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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 28 marca 2008 r.

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

(druk nr 95)

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

Nr 43, poz. 296, z późn. zm.)

Art. 61.

[§ 1. W sprawach o roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o ochronę konsumentów
organizacje społeczne, których zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu
działalności gospodarczej, mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli.]

<§ 1. W sprawach o roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o ochronę
konsumentów organizacje społeczne mogą wytaczać powództwa na rzecz
obywateli.>

§ 2. W sprawach wymienionych w § 1 organizacja taka może wstąpić do postępowania w
każdym jego stadium.

§ 3. Organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona środowiska,
ochrona konsumentów albo ochrona praw własności przemysłowej, mogą w sprawach z
tego zakresu wstąpić, za zgodą powoda, do postępowania w każdym jego stadium.

§ 4. Organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona równości oraz
niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i
obowiązków obywateli, mogą w sprawach o roszczenia z tego zakresu wytaczać za
zgodą obywateli powództwa na ich rzecz oraz, za zgodą powoda, wstępować do
postępowania w każdym jego stadium.

<§ 5. Organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy pomoc ofiarom
przestępstw, mogą w sprawach o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną czynem niedozwolonym, który stanowi przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego w  postępowaniu karnym, wytaczać za zgodą obywateli
powództwa na ich rzecz oraz, za zgodą powoda, wstępować do postępowania w
każdym jego stadium.>

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.>
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Art. 753.

§ 1. W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego
do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W
sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia
roszczenia.

§ 2. W wypadkach wymienionych w § 1 sąd z urzędu doręcza stronom odpis postanowienia
o zabezpieczeniu.

Art. 7531.

§ 1. Przepis art. 753 stosuje się odpowiednio do zabezpieczenia roszczeń o:

[1) rentę z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub utratę życia żywiciela
albo rozstrój zdrowia oraz o zmianę uprawnień objętych treścią dożywocia na
dożywotnią rentę;]

<1) rentę, sumę potrzebną na koszty leczenia, z tytułu odpowiedzialności za
uszkodzenie ciała lub utratę życia żywiciela albo rozstrój zdrowia oraz
o zmianę uprawnień objętych treścią dożywocia na dożywotnią rentę;>

2) wynagrodzenie za pracę;
3) należności z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości albo kary umownej, jak również

należności z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży
konsumenckiej, przeciwko przedsiębiorcy do wysokości dwudziestu tysięcy
złotych;

4) należności z tytułu najmu lub dzierżawy, a także należności z tytułu opłat
obciążających najemcę lub dzierżawcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu
mieszkalnego lub użytkowego - do wysokości, o której mowa w pkt 3;

5) naprawienie szkody wynikającej z naruszenia przepisów o ochronie środowiska;

6) należności wynikające z naruszenia autorskich praw majątkowych, praw
pokrewnych i praw do baz danych oraz należności wynikające z naruszenia
autorskich praw osobistych;

7) należności wynikające z naruszenia patentu lub dodatkowego prawa ochronnego na
wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru
przemysłowego, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji
oznaczenia geograficznego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego,
wyłącznego prawa do odmiany rośliny;

8) wynagrodzenie przysługujące twórcy projektu wynalazczego.

§ 2. W sprawach wymienionych w § 1 sąd udziela zabezpieczenia po przeprowadzeniu
rozprawy. Oddalenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia może nastąpić na
posiedzeniu niejawnym. Przepisu art. 749 nie stosuje się.


