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Temat:

Zal6zniki:

Petycja zostala wyslana do Prezesa Jaroslawa Kaczyfiskiego, Ministerstwa
Sprawiedliwo6ci oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej :
PETYCJA

w zakresie zmiany przepis6w prawa
Dziatajqc w imieniu wlasnym, na zasadzie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca
20L4 roku o petycjach, skladam niniejszq petycjq w interesie publiczoyffi, kt6ry dotyczy
reformy Wymiaru Sprawiedliwo6ci i innych waznych kwestii spo+ecznych. W zalEczeniu
przedktadam wykaz przepis6w, kt6re nalezy znowelizowad i problem6w, kt6re nblezy
prawnie uregulowai. W tym miejscu wyra2am zgodq na ujawnienie na stronie
internetowej moich danych osobowych.

Z powttaniem
adw.Renata Sutor
Tel.575364664
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Prawo cywilne i procedura cywilna:
I. uwa2am, 2e powinna zostat, znowelizowana skarga o stwierdzenie niezgodno5ci z prawem
prawomocnego otzeczenia (projekt w dw6ch wersjach w zalqczeniu), a po nim konieczne
bqdzie znowelizowanie art 417(1) kc i innych ustaw poprzez wprowadzenie insqrtucji
regresu Skarbu Paristwa do sqdziego f sgdzi6w, kt6rzy wydali ralqce wyroki, a w dodatku
naleLy wprowadzid obowiqzkowe ubezpieczenie dla wszystkich sqdzi6w i referendarzy. Takie

pow6dztwo obligatoryjnie wytaczalaby Prokuratura Generalna Skarbu Paristwa po

II.

III.

IV

V.

wyplaceniu stosownego odszkodowania przez Skarb Paristwa;
w procedurze cywilnej powinno wprowadzii siq okre6lenie czasu trwania postQpowania
w postQpowaniu sqdowym, (np. w pierwszej instancji 2lata, aw drugiej instancji 1 rok), a w
przypadku jego przekroczenia stronie przyslugiwaloby odszkodowanie od Skarbu Paristwa w
okre6lonej wysoko6ci (obecnie strona musi dochodzi6 tego w odrqbnej postQpowaniu skardze na przewleklo66 postqpowania), a ponadto Prezes danego SEdu zobtigowany bylby
do nadzoru administraryjnego nad danq sprawq i podejmowania Srodk6w prawem
przewidzianych;
w postqpowaniu o zniesienie wsp6lwlasnoi;ci/dzial spadku uwa2am, 2e trzeba w drodze
analogii do art. 609 kpc wprowadzi6 mo2liwo5i zarz4dzenia przez Sqd ogloszenia, kt6re
spowoduje, 2e strona po zakoficzeniu sprawy o zniesienie wsp6lwlasnoici/dziat spadku
bqdzie mogla zlotyt. wniosek o zlo2enie sumy do depozytu sqdowego;
w moim przekonaniu powinno siq uchyli6 art. dotycz4ce zasiedzenia nieruchomo6ci lub
zasiedzenia slu2ebno5ci drogi koniecznej, gdyL lamiq one konstyturyjne prawo kazdego
czlowieka do wlasnoici ewentualnie wydlu2y6 okres prowadz4cy do zasiedzenia z mocy
prawa, tj.z30lat do 50 lat;
w sprawach o rozw6d i separacjq uwaZam, Le nale2y wprowadzi6 mo2liwo56 udzielenia
zabezpieczenia (na czas trwania procesu) poprzez uregulowanie sposobu korzystania ze
wsp6lnego mieszkania przez strony, kt6re obecnie (wnioski o udzielenie zabezpieczenia) sq
oddalane przez S4dy z uwagi na akcesoryjny charakter tych roszczert w stosunku do
rozwodu;

