
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r.

o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz
ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze

(druk nr 900)

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. – KODEKS CYWILNY (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn.

zm.)

Art. 4171.
§ 1. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie aktu normatywnego, jej naprawienia

można żądać po stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności tego aktu z
Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą.

[§ 2. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub
ostatecznej decyzji, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym
postępowaniu ich niezgodności z prawem. Odnosi się to również do wypadku, gdy
prawomocne orzeczenie lub ostateczna decyzja zostały wydane na podstawie aktu
normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub
ustawą.]

<§ 2. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub
ostatecznej decyzji, jej naprawienia można żądać po stwierdzeniu we właściwym
postępowaniu ich niezgodności z prawem, chyba że przepisy odrębne stanowią
inaczej. Odnosi się to również do wypadku, gdy prawomocne orzeczenie lub
ostateczna decyzja zostały wydane na podstawie aktu normatywnego niezgodnego
z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą.>

§ 3. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy
obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa, jej naprawienia można żądać po
stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności z prawem niewydania
orzeczenia lub decyzji, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

§ 4. Jeżeli szkoda została wyrządzona przez niewydanie aktu normatywnego, którego
obowiązek wydania przewiduje przepis prawa, niezgodność z prawem niewydania tego
aktu stwierdza sąd rozpoznający sprawę o naprawienie szkody.



- 2 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

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

Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)

Art. 17.
Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy:

1) o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz
spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie
bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia,

2) o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków,
wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń
geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na
dobrach niematerialnych,

3) o roszczenia wynikające z Prawa prasowego,
4) o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa

siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, a w postępowaniu w sprawach gospodarczych
sto tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o
ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści
księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w
elektronicznym postępowaniu upominawczym,

41)  o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni.
42) o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów

osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi,
którym ustawa przyznaje zdolność prawną,

43) o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji[.]<,>
<44) o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego

orzeczenia niezgodnego z prawem.>
5) (uchylony),
6) (uchylony).

Art. 48.
§ 1. Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy:

1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku
prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki;

2) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej,
krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego
stopnia;

3) w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
4) w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był radcą

prawnym jednej ze stron;
5) w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego

orzeczenia, jako też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem
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sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których
występował jako prokurator[.]<;>

<6) w sprawach o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie
prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem, jeżeli brał udział w
wydaniu tego orzeczenia.>

§ 2. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeństwa,
przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 3. Sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego skargą o wznowienie, nie
może orzekać co do tej skargi.

Art. 3982.
[§ 1. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w których

wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych, w sprawach
gospodarczych - niższa niż siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, a w sprawach z zakresu
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - niższa niż dziesięć tysięcy złotych. Jednakże w
sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych skarga kasacyjna przysługuje niezależnie
od wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach o przyznanie i o wstrzymanie
emerytury lub renty oraz o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.]

<§ 1. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o prawa majątkowe, w
których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych,
w sprawach gospodarczych – niższa niż siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, a w
sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – niższa niż dziesięć
tysięcy złotych. Jednakże w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych skarga
kasacyjna przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w
sprawach o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty oraz o objęcie
obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Skarga kasacyjna przysługuje niezależnie
od wartości przedmiotu zaskarżenia także w sprawach o odszkodowanie z tytułu
szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego
z prawem.>

§ 2. Skarga kasacyjna jest niedopuszczalna także w sprawach:
1) o rozwód, o separację, o alimenty, o czynsz najmu lub dzierżawy oraz o naruszenie

posiadania,
2) dotyczących kar porządkowych, świadectwa pracy i roszczeń z tym związanych

oraz o deputaty lub ich ekwiwalent,
3) rozpoznanych w postępowaniu uproszczonym.

§ 3. Niedopuszczalna jest skarga kasacyjna od wyroku ustalającego nieistnienie małżeństwa
lub orzekającego unieważnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron po
uprawomocnieniu się wyroku zawarła związek małżeński.

[Art. 4241.
§ 1. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przysługuje

od prawomocnego orzeczenia sądu drugiej instancji kończącego postępowanie w
sprawie, gdy przez jego wydanie stronie została wyrządzona szkoda, a zmiana lub
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uchylenie tego orzeczenia w drodze przysługujących stronie środków prawnych nie było
i nie jest możliwe.

