie 
czynności procesowej. Podstawę do dochodzenia rekompensaty stanowi art. 417 k.c., po-
wtarzający i rozszerzający regulację konstytucyjną wyrażoną w art. 77 Konstytucji. Naru-
szenie terminu instrukcyjnego stanowi niezgodne z prawem działanie władzy publicznej, 
które może wyrządzić szkodę jednostce, stąd uznać należy, że dopuszczalne jest (przynaj-
mniej teoretycznie) dochodzenie odszkodowania wynikającego z takiego stanu rzeczy.

Słowa kluczowe: termin instrukcyjny, odpowiedzialność Skarbu Państwa, 
odpowiedzialność za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej

1. Wprowadzenie – pojęcie terminu instrukcyjnego

Termin na gruncie prawa procesowego – inaczej, aniżeli ma to miejsce w prawie mate-
rialnym – stanowi czas przewidziany do dokonania czynności procesowej2. Terminy in-
strukcyjne stanowią jeden z rodzajów terminów, przewidzianych we wszystkich gałęziach 

1  Autor jest studentem IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
przewodniczącym Koła Naukowego Postępowania Cywilnego TBSP UJ.

2  H. Pietrzkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2014, s. 337.
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prawa procesowego sądowego w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej3. Skierowane 
są zawsze do organu prowadzącego postępowanie i wyrażają wolę ustawodawcy, ażeby 
w danej kategorii spraw, czy też wykonując dane czynności organ uczynił to niejako poza 
kolejnością innych czynności, a to z uwagi na szczególny interes społeczny lub indywi-
dualny przemawiający za priorytetowym potraktowaniem danej czynności lub sprawy.

Cechą charakterystyczną terminów instrukcyjnych we wszystkich wymienionych 
procedurach jest brak konsekwencji procesowych ich niedopełnienia przez organ pro-
wadzący postępowanie. Pełnią więc one rolę postulatów kierowanych do organów, 
których celem jest usprawnienie postępowania4 i które są obowiązane uwzględnić 
to w miarę możliwości, ale ich niedopełnienie nie skutkuje ani nieważnością czynności, 
ani żadnymi konsekwencjami dla toku postępowania5. Wykonanie czynności z uchy-
bieniem terminu instrukcyjnego nie jest także podstawą do uwzględnienia żądania 
uchylenia czynności w trybie kontroli instancyjnej6.

Podkreślenia wymaga, że pojęcie terminu instrukcyjnego nie należy do języka praw-
nego, lecz prawniczego. Ustawa procesowa nie tylko nie używa tego pojęcia, ale także 
w żaden sposób nie określa expressis verbis skutków naruszenia terminu, jaki wyznacza 
organowi prowadzącemu postępowanie do dokonania danej czynności. Skoro więc 
skutki takie nie były w ustawie przewidziane, tradycyjnie przyjmowano7, że naruszenie 
tego terminu skutków żadnych nie rodzi.

2. Skutki naruszenia terminu instrukcyjnego

Przez wiele lat, przed wejściem w życie obecnej konstytucji, uznawany w doktrynie 
i orzecznictwie był pogląd, że niedochowanie terminu instrukcyjnego nie wywołuje 
żadnych skutków prawnych8. Jest to jednak twierdzenie, które w sposób oczywisty kłóci 
się z zasadą legalizmu wywiedzioną z art. 7 Konstytucji RP. Nie do przyjęcia w państwie 
prawa jest sytuacja, w której organ władzy publicznej (którym przecież jest nie tylko 
organ administracji, ale także sąd cywilny) narusza w sposób oczywisty normę prawną 
o charakterze stanowczym i nie można wywieść z tego faktu żadnych skutków prawnych. 

W moim przekonaniu pogląd o braku skutków prawnych przekroczenia terminu 
instrukcyjnego przez sąd (inny organ prowadzący postępowanie cywilne) jest chybiony. 

3  W postępowaniu cywilnym patrz np. W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2016, 
s. 116, w postępowaniu karnym np. T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warsza-
wa 2014, s. 426, zaś w postępowaniu sądowoadministracyjnym np. B. Adamiak, Postępowanie admi-
nistracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2015, s. 397. Warto zauważyć, że terminy instrukcyjne 
można odnaleźć także w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, patrz np. art. 87 ust. 1 usta-
wy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przez Trybunałem Konstytucyjnym 
(Dz.U z 2016, poz. 2072).

4  H. Pietrzkowski, op.cit., s. 338‒339.
5  M. Sorysz, Terminy w procesie cywilnym, Warszawa 2007, s. 37.
6  Patrz np. w kwestii terminu z art. 329 k.p.c.: M. Manowska [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Ko-
mentarz, red. M. Manowska, Warszawa 2013, s. 532.

7  Chociażby W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 1998, s. 163.
8  Patrz np. W. Broniewicz, Terminy w postępowaniu cywilnym, NP 9/1971, s. 1332‒1333.
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O ile nie sposób nie zgodzić się z twierdzeniem, że czynność dokonana po upływie tegoż 
terminu pozostaje w pełni skuteczna (co wynika a cotrario z treści art. 167 k.p.c.), o tyle 
można wskazać na kilka skutków takiego naruszenia.

W pierwszej kolejności skutkiem uchybienia terminowi instrukcyjnemu może być 
odpowiedzialność dyscyplinarna referenta. Zgodnie bowiem z art. 107 § 1 p.u.s.p.9, sędzia 
odpowiada dyscyplinarnie m.in. za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa. Jak już 
podniesiono powyżej, naruszenie terminu instrukcyjnego stanowi działanie sprzeczne 
z prawem, toteż sędzia, który do tego doprowadza, dopuszcza się obrazy przepisów prawa.

Odpowiedzialność ta jest jednak ograniczona dwojako – poprzez znamiona oczywi-
stości i rażącego charakteru obrazy przepisów prawa10 oraz poprzez wynikającą z ogól-
nych zasad odpowiedzialności karnej, mających zastosowanie także do postępowania 
dyscyplinarnego, zasadę winy11. Zważywszy zaś na występujące w polskim wymiarze 
sprawiedliwości obciążenie sędziów pracą oraz nierealne często terminy instrukcyjne12, 
nie sposób w wielu sytuacjach poczynić sędziemu jakiegokolwiek zarzutu w związku 
z tym uchybieniem. Oprócz tych problemów, ograniczenie skutków naruszenia terminu 
instrukcyjnego do ewentualnej odpowiedzialności dyscyplinarnej osoby odpowiedzial-
nej za to naruszenie jest dla strony postępowania, pokrzywdzonej owym naruszeniem, 
dalece niewystarczające. Z pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego 
stronie nie przypadną bowiem – poza satysfakcją moralną – żadne korzyści. 

Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy z powodu niezacho-
wania przez sąd terminu instrukcyjnego, strona poniosła wymierną, możliwą do wy-
kazania, szkodę. Powstaje więc pytanie, czy strona ma możliwość domagania się jej 
naprawienia przez Skarb Państwa.

3. Problematyka skargi na przewlekłość postępowania w kontekście 
uchybienia terminowi instrukcyjnemu

W kolejnej części opracowania rozważę, czy właściwą drogą służącą do uzyskania re-
kompensaty za szkodę wyrządzoną poprzez uchybienie terminowi instrukcyjnemu 
może być skarga na przewlekłość postępowania.
9  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz.U. z 2016, poz. 2062).
10  Warto jednak wskazać, że w ocenie Sądu Najwyższego samo przekroczenie terminu instrukcyjnego 
określonego w art. 329 k.p.c., bez względu na jego długość, stanowi oczywiste – choć niekoniecznie 
rażące – naruszenie prawa; patrz w tym zakresie chociażby wyrok SN z 28 października 2011 r., SNO 
42/11, LEX nr 1288899. Warto przy tym podkreślić, że w praktyce sądownictwa pojawia się tendencja 
do surowszego traktowania terminu z art. 329 k.p.c., niźli innych terminów instrukcyjnych.

11  Patrz wyroki SN z 27 czerwca 2002 r., SNO 18/02, LEX nr 470242 czy z 17 maja 2007 r., SNO 28/07, 
OSN-SD z 2007 r., poz. 45.

12  Wskazać można jako typowy ich przykład choćby art. 7672 § 1 k.p.c. w stanie prawnym obowiązującym 
do 21 września 2016 r. Zgodnie z tym przepisem, sąd rozpoznaje skargę [na czynności komornika – P. J.] 
w terminie tygodniowym od dnia jej wpływu do sądu. Do 21 września 2016 r. skarga taka była wnoszo-
na bezpośrednio do sądu, który przesyłał jej odpis komornikowi z żądaniem uzasadnienia czynności 
i przesłania akt egzekucyjnych (art. 767 § 4 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym do 21 września 2016 r.). 
W takiej sytuacji uczynienie zadość terminowi określonemu w ustawie było zupełnie niemożliwe, gdyż 
więcej niż przewidziany tydzień trwał sam obieg korespondencji.
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Środek ten został wprowadzony do polskiego systemu prawnego 17 września 
2004 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na na-
ruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nie-
uzasadnionej zwłoki13. Regulacja ta jest pokłosiem wyroku Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka z dnia 26 października 2000 r. w sprawie Kudła przeciwko Polsce 
(skarga nr 30210/96), w której Trybunał uznał, że w polskim systemie prawnym brak 
jest skutecznego środka odwoławczego, o którym mowa w art. 13 EKPCz14, służącego 
do ustalenia i usunięcia skutków naruszenia prawa do rozpoznania sprawy przez sąd 
w rozsądnym terminie. Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy strona może wnieść skargę 
o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło naruszenie jej 
prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli postępowanie w tej 
sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia tych okoliczności faktycznych 
i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo dłużej niż to konieczne 
do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądo-
wego. Przepis ten wprowadza definicję przewlekłości postępowania, a przynajmniej 
kryteria, którymi należy się kierować dla ustalenia tego stanu. W tym celu nakazuje 
przyrównanie czasu trwania konkretnego postępowania cywilnego do czasu potrzeb-
nego do wyjaśnienia istotnych dla sprawy okoliczności. 

Tak skonstruowana skarga na przewlekłość postępowania będzie nieprzydatna dla 
wymuszania na organach procesowych wykonywania czynności w określonych w usta-
wie terminach instrukcyjnych i to z dwóch powodów. 

Po pierwsze, konstrukcja skargi odwołuje się do czasu trwania całego postępowania 
sądowego15 i nie nadaje się do reakcji na naruszenia terminów konkretnych, często drob-
nych czynności procesowych, jakimi są z reguły terminy instrukcyjne. W orzecznictwie 
uznaje się, że jeśli całe postępowanie nie toczy się w sposób nadmiernie rozciągnięty 
w czasie, zaś czynności organu procesowego podejmowane są w rozsądnych terminach, 
przekroczenie terminów instrukcyjnych określonych w ustawie procesowej dla doko-
nania konkretnych czynności nie będzie stanowić przewlekłości postępowania w rozu-
mieniu tej ustawy16. Pogląd ten, jakkolwiek nieszczególnie korzystny dla stron, należy 
w pełni podzielić. Skarga została bowiem ustanowiona celem ochrony konstytucyjnego 
(art. 45 ust. 1 Konstytucji RP) i konwencyjnego (art. 6 ust. 1 EKPCz) prawa do rozpo-
znania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, czy też w rozsądnym terminie. To zaś pojęcie 

13  Obecnie ustawa ta nosi nazwę ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy 
w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu 
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (t. j. Dz.U. z 2016, poz. 1259), dalej: „ustawa o skardze”.

14  Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopa-
da 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993, 
Nr 61, poz. 284 ze zm.).

15  Patrz P. Górecki, S. Stachowiak, P. Wiliński, Skarga na przewlekłość postępowania przygotowawczego 
i sądowego. Komentarz, Warszawa 2010, s. 41‒42.

16  Patrz postanowienie SA w Katowicach z 30 września 2013 r., I S 117/13, LEX nr 1378727, a także – 
w stosunku do terminów instrukcyjnych w postępowaniu sądowoadministracyjnym – postanowienie 
NSA z 6 października 2011 r., I OPP 62/11, LEX nr 964669.
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nie odnosi się do abstrakcyjnie określonego czasu17, lecz do czasu niezbędnego do roz-
poznania konkretnej sprawy – jest więc zawsze oceniane na gruncie konkretnej, zawisłej 
przed sądem sprawy. Do nieuzasadnionej zwłoki dochodzi, gdy nie ma wystarczających 
powodów do przedłużania postępowania albo powody te nie są aprobowane z punktu 
widzenia skutecznej ochrony sądowej18. Naruszenie abstrakcyjnie określonego, często 
bardzo krótkiego terminu instrukcyjnego na załatwienie konkretnej sprawy nie może 
równocześnie skutkować uznaniem naruszenia konstytucyjnych i konwencyjnych praw 
skarżącego, a więc uwzględnieniem skargi na przewlekłość postępowania.

