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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

(druk nr 1209)

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

Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)

[Art. 531.
Ponowny wniosek o wyłączenie sędziego oparty na tych samych okolicznościach lub wniosek
oczywiście bezzasadny podlega odrzuceniu bez składania wyjaśnień przez sędziego, którego
dotyczy. O odrzuceniu orzeka sąd rozpoznający sprawę. Przepis art. 51 stosuje się
odpowiednio. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.]

<Art. 531.
Ponowny wniosek o wyłączenie sędziego oparty na tych samych okolicznościach podlega
odrzuceniu bez składania wyjaśnień przez sędziego, którego dotyczy. O odrzuceniu
orzeka sąd rozpoznający sprawę. Przepis art. 51 stosuje się odpowiednio. Postanowienie
może być wydane na posiedzeniu niejawnym.>

Art. 3941.
§ 1. Zażalenie do Sądu Najwyższego przysługuje na postanowienie sądu drugiej instancji:

1) odrzucające skargę kasacyjną oraz skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem
prawomocnego orzeczenia;

2) co do kosztów procesu, które nie były przedmiotem rozstrzygnięcia sądu pierwszej
instancji.

§ 2. W sprawach, w których przysługuje skarga kasacyjna, zażalenie przysługuje także na
postanowienie sądu drugiej instancji kończące postępowanie w sprawie, z wyjątkiem
postanowień, o których mowa w art. 3981, a także postanowień wydanych w wyniku
rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji.

§ 3. Do postępowania przed Sądem Najwyższym toczącego się na skutek zażalenia stosuje
się odpowiednio art. 394 § 2 i 3, art. 395 i art. 397 § 1, art. 39810, art. 39814, art. 39815 §
1 zdanie pierwsze, art. 39816, art. 39817, art. 39821.

<Art. 3942.
§ 1. Zażalenie do innego równorzędnego składu sądu drugiej instancji przysługuje na

postanowienie tego sądu:
1) oddalające wniosek o wyłączenie sędziego;
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2) w przedmiocie skazania świadka, biegłego, strony, jej pełnomocnika oraz
osoby trzeciej na grzywnę, zarządzenia przymusowego sprowadzenia i
aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia świadka i biegłego od grzywny
i świadka od przymusowego sprowadzenia, z wyjątkiem postanowień
wydanych w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu pierwszej
instancji.

§ 2. W postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia, o którym mowa w § 1, przepisy
art. 394 § 2 i 3, art. 395 § 1, art. 396 i art. 397 § 1, 11 i § 2 zdanie pierwsze stosuje
się odpowiednio.>


