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Art. 511. § 1. Ska1""gę o uCihyleruie wywku s'ą
du polubownego wniJeść należy do sądu pańs1two'we
go w ciągu miesiąca old ,doręczeni.a wyroku. 

§ 2. W ralzie Oiparc.ia s,kangi na przyc'zynaClh, 
któ're ' s:Łan,owią podstawę skargi o wznowi'enlie po
stępowania, Itermin liczy s ię według przepisów 
o wznowieniu. 

Art. 512. Postępowanie ze skargi o uchylenie 
wyroku sądu POhlbown,ego odbywas1ię według pl1ze
pi'Sów o postępowaniu z po,zwu. 

R o !Z d IZ 'I a ł IV. 
Przepisy ogólne. 

Art. 513. Ilekroć w niniejszej księdze mówi 
się' o sądzie państwowym , rozumie siię ten sąd pań
stwowy, który byłby właściwy do rozpoznania sporu 
między stronami, o ileby strony nie zapisały s~ na 
sąd ' polubowny. 

Art. 514. Przepisy niniejszej księgi mają od
powiednie zastosowanie do sądów polubownych. 
ustanowionych w rozporządzeniach ostatniej woli 
lub w ' aktach fundacyjnych, jak również - o ile 
ustawy szczególne inaczej nie stanowią - do sta
łych sądów polubownych, powołanych do życia po
stanowieniami statutów lub regulaminów instytucyj 
publicznych lub społecznych , Jednak postanowie
nia te nie mogą uchybiać tym przepisomninieiszei 
księgi, które są dla stron bezwzględnie obowiązują
ce. T ak ustanowione sądy polubowne nie maja rów
nieżprawa odbierania przysięgi od stron, świadków 
i biegłych, ani też prawa stosowania środków przy
musowych. 

Przepisy końcowe. 
j .' Art. 515. Wykonanie kodeksu postępowania 

cywilnego porucza się Ministrowi Sprawiedliwości, 
, ' Art. 516. Rozlporządzen,ie n2nięjsz,e wchodzi 

w życie równocześnie z przepisami wprowadzające
mi kodeks postępowania cywilnego - z dniem 
1 stycznia 1933 , r. 
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652. 

ROZPORZĄDZENIE 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ . 

z dn1!a 29 HsrbOipada 1930 r. 

Przepisy wprowadzające Kodeks Postępowania 
Cywilnego. 

Na podstawie art. 44 ust. 5 KOll1ls.tytucji posta
nawiam co następuje: 

R o z d z i' a ł I. 
Przepisy ogólne. 

Art. I. 

Z dnilem wejścia w życie kodeksu postępowani.a 
cywUlnego tracą moc dotychczasowe przepisy o po
stępo.waniu przed sądami powszechnemi w sp~rny(;h 
sprawach cywilnych, Ullormowanem w.kcd.eks:e po
stępowania cywilnego i w rozporządzemu n1iOleJs.zZJl~. 

W szczególn ości tracą moc zzastrzeżenranu, 
zawarŁemi w artykułach XVII § l, 2, 3 i 7, XX," 
i XXXI, obowiązujące dotychczas w tym zakresle 
przepisy wraz z póżniejszemi ich zmianami, i uzu
pełniami, a mianowicie: 

1) przepisy ogólne, księg~ pierws~a,. d:ug~ 
i trzecia, tytuły I, II i III rozdZIału II kSIęgI. pIątej 
ustawy postępowania cywilnego z dnia 20 lIstopa
da 1864 r . (T. XVI cz. I Zwodu praw), jako też prz~
pisy przechodnie z dnia 18 lipca 1917 r. (Dziennik, 
Urzędowy Dz,partamentu SprawiedHwości Tymczaso
wej Rady Stanu Królestwa Polskiego Nr. l, poz. 5); 

2) norma illrysdykcyjna wraz z ustawą zapro
wadzającą tudzież procedura cywilna wraz z usta
wą zaprowadzającą z dnia 1 sierpnia 1895 r. (Dz. u. 
p , austr. Nr. 110 - 113); 

3) księgi: pierwsza, druga, trzecia, czwarta 
i pią,Ła, T Oizdzi 'ał pie1rws'z:y i drugi Ik!s ięg'i 'Slz:ós1tea, księ
ga siódma i dziesiąta ustawy o po'stępowaniu cy
wilnem wraz z ustawą zaprowadzającą z dnia 3D' 
stycznia 1877 r. (Dz. U. Rzeszy 1877 r. str. 244) or~z 
ustawa o ustroju sądownictwa z dnia 27 styczma 
1877 r. (Oz,. U. Rzeszy 1877 r. str. 41 i 1898 r. str. 371) 
wraz 'z ustawą wYlkonawczą (Zb. u. prusko 1878 r. str. 
230'). 

Art. II. 
Pozostają w mocy postanowienia ustaw i p:rze- . 

pisów . wym!lenionych w artykule . poprzedzaj ącym, 
o ile dotyczą spraw innych niż sporne, w szczegól
ności zaś postanowienia wymienione w rozdziałach 
II, III i IV niniejszego rozporządzenia. 

Art. III. 
Pozostają rÓwnież w mocy zawarte w ustawach 

i przepisach szczególnych postanowienia <? właści
wości sądu; o postępowaniu, jako też o sądach po.1u
bownych, dotyczące zarówno spraw sQornych Jak 
i egzekucyjnych, upadłościowych i innych, a w szcze~ 
gólności: . 

1) przepisy, w myśl których sądy powIOny za
wiadami:ać inne władze lub ich organ.a o wni,esien,iu 
pozwu lub o in,nych oko!itcZIIl.ośdach ujalwni!onych 
w toku spTawy; 



1112 Dziennik Ustaw. Poz. 652. Nr. 83. 

2) przepisy o upoważnieniu Prokuratorji Gene
ralnej Rzeczypospolitej Polski.ej do zastępstwa Skar
bu Pallstwa oraz innych podmiotów' prawnych; 

3) przepisy kodeksów handlowych o obowiąz
ku handlujących (kupców) przedstawiania ksiąg han
dlowych; 

4) art . 89 statutu Banku Polskiego (Dz. U. R. 
P. 1927, Nr. 113, poz. 966) o wyłącznej właściwości 
sądów w Warszawie w spraw-'!:ch przeciwko Banko
wi Polskiemu; 

5) przepisy zawarf<e- w rozporządzeniu Prezy
denta Rz'CczY'Pa-gpohtej z.dnia 22 marc,a 1928 r. o są
dach pracy (Dz. U. R p. Nr. 37, po-z. 350). 