W drugiej kolejności podnieść należy, że terminy instrukcyjne z reguły (choć nie 
zawsze, patrz np. art. 329) dotyczą drobnych kwestii incydentalnych, mających jednak 
fundamentalne znaczenie dla zapewnienia ochrony dochodzonych w postępowaniu 
sądowym praw. Ustawodawca używa ich, gdy dynamika rozwoju sytuacji jest na tyle 
duża, że zwłoka z wydaniem orzeczenia przez organ prowadzący postępowanie może 
zniweczyć lub znacznie ograniczyć skutki rozstrzygnięcia. Taki charakter mają przede 
wszystkim: tygodniowy termin na rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie roszcze-
nia i miesięczny na wyznaczenie rozprawy w tym przedmiocie (art. 737 k.p.c.), tygo-
dniowy termin na rozpoznanie skargi na czynności komornika (art. 7672 § 1 k.p.c.), 
czy trzydniowy termin na nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności 
(art. 7811 k.p.c.). W przypadku tego typu terminów oczywistym jest, że skorzystanie 
ze środka ochrony, jakim jest skarga na przewlekłość postępowania, jest działaniem 
nie tylko bezcelowym, ale w wielu wypadkach wręcz absurdalnym. Jakkolwiek bowiem 
sądy bardzo często przekraczają wspomniane terminy instrukcyjne, tak przekroczenia 
te z reguły są drobne, kilku czy kilkunastodniowe. Uruchamianie więc mechanizmu 
skargi na przewlekłość postępowania, wymagającego przekazania akt sądowi nad-
rzędnemu, zapoznania się z nimi przez ten sąd i wydania orzeczenia w składzie trzy-
osobowym zajmą z pewnością znacznie więcej czasu. Podczas trwania tych czynności 
sąd meriti nie będzie mógł wykonać spóźnionego działania z tej choćby prozaicznej 
przyczyny, że nie będzie dysponować aktami. Art. 11 ustawy o skardze wskazuje, że jej 
rozpoznanie powinno odbyć się w ciągu dwóch miesięcy od złożenia skargi, jednako-
woż ten termin także ma charakter instrukcyjny19. Nawet jednak uznając, że sąd rozpo-
znający skargę na przewlekłość postępowania rozpozna ją w terminie dwumiesięcznym, 
niewątpliwie korzystniejsze z punktu widzenia strony jest odczekanie kilku dni czy 
tygodni pomiędzy upływem terminu instrukcyjnego do dokonania czynności przez 
sąd a faktycznym dokonaniem tej czynności, aniżeli złożenie skargi na przewlekłość 
postępowania i zagwarantowanie sobie, że czynność nie zostanie dokonana w ciągu 
najbliższych dwóch miesięcy.

17  P. Grzegorczyk, K. Weitz [w:] Konstytucja RP. Tom 1. Komentarz art. 1‒86, red. M. Safjan, L. Bosek, 
Warszawa 2016, s. 1146.

18  Patrz wyrok TK z 18 lutego 2009 r., Kp 3/08, OTK-A nr 2/2009, poz. 9.
19  A. Pietryka [w:] P. Kładoczny (et al.), Skarga na przewlekłość postępowania. Komentarz do usta-
wy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym 
prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, 
Warszawa 2010, s. 130.
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Po trzecie w końcu i najważniejsze, zupełnie inny jest cel skargi aniżeli odszkodo-
wania będącego przedmiotem niniejszego opracowania. Skarga stanowi środek zapo-
biegający naruszeniu prawa podmiotowego wyrażonego w art. 45 ust. 1 Konstytucji 
i art. 6 ust. 1 Konwencji20. Przewlekłe prowadzenie postępowania samo w sobie narusza 
prawo podmiotowe jego stron, albowiem jest to prawo właśnie do tego, żeby postępo-
wanie toczyło się bez nieuzasadnionej zwłoki21. Tymczasem, charakter odszkodowania 
będącego przedmiotem niniejszego opracowania jest zupełnie inny. Naruszenie ter-
minu instrukcyjnego nie stanowi bowiem naruszenia prawa podmiotowego, a jedynie 
prawa przedmiotowego. Odpowiedzialność nie wynika więc z samego tylko naruszenia, 
a z wyrządzonej szkody – uchybienie terminowi jest jedynie bezprawnym działaniem, 
które szkodę tę wywołuje.

Z powyższych przyczyn skarga na przewlekłość postępowania nie będzie środkiem 
ani rozsądnym, ani skutecznym w przypadku znacznej większości naruszeń przez 
organ prowadzący postępowanie terminów instrukcyjnych. 

4. Konstytucyjne ramy odpowiedzialności Skarbu Państwa za działanie 
władzy publicznej

Jak ustalono powyżej, przepisy publicznoprawne nie zapewniają żadnego realnego 
mechanizmu mającego zapewnić stronie ochronę. Należy więc szukać ich w prawie 
prywatnym. Rozważania dotyczące tej materii rozpocząć wypada od podstawy konsty-
tucyjnej dla takich roszczeń. Stanowi ją art. 77 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którym 
każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgod-
ne z prawem działanie organu władzy publicznej. Został on umiejscowiony w części 
rozdziału II ustawy zasadniczej, zatytułowanej „środki ochrony wolności i praw”. Moż-
na więc wywieść wniosek, że stanowi nie tylko konstytucyjnie gwarantowane prawo 
podmiotowe, ale i środek ochrony innych praw22.

Dalej, koniecznym jest dostrzeżenie, że przepis ten zawiera własną treść norma-
tywną. Stanowi coś więcej niż normę programową, wskazującą na ideę odpowiedzial-
ności państwa za własne bezprawie – kreuje on prawo podmiotowe o sprecyzowanym 
zakresie przedmiotowym, podmiotowym i określonej treści23. Podstawą roszczenia – 
w razie braku odpowiedniego przepisu rangi ustawowej – mogłaby być równie dobrze 

20  K. Sadowski, O.M. Piaskowska [w:] Przewlekłość postępowania w sprawach cywilnych, red. O.M. Pia-
skowska, Warszawa 2016, s. 44‒45.

