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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy
w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich
Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed

wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(druk nr 1207)

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

Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)

Art. 50527.
§1. Przepisy art. 5059-50511, art. 50512 § 1 i 3 oraz art. 50513 stosuje się.
§ 2. Uchylając zaskarżony wyrok, sąd drugiej instancji przekazuje sprawę do rozpoznania z

wyłączeniem przepisów o postępowaniach odrębnych.

<Art. 50527a

§ 1. W razie stwierdzenia, że istnieje określona w przepisach odrębnych podstawa do
uchylenia wyroku, na wniosek pozwanego sąd, który go wydał, uchyla wyrok.

§ 2. Wniosek powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego i wskazywać
okoliczności uzasadniające uchylenie wyroku.

§ 3. Sąd może rozpoznać wniosek na posiedzeniu niejawnym. Przed uchyleniem
wyroku sąd wysłucha powoda na posiedzeniu lub zażąda od niego oświadczenia na
piśmie.

§ 4. Na postanowienie sądu w przedmiocie uchylenia wyroku przysługuje zażalenie.>

Art. 8201.
§ 1. Sąd zawiesza postępowanie na wniosek dłużnika, jeżeli w toku egzekucji prowadzonej

na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności
tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 11531, dłużnik przedstawił przewidziane w
przepisach odrębnych zaświadczenie o utracie lub ograniczeniu wykonalności, z
którego wynika, że wykonanie tytułu zostało tymczasowo zawieszone lub uzależnione
od złożenia przez wierzyciela zabezpieczenia, które dotychczas nie zostało wpłacone.

§ 2. Jeżeli z zaświadczenia, o którym mowa w § 1, wynika, że wykonanie tytułu zostało
tymczasowo ograniczone do środków zabezpieczających, sąd na wniosek dłużnika
orzeka o ograniczeniu, egzekucji do takich środków. Orzekając o ograniczeniu, sąd
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określa rodzaj środka, stosując odpowiednio art. 747. Na postanowienie sądu
przysługuje zażalenie.

<§ 3. Sąd zawiesza postępowanie na wniosek dłużnika, jeżeli w toku egzekucji
prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w
klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 115310,
wystąpi przyczyna przewidziana w przepisach odrębnych.>

Art. 8202.
[§ 1. W przypadku egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego w postaci

zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art.
11531, art. 11534 i art. 11537, albo na podstawie tytułu wykonawczego w postaci
zaopatrzonego w klauzulę wykonalności orzeczenia sądu wydanego w europejskim
postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, sąd może na wniosek dłużnika zawiesić
postępowanie także z innych przyczyn przewidzianych w przepisach odrębnych.]

<§ 1. W przypadku egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego
w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego, o którym
mowa w art. 11531, art. 11534, art. 11537 lub art. 115310, albo na podstawie tytułu
wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności orzeczenia sądu
wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, sąd może
na wniosek dłużnika zawiesić postępowanie także z innych przyczyn
przewidzianych w przepisach odrębnych.>

§ 2. Sąd może również ograniczyć egzekucję do środków zabezpieczających lub uzależnić
wykonanie tytułu od złożenia przez wierzyciela stosownego zabezpieczenia, jeżeli taką
możliwość przewidują przepisy odrębne. Orzekając o ograniczeniu, sąd określa rodzaj
środka, stosując odpowiednio art. 747. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

[Art. 8403.
Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy w postaci zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności orzeczenia sądu, o którym mowa w art. 11531, art. 11534 lub art. 11537, dłużnik
może w drodze powództwa żądać odmowy wykonania takiego tytułu, w całości lub części, na
podstawie określonej w przepisach odrębnych. Odmowa wykonania ma skutki pozbawienia
tytułu wykonawczego wykonalności.]

<Art. 8403.
Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy w postaci zaopatrzonego w klauzulę
wykonalności tytułu egzekucyjnego, o którym mowa w art. 11531, art. 11534, art. 11537

lub art. 115310, dłużnik może w drodze powództwa żądać odmowy wykonania takiego
tytułu, w całości lub w części, na podstawie określonej w przepisach odrębnych.
Odmowa wykonania ma skutki pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności.>

TYTUŁ IX.  UZASADNIENIE PRAWOMOCNYCH ORZECZEŃ I WYDAWANIE
ZAŚWIADCZEŃ

Art. 1144.
Jeżeli do uznania albo wykonania prawomocnego orzeczenia sądu polskiego za granicą
konieczne jest przedstawienie orzeczenia wraz z uzasadnieniem, a orzeczenie nie zawiera
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uzasadnienia, sąd, który wydał orzeczenie, sporządzi uzasadnienie na wniosek strony,
uczestnika postępowania lub osoby ubiegającej się o uznanie lub wykonanie orzeczenia.

Art. 11441.
Jeżeli przepisy odrębne przewidują wydanie zaświadczenia na potrzeby uznania lub
stwierdzenia wykonalności orzeczenia, ugody lub innego tytułu egzekucyjnego w innym
państwie członkowskim Unii Europejskiej, zaświadczenie takie wystawia, stosując formularz
określony we właściwych przepisach odrębnych, na wniosek zainteresowanego,
przewodniczący w sądzie, który wydał orzeczenie albo zatwierdził ugodę lub przed którym
ugoda została zawarta. W przypadku innych tytułów egzekucyjnych właściwy do wystawienia
zaświadczenia jest przewodniczący w sądzie rejonowym, w którego okręgu tytuł został
sporządzony.