VI. uwa2am,2e naleiy znowelizowat art.952 $ 3 kc, w ten spos6b aby jego brzmienie bylo
nastqpujece ,,W wypadku gdy trei6 testamentu ustnego nie zostala w powyiszy spos6b
stwierdzona, od dnia otwarcia spadku moina jq stwierdzii przez zgodne zeznania Swiadk6w
zlo2one przed Sqdem. Jeieli przesluchanie jednego ze iwiadk1w nie jest moZliwe lub napotyka
trudne do przezwltcigienia przeszkody, sqd moie poprzestat na zgodnych zeznaniach dw6ch

iwiadk,w't

Y

*L1'['rT

TT'7..*",'J,'H::#H'

I"go b.,_ienie byro nastqpujEce

,,0swiadczenie o przyjqciu lub o odrzuceniu spadku moie bye zroione przed
sqdem lub przed notariuszem w ciqgu sze1ciu miesigcy od dnia, w kt1rym
spadkobierca dowiedzial siq o tytule swego powolania albo w ciqgu szeiciu
miesiqcy od dnia stwierdzenia przez sqd tresci testamentu ustnego, kt1rego
treii nie zostala spisana w spos1b okreilony w art. 952 $2 kc.

art

1018$

3 kc w ten spos6b, aby jego bzmienie bylo nastqpujqce

,,oiwiadczenie o przyjqciu lub o odrzuceniu spadku sklada siq przed sqdem rub
przed notariuszem. Moina je zlotyt ustnie lub na pismie z podpisem urzqdowo
poswiadczonym. Termin do zloienia oiwiadczenia o przyjgciu lub o odrzuceniu
spadku jest zachowany jeieli przed jego uplywem sktadajqcy oiwiadczenie
wniesie do Sqdu wniosek o odebranie jego oiwiadczenia. pelnomocnictwo do
zloienia oiwiadczenia o przyjqciu lub o odrzuceniu spadku powinno byt
pisemne z podpisem urzgdowo poiwiadczonym

ewentualnie znowelizowad art. art. 640. S 1. kpc, kt6ry powinien mie6
brzmienie ,,oswiadczenie o prosgtm przyjgciu spadku lub z dobrodziejstwem

VII.

inwentarza albo o odrzuceniu spadku moLe byt zloione przed notariuszem lub
w sqdzie rejonowym, w kt1rego okrggu znajduje sig miejsce zamieszkonia lub
pobytu skladaiqcego ofwiadczenie. Termin wskazany w art. 101551 kc jest
zachowany jezeli przed jego uplywem sktadaiqcy oswiadczenie zlozony do
sqdu wniosek o ich odebranie. Notariusz lub sqd przesle niezwlocznie
oiwiadczenie, wraz z zalqcznikami, do sqdu spadku".

nale2y r6wnie2 wprowadzi6 w przypadku istnienia testamentu - dziedziczenia
rzeczowego. tak aby mo2na bylo przeprowadzit tylko postqpowanie spadkowe lub

sporzqdzii akt po5wiadczenia dziedziczeniabez dzialu spadku, gdy2 spadkodawca zwykle w
sporz4dzanych testamentach sam decyduje, co konkretnie chcialby przekaza,t spadkobierc4,
a co za tym idzie pnepisy powinny da6 mo2liwo!;i dziedziczenia rzeczowego. W przypadku

braku istnienia testamentu obowiqzywatyby przepisy dotychczasowe. W takim przypadku
naleZaloby uchyli6 instytucjq zapisu windykacyjnego, kt6rego tylko mo2na dokona6 u
notariusza.

VIII.uwaZam, 2e powinno wprowadzi6 siq do KPK, KPC, PPSA mo2liwo56 wnioskowania przez
adwokat6w/radc6w prawnych, kt6rzy zostali z urzqdu wyznaczeni dla strony o wyplatq
zaliczki na kazdJrm etapie postqpowania. kt6re obeimowaloby minimalne stawki oraz
udolmmentowane wydatki, kt6re i tak s4 p62niej im wyplacane;
IX. uwa2am, 2e powinien zostai znowelizowany art 3945 1 ust. 9 kpc w ten spos6b, Le zaialenie
przyslugiwaloby od omecz,enia koficz4cego postQpowanie w sprawie, kt6re zawiera
rozstrzygnigcie w zakresie obowi4zk6w ponoszeniapru,,ez strony koszt6w a nie w jego toku,
vn. jeaeli biegty sklada wniosek o wyplacenie wynagrodzenia za sporzqdzonq opiniq, to Sqd
mu j4 wyplaca, a w orzeczeniu koriczqcym postQpowanie ustala, kto jest obci42ony jego
zwrotem. fe6li sporz4dzona opinia bylaby raiLqco wadliwa, to Sqd obciq2a kosztami tej opinii