6) przepisy o właściwości sądu dla spraw o 
usunięcie 'Osób zakwaterowanych, zawarte wart. 
42, ust. 3 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o zakwate
rowaniu wojska w czasie pokoju (Dz. U. R. P. Nr. 
97, poz. 681); 

7) art. 18 i 19 ustawy z dnia 11 listopada 
1924 r. o organizacji konsulatów i czynnościach kon
sulów (Dz. U. R. P. Nr. 103, poz. 944); 

8) ro.~porządzenie Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 7 lutego 1928 r. o nakładaniu kar porząd
kowych, przewidzianych w ustawach o postępowa
niu sądowem, na osoby pełniące czynną służbę woj
skową oraz o przymusowem sprowadzaniu tychże 
osób przed sądy powszechne (Dz. U. R. P . Nr. 16, 
poz. 121); . . 

9) rozporządzenie Prerydenta Rzec~ypo.s~oh~e'] 
z dnia 28 grudnia 1927 r. o uregulO'Vianiu C1~Zar?lw 
,j. wlerzylęlno-ś ci, ciążących .na p~zymusowo WyKUpW
nych n,l'eruchom::; śCiiach ,zJiemSklch (Dz-. U. R. P. 
z 1928 r. Nr. 3, poz. 22); 

10) ;pr z,episy ustawy z dnia 23 marca 1929 r. 
o wystawianiu skrypi:ów dłużnych i pokwitowali. 
przez osoby nie umiejące lub nie mogące pisać 
(Dz. U. R. P. Nr. 25, poz. 260); . 

11) prz,spi'sy us.taw sz-czególnych o nadawanl\~ 
wyrokom rygoru natycbmiasto:vej wykonalnOŚCI 
przez sąd z urzędu, nawet bez wm?sk~ s~rony, zwła 
szcza art. 42 ustęp 3 ustawy z dma b lIpca 1925 1'. 

o zakwaterowaniu wojska w czasie pokoju (Dz. U. 
R. P. Nr. 97, poz. 681); moc obowiązującą tego. p;ze
pisu rozciąga się na cały obszar RzeczypospolIte]; 

12) prz:epigy o stałych sądach pO'lubownych 
i urzędach rozjemczych, w szczególności: 

al o giełdowych sądach rozjemczych (§ 14 
. pkt. 6 i § 30 i 31 rozporządz~nia Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 28grudma 1924 r., Dz. U. R. P. 
1930 r. Nr. 23, poz. 209 o organizacji giełd.); .~ 

bl o ' sądach polubownych tworzonych przez 
izby przemysłowo-handlowe (art..4 pkt. 1~ rozpo;zą
dzenia Prezydenta RzeczypospolIte] z dma 15 hpca 
1927 r. Dz. U. R. P . Nr. 67, poz. 591); 

el o komisjach rozjemczych, komisjach poje
dnawczych dla spraW z lekarzami tudzież o urzę
dach ubezpieczeń w zakresie uqezpięczenia na wy
padek choroby (art. 76, 83, 84, 85, 100 lit. d, i 106 
ustawy z dnia 19 maja 1920 r. ~z. U .. R. P. Nr. 44, 
p'oz. 272 o' ohowiązkowem uhezplecZle:n:tu na wypa
dek ,cho,rohy); 

d) o sądach rozjemczych dla zakładów. ub~z
pieczenia od wypadków w b. zaborze austllacklm, 

rosyjsk im i węg ierskim (ustawy z dnia 28 grudnia 
1887 r. Dz. u. p . austt. Nr. 1 z r. Hl88, z. dulia 7 lipca 
1921 r . Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 413 i z dnia 30 
stycznia 1924 1"; Dz. U. R. P . Nr. 16, poi. 148) ; 

ej o władzach orzekających w zakresie ubez
pieczeń społecznych, unormowanych ordynacją 
ubez.pięczeniową Rzeszy Niemieckiej z dnia 19 lip
ca, 19 11 r . (Dz,. u. Rzeszy ,str. 501) w brzmien;u usta
wy z dnia 2 lipca 1921 r. (Dz. U. R - P. Nr. 64, 
poz. 398); 

f) o sądach rozjemczych b.-acŁw górniczych 
(rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 marca 1928 r. Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 339); 

g) o Qj'ganach powołanych do rozstrzygania 
sporów między pracodawcami, ubezpieczonymi lub 
uprawnionymi do świadczeń z jedne i strony a Za
kładami Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych 
z drugiej strony (art. 130 i 164 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczyposp olitej z dnia 24 listopada 1927 r. 
Dz. U. R. P . Nr. 106, poz. 911 oraz art. 116 rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 
marca 1928 r. Dz. U. R. P. Nr. 36, p oz. 341) ; 

h) o komisjach rozjemczych, przewidzianych 
ustawami z dnia 1 sierpnia 1919 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 65, poz. 394), z d nia 11 marca 1921 r. (Dz. U. R. 
P . Nr. 26, poz. 147), z dnia 18 lipca 1924 r . (Dz. U. R. 
P. Nr. 71, 120Z. 686) i z dnia 25 lutego 1930 r. (Dz. U. 
R P. Nr. 30, poz. 263)0 załatwianiu zatargów zbio
rowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami 
rolnymi oraz przewidzianych us tawami z dnia 23 
stycznia 1920 r. (Dz. U. R. P. Nr. 8, poz. 53) i z dnia 
16 maja 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 324) o za
łatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy właścicie
lami nieruchomości miejskich la ,dozorcami domo:
wymi - z zastrzeżeniem zmian przewidzianych 
art. 40 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 22 marca 1928 r . (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 350) 
o sądach pracy; 

i) o komisjach rozjemczych i komisjach rze
czoznawców dla spraw zmiany cen za dostarczanie 
energji elektrycznej (ustawa z dnia 15 lipca 1920 r. 
Dz. U. R. P. Nr. 70, poz. 466); 

j) Q urzędach rozjemczych dla spraw najmu 
(art. 14 i nast. ustawy z dnia 11 kwietnia 1924 r. Dz. 
U. R. P. Nr. 39, poz. 406 o ochronie lokatorów); 

k) o sądach rozjemczych do sprawo wynagro
dzenie szkód łowieckich (rozdział IV rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudni~ 
1927 r . Dz. U. R. p. Nr. 110, poz. 934 o pr,awi,e 1'0-
wieckiem); 

l) o sądach polubownych spółek wOldnyc~ 
(art. 143, 156 ust. 2, 183 ust. 2 us,t'aJWY wodnel 
z dnia 19 września 1922 r. Dz. U. R. P. 1928, Nr. 62, 
poz. 574). 

Art. IV. 