21  Ibidem, s. 30.
22  Patrz L. Bosek [w:] Konstytucja…, s. 1733.
23  Wskazują na to M. Safjan i K.J. Matuszyk dodając, że w uznanie przeciwne pozbawiłoby art. 77 
ust. 1 Konstytucji RP jakiejkolwiek mocy normatywnej, albowiem odpowiedzialność państwa za swo-
je działanie (oparta jednak na zasadzie winy) wywieść można z zasad prawa zobowiązań i już przed 
wejściem w życie Konstytucji z 1997 r. była powszechnie uznana; patrz M. Safjan, K.J. Matuszyk, Od-
powiedzialność odszkodowawcza władzy publicznej, Warszawa 2009, s. 27‒28. Podobnej argumentacji 
używa P. Granecki, Odpowiedzialność cywilna Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną działaniem swojego 
funkcjonariusza (wybrane zagadnienia), Palestra 11‒12/2000, s. 17.
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stosowana bezpośrednio norma konstytucyjna. Pogląd ten – jakkolwiek podzielany nie-
mal24 jednogłośnie przez doktrynę – nie jest jednak aprobowany równie mocno przez 
orzecznictwo25, co należy – zgadzając się w pełni z E. Łętowską26 – ocenić krytycznie. 

Na gruncie art. 77 ust. 1 Konstytucji przesłankami odpowiedzialności odszkodo-
wawczej będą: działanie (rozumiane zarówno jako działanie sensu stricto, jak i za-
niechanie27) organu władzy publicznej, niezgodność z prawem, szkoda oraz związek 
przyczynowy. Nie będzie przesłanką odpowiedzialności wina w działaniu organu, 
co jednoznacznie przesądził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 4 grudnia 2001 r., 
SK 18/0028.

5. Ustawowe ramy odpowiedzialności Skarbu Państwa za działanie władzy 
publicznej w kontekście przekroczenia terminu instrukcyjnego

Zasady i przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za działanie 
władzy publicznej sprecyzowane są w art. 417 i art. 4171 k.c. Pierwszy z nich stanowi 
normatywne powtórzenie zawartej w art. 77 ust. 1 Konstytucji RP zasady odpowie-
dzialności państwa i wskazuje na Skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego 
lub inną osobę prawną wykonującą władzę publiczną z mocy prawa jako podmioty 
zobowiązane do naprawienia wyrządzonej szkody. Dodatkowo, wyraża expressis verbis 
wspomnianą wyżej zasadę, że poprzez działanie władzy publicznej rozumieć należy 
także zaniechanie działania, do którego podmiot ten był zobowiązany. 

Aby ustalić, czy przekroczenie terminu instrukcyjnego mieści się w hipotezie normy 
wyrażonej w art. 417 k.c. (a co za tym idzie – art. 77 ust. 1 Konstytucji), konieczne jest 
omówienie przesłanek odpowiedzialności Skarbu Państwa.

Pierwszą przesłanką, którą należy poddać analizie, jest szkoda, niezbędna dla każ-
dej niemal odpowiedzialności odszkodowawczej29. Przez pojęcie szkody rozumieć 

24  Owo „niemal” wynika z odosobnionego poglądu wyrażanego pod koniec lat dziewięćdziesiątych 
przez A. Szpunara; patrz np. A. Szpunar, O odpowiedzialności odszkodowawczej państwa, PiP nr 6/1999, 
s. 86‒91.

25  Patrz – tylko spośród najnowszych orzeczeń – wyrok SA w Warszawie z 26 kwietnia 2013 r., I ACa 
1367/12, LEX nr 1316304 i z 19 maja 2016 r., I ACa 1114/15, LEX nr 2075735; wyrok SA w Łodzi 
z 17 lipca 2013 r., I ACa 91/13, LEX nr 1356579.

26  Patrz np. E. Łętowska, Glosa do wyroku SN z 15 maja 2000 r., II CKN 293/00, OSP nr 12/2000, s. 632‒633.
27  P. Garnecki, Odpowiedzialność…, s. 20.
28  Dz.U. Nr 145, poz. 1638, OTK nr 8/2001, poz. 256.
29  System prawa cywilnego, tak polskiego jak i unijnego, zna jednak pojęcie odszkodowania zryczałto-
wanego, gdzie ani istnienie, ani wysokość szkody nie podlegają udowodnieniu, zaś dla odpowiedzial-
ności wystarczające jest zaistnienie zdarzenia, które w ocenie ustawodawcy z reguły wiąże się ze szkodą. 
Przykładowo wskazać można na art. 481 § 1 k.c. czy art. 7 rozporządzenia nr 261/2004/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy 
dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, 
uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L nr 46 z 17 lutego 2004 r.). Nawet jednak 
w tym wypadku, konstrukcyjnie nie jest to odszkodowanie „bez szkody”, ale „bez obowiązku wykazy-
wania faktu i wysokości szkody”, a więc oparte na założeniu, że szkoda rzeczywista istnieje i jest zbliżona 
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należy prawnie relewantny uszczerbek w dobrach osoby poszkodowanej30. Upraszczając 
w znacznym stopniu prowadzone od lat w doktrynie prawa cywilnego spory na temat 
właściwego sposobu jej ustalenia31, ograniczyć się na potrzeby niniejszego opracowa-
nia należy do sformułowania elementarnego. Wskazać zatem wystarczy, że ustala się 
ją poprzez porównanie hipotetycznego stanu majątkowego poszkodowanego w razie 
niezaistnienia analizowanego zdarzenia ze stanem rzeczywistym ceteris paribus, a więc 
opierając się na metodzie dyferencyjnej obliczenia szkody32.