X.
XI.

Skarb Paristwa;
uwa2am, Le naleLy wprowadzid mo2liwo56 udzielania rozwodu lub separacii u notariusza bez
oruekania o winie w przypadku, gdy strony nie majq maloletnich dzieci;
sprawy z zakresu rozwodu lub separacji powinien rozsttzygat wlaSciwy Sqd Rejonowy,
dlatego te2 powinien zostad znowelizowany art. 17 ust. 1 kpc w ten spos6b, aby jego

brzmienie bylo nastqpuj4ca: ,,Do wlasciwoSci sqd6w okrqgowych naleiq sprawy L) o prawa
niemajqtkowe i lqczne z nimi dochodzone roszczenia majqtkowe opr6cz sprow o rozwid albo

separacjq lub ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskutecznoSci
uinania ojcostwa oraz o rozwiqzanie przysposobienia". W tym miejscu wskaza6 naleLy, 2e
statystycznie w Polsce coraz wiqcej ludzi siq rozwodzi, a co za tym idzie sprawy te powinny
byd dla nich dostgpne juZ przed SEdem Rejonowym, kt6re s4 polo2one bli2ej ani2eli Sqd
Okrqgowy;

XIL

uwa2am, 2e powinno znowelizowat, sig 126 52 kpc, kt6ry powinien mie6 brzmienie
procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierat
pismo
,,Gdy
oznaczenie przedmiotu sporu oraz: 7) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy
stron, a takie adres e-mail lub numer tel$onu albo, w przypadku gdy strona jest
przedsigbiorcq wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnoici Gospodarczei adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencii i lnformacii o Dzialalnoici
Gospodarczej, 1 7 ) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli
ustiwowych i pelnomocnik1w stron, a takie ich adres e-mail lub numer telefonu" W
praktyce, gdy strony nie maj4 pelnomocnik6w, a SEd odroczy rozprawQ, to S4d nie ma jak ich

powiadomi6 o odwolaniu rozPralvy;
wedlug mnie nale2y znowelizowad art. 77. ustawy z dnia 6lipca 7982 r. o ksiqgach
KII.
wieczystych i hipotece poprzez wprowadzenie okresu przedawnienia, np. 10 lat liczonego
od upl}n ru okresu pzedawnienia wierzyrtelno5ci zabezpieczonei hipotekq , a co za Wm
idzie wprowadzi6 mo2liwo56 wytoczenia pow6dztwa o uzgodnienie tre5ci ksiqgi wieczystej z
rzeczywistym stanem prawnych w przypadku jego uplywu. Uwa2am, 2e roszczenia
majEtkowe, nawet zabezpieczone hipotek4 powinny siq przedawnia6, tak aby po jego
uplywie strona mogla zby6 nieruchomo66;
XIVIi procedurze cywilnej nalezy rdwniez wprowadzi1 sklad lawniczy, ti. 1 sqdzia i 2 lawnikiw w
sprawie wniosku o wylqczenie sqdziego, a przed drugq instanciq (w wyniku zlohenia przez
stronQ zaialenia) wprowadzit sklad 3 sqdzi1w i 2 lawnik6w.

