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Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko-
deks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 41 otrzymuje brzmienie:

„Art. 41. Powództwo ze stosunku ma∏˝eƒstwa wy-
tacza si´ wy∏àcznie przed sàd, w którego

okr´gu ma∏˝onkowie mieli ostatnie miej-
sce zamieszkania, je˝eli choç jedno z nich
w okr´gu tym jeszcze ma miejsce za-
mieszkania lub zwyk∏ego pobytu. Z braku
takiej podstawy wy∏àcznie w∏aÊciwy jest
sàd miejsca zamieszkania strony pozwa-
nej, a je˝eli i tej podstawy nie ma — sàd
miejsca zamieszkania powoda.”;

2) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. Niezale˝nie od przyczyn wymienionych
w art. 48, sàd wy∏àcza s´dziego na jego
˝àdanie lub na wniosek strony, je˝eli ist-
nieje okolicznoÊç tego rodzaju, ˝e mog∏a-
by wywo∏aç uzasadnionà wàtpliwoÊç co
do bezstronnoÊci s´dziego w danej spra-
wie.”;

3) w art. 1302:

a) uchyla si´ § 3 i 4;

b) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Przepisu § 1 nie stosuje si´, gdy obowià-
zek uiszczenia op∏aty stosunkowej powsta∏
na skutek sprawdzenia przez sàd wskaza-
nej przez stron´ wartoÊci przedmiotu spo-
ru lub zaskar˝enia.”;

4) w art. 235 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
§ 1 i dodaje si´ § 2 i 3 w brzmieniu:

„§ 2. Je˝eli charakter dowodu si´ temu nie sprze-
ciwia, sàd orzekajàcy mo˝e postanowiç, ˝e
jego przeprowadzenie nastàpi przy u˝yciu
urzàdzeƒ technicznych umo˝liwiajàcych do-
konanie tej czynnoÊci na odleg∏oÊç. Sàd
orzekajàcy przeprowadza dowód w obecno-
Êci sàdu wezwanego lub referendarza sàdo-
wego w tym sàdzie.

§ 3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, rodzaje urzàdzeƒ i Êrodków
technicznych umo˝liwiajàcych przeprowa-
dzenie dowodu na odleg∏oÊç, sposób korzy-
stania z tego rodzaju urzàdzeƒ i Êrodków,
jak równie˝ sposób przechowywania, od-
twarzania i kopiowania zapisów dokona-
nych podczas jego przeprowadzenia, majàc
na wzgl´dzie koniecznoÊç w∏aÊciwego za-
bezpieczenia utrwalonego obrazu lub
dêwi´ku przed utratà dowodu, jego znie-
kszta∏ceniem lub nieuprawnionym ujawnie-
niem.”;

5) w art. 39822 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Na orzeczenie referendarza sàdowego co do
istoty sprawy, orzeczenie koƒczàce post´po-
wanie, orzeczenia, o których mowa
w art. 394 § 1 pkt 1, 2, 42, 5—9, orzeczenie co
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karnego, ustaw´ z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju
sàdów powszechnych, ustaw´ z dnia 23 listopada 2002 r.
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z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
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Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r.
Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83,
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73,
poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54,
poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139,
poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52,
poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037,
Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322,
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635,
Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126,
poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271,
Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41,
poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109,
poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139,
poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r.
Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91,
poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162,
poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204,
poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237,
poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86,
poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150,
poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417,
Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538,
Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12,
poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186,
poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656
i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319,
Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112,
poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123,
poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192,
poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 367,
Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731,
Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796,
Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507
i Nr 231, poz. 1547.
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do nadania klauzuli wykonalnoÊci, a tak˝e
orzeczenia co do stwierdzenia wykonalnoÊci
europejskiego nakazu zap∏aty i co do wyda-
nia zaÊwiadczenia, o którym mowa
w art. 7958, przys∏uguje skarga, chyba ˝e
przepis szczególny stanowi inaczej. Skarg´
rozpoznaje sàd, w którym wydano zaskar˝o-
ne orzeczenie.

§ 2. W razie wniesienia skargi orzeczenie referen-
darza sàdowego traci moc, z wyjàtkiem
orzeczenia o nadaniu klauzuli wykonalno-
Êci i orzeczeƒ o stwierdzeniu wykonalno-
Êci europejskiego nakazu zap∏aty i o wy-
daniu zaÊwiadczenia, o którym mowa
w art. 7958.”;

6) w art. 403:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Mo˝na równie˝ ˝àdaç wznowienia w razie
póêniejszego wykrycia prawomocnego
wyroku, dotyczàcego tego samego sto-
sunku prawnego, albo wykrycia takich
okolicznoÊci faktycznych lub Êrodków do-
wodowych, które mog∏yby mieç wp∏yw na
wynik sprawy, a z których strona nie mo-
g∏a skorzystaç w poprzednim post´powa-
niu.”,

b) uchyla si´ § 3;

7) w art. 412 uchyla si´ § 3;

8) w art. 42411 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Je˝eli w chwili orzekania sprawa ze wzgl´du
na osob´ nie podlega∏a orzecznictwu sàdów
polskich albo w sprawie droga sàdowa by∏a
niedopuszczalna, Sàd Najwy˝szy — stwier-
dzajàc niezgodnoÊç orzeczenia z prawem —
uchyla zaskar˝one orzeczenie oraz orzecze-
nie sàdu pierwszej instancji i odrzuca pozew
albo umarza post´powanie.”;

9) art. 4791a otrzymuje brzmienie:

„Art. 4791a. W sprawach gospodarczych rozpo-
znawanych wed∏ug przepisów niniej-
szego dzia∏u, przepisy o innych post´-
powaniach odr´bnych stosuje si´
w zakresie, w którym nie sà one
sprzeczne z przepisami tego dzia∏u.
Nie dotyczy to spraw gospodarczych
rozpoznawanych w europejskim po-
st´powaniu nakazowym albo europej-
skim post´powaniu w sprawie drob-
nych roszczeƒ.”;

10) uchyla si´ art. 4798a;

11) w art. 47912 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W razie niez∏o˝enia odpisu wezwania do do-
browolnego spe∏nienia ˝àdania lub reklama-
cji wraz z dowodem dor´czenia albo wys∏a-
nia go pozwanemu przesy∏kà poleconà, sto-
suje si´ przepis art. 130.”;

12) w cz´Êci pierwszej w ksi´dze pierwszej w tytule VII
dodaje si´ dzia∏ VII w brzmieniu:

„Dzia∏ VII

Europejskie post´powania w sprawach
transgranicznych

Rozdzia∏ 1.

Europejskie post´powanie nakazowe

Art. 50515. § 1. Sàd rozpoznaje spraw´ w europej-
skim post´powaniu nakazowym,
je˝eli sà spe∏nione warunki okreÊ-
lone w przepisach odr´bnych.

§ 2. W sprawie rozpoznawanej wed∏ug
przepisów niniejszego rozdzia∏u nie
stosuje si´ przepisów o innych po-
st´powaniach odr´bnych.

Art. 50516. § 1. Europejskie post´powanie nakazo-
we nale˝y do w∏aÊciwoÊci sàdów
rejonowych i okr´gowych.

§ 2. Europejski nakaz zap∏aty mo˝e wy-
daç tak˝e referendarz sàdowy.

§ 3. Referendarz sàdowy mo˝e wyda-
waç zarzàdzenia.

Art. 50517. Rozpoznanie sprawy nast´puje na po-
siedzeniu niejawnym.

Art. 50518. § 1. Je˝eli europejski nakaz zap∏aty,
zgodnie z przepisami odr´bnymi,
mo˝e zostaç wydany tylko co do
cz´Êci roszczenia i powód wyra˝a
na to zgod´, spraw´ co do pozosta-
∏ej cz´Êci roszczenia sàd rozpozna-
je we w∏aÊciwym trybie. W przy-
padkach wskazanych w ustawie
sàd rozpoznaje spraw´ wed∏ug
przepisów o post´powaniach od-
r´bnych, z wy∏àczeniem przepisów
o post´powaniu nakazowym i upo-
minawczym.

§ 2. W przypadku, o którym mowa
w § 1, je˝eli sàd rozpoznaje spraw´
wed∏ug przepisów o post´powaniu
odr´bnym w sprawach gospodar-
czych, przewodniczàcy wyznacza
termin, w którym powód jest obo-
wiàzany w piÊmie procesowym po-
daç wszystkie twierdzenia oraz do-
wody na ich poparcie pod rygorem
utraty prawa powo∏ywania ich
w toku post´powania, chyba ˝e wy-
ka˝e, i˝ ich powo∏anie w wyznaczo-
nym terminie nie by∏o mo˝liwe
albo ˝e potrzeba ich powo∏ania wy-
nik∏a póêniej. Przepis art. 47912 § 1
zdanie drugie stosuje si´. Wraz
z odpisem pozwu pozwanemu do-
r´cza si´ odpis pisma procesowe-
go powoda.
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Art. 50519. § 1. W razie wniesienia sprzeciwu
zgodnie z przepisami odr´bnymi,
europejski nakaz zap∏aty traci moc,
a sàd rozpoznaje spraw´ we w∏a-
Êciwym trybie. W przypadkach
wskazanych w ustawie sàd rozpo-
znaje spraw´ wed∏ug przepisów
o post´powaniach odr´bnych,
z wy∏àczeniem przepisów o post´-
powaniu nakazowym i upominaw-
czym.

§ 2. W przypadku, o którym mowa
w § 1, je˝eli sàd rozpoznaje spraw´
wed∏ug przepisów o post´powaniu
odr´bnym w sprawach gospodar-
czych, przewodniczàcy, zawiada-
miajàc powoda o wniesieniu sprze-
ciwu, wyznacza termin, w którym
powód obowiàzany jest w piÊmie
procesowym podaç wszystkie
twierdzenia oraz dowody na ich po-
parcie pod rygorem utraty prawa
powo∏ywania ich w toku post´po-
wania, chyba ˝e wyka˝e, i˝ ich po-
wo∏anie w wyznaczonym terminie
nie by∏o mo˝liwe albo ˝e potrzeba
ich powo∏ania wynik∏a póêniej.
Przepis art. 47912 § 1 zdanie drugie
stosuje si´.

§ 3. Dor´czajàc odpis pisma, o którym
mowa w § 2, przewodniczàcy wy-
znacza termin, w którym pozwany
jest obowiàzany w piÊmie proceso-
wym podaç wszystkie twierdzenia,
zarzuty oraz dowody na ich popar-
cie pod rygorem utraty prawa po-
wo∏ywania ich w toku post´powa-
nia, chyba ˝e wyka˝e, i˝ ich powo-
∏anie w wyznaczonym terminie nie
by∏o mo˝liwe albo ˝e potrzeba ich
powo∏ania wynik∏a póêniej. Przepis
art. 47914 § 2 zdanie drugie stosuje
si´.

§ 4. Je˝eli powód zgodnie z przepisami
odr´bnymi za˝àda∏ zakoƒczenia po-
st´powania na wypadek wniesie-
nia sprzeciwu, sàd umarza post´-
powanie, orzekajàc o kosztach jak
przy cofni´ciu pozwu.

Art. 50520. § 1. W razie stwierdzenia, ˝e istnieje
okreÊlona w przepisach odr´bnych
podstawa do uchylenia europej-
skiego nakazu zap∏aty, na wniosek
pozwanego sàd, który go wyda∏,
a w przypadku nakazu wydanego
przez referendarza sàdowego —
sàd, przed którym wytoczono po-
wództwo, uchyla nakaz zap∏aty.

§ 2. Wniosek powinien czyniç zadoÊç
warunkom pisma procesowego
i wskazywaç okolicznoÊci uzasad-
niajàce uchylenie europejskiego
nakazu zap∏aty.

§ 3. Przed uchyleniem europejskiego
nakazu zap∏aty sàd wys∏ucha po-
woda na posiedzeniu lub za˝àda od
niego oÊwiadczenia na piÊmie.

§ 4. Na postanowienie sàdu w przed-
miocie uchylenia europejskiego
nakazu zap∏aty przys∏uguje za˝ale-
nie.

Rozdzia∏ 2.

Europejskie post´powanie w sprawie
drobnych roszczeƒ

Art. 50521. § 1. Sàd rozpoznaje spraw´ w europej-
skim post´powaniu w sprawie
drobnych roszczeƒ, je˝eli spe∏nio-
ne sà warunki okreÊlone w przepi-
sach odr´bnych.

§ 2. W sprawie rozpoznawanej wed∏ug
przepisów niniejszego rozdzia∏u nie
stosuje si´ przepisów o innych po-
st´powaniach odr´bnych.

Art. 50522. § 1. Europejskie post´powanie w spra-
wie drobnych roszczeƒ nale˝y do
w∏aÊciwoÊci sàdów rejonowych
i okr´gowych.

§ 2. Referendarz sàdowy mo˝e wyda-
waç zarzàdzenia.

Art. 50523. Rozpoznanie sprawy nast´puje na po-
siedzeniu niejawnym. Sàd mo˝e wy-
znaczyç rozpraw´ w przypadkach wska-
zanych w przepisach odr´bnych.

Art. 50524. Je˝eli przepisy odr´bne przewidujà, ˝e
pozew powinien zostaç zwrócony, sàd
wydaje postanowienie.