Naprawienia szkody wyrządzonej działaniem władzy publicznej domagać się można 
zarówno w zakresie szkody majątkowej, jak i niemajątkowej33. Przedmiotem zaintereso-
wania w opracowaniu będzie jednak wyłącznie szkoda majątkowa. Sposób wyliczenia 
i dowodzenia szkody, której naprawienia poszkodowany żąda na podstawie art. 417 k.c. 
opiera się na zasadach ogólnych i nie różni się od procesu wyliczenia i dowodzenia 
szkody, której naprawienie dochodzone jest na podstawie art. 415 k.c.34

Mając na względzie powyższe rozumienie szkody jest jak najbardziej możliwa do wy-
obrażenia sytuacja, w której na skutek naruszenia terminu instrukcyjnego niebędącego 
jednak przewlekłością postępowania, zostanie wyrządzona szkoda. Najbardziej oczy-
wistymi przykładami, jakie można w tym zakresie podać, będzie choćby niemożność 
wyegzekwowania prawomocnie zasądzonego roszczenia na skutek niewypłacalności 
dłużnika w przypadku, gdy sąd nada klauzulę wykonalności po upływie trzydniowego 
terminu określonego w art. 7811 k.p.c., czy niemożność odzyskania wyegzekwowanego 
świadczenia, gdy sąd nie rozpozna skargi na czynności komornika w terminie 7 dni 
(art. 7672 § 1 k.p.c.). 

Kolejną niezbędną przesłanką odpowiedzialności z art. 417 k.c. jest niezgodność 
z prawem. Tylko bowiem (z zastrzeżeniem art. 4172 k.c.) takie działanie władzy pu-
blicznej może stanowić podstawę jej odpowiedzialności odszkodowawczej. Zauważyć 
należy już na początku, że pojęcie owe na gruncie omawianego przepisu winno być ro-
zumiane nieco węziej aniżeli wskazywałaby na to tradycyjna, cywilistyczna konstrukcja 
bezprawności35. Nie bez powodu bowiem ustawodawca użył w przepisie tym sformuło-
wania „niezgodności z prawem” zamiast „bezprawności”. Działaniem mieszczącym się 
w hipotezie art. 417 k.c. będzie więc tylko działanie sprzeczne z konkretną normą praw-

do zryczałtowanej. Szerzej na ten temat patrz np. T. Dybowski [w:] System prawa cywilnego. Tom III, 
część I, red. Z. Radwański, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981, s. 197‒198.

30  R. Longchamps de Berier, Zobowiązania, Poznań 1948, s. 239.
31  Patrz w tym zakresie M. Kaliński [w:] System prawa prywatnego. Tom 6, red. A. Olejniczak, Warsza-
wa 2014, s. 127‒180.

32  Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2016, s. 94.
33  Tak: Z. Banaszczyk, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej, 
Warszawa 2015, s. 125 oraz E. Bagińska, Odpowiedzialność odszkodowawcza za wykonywanie władzy 
publicznej, Warszawa 2006, s. 416, odmiennie, powołując się na orzecznictwo SN z lat sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych i pomimo zwrócenia uwagi na ewentualny problem niezgodności takiego rozu-
mienia art. 417 k.c. z art. 77 Konstytucji – J.J. Skoczylas, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez 
władzę publiczną, Warszawa 2005, s. 185‒187.

34  Z. Banaszczyk, op.cit., s. 125‒126.
35  M. Safjan, K.J. Matuszyk, op.cit., s. 46‒47.
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ną znajdującą swoje oparcie w przepisie prawa, nie zaś sprzeczne z zasadami współżycia 
społecznego czy ogólnymi wartościami prawa. Naruszenie terminu instrukcyjnego 
spełnia tę przesłankę w sposób oczywisty – konkretne, wyrażone w dniach terminy 
dokonania określonych czynności są wskazane wprost w przepisie rangi ustawowej. 
Niewykonanie czynności w przepisanym terminie – bez względu na jego konsekwencje 
dla toku procesu – stanowi sprzeczne z prawem zaniechanie.

Rozważając kwestię sprzeczności z prawem działania władzy publicznej (zwłaszcza 
zaś sądu) nie sposób jednak przejść obojętnie wobec wyroku TK z 27 października 
2015 r.36 Trybunał uznał w nim, że zgodny z art. 77 ust. 1 w zw. z art. 31 ust. 3 Kon-
stytucji RP jest art. 4171 § 2 zd. 1 k.c. rozumiany w ten sposób, że naprawienia szkody 
wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia sądu cywilnego można żądać 
po stwierdzeniu jego oczywistej i rażącej niezgodności z prawem, która ma zarazem 
charakter obiektywny. Trybunał zaaprobował więc dalsze zawężenie odpowiedzialności 
Skarbu Państwa za bezprawne działanie sądu tylko do działania „oczywiście” i „rażąco” 
niezgodnego z prawem.

Nie wgłębiając się w znaczenie przesłanki rażącego naruszenia prawa i nie rozważa-
jąc, dlaczego Trybunał odmówił naprawienia szkody osobie poszkodowanej „nierażą-
cym” naruszeniem prawa przez sąd, należy wskazać, że pomiędzy wydaniem orzecze-
nia, które jest sprzeczne z prawem, a wydaniem orzeczenia po upływie przewidzianego 
przez prawo terminu istnieje zasadnicza różnica. Oceniając niezgodność z prawem 
orzeczenia sądu – zwłaszcza zaś orzeczenia prawomocnego, takim bowiem zajmował 
się Trybunał we wzmiankowanym wyroku – należy mieć na względzie po pierwsze 
skutki prawne, jakie wywołuje wyrok prawomocny (art. 365 § 1 k.p.c.), po drugie po-
stulat trwałości orzeczeń i założenie, że uprawomocnienie się wyroku ma definityw-
nie kończyć spór o prawo podmiotowe37, po trzecie w końcu specyfikę sprawowania 
władzy sądowniczej i niezawisłość sędziowską. Ich immanentną cechą jest możliwość 
i konieczność dokonywania wykładni prawa i wyboru jednego spośród możliwych 
rezultatów tej wykładni38.

Tego typu okoliczności, które powinny mieć wpływ na ustalanie niezgodności 
z prawem prawomocnego orzeczenia w sposób ostrożny aż do granic ochrony praw 
podmiotowych39, nie występują w przypadku przekroczenia terminu instrukcyjnego. 
Po pierwsze, w omawianym przypadku brak jest konieczności zachowania powścią-
gliwości wynikającej z prawomocności orzeczenia, bo to nie treść, lecz czas wydania 
orzeczenia stanowi o sprzeczności z prawem. Po drugie zaś – normy kreujące terminy 
instrukcyjne są jasne, precyzyjne i nie wymagają żadnego bardziej skomplikowanego 
procesu wykładniczego. Mając na uwadze powyższe rozważania uznać należy, że prze-
kroczenie terminu instrukcyjnego jest działaniem niezgodnym z prawem w rozumieniu 
art. 417 k.c.