Prawo karne i procedura karna:
XV. uwa2am , 2e nale|y znowelizowa t a*. 1-92a kk S 1, kt6ry powinie mie6 brzmienie ,,Kto przez
uporczywe ngkanie innej osoby lub osoby mu najblihszei wzbudza u niei lub u osoby mu
n-ajbliiszej uzasadnionymi okolicznoSciami poczucie zagroienia podlega karze pozbawienia
wolnoici do lat 3". Natomiast, znamiq cz]yT,rt zabronionego ,,istotne naruszenie
prywatnoflci" uwaiam, 2e trzeba wprowadzit do art 107 kw, kt6ry stanowilby ,,Kto w celu
dokuczenia innej osobie ztoStiwie wprowadza jq w blqd lub w inny spos6b zloSliwie niepokoi
albo isnfiie naruszo jej prywatnoSe podlega karze ograniczenia wolno1ci, grzywny do
1500 zl albo karze naganY"

XYl. w procedurue

karnej powinno zmienif sie sklad osobowy w sprowie wniosku o wylqczenie
sgdziego, tj. uwaiam, iE naleiy wprowadzit sklad 7 sQdziego i 2 lawnikfw Tokie orzeczenie
powinno byt mo2liwe do zaskarienia. W mkresie rozpoznania zaialenia na oddalenie wniosku
o wy"lqczenie sqdziego winien rozstrygai Sqd w skladzie 2 sgdzi6w i 3 lawnik6w.
WII.w procedurze karnej naleiy zmienii uchylit przepis drt 441 RPld tok aby jeili w sprawie karnej

wyloni sig zagadnienie prdwne wymagajqce zasadniczej wykladni ustawy, to z takim
zapytaniem kierowanym do Sqdu Najwyiszego m6glby siq zwr6cit zar'wno Sqd I instancji, jaki
i Sqd Il instancji;
XVIII. uwa2am, 2e w prawe karnym i w prawie karnym skarbowym powinno wprowadzit sig karq
upomnienio, kt6ra nie bylaby odnotowana w Krajowm Rejestrze Karnym przy przestgpstwach
nieumyilnych o niezndcznej spotecznej szkodliwoici czynu ewentualnie wprowodzit, 2e zamiast
kary Sqd mdglby orzec upomnienie;

2e naleiy wprowadzi| kontratyp prowokocji urzgdniczej w wyniku ktdrej ktoi
popelnio przestqpstwo (wystqpek) zagroiony karq do S lat pozbawienia wolnoici lub

XIX. uwdham,

wykroczenie, to nie stanowiloby, to przestipstwa/wykroczenia;
XX.w mojej opinii art. 102 kk powinien miei brzmienie ,,lezeli w okresie o ktorym mowa w art
707, wszczgto postQpowanie, koralnoli przestQpstw okreilonych w arL 101 S 1 ustaje z
uplywem
a w pozostalych wypadkach z uplywem 3 lat otl zakoficzenia tego okresu',,

ffu[

XXl.uwa2am, 2e naleiy wprowadzi6 do procedury karnej r6wniei okreslenie czasu trwania
postQpowania w postqpowaniu sEdowym, (np. w pierwszej instancii 2 lata, a w drugiej
instancji 1 rok), a w przypadku iego przekrorzenia stronie przyslugiwaioby odszkodowanie
od skarbu Parlstwa w okreSlonei wysokoSci (obecnie strona musi dochodzi6 tego w odrgbnej
postqpowaniu - skardze na przewleklo56 postqpowania), a ponadto prezes danego Sqdu
zobligowany bytby do nadzoru administracyjnego nad dan4 sprawE i podejmowania
Srodk6w prawem przewidzianych;

xxll.moim zdaniem w kodekie karnym wykonawczym nale2y ponownie wprowadzif mo2liwos6
orzee.enia zastgpczej kary grzyr"ny w przypadku nie wykonywania kary ograniczenia
wolnosci, gdyz uchylenie art 65 kkw jest niezgodne z art z i ewentualnie rozszeriyt katalog
podmiot6w gdzie kara ograniczenia wolnojci mo2e byi wykonywana, np. opieka nad osobi
starszq lub chor4 w domu starc6w praca na rzecz fundacii itp.
Inne sprawy:

l.

zamiast sqdzi6w pokoju uwazam, Ze powinno rozszerzv6 siq funkciq referendarzv
sadowych. kt6ny mogliby byd takimi ,,sgdziami pokoju,, i orzekad w drobnych .p.r*ach
cywilnych i rodzinnych, a kt6rzy podlegaiq nadzorowi Ministra sprawiedliwosci, a ponadto
j

est zachowana dwuinstancyinoSa postqpowania,:

2. w prawie podatkowym

3.
4.