Ilekroć poszczególne przepisy prawne i statuty 
lub regulaminy instytucyj! publicznych albo s,połecz
nych po,wołują silę na przepisy dotychczaso,wyeh 
ustawo postępowaniu w spornych sprawach cywil
nych, należy zamiast tych postanowień stosow~ć 
odpowiednio postanowienia kO'deksu postępowama 
cywilnego. 
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Art. V. 
Dopuszczalne jest powództwo o przyszłe po

wtarzające się świadczenia, które dopiero po wyro
ku staną się wymagalne, jeżeli stosunek prywatno
prawny między slronami nie sprzeciwia się temu. 

Dopuszczalne jest również - w miarę zmie
nionych okoliczności - powództwo o zmianę wyso
kości i czasu trwania świadczeń, . wynikających 
z przepisów . usta wy, choćby . były ustalońe wyrokiem 
lub umową. 

Art. VI. 
§ 1. P'O'zew Wluiesi'ony przed sąd, .choćhy n.ie

właściwy, przerywa przedawnienie. 
Pozew wniesiony przed sąd niewłaściwy prze

rywa bieg terminu prekluzyjnego prawa prywatnego 
tylko wtedy, jeżeli po odrzuceniu został ponowiony 
przed sądem właściwym w ciągu tygodnia od upra
womocnienia się postanowienia odrzucającego. 

§ 2. Przypozwanie dokonane według przepi
sów kodeksu postępowania cywilnego wywiera te. 
same skutki prawne, co i wezwanie o zastępstwo lub 
oznajmienie o ,sporze, przewidziane w prawLe cywil
nem. 

§ 3. Na wniosek adwokata strony ubogiej, ma
jącej podjąć czynność poza siedzibą sądu orzekają
cego, właściwa władza adwokacka (rada adwo
kacka, w'Ydział iizby adwokackrej) wyznaczy w raz,ie 
potrzeby innego adwokata w odpowiedniej miejsco
wości. 

§ 4. Niezależnie od przepisów o obliczaniu 
terminów Minister Sprawiedliwości zachowuję pra
wo wydawania rozporządzeń o godzinach, w któ
rych sąd przyjmuje pisma oraz ustne wnioski 
i oświadczenia do protokółu sądowego. 

§ 5. Pozostają w mocy przepisy prawa pry
watnego wymagające formy pisemnej dla bytu lub 
do udowodnienia czynności prawnej. 

§ 6. Opiekunowie i kuratorowie nie potrze
bują upoważnienia do zgłoszenia dowodu z przesłu
chania stron w sprawach osób, znajdujących się pod 
ich opieką i kuratelą. 

§ 7. Fałszywe zeznania strony pod przysięgą 
lub zapewnieniem, zastępującem przysięgę, pociąga 
za sobą taką samą karę, jaktakie,ż zeznania świad
ka, o ile kodeks karny nie stanowi inaczej. 

Art. VII. 
Strony i ich zastępcy mają prawo przeglądać 

akta sprawy w sądzie, oraz sporządzać i otrzymy
wać odpisy -lub wyciągi z tych akt. 

Art. VIII. 
Do sposobu i trybu przymusowego sprowadze

nia świadka jako też do ściągania grzywien stosuje 
się odpowiednio przepisy postępowahia karnego. 

Przewidziane w kodeksie oostępowania cywil
nego grzywny wpływają na rzecz Skarbu Państwa. 

Art. IX. 
Brak z:gcdy właściwych władz zi'emskidh ma 

być uwzg 1 ęcn'o'ny z urz <~ dl1 w każdym sŁanie spra
wy w ;postępowan,iu sądowem, jeżeli pr,z;ecLm;'Otem po
stępowania jesit czynność pr,awna, wymagająca we-

dług przep'Lsów obowi'ązujących ze zwole,n,i a tych 
władz. 

Wyroki sądu polubownego i ugody zawarte 
przed tym s'ądem, gdy chodzi O' pr.zeniesicnie pra~a 
własności nieruchomo'ści' ziemskiej lub uregulowanIe 
służebności, są wykonalne dopiero po złeżeniu przez 
s.t'ronę dowod'!.l zgo dy właściwych władz ziemskich, 
je:heli prz1edmiiOtem wyroku lub ugody jes t czynn oIŚć 
prawna, wymagająca według przepisbiw obo,wiązują
eych zezwolenia tych władz. 

Art. X. 
W sprawach małżeńskich niemajątkowych 

obowiązują przepisy kodeksu postępowania cywil
nego z uwzględnieniem następujących postanowień: 

§ 1. Zastępstwo adwokackie nie jest obo- • 
wiązkowe w postępowaniu przed sądem okręgowym. 

Rozprawa odbędzie się bez względu na nie
stawiennictwo jednej ze stron. 

W razie niestawiennictwa powoda na pierwszą 
rozprawę sąd na wniosek 'pozwanego odrzuci pp
zew, chyba że żądanie unieważnienia małżeństwa 
popiera prokura tor. 

Przepisy o wyrokach zaocznych nie mają za
stosowania. 

§ 2. Posiedzenia sądu w sprawach o unie,
ważnienie małżeństwa, rozłączenie lub rozwód, od
bywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba że 
obie strony żądają jawności a sąd uzna, że jawność 
nie zagraża dob!"ym obyczajom. 

§ 3. Przepisy o zawieszeniu postępowania na 
zgodny wniosek lub z powodu niestawiennictwa obu 
stron nie mają zastosowania w sprawach o unie
ważnienie małżeństwa, popieranych przez prokura-
tora. ' 

§ 4. Gdy cihodz,i Q stw,ierlclzeni'e przyC'zyny nie
ważności lub rozwodu, sąd nie jest związany uzna
niem żądania pozwu ani przyznaniem faktów, może 
też dopuścić dowód, którego strony zrzekły się lub 
któremu się sprzeciwiły, oraz zażądać złożenia 
przysięgi przez świadka lub biegłego, chociażby stro-
ny od niej RO zwolniły. . 

§ 5. Dowód z przesłuchania stron może być 
dopuszczony dopiero po wyczerpaniu innych dowo· 
dów i tylko w celu ich uzupełnienia. 

Art. XI. 
Minister Sprawiedliwości oznaczy rozporzą

dzeniem termin odkąd przepisy kodeksu postępowa
nia cywilnego o postępowaniu upominawczem wejdą 
w moc w poszczególnych okręgach sądowych. 

Art. XII. 
Aż do wejścia w moc jednolitej ordynacji ad

wokackiej Minister Sprawiedliwości jest władny do 
wydawania drogą rozporządzeń przepisów o wyna
grodzeniu adwokatów za wykonywanie przez nich 
czynności zawodowych w sprawach cywilnych. 

