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Michał Niedośpiał

Niektóre uwagi de lege ferenda na tle skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym

1. Do k.p.c. powróciła skarga kasacyjna. Na jej tle przedstawię niektóre uwagi  de lege

ferenda w postępowaniu kasacyjnym cywilnym.

2. Obecnie skarga kasacyjna przysługuje od prawomocnego orzeczenia sądu II instancji

(sądu okręgowego lub sądu apelacyjnego). Należy postulować na przyszłość, aby orzeczenia

sądów  II  instancji  nie  były  prawomocne,  czyli  skarga  kasacyjna  przysługiwałaby  od

nieprawomocnych orzeczeń sądów II instancji.

3. W k.p.c. wprowadzono instytucję tzw. przedsądu (art. 3989 k.p.c.). Należy tę instytucję

całkowicie  znieść.  Jako  uzasadnienie  wprowadzenia  tzw.  przedsądu  podawano  to,  że

zapobiega  to  zalewowi  Sądu  Najwyższego  skargami  kasacyjnymi,  co  sparaliżowałoby

orzecznictwo  tego sądu. Argument ten nie jest m.zd. trafny. W literaturze podnosi się, że

poprzednio  w  okresie  PRL-u  Sąd  Najwyższy  orzekał  jako  sąd  II  instancji  rozpoznający

rewizje od orzeczeń sądów wojewódzkich, a nie było zatorów orzeczniczych. Nadto zawsze

można  zwiększyć  liczbę  sędziów  Sądu  Najwyższego.  Tzw.  przedsąd  pozwala  SN  na

eliminację  zdecydowanie  przeważającej  liczby  skarg  kasacyjnych.  Sąd  orzeka  tu  na

posiedzeniu  niejawnym  w  składzie  jednego  sędziego.  Instytucja  tzw.  przedsądu  nie  jest

zgodna  ze  standardami  demokratycznego  państwa  prawa.  Nie  było  tej  instytucji  w

przedwojennym  k.p.c.  Przesłanki  tzw.  przedsądu  są  tak  ogólnie  ujęte,  że  w  zasadzie

pozwalają na eliminację każdej skargi kasacyjnej. Jest to niejako kaprys sędziego lub dowolne

uznanie sędziego. Nie powinno to mieć miejsca. Strona ma prawo do tego, aby jej sprawa

kasacyjna została rozpatrzona merytorycznie na rozprawie przez Sąd Najwyższy w składzie

3-osobowym, co umożliwia jej pełną obronę i kontrolę nad orzeczeniami SN. Nieraz podnosi

się,  że nawet nie wiadomo, czy sędzia czytał  akta,  jest  to poza kontrolą  stron. Natomiast

uzasadnienia  odmowy  przyjęcia  skargi  kasacyjnej  do  rozpoznania  są  często  ogólne,

zdawkowe, nie spełniające wymogów demokratycznego państwa prawa.

3.  Każda  sprawa  powinna  być  poddana  kontroli  kasacyjnej  bez  względu  na  wartość

przedmiotu zaskarżenia i bez względu na rodzaj sprawy cywilnej. Obecnie są w tym zakresie

liczne ograniczenia, które nie mają uzasadnienia prawnego.
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4.  Trzeba  zmienić  ostre  rygory  odrzucania  skargi  kasacyjnej.  Obecnie  tzw.  wady

konstrukcyjne skargi kasacyjnej (art. 3983 k.p.c.) skutkują odrzuceniem skargi kasacyjnej  a

limine,  bez wzywania do uzupełnienia braków formalnych. Nie powinno to mieć  miejsca.

Najpierw strona powinna być wezwana do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni,

a  w  razie  ich  nieusunięcia  skarga  kasacyjna  dopiero  wtedy  powinna  być  odrzucana

(zwracana). Łatwo popełnić błąd, często nieświadomie, obecne rygory są za ostre.

