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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 19 marca 2009 r.

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

(druk nr 502)

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U.

Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)

[Art. 3984.
§ 1. Skarga kasacyjna powinna zawierać:

1) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest ono
zaskarżone w całości czy w części,

2) przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie,
3) wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania i jego uzasadnienie oraz
4) wniosek o uchylenie lub uchylenie i zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu
żądanego uchylenia i zmiany.

§ 2. Ponadto skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla
pisma procesowego, a w sprawach o prawa majątkowe powinna zawierać również
oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia. Do skargi kasacyjnej dołącza się także
dwa jej odpisy przeznaczone do akt Sądu Najwyższego oraz dla Prokuratora
Generalnego, chyba że sam wniósł skargę.]

<Art. 3984.
§ 1. Skarga kasacyjna powinna zawierać:

1) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest ono
zaskarżone w  całości czy w części,

2) przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie,
3) wniosek o uchylenie lub uchylenie i zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu

żądanego uchylenia i zmiany.
§ 2. Oprócz wymagań przewidzianych w § 1, skarga kasacyjna powinna zawierać

wniosek o przyjęcie do rozpoznania i jego uzasadnienie.
§ 3. Ponadto skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym

dla pisma procesowego, a w sprawach o prawa majątkowe powinna zawierać
również oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia. Do skargi kasacyjnej
dołącza się także dwa jej odpisy przeznaczone do akt Sądu Najwyższego oraz dla
Prokuratora Generalnego, chyba że sam wniósł skargę.>
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Art. 3986.
[§ 1. Jeżeli skarga kasacyjna nie spełnia wymagań przewidzianych w art. 3984 § 2,

przewodniczący w sądzie drugiej instancji wzywa skarżącego do usunięcia braków w
terminie tygodniowym pod rygorem odrzucenia skargi.]

<§ 1. Jeżeli skarga kasacyjna nie spełnia wymagań przewidzianych w art. 3984 § 2 lub
3, przewodniczący w sądzie drugiej instancji wzywa skarżącego do usunięcia
braków w terminie tygodniowym pod rygorem odrzucenia skargi.>

§ 2.  Sąd drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po
upływie terminu, skargę niespełniającą wymagań określonych w art. 3984 § 1,
nieopłaconą oraz skargę, której braków nie usunięto w terminie lub z innych przyczyn
niedopuszczalną.

§ 3.  Sąd Najwyższy odrzuca skargę kasacyjną, która podlegała odrzuceniu przez sąd drugiej
instancji, albo zwraca ją temu sądowi w celu usunięcia dostrzeżonych braków.

§ 4.  O odrzuceniu skargi kasacyjnej niespełniającej wymagań określonych w art. 3984 § 1
sąd drugiej instancji albo Sąd Najwyższy zawiadamia właściwy organ samorządu
zawodowego, do którego należy pełnomocnik.