§ 2. W wyjątkowych wypadkach, gdy niezgodność z prawem wynika z naruszenia
podstawowych zasad porządku prawnego lub konstytucyjnych wolności albo praw
człowieka i obywatela, skarga przysługuje także od prawomocnego orzeczenia
kończącego postępowanie w sprawie wydanego przez sąd pierwszej lub drugiej
instancji, jeżeli strony nie skorzystały z przysługujących im środków prawnych, chyba że
jest możliwa zmiana lub uchylenie orzeczenia w drodze innych przysługujących stronie
środków prawnych.

§ 3. Od orzeczeń sądu drugiej instancji, od których wniesiono skargę kasacyjną, oraz od
orzeczeń Sądu Najwyższego skarga nie przysługuje. W takich wypadkach orzeczenie
Sądu Najwyższego traktuje się jak orzeczenie wydane w postępowaniu wywołanym
wniesieniem skargi.]

<Art. 4241.
§ 1. Można żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu

drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli przez jego wydanie
stronie została wyrządzona szkoda, a zmiana lub uchylenie tego wyroku w drodze
przysługujących stronie środków prawnych nie było i nie jest możliwe.

§ 2. W wyjątkowych wypadkach, gdy niezgodność z prawem wynika z naruszenia
podstawowych zasad porządku prawnego lub konstytucyjnych wolności albo praw
człowieka i obywatela, można także żądać stwierdzenia niezgodności z prawem
prawomocnego wyroku sądu pierwszej lub drugiej instancji kończącego
postępowanie w sprawie, jeżeli strona nie skorzystała z przysługujących jej
środków prawnych, chyba że jest możliwa zmiana lub uchylenie wyroku w drodze
innych przysługujących stronie środków prawnych.>

<Art. 4241a.
§ 1. Od wyroków sądu drugiej instancji, od których wniesiono skargę kasacyjną, oraz

od orzeczeń Sądu Najwyższego skarga nie przysługuje.
§ 2. Orzeczenie Sądu Najwyższego wydane na skutek wniesienia skargi kasacyjnej

traktuje się jak orzeczenie wydane w postępowaniu wywołanym wniesieniem
skargi.

§ 3. W wypadkach, w których skarga nie przysługuje, odszkodowania z tytułu szkody
wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem
można domagać się bez uprzedniego stwierdzenia niezgodności orzeczenia z
prawem w postępowaniu ze skargi, chyba że strona nie skorzystała z
przysługujących jej środków prawnych.>

[Art. 4242.
W wypadkach określonych w art. 4241 § 1 i 2 skargę może wnieść także Prokurator
Generalny, jeżeli niezgodność orzeczenia z prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad
porządku prawnego, albo Rzecznik Praw Obywatelskich, jeżeli niezgodność orzeczenia z
prawem wynika z naruszenia konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela.
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Art. 4243.
Od tego samego orzeczenia strona może wnieść tylko jedną skargę.

Art. 4244.
Skargę można oprzeć na podstawie naruszeń prawa materialnego lub przepisów
postępowania, które spowodowały niezgodność orzeczenia z prawem, gdy przez jego wydanie
stronie została wyrządzona szkoda. Podstawą skargi nie mogą być jednak zarzuty dotyczące
ustalenia faktów lub oceny dowodów.]

<Art. 4242.
W wypadkach określonych w art. 4241 skargę może wnieść także Prokurator Generalny,
jeżeli niezgodność wyroku z prawem wynika z naruszenia podstawowych zasad
porządku prawnego, albo Rzecznik Praw Obywatelskich, jeżeli niezgodność wyroku z
prawem wynika z naruszenia konstytucyjnych wolności albo praw człowieka
i obywatela.

Art. 4243.
Od tego samego wyroku strona może wnieść tylko jedną skargę.

