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Materiał porównawczy

do projektu ustawy

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

(druk nr  1257 S)

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

Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)

Art. 399.
§ 1. W wypadkach przewidzianych w dziale niniejszym można żądać wznowienia

postępowania, które zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
[§ 2. Na podstawie określonej w art. 4011 postępowanie może być wznowione również w

razie zakończenia go postanowieniem.]
<§ 2. Na podstawie określonej w art. 4011 oraz w art. 4012 postępowanie może być

wznowione również w razie zakończenia go postanowieniem.>

Art. 4011.
Można żądać wznowienia postępowania również w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny
orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową
międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie.

<Art. 4012.
Można żądać wznowienia postępowania, gdy potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia
organu międzynarodowego działającego na mocy umowy międzynarodowej
ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską.>

Art. 412.
§ 1. Sąd rozpoznaje sprawę na nowo w granicach, jakie zakreśla podstawa wznowienia.
§ 2. Po ponownym rozpoznaniu sprawy sąd stosownie do okoliczności bądź oddala skargę o

wznowienie, bądź uwzględniając ją zmienia zaskarżone orzeczenie albo je uchyla i w
razie potrzeby pozew odrzuca lub postępowanie umarza.

§ 3. (uchylony).
<§ 31. Jeżeli do rozstrzygnięcia o wznowieniu postępowania na podstawie przewidzianej

w art. 4011 właściwy jest sąd drugiej instancji, sąd ten orzeka tylko o
dopuszczalności wznowienia, a rozpoznanie sprawy przekazuje sądowi pierwszej
instancji.>
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[§ 4. Jeżeli do rozstrzygnięcia o wznowieniu postępowania zakończonego wyrokiem
właściwy jest Sąd Najwyższy, sąd ten orzeka tylko o dopuszczalności wznowienia, a
rozpoznanie sprawy przekazuje sądowi drugiej instancji.]

<§ 4. W przypadku, gdy do rozstrzygnięcia o wznowieniu postępowania właściwy jest
Sąd Najwyższy, przepis § 31 stosuje się odpowiednio. Orzekając o dopuszczalności
wznowienia w sytuacji określonej w art. 4011, Sąd Najwyższy uchyla w całości lub
w części orzeczenie sądu drugiej instancji i przekazuje rozpoznanie sprawy sądowi
pierwszej instancji.>

Art. 416.
§1. Niedopuszczalne jest dalsze wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym

orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie.
[§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skarga o wznowienie postępowania została oparta

na podstawie wznowienia określonej w art. 4011.]
<§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skarga o wznowienie postępowania została

oparta na podstawie wznowienia określonej w art. 4011 lub w art. 4012.>