5.  Odrzucenie  skargi  kasacyjnej  obecnie  skutkuje  zawiadomieniem  okręgowej  rady

adwokackiej  lub  okręgowej  izby  radców  prawnych  i  skutkuje  wszczęciem  postępowania

dyscyplinarnego w stosunku do adwokata lub radcy prawnego.  Przepis  ten (art.  3986 § 4

k.p.c.) powinien być uchylony. Wielu pełnomocników zawodowych nie podejmuje się pisania

skarg kasacyjnych z uwagi na wspomniany rygor prawny, a sporządzenie prawidłowej skargi

kasacyjnej  nie  jest  łatwe.  Zawsze  strona  sama  może  złożyć  taki  wniosek  o  pociągnięcie

adwokata lub radcy prawnego do odpowiedzialności prawnej. Sąd nie powinien tu działać z

urzędu.  Nadto  odrzucenie  skargi  kasacyjnej  nie  zawsze  świadczy  o  winie  pełnomocnika

zawodowego, np. mógł on zamieścić w niej pewne treści na wyraźne żądanie mocodawcy,

mimo wstępnego sprzeciwu adwokata lub radcy prawnego.

6.  Podstawy  skargi  kasacyjnej  są  określone  przez  ustawę  (art.  3983 k.p.c.).  Niemniej

realizacja tej zasady jest trudna w praktyce. Podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być zarzuty

dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów. Konstrukcja skargi kasacyjnej jest przyjęta

historycznie i prawnoporównawczo przez różne systemy prawa. Sąd Najwyższy jest sądem

prawa, a nie sądem faktu. Takie założenie przyjmuje się najczęściej na tle skargi kasacyjnej.

Niemniej realizacja tej zasady jest trudna w praktyce. „Podstawą skargi kasacyjnej nie mogą

być  zarzuty dotyczące ustalenia  faktów lub oceny dowodów” (art.  3983 §  3  k.p.c.).  „Sąd

Najwyższy  jest  związany  ustaleniami  faktycznymi  stanowiącymi  podstawę  zaskarżonego

wyroku” (art. 39813 § 2 k.p.c.). Teoretycznie jest to zgodne z zasadami kasacji, bo taka jest

najczęściej idea przewodnia sądu kasacyjnego jako sądu prawa, a nie sądu faktu. Niemniej

powołane wyżej  dwa przepisy stanowią  istotne ograniczenie i utrudnienie w sporządzaniu

skargi kasacyjnej. Powinny one być uchylone. Trzeba niemało napracować się nad tym, aby

sporządzić skargę kasacyjną, a nie naruszyć tych dwóch powołanych przepisów. Często jest

to  niemożliwe  lub  bardzo  utrudnione,  przypomina  niejako  kwadraturę  koła.  Ustalenia

faktyczne najczęściej są wynikiem oceny dowodów (art. 233 k.p.c.). W tym zakresie możliwe

są trzy stanowiska prawne.
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 Po pierwsze, każde naruszenie swobodnej oceny dowodów uzasadnia skargę kasacyjną,

podobnie jak każdy błąd w ustaleniach faktycznych sądu. 

Po  drugie,  tylko  rażące  naruszenie  swobodnej  oceny dowodów i  oczywiście  wadliwe

ustalenia  faktyczne  uzasadniają  skargę  kasacyjną.  Model  drugi  jest  zatem  zaostrzony  w

porównaniu z modelem pierwszym, bo nie wystarczają zwykłe naruszenia swobodnej oceny

dowodów czy zwykłe wady ustaleń faktycznych. 

Po trzecie, zarzut naruszenia swobodnej oceny dowodów (art. 233 k.p.c.) czy wadliwe

ustalenia faktyczne nigdy nie mogą  być  podstawą  skargi  kasacyjnej,  obojętnie czy są  one

zwykłe czy rażące, oczywiste (1, 2). 