Art. 50525. § 1. Âwiadek sk∏ada zeznanie na piÊ-
mie, je˝eli sàd tak postanowi. W ta-
kim przypadku Êwiadek sk∏ada
przyrzeczenie przez podpisanie tek-
stu przyrzeczenia. Âwiadek obo-
wiàzany jest z∏o˝yç tekst zeznania
w sàdzie w terminie wyznaczonym
przez sàd. Przepisy art. 165 § 2,
art. 274 § 1 i art. 276 stosuje si´ od-
powiednio.

§ 2. Przes∏uchanie strony nast´puje na
piÊmie, je˝eli sàd tak postanowi.
Przepisu art. 303 nie stosuje si´.

Art. 50526. Wyrok wydany na posiedzeniu niejaw-
nym wià˝e sàd od chwili podpisania
sentencji. Sàd z urz´du dor´cza wyrok
obu stronom z pouczeniem o przys∏u-
gujàcych im Êrodkach zaskar˝enia.

Art. 50527. § 1. Przepisy art. 5059—50511, art. 50512

§ 1 i 3 oraz art. 50513 stosuje si´.

§ 2. Uchylajàc zaskar˝ony wyrok, sàd
drugiej instancji przekazuje spraw´
do rozpoznania z wy∏àczeniem
przepisów o post´powaniach od-
r´bnych.”;
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13) po art. 59813 dodaje si´ art. 59814 w brzmieniu:

„Art. 59814. § 1. Dla przymusowego odebrania,
zgodnie z art. 5986—59812, osoby
podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej
lub pozostajàcej pod opiekà, na
podstawie orzeczenia sàdu albo
innego organu paƒstwa obcego,
niezb´dne jest stwierdzenie wy-
konalnoÊci tego orzeczenia. Prze-
pisy art. 1150—11512 i 11514 sto-
suje si´ odpowiednio.

§ 2. Wniosek, o którym mowa
w art. 5986, uprawniony sk∏ada do
sàdu opiekuƒczego, który by∏by
w∏aÊciwy w sprawie o odebranie
osoby podlegajàcej w∏adzy rodzi-
cielskiej lub pozostajàcej pod
opiekà.”;

14) art. 734 otrzymuje brzmienie:

„Art. 734. Do udzielenia zabezpieczenia w∏aÊciwy
jest sàd, do którego w∏aÊciwoÊci nale˝y
rozpoznanie sprawy w pierwszej instan-
cji. Je˝eli nie mo˝na ustaliç takiego sà-
du, w∏aÊciwy jest sàd, w którego okr´gu
ma byç wykonane postanowienie
o udzieleniu zabezpieczenia, a z braku
tej podstawy lub w przypadku, w któ-
rym postanowienie o udzieleniu zabez-
pieczenia mia∏oby byç wykonane
w okr´gach ró˝nych sàdów — sàd rejo-
nowy dla m. st. Warszawy. Wniosek
o udzielenie zabezpieczenia zg∏oszony
w toku post´powania rozpoznaje sàd tej
instancji, w której toczy si´ post´powa-
nie, z wyjàtkiem przypadku, gdy sàdem
tym jest Sàd Najwy˝szy. Wtedy o zabez-
pieczeniu orzeka sàd pierwszej instan-
cji.”;

15) w art. 7953 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Na postanowienie o odmowie wydania za-
Êwiadczenia europejskiego tytu∏u egzekucyj-
nego wierzycielowi przys∏uguje za˝alenie.
Odpisu za˝alenia nie dor´cza si´ d∏u˝niko-
wi.”;

16) w cz´Êci trzeciej w tytule I po dziale IIa dodaje si´
dzia∏y IIb i IIc w brzmieniu:

„Dzia∏ IIb.

Stwierdzenie wykonalnoÊci europejskiego
nakazu zap∏aty

Art. 7956. § 1. Sàd, który wyda∏ europejski nakaz
zap∏aty, stwierdza z urz´du jego wy-
konalnoÊç, je˝eli zosta∏y spe∏nione
warunki okreÊlone w przepisach od-
r´bnych.

§ 2. Postanowienie mo˝e wydaç tak˝e
referendarz sàdowy.

Art. 7957. Na postanowienie w przedmiocie
stwierdzenia wykonalnoÊci przys∏uguje
za˝alenie.

Dzia∏ IIc.

ZaÊwiadczenie dotyczàce orzeczenia wydanego
w europejskim post´powaniu w sprawie

drobnych roszczeƒ

Art. 7958. § 1. Sàd, który wyda∏ orzeczenie w euro-
pejskim post´powaniu w sprawie
drobnych roszczeƒ, wydaje na
wniosek wierzyciela zaÊwiadczenie
okreÊlone w przepisach odr´bnych,
je˝eli spe∏nione sà warunki okreÊlo-
ne w tych przepisach.

§ 2. Postanowienie mo˝e wydaç tak˝e
referendarz sàdowy.

Art. 7959. Na postanowienie w przedmiocie wyda-
nia zaÊwiadczenia przys∏uguje za˝ale-
nie.”;

17) w art. 8202 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W przypadku egzekucji prowadzonej na pod-
stawie tytu∏u wykonawczego w postaci za-
opatrzonego w klauzul´ wykonalnoÊci tytu∏u
egzekucyjnego, o którym mowa w art. 11531,
art. 11534 i art. 11537, albo na podstawie ty-
tu∏u wykonawczego w postaci zaopatrzone-
go w klauzul´ wykonalnoÊci orzeczenia sàdu
wydanego w europejskim post´powaniu
w sprawie drobnych roszczeƒ, sàd mo˝e na
wniosek d∏u˝nika zawiesiç post´powanie
tak˝e z innych przyczyn przewidzianych
w przepisach odr´bnych.”;

18) art. 8403 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8403. Je˝eli podstawà egzekucji jest tytu∏ wy-
konawczy w postaci zaopatrzonego
w klauzul´ wykonalnoÊci orzeczenia
sàdu, o którym mowa w art. 11531,
art. 11534 lub art. 11537, d∏u˝nik mo˝e
w drodze powództwa ˝àdaç odmowy
wykonania takiego tytu∏u, w ca∏oÊci lub
cz´Êci, na podstawie okreÊlonej
w przepisach odr´bnych. Odmowa wy-
konania ma skutki pozbawienia tytu∏u
wykonawczego wykonalnoÊci.”;

19) uchyla si´ art. 1096 i skreÊla si´ poprzedzajàce go
wyrazy „Przepis wst´pny”;

20) art. 1097 i 1098 otrzymujà brzmienie:

„Art. 1097. § 1. Jurysdykcja krajowa istniejàca
w chwili wszcz´cia post´powania
trwa nadal, choçby jej podstawy
odpad∏y w toku post´powania.

§ 2. Sàd nie mo˝e uznaç, ˝e brak jest
jurysdykcji krajowej, je˝eli jej pod-
stawy powsta∏y w toku post´po-
wania.

Art. 1098. § 1. Je˝eli sprawa o to samo roszcze-
nie mi´dzy tymi samymi stronami
zawis∏a przed sàdem paƒstwa ob-
cego wczeÊniej ni˝ przed sàdem
polskim, sàd polski zawiesza po-
st´powanie. Sàd nie zawiesza jed-
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nak post´powania, je˝eli orzecze-
nie, które ma wydaç sàd paƒstwa
obcego, nie b´dzie spe∏nia∏o prze-
s∏anek jego uznania w Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub nie mo˝na
oczekiwaç, ˝e post´powanie przed
sàdem paƒstwa obcego zostanie
prawomocnie zakoƒczone w roz-
sàdnym terminie.

§ 2. Po zakoƒczeniu post´powania
przed sàdem paƒstwa obcego, sàd
umarza post´powanie, je˝eli orze-
czenie sàdu paƒstwa obcego pod-
lega uznaniu w Rzeczypospolitej
Polskiej; w przeciwnym przypadku
sàd postanowi podjàç post´powa-
nie.

§ 3. Sàd na wniosek strony mo˝e tak˝e
podjàç zawieszone post´powanie,
je˝eli post´powanie przed sàdem
paƒstwa obcego nie zosta∏o za-
koƒczone w rozsàdnym terminie.

§ 4. Przepisy § 1—3 stosuje si´ odpo-
wiednio do sprawy zawis∏ej przed
innym ni˝ sàd organem paƒstwa
obcego.”;

21) po art. 1098 dodaje si´ art. 10981 w brzmieniu:

„Art. 10981. Je˝eli rozstrzygni´cie sprawy zale˝y
od wyniku innego post´powania
w sprawie cywilnej toczàcego si´
przed sàdem lub innym organem
paƒstwa obcego, sàd mo˝e zawiesiç
post´powanie z urz´du, chyba ˝e
orzeczenie, które ma wydaç sàd albo
inny organ paƒstwa obcego, nie spe∏-
ni przes∏anek jego uznania w Rzeczy-
pospolitej Polskiej.”;

22) art. 1099 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1099. § 1. Brak jurysdykcji krajowej sàd bie-
rze pod rozwag´ z urz´du w ka˝-
dym stanie sprawy. W razie
stwierdzenia braku jurysdykcji kra-
jowej sàd odrzuca pozew albo
wniosek, z zastrze˝eniem art. 1104
§ 2 lub art. 1105 § 5.

§ 2. Brak jurysdykcji krajowej stanowi
przyczyn´ niewa˝noÊci post´po-
wania.”;

23) po art. 1099 dodaje si´ art. 10991 w brzmieniu:

„Art. 10991. § 1. Je˝eli brak podstaw uzasadniajà-
cych jurysdykcj´ krajowà w spra-
wie, a przeprowadzenie post´po-
wania przed sàdem lub innym or-
ganem paƒstwa obcego nie jest
mo˝liwe albo nie mo˝na wyma-
gaç jego przeprowadzenia, spra-
wa nale˝y do jurysdykcji krajo-
wej, gdy wykazuje wystarczajàcy
zwiàzek z polskim porzàdkiem
prawnym.

§ 2. W razie prawomocnego ustalenia
przez sàd, ˝e orzeczenie sàdu lub
innego organu paƒstwa obcego
nie podlega uznaniu w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, sprawa rozstrzyg-
ni´ta tym orzeczeniem nale˝y do
jurysdykcji krajowej mimo braku
podstaw uzasadniajàcych t´ jurys-
dykcj´, je˝eli wykazuje wystarcza-
jàcy zwiàzek z polskim porzàd-
kiem prawnym.”;

24) uchyla si´ art. 1100—1102 oraz skreÊla si´ poprze-
dzajàce je wyrazy: „Tytu∏ II. Przepisy ∏àczne dla
jurysdykcji krajowej (w post´powaniu proceso-
wym i nieprocesowym)”;

25) art. 1103 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1103. Sprawy rozpoznawane w procesie na-
le˝à do jurysdykcji krajowej, je˝eli po-
zwany ma miejsce zamieszkania lub
miejsce zwyk∏ego pobytu albo siedzib´
w Rzeczypospolitej Polskiej.”;

26) po art. 1103 dodaje si´ art. 11031—110310

w brzmieniu:

„Art. 11031. § 1. Sprawy ma∏˝eƒskie oraz sprawy
dotyczàce ma∏˝eƒskich stosunków
majàtkowych nale˝à do jurysdyk-
cji krajowej tak˝e wtedy, gdy:

1) oboje ma∏˝onkowie mieli ostat-
nie miejsce zamieszkania lub
ostatnie miejsce zwyk∏ego po-
bytu w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, je˝eli jedno z nich nadal
ma miejsce zamieszkania lub
miejsce zwyk∏ego pobytu
w Rzeczypospolitej Polskiej,
lub

2) ma∏˝onek b´dàcy powodem
ma co najmniej od roku bezpo-
Êrednio przed wszcz´ciem po-
st´powania miejsce zamiesz-
kania lub miejsce zwyk∏ego po-
bytu w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, lub

3) ma∏˝onek b´dàcy powodem
jest obywatelem polskim i ma
co najmniej od szeÊciu miesi´-
cy bezpoÊrednio przed wszcz´-
ciem post´powania miejsce za-
mieszkania lub miejsce zwyk∏e-
go pobytu w Rzeczypospolitej
Polskiej, lub

4) oboje ma∏˝onkowie sà obywa-
telami polskimi.

§ 2. Jurysdykcja krajowa jest wy∏àcz-
na, je˝eli oboje ma∏˝onkowie sà
obywatelami polskimi oraz majà
miejsce zamieszkania i miejsce
zwyk∏ego pobytu w Rzeczypospo-
litej Polskiej.
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§ 3. Jurysdykcja krajowa w sprawie
ma∏˝eƒskiej obejmuje tak˝e orze-
kanie o w∏adzy rodzicielskiej nad
wspólnymi ma∏oletnimi dzieçmi
ma∏˝onków.