5.

uwaiam, 2e nale2y skr6ci6 okres

w kt6rym osoba moie zbywai
z 5lat na 3 lat, gdyz

nab)rtA nieruchomo5d, tak aby nie zaplacila podatku dochodowego
hamuje to gospodarkq.

uwaiam. ie trzeba wprowadzid bezwzglqdny zakaz adopcii zagranicznych ewentualnie
wprowadzi6 nadz6r Ministra sprawiedliwosci wraz z moiliwosciq odbioru dzieci (w
przypadku wykrycia nieprawidlowoSci) nad adopcjami zagranicznymi;
uwaiam,2e powinna zostaf znowelizowana ustawa o prawo o notariacie, prawo bankowe i
kodeks cywilny w ten spos6b, aby w pelnomocnictwie bylo zawari pouczenie, Ze
pelnomocnictwo wygasa na wskutek Smierci i innych zdarzei, a kt6re iest s porzqdzane przez
profesionale podmioty (adw r. p. i notariuszy) oraz insq ucje (banki), gdy2ludzie nie wiidzE,
Ze nie mogE poslugiwa6 siq pelnomocnictwem, kt6re wygaslo w razie Smierci osoby, kt6ra
udzielila im pelnomocnictwa, a w konsekwencji taka osoba nara2a sig na ewentualne
odpowiedzialnoS6 karnq;

w moim przekonaniu powinno sig stworzyc 1 ustawg, kt6ra poleczylaby trzy ustawy

o adwokaturze, ustawq o radcach prawnych

i

- prawo

ustawg o jwiadczeniu przez prawnik6w
zagranicznych pomocy prawnei w Rzeczypospolitej polskiei w kt6rej zawarta bylaby
definicja DfauDika--zauDdordego pnez kt6rego nalezy rozumiet adwokata. radce
prawnego i prawnika zagranicznego. kt6rzy Swiadczq uslugi prawne oraz sE wpisani na
odpowiedniq listq (...). Jestem za wprowadzeniem zakazu prowadzenia dzialalnosci

6'

gospodarczej zwiqzanej ze Swiadczeniem uslug przez osoby, k6re nie sq pmfesjonalistami.
w zakresie postgpowania administracyjnego powinno siq wprowadzi6 interes faktyczny, a nie
prawny do tego, aby otrzymad od organ6w administracyinych konkretnych dokument6w, np.

7.

8.

9.

wypis z reiestru dokument6w akt urodzenia, itp., tak aby strona mogla od razu ie olrzFae, a
nie czekae ai, Sqd stronq wezwie do ich przedlo2enia. ,esli jest to konieczne, strona powinna
pod rygorem odpowiedzialnosci karnej zlozyd stosowne oSwiadczenie na piSmie;
uwaZam, Ze powinno znowelizowad siq art 79 ust. 1 ustawa z dnia 77 Srudnia 1998 roku o
emeryturach i rentach Z Funduszu Ubezpieczeri Spolecznych w ten spos6b, aby otrzymal
brzmienie ,,W razie poniesienia koszt6w pogrzebu przez innq osobq ni2 wymieniona wart. 77
zasilek pogrzebowy ust. 1 pkt 4, pracodawcq, dom pomocy spolecznej, gminQ, powiat, osobq
prawn4 koSciola lub zwiqzku wyznaniowego, zasilek pogrzebowy przysluguje w wysoko3ci
okreslonej w art 80': W tym miejscu wskazat nale2y, Ze cz}sto ktoS obcy opiekuje sig osobq
starszE, k6ra jest samotna i dlaczego osoba, kt6ra pokryla koszty pogrzebu ma to wszystko
udokumentowa6.
w zakresie edukacji i nauczycieli nale2y wprowadzi6 wskaZnik, l<t.6ry naleialoby lEczyt z
Sredni4 krajow4. feSli Srednia krajowa ro6nie, to r6wnieZ rosnie pensja nauczycieli. Nale2y
r6wniez znowelizowa6 ustawq z dnia 26 styrznia 7982 roku - Karta nauczyciela i ustawq z
dnia 7 wrzesnia 1991 roku o systemie oswiaty - tworzec jednq nowE ustawq i uregulowa6
moZliwo56 awansu w drodze analogi do sedzi6w;
w zakresie szkolnictwa, naleZy wprowadzit dla dzieci mo2liwoSd otrz)rmania korepetycii w
szkole (np. 1 lub 2 ha w tygodniu) udzielane przez nauczycieli odptatnie (dla nich byloby to