6. Sprawa jest częściowo sporna de lege lata. Można twierdzić, że najczęściej przyjmuje

się  stanowisko  trzecie.  W  związku  z  tym  sporządzenie  skargi  kasacyjnej,  która  by  nie

powoływała się na błędną ocenę dowodów lub wadliwe ustalenia faktyczne jest niezmiernie

trudne. Są istotne kłopoty praktyczne w odróżnię faktów od prawa1. Ocena dowodów może

być rażąco nietrafna, np. z dziesięciu źródeł dowodowych osobowych (świadków, stron) sąd

teoretycznie może dać wiarę jednej osobie, np. powodowi lub wnioskodawcy, i jest to poza

kontrolą  SN,  mimo że jest  to rażące naruszenie swobodnej  oceny dowodów i  oczywiście

wadliwe  ustalenie  faktyczne.  Przykład  ten  można  jeszcze  obostrzyć,  np.  sąd  przyjmuje

nieważność  testamentu  notarialnego  na  podstawie  zeznań  wnioskodawcy  z  odmówieniem

wiary  dziesięciu  świadkom  i  stronom  (uczestnikom  postepowania  nieprocesowego)  i

pomijając  milczeniem fakt,  że testament  notarialny jest  dokumentem urzędowym, czyli  o

silnej mocy dowodowej, mającym domniemanie prawne autentyczności i prawdziwości treści

(art. 244 w zw. z art. 252 k.p.c.), co więcej, jeszcze ostrzej, gdy sąd dopuścił ten dowód z

przesłuchania  stron  (powoda  lub  uczestnika  postepowania,  np.  wnioskodawcy)  lub  ze

świadków przeciwko osnowie lub ponad osnowę dokumentu urzędowego (aktu notarialnego)

wymaganego pod rygorem nieważności (forma ad solemnitatem). I takie przypadki zdarzają

się, nie są odosobnione. Jak sobie z tym radzić. Wydaje się, że sąd kasacyjny (SN) powinien

mieć  możliwość  korekty  błędnych  procesowo  orzeczeń  sądowych.  Ale  jak  to  zrobić.  W

przypadku naruszenia tylko art. 233 k.p.c. jest to przy wyodrębnionym uprzednio stanowisku

1 W literaturze polskiej w sprawach cywilnych klasyczną monografią z tego zakresu jest rozprawa habilitacyjna
M. Waligórskiego,    Podstawy kasacyjne procesu cywilnego w świetle różnicy pomiędzy faktem a prawem,
Lwów 1936, która powinna być obowiązkową lekturą każdego sędziego cywilisty, adwokata, radcy prawnego,
aplikanta.  Omawia  ona  te  kwes e   na  tle   d.  k.p.c.  oraz  historycznie  i  prawnoporównawczo.  W zasadzie
zachowała  swoją  aktualność,  ponieważ  napisana  jest  teoretycznie.  Jest  to  znakomita  książka  najlepszego
ośrodka uniwersyteckiego w zakresie prawa, jakim był Lwów w okresie II RP.
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trzecim  (po  trzecie)   niemożliwe,  jeśli  tylko  do  tego  sprowadza  się  podstawa  skargi

kasacyjnej. 

Jeśli jednak naruszono moc dowodową dokumentu urzędowego (art. 244 w zw. z art. 252

k.p.c.) lub także art. 247 k.p.c., to jest to możliwe. Naruszenie bowiem art. 244, 252, 247

k.p.c.  należy  traktować  jako  naruszenie  przepisów  postępowania,  co  mogło  mieć  istotny

wpływ na wynik sprawy, nie jest to bowiem naruszenie swobodnej oceny dowodów (art. 233

k.p.c.), lecz naruszenie innego przepisu postępowania mogące mieć istotny wpływ na wynik

sprawy. Zwracam uwagę na art. 162 k.p.c., takie uchybienie powinno być wytknięte sądowi i

zastrzeżenie takie powinno być wpisane do protokołu sądowego.

Bardzo silny jest argument z art. 247 k.p.c., który nie narusza swobodnej oceny dowodów

(art.  233  k.p.c.),  gdyż  przepis  art.  247  k.p.c.  jest  wyrazem  ustawowej,  legalnej  oceny

dowodów, przez ustawę, a nie jest on wyrazem sędziowskiej swobodnej oceny dowodów (art.