36  SK 9/13, OTK-A nr 9/2015, poz. 151.
37  Z. Resich, Res iudicata, Warszawa 1978, s. 29.
38  Wyrok SN z 13 czerwca 2012 r., V CSK 328/12, LEX nr 1381041.
39  Patrz cytowany już wyrok Trybunału SK 9/13.
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Następnym zagadnieniem jest problematyka wykonywania władzy publicznej. Przy 
omawianiu tej przesłanki wskazuje się w doktrynie40 i orzecznictwie41, że mowa tylko 
o takim działaniu, które stanowi wykonywanie władzy (imperium), nie zaś upraw-
nień gospodarczych jednostek publicznych (dominium). Organem władzy publicznej 
na gruncie art. 77 ust. 1 Konstytucji jest zaś każdy organ wykonujący zadania z zakresu 
władzy publicznej, bez względu na to, czy mowa o władzy ustawodawczej, wykonawczej, 
czy sądowniczej42. 

Wobec powyższego, nie sposób nie dojść do przekonania, że działalność jurysdykcyj-
na sądu – jako sprawowanie władzy sądowniczej, jednej z trzech określonych w art. 10 
Konstytucji rodzajów władzy publicznej – będzie wykonywaniem władzy publicznej. 

Ostatnią przesłanką wymagającą rozważenia w ramach odpowiedzialności odszko-
dowawczej Skarbu Państwa opartej o art. 417 k.c. jest związek przyczynowy pomiędzy 
szkodą a bezprawnym działaniem władzy publicznej. Także i w tym zakresie wska-
zany reżim odpowiedzialności nie różni się zasadniczo od „ogólnego”, wyrażonego 
w art. 415 k.c., więc i dla tej działalności znajdzie zastosowanie art. 361 § 1 k.c.43 Pod-
stawą odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim systemie prawa prywatnego jest 
adekwatny44 czy też normalny45 związek przyczynowy. Wyraża się on w tym, że pomię-
dzy zdarzeniem a szkodą musi wystąpić normalne, typowe lub oczekiwane w zwykłej 
kolejności rzeczy powiązanie46. Ocena ta powinna wynikać z zasad wiedzy naukowej 
i opierać się na całokształcie okoliczności sprawy47.

Na gruncie rozpatrywanego zagadnienia nie sposób wykluczyć związku przyczyno-
wego pomiędzy naruszeniem terminu instrukcyjnego a szkodą, pytanie jednak brzmi, 
czy będzie to normalny związek przyczynowy. Powstaje bowiem pytanie, czy oczywi-
stym, normalnym i typowym skutkiem – przykładowo – wydania powodowi tytułu 
wykonawczego z kilkudniowym czy kilkutygodniowym opóźnieniem względem ter-
minu instrukcyjnego jest niemożność jego realizacji w przypadku niewypłacalności 
dłużnika. W związku z powyższym pojawiają się w tym miejscu dwa zagadnienia.

Po pierwsze, ażeby można było uznać, że pomiędzy zdarzeniem a szkodą ist-
nieje jakikolwiek związek przyczynowy o charakterze kauzalnym, trzeba wykazać, 

40  M. Safjan, K.J. Matuszyk, op.cit., s. 37; E. Bagińska, op.cit., s. 242; P. Dzienis, Odpowiedzialność cywilna 
władzy publicznej, Warszawa 2006, s. 174.

41  Patrz np. wyrok SN z 5 września 2008 r., I CSK 41/08, OSNC-ZD nr 4/2009, poz. 89, wyrok SA 
w Warszawie z 20 listopada 2013 r., VI ACa 102/13, LEX nr 1419171.

42  M. Safjan, K.J. Matuszyk, op.cit., s. 23.
43  Z. Banaszczyk, op.cit., s. 164.
44  M. Kaliński [w:] System prawa prywatnego…, s. 127.
45  T. Wiśniewski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 3, red. J. Gudowski, Warszawa 2013, s. 83.
46  Ibidem, s. 84.
47  Wyrok SN z 2 czerwca 1956 r., III CR 515/56, OSN-CK nr 1/1957, poz. 24. Co ciekawe, Sąd Najwyższy 
we wskazanym orzeczeniu wyraźnie rozróżnił adekwatny związek przyczynowy (opierający się na do-
świadczeniu życiowym i wiedzy powszechnej) od normalnego związku przyczynowego (opierającego 
się na wiedzy naukowej), dając prymat temu drugiemu. Koncepcja ta – niewątpliwie interesująca – nie 
znalazła jednak szczególnego poklasku i pojęcia „adekwatny” i „normalny” używa się dla określenia 
związku przyczynowego z art. 361 § 1 k.c. zamiennie.
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że zdarzenie rodzące odpowiedzialność warunkowało wystąpienie skutku, a więc gdyby 
odpadło to zdarzenie, odpadłby i skutek48. Przekładając to na realia analizowanego 
przykładu, koniecznym jest ustalenie, że gdyby wierzyciel otrzymał tytuł egzekucyjny 
wraz z klauzulą nadaną w ciągu 3 dni, egzekucja byłaby skuteczna. Jest to w wielu 
przypadkach zadanie nie do wykonania dla powoda, którego obciąża w tym zakresie 
dowód na zasadach ogólnych, określonych w art. 6 k.c. Można jednak wyobrazić sobie 
taki dowód – przykładowo: powód wskazuje na inny tytuł wykonawczy, wystawiony 
przeciwko temu samemu dłużnikowi na rzecz innego wierzyciela później niż dzień, 
w którym upłynął termin do nadania klauzuli „jego” tytułowi egzekucyjnemu, ale 
wcześniej niż rzeczywisty czas nadania tej klauzuli opiewający na wyższą kwotę i w ca-
łości wyegzekwowany.

Oczywiście pozytywne przejście testu warunkowości jest koniecznym, ale nie 
wystarczającym warunkiem ustalenia związku przyczynowego, o którym mowa 
w art. 361 k.c. Test ten wyznacza bowiem szerszy niż art. 361 § 1 k.c. zakres przyczy-
nowości49. W tym miejscu pojawia się drugie zagadnienie, mianowicie zaś ustalenie, czy 
niemożność wykonania orzeczenia lub inne nieodwracalne skutki, jakie mogą wiązać 
się z wydaniem go z uchybieniem terminu instrukcyjnego, są normalnym następstwem 
tego uchybienia. 