Art. XIII. 
Szczegółowy tryb doręczaniap,ism sądowych 

zapomocą poczty, a t ak że innych organów par'i stwo
wych lub samorządowych określi rozporz::dz,' nic 
Ministra Sprawiedliwości, wydane w porozumieniu 
z właściwymi mill1iJslrami, 
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Art. XIV. 

Rożporządzenie Ministra Sprawiedliwości okre
śli: przepisy post'ępowani'a przed sędzią pokoju. 

R o z d z i a ł II. 

Przepisy szczególne dla okręgów sądów apelacyj
nych w Warszawie, Lublinie i Wihlie. 

Art. XV. 

§ 1. Przepisy kodeksu postępowania cywil
nego o właściwości ze względu na miejsce zamiesz
kania nie uchybiają postanowieniom art. 26 - 35 
Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego z roku 1825 
w przypadkach, gdy prawo cywilne powołuje się na 

• mi~jsce zamieszkania. . 
§ 2. Uchyla się art. 13 i 14 Kodeksu Cywilne

go Królestwa Polskiego. 
§ 3. Przed sąd właściwy według art. 29 ko

deksu postępowania cywilnego wytacza się także 
powództwo przeciwko kuratorowi spadku wakują
cego (art. 811 - 814 Kod. Nap.), oraz przeciwko 
masie spadkowej, gdy niema bądź spadkobierców 
uznańych , bądź s!?adkobierców, którzy objęli spadek 
(art. 1162 -:- 1165 T. X cz. 1 wyd. z roku 1914 Zwodu 
praw). 

Art. XVI. 

§ 1. Uchyla się artykuły 1348 - 1356 Ko
deksu Napoleona. 

Nie ·mają również mocy obowiązującej artyku
ły 1315 - 1319, 13.22 - 1327, 1329, 1330, 1333-
1336, 1341 - 1347, 1357 - 1369, 1715, 1716, 1781, 
1924 i 2275 tegoż Kodeksu. 

§ 2. W Kodeksie Napoleona skreśla się: 
wart. 1834 zdanie: "gdy przedmiot jej przenosi 

wartość stu pięćdziesięciu franków", tudzież zdanie: 
"chociażby nawet szło o sumę lub wartość mniejszą 
od stu pięćdziesięciu franków"; 

w art . 1923 zdanie.: "Dowód ze świadków nie 
będzie co do niego przyjęty na wartość przenoszącą 
sto pięćdziesiąt franków"; . . . 

w art. 1950 zdanie: "nawet wowczas, gdy IdZIe 
o wartość powyżej stu p ięćd.zies!ęciu fr.anków·'; 

wart. 2074 - cały ustęp drugi. 
§ 3. Wart. 1985 Kod. Nap. zdanie drugie 

ustępu pierwszego otrzymuje brzmienie następujące: 
"Może być także udzielone ustnie; lecz dowód ze 
świadków może być na to dopuszczony tylko z za
stosowaniem się do przepisów postępowania sądo
wego" . . 

§ 4. Uchyla się art. 15 i 16 francuskieg~ ko
deksu handlowego. Nie ma również mocy obOWIązu-
jącej art. 17 tegoż kodeksll. ., . 

§ 5. Uchyla się zdame drugIe art. 681 rosyj
skielło kodeksu handlowego (T. XI, cz. I Zwodu 
pra;). 

Art. XVII. 

§ 1. Z ustawy post~powania ~ywiIn.e~o 186~ r. 
poz,ostają w mt"cy następu j ące przeprsy w licn brzm~e:
ni u 'ohe<: ni'e . ·oh owią;zui ą c em : 

1) art. 9 o stoisowaniu i! wykłaiCLni prawa przez 
sądy; 

2) art. 29 lit. e i f w sprawach sądownictwa 
niespornego i w sprawach o upoważnienie kobiet za-
mężnych; . 

3) art. 126, 157 - 161 i o He ma z niemi zwią
zek art. 184, tudzież art. 593, 591, 596 - 652\ 92~ 
1222"0 1273 - 1281, 1296, 1527 - 1538, 1544 -1597, 
o z:ab~zpieczeniu powód~twa i: o wyko!naniu wyra
ków sądowych; 

4} art. 202, o ile dotyczy spraw innych niż ' 
sporne; 

5) art. 566 - 570 o postępowaniu incydental
nem, o ile w utrzymanych w mocy przepisach usta
wy postępowania cywilnego, lub w przep~sac? szcze
gólny>ch przewidziane jest postępowame lillcyden
ta!ne. 

W postępowaniu tern należy, o ile to nie po
zostaje w sprzeczności z powyższemi przepisami, od
powiednio stosować przepisy kodeksu po~tępowa~ia . 
cywilnego. Nie mają wszakże zastosowania przepIsy 
o pozwie, o wyrokach zaocznych i o obowiązkawern 
zastępstwie a..dw.okackiiem przed sądem okręgowym. 
Orzeczenia sądu zapadają w formie postanowienia;. 

6) art. 896 - 922 o postępowaniu wykonaw
czem pozostają w mocy dla sprawo działy spadko
we i o prawo wykupu z art. 1447; 

7) art. 1316 i 1318 o warunkach i terminie do
chodzenia odszkodowania od urzędników; przepisy 
te mają zastosowanie również do osób urzędujących ' 
z wyborów; pozostają w mocy art. 1331 - 1336 co 
do warunków dochodzenia odszkodowania od sę
dziów; 

8) 'a,rt. 1337, 1338., 1340, 1343 - 13451
, 1345\ 

13455
, 13459

, 1346 - 1354, 1356 - 13562
, 1356', 1356", 

13567
, 13568

, 1619, 1620, 1623 - 1625 o postępowa
niu w sprawach małżeńskich i o prawość pochodze-. 
nia. 

Art. 1356" o.~ymuje brzmienie następujące: 
"Do . spraw małżeńskich staroobrzędowców 

i członków sekt stosują się przepisy o postępowaniu ' 
w sprawach małżeńskich zawarte w artykułach 
1340, 1343 - 1345\ 1345/', 13455

, 13459
, 1353 niniej

szej ustawy. Nadto w sprawach o rozwiązanie mał
żeństwa tychże osób z powodu zaginięcia bez wieści 
je·dnego z małżonków stos~je si~ .przepisy za~arte 
w ustawie o nieobecnych l zagImonych z dma 27 
stycznia 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr .. 11, ~,oz. 87):'; 

9) załączntik I, II (w zastosowCliUlU da me.rucho
maści nie pO'a,padających po,d postanowienia.ust,awy 
z dnia 20 czerwca 1924 r. Dz. U. R. P. z 1929 r. 
Nr. 24, poz. 254) 1 III ,do uwag~ I art. 1400 z wyjąt
kiem art. 31 - 67 załącznika III; 

10) art. 1401 - 1449 i 14601 
- 146061 o postę-

powaniu sądowem zachowawczem; . 
11) art. 1526 o ekscepcjachj 
12) art. 1646 - 1758,1761 - 1764,1766-1798 

o postępowaniach szczególnych; na miejsce art. 1759, 
1760 i 1765 wchodzą w moc odpowiednie przepisy 
kodeksu postępowania cywiln~go; . ., . 