dodatkowe wlmagrodzenie, kt6re byloby opodatkowane lub nieodplatnie (w takim
przypadku byloby to naiwaznielsza podstawa awansu niZ szkolenia, kt6re dzieciom nic nie
przynoszq,

10.

szkolnictwa wyiszego nale2y wprowadzi6 stacionarne (bezplatne) studnia
zawodowe, kt6re odbywatby sig 2 dni w tygodniu (w tych dw6ch dniach musialby siq
zmiescic caty program nauczania), a resztq dni w tygodniu student mialby czas na pracQ
(technik farmacji, kt6ry chce zrobit mgr farmacji). W tym miejscu wskazai naleiy, 2e racy
studenci, kt6ruy pracujq i ucz4 siq nie bqdq dostawa6 stypendia socjalne, Sdyi osiegaie
wynagrodzenie, a co za tym idzie uczelnie z tych stypendi6w moglyby zainwestowa6 w
bidania naukowe. W zakresie studi6w medycznych uwa2am, i,e nale|y wprowadzi6 je
r6wniei jako studnia zaoczne. uwaiam, ze powinno siq wprowadzi6 3-letnie policealne
studium pielqgniarstwa, gdyZ mamy deficyt pielqgniarek, a w przypadku pielqgniarek, kt6re
o/o zarobk6w lekarza o
ukoriczyly studnia wyzsze, to naleiy wprowadzie wynagrodzenie 100

w iakresie

specjalnoici o96lnej;
11. uwaiam,2e naleiy znowelizowat art 84 ust 1 i 3 ustawy z dnia 13 pa2dziernika 1998 roku o
systemie ubezpieczefi spolecznych w ten spos6b, Ze otrzymuie brzmienie:
. ust. 1. ,Osobo, kt6ra pobrala nienalehne iwiadczenie z ubezpieczei spolecznych, jest
obowiqzana do iego zwrotu bez odsetck za opornienie. w Wsoko$ci i na zasadach
okreilonych przepisami prawa cywilnego, z uwzglqdnieniem ust. 77";
. ust. 3. Nie moina Zqdai zwrotu kwot nienaleinie pobranych lwiadczert z ubezpieczei
spolecznych za okres po zloieniu przez osobq pobieraiqcq lwiadczenie o zai$ciu
okolicznolci powoduiqcych ustanie prawa do Swiadczei albo wstrzymanie ich wyplaty'
ktore byty mimo zawiadomienia nadal wyplacane; lJwailam, 2e ZUS jako podmiot
gospodarczy i profesjonalny powinien zwraca6 szczeg6lnE uwagq na zawiadomienia
o zgonie osoby zmarlej' Nie moie byt rak, 2e za bl4d podmiotu profesjonalnego
placid ma klient.