233 k.p.c.).  Analizę  ograniczę  do formy pod rygorem nieważności  (ad solemnitatem),  dla

uproszczenia  analizy  prawnej.  Ustawodawca  w  tym  wypadku  mając  dowód  z  aktu

notarialnego (forma pod rygorem nieważności) oraz dowód z zeznań świadków lub stron, daje

przewagę  dowodowi  z  dokumentu,  dyskwalifikując  z  góry  (ustawowo)   w takiej  sytuacji

dowód  ze  świadków  lub  stron  przeciwko  osnowie  lub  ponad  osnowę  dokumentu.  Przy

pomocy dowodu z  przesłuchania  świadków lub stron nie  można dowodzić,  że  strona  nie

złożyła  oświadczenia  woli,  które  jest  ujęte  w  dokumencie  lub  że  inna  była  treść  tego

oświadczenia woli  (szersza,  węższa,  całkiem odmienna niż  w dokumencie).  Ustawodawca

wyszedł z założenia, że dowód z zeznań świadków lub stron nie jest wiarygodny, gdyż często

osoby te mijają się z prawdą, co może być wynikiem różnych okoliczności, np. świadomych

fałszywych zeznań,  braku pamięci,  zwłaszcza po dłuższym okresie czasu od sporządzenia

dokumentu. 

7. Jest bezdyskusyjne, że art. 247 k.p.c. dotyczy umów. W drodze wykładni prawa należy

przyjąć,  że  przepis  ten  ma  zastosowanie  także  do  jednostronnych  czynności  prawnych

zarówno  skierowanych  do  określonego  adresata,  jak  i  nie  skierowanych  do  określonego

adresata,  np.  testamentu.  Art.  247  k.p.c.  jak  przyjmuje  się  w  literaturze,  obejmuje  tzw.

dokumenty  konstytutywne  (czyli  obejmujące  oświadczenia  woli),  a  nie  tzw.  dokumenty

deklaratywne,  zaświadczające  (nie  obejmujące  oświadczeń  woli,  a  tylko  oświadczenia

wiedzy), np. zaświadczenie organu administracyjnego o kwalifikacjach rolniczych. Testament

notarialny (art. 950 k.c.), podobnie jak testament allograficzny (art. 951 k.c.) czy testament

własnoręczny  (art.  949  k.c.)  są  dokumentami  konstytutywnymi,  a  nie  deklaratywnymi,
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zaświadczającymi, obejmują one oświadczenia woli w nich inkorporowane (są to testamenty

pisemne,  a  nie  ustne).  Pogląd  jakoby  testament  allograficzny  nie  był  dokumentem

konstytutywnym,  lecz  tylko  deklaratywnym,  zaświadczającym  o  złożeniu  ustnego

oświadczenia  woli,  nie  jest  trafny.  Testament  allograficzny  jest  testamentem  pisemnym

(konstytutywnym)  obejmującym  oświadczenie  woli  spadkodawcy.  To  samo  dotyczy

testamentu notarialnego2. Podobnie akt notarialny sprzedaży czy darowizny nieruchomości

jest powszechnie uważany za dokument konstytutywny obejmujący oświadczenia woli stron.

Dlaczego to inaczej miałoby być przy jednostronnej czynności prawnej w postaci testamentu

notarialnego.

Dlatego oparcie się  na art.  245, 252, 247 czy 245,  253 k.p.c.  jest  naruszeniem prawa

procesowego, nie będącym naruszeniem swobodnej oceny dowodów (art. 233 k.p.c.). 

8. Oczywiście tych przykładów nienaruszania swobodnej oceny dowodów jest o wiele

więcej.  Przykładowo,  jeśli  świadek  lub  strona  odmawia  odpowiedzi  na  pytania  stron

(uczestników postępowania) lub składa zeznania nieustnie (art. 271 § 1, art. 304 zd. 3 k.p.c.),

to  narusza  to  przepisy  postępowania.  Podobnie  jeśli  świadka  nie  uprzedzono  o

odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 266 § 1 k.p.c.) lub nie uprzedzono strony

(uczestnika  postępowania)  o  obowiązku  mówienia  prawdy  i  możliwości  powtórnego

przesłuchania po odebraniu od strony przyrzeczenia (art. 304 k.p.c.). 

9. Także oddalenie wniosków dowodowych (art. 236 k.p.c.) jest naruszeniem przepisów

postępowania  nie  będącym naruszeniem swobodnej  oceny dowodów (art.  233 k.p.c.)  czy

wadliwych ustaleń faktycznych.