<Tytuł X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej

Art. 11442.
§1. W razie stwierdzenia, że istnieje określona w przepisach odrębnych podstawa do

uchylenia wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej, na wniosek pozwanego,
sąd, który go wydał, uchyla wyrok.

§ 2. Wniosek powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego i wskazywać
okoliczności uzasadniające uchylenie wyroku.

§ 3. Sąd może rozpoznać wniosek na posiedzeniu niejawnym. Przed uchyleniem
wyroku sąd wysłucha powoda na posiedzeniu lub zażąda od niego oświadczenia na
piśmie.

§ 4. Na postanowienie sądu w przedmiocie uchylenia wyroku przysługuje zażalenie.>

TYTUŁ V.   WYKONALNOŚĆ ORZECZEŃ SĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
UNII EUROPEJSKIEJ WYDANYCH W EUROPEJSKIM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE

DROBNYCH ROSZCZEŃ

Art. 11537.
Orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wydane w europejskim
postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń, opatrzone w tych państwach zaświadczeniem na
podstawie przepisów odrębnych, są tytułami egzekucyjnymi i podlegają wykonaniu w
Rzeczypospolitej Polskiej po nadaniu klauzuli wykonalności.

Art. 11538.
Tytułom egzekucyjnym, o których mowa w art. 11537, klauzulę wykonalności nadaje sąd
rejonowy właściwości ogólnej dłużnika, a jeżeli tej właściwości nie można ustalić - sąd
rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja.

Art. 11539.
Przepisów art. 1150-1152 nie stosuje się.

<Tytuł VI.
Wykonalność orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów urzędowych z państw

członkowskich Unii Europejskiej w sprawach alimentacyjnych
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Art. 115310.
Orzeczenia w sprawach alimentacyjnych wydane i wykonalne w państwach
członkowskich Unii Europejskiej będących stronami Protokołu haskiego z dnia 23
listopada 2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych (Dz. Urz. UE L
331 z 16.12.2009, str. 17), o którym mowa w przepisach odrębnych, jak również
pochodzące z tych państw członkowskich i w nich wykonalne ugody sądowe i dokumenty
urzędowe w sprawach alimentacyjnych, są tytułami egzekucyjnymi i podlegają
wykonaniu w Rzeczypospolitej Polskiej po nadaniu klauzuli wykonalności.

Art. 115311.
Tytułom egzekucyjnym, o których mowa w art. 115310, klauzulę wykonalności nadaje
sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika, a jeżeli tej właściwości nie można ustalić –
sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja.

Art. 115312.
Przepisów art. 1150–1152 nie stosuje się.>

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. O PRAWIE POMOCY W POSTĘPOWANIU W

SPRAWACH CYWILNYCH PROWADZONYM W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ O PRAWIE POMOCY W CELU UGODOWEGO

ZAŁATWIENIA SPORU PRZED WSZCZĘCIEM TAKIEGO POSTĘPOWANIA (Dz. U. z

2005 r. Nr 10, poz. 67 oraz z 2006 r. Nr 120, poz. 824)

Art. 1.
1. Ustawa określa:

1) zasady, warunki i tryb przyznawania osobom fizycznym mającym miejsce
zamieszkania lub zwykłego pobytu w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej prawa pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych, które ma być
wszczęte lub jest prowadzone w Polsce, a także prawa pomocy w celu ugodowego
załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania;

2) zasady, warunki i tryb przyznawania osobom fizycznym mającym miejsce
zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej prawa pomocy na
potrzeby postępowania w sprawach cywilnych, które ma być wszczęte lub jest
prowadzone w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także prawa
pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego
postępowania.

2. Jeżeli osoba fizyczna ubiegająca się o przyznanie jej prawa pomocy lub korzystająca z
tego prawa, zwana dalej "wnioskodawcą", nie ma obywatelstwa państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, przepisy ustawy stosuje się do niej wówczas, gdy przebywa na
terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej zgodnie z prawem tego państwa.
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3. Państwem członkowskim Unii Europejskiej w rozumieniu ustawy jest każde państwo
członkowskie Unii Europejskiej z wyłączeniem Królestwa Danii, zwane dalej "państwem
członkowskim".

<Art. 1a.
1. Ustawa określa także zasady, warunki i tryb przyznawania prawa pomocy w

sprawach alimentacyjnych, w których zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa
właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie
zobowiązań alimentacyjnych (Dz. Urz. UE L 7 z 10.01.2009 r., str. 1).

2. W sprawach alimentacyjnych, w których zastosowanie ma rozporządzenie, o którym
mowa w ust. 1, zasady, warunki i tryb przyznawania prawa pomocy określone w
ustawie stosuje się w kwestiach nieuregulowanych w tym rozporządzeniu.>

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO

ALIMENTÓW (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.)

Art. 8c.
Przepis art. 8b stosuje się odpowiednio do organu właściwego wierzyciela w zakresie
realizacji obowiązku określonego w art. 8a.

<Art. 8d.
Po otrzymaniu wniosku polskiego organu centralnego, działającego na podstawie art. 51
ust. 2 lit. c oraz art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w
sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz
współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. Urz. UE L 7 z 10.01.2009, str.
1), organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia
sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego
stanu zdrowia i przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera od
niego oświadczenie majątkowe.>