Art. 11032. § 1. Sprawy ze stosunków mi´dzy ro-
dzicami i dzieçmi nale˝à do jurys-
dykcji krajowej tak˝e wtedy, gdy:

1) dziecko albo przysposobiony
lub przysposabiajàcy majà
miejsce zamieszkania lub miej-
sce zwyk∏ego pobytu w Rzeczy-
pospolitej Polskiej lub

2) powód, je˝eli nie jest nim
dziecko, ma co najmniej od ro-
ku bezpoÊrednio przed wszcz´-
ciem post´powania miejsce za-
mieszkania lub miejsce zwyk∏e-
go pobytu w Rzeczypospolitej
Polskiej, lub

3) powód, je˝eli nie jest nim
dziecko, jest obywatelem pol-
skim i ma co najmniej od sze-
Êciu miesi´cy bezpoÊrednio
przed wszcz´ciem post´powa-
nia miejsce zamieszkania lub
miejsce zwyk∏ego pobytu
w Rzeczypospolitej Polskiej,
lub

4) powód i pozwany sà obywate-
lami polskimi.

§ 2. Jurysdykcja krajowa jest wy∏àcz-
na, je˝eli wszystkie osoby wyst´-
pujàce jako strony sà obywatela-
mi polskimi oraz majà miejsce za-
mieszkania i miejsce zwyk∏ego
pobytu w Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Art. 11033. § 1. Sprawy o alimenty oraz sprawy
o roszczenia zwiàzane z ustale-
niem pochodzenia dziecka nale˝à
do jurysdykcji krajowej tak˝e wte-
dy, gdy powodem jest uprawnio-
ny, który ma miejsce zamieszka-
nia lub miejsce zwyk∏ego pobytu
w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Sprawa o alimenty rozpoznawa-
na ∏àcznie ze sprawà ma∏˝eƒskà
nale˝y do jurysdykcji krajowej
tak˝e wtedy, gdy do jurysdykcji
krajowej nale˝y sprawa ma∏˝eƒ-
ska.

§ 3. Sprawa o roszczenia zwiàzane
z ustaleniem pochodzenia dziec-
ka rozpoznawana ∏àcznie ze spra-
wà o ustalenie pochodzenia
dziecka nale˝y do jurysdykcji kra-
jowej tak˝e wtedy, gdy do jurys-
dykcji krajowej nale˝y sprawa
o ustalenie pochodzenia dziecka.

Art. 11034. § 1. Sprawy z zakresu prawa pracy,
w których pracownik jest powo-
dem, nale˝à do jurysdykcji krajo-
wej tak˝e wtedy, gdy praca za-
zwyczaj jest, by∏a lub mia∏a byç
wykonywana w Rzeczypospolitej
Polskiej.

§ 2. Sprawy z powództwa pracowni-
ka, dotyczàce zapewnienia wa-
runków zatrudnienia zgodnie
z art. 671 i art. 672 Kodeksu pracy,
nale˝à do jurysdykcji krajowej
tak˝e wtedy, gdy pracownik jest
albo by∏ skierowany do pracy na
terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej przez pracodawc´ majàcego
siedzib´ w paƒstwie b´dàcym
cz∏onkiem Unii Europejskiej.

§ 3. Przepis § 2 stosuje si´ odpowied-
nio, gdy pracownik zosta∏ skiero-
wany do pracy na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej przez praco-
dawc´ majàcego siedzib´ w paƒ-
stwie nieb´dàcym cz∏onkiem Unii
Europejskiej.

Art. 11035. § 1. Sprawy ze stosunku ubezpiecze-
nia przeciwko ubezpieczycielowi
nale˝à do jurysdykcji krajowej
tak˝e wtedy, gdy:

1) powód ma miejsce zamieszka-
nia w Rzeczypospolitej Polskiej
lub

2) istnieje jurysdykcja krajowa
w sprawie przeciwko ubezpie-
czycielowi g∏ównemu, a po-
zwany ubezpieczyciel jest
wspó∏ubezpieczycielem, lub

3) zdarzenie wywo∏ujàce szkod´
nastàpi∏o w Rzeczypospolitej
Polskiej, a sprawa dotyczy
ubezpieczenia odpowiedzialno-
Êci cywilnej, ubezpieczenia nie-
ruchomoÊci albo ubezpieczenia
nieruchomoÊci i ruchomoÊci,
gdy powsta∏a na nich szkoda
wynik∏a z jednego zdarzenia.

§ 2. W sprawach, o których mowa
w § 1, ubezpieczyciel jest traktowa-
ny jako majàcy miejsce zamieszka-
nia albo siedzib´ w Rzeczypospoli-
tej Polskiej, je˝eli ma zak∏ad lub
oddzia∏ w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, a sprawa wynik∏a z dzia∏alno-
Êci tego zak∏adu lub oddzia∏u.

Art. 11036. § 1. Sprawy wynikajàce z umów, je˝e-
li powodem jest konsument, nale-
˝à do jurysdykcji krajowej tak˝e
wtedy, gdy konsument ma miej-
sce zamieszkania lub miejsce
zwyk∏ego pobytu w Rzeczypospo-
litej Polskiej i w Rzeczypospolitej
Polskiej podjà∏ czynnoÊci nie-
zb´dne do zawarcia umowy.
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§ 2. W sprawach, o których mowa
w § 1, druga strona umowy
z konsumentem jest traktowana
jak podmiot majàcy miejsce za-
mieszkania albo siedzib´ w Rze-
czypospolitej Polskiej, je˝eli ma
zak∏ad lub oddzia∏ w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, a umowa z kon-
sumentem zosta∏a zawarta w ra-
mach dzia∏alnoÊci zak∏adu lub
oddzia∏u.

Art. 11037. Sprawy rozpoznawane w procesie, in-
ne ni˝ wymienione w art. 11031—11036,
nale˝à do jurysdykcji krajowej tak˝e
wtedy, gdy dotyczà:

1) zobowiàzania wynikajàcego z czyn-
noÊci prawnej, które zosta∏o wyko-
nane albo ma lub mia∏o byç wyko-
nane w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zobowiàzania niewynikajàcego
z czynnoÊci prawnej, które powsta-
∏o w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) dzia∏alnoÊci znajdujàcego si´
w Rzeczypospolitej Polskiej zak∏adu
lub oddzia∏u pozwanego;

4) roszczenia o prawo majàtkowe,
a pozwany ma majàtek w Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub przys∏ugujà mu
prawa majàtkowe w Rzeczypospoli-
tej Polskiej o znacznej wartoÊci
w stosunku do wartoÊci przedmiotu
sporu;

5) przedmiotu sporu znajdujàcego si´
w Rzeczypospolitej Polskiej;

6) spadku po osobie, która w chwili
Êmierci mia∏a miejsce zamieszkania
lub miejsce zwyk∏ego pobytu
w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 11038. § 1. Do wy∏àcznej jurysdykcji krajo-
wej nale˝à sprawy o prawa rze-
czowe na nieruchomoÊci i o po-
siadanie nieruchomoÊci po∏o˝o-
nej w Rzeczypospolitej Polskiej,
jak równie˝ sprawy ze stosunku
najmu, dzier˝awy i innych sto-
sunków dotyczàcych u˝ywania
takiej nieruchomoÊci, z wyjàt-
kiem spraw o czynsz i inne nale˝-
noÊci zwiàzane z u˝ywaniem lub
pobieraniem po˝ytków z takiej
nieruchomoÊci.

§ 2. Do wy∏àcznej jurysdykcji krajowej
nale˝à tak˝e sprawy niewymie-
nione w § 1 w zakresie, w którym
rozstrzygni´cie dotyczy praw rze-
czowych, posiadania lub u˝ywa-
nia nieruchomoÊci po∏o˝onej
w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 11039. Do wy∏àcznej jurysdykcji krajowej na-
le˝à sprawy o rozwiàzanie osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieb´dàcej osobà prawnà, jak równie˝
o uchylenie lub stwierdzenie niewa˝-

noÊci uchwa∏ ich organów, je˝eli oso-
ba prawna lub jednostka organizacyj-
na nieb´dàca osobà prawnà ma sie-
dzib´ w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 110310. § 1. Je˝eli do jurysdykcji krajowej na-
le˝y sprawa z powództwa g∏ów-
nego, jurysdykcja ta obejmuje
równie˝ spraw´ z powództwa
wzajemnego.

§ 2. Je˝eli w sprawie wyst´puje
wspó∏uczestnictwo materialne,
a jurysdykcja krajowa istnieje
w stosunku do jednego ze
wspó∏uczestników, sprawa nale-
˝y do jurysdykcji krajowej w sto-
sunku do wszystkich wspó∏-
uczestników.”;

27) art. 1104 i 1105 otrzymujà brzmienie:

„Art. 1104. § 1. Strony oznaczonego stosunku
prawnego mogà umówiç si´ na
piÊmie o poddanie wynik∏ych lub
mogàcych wyniknàç z niego
spraw o prawa majàtkowe jurys-
dykcji sàdów polskich.

§ 2. Poddanie jurysdykcji sàdów pol-
skich spraw, o których mowa
w § 1, mo˝e nastàpiç równie˝
przez wdanie si´ w spór co do
istoty sprawy, je˝eli pozwany nie
podniesie zarzutu braku jurysdyk-
cji krajowej.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje si´
w sprawach, które wed∏ug przepi-
sów prawa polskiego nale˝à do
wy∏àcznej jurysdykcji sàdów paƒ-
stwa obcego.

Art. 1105. § 1. Strony oznaczonego stosunku
prawnego mogà umówiç si´ na
piÊmie o poddanie jurysdykcji sà-
dów paƒstwa obcego wynik∏ych
lub mogàcych wyniknàç z niego
spraw o prawa majàtkowe, wy∏à-
czajàc jurysdykcj´ sàdów polskich,
je˝eli umowa taka jest skuteczna
wed∏ug prawa majàcego do niej
zastosowanie w paƒstwie obcym.

§ 2. Umowa wy∏àczajàca jurysdykcj´
sàdów polskich nie mo˝e dotyczyç
spraw:

1) nale˝àcych do wy∏àcznej jurys-
dykcji sàdów polskich;

2) z zakresu prawa pracy, chyba ˝e
umowa zostanie zawarta po po-
wstaniu sporu;

3) wynik∏ych lub mogàcych wynik-
nàç z umów zawartych przez
konsumenta, który ma miejsce
zamieszkania lub miejsce zwy-
k∏ego pobytu w Rzeczypospoli-
tej Polskiej;
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4) wynik∏ych lub mogàcych wynik-
nàç ze stosunku ubezpieczenia.

§ 3. Jurysdykcji sàdów polskich nie
wy∏àcza umowa, na podstawie
której tylko jedna ze stron mo˝e
wytoczyç powództwo przed sàdy
paƒstwa obcego.

§ 4. W sprawach wymienionych w § 2
pkt 3 dopuszczalne jest zawarcie
umowy, na podstawie której kon-
sument mo˝e wytoczyç powódz-
two przed sàdy paƒstwa obcego.

§ 5. W sprawach wymienionych w § 2
pkt 4 dopuszczalne jest zawarcie
umowy, na podstawie której po-
wództwo przeciwko ubezpieczy-
cielowi mo˝e byç wytoczone przed
sàdy paƒstwa obcego.

§ 6. Je˝eli strony zawar∏y umow´ wy-
∏àczajàcà jurysdykcj´ sàdów pol-
skich, art. 1104 § 2 stosuje si´ od-
powiednio.”;

28) po art. 1105 dodaje si´ art. 11051 w brzmieniu:

„Art. 11051. Wymaganie zawarcia umowy na piÊ-
mie, przewidziane w art. 1104 § 1
i art. 1105 § 1, jest spe∏nione, je˝eli
umowa jest zamieszczona w doku-
mencie podpisanym przez strony lub
w wymienionych mi´dzy nimi pis-
mach lub oÊwiadczeniach z∏o˝onych
za pomocà Êrodków porozumiewania
si´ na odleg∏oÊç, które pozwalajà
utrwaliç ich treÊç. Powo∏anie si´
w umowie podstawowej na doku-
ment zawierajàcy postanowienie od-
powiadajàce umowie okreÊlonej
w art. 1104 § 1 lub art. 1105 § 1 spe∏-
nia wymaganie dotyczàce formy tej
umowy, je˝eli umowa podstawowa
jest sporzàdzona na piÊmie, a to po-
wo∏anie czyni umow´ cz´Êcià umowy
podstawowej.”;

29) art. 1106 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1106. § 1. Do jurysdykcji krajowej nale˝à
sprawy o uznanie za zmar∏ego
i o stwierdzenie zgonu osoby b´-
dàcej obywatelem polskim lub
cudzoziemca majàcego ostatnie
miejsce zamieszkania lub ostatnie
miejsce zwyk∏ego pobytu w Rze-
czypospolitej Polskiej.

§ 2. Sàd polski mo˝e uznaç za zmar∏e-
go cudzoziemca majàcego ostat-
nie miejsce zamieszkania i ostat-
nie miejsce zwyk∏ego pobytu za
granicà, je˝eli sprawa wykazuje
wystarczajàcy zwiàzek z polskim
porzàdkiem prawnym.