13) nadto w ciągu lat p : ęciu od cz,asu We)SCla 
w życie kodeksu postępowania cywilnego rozpozna.
niu sądów ~rodzkich nie ulegają sprawy. '!" ~tóryci1 
biorą udział Skarb Państwa lub przedSIębIOrstwa 
państwowe z wyjątkiem spraw o ochronę zakłócone-
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go lub przywrócenie utraconego posiadania, tudzież . 
spraw o szkody polne i leśne. 

§ 2. Z przepisów przechodnich z roku 1917 
do ustawy postępowania cywilnego pozostają 
w .mocy: I 

l) art. 6 ,o właściwości sądów cywilnych do · 
rozPOznawania spraw, które dawniej . ulegCl-ły jurys
dykcji komisarzy włościańskich; 

2) art. 22 ,0 sprawach działowych, w którym 
jednak skreśla się powołany tam art. 2 ust. 1 pkt.d. 

§ 3 • . Z ustawy z dnia 16 lipca 1925 r. (Dz. U. 
R. P. Nr. 91, poz. 637) o zmianach w urządzeniu są
downictwa, przepisach postępowania cywilneJ:!o 
i w przepisach o kosztach pozostają w mocy punkty 
13 ~ 15 art. 1 oraz artykuł 5. . . 

. §4. Pozostaje w mocy dekret z dnia 8 IuteJ!o 
1919 r. w . przedmiocie przepisów tymczasowych 
o obrońcach sądowych i obrońcach przy sądach po
koju (Dz.P. P. P. Nr. '15, poz .. 205) . Obrońcy sądowi, 
którzy uzyskali upoważnienie do bronienia spraw 
cudzych przed ogłosżeniem rozporządzenia niniej
szego, zachowują nadal swe uprawnienia w zakre
sie dotychc;~asowym również w sprawach; w których 
obowiązuje zastę12.stwo adwokackie. 

§ 5. Pozostają również w mocy przepisy roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 
marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 319) o roz
graniczeniu nieruchomości ziemskich· · przy przebu
dowie ustroj u ro1nego, dotyczące posŁępOlWania · sądo
wego w tydh sprawach. 

§ 6. · Pozo~tają w mocy przepisy dotyczące 
trybu postępowahia zawarte w rozporządzeni~ ' Pre
zydenta , Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1928 r. 
w sprawie uzupełnienia niektórych przepisów obo
wiązujących ustaw w dziedzinie ubezpieczenia od 
wypadków na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej (Dz. 
U. R. P. Nr. 27, poz. 254). . . . 

§ 7. Na obszarze, na którym obowiązuje 
część I Tomu X Zwodu praWi, 1P000'O/s'tają w mocy: 

. l) art. 19 - 21,2;3 - 27 i '484 ustawy postępo
wania cywilnego o zdolności procesowe.j; upadłości,' 
testamentach i t. d. i . 

2) att. 942 - 956 i '964~ 973 Tomu X część 2 
(wyd. z r. '-1893) Zwodu 'praw co do spraw 'o rozgra
nLczeniei ttsi'alenie grani/c, uznCti!lych ostateczniie za ' 
ulegające rozpoznaniu w trybie postępowania sądo-
wego. ;. 

Arf. 'XVIII. 
, , 

, Minister. Sprawiedliwości oznaczy rozporzą
dzeniem tęrmin, odkąd przepisy kodeksu postępo
wania cy~iInego <> obowiązkowem zaśtępstwie ad
wokackiem wejdą w moc w postępowaniu przed są
darni okręgowemj, w . okręgu sądu apelacyjnego . 
w Wilnie i przed sądami okręgowerniw ·Łucku 
i RÓwllem . . 

Art: ·X.x. 
§ 1. · ~P()woływanie) się na przyznanie ' pozasą

dowe ustne jE~St bezskuteczne, gdy chodzi o ustale
nTe~aktów,co do ,kt,órych ,dow,ód z ,zeznań świadków 
nie jest dopuszczalny. , 

.. § 2. . Domniemania faktyczne sąd dopuszcza . 
tylko w:tedy, ~:dyprawo zezwala na: dOł\-'ódze' świad-

ków, ohybaby akt był z.as.karżony z przyczyttly oszu
kania lub podstępu. 

§ 3. Dowód z zeznań św.iadków na fakty, na 
które według prawa cywilnego dowód taki nie jest 
dopuszczalny, może być dopuszczony tylko wów
czas, jeżeli istnieje początek dowodu na piśmie. 

W przypadkach, w których prawo cywilne 
przewiduje dowód z zeznań świadków, chociażby 
pod warunkiem istnienia początku dowodu na pi
śmie, lub przewiduje dowód z wieści powszechnej, 
może być dopuszczony także dowód z przesłuchania 
stron. . 

§ 4. Przez początek, dowodu na piśmie rozu
mie się każdy akt pisemny, pochodzący od osoby, 
przeciwko której . jest s.tawiany, lub od osoby, którą 
ona przedstawia, a czyniący prawdopodobnym fakt 
przytoczony. 

Art. XX. 
Moc obowiązującą paragrafu drugiego art. ,432 

kodeksu postępowania cywilriego _odracza się · do 
czasu wprowadzenia przymusowej regulacji hipotecz
nej drobnej własności ziemskiej. Ścisły termin ozna
czy Minister SprawiedIiwośc~. 

Art. XXI. 
Przy żądaniu zabezpieczenia na podstawie na

kazu, wydanego w postępowaniu nakazowe m, wybór 
sposobów zabezpieczenia należy do powoda. 

Art. XXII. 
Ugoda zawarta przed s.ądem państwowym ulega 

wykonania narówni z wyrokiem. 
Odpowiednia klauzula egzekucyjna umieszczo; 

na będzie na wypisie z protokółu sądowego, do któ
rego ugoda była wciągnięta. 

Art. XXIII. 
Przepisy o właściwości sądu i o postępowaniu 

w sprawach małżeńskich, poddanych orzecznictwu 
sądów powszechnych, stosują się także w sprawach · 
o unieważnienie, rozłączenie lub rozwiązanie mał- 
żeństwa, -zawartego w forniie cywilnej. 

Art. XXIV. " 
Prokurator w sprawach, w ktÓrych powołany ' 

jest do składania wni'ClSków, przedstawia je ' ustnie 
po " wywodach stron. Treść wniosków prokuratora 
wciąga się do protokółu posiedzenia sądowego. 