Należy w tym zakresie podzielić pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku 
z 26 stycznia 2017 r.50, odnoszący się co prawda do przewlekłości postępowania, ale 
możliwy do zastosowania także w omawianej sytuacji, że związek pomiędzy przedłu-
żonym czasem oczekiwania na orzeczenie a szkodą występuje wtedy, gdy brak było jakiś 
atypowych czy nadzwyczajnych okoliczności, z których ta szkoda by wynikała. Jeśli 
więc powstanie szkody jest łatwym do przewidzenia skutkiem przekroczenia terminu 
instrukcyjnego, należy uznać, że związek taki zachodzi. Sytuacja musi oczywiście być 
rozstrzygana indywidualnie i nie sposób poczynić większych uogólnień.

Na marginesie tych rozważań warto wskazać na jeszcze jedną okoliczność, powo-
dującą zasadnicze trudności z wykazaniem związku przyczynowego. Kodeks postę-
powania cywilnego określa terminy instrukcyjne dla dokonania przez sąd pewnych 
czynności konwencjonalnych, nie określa jednak w żaden sposób terminów doręczenia 
stronom efektów tych czynności. Tymczasem to z doręczeniem postanowienia w przed-
miocie zabezpieczenia (termin tygodniowy i miesięczny z art. 737 k.p.c.), postanowienia 
wydanego na skutek skargi na czynności komornika (termin siedmiodniowy z art. 7672 
§ 1 k.p.c.) czy tytułu wykonawczego obejmującego tytuł egzekucyjny wraz z nadaną 
przez sąd klauzulą wykonalności (termin trzydniowy z art. 7811 k.p.c.) prawo procesowe 
wiąże określone skutki. Dopiero po otrzymaniu odpisu orzeczenia możliwe jest podję-
cie przez stronę określonych, wymagających pośpiechu czynności, w których zawiera 
się sens terminów instrukcyjnych. Skoro tak, Skarb Państwa, w odpowiedzi na żądanie 
odszkodowania, jako najbardziej oczywistą linię obrony może wskazać, że powód nie 

48  M. Kaliński, Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2011, s. 367‒368.
49  A. Koch, Związek przyczynowy jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym, 
Warszawa 1975, s. 87‒89, 123‒124.

50  I CSK 45/16, LEX nr 2269101.
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jest w stanie wykazać, kiedy otrzymałby odpis wydanego orzeczenia choćby nawet 
wydane zostało z zachowaniem terminu instrukcyjnego. 

Podsumowując rozważania niniejszej części opracowania, wskazać należy z całym 
przekonaniem, że możliwe jest (choć dowodowo mocno utrudnione), ażeby z prze-
kroczeniem terminu instrukcyjnego przez sąd powiązać szkodę spełniającą wszystkie 
przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, o których mowa 
w art. 417 k.c.

6. Problematyka prejudykatu

Paragrafy 1‒3 art. 4171 k.c. przewidują pewne modyfikacje zasad odpowiedzialności 
Skarbu Państwa za konkretne, określone w nich przypadki bezprawnego działania 
władzy publicznej. Nie tracą one swoich cech omówionych powyżej51, jednakże dla ich 
dochodzenia konieczne jest uprzednie uzyskanie prejudykatu, czyli orzeczenia stwier-
dzającego uprzednio bezprawność takiego działania.

W kontekście omawianego tematu należy zwrócić uwagę w szczególności na treść 
§ 3 tego artykułu. Zgodnie z powołanym przepisem, jeżeli szkoda została wyrządzo-
na przez niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich wydania przewiduje 
przepis prawa, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępo-
waniu niezgodności z prawem niewydania orzeczenia lub decyzji, chyba że przepisy 
odrębne stanowią inaczej. Poprzez niewydanie orzeczenia lub decyzji rozumieć należy 
zarówno niewydanie go w ogóle, gdy obowiązek taki przewiduje przepis prawa (np. za-
niechanie nadania wyrokowi uwzględniającemu roszczenie uznane w toku procesu 
przez pozwanego rygoru natychmiastowej wykonalności), jak i niewydanie go w czasie 
odpowiednim, czyli przewlekłość postępowania52. Przepis ten został dołączony do re-
gulacji ustalającej zasady odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa po to, 
ażeby odciążyć sąd badający zasadność roszczenia odszkodowawczego od obowiązku 
ustalenia zaniechania po stronie organu, który w przekonaniu żądającego ochrony 
prawnej nie wydał orzeczenia, do którego wydania był zobowiązany, zaś szerzej – aby 
nie kwestionować w drodze powództw odszkodowawczych prawomocnych decyzji 
procesowych sądów i organów administracji publicznej53. Ustanawia on ogólną zasa-
dę, zgodnie z którą do dochodzenia roszczeń wynikających z tzw. zaniechania jurys-
dykcyjnego konieczne jest wcześniejsze uzyskanie prejudykatu, stwierdzającego fakt 
niewydania rozstrzygnięcia mimo takiego obowiązku. 

Należy więc rozważyć, czy wydanie przez sąd orzeczenia z przekroczeniem termi-
nu instrukcyjnego mieści się w hipotezie normy prawnej wyrażonej w treści art. 4171 

§ 3 k.c. i wobec tego ustawodawca wymaga dla sytuacji tej prejudykatu, czy też znajduje 

51  G. Bieniek [w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 3…, s. 498; Z. Banaszczyk, op.cit., s. 188.
52  I. Karasek, Komentarz do ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U.04.162.1692), Lex/el. 2004, czy A. Olejniczak [w:] Kodeks cywilny. Ko-
mentarz. Tom III. Zobowiązania – część ogólna, red. A. Kidyba, Lex/el., 2014.