Art. 4244.
Skargę można oprzeć na podstawie naruszeń prawa materialnego lub przepisów
postępowania, które spowodowały niezgodność wyroku z prawem, gdy przez jego
wydanie stronie została wyrządzona szkoda. Podstawą skargi nie mogą być jednak
zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów.>

Art. 4245.
[§ 1. Skarga powinna zawierać:

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

2) przytoczenie jej podstaw oraz ich uzasadnienie,
3) wskazanie przepisu prawa, z którym zaskarżone orzeczenie jest niezgodne,
4) uprawdopodobnienie wyrządzenia szkody, spowodowanej przez wydanie

orzeczenia, którego skarga dotyczy,
5) wykazanie, że wzruszenie zaskarżonego orzeczenia w drodze innych środków

prawnych nie było i nie jest możliwe, a ponadto - gdy skargę wniesiono stosując
art. 4241 § 2 - że występuje wyjątkowy wypadek uzasadniający wniesienie skargi,

6) wniosek o stwierdzenie niezgodności orzeczenia z prawem.]
<§ 1. Skarga powinna zawierać:

1) oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on
zaskarżony w całości lub w części,

2) przytoczenie jej podstaw oraz ich uzasadnienie,
3) wskazanie przepisu prawa, z którym zaskarżony wyrok jest niezgodny,
4) uprawdopodobnienie wyrządzenia szkody, spowodowanej przez wydanie

wyroku, którego skarga dotyczy,
5) wykazanie, że wzruszenie zaskarżonego wyroku w drodze innych środków

prawnych nie było i nie jest możliwe, a ponadto – gdy skargę wniesiono,
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stosując art. 4241 § 2 – że występuje wyjątkowy wypadek uzasadniający
wniesienie skargi,

6) wniosek o stwierdzenie niezgodności wyroku z prawem.>
§ 2. Ponadto skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma

procesowego. Do skargi - oprócz jej odpisów dla doręczenia ich uczestniczącym w
sprawie osobom - dołącza się dwa odpisy przeznaczone do akt Sądu Najwyższego.

Art. 4246.
[§ 1. Skargę wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie dwóch lat od

dnia jego uprawomocnienia się.]
<§ 1. Skargę wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwóch lat

od dnia jego uprawomocnienia się.>
§ 2. W razie stwierdzenia niezachowania warunków formalnych określonych w art. 4245 §

2, przewodniczący wzywa o poprawienie lub uzupełnienie skargi.
§ 3. Skargę nieopłaconą, skargę wniesioną z naruszeniem art. 871 § 1 oraz skargę, której

braków strona nie usunęła w terminie, sąd odrzuca na posiedzeniu niejawnym.

Art. 4248.
§ 1. Sąd Najwyższy odrzuca na posiedzeniu niejawnym skargę, jeżeli ulegała ona

odrzuceniu przez sąd niższej instancji, skargę wniesioną po upływie terminu, skargę
niespełniającą wymagań określonych w art. 4245 § 1, jak również skargę z innych
przyczyn niedopuszczalną.

[§ 2. Skarga podlega także odrzuceniu, jeżeli zmiana zaskarżonego orzeczenia w drodze
innych środków prawnych była lub jest możliwa albo jeżeli nie zachodzi wyjątek, o
którym mowa w art. 4241 § 2.]

<§ 2. Skarga podlega także odrzuceniu, jeżeli zmiana zaskarżonego wyroku w drodze
innych środków prawnych była lub jest możliwa albo jeżeli nie zachodzi wyjątek, o
którym mowa w art. 4241 § 2.>

[Art. 42411.
§ 1. Sąd Najwyższy oddala skargę w razie braku podstawy do stwierdzenia, że zaskarżone

orzeczenie jest niezgodne z prawem.
§ 2. Uwzględniając skargę Sąd Najwyższy stwierdza, że orzeczenie jest w zaskarżonym

zakresie niezgodne z prawem.
§ 3. Jeżeli w chwili orzekania sprawa ze względu na osobę nie podlegała orzecznictwu

sądów polskich albo w sprawie droga sądowa była niedopuszczalna, Sąd Najwyższy -
stwierdzając niezgodność orzeczenia z prawem - uchyla zaskarżone orzeczenie oraz
orzeczenie sądu pierwszej instancji i odrzuca pozew albo umarza postępowanie.]

<Art. 42411.
§ 1. Sąd Najwyższy oddala skargę w razie braku podstawy do stwierdzenia, że

zaskarżony wyrok jest niezgodny z prawem.
§ 2. Uwzględniając skargę, Sąd Najwyższy stwierdza, że wyrok jest w zaskarżonym

zakresie niezgodny z prawem.