§ 3. Do jurysdykcji krajowej nale˝à
równie˝ sprawy o stwierdzenie
zgonu cudzoziemca majàcego

miejsce zamieszkania i miejsce
zwyk∏ego pobytu za granicà, je˝eli
zgon nastàpi∏ w Rzeczypospolitej
Polskiej.”;

30) po art. 1106 dodaje si´ art. 11061—11064

w brzmieniu:

„Art. 11061. § 1. Do jurysdykcji krajowej nale˝à
sprawy o ubezw∏asnowolnienie
osoby b´dàcej obywatelem pol-
skim lub cudzoziemca majàcego
miejsce zamieszkania lub miejsce
zwyk∏ego pobytu w Rzeczypospo-
litej Polskiej.

§ 2. Jurysdykcja krajowa jest wy∏àcz-
na, je˝eli osoba, której dotyczy
wniosek o ubezw∏asnowolnienie,
jest obywatelem polskim, majà-
cym miejsce zamieszkania i miej-
sce zwyk∏ego pobytu w Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Art. 11062. § 1. Do jurysdykcji krajowej nale˝à
sprawy ma∏˝eƒskie, je˝eli jeden
z ma∏˝onków albo jedna z osób
zamierzajàcych zawrzeç ma∏˝eƒ-
stwo jest obywatelem polskim
albo, b´dàc cudzoziemcem, ma
miejsce zamieszkania lub miejsce
zwyk∏ego pobytu w Rzeczypospo-
litej Polskiej bàdê zamierza za-
wrzeç ma∏˝eƒstwo w Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

§ 2. Sprawy o podzia∏ majàtku wspól-
nego po ustaniu wspólnoÊci ma-
jàtkowej ma∏˝eƒskiej nale˝à do
jurysdykcji krajowej tak˝e wtedy,
gdy majàtek wspólny albo jego
znaczna cz´Êç znajduje si´ w Rze-
czypospolitej Polskiej.

Art. 11063. Do jurysdykcji krajowej nale˝à sprawy
z zakresu stosunków mi´dzy rodzica-
mi a dzieçmi, je˝eli:

1) dziecko, którego sprawa dotyczy,
ma miejsce zamieszkania lub miej-
sce zwyk∏ego pobytu w Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub

2) wnioskodawca i dziecko, którego
sprawa dotyczy, sà obywatelami
polskimi.

Art. 11064. § 1. Do jurysdykcji krajowej nale˝à
sprawy o przysposobienie, je˝eli
osoba, która ma byç przysposo-
biona, jest obywatelem polskim
albo, b´dàc cudzoziemcem, ma
miejsce zamieszkania lub miejsce
zwyk∏ego pobytu w Rzeczypospo-
litej Polskiej.

§ 2. Sprawy o przysposobienie nale˝à
do jurysdykcji krajowej tak˝e wte-
dy, gdy przysposabiajàcy jest
obywatelem polskim i ma miej-
sce zamieszkania lub miejsce
zwyk∏ego pobytu w Rzeczypo-
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spolitej Polskiej. W razie przyspo-
sobienia wspólnego przez ma∏-
˝onków wystarczajàce jest, ˝e je-
den z ma∏˝onków jest obywate-
lem polskim i ma miejsce za-
mieszkania lub miejsce zwyk∏ego
pobytu w Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

§ 3. Jurysdykcja krajowa jest wy∏àcz-
na, je˝eli przysposabiajàcy,
a w razie przysposobienia wspól-
nego — ka˝dy z przysposabiajà-
cych ma∏˝onków, oraz osoba,
która ma byç przysposobiona, sà
obywatelami polskimi, majàcymi
miejsce zamieszkania i miejsce
zwyk∏ego pobytu w Rzeczypo-
spolitej Polskiej.”;

31) art. 1107 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1107. § 1. Do jurysdykcji krajowej nale˝à
sprawy z zakresu opieki i kurateli
nad osobà b´dàcà obywatelem
polskim lub cudzoziemcem majà-
cym miejsce zamieszkania lub
miejsce zwyk∏ego pobytu w Rze-
czypospolitej Polskiej, jak równie˝
sprawy z zakresu kurateli nad oso-
bà prawnà lub nieb´dàcà osobà
prawnà jednostkà organizacyjnà,
majàcà siedzib´ w Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Ustanowienie kurateli
do za∏atwienia poszczególnej
sprawy nale˝y do jurysdykcji kra-
jowej, je˝eli nale˝y do niej ta spra-
wa.

§ 2. Sàdy polskie mogà w razie potrze-
by wydawaç zarzàdzenia w zakre-
sie opieki i kurateli co do po∏o˝o-
nego w Rzeczypospolitej Polskiej
majàtku cudzoziemca majàcego
miejsce zamieszkania i miejsce
zwyk∏ego pobytu za granicà, je˝eli
oka˝e si´ to konieczne w interesie
tego cudzoziemca.

§ 3. Sàdy polskie mogà wydawaç za-
rzàdzenia w zakresie opieki i kura-
teli równie˝ w przypadkach innych
ni˝ wymienione w § 1 i 2, je˝eli
sprawa wykazuje wystarczajàcy
zwiàzek z polskim porzàdkiem
prawnym lub je˝eli zachodzi pilna
potrzeba udzielenia ochrony cudzo-
ziemcowi, który przebywa w Rze-
czypospolitej Polskiej, majàcemu
miejsce zamieszkania i miejsce
zwyk∏ego pobytu za granicà.”;

32) po art. 1107 dodaje si´ art. 11071 w brzmieniu:

„Art. 11071. Do wy∏àcznej jurysdykcji krajowej na-
le˝à sprawy o prawa rzeczowe na nie-
ruchomoÊci i o posiadanie nierucho-
moÊci po∏o˝onej w Rzeczypospolitej
Polskiej.”;

33) art. 1108 i 1109 otrzymujà brzmienie:

„Art. 1108. § 1. Do jurysdykcji krajowej nale˝à
sprawy spadkowe, je˝eli spadko-
dawca w chwili Êmierci by∏ oby-
watelem polskim lub mia∏ miejsce
zamieszkania bàdê miejsce zwy-
k∏ego pobytu w Rzeczypospolitej
Polskiej.

§ 2. Do jurysdykcji krajowej nale˝à
równie˝ sprawy spadkowe, je˝eli
majàtek spadkowy albo jego
znaczna cz´Êç znajduje si´ w Rze-
czypospolitej Polskiej.

Art. 1109. W stosunku do spadku podlegajàcego
jurysdykcji sàdu polskiego po osobie,
która w chwili Êmierci nie mia∏a miej-
sca zamieszkania lub miejsca zwyk∏ego
pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,
sàd mo˝e wydaç postanowienie
o stwierdzeniu nabycia spadku na
wniosek polskiego przedstawicielstwa
dyplomatycznego lub urz´du konsular-
nego.”;

34) po art. 1109 dodaje si´ art. 11091 w brzmieniu:

„Art. 11091. § 1. Do wy∏àcznej jurysdykcji krajowej
nale˝à sprawy z zakresu post´po-
wania rejestrowego dotyczàce re-
jestru prowadzonego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

§ 2. Do wy∏àcznej jurysdykcji krajowej
nale˝à rozpoznawane przez sàd
rejestrowy sprawy o rozwiàzanie
osoby prawnej lub nieb´dàcej
osobà prawnà jednostki organiza-
cyjnej, je˝eli osoba prawna lub
jednostka organizacyjna nieb´dà-
ca osobà prawnà ma siedzib´
w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Do jurysdykcji krajowej nale˝à
równie˝ inne sprawy rozpozna-
wane przez sàd rejestrowy, je˝eli
w∏aÊciwy miejscowo sàd rejestro-
wy znajduje si´ w Rzeczypospoli-
tej Polskiej.”;

35) art. 1110 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1110. Do jurysdykcji krajowej nale˝à równie˝
inne ni˝ wymienione w art. 1106—11091

sprawy rozpoznawane w post´powa-
niu nieprocesowym, je˝eli sprawa do-
tyczy osoby b´dàcej obywatelem pol-
skim, cudzoziemca majàcego miejsce
zamieszkania lub miejsce zwyk∏ego
pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej
albo osoby prawnej lub nieb´dàcej
osobà prawnà jednostki organizacyj-
nej, majàcej siedzib´ w Rzeczypospoli-
tej Polskiej, a tak˝e, je˝eli sprawa z in-
nych wzgl´dów wykazuje wystarczajà-
cy zwiàzek z polskim porzàdkiem
prawnym.”;
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36) po art. 1110 dodaje si´ art. 11101 i 11102 w brzmie-
niu:

„Art. 11101. W sprawach o podzia∏ majàtku wspól-
nego, o dzia∏ spadku, jak równie˝
w sprawach dotyczàcych zarzàdu
zwiàzanego ze wspó∏w∏asnoÊcià
i o zniesienie wspó∏w∏asnoÊci, przepi-
sy art. 1104—11051 stosuje si´ odpo-
wiednio.

Art. 11102. Jurysdykcja krajowa w sprawach roz-
poznawanych w post´powaniu nie-
procesowym jest wy∏àczna w zakre-
sie, w którym rozstrzygni´cie dotyczy
praw rzeczowych na nieruchomoÊci
lub posiadania nieruchomoÊci po∏o-
˝onej w Rzeczypospolitej Polskiej.”;

37) w cz´Êci czwartej w ksi´dze pierwszej po tytule IV
dodaje si´ tytu∏ IVa w brzmieniu:

„Tytu∏ IVa.

Jurysdykcja krajowa w post´powaniu
zabezpieczajàcym i egzekucyjnym

Art. 11103. § 1. Przepisy o podstawach jurysdykcji
krajowej zawarte w tytule III i tytu-
le IV stosuje si´ odpowiednio
w post´powaniu zabezpieczajà-
cym. Umowa, o której mowa
w art. 1105 § 1, jest jednak bezsku-
teczna, je˝eli wy∏àcza jurysdykcj´
sàdów polskich jedynie w post´-
powaniu zabezpieczajàcym.

§ 2. Jurysdykcja krajowa w post´po-
waniu zabezpieczajàcym istnieje
tak˝e wtedy, gdy zabezpieczenie
mo˝e byç wykonane w Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub wywo∏aç sku-
tek w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 11104. § 1. Do wy∏àcznej jurysdykcji krajowej
nale˝à sprawy egzekucyjne, je˝eli
egzekucja ma byç wszcz´ta lub jest
prowadzona w Rzeczypospolitej
Polskiej.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowied-
nio do wykonania postanowienia
o udzieleniu zabezpieczenia.

§ 3. Do wy∏àcznej jurysdykcji krajowej
nale˝à sprawy z powództw przeciw-
egzekucyjnych, je˝eli egzekucja
ma byç wszcz´ta lub jest prowa-
dzona w Rzeczypospolitej Pol-
skiej.”;

38) w cz´Êci czwartej w ksi´dze pierwszej w nazwie ty-
tu∏u V wyrazy: „Tytu∏ V. Zwolnienie od jurysdykcji
krajowej” zast´puje si´ wyrazami: „Ksi´ga pierw-
sza a. Immunitet sàdowy i egzekucyjny”;

39) art. 1111—1113 otrzymujà brzmienie:

„Art. 1111. § 1. Nie mogà byç pozywane przed sà-
dy polskie nast´pujàce osoby:

1) uwierzytelnieni w Rzeczypospo-
litej Polskiej szefowie przedsta-
wicielstw dyplomatycznych
paƒstw obcych;

2) cz∏onkowie personelu dyploma-
tycznego przedstawicielstw
paƒstw obcych w Rzeczypospo-
litej Polskiej;

3) inne osoby korzystajàce z im-
munitetów dyplomatycznych na
mocy ustaw, umów lub po-
wszechnie ustalonych zwycza-
jów mi´dzynarodowych;

4) cz∏onkowie rodzin osób wymie-
nionych w pkt 1—3, je˝eli pozo-
stajà z nimi we wspólnocie do-
mowej i nie majà obywatelstwa
polskiego.

§ 2. Przepisy § 1 nie majà zastosowa-
nia do osób w nim wymienionych
w odniesieniu do:

1) spraw z zakresu prawa rzeczo-
wego dotyczàcych prywatnego
mienia nieruchomego po∏o˝o-
nego w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, chyba ˝e mienie to jest
w posiadaniu tych osób w imie-
niu paƒstwa wysy∏ajàcego dla
celów przedstawicielstwa dy-
plomatycznego lub odpowied-
niej organizacji mi´dzynarodo-
wej dla celów organizacji;

2) spraw dotyczàcych spadków,
w których osoby te wyst´pujà
jako spadkobiercy, zapisobiercy,
wykonawcy testamentów, za-
rzàdcy lub kuratorzy spadku
w charakterze osób prywatnych,
nie zaÊ w imieniu paƒstwa wy-
sy∏ajàcego lub odpowiedniej or-
ganizacji mi´dzynarodowej;

3) spraw dotyczàcych zawodowej
lub gospodarczej dzia∏alnoÊci
tych osób, wykonywanej przez
nie w Rzeczypospolitej Polskiej
poza funkcjami urz´dowymi.

