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WPROWADZENIE 

Skarga kasacyjna w obecnej formie i kształcie została wprowadzona do pol-
skiego systemu prawnego ustawą z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych1. Do chwili powyższej nowelizacji w postępowaniu cywilnym od
orzeczeń sądu drugiej instancji przysługiwała kasacja.

Jak wskazywano w uzasadnieniu dołączonym do projektu ustawy z dnia
22 grudnia 2004 r., w związku z nieodzownymi zmianami dotyczącymi kasacji,
która miała stać się środkiem odwoławczym od prawomocnych orzeczeń sądów
drugiej instancji, zaproponowano uchylenie dotychczasowego, ulokowanego
w dziale V „Środki odwoławcze”, rozdziału 11 i przeniesienie przepisów o ka-
sacji (skardze kasacyjnej) do nowego działu Va. Zdecydowana większość prze-
pisów, pominąwszy ulokowanie, pozostała bez zmian, a najważniejsza z nich
polegała na tym, że kasacja – obecnie skarga kasacyjna – stanie się środkiem
odwoławczym od orzeczeń prawomocnych, a legitymację do jej wniesienia
uzyskają także Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich. Natomiast
termin do wniesienia tego środka został przedłużony do dwu i sześciu miesięcy,
w zależności od tego, kto jest skarżącym – strona czy Prokurator Generalny,
Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Wprowadzone roz-
wiązanie, do którego zresztą instytucja kasacji cywilnej – od chwili jej przywró-
cenia w 1996 r. – sukcesywnie zmierzała, nie tylko zbliżyła ten nadzwyczajny
środek odwoławczy do kasacji w sprawach karnych oraz upodobniła go do unor-
mowań europejskich, ale przede wszystkim pozwoliła na wyeliminowanie skargi
o stwierdzenie niezgodności orzeczenia z prawem wtedy, gdy strona wniosła lub
mogła wnieść skargę kasacyjną. Oddalenie skargi kasacyjnej oznacza stwier-
dzenie zgodności zaskarżonego orzeczenia z prawem, a uchylenie powoduje po-
nowne rozpoznanie sprawy i ewentualne usunięcie przyczyny szkody. Tym sa-
mym liczba skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orze-

1 Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98.
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czenia, która, zważywszy na dotychczasowe doświadczenia dotyczące wpływu
kasacji, mogła stanowić poważne zagrożenie dla sprawności działania Sądu Naj-
wyższego, została w sposób istotny ograniczona. Skarga kasacyjna i skarga
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia są środkami
komplementarnymi, uzupełniającymi się i niekolidującymi ze sobą, co także
z punktu widzenia spójności systemu prawnego oraz pożytku dla stron i państwa
jest bardzo istotne.

Niniejsza monografia podzielona jest na dwie części i zawiera pełne omó-
wienie problematyki skargi kasacyjnej, jak i zażalenia na orzeczenie uchylające
orzeczenie i przekazujące sprawę do ponownego rozpoznania. Jej wartość me-
rytoryczną wyznacza nie tylko pełne omówienie konkretnych przepisów przez
praktyków prawa, ale również kompleksowe przedstawienie skargi kasacyjnej
przez jej charakterystykę i dopuszczalność, wymagania konstrukcyjne i formal-
ne, postępowanie przed sądem drugiej instancji oraz przed Sądem Najwyższym.
Monografia zawiera również kompleksowe i wnikliwe omówienie zażalenia na
orzeczenie uchylające orzeczenie i przekazujące sprawę do ponownego rozpo-
znania na podstawie art. 3941 § 11 k.p.c.

Monografia, która stanowi kompleksowe, a także bardzo wnikliwe omówie-
nie przedmiotowych zagadnień, uwzględnia stan prawny na dzień 10 stycznia
2016 r. Jest ona adresowana do praktyków – zarówno sędziów, jak i pełnomoc-
ników profesjonalnych (adwokatów i radców prawnych), może także stanowić
cenne źródło wiedzy dla aplikantów powyższych zawodów, a także asystentów
sędziów.

dr Dariusz Kotłowski
redaktor naukowy

Warszawa, dnia 10 stycznia 2016 r.