Prciekt
nowelizacii ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postqpowania cywilnego, kt6ry
dotyczy stwierdzenia niezgodnosci z prawem pmwomocnego vrynoku

I (Wqska)
W ustawie z dria 17 listopada 1964 roku - Kodeks postqpowania cywilnego (Dz'U'z 2078r'
artykuty otrzymujE bru mienie:
'poz. 755, z p6in. zm.) nastqpujAce
t. art +Z+1t). Mozna zedat stwierdzenia niezgodnoSci z prawem prawomocnego wyroku sEdu
pierwszil lub drugiej instancji koliczEcego postQpowanie w sprawie oraz od wyroku Sqdu
i,,lajwy2szego rozpoznaiEcego skargq kasacyjnE od wyroku s4du drugiej instancji lub od
postanowienia Sqdu Nalwy2szego, kt6ry odm6wil przyigcia skargi kasacyjnej -do
iozpoznania, jeLeli przez ich wydanie stronie zostala wyrzEdzona szkoda, a zmiana lub
uchylenie tego wyroku nie jest mo2liwa w trybie innych Srodk6w zaskar2enia;

wersia
'

2.
3.

art.424 (1a) - uchylonywcalo5ci;

art. 424 (1b)- nale2y uchylid

4.

czg(;e zdania,

g.

,,chyba

ie

strona nie skorzystalo z

rzy slug uj qcy ch j ej Srodk6w prawny ch" ;

p

art.424(4)

.

51 Skargq strona mo2ne oprue(. na nastqpujEcych podstawach:
1) naruszeri prawa materialnego przez btqdnq jego wykladniq lub niewla5ciwe zastosowanie;
2) naruszenie przepis6w postQpowania, jeZeli uchybienie to moglo mied istotny wptyw na wynik

sprawy;
3) zachodzi oczywista sprzeczno66 istotnych ustaleri s4du z tre6ciq zebranego w sprawie materialu
dowodowego;
. 52 Skargi nie mo2na opruei n zarzutach, kt6re byty przedmiotem rozpoznania skargi
kasacyjnej przez S4d Naj wyzszy
5. art 42496 (5) 51 5) nale2y uchyli6 u,q!;t zdania, tj. ,o ponadto - gdy skargq wniesiono,
stosuiqc art. 4241 $ 2 - 2e wystqpuje vryjqtkovry wypadek uzasadniajqcy wniesienie skargi"
6. art.242 (6) S 1. Skargq wnosi siq do s4du, kt6ry wydal zaskar2ony wyrok, w terminie pigciu
lat od dnia jego uprawomocnienia siq, a je2eli od orzeczenia zostala wniesiona skarga
kasacyjna - w terminie roku od dnia jej rozpoznania Iub odmowy jej przyjqcia do rozpoznania

８

pzez S4d Najwpszy;
7. art. 424 (81 S 2. Skarga podlega takZe odrzuceniu, je2eli jest moZliwa zmiana zaskarzonego
wyroku w drodze innych 6rodk6w zaskar2enia.
art.424 (9) uchylony w calo5ci
wprowadzii art.424 (10a). Skargqrozpoznaje Sqd Najraryzszy w skladzie trzech sgdzi6w, a
je2eli skarga dotyuy otzeczenia wydanego przez Sqd Najwy2szy, sprawQ rozpoznaje Sqd
Najwyzszy w skladzie piqciu sgdzi6w;
10. wprowadzit art. art.424 (10 b). S4d Najwyzszy rozpoznaje skargq w granicach zaskarzenia
orazw granicach podstaw. Skarga podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, chyba 2e
９

waLn e wzgl qdy przemawiaj q za wpnaczeni em rozprawy.

lI (szeroka - Iepsza)
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 roku - Kodeks postqpowania cywilnego (Dz.lJ.z 2018r.
poz. L55, zp6in. zm.) nastQpujqce artykuty otrzymujq brzmienie:
Wersia