Art. 1112. § 1. Nie mogà byç pozywane przed sà-
dy polskie w sprawach wchodzà-
cych w zakres czynnoÊci dokona-
nych w toku pe∏nienia ich funkcji
urz´dowych nast´pujàce osoby:

1) urz´dnicy pe∏niàcy funkcje kon-
sularne w imieniu paƒstw ob-
cych niezale˝nie od posiadane-
go obywatelstwa;

2) cudzoziemcy b´dàcy pracowni-
kami administracyjnymi i tech-
nicznymi przedstawicielstw dy-
plomatycznych i urz´dów kon-
sularnych paƒstw obcych
w Rzeczypospolitej Polskiej lub
cz∏onkami personelu s∏u˝by
przedstawicielstw dyplomatycz-
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nych oraz inne osoby zrównane
z nimi na mocy ustaw, umów
lub powszechnie ustalonych
zwyczajów mi´dzynarodowych.

§ 2. Przepis § 1 nie ma zastosowania
w stosunku do urz´dników pe∏nià-
cych funkcje konsularne oraz
pracowników administracyjnych
i technicznych urz´dów konsular-
nych w przypadku wytoczenia
przeciwko tym osobom powództw:

1) wynik∏ych z zawarcia przez nie
umowy, w której nie wyst´po-
wa∏y wyraênie lub w sposób do-
rozumiany jako przedstawiciele
paƒstwa wysy∏ajàcego;

2) o wynagrodzenie szkody po-
wsta∏ej w wyniku wypadku spo-
wodowanego w Rzeczypospoli-
tej Polskiej przez pojazd, statek
morski, statek ˝eglugi Êródlàdo-
wej lub statek powietrzny.

Art. 1113. Immunitet sàdowy sàd bierze pod roz-
wag´ z urz´du w ka˝dym stanie spra-
wy. W razie stwierdzenia istnienia im-
munitetu sàd odrzuca pozew albo
wniosek. Rozpoznanie sprawy z naru-
szeniem immunitetu sàdowego powo-
duje niewa˝noÊç post´powania. Je˝eli
osoba, przeciwko której albo z udzia-
∏em której wszcz´to spraw´, uzyska
immunitet sàdowy w toku post´powa-
nia, sàd umarza post´powanie.”;

40) po art. 1113 dodaje si´ art. 11131 w brzmieniu:

„Art. 11131. § 1. Osoby wymienione w art. 1111
§ 1, jak równie˝ osoby wymienio-
ne w art. 1112 § 1 pkt 2, z wyjàt-
kiem pracowników administra-
cyjnych i technicznych urz´dów
konsularnych paƒstw obcych
w Rzeczypospolitej Polskiej, nie
majà obowiàzku sk∏adania zeznaƒ
w charakterze Êwiadków lub wy-
st´powania w charakterze bieg∏e-
go lub t∏umacza, jak równie˝ obo-
wiàzku przedstawienia dokumen-
tu lub przedmiotu ogl´dzin, chy-
ba ˝e uprawniona do tego osoba
wyrazi zgod´.

§ 2. Urz´dnicy pe∏niàcy funkcje kon-
sularne, pracownicy administra-
cyjni i techniczni urz´dów konsu-
larnych paƒstw obcych w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, o których mo-
wa w art. 1112 § 1, jak równie˝
cz∏onkowie personelu s∏u˝by tych
urz´dów b´dàcy cudzoziemcami,
nie majà obowiàzku — co do fak-
tów zwiàzanych z wykonywaniem
ich funkcji — sk∏adania zeznaƒ
w charakterze Êwiadków lub wy-
st´powania w charakterze bieg-
∏ych co do treÊci prawa paƒstwa
wysy∏ajàcego, jak równie˝ obo-

wiàzku przedstawienia dokumen-
tu lub przedmiotu ogl´dzin, chy-
ba ˝e uprawniona do tego osoba
wyrazi zgod´.

§ 3. W razie wyra˝enia zgody, o której
mowa w § 1 lub 2, nie mo˝na sto-
sowaç Êrodków przymusu, ani
groziç ich zastosowaniem.”;

41) art. 1114 i 1115 otrzymujà brzmienie:

„Art. 1114. § 1. Przepisy art. 1111 § 1 i art. 1112
§ 1 nie majà zastosowania w przy-
padku, je˝eli paƒstwo wysy∏ajàce
w sposób wyraêny zrzeknie si´ im-
munitetu sàdowego w stosunku
do osób wymienionych w tych
przepisach.

§ 2. W stosunku do urz´dników mi´-
dzynarodowych, korzystajàcych
z immunitetu sàdowego, zrzecze-
nie si´ immunitetu przewidziane
w § 1 musi byç dokonane przez
odpowiednià organizacj´ mi´dzy-
narodowà.

§ 3. Niezale˝nie od postanowieƒ § 1 i 2
osobom wymienionym w art. 1111
§ 1 i art. 1112 § 1 nie przys∏uguje
immunitet sàdowy w sprawach:

1) w których osoby te wszczynajà
post´powanie przed sàdem
polskim;

2) z powództw wzajemnych prze-
ciwko tym osobom;

3) z powództw przeciwegzekucyj-
nych wytoczonych przeciwko
nim.

Art. 1115. § 1. Przeciwko osobom, które na pod-
stawie art. 1111 § 1 i art. 1112 § 1
korzystajà z immunitetu sàdowe-
go w zakresie przewidzianym
w tych przepisach, nie mo˝e byç
tak˝e prowadzona egzekucja, chy-
ba ˝e chodzi o spraw´, w której
osobom tym nie przys∏uguje im-
munitet sàdowy.

§ 2. Przeciwko osobom okreÊlonym
w § 1, w stosunku do których paƒ-
stwo wysy∏ajàce lub odpowiednia
organizacja mi´dzynarodowa
zrzek∏y si´ immunitetu sàdowego,
mo˝e byç prowadzona egzekucja
jedynie w przypadku wyraênego
zrzeczenia si´ immunitetu przez
paƒstwo wysy∏ajàce lub odpo-
wiednià organizacj´ mi´dzynaro-
dowà tak˝e w odniesieniu do po-
st´powania egzekucyjnego.

§ 3. Je˝eli prowadzenie egzekucji jest
dozwolone, niedopuszczalna jest
egzekucja z mienia s∏u˝àcego do
u˝ytku urz´dowego oraz przez sto-
sowanie przymusu wobec osoby
d∏u˝nika.
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§ 4. Egzekucja jest niedopuszczalna
w pomieszczeniach zajmowanych
przez przedstawicielstwa dyplo-
matyczne, misje zagraniczne lub
urz´dy konsularne paƒstw obcych
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz
w mieszkaniach osób wymienio-
nych w art. 1111 § 1, chyba ˝e szef
przedstawicielstwa dyplomatycz-
nego, misji zagranicznej lub urz´-
du konsularnego wyrazi na to zgo-
d´.”;

42) po art. 1115 dodaje si´ art. 11151 w brzmieniu:

„Art. 11151. Przepisy art. 1111—1115 stosuje si´
odpowiednio w post´powaniu zabez-
pieczajàcym.”;

43) art. 1116 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1116. W razie wàtpliwoÊci co do istnienia im-
munitetu sàdowego lub egzekucyjne-
go sàd mo˝e zwróciç si´ do Ministra
SprawiedliwoÊci o informacj´.”;

44) art. 1117 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1117. § 1. ZdolnoÊç sàdowà cudzoziemców,
zagranicznych osób prawnych
i jednostek organizacyjnych nieb´-
dàcych osobami prawnymi okreÊ-
la si´ wed∏ug prawa w∏aÊciwego
dla ich zdolnoÊci prawnej.

§ 2. ZdolnoÊç procesowà podmiotów
wymienionych w § 1 okreÊla si´
wed∏ug prawa w∏aÊciwego dla ich
zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych.

§ 3. Cudzoziemiec niemajàcy zdolno-
Êci procesowej wed∏ug prawa
wskazanego w § 2 mo˝e dokony-
waç czynnoÊci procesowych przed
sàdem polskim, je˝eli mia∏by zdol-
noÊç procesowà wed∏ug prawa
polskiego.”;

45) art. 1119—1121 otrzymujà brzmienie:

„Art. 1119. Powód, który nie ma miejsca zamiesz-
kania lub zwyk∏ego pobytu albo siedzi-
by w Rzeczypospolitej Polskiej lub
w innym paƒstwie cz∏onkowskim Unii
Europejskiej, jest obowiàzany na ˝àda-
nie pozwanego z∏o˝yç kaucj´ na zabez-
pieczenie kosztów procesu.

Art. 1120. Powód nie ma obowiàzku okreÊlonego
w art. 1119:

1) je˝eli ma w Rzeczypospolitej Pol-
skiej majàtek wystarczajàcy na za-
p∏at´ kosztów;

2) je˝eli przys∏uguje mu lub uzyska∏
zwolnienie od kosztów sàdowych;

3) w sprawach ma∏˝eƒskich niemajàt-
kowych, w sprawach z powództwa
wzajemnego oraz w post´powa-
niu nakazowym, upominawczym
i uproszczonym;

4) w sprawach, które strony zgodnie
podda∏y jurysdykcji sàdów polskich;

5) je˝eli orzeczenie sàdu polskiego za-
sàdzajàce koszty procesu od powo-
da na rzecz pozwanego by∏oby wy-
konalne w paƒstwie, w którym po-
wód ma miejsce zamieszkania lub
zwyk∏ego pobytu albo siedzib´.

Art. 1121. § 1. Pozwany mo˝e zg∏osiç ˝àdanie za-
bezpieczenia kosztów przed wda-
niem si´ w spór co do istoty spra-
wy.

§ 2. Póêniejsze zg∏oszenie ˝àdania jest
dopuszczalne, je˝eli dopiero w to-
ku sprawy:

1) pozwany dowiedzia∏ si´, ˝e po-
wód nie ma miejsca zamieszka-
nia lub zwyk∏ego pobytu albo
siedziby w Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub w innym paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej;

2) usta∏a podstawa prawna do
zwolnienia powoda od obowiàz-
ku z∏o˝enia kaucji.”;

46) w art. 1123 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Kaucj´ sk∏ada si´ na rachunek depozytowy
sàdu, chyba ˝e sàd okreÊli inny sposób jej
z∏o˝enia.”;

47) w art. 1124 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Po bezskutecznym up∏ywie terminu sàd od-
rzuca pozew lub Êrodek odwo∏awczy, orzeka-
jàc o kosztach jak w przypadku cofni´cia po-
zwu.”;

48) art. 1127 i 1128 otrzymujà brzmienie:

„Art. 1127. Pierwszeƒstwo zaspokojenia z kaucji
z∏o˝onej przez powoda przys∏uguje po-
zwanemu przed wszystkimi innymi
wierzycielami powoda.

Art. 1128. Przepisy tytu∏u niniejszego stosuje si´
odpowiednio w post´powaniu niepro-
cesowym.”;

49) art. 1129 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1129. Cudzoziemcy, zagraniczne osoby
prawne i jednostki organizacyjne nie-
b´dàce osobami prawnymi korzystajà
ze zwolnienia od kosztów sàdowych
na zasadach przewidzianych w przepi-
sach odr´bnych.”;

50) w cz´Êci czwartej w ksi´dze drugiej tytu∏ tytu∏u IV
otrzymuje brzmienie:

„Pomoc prawna”;

51) art. 1130 i 1131 otrzymujà brzmienie:

„Art. 1130. § 1. W sprawach przeprowadzania do-
wodów i dokonywania innych
czynnoÊci oraz dor´czania pism
sàdowych sàdy porozumiewajà
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si´ z sàdami lub innymi organami
paƒstw obcych oraz z polskimi
przedstawicielstwami dyploma-
tycznymi i urz´dami konsularny-
mi, chyba ˝e przepis szczególny
stanowi inaczej.

§ 2. CzynnoÊci, o których mowa w § 1,
mo˝e wykonywaç referendarz sà-
dowy, z wyjàtkiem przeprowadza-
nia dowodu.

Art. 1131. § 1. Sàdy wyst´pujà o przeprowadzenie
dowodów za granicà do sàdów lub
innych organów paƒstw obcych.

§ 2. Wnioski sà przesy∏ane bezpoÊred-
nio, je˝eli taki sposób dopuszcza
prawo paƒstwa wezwanego, lub
za poÊrednictwem polskiego
przedstawicielstwa dyplomatycz-
nego lub urz´du konsularnego.
Nie wy∏àcza to innych sposobów
przesy∏ania wniosków.

§ 3. Sàd mo˝e wnosiç o bezpoÊrednie
zawiadomienie go, stron i ich
przedstawicieli, w tym pe∏nomoc-
ników, o miejscu i czasie przepro-
wadzenia dowodu w celu umo˝li-
wienia obecnoÊci przy przeprowa-
dzeniu dowodu lub udzia∏u w tej
czynnoÊci.

§ 4. Je˝eli nie sprzeciwia si´ temu pra-
wo paƒstwa wezwanego, sàd mo˝e
wyznaczyç jednego ze swych cz∏on-
ków (s´dzia wyznaczony), aby by∏
obecny przy przeprowadzaniu za
granicà dowodu przez sàd lub inny
organ paƒstwa wezwanego, jak
równie˝, aby bra∏ udzia∏ w tej czyn-
noÊci. Sàd mo˝e w tym celu wyzna-
czyç równie˝ bieg∏ego.