Stronom służy prawo prost<:wać jedynie omyłki'. 
którychby się prokurator do:puścił w " pr:zytaczaniu 
okoliczności sprawy. 

R o z d z ia ł !lI. 
Przepisy szczególne dla okręgów " sądów apelacyj
nych w Krakowie i Lwowie oraz sądu okręgowego 

w Cieszynie. 

Art. XXV. 
Z ustaw " ogólnych normujacych właściwoś~ są

du i postępowanie w spornych sprawach ' cywilnych 
pozostają w mocy następujące przepisy: -

1) z ustawy zaprowadzającej normę -jurysdyk
cyjną z dnia 1 sierpnia 1895 r. (Dz. u. p. austr. Nr. ' 
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110) art. VIII pkt. 3 - " art. XII ust. l, art. XVI, 
XVII, XVIII i XXII; 

2) z normy jurysdykcyjnej z · dnia 1 sierpnia 
1895 r. (Dz." u. p. austr. Nr. 111) przepisy § 7 ust. 3, 
§ 41, 44, 47 ust. 2, 3 i 4 (bez ucJhyb:.enia przep.som 
ustawy z . dnia 25 listopada 1925 r. Dz. U. R. P. 
Nr. 126, poz. 897 o Tryburfale Kompetencyjnym) 
§ 48, 105 - 108, 109 (bez uchybienia przepisom rozp. 
ces. z 28 czerwca 1916 Dz. u. p . . austr. Nr. 207 
o ubezwłasnowolnieniu), § 109a, 110 - 122 co do 
spraw innych nil sporne. Do spraw tych jednak 
mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksl! 
postępowania cywilnego o głosowaniu i naradz.ie sę
dziów, o wyłączeniu sędziego, o oznaczeniu sądu 
właściwego przez Sąd Najwyższy, o czasie trwania 
właściwości sądu, o sporach o właśc:wość sądu, tu
dzież o przeniesienie czynności sądowych na sędzie
~o wyznaczonego lub na sąd wezwanyj 

3) z ustawy zaprowadzającej procedurę cywil
ną z dnia l sierpnia 1895 r. (Dz. u. p. austr . Nr. 112) 

. p_rzepisy art. IV pkt. ? o ~isar~a~h poką tny~h, art. 
XI pkt. 1 o umowie n.almu l dzferzawy, tudZież art. 
XLII o przysiędze wyjawieniaj 

4) z procedury cywilnej z dnia 1 sierpnia 
1895 r. (Dz. u. p. austr. Nr. 113) § 317,407,458, 560, 
568 i 569j od zarządzeń tymczasowych, wydanych 
w postępowaniu o ochronę zakłóconego lub pr:zy
wrócenie utraconego posiadania, zażalenie nie jest 
dopuszczalnej z pozwem o wydanie lub odebranie 
przedmiotu najmu połączyć można wypowiedzenie; 
przepisy § 528 procedury cywilnej pozostają w mo
cy dla spraw innych niż sporne. 

Art. XXVI. 

Uchyla się: 
1) przepisy o właściwości sądu i postępowaniu 

zawarte w ustawie syndykackiej z dnia 12 lipca 
1872 r. (Dz. u. p. austr. Nr. 112). Nie ma również 
mocy obowiązującej dekret nadworny z dnia 14 mar
ca 1806 r. (Zb. u. sąd. Nr. 7~8), wyłączający z zakre
su działania sądów sprawy przeciwko urzędnikom 
państwowym o odszkodowanie z powodu ich dzia
łalności urzędowej; 

2) art. 34, 35, 37, 38 i 39 kodeksu handlowego 
z dnia 17 grudnia 1862 r. (Dz. u. p. au str. Nr. 1 z r. 
1863); tudzież § 19 i 20 ustawy zaprowadzającej 
tenże kodeks - w przedmiocie dowodu z ksiąg han
dlowychi \ 

3) § 3 ustawy z dnia 5 marca 1869 r . (Dz. u. p. 
austr. Nr. 27), dotyczący odpowiedzialności kolei że
laznychj 

4) § l pkt. 4 ordynacji egzekucyjnej z dnia 27 
maja 1896 r . . (Dz. u. p. austr. Nr. 79). 

Art. XXVII. 

Pozostają w mocy żawarte w ustawach i prze
pisach szczególnych postanowienia o właściwości 
sądów,o postępowaniu, jako też o sądach poiubow
nych, a zwłaszcza: 

l) § 6 ustawy z dn&a 27 kWlieŁnia 1896 r. (Dz. 
u. 'P. ausir. Nr. 70) o sprzedażach na l'Ia,ty; 

2) .art. 315 kodeksu ,handlowego .0 miejscowej 
właściwo~i sądu; 

3) § 11, 12, 22, 58 ust. 2 i 167 pkt. 3 i 4 usta
wy z dnia 23 grudnia 1917 r. (Dz. u. P. austr. Nr. 501) 
o. umoWlie ubeZlpie,czenia" ,dotyczące ,sądu po,lubowne
go li właśc&wośoi sądu; 

4) plizepiJsy uSltaw szczególnych o z,awieszeniu 
postępo~ar..ia, jako to ant. 31 ust. 2 ustawy z dni,a 
23 marca 1929 r, (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 276) 
o uregulowanlilU ISltanu hilpotecznego ni e ruc·h o mości', 
oddanych w toku parcelacjoi w pos!/apanue nabywców 
na ohSlzarze wo.jewództw krakowskieg'o, lwowskie
.go, sianisła wowlskaego ,i tal'lnopolskciegoj 

5) przepJilsy dowo,dowe § 157 i 158 ko,deksu 
cywli'lnego w brzmieniu noweM z dnia 19 marca 
1916 r. (Dz. u. p. austr . Nr. 69) w przedmiocie ślub
n.egO' poc:hodzeni.a dZliec,kai 

6) rozporzą,dzenie minis-tra sprawredLlWości 
z dm. 9 'grudnia 1897 r. (Dz. u. p. austr. Nr. 283) o po
stępowaniu w ,sprawach małżeńskich spornych wraz 
z późniejszemi zmi.anami ,i uzup e łni e niJami., t'udzd~ż 
ze zmi·a'llami przewidzaanemi wart. X rozpoTządze
n,j·a niinie,js'zego i z tą dalszą zmianą, ze n.iema pierw
Iszej aud;encHani pOlStępowan,ia przygotowawczego 
a w mi,ejsce przepisów dotychczasowyc,h o środkac,h 
odwoławczych wchodzą w moc przepjsy kodek.su PI)
stępowaniacywilnegoi '· 

7) rozporzą,dzen.ie cesarskie z dnda 22 lipca 
1915 r. (Dz. u. p. aus-tr. Nr. 208), dotyczące odnowie
nma i .sp,rostO'wan,ia granic; 

8) § 41 i nast. sŁatu>łu Towarzystwa Kredyto
wego Ziems,kiego we Lwowie w brzmienau usŁalo
nem rozporządzennem Rady Min~strów z dnia 17 lu
tego 1928 r. (Oz,. U. R. P. Nr:. 20, poz. 169) o radzie 
nadzo,rczej Towarzystwa, j,ako sądz.ie polubownym 
w sporach mrę.dzy Towarzystwem a członkami. 