- 7 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

§ 3. Jeżeli w chwili orzekania sprawa ze względu na osobę nie podlegała orzecznictwu
sądów polskich albo w sprawie droga sądowa była niedopuszczalna, Sąd
Najwyższy – stwierdzając niezgodność wyroku z prawem – uchyla zaskarżony
wyrok oraz wyrok sądu pierwszej instancji i odrzuca pozew albo umarza
postępowanie.>

Art. 5191.
§ 1. Od wydanego przez sąd drugiej instancji postanowienia co do istoty sprawy oraz od

postanowienia w przedmiocie odrzucenia wniosku i umorzenia postępowania
kończących postępowanie w sprawie - w sprawach z zakresu prawa osobowego,
rzeczowego i spadkowego - przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego, chyba
że przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 2. W sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli skarga kasacyjna
przysługuje tylko w sprawach o przysposobienie oraz o podział majątku wspólnego po
ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, chyba że wartość przedmiotu
zaskarżenia jest niższa niż sto pięćdziesiąt tysięcy złotych.

§ 3. W postępowaniu rejestrowym skarga kasacyjna przysługuje jedynie od postanowień
sądu drugiej instancji w przedmiocie wpisu lub wykreślenia z rejestru podmiotu
podlegającego rejestracji.

§ 4. Skarga kasacyjna nie przysługuje w sprawach dotyczących:
1) przepadku rzeczy,
2) zarządu związanego ze współwłasnością lub użytkowaniem,
3) zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza, wyjawienia przedmiotów spadkowych,

zarządu spadku nieobjętego oraz zwolnienia wykonawcy testamentu,
4) zniesienia współwłasności i działu spadku, jeżeli wartość przedmiotu zaskarżenia

jest niższa niż sto pięćdziesiąt tysięcy złotych,
5) likwidacji niepodjętych depozytów.

<Art. 5192.
§ 1. Można żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia

co do istoty sprawy sądu drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie,
jeżeli przez jego wydanie stronie została wyrządzona szkoda, a zmiana lub
uchylenie tego postanowienia w drodze przysługujących stronie środków
prawnych nie było i nie jest możliwe.

§ 2. W wyjątkowych wypadkach, gdy niezgodność z prawem wynika z naruszenia
podstawowych zasad porządku prawnego lub konstytucyjnych wolności albo praw
człowieka i obywatela, można także żądać stwierdzenia niezgodności z prawem
prawomocnego postanowienia co do istoty sprawy sądu pierwszej lub drugiej
instancji kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli strona nie skorzystała z
przysługujących jej środków prawnych, chyba że jest możliwa zmiana lub
uchylenie postanowienia w drodze innych przysługujących stronie środków
prawnych.>
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Art. 7674.
§ 1. Zażalenie na postanowienie sądu przysługuje w wypadkach wskazanych w ustawie.
§ 2. Na postanowienie sądu drugiej instancji wydane po rozpoznaniu zażalenia skarga

kasacyjna nie przysługuje.
<§ 3. W sprawach egzekucyjnych skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem

prawomocnego orzeczenia nie przysługuje.>

Art. 11481.
§ 1. Wniosek, o którym mowa w art. 1148, rozpoznaje sąd okręgowy, który byłby

miejscowo właściwy do rozpoznania sprawy rozstrzygniętej orzeczeniem sądu państwa
obcego lub w którego okręgu znajduje się miejscowo właściwy sąd rejonowy, a w braku
tej podstawy - Sąd Okręgowy w Warszawie.

§ 2. W terminie dwóch tygodni od doręczenia wniosku strona może przedstawić sądowi
stanowisko w sprawie. Sąd może rozpoznać wniosek na posiedzeniu niejawnym.

[§ 3. Na postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie ustalenia przysługuje zażalenie, a
od postanowienia sądu apelacyjnego - skarga kasacyjna; można także żądać
wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym postanowieniem w
przedmiocie ustalenia.]

<§ 3. Na postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie ustalenia przysługuje
zażalenie, a od postanowienia sądu apelacyjnego – skarga kasacyjna; można także
żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym
postanowieniem w przedmiocie ustalenia, oraz stwierdzenia niezgodności z
prawem prawomocnego postanowienia wydanego w tym przedmiocie.>

Art. 11511.
§ 1. O nadaniu klauzuli wykonalności orzeka sąd okręgowy miejsca zamieszkania albo

siedziby dłużnika, a w braku takiego sądu - sąd okręgowy, w którego okręgu ma być
prowadzona egzekucja.