§ 5. Za zgodà paƒstwa wezwanego sàd
lub s´dzia wyznaczony mo˝e prze-
prowadziç dowód bezpoÊrednio
w paƒstwie wezwanym. Przepisów
kodeksu o Êrodkach przymusu nie
stosuje si´.

§ 6. W przypadkach wskazanych
w § 1—5 sàd mo˝e postanowiç,
w porozumieniu z sàdem lub in-
nym organem paƒstwa wezwane-
go, ˝e przeprowadzenie dowodu,
którego charakter si´ temu nie
sprzeciwia, nastàpi przy u˝yciu
urzàdzeƒ technicznych umo˝liwia-
jàcych obecnoÊç lub udzia∏ w do-
konaniu tej czynnoÊci albo jej do-
konanie na odleg∏oÊç.”;

52) po art. 1131 dodaje si´ art. 11311 w brzmieniu:

„Art. 11311. Przepis art. 1131 stosuje si´ odpo-
wiednio, je˝eli sàdy wyst´pujà do sà-
dów lub innych organów paƒstw ob-
cych o dokonanie innych czynnoÊci
ni˝ przeprowadzenie dowodów.”;

53) art. 1132 i 1133 otrzymujà brzmienie:

„Art. 1132. § 1. Sàdy wyst´pujà o dor´czenie
pism sàdowych osobie majàcej
miejsce zamieszkania lub zwyk∏e-
go pobytu albo siedzib´ za granicà
do sàdów lub innych organów
paƒstw obcych.

§ 2. Wnioski sà przesy∏ane bezpoÊred-
nio, je˝eli taki sposób dopuszcza
prawo paƒstwa wezwanego, lub
za poÊrednictwem polskiego
przedstawicielstwa dyplomatycz-
nego lub urz´du konsularnego.
Nie wy∏àcza to innych sposobów
przesy∏ania wniosków.

Art. 1133. § 1. Sàd mo˝e dor´czyç pisma sàdowe
osobie przebywajàcej lub majàcej
siedzib´ za granicà pocztà listem
poleconym za potwierdzeniem od-
bioru, je˝eli taki sposób dopuszcza
prawo paƒstwa, w którym ma na-
stàpiç dor´czenie.

§ 2. Je˝eli nie jest mo˝liwe dor´czenie
z powodu odmowy wykonania
wniosku przez sàd lub inny organ
paƒstwa wezwanego lub d∏ugo-
trwa∏ego niewykonywania wnios-
ku, sàd mo˝e dor´czyç pisma
w sposób okreÊlony w § 1, tak˝e
wówczas, gdy takiego sposobu nie
dopuszcza prawo paƒstwa, w któ-
rym ma nastàpiç dor´czenie.”;

54) po art. 1133 dodaje si´ art. 11331 w brzmieniu:

„Art. 11331. Przepisy art. 1132 i 1133 stosuje si´
odpowiednio do dor´czania pism
pozasàdowych.”;

55) art. 1134 i 1135 otrzymujà brzmienie:

„Art. 1134. Sàdy mogà wyst´powaç do polskiego
przedstawicielstwa dyplomatycznego
lub urz´du konsularnego o przeprowa-
dzenie dowodu lub o dor´czenie pis-
ma, je˝eli osoba majàca byç przes∏u-
chana lub odbiorca pisma jest obywa-
telem polskim przebywajàcym za gra-
nicà.

Art. 1135. § 1. Sàdy polskie przeprowadzajà do-
wody i dor´czajà pisma na wnio-
sek sàdów i innych organów
paƒstw obcych. W przypadkach ta-
kich w∏aÊciwy jest sàd rejonowy,
w którego okr´gu ma byç przepro-
wadzony dowód lub ma nastàpiç
dor´czenie pisma.

§ 2. Sàd polski odmawia wykonania
czynnoÊci wymienionych w § 1, je-
˝eli:

1) ich wykonanie by∏oby sprzeczne
z podstawowymi zasadami po-
rzàdku prawnego Rzeczypospo-
litej Polskiej (klauzula porzàdku
publicznego);
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2) ich wykonanie nie nale˝y do za-
kresu dzia∏ania sàdów polskich;

3) paƒstwo, z którego pochodzi
wniosek, odmawia sàdom pol-
skim wykonywania takich czyn-
noÊci;

4) nie zosta∏a z∏o˝ona w terminie
zaliczka, o której mowa
w art. 11351 § 3.”;

56) po art. 1135 dodaje si´ art. 11351—11355

w brzmieniu:

„Art. 11351. § 1. Wykonanie wniosku sàdu lub in-
nego organu paƒstwa obcego
o przeprowadzenie dowodu lub
dor´czenie pism sàdowych przez
sàd polski odbywa si´ wed∏ug
prawa polskiego. Sàd wezwany
mo˝e jednak na wniosek sàdu lub
innego organu paƒstwa obcego
zastosowaç przy wykonaniu
wniosku inny sposób od przewi-
dzianego przez prawo polskie, je-
˝eli ten sposób wykonania wnios-
ku nie jest zakazany przez prawo
polskie i nie jest sprzeczny z pod-
stawowymi zasadami porzàdku
prawnego Rzeczypospolitej Pol-
skiej (klauzula porzàdku publicz-
nego).

§ 2. Je˝eli sàd lub inny organ paƒ-
stwa obcego zwróci si´ do sàdu
o dor´czenie pisma sàdowego
osobie przebywajàcej w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, nie do∏àczajàc
t∏umaczenia tego pisma na j´zyk
polski, dor´cza si´ je odbiorcy,
o ile zechce je przyjàç. Odbiorc´,
który odmawia przyj´cia pisma,
nale˝y pouczyç o mo˝liwoÊci wy-
stàpienia w zwiàzku z tym nieko-
rzystnych skutków prawnych za
granicà.

§ 3. Je˝eli w wykonaniu wniosku sà-
du lub innego organu paƒstwa
obcego mogà powstaç koszty
zwiàzane z udzia∏em bieg∏ych,
t∏umaczy, Êwiadków i innych
osób, sàd wykonuje wniosek do-
piero po z∏o˝eniu w wyznaczo-
nym terminie stosownej zaliczki
przez sàd lub inny organ paƒstwa
obcego. To samo dotyczy kosz-
tów mogàcych powstaç w wyniku
zastosowania innego sposobu ni˝
przewidziany przez prawo pol-
skie.

Art. 11352. § 1. Je˝eli przepis szczególny nie sta-
nowi inaczej, sàdy zawiadamiajà
bezpoÊrednio sàd lub inny organ
paƒstwa wzywajàcego, jak rów-
nie˝ strony i ich przedstawicieli,
w tym pe∏nomocników, o miejscu
i czasie przeprowadzenia dowodu
w celu umo˝liwienia obecnoÊci

przy przeprowadzeniu dowodu
lub udzia∏u w tej czynnoÊci tylko
na ich wniosek.

§ 2. Je˝eli przepis szczególny nie sta-
nowi inaczej, s´dzia lub inna oso-
ba wyznaczona przez sàd lub inny
organ paƒstwa wzywajàcego mo-
gà byç obecni przy przeprowa-
dzaniu dowodu lub braç udzia∏
w tej czynnoÊci tylko za zgodà sà-
du.

§ 3. Na wniosek sàdu lub innego or-
ganu paƒstwa wzywajàcego sàd
mo˝e wyraziç zgod´ na bezpo-
Êrednie przeprowadzenie dowo-
du w Rzeczypospolitej Polskiej
przez sàd lub inny organ paƒstwa
wzywajàcego lub wyznaczone
przez nich osoby, je˝eli przepro-
wadzenie dowodu nie b´dzie
sprzeczne z podstawowymi zasa-
dami porzàdku prawnego Rzeczy-
pospolitej Polskiej (klauzula po-
rzàdku publicznego). W takim
przypadku sàd na wniosek sàdu
lub innego organu paƒstwa wzy-
wajàcego stosuje przepisy kodek-
su o Êrodkach przymusu. Prze-
prowadzenie dowodu nast´puje
w obecnoÊci sàdu lub s´dziego
wyznaczonego.

§ 4. W przypadkach wskazanych
w § 1—3 sàd mo˝e wyraziç zgod´
na przeprowadzenie dowodu,
którego charakter si´ temu nie
sprzeciwia, przy u˝yciu urzàdzeƒ
technicznych umo˝liwiajàcych
obecnoÊç lub udzia∏ w dokonaniu
tej czynnoÊci albo jej dokonanie
na odleg∏oÊç.

Art. 11353. § 1. Dor´czenie pism sàdowych oso-
bom przebywajàcym w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, którym przys∏u-
guje immunitet sàdowy lub egze-
kucyjny, oraz innym osobom
przebywajàcym w budynkach lub
pomieszczeniach korzystajàcych
z nietykalnoÊci na podstawie
ustaw, umów lub powszechnie
ustalonych zwyczajów mi´dzyna-
rodowych, dokonuje si´ za po-
Êrednictwem Ministerstwa Spraw
Zagranicznych.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowied-
nio do dor´czania pism sàdo-
wych obywatelom polskim prze-
bywajàcym za granicà, którzy ko-
rzystajà z immunitetu dyploma-
tycznego lub konsularnego.

Art. 11354. Przepisy art. 1135—11353 stosuje si´
odpowiednio do wykonywania przez
sàdy polskie innych czynnoÊci ni˝
przeprowadzanie dowodu oraz do do-
r´czania pism pozasàdowych.
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Art. 11355. § 1. Strona majàca miejsce zamiesz-
kania lub zwyk∏ego pobytu albo
siedzib´ za granicà, je˝eli nie
ustanowi∏a pe∏nomocnika do pro-
wadzenia sprawy zamieszka∏ego
w Rzeczypospolitej Polskiej, obo-
wiàzana jest wskazaç w Rzeczy-
pospolitej Polskiej pe∏nomocnika
do dor´czeƒ.

§ 2. W razie niewskazania pe∏nomoc-
nika do dor´czeƒ, przeznaczone
dla tej strony pisma sàdowe po-
zostawia si´ w aktach sprawy ze
skutkiem dor´czenia. Stron´ nale-
˝y o tym pouczyç przy pierwszym
dor´czeniu. Strona powinna byç
równie˝ pouczona o mo˝liwoÊci
z∏o˝enia odpowiedzi na pismo
wszczynajàce post´powanie i wy-
jaÊnieƒ na piÊmie oraz o tym, kto
mo˝e byç ustanowiony pe∏no-
mocnikiem.”;

57) art. 1137 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1137. Sàd mo˝e zabezpieczyç dowód znajdu-
jàcy si´ w Rzeczypospolitej Polskiej, je-
˝eli jest to potrzebne do dochodzenia
roszczenia za granicà. Wniosek o zabez-
pieczenie dowodu sk∏ada si´ w sàdzie
rejonowym, w którego okr´gu dowód
ma byç przeprowadzony. O terminie
wyznaczonym do przeprowadzenia do-
wodu zawiadamia si´ wnioskodawc´,
chyba ˝e zachodzi wypadek niecierpià-
cy zw∏oki. Poza tym stosuje si´ odpo-
wiednio art. 310 oraz art. 312—314.”;

58) art. 1138 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1138. Zagraniczne dokumenty urz´dowe
majà moc dowodowà na równi z pol-
skimi dokumentami urz´dowymi. Do-
kument dotyczàcy przeniesienia w∏as-
noÊci nieruchomoÊci po∏o˝onej w Rze-
czypospolitej Polskiej powinien byç
uwierzytelniony przez polskie przed-
stawicielstwo dyplomatyczne lub
urzàd konsularny. To samo dotyczy do-
kumentu, którego autentycznoÊci stro-
na zaprzeczy∏a.”;

59) w cz´Êci czwartej w ksi´dze drugiej tytu∏ tytu∏u VII
otrzymuje brzmienie:

„CzynnoÊci dotyczàce spadku
po cudzoziemcach”;

60) art. 1139 i 1140 otrzymujà brzmienie:

„Art. 1139. § 1. W sprawach spadkowych z zakre-
su post´powania nieprocesowe-
go, w których sàdom polskim nie
przys∏uguje jurysdykcja, dokonujà
one z urz´du zabezpieczenia spad-
ku oraz otwarcia i og∏oszenia te-
stamentu. Zawiadamia si´ o tym
w∏aÊciwego konsula, który mo˝e
uczestniczyç w post´powaniu.

§ 2. Organom paƒstwa, którego oby-
watelem by∏ spadkodawca, wyda-
je si´ na ˝àdanie wypis testamentu
oraz protoko∏u otwarcia i og∏osze-
nia testamentu. Orygina∏ testa-
mentu mo˝e byç wydany, je˝eli nie
przewiduje si´ dalszych czynnoÊci
urz´dowych w Rzeczypospolitej
Polskiej.

Art. 1140. § 1. Sàd z urz´du postanowi o wezwa-
niu przez og∏oszenie osób roszczà-
cych sobie prawa do spadku,
spadkobierców i wierzycieli spad-
kodawcy, aby w ciàgu trzech mie-
si´cy zg∏osili i uprawdopodobnili
swoje prawa. W og∏oszeniu nale˝y
wskazaç obywatelstwo, miejsce
zamieszkania i miejsce zwyk∏ego
pobytu spadkodawcy.