Art. XXVIII. 

Spolsoby zaheZlpt ecze'llńla powó-dZltwa są te sa
me, jakie są przewli.dziane 'w ustawie egzekucyjne; 
dla zarz~dz;eń tymczasowycih. 

Art. XXIX. 

Zamiast sporu wywoławczego przew~dzualIlego 
VI § 48 ust.. 2 usta wy hipo'tecznej wytacza sa'ę na pod
stawie przepLsówkodek,su postępowania cyWli.lnego 
powó-dztwo o ustalenie n,ieilSltnieruia prawa zapreno
IŁoWianego . 

Art. XXX. 

PozQ,S1Łiają w mocy dotychczasowe przepi:;y 
o pr,aw~e kan,dydatów adwoka,ckilChdozastępowania 
adwoka.tów~ 

Rozddał IV. 

Przepis1y szczególne dla okręgów' sądów apelacyj
n.ych w Poznaniu i T o!"U.n:u oraz sądu okręgowego 

w Katowicach . . 

Art. XXXI. 

§ 1. Z ustawy o ustroju są,down,icfwa pozosta
ją w mocy prze pisy § 15 us·t. 3 o jurysdykcji w spla
w,aC'h małŻel1.s.ki: ch ~ § 23 o wł.aśC'iwoś-c:i sądów grodz
~Iich w sprawach postępowaruia wywoław.czego. 
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§ 2. Z ustawy o postępowaniu cywilnem po
zostają w mocy: 

1) § 50 ust. 2, 242,305, 325, 326, 327; 
2) § 607, 608, 609 ust. 1,610 - 625, 627 - 634, 

636 i 637 o .postępowaThiu w sprawach małżeńskich 
ze mni.anami ,przew:,dzianelUli arl X rozporządzenia 
oin.ie,jszego ~ z tą dalszą zmianą, że w miejsce do
,tyohczasowych przep~sów o środkach odwoławczych 
,wchoozą w moc przepisy kodeksu postępowania cy
wilnego; 

3) § 640, 641, 643 ~ 644 o postępowamu w spra
wach o ustalenie stosunku prawnego mi'ędzy rodzi
cami i dziećmi; 

4) § 645 - 687 o postępowaniu w ISpr,awac.h 
o pozhaw:en.ie własnej WOMi 

5) § 704 _ 945 o egzekuCi}ii 
6) § 946 - 1024 o postępnwawu wywoław

czem. 
§ 3. PrzepilSY kodeksu postępowantia cyw.ilne

go o głosowaniu i naradzlie sędziów, o wyłączen,iu 
sędziego, o oznaczeniu sądu właściwego przez Są.d 
Najwyższy, o czas,ie trw,ania wLaśCliwości są,du, o spo'
rach o właśc1lwośĆ sądu, tu:dzueż o przeniesieniu 
czynności sądowyc.h na s~dz.iego wyznaczonego lub 
na sąd wez,wany ma,ją odpowiedn.ie zas,tosowanie do 
spraw ,iIllnycn n,W; sporne. 

Art. XXXII. 

Uchyla s,ję 'art. 45 ,i 46 ko,deksu handlowego 
o dowod~e z ksiąg handlowych. 

Art. XXXIII. 

Pozostają w mocy zawarte w ustawaClh i pne
pisa ch szczególnych postanow,ienia o właściwoś ci 
sądu, postępowaniu li. o sądach polubownych, ,a ziwła 
szcza: 

1) przepisy kodeksu cyw,ilnego z dnia 18 s,ierp
nia 1896 r. o przysiędze wyjawden.ia; 

2) § 371 us>t. os!. kodeksu .handlowego o miej
scowej właściIWości sądui 

3) § 48 li 64 us,tawy z dnia 30 maja 1908 T . 

(Dz. U. Rzeszy str .. 263) o umowie ub e zpiec.ze n.i.a, do.
tyczące właścń,wo'śc~ sC\Jduf ,tudzież sądu polubo.wne
go (biegłych) j 

4) § 38 rozpo.rządzeoia Rady M~nńJstrów z ,dnńa 
8 lipca 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 57, pOZ" 447) o sto.
sunku służbowym pracownUik ów prze ds.i,ę bi.orst.wa 
IłPolski.e Ka,leje Państwowe", dc,tycz~cy właściwo.śoi 
sądów w Toruniu dla sprawo us,talenie nieistnienńta 
roszczeń przedsitęb : orstwa; 

5) przepisy o kom':sj~oh po'jednawc,zo-rozjem
czych, przewipz:anych ustawą z dnia 23 grudnia 
1918 r. (Dz. U. Rzeszy str. 1456), ze zmian.am.i wyni
kającemi z rozp orządzeń z dnia 4 czerwca 1924 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 585), z dnia 15 F'Pca 1924 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 643), z dnia 15 p3.ź.d.ziernika 
1924 r. (Dz. U. R p, Nr. 93, poz. 866) i z dnia 
30 kwietnia 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 312), 
o He dotyczą rozpatrywania sporów indywldualnych f 

prtewidzi'anych ustawą z dnia 9 lutego 1920 r. Q ra
dach zakładowych (Dz. U. Rzeszy str. 420) i 

6) przepisy Q ko.milsjach rozjemc.zyclh przewi
dzianych rozporzqdzeniem Ko.mi&a.r.jatu Naczelnej 

Rady Ludowej z dnia 15 czerwca 1919 r. ° urz~d7.eoiu 
ill1spektcratów pracy w rolnicbwie ~ c załatwian iu za
targów p ~ m: ędzy pracodawc,ami a pracownikami rol
nymi (Tygcdnk Urzęd.owy Nacz,elnej Rady Ludowej 
Nr. 31, paz,. 98). 

Art. XXXIV. 

Sposoby z,abezpiieczen.ia powództwa są te s'a
me, jakie są przew,i,dzia,ne w przepisach egzekucy:i
nych dla z,arz<\,dzeń tymczaso'wych ,i are.sztów. 

Art. XXXV. 

