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Materiał porównawczy

do projektu ustawy

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

 (druk nr 200 S )

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (Dz. U.
Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)

Art. 1302.
§ 1. Pismo wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, które nie

zostało należycie opłacone, przewodniczący zwraca bez wezwania o uiszczenie opłaty,
jeżeli pismo podlega opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od
wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu.

§ 2. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma z przyczyn
określonych w § 1 strona może uiścić brakującą opłatę. Jeżeli opłata została wniesiona
we właściwej wysokości, pismo wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.
Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu pisma z tej samej przyczyny.

§ 3. Sąd odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty pismo wniesione przez adwokata, radcę
prawnego lub rzecznika patentowego środki odwoławcze lub środki zaskarżenia
(apelację, zażalenie, skargę kasacyjną, skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem
prawomocnego orzeczenia, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty,
skargę na orzeczenie referendarza sądowego) podlegające opłacie w wysokości stałej lub
stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu zaskarżenia.

[§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się do pisma wniesionego w postępowaniu w sprawach
gospodarczych także wówczas, gdy przedsiębiorcy nie reprezentuje adwokat lub radca
prawny. Zarządzenie o zwrocie pisma powinno zawierać określenie wysokości należnej
opłaty stosunkowej, jeżeli opłata została uiszczona w niewłaściwej wysokości, oraz
wskazanie skutków ponownego wniesienia pisma.]

§ 5. Przepisów § 1 i 3 nie stosuje się, gdy obowiązek uiszczenia opłaty stosunkowej powstał
na skutek sprawdzenia przez sąd wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu lub
zaskarżenia.

[Art. 4798a.
§ 1. Jeżeli pismo wszczynające postępowanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek

niezachowania warunków formalnych, przewodniczący zwraca stronie pismo bez
wzywania do jego poprawienia lub uzupełnienia. Mylne oznaczenie pisma procesowego
lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i
rozpoznania go w trybie właściwym.

§ 2. Zarządzenie o zwrocie pisma powinno zawierać wskazanie braków, jakimi pismo było
dotknięte, oraz pouczenie o skutkach jego ponownego wniesienia.
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§ 3. W terminie tygodniowym od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma strona może
wnieść je ponownie. Jeżeli pismo to nie jest dotknięte brakami, wywołuje skutek od daty
pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie następuje w razie kolejnego zwrotu pisma, chyba
że zwrot nastąpił na skutek braków uprzednio niewskazanych.

§ 4. Przepisu § 2 w zakresie pouczenia o skutkach ponownego wniesienia pisma i przepisu § 3
nie stosuje się w wypadku, gdy strona reprezentowana jest przez adwokata, radcę
prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa.

§ 5. Inne pisma procesowe złożone w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, które nie
mogą otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych,
wniesione przez stronę reprezentowaną przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika
patentowego lub Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa podlegają zwrotowi bez
wzywania do ich poprawienia lub uzupełnienia. Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty
od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty sąd odrzuca.

§ 6. W wypadkach, o których mowa w § 1 i 5, zarządzenia może wydać także referendarz
sądowy.]

Art. 47912.
§ 1. W pozwie powód jest obowiązany podać wszystkie twierdzenia oraz dowody na ich

poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że
wykaże, że ich powołanie w pozwie nie było możliwe albo że potrzeba powołania
wynikła później. W tym przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny
być powołane w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym powołanie ich stało się
możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania.

§ 2. Powód powinien dołączyć do pozwu odpis reklamacji lub wezwania do dobrowolnego
spełnienia żądania wraz z dowodem doręczenia albo wysłania go pozwanemu przesyłką
poleconą oraz odpisy pism świadczących o próbie wyjaśnienia spornych kwestii w
drodze rokowań.

[§ 3. W razie niezłożenia odpisu wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania lub
reklamacji wraz z dowodem doręczenia albo wysłania go pozwanemu przesyłką
poleconą, stosuje się przepis art. 4798a.]

<§ 3. W razie niezłożenia odpisu wezwania do dobrowolnego spełnienia żądania lub
reklamacji wraz z dowodem doręczenia albo wysłania go pozwanemu przesyłką
poleconą, stosuje się przepis art. 130.>

§ 4. Niezależnie od wyniku sprawy sąd może obciążyć kosztami procesu w całości lub w
części tę stronę, która przez zaniechanie czynności wymienionych w § 2 przyczyniła się
do zbędnego wytoczenia sprawy lub wadliwego określenia jej zakresu.