I

l. art. 424(7). Mo2na 24dai

stwierdzenia niezgodnoSci z prawem prawomocnego wyroku s4du
pierwszej lub drugiej instancji kofcz4cego postqpowanie w sprawi e oraz od wyroku S4du
Najwyiszego rozpoznai4cego skargq kasaryjnE od wyroku sqdu drugiej instancji lub od
postanowienia Sqdu Najwy2szego, kt6ry odm6wil pnyjqcia skargi kasacyjnej do
rozpoznania, ieieli niezgodno5d z prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad
potz4dlo prawnego lub konst5rtucyinych wolno5ci albo praw czlowieka i obywatela, a
zmiana lub uchylenie tego wyroku nie jest mo2liwa w trybie innych Srodk6w zaskar2enia;
12. arr. a24$a) - uchylony w calo5ci;
13. art. 424 (1b)- nale2y uchyli6 czqilt. zdania, tj. ,,chyba ie strona nie skorzystala z
p rzy slug uj q cy ch j ej Sro dk6w p rawnych"' ;

14. art. 424 (4)

o

51 Skargq strona mo2ne opnet na nastqpujerych podstawach:

1)

naruszef prawa materialnego przez btqdn4 jego wyktadniq lub niewla5ciwe

zastosowanie;

2)

naruszenie przepis6w postqpowania, je2eli uchybienie to moglo mied istotny

wplyw na wynik sprauy;

3) zachodzi oczywista sprzeczno56 istotnych ustaleri sqdu z treSciq zebranego w
sprawie materialu dowodowego;
mo2na opruet, na zazutach, kt6re byly przedmiotem rozpoznania skargi
' 52 Skargi nie
kasaryjnej przez Sqd Najwyzszy
15. art. 42496 (5) 51 4) nale2y uchylid w calo6ci, a w ust. 5 nale2y uchyli6 czqtt, zdania, ti.
,a
ponadto - gdy skargq wniesiono, stosujqc art. 4241 g 2 - ie wystQpuje wyjqtkowy wypadek
u zasadniaj q cy wnies ie n ie ska rg i" ;
16. art. 242 (6) $ 1. Skargq wnosi siq do sqdu, kt6ry wydal zaskar2ony wyrok, w terminie pigciu
lat od dnia jego uprawomocnienia siq, a je2eli od orzeczenia zostala wniesiona iti.ga
kasaryjna - w terminie roku od dnia jej rozpoznania lub odmowy jej przyjqcia do rozpoznania

pruez Sed Najwy2szy;

17. art. 424 (8) $ 2. Skarga podlega tak2e odrzuceniu, je2eli jest mo2liwa zmiana zaskarzonego
wyroku w drodze innych Srodk6w zaskarZenia;
18. art. 424 (9) uchylony w calo6ci;
19. wprowadzit. art. a24 $0a). Skargq rozpoznaje Sqd Najwy2szy w skladzie trzech sqdzi6w, a
je2eli skarga dotyczy orzeczenia wydanego przez Sqd Najwy2szy, sprawQ rozpoznaje Sqd
Najwy2szy w skladzie pigciu sqdzi6w;
20. wprowadzi( art. art.424 t10 b). S4d Najwy2szy rozpoznaje skargq w granicach zaskar2enia
orazw granicach podstaw. Skarga podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, chyba 2e
w alne wzgl qdy przemawiaj q za Wznaczen i em rozprawy.;

21. Art.424{17)
g 2 uwzglqdniaj4c skargq, S4d Najwy2szy stwierdza, 2e wyrok jest w zaskarzonym zakresie niezgodny

i orzeka co do istoty
s4dowi, w razie
wlaSciwemu
ponownego
rozpoznania
przekazuie
do
sprawq
sprawy albo
postQpowanie;
albo
umarza
pierwszei
instancii
sqdu
orzeczenie
pbtrzeby uchylaiqc takie
orzeczenie
zaskar2one
treSci:
g
nastqpuiEcei
o
feieli
54
- 3 uchyli6 w calo6ci; wprowadzi6
tylko do
siq
ogranicza
prawne,
Nair,tyzszy
S4d
skutki
wywolalo nieodwraialne
prawem;
z
niezgodny
zakresie
w
zaskarzonym
stwierdzenia, 2e wyrok iest
z prawem oraz uchyla zaskarione orzeczenie w calo5ci lub w czq6ci