§ 2. Og∏oszenie dor´cza si´ w∏aÊciwe-
mu urz´dowi skarbowemu i kon-
sulowi.”;

61) w art. 1141 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W przeciwnym razie wyznacza si´ rozpraw´,
na którà wzywa si´ osoby zainteresowane. Po
wys∏uchaniu stawajàcych sàd wyda postano-
wienie o zabezpieczeniu zg∏oszonych
i uprawdopodobnionych praw osób zamiesz-
ka∏ych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz oby-
wateli polskich zamieszka∏ych za granicà, jak
równie˝ o zabezpieczeniu nale˝nych podat-
ków. Na postanowienie sàdu przys∏uguje za-
˝alenie.”;

62) w art. 1142 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Je˝eli cudzoziemiec zmar∏ w Rzeczypospoli-
tej Polskiej w czasie podró˝y, a nie mia∏
w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamiesz-
kania lub miejsca zwyk∏ego pobytu ani ma-
jàtku oprócz rzeczy przy nim znalezionych,
rzeczy te b´dà zabezpieczone z urz´du przez
sàd, który zawiadamia o tym w∏aÊciwego
konsula.”;

63) art. 1143 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1143. § 1. Sàd z urz´du ustala i stosuje w∏a-
Êciwe prawo obce. Sàd mo˝e
zwróciç si´ do Ministra Sprawie-
dliwoÊci o udzielenie tekstu tego
prawa oraz o wyjaÊnienie obcej
praktyki sàdowej.

§ 2. Sàd mo˝e zwróciç si´ do Ministra
SprawiedliwoÊci równie˝ o udzie-
lenie informacji co do istnienia
wzajemnoÊci w stosunkach z paƒ-
stwem obcym.

§ 3. Celem ustalenia treÊci prawa ob-
cego lub obcej praktyki sàdowej
albo istnienia wzajemnoÊci sàd
mo˝e zastosowaç tak˝e inne Êrod-
ki, w tym zasi´gnàç opinii bieg-
∏ych.”;
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64) w cz´Êci czwartej w ksi´dze drugiej tytu∏ tytu∏u IX
otrzymuje brzmienie:

„Uzasadnienie prawomocnych orzeczeƒ
i wydawanie zaÊwiadczeƒ”;

65) po art. 1144 dodaje si´ art. 11441 w brzmieniu:

„Art. 11441. Je˝eli przepisy odr´bne przewidujà
wydanie zaÊwiadczenia na potrzeby
uznania lub stwierdzenia wykonalno-
Êci orzeczenia, ugody lub innego tytu-
∏u egzekucyjnego w innym paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej, za-
Êwiadczenie takie wystawia, stosujàc
formularz okreÊlony we w∏aÊciwych
przepisach odr´bnych, na wniosek za-
interesowanego, przewodniczàcy
w sàdzie, który wyda∏ orzeczenie albo
zatwierdzi∏ ugod´ lub przed którym
ugoda zosta∏a zawarta. W przypadku
innych tytu∏ów egzekucyjnych w∏aÊci-
wy do wystawienia zaÊwiadczenia
jest przewodniczàcy w sàdzie rejono-
wym, w którego okr´gu tytu∏ zosta∏
sporzàdzony.”;

66) w cz´Êci czwartej tytu∏ ksi´gi trzeciej otrzymuje
brzmienie:

„Uznanie i stwierdzenie wykonalnoÊci”;

67) w cz´Êci czwartej w ksi´dze trzeciej tytu∏ tytu∏u I
otrzymuje brzmienie:

„Uznanie orzeczeƒ sàdów paƒstw obcych lub
rozstrzygni´ç innych organów paƒstw obcych”;

68) art. 1145—1148 otrzymujà brzmienie:

„Art. 1145. Orzeczenia sàdów paƒstw obcych wy-
dane w sprawach cywilnych podlegajà
uznaniu z mocy prawa, chyba ˝e istnie-
jà przeszkody okreÊlone w art. 1146.

Art. 1146. § 1. Orzeczenie nie podlega uznaniu,
je˝eli:

1) nie jest prawomocne w paƒ-
stwie, w którym zosta∏o wyda-
ne;

2) zapad∏o w sprawie nale˝àcej do
wy∏àcznej jurysdykcji sàdów
polskich;

3) pozwanemu, który nie wda∏ si´
w spór co do istoty sprawy, nie
dor´czono nale˝ycie i w czasie
umo˝liwiajàcym podj´cie obro-
ny pisma wszczynajàcego po-
st´powanie;

4) strona w toku post´powania by-
∏a pozbawiona mo˝noÊci obro-
ny;

5) sprawa o to samo roszczenie
mi´dzy tymi samymi stronami
zawis∏a w Rzeczypospolitej Pol-
skiej wczeÊniej ni˝ przed sàdem
paƒstwa obcego;

6) jest sprzeczne z wczeÊniej wyda-
nym prawomocnym orzecze-
niem sàdu polskiego albo wczeÊ-
niej wydanym prawomocnym
orzeczeniem sàdu paƒstwa ob-
cego, spe∏niajàcym przes∏anki
jego uznania w Rzeczypospolitej
Polskiej, zapad∏ymi w sprawie
o to samo roszczenie mi´dzy ty-
mi samymi stronami;

7) uznanie by∏oby sprzeczne z pod-
stawowymi zasadami porzàdku
prawnego Rzeczypospolitej Pol-
skiej (klauzula porzàdku publicz-
nego).

§ 2. Przeszkody okreÊlone w § 1 pkt 5
i 6 stosuje si´ odpowiednio do
sprawy zawis∏ej przed innym ni˝
sàd organem polskim lub organem
paƒstwa obcego oraz do rozstrzyg-
ni´cia wydanego przez inny ni˝ sàd
organ polski lub organ paƒstwa
obcego.

§ 3. Przepisów § 1 pkt 5 i 6 nie stosuje
si´, gdy orzeczenie sàdu paƒstwa
obcego stwierdza, zgodnie z prze-
pisami tego paƒstwa o jurysdykcji
krajowej, nabycie przez osob´
mieszkajàcà albo majàcà siedzib´
w Rzeczypospolitej Polskiej mienia
spadkowego znajdujàcego si´
w chwili Êmierci spadkodawcy na
obszarze paƒstwa obcego.

Art. 1147. § 1. Osoba powo∏ujàca si´ na uznanie
orzeczenia sàdu paƒstwa obcego
jest zobowiàzana przedstawiç:

1) urz´dowy odpis orzeczenia;

2) dokument stwierdzajàcy, ˝e
orzeczenie jest prawomocne,
chyba ˝e prawomocnoÊç orze-
czenia wynika z jego treÊci;

3) uwierzytelniony przek∏ad na j´-
zyk polski dokumentów wymie-
nionych w pkt 1 i 2 oraz w § 2.

§ 2. Je˝eli orzeczenie zosta∏o wydane
w post´powaniu, w którym pozwa-
ny nie wda∏ si´ w spór co do istoty
sprawy, nale˝y przedstawiç do-
kument stwierdzajàcy, ˝e pismo
wszczynajàce post´powanie zosta-
∏o mu dor´czone.

Art. 1148. § 1. Ka˝dy, kto ma w tym interes
prawny, mo˝e wystàpiç do sàdu
z wnioskiem o ustalenie, ˝e orze-
czenie sàdu paƒstwa obcego pod-
lega albo nie podlega uznaniu.

§ 2. Do wniosku o ustalenie, ˝e orzecze-
nie sàdu paƒstwa obcego podlega
uznaniu, nale˝y do∏àczyç doku-
menty wymienione w art. 1147,
a do wniosku o ustalenie, ˝e orze-
czenie nie podlega uznaniu, urz´-
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dowy odpis orzeczenia wraz z jego
uwierzytelnionym przek∏adem na
j´zyk polski.”;

69) po art. 1148 dodaje si´ art. 11481 w brzmieniu:

„Art. 11481. § 1. Wniosek, o którym mowa
w art. 1148, rozpoznaje sàd okr´-
gowy, który by∏by miejscowo
w∏aÊciwy do rozpoznania sprawy
rozstrzygni´tej orzeczeniem sàdu
paƒstwa obcego lub w którego
okr´gu znajduje si´ miejscowo
w∏aÊciwy sàd rejonowy, a w bra-
ku tej podstawy — Sàd Okr´gowy
w Warszawie.

§ 2. W terminie dwóch tygodni od do-
r´czenia wniosku strona mo˝e
przedstawiç sàdowi stanowisko
w sprawie. Sàd mo˝e rozpoznaç
wniosek na posiedzeniu niejaw-
nym.

§ 3. Na postanowienie sàdu okr´go-
wego w przedmiocie ustalenia
przys∏uguje za˝alenie, a od posta-
nowienia sàdu apelacyjnego —
skarga kasacyjna; mo˝na tak˝e
˝àdaç wznowienia post´powa-
nia, które zosta∏o zakoƒczone
prawomocnym postanowieniem
w przedmiocie ustalenia.”;

70) art. 1149 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1149. Przepisy art. 170 i art. 400 stosuje si´
odpowiednio do prawomocnych posta-
nowieƒ sàdu polskiego ustalajàcych, ˝e
orzeczenia sàdu paƒstwa obcego orze-
kajàce rozwód lub uniewa˝nienie ma∏-
˝eƒstwa albo ustalajàce nieistnienie
ma∏˝eƒstwa podlegajà uznaniu.”;

71) po art. 1149 dodaje si´ art. 11491 w brzmieniu:

„Art. 11491. Przepisy tytu∏u niniejszego stosuje si´
odpowiednio do rozstrzygni´ç innych
organów paƒstw obcych wydanych
w sprawach cywilnych.”;

72) w cz´Êci czwartej w ksi´dze trzeciej tytu∏ tytu∏u II
otrzymuje brzmienie:

„WykonalnoÊç orzeczeƒ sàdów paƒstw obcych
lub rozstrzygni´ç innych organów paƒstw obcych

oraz ugód zawartych przed takimi sàdami
i organami lub przez nie zatwierdzonych”;

73) art. 1150 i 1151 otrzymujà brzmienie:

„Art. 1150. Orzeczenia sàdów paƒstw obcych
w sprawach cywilnych, nadajàce si´
do wykonania w drodze egzekucji, sta-
jà si´ tytu∏ami wykonawczymi po
stwierdzeniu ich wykonalnoÊci przez
sàd polski. Stwierdzenie wykonalnoÊci
nast´puje, je˝eli orzeczenie jest wyko-
nalne w paƒstwie, z którego pochodzi,
oraz nie istniejà przeszkody okreÊlone
w art. 1146 § 1 i 2.

Art. 1151. § 1. Stwierdzenie wykonalnoÊci nast´-
puje na wniosek wierzyciela przez
nadanie orzeczeniu sàdu paƒstwa
obcego klauzuli wykonalnoÊci.

§ 2. Do wniosku o nadanie klauzuli wy-
konalnoÊci nale˝y do∏àczyç doku-
menty wymienione w art. 1147,
a ponadto dokument stwierdzajà-
cy, ˝e orzeczenie jest wykonalne
w paƒstwie, z którego pochodzi,
chyba ˝e wykonalnoÊç wynika
z treÊci orzeczenia lub prawa tego
paƒstwa.”;

74) po art. 1151 dodaje si´ art. 11511—11514

w brzmieniu:

„Art. 11511. § 1. O nadaniu klauzuli wykonalnoÊci
orzeka sàd okr´gowy miejsca za-
mieszkania albo siedziby d∏u˝ni-
ka, a w braku takiego sàdu — sàd
okr´gowy, w którego okr´gu ma
byç prowadzona egzekucja.

§ 2. W terminie dwóch tygodni od dnia
dor´czenia odpisu wniosku d∏u˝-
nik mo˝e przedstawiç stanowisko
w sprawie. Sàd rozpoznaje wnio-
sek na posiedzeniu niejawnym.

§ 3. Na postanowienie sàdu okr´go-
wego w przedmiocie nadania
klauzuli wykonalnoÊci s∏u˝y za˝a-
lenie, a od postanowienia sàdu
apelacyjnego — skarga kasacyj-
na; mo˝na tak˝e ˝àdaç wznowie-
nia post´powania zakoƒczonego
prawomocnym postanowieniem
w przedmiocie nadania klauzuli
wykonalnoÊci. Przepisu art. 795
§ 2 nie stosuje si´.

Art. 11512. § 1. Egzekucja na podstawie orzecze-
nia sàdu paƒstwa obcego mo˝e
byç wszcz´ta po uprawomocnie-
niu si´ postanowienia o nadaniu
klauzuli wykonalnoÊci. Do czasu
up∏ywu terminu do wniesienia za-
˝alenia na postanowienie sàdu
okr´gowego o nadaniu klauzuli
wykonalnoÊci, a w razie wniesie-
nia za˝alenia — do czasu jego roz-
poznania przez sàd apelacyjny,
postanowienie to stanowi tytu∏
zabezpieczenia. Sposób zabezpie-
czenia okreÊla wierzyciel we
wniosku o dokonanie zabezpie-
czenia. Dla orzeczeƒ obejmujà-
cych roszczenia pieni´˝ne dopusz-
czalne sà wy∏àcznie rodzaje zabez-
pieczeƒ wymienione w art. 747.
W razie potrzeby rodzaj zabezpie-
czenia mo˝e okreÊliç na wniosek
wierzyciela tak˝e sàd okr´gowy
w postanowieniu o nadaniu klau-
zuli wykonalnoÊci. Do zabezpie-
czenia tego art. 750—7526,
art. 7541, art. 755 i art. 757 stosuje
si´ odpowiednio.
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§ 2. Wykonanie zabezpieczenia, o któ-
rym mowa w § 1, sàd okr´gowy
mo˝e uzale˝niç od z∏o˝enia przez
wierzyciela kaucji. D∏u˝nikowi
przys∏uguje pierwszeƒstwo za-
spokojenia z kaucji z∏o˝onej przez
wierzyciela przed wszystkimi in-
nymi wierzycielami wierzyciela.