10.  Ocena  dowodów  może  zawierać  błędy  natury  faktycznej  (niezgodność  z  treścią

dowodu)  lub  naruszać  zasady  logiki  (błąd  w  rozumowaniu  i  wnioskowaniu)  lub  zasady

doświadczenia życiowego, lub wskazania wiedzy (nauki),  np.  gdy sąd uzna, że testament,

umowa,  czynność  prawna  jest  nieważna  z  powodu  braku  świadomości  albo  swobody  w

powzięciu decyzji i wyrażeniu woli, nie powołując dowodu z biegłych psychiatrów, a sąd nie

ma wiadomości fachowych (specjalnych) z tego zakresu.

11. Ustalenie znaczenia normy prawnej prawa materialnego lub procesowego, podobnie

jak subsumpcja ustalonego stanu faktycznego pod abstrakcyjną  normę  prawa materialnego

lub procesowego objęte są sądem prawa (art. 3983 § 1 pkt 1, 2 k.p.c.), a nie jest sądem faktu

2 Sprawy  dowodowe  i  procesowe  na  tle  testamentu  omawiam  obszernie  w  mojej  monografii  naukowej,
Testament  jako  dokument  prawny  (zagadnienia  dowodowe  i  procesowe  testamentu), Kraków,  ss.  700
(maszynopis). Jest to pierwsze opracowanie monograficzne z tego zakresu.
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(art. 3983 § 3 k.p.c.). To samo m.zd. powinno dotyczyć oceny dowodów (art. 233 k.p.c.), ale

stanowisko literatury jest najczęściej odmienne. Pod sąd faktu podlegają  tzw. czyste fakty,

które trzeba wypreparować w drodze starannej selekcji.

12. W sprawach ze skargi kasacyjnej obowiązkowa powinna być rozprawa, a wyroki

kasacyjne  nie  powinny  być  wydawane  na  posiedzeniu  niejawnym,  jak  to  jest  zazwyczaj

obecnie. Umożliwia to też kontrolę sądu przez strony (uczestników postepowania). 

13. Uzasadnienie wyroku kasacyjnego powinno być obowiązkowe, a tak obecnie nie

jest.

14.  Należy  znieść  przymus  adwokacki  i  radcowski  przy  sporządzaniu  skargi

kasacyjnej w postępowaniu cywilnym. Zwiększyłoby to niepomiernie ochronę prawną stron

(uczestników  postępowania).  Odrzucenie  skargi  w  razie  nieuzupełnienia  jej   braków

formalnych byłoby tu wystarczające. Strona mogłaby osobiście lub przez adwokata lub radcę

prawnego złożyć skargę kasacyjną. Jest też szerokie grono zwykłych prawników cywilistów

nie będących adwokatami lub radcami prawnymi, np. doktorów prawa, aplikantów, którzy

mogliby  sporządzić  takie  skargi.  Obecnie  adwokaci  (radcy  prawni)  często  nie  chcą

sporządzać skarg kasacyjnych, co motywowane jest jej ostrymi rygorami prawnymi i możliwą

odpowiedzialnością  prawną.  Nadto  strona  musi  ponieść  bardzo  często  wysokie  koszty

adwokackie lub radcowskie, których nie jest w stanie uiścić, i w ten sposób nie ma dostępu do

skargi kasacyjnej.
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Michał Niedośpiał

Niektóre uwagi de lege ferenda na tle skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym

Streszczenie

Autor zgłasza szereg postulatów co do potrzeby nowego ukształtowania skargi kasacyjnej w

sądowym  postepowaniu  cywilnym.  Omawia  także  na  wybranych  przykładach  skomplikowany

problem formułowania  podstaw skargi  kasacyjnej  w świetle  różnicy  pomiędzy  faktem a  prawem.

Przedstawia również w skrócie zastosowanie art. 247 k.p.c. do testamentów pisemnych, np. testamentu

notarialnego (art. 950 k.c.).

Słowa kluczowe: skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym – sąd prawa i sąd faktu – art.

247 k.p.c. a testamenty pisemne.