53  Szerokie rozważania w tym zakresie przedstawia M. Safjan; patrz M. Safjan, Odpowiedzialność od-
szkodowawcza władzy publicznej (po 1 września 2004 r.), Warszawa 2004, s. 65 i nast.
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się poza tą hipotezą i – co za tym idzie – możliwe jest wystąpienie z roszczeniem od-
szkodowawczym bez orzeczenia wstępnego. W przypadku uzyskania drugiego spośród 
wymienionych rezultatów, kwestię bezprawności działania sądu, który naruszył termin 
instrukcyjny, będzie ustalał sąd rozpoznający sprawę o naprawienie szkody.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że polski system prawny nie przewiduje 
prejudykatu dla ustalenia niewykonania przez sąd czynności w terminie instrukcyj-
nym. Nie sposób też uznać taki mechanizm za potrzebny, albowiem naruszenie termi-
nu instrukcyjnego, przewidzianego wprost w ustawie, jest zjawiskiem na tyle łatwym 
do wykrycia, że ciężko w tym zakresie o jakiekolwiek rozbieżności. Wymaganie więc 
prejudykatu, przy jednoczesnej niemożliwości jego uzyskania, byłoby w oczywisty spo-
sób sprzeczne z art. 77 ust. 1 Konstytucji (jako uniemożliwiające w praktyce uzyskanie 
odszkodowania), co – mając na względzie konieczność wykładni prokonstytucyjnej – 
przemawia za uznaniem, że naruszenie terminu instrukcyjnego nie mieści się w hipo-
tezie art. 4171 § 3 k.c.

Takie samo stanowisko – choć nie jest ono nigdzie wprost wyartykułowane – zda-
je się prezentować doktryna prawa cywilnego. Podkreśla się bowiem jednomyślnie54, 
że omawiany przepis normuje wyłącznie przypadki przewlekłości postępowania sądo-
wego i przewlekłości oraz bezczynności w postępowaniu administracyjnym55.

Mając na uwadze powyższe rozważania stwierdzić należy, że nie jest konieczne – dla 
dochodzenia odszkodowania za szkodę wynikającą z uchybienia przez sąd termino-
wi instrukcyjnemu – uzyskanie żadnego orzeczenia wstępnego, w którym zostałoby 
stwierdzone takie uchybienie. W przypadku wystąpienia z takim roszczeniem, mate-
rialnoprawną podstawą orzekania będzie art. 417 § 1, nie zaś art. 4171 § 3 k.c.

7. Podsumowanie

Na zakończenie niniejszego opracowania nie sposób odmówić sobie poczynienia kilku 
uwag. Po pierwsze, jak wynika z przeprowadzonego powyżej rozumowania, docho-
dzenie odszkodowania za uchybienie terminowi instrukcyjnemu jest konstrukcyjnie 
dopuszczalne. W praktyce jednak podołanie ciężarowi dowodzenia może okazać się 
w wielu wypadkach niemożliwe, w innych zaś niemal niemożliwe. Jakkolwiek bowiem 
wykazanie zdarzenia, na którym ewentualny powód opierałby swoje roszczenie oraz 
jego bezprawności nie powinno stanowić żadnych wątpliwości i opierać się winno wy-
łącznie na wskazaniu odpowiednich numerów kart w aktach sprawy, w której do naru-
szenia terminu doszło, o tyle wykazanie szkody i związku przyczynowego rodzi wiele 
problemów. Uchybienie terminu stanowi bowiem w zasadniczej większości sytuacji 
54  J.J. Skoczylas, op.cit., s. 264‒265; M. Safjan, K.J. Matuszyk, op.cit., s. 125; Z. Banaszczyk, op.cit., s. 309; 
R. Szczepaniak [w:] Kodeks cywilny. Tom 1. Komentarz. Art. 1‒44911, red. M. Gutowski, Warszawa 2016, 
s. 1673.

55  Bezczynność organu w postępowaniu administracyjnym w zakresie, w jakim termin załatwienia 
sprawy wynika wprost z k.p.a., wyłączył spod zastosowania art. 4171 § 3 Sąd Najwyższy w wyroku 
z 26 lutego 2016 r., IV CSK 367/15, LEX nr 2023786. Argumenty, którymi SN się posłużył – łatwość 
dokonania ustaleń i oczywistość naruszenia prawa – mogą równie dobrze służyć dla problematyki 
omawianej w niniejszej pracy.
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tylko jedno z ogniw łańcucha, który doprowadził w konsekwencji do poniesienia 
szkody. Przekonanie sądu, że było to ogniwo decydujące, zwłaszcza, że jego charakter 
w danym stosunku prawnym zawsze jest wtórny (samo postępowanie jest przecież 
uruchamiane – co do zasady – dopiero gdy strona stosunku prawnego nie wykonuje 
dobrowolnie ciążących na niej obowiązków nałożonych przez prawo materialne), może 
być zadaniem niezwykle trudnym.

Po drugie, fakt że naruszenie terminów instrukcyjnych może jednak prowadzić 
do niekorzystnych dla Skarbu Państwa skutków, winno skłonić ustawodawcę do reflek-
sji nad celowością i racjonalizmem ich ustanawiania. Powszechnie wiadome jest, że po-
stępowania sądowe bywają przewlekłe. Receptą na przewlekłość z całą pewnością nie 
jest jednak deklarowanie w ustawie, bez jakiegokolwiek pokrycia, sztywnych terminów 
do wykonania konkretnych czynności procesowych, zwłaszcza w sytuacji gdy z góry 
oczywistym jest, że terminy te nie będą w praktyce dochowywane. Taka sytuacja godzi 
też mocno w wizerunek wymiaru sprawiedliwości, a co za tym idzie – całego państwa. 
Nieuczestnicząca na co dzień w postępowaniach sądowych jednostka nie zna bowiem 
(i nie musi znać) praktyki działania wymiaru sprawiedliwości w konkretnego rodzaju 
postępowaniach, widzi jedynie przepis ustawy, który mówi, że sąd ma wykonać jakąś 
czynność w określonym terminie i realia swojej sprawy, gdzie termin ten jest – nieraz 
wielokrotnie – przekraczany.

*  *  *

Exceeding of Indicative Term Made by the Court in the Civil Proceeding 
as a Basic of the Compensational Liability of the State Treasury

Indicative terms are directed to the court, which is in charge of proceeding, and are the postu-
lates of execution of activities in period of time given by the law. They have no consequences for 
the validity of activity. It is necessary to consider compensational liability of The State Treasury 
for exceeding the term to make a procedural step by the court. The basis of this possibility is 
article 417 of Civil Code, which repeats and extends the constitutional regulation of article 77 
of Constitution. Exceeding those terms are illegal actions of public authority, it could result 
a pecuniary damage for individual, so it is necessary to treat compensation as theoretically 
possible in such a situation.

Key words: indicative term, the State Treasury liability, liability for illegal action of 
public authority