Ustna U!mowa Q .sąd po,lubowny gaśIllie, jeżeU 
w ciągu ro-ku od wejścia w życie rozporządzenia ru,
niejszego sąd poJubowny nie wydał wyroku ani ni:-e 
zawarto ugody przed tym sądem. 

R o zd z ia ł V. 

Przepisy przechodnie. 

Art. XXXVI. 

Sprawy, wszczęte przed dniem wejścia w życiu 
kcdeksu postępowania cywd Jlego, rozpoznawać oale .. 
ży . aż do ukończenia według przepisów dotychcza .. 
sqwych. . 

O wszczędu spralwy decyduje dzień, w którym 
wpłynął do sądu pozew lub ,i,nne piJsmo roZlpoczy" 
nające po.Sitępowanie. 

Art. XXXVII. 

Sprawy, w k,tórych w pieTwszej ~l1lstan,cji o,a· 
s t ąpiiJ o zawieszenlie postępowania (zaw~eszenie, 
przerwa, spoczywanie), w razie ich podjęcia po wej
&tiu .w życie kodeksu postępo,waonia cyw,iJnego pro
wadzi s.tę nada\ według przepisów tego'ż kodeksu 
z uW Zigl ędniien?em już d o,konanyćh czynnośd proce
sowyc,h i zebranego ma,teriału. 

Przepis powyższy nie ma zastosowa:ma, jeżeli 
dalsze postępowanie m.iałobysię odbyć w trybie, 
kTLórego ko,deks posił.ępo.wania cywilnego nie ma,. 

Art. XXXVIII. 

Art. 208 kodek,su postępowanńcr cywlHnego sto
su'je się także w sprawach w,szc'z,ętych przed wej
ś'Ciem tego kodeksu w życie. Jeżeli zawli·esz.enie 
(spoczywanie) nast ą:pił,o przed ,tym dniem, 'termin 
trzyletnii liczy się o.ddnia we,jśc ,ia w żyaie kodeksu 
po.s.tępowania cywlvlnego. 

Na ohsz,arze sądówapelacyfJloych w Warsza
Wlie, Lublinie i Wilnie termin trzyletni liczy się 
w myśil ant. 689 ustawy postępowania cywilnego. 

Art. XXXIX. 

PrzepiJs art. 272 kodeksu postępowani'a 'Cyw'i~
nego, ogral1Jllczający dowód 'ze świadków przeciwko 
o·snow,i,e lub pona.d olSno1wę do,kumentu, 'nie będzie 

,miał zastosowimi.a do czynności stwierdzonej doku
mentem, sporządzonym przed wejściem w życde ko
deksu postępowa.nia c y w,iJn e go., jeżeli czyn:ność pod.
lega prawu obow:iązuóącemu na obszarze sądów ape-
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lacyjnych w Krakowie, Katowicach, Lwowie, Pozna
niu , T orun.W. 

Art. XL. 

W spraw a'ch , toczący.ch ,się według pI1Zepisów 
francuSlkiiej pro.::e,dury cywHnej,. sąd wy~.czy stro
nom roczny ~ermi,n do z.łożen'ja w sądzie.~t proce
sowych. W rame ni.ezlo,żenia akt w tY#J term.i'OIie 
sprawa ulega umorzeruiu. Jeżeli akta zoMały zło
żone, sprawę prowadzi się nadal według pcz.e pi.s ów 
kodeksu postępowania cywli.lnego z uwiględniellliem 
guż dokonamych czynności procesowych d. zebranego 
malerjału. 

Art. XLI. 

W 'sprawć\Jch wszcz'ętych przed wejścdem w ży
cie ko,deksu posstępowa.nia cywliJlnego w sądzie, we
dług dotychcza,sowych przepi~ów nie właściwym, po
st~powanie toczyć się będZJie nadal przed tym są
dem, jeżeM jes~ on właściwy według kodeksu postę-
powalllia cywilnego. . 

Art. XLII. 

W sprawach, rozs.trzygniętych według dotych
Clzasowego praw.a, wznowienie postępowaruia wsz,czę
te po wejściu w życie kodeksu postępowania cy
wilnego odbywa snę według przepisów tegoż ko
deksu. 

Art. XLIII. 

W spllawach. rozstrzygniętych przez sąd polu
bowny przed wejściem w życie ko,deksu postępowa
niacywilnego. postępowanie przed sądem państwo
wym odbywać SJię będz.ie według przepisów dotych
czasowyc,h. 

Art. XLIV. 

Na obsz.arach sądów apela'cyjnych w War.s·za
w:ie. Lublli,tUię. W,~lnde. Po zna mu, Toruniu, tudZlież 
sądu okręgowego w Kato'w~cach, pozew o ochronę 
zakłó-conego lub przywróceruie utraconego pos,iada
nia mOlże być wniesiony w ciągu roku od daty za
kłócenia lub U1tra,ty peSliadaruia, jeżel~ zldarzenia te 
na,stąpHy przed wej,ściem w żyde kodeksu postępo
wan~a cyWiilne,go. 

Art. XLV. 

W okresie dZ!iie.sięcJlole!:nim, w którym w.edług 
art. 273 prawa o ustroju sądów powiSzeohnych. jeden 

sędzia roz!pozna!je slPrawę w sądme okręgowym, 
oboW1iąz·ują przeprusy następujące: 

§ 1. Przepisy oprawach ~ obowiązkach prze
wedn~czą.cego i sądu stosuje Sliędo jednegO' sędZliego. 

§ 2. SpTawy, należące ·do jednego sę.dZliego. 
,g'ędzia może pełączyć ,n:awet w1tedy, jeżeli wartość 
dochedzony,ch roszczeń prz,ewyższa d:z.iesięć tysięcy 
ZlłoŁych. 

§ 3. Sąd, rozłączaijąc resZ\Czenia połącz:one 
'VI ~ednym pozwlie, przekaże do rozpoznania jednemu 
sędZliemu te z pośród rozłączonych roszczeń, które 
nie przekraczają ,dZlieSlięciu ,tysięcy złotych. 

Art. XLVI. 

WykoIllanlie rozponządzen1ia mniejszego peru- . 
Ola się Mdnrustrowi Sprawń edlliw ości. 

O dileby do cZć\JSU wejścia w życie kodeksu po
stępowania cyw;hlnego oj rozperządzenia niniejszego 
nie zostały wydane pTzew.id'z:ić\Jne w nich rozporzą
dzen,ia, stosować naJeży odJpoMedm.o przeprusy de
ŁychClZć\JSewe. 

Art. XLVII. 

Rozperzą,<h e rui e n~niejsze wchodzi w żyC>ie 
z ,dln.iem 1 stycz.ni,a 1933 ~r.. 
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