CZĘŚĆ I

SKARGA KASACYJNA





Rozdział I

DOPUSZCZALNOŚĆ SKARGI KASACYJNEJ
W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

1. Charakterystyka skargi kasacyjnej

Ustawą z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego,
rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej – Prawo upadłościowe i Prawo o po-
stępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw2

został przywrócony w Rzeczypospolitej Polskiej model trójinstancyjnego po-
stępowania cywilnego. Przedmiotowa ustawa weszła w życie z dniem 1 lipca
1996 r.3 Wprowadzona kasacja4 została zaliczona do zwyczajnych środków za-
skarżenia (odwoławczych) obok zażalenia i apelacji5. Kasacja została ulokowana
w dziale V „Środki odwoławcze” w rozdziale 11 ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego i określały ją art. 392–39320 k.p.c.6

Skarga kasacyjna w obecnej formie i kształcie została wprowadzona do pol-
skiego systemu prawnego ustawą z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych7. Wraz z wprowadzeniem skargi kasacyjnej w nowym kształcie
uregulowano także nowy środek w postaci skargi o stwierdzenie niezgodności

2 Dz. U. Nr 43, poz. 189.
3 Zob. M. Kania, Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu przed sądami admini-

stracyjnymi, Warszawa 2009, s. 102 i n.
4 Instytucja ze względu na nieobowiązujące już nazewnictwo jest w książce przywoły-

wana kursywą.
5 Zob. A. Zieliński, Zwyczajne środki zaskarżenia (odwoławcze) w postępowaniu nie-

procesowym, M. Praw. 2002, nr 2, s. 57. Por. także J. Gudowski, Kasacja w postępowaniu
cywilnym po zmianach dokonanych ustawami z 12 i 24 maja 2004 r., PS 2001, nr 2, s. 4 i n.

6 Przepisy już nieobowiązujące są w książce przywoływane kursywą.
7 Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98.
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z prawem prawomocnego orzeczenia. Zgodnie z uzasadnieniem dołączonym
do projektu ustawy8 skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomoc-
nego orzeczenia nie może zastępować, wyprzedzać ani uzupełniać skargi kasa-
cyjnej. Aby obydwa te środki stanowiły spójny, zharmonizowany mechanizm
zaskarżania orzeczeń, konieczne jest dokonanie zmian także w zakresie skargi
kasacyjnej. Bez nich wprowadzenie prostego, efektywnego i komplementarnego
systemu stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie jest
możliwe. Tym samym przedmiotowa nowelizacja miała na celu m.in. prze-
kształcenie dotychczas istniejącego środka – kasacji w nadzwyczajny środek
odwoławczy, przysługujący od orzeczeń prawomocnych. Tym samym obydwa
środki odwoławcze – zgodnie z zamierzeniem projektodawcy – miały stanowić
dopełniający się system kontroli legalności orzeczeń9.

Ponadto, jak wskazano w uzasadnieniu ustawy, w efekcie dojdzie także
do ścisłego zbliżenia zasad konstrukcyjnych kasacji w postępowaniu karnym
i postępowaniu cywilnym (art. 519 i n. ustawy – Kodeks postępowania karnego),
gdyż utrzymywanie dotychczasowych istotnych różnic między tymi, tożsamymi
środkami odwoławczymi nie znajduje uzasadnienia10.