§ 3. W razie oddalenia za˝alenia na
postanowienie o nadaniu klauzuli
wykonalnoÊci albo wydania po-
stanowienia o nadaniu klauzuli
wykonalnoÊci sàd apelacyjny mo-
˝e uzale˝niç wykonanie orzecze-
nia sàdu paƒstwa obcego od z∏o-
˝enia stosownego zabezpieczenia
przez wierzyciela. Sàd mo˝e, je˝e-
li na skutek wykonania orzeczenia
mog∏aby wyniknàç dla d∏u˝nika
niepowetowana szkoda, wstrzy-
maç wykonanie orzeczenia do
czasu up∏ywu terminu do wnie-
sienia skargi kasacyjnej, a w razie
jej wniesienia — do czasu jej roz-
poznania przez Sàd Najwy˝szy.

Art. 11513. W przypadkach, o których mowa
w art. 840 § 1, podstawy powództwa
o pozbawienie wykonalnoÊci orzecze-
nia sàdu paƒstwa obcego zaopatrzo-
nego w klauzul´ wykonalnoÊci nie
mogà stanowiç zarzuty co do prze-
szkód okreÊlonych w art. 1146 § 1 i 2.

Art. 11514. Przepisy art. 1150—11513 stosuje si´
odpowiednio do rozstrzygni´ç innych
organów paƒstw obcych wydanych
w sprawach cywilnych.”;

75) art. 1152 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1152. Ugody w sprawach cywilnych zawarte
przed sàdami i innymi organami
paƒstw obcych lub przez nie zatwier-
dzone stajà si´ tytu∏ami wykonawczymi
po stwierdzeniu ich wykonalnoÊci, je˝e-
li sà one wykonalne w paƒstwie pocho-
dzenia i nie sà sprzeczne z podstawowy-
mi zasadami porzàdku prawnego
w Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula
porzàdku publicznego). Przepisy
art. 1151—11513 stosuje si´ odpowied-
nio.”;

76) uchyla si´ art. 1153;

77) po art. 11532 dodaje si´ art. 11533 w brzmieniu:

„Art. 11533. Przepisów art. 1150—1152 nie stosuje
si´.”;

78) w cz´Êci czwartej w ksi´dze trzeciej po tytule III
dodaje tytu∏y IV i V w brzmieniu:

„Tytu∏ IV. 

WykonalnoÊç europejskich nakazów
zap∏aty wydanych przez sàdy paƒstw

cz∏onkowskich Unii Europejskiej

Art. 11534. Europejskie nakazy zap∏aty wydane
przez sàdy paƒstw cz∏onkowskich Unii

Europejskiej, których wykonalnoÊç zo-
sta∏a stwierdzona w tych paƒstwach na
podstawie przepisów odr´bnych, sà ty-
tu∏ami egzekucyjnymi i podlegajà wy-
konaniu w Rzeczypospolitej Polskiej po
nadaniu klauzuli wykonalnoÊci.

Art. 11535. Tytu∏om egzekucyjnym, o których mo-
wa w art. 11534, klauzul´ wykonalnoÊci
nadaje sàd rejonowy w∏aÊciwoÊci
ogólnej d∏u˝nika, a je˝eli tej w∏aÊciwo-
Êci nie mo˝na ustaliç — sàd rejonowy,
w którego okr´gu ma byç wszcz´ta eg-
zekucja.

Art. 11536. Przepisów art. 1150—1152 nie stosuje
si´.

Tytu∏ V.

WykonalnoÊç orzeczeƒ sàdów
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej

wydanych w europejskim post´powaniu
w sprawie drobnych roszczeƒ

Art. 11537. Orzeczenia sàdów paƒstw cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej wydane w eu-
ropejskim post´powaniu w sprawie
drobnych roszczeƒ, opatrzone w tych
paƒstwach zaÊwiadczeniem na podsta-
wie przepisów odr´bnych, sà tytu∏ami
egzekucyjnymi i podlegajà wykonaniu
w Rzeczypospolitej Polskiej po nadaniu
klauzuli wykonalnoÊci.

Art. 11538. Tytu∏om egzekucyjnym, o których mo-
wa w art. 11537, klauzul´ wykonalnoÊci
nadaje sàd rejonowy w∏aÊciwoÊci
ogólnej d∏u˝nika, a je˝eli tej w∏aÊciwo-
Êci nie mo˝na ustaliç — sàd rejonowy,
w którego okr´gu ma byç wszcz´ta eg-
zekucja.

Art. 11539. Przepisów art. 1150—1152 nie stosuje
si´.”;

79) w art. 1162 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wymaganie dotyczàce formy zapisu na sàd
polubowny jest spe∏nione tak˝e wtedy, gdy
zapis zamieszczony zosta∏ w wymienionych
mi´dzy stronami pismach lub oÊwiadcze-
niach z∏o˝onych za pomocà Êrodków porozu-
miewania si´ na odleg∏oÊç, które pozwalajà
utrwaliç ich treÊç. Powo∏anie si´ w umowie
na dokument zawierajàcy postanowienie
o poddaniu sporu pod rozstrzygni´cie sàdu
polubownego spe∏nia wymagania dotyczàce
formy zapisu na sàd polubowny, je˝eli umo-
wa ta jest sporzàdzona na piÊmie, a to powo-
∏anie si´ jest tego rodzaju, ˝e czyni zapis cz´-
Êcià sk∏adowà umowy.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1986 r. — Pra-
wo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161,
poz. 1688, z póên. zm.3)) w art. 73 ust. 2 otrzymuje
brzmienie:
———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 181,
poz. 1287 oraz z 2008 r. Nr 182, poz. 1121, Nr 195,
poz. 1198 i Nr 220, poz. 1431.
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„2. Wpisanie wzmianki dodatkowej lub zamieszcze-
nia przypisku w akcie stanu cywilnego na podsta-
wie orzeczenia sàdu paƒstwa obcego lub roz-
strzygni´cia innego organu paƒstwa obcego na-
st´puje, je˝eli orzeczenie to podlega uznaniu na
podstawie przepisów Kodeksu post´powania
cywilnego lub innych w∏aÊciwych przepisów.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,
z póên. zm.4)) po art. 69 dodaje si´ art. 69a w brzmie-
niu:

„Art. 69a. Sàd karny orzekajàcy o odpowiedzialnoÊci
karnej za przest´pstwo ma jurysdykcj´
w sprawie o roszczenia majàtkowe wyni-
kajàce z tego przest´pstwa. Przepis ten
stosuje si´ odpowiednio do prokuratora
w post´powaniu przygotowawczym w sy-
tuacji okreÊlonej w art. 69 § 2.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070, z póên. zm.5)) w art. 13 w § 2 pkt 5 otrzymu-
je brzmienie:

„5) cywilnych podlegajàcych rozpoznaniu w post´-
powaniu uproszczonym, z wyjàtkiem spraw roz-
poznawanych w europejskim post´powaniu na-
kazowym, oraz dotyczàcych depozytów sàdo-
wych i przepadku rzeczy.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sà-
dzie Najwy˝szym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052, z 2004 r.
Nr 25, poz. 219 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) art. 64
otrzymuje brzmienie:

„Art. 64. Sàd Najwy˝szy na wniosek Prokuratora Ge-
neralnego uniewa˝nia prawomocne orze-

czenie wydane w sprawie, która w chwili
orzekania ze wzgl´du na osob´ nie podle-
ga∏a orzecznictwu sàdów polskich lub
w której w chwili orzekania droga sàdowa
by∏a niedopuszczalna, je˝eli orzeczenie to
nie mo˝e byç wzruszone w trybie przewi-
dzianym w ustawach o post´powaniach sà-
dowych.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o dzia∏al-
noÊci ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151,
z póên. zm.6)) w art. 106 uchyla si´ ust. 10.

Art. 7. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sàdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167,
poz. 1398, z póên. zm.7)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po∏ow´ op∏aty pobiera si´ od sprzeciwu od
wyroku zaocznego i od wniosku o uchylenie
europejskiego nakazu zap∏aty.”;

2) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Op∏at´ sta∏à w kwocie 300 z∏ pobiera si´ od
wniosku o:

1) ustalenie, ˝e orzeczenie sàdu paƒstwa obce-
go lub rozstrzygni´cie innego organu paƒ-
stwa obcego podlega albo nie podlega
uznaniu;

2) stwierdzenie wykonalnoÊci orzeczenia sàdu
paƒstwa obcego lub rozstrzygni´cia innego
organu paƒstwa obcego albo ugody zawar-
tej przed tym sàdem lub organem lub za-
twierdzonej przez ten sàd lub organ;

3) uznanie lub stwierdzenie wykonalnoÊci
orzeczenia sàdu polubownego lub ugody
zawartej przed tym sàdem.”;

3) po art. 27a dodaje si´ art. 27b w brzmieniu:

„Art. 27b. Op∏at´ sta∏à w kwocie 100 z∏ pobiera si´
od pozwu w sprawie rozpoznawanej
w europejskim post´powaniu w spra-
wie drobnych roszczeƒ.”;

4) w art. 71 w pkt 7 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 8—10 w brzmieniu:

„8) wydanie zaÊwiadczenia europejskiego tytu∏u
egzekucyjnego;

9) uchylenie zaÊwiadczenia europejskiego tytu∏u
egzekucyjnego;

———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130,
poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93,
poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r.
Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96,
poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163,
poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r.
Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192
i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64,
poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664,
Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903 oraz
z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686,
Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308,
Nr 214, poz. 1344 i Nr 225, poz. 1485.

5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188,
poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304,
Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702
i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167,
poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178,
poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044
i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64,
poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766,
Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482
i Nr 230, poz. 1698 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1457
i Nr 228, poz. 1507.

———————
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83,
poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183,
poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119,
z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691
i Nr 112, poz. 769 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 126, poz. 876, 2007 r. Nr 21, poz. 123, Nr 82,
poz. 560, Nr 123, poz. 849, Nr 125, poz. 873 i Nr 191,
poz. 1371 oraz z 2008 r. Nr 228, poz. 1524.
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10) wydanie zaÊwiadczenia o utracie lub ograni-
czeniu wykonalnoÊci tytu∏u egzekucyjnego
opatrzonego zaÊwiadczeniem europejskiego
tytu∏u egzekucyjnego.”;

5) w art. 79 w ust. 1 w pkt 2 w lit. c Êrednik zast´pu-
je si´ przecinkiem i dodaje si´ lit. d w brzmieniu:

„d) pozwu w europejskim post´powaniu nakazo-
wym, je˝eli uprawomocni∏ si´ europejski na-
kaz zap∏aty;”.

Art. 8. 1. Przepisy niniejszej ustawy stosuje si´ do
post´powaƒ wszcz´tych po dniu jej wejÊcia w ˝ycie,
z zastrze˝eniem ust. 2—5.

2. Je˝eli sàd mia∏ jurysdykcj´ krajowà w sprawie
na podstawie okreÊlonej w przepisach dotychczaso-
wych, jurysdykcja ta istnieje nadal, choçby ta podsta-
wa nie by∏a przewidziana w przepisach ustawy.

3. Sàd nie mo˝e uznaç, ˝e brak jest jurysdykcji kra-
jowej, je˝eli w sprawie istnieje podstawa jurysdykcji
okreÊlona w przepisach ustawy, choçby ta podstawa
nie by∏a przewidziana w przepisach dotychczasowych.

4. Przepisy art. 1130—11354 ustawy wymienionej
w art. 1 w zakresie dotyczàcym wykonywania przez
sàdy polskie innych czynnoÊci ni˝ przeprowadzanie
dowodu, w brzmieniu okreÊlonym przepisami ustawy,
stosuje si´ do czynnoÊci procesowych dokonywanych
po dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, choçby post´powa-
nie w sprawie wszcz´te zosta∏o przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy.

5. Uznaniu lub stwierdzeniu wykonalnoÊci na pod-
stawie przepisów ustawy podlegajà orzeczenia, roz-
strzygni´cia lub ugody, które zosta∏y wydane albo za-
warte lub zatwierdzone po dniu wejÊcia w ˝ycie usta-
wy.

Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 5, 9, 12
i 15—18 oraz pkt 78 w zakresie dodawanych
art. 11534, art. 11535, art. 11537 i art. 11538, a tak˝e
art. 7 pkt 1 i 3—5, które wchodzà w ˝ycie z dniem
12 grudnia 2008 r.
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