§ 2. W terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia odpisu wniosku dłużnik może
przedstawić stanowisko w sprawie. Sąd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym.

[§ 3. Na postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności
służy zażalenie, a od postanowienia sądu apelacyjnego - skarga kasacyjna; można także
żądać wznowienia postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem w
przedmiocie nadania klauzuli wykonalności. Przepisu art. 795 § 2 nie stosuje się.]

<§ 3. Na postanowienie sądu okręgowego w przedmiocie nadania klauzuli
wykonalności służy zażalenie, a od postanowienia sądu apelacyjnego – skarga
kasacyjna; można także żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone
prawomocnym postanowieniem w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności,
oraz stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia wydanego
w tym przedmiocie. Przepisu art. 795 § 2 nie stosuje się.>



- 9 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Art. 1214.
§ 1. O uznaniu wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej, nienadających się

do wykonania w drodze egzekucji, sąd orzeka postanowieniem wydanym na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie sądu służy zażalenie.

[§ 2. Sąd stwierdza wykonalność wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej,
nadających się do wykonania w drodze egzekucji, nadając im klauzulę wykonalności.]

<§ 2. Sąd stwierdza wykonalność wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim
zawartej, nadających się do wykonania w drodze egzekucji, nadając im klauzulę
wykonalności. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.>

§ 3. Sąd odmawia uznania albo stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego lub
ugody przed nim zawartej, jeżeli:

1) według przepisów ustawy spór nie może być poddany pod rozstrzygnięcie sądu
polubownego,

2) uznanie lub wykonanie wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej
byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej
Polskiej (klauzula porządku publicznego).

Art. 1215.
§ 1. O uznaniu albo stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za

granicą lub ugody zawartej przed sądem polubownym za granicą, sąd orzeka po
przeprowadzeniu rozprawy.

§ 2. Niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 1214, sąd na wniosek strony odmawia
uznania albo stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za
granicą lub ugody zawartej przed sądem polubownym za granicą, jeżeli strona wykaże,
że:

1) nie było zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest nieważny,
bezskuteczny albo utracił moc według prawa dla niego właściwego,

2) nie była należycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postępowaniu przed
sądem polubownym lub w inny sposób była pozbawiona możliwości obrony
swoich praw przed sądem polubownym,

3) wyrok sądu polubownego dotyczy sporu nieobjętego zapisem na sąd polubowny
lub wykracza poza zakres takiego zapisu, jeżeli jednak rozstrzygnięcie w sprawach
objętych zapisem na sąd polubowny daje się oddzielić od rozstrzygnięcia w
sprawach nieobjętych tym zapisem lub wykraczających poza jego zakres, odmowa
uznania albo stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego może dotyczyć
jedynie spraw nieobjętych zapisem lub wykraczających poza jego zakres,

4) skład sądu polubownego lub postępowanie przed tym sądem nie były zgodne z
umową stron lub - w braku w tym przedmiocie umowy - nie były zgodne z prawem
państwa, w którym przeprowadzono postępowanie przed sądem polubownym,

5) wyrok sądu polubownego nie stał się jeszcze dla stron wiążący lub został uchylony
albo jego wykonanie zostało wstrzymane przez sąd państwa, w którym lub według
prawa którego wyrok ten został wydany.

<§ 3. Od postanowienia sądu drugiej instancji w przedmiocie uznania albo
stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego wydanego za granicą lub



- 10 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

ugody zawartej przed sądem polubownym za granicą przysługuje skarga
kasacyjna; można także żądać wznowienia postępowania zakończonego
prawomocnym postanowieniem w przedmiocie uznania lub stwierdzenia
wykonalności oraz stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego
postanowienia wydanego w tym przedmiocie.>

USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. – PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE (Dz. U. z

2009 r. Nr 175, poz. 1361 i Nr 191, poz. 1484)

Art. 33.
1. Zażalenie przysługuje na postanowienie sądu kończące postępowanie oraz w przypadkach

określonych w ustawie.
2. Od postanowienia sądu drugiej instancji skarga kasacyjna nie przysługuje.
<3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jest

niedopuszczalna.>

Art. 223.
<1.> Od postanowień sądu drugiej instancji skarga kasacyjna nie przysługuje, chyba że

ustawa przewiduje inaczej.
<2. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jest

niedopuszczalna.>