W związku z nieodzownymi zmianami dotyczącymi kasacji, która miała stać
się środkiem odwoławczym od prawomocnych orzeczeń sądów drugiej instancji,
projektodawca zaproponował uchylenie dotychczasowego, ulokowanego
w dziale V „Środki odwoławcze”, rozdziału 11 i przeniesienie przepisów o ka-
sacji (skardze kasacyjnej) do nowego działu Va. Zdecydowana większość prze-
pisów, pominąwszy ulokowanie, pozostanie bez zmian, a najważniejsze z nich
polegają na tym, że kasacja – obecnie „skarga kasacyjna”– stała się środkiem
odwoławczym od orzeczeń prawomocnych, a legitymację do jej wniesienia
uzyskali także Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich. Ponadto
termin do wniesienia tego środka został przedłużony do dwóch i sześciu mie-
sięcy, w zależności od tego, kto jest skarżącym – strona, czy Prokurator Gene-
ralny lub Rzecznik Praw Obywatelskich11.

Ponadto – jak wskazywał projektodawca – proponowane rozwiązanie, do
którego zresztą instytucja kasacji cywilnej – od chwili jej przywrócenia
w 1996 r. – sukcesywnie zmierzała, nie tylko miało zbliżyć ten nadzwyczajny

8 Sejm RP IV kadencji. Druk nr 2696. Źródło: http:// orka. sejm. gov. pl/ Druki4ka. nsf/
wgdruku/ 2696 – dostęp: 4 sierpnia 2015 r.

9 Tamże.
10 Tamże.
11 Tamże.
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środek odwoławczy do kasacji w sprawach karnych oraz upodobnić go do unor-
mowań europejskich, ale przede wszystkim pozwolić na wyeliminowanie skargi
o stwierdzenie niezgodności orzeczenia z prawem wtedy, gdy strona wniosła lub
mogła wnieść skargę kasacyjną. Oddalenie skargi kasacyjnej będzie bowiem
oznaczać stwierdzenie zgodności zaskarżonego orzeczenia z prawem, a uchyle-
nie spowoduje ponowne rozpoznanie sprawy i ewentualne usunięcie przyczyny
szkody. Tym samym liczba skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem pra-
womocnego orzeczenia, które, zważywszy na dotychczasowe doświadczenia
dotyczące wpływu kasacji, mogą stanowić poważne zagrożenie dla sprawności
działania Sądu Najwyższego, zostanie w sposób istotny ograniczona. Skarga ka-
sacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orze-
czenia zostały zatem przewidziane jako środki komplementarne, uzupełniające
się i niekonkurujące ze sobą, co także z punktu widzenia spójności systemu
prawnego oraz pożytku dla stron i państwa jest bardzo istotne12.

Tym samym ustawą z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych13,
która weszła w życie w dniu 6 lutego 2005 r., zniesiony został system trójin-
stancyjny postępowania cywilnego, gdyż postępowanie to zostało ograniczone
do dwóch instancji. Skutkowało to tym, że skarga kasacyjna stała się nadzwy-
czajnym środkiem odwoławczym. Warto w tym miejscu wskazać na fundamen-
talną zasadę wymiaru sprawiedliwości zawartą w art. 176 ust. 1 Konstytucji
RP14, zgodnie z którym postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.
Przywołana zasada stanowi gwarancję umożliwiającą usuwanie wszelkich błę-
dów, omyłek i innych uchybień, które zostały popełnione w sądach pierwszej
instancji. Zauważyć należy, że przepis ten jest konsekwencją zasady wyrażonej
w art. 78 Konstytucji RP, zgodnie z którym każda ze stron ma prawo do zaskar-
żenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji15.

Obecnie skarga kasacyjna uregulowana jest w dziale Va w art. 3981–39821

ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.
Efektem tak gruntownej zmiany systemu środków odwoławczych jest opar-

cie postępowania cywilnego na zasadzie dwuinstancyjności. W doktrynie prze-
waża zapatrywanie odnoszące pojęcie „instancji” do poszczególnych stadiów

12 Tamże.
13 Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98.
14 Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
15 Zob. W. Skrzydło, Komentarz do art. 176 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, LEX

nr 428435.
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