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193D 'r. (Dz .. U. Ił. P. Nr. 03, p oz. 652) wprow~adza ,się 
zmiany nas'tępujące : 

1) W a:rt . XX wyraz: Hd:rugiego:" z:as1fępuje się 
wyrazem: "trzeci/ego"; 'trcść dotychczasową oznacza 
się ja/ko ,,§ l" i doda je się § 2 w :brz.m~enii1 następu
,j ,ącrem: 

,,§ 2. Do ,te,go terminu sp,rawy, wymi,enione 
w par,agraHc trz,ecim art. 432 ~kode:ksu posJępowania 
qywilnego, rozstrzyga w sąd,z ie okręgowym, jako dru-
gi/ej instancji, j'cd:en S,ędilia .. " . 

2) W 1lJrt. XXV punkcia 1) cyfrę: ,,3" zastępuje 
się cyfrą: ,,4". 

3) Want. XXVII punrkcie 1) po c:yfrz.e: ,,6" do
daje si'ę wyraz,y: "i: 8" . 

4) W ,art. XLV § 2 wyraz: "d z iesi:ęć" zastępuje 
się wyr,azem: "p ięćd:z:i ,esi'ąt"j w § 3 wyraz: "dz:esię
ciu" zastępuje ,się wyrazem: "p'ięćd:ziesięciu"; dod,aje 
się § 4iJ 5 w brzm;eniu następująCiem: 

,,§ 4. 'V'I spraW,3.C~l, osądz:)ny:::h przez jednego 
s;ędzie,go, sąd apelacyjny ,orzeka jednoosobowo, gdy 
wartość przedmiotu zaskarżenia przen:)si pięćs e t :d,:)
tych, a nie przewyższa ci wudziestu tysięcy złoty:::h. 

§ 5. Jeż,d' i sęczia :uzna, że po stępowanie przed 
sąd,em jednoQs,obowym jest bądi niedopuszczaln:e, 
bądiź :niewskazan e z uwagi n'!. zawiłe okoLcz,noś::i 
sprawy, przekazuje sprawę pod rozpozn.an ie sądu 
w s:Hadlz~:e tr'z,2~h sęd,ziów." 

5) P ;D' aort. XLV d,:)d,:tj,e S,lę ant. XLV' w brzmi·e
nin następującem: 

"Art. XLV'. § 1. Sąd okręgowy /rozstrzyg.a 
jednoosohoWiO ś,w dki odwoławcze od; orz,eczeń sądów 
groodz'ki<::h we wszystkich sprawach, z wyjątkiem -~ych 
spraw, w któryc,h warbość przedm:otu zas'karżenia 
nie przenosi pięci'USet złotych lub przewyższa d.wa
d'żiie.ścia tys ięcy z lo;[y ch , oraz sprawo ochronę zakłó
conego lub przywrócenie utraconego posiadania. 

§ 2. Przepis paragrafu piątego ar byk u.ł u po
przed'zająoego stosilj.e się 'również w postępowaniu 
pl"lzed sąd;em okręgowym, ja,ku drugą in,stanc,ją . " . 

Art. 3. Wykonani'c r.oz.porządzenia nini,ejsze
go porucza się Ministrowi Spra wied:l i wości. 

Art. 4. Rozporządzen i e nllllejSZe wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 1933 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: A. Prysior 
Ministe,r Sp,raw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 
Minister Spraw Wojs kowych: J. Piłsudski 
Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 
Min~ster Surawiedliwości: Czesław Michałowski 

Ministęr Wyznań Religijnych 
i Oświec,enia Publicznego: J. Jędrzejewkz 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
Sew. Audkiewic.z 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 
Kierownik Ministerstwa Komunikacji: M. Buikiewicz 
Minister Opieki Społecznej: Hubicki 
Minister Poc.z,t i Telegrafów: Boenzer 

803. 
ROZPORZADZENIE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 27 października 1932 r. 

Prawo o sądowC"m postępowcniu egzckucyjllem. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 
lit. a) ustawy z d1lia 17 marca 1932 r. o upoważnieniu 
Pr:e,zyd,e'nta Rzec.zyp ospoLbej do wydawania: rozpo
rząd!zerr.z mo·cą ustawy (Dz. U. R. P. N:r. 22, p.oz. 165) 
pcsi-a:nav/ia m c.o następuje: 

TYTUŁ PIERWSZY. 

PRZEPISY OGóLNE, 

Rozdział I. 

O WŁAśCIWOśCI W SPRAW A CH EGZEKUCY J
NYCH I O POSTĘPOWANIU W OGÓLNOsCI. 

Art. 1. § 1. Sprawy egzekucyjne należą do wła
ściwości sądów grodzkich i urzędujących przy tych 
sądach komornikó-..v. 

§ 2. Cz"ynności egzekucyjne pełnią komornicy 
z wyjątkiem t ych czynności, które są przekazane są
dowi. 

§ 3. 'VI sprawach, przekazanych sądowi, komor
nik jest organem wykonawczym, spełniającym pole
cenia sądu. 

§ 4. Sqdmoże z urzędu wydavvać komornikowi 
zarządzenia, zmierzające do zapewnienia należytego 

,wykonania cg,z,ek'1cji, or,a'z .usuwać sposbrzeżone 
uchybienia. 

Art. 2. § 1. Wnioski i oświadczenia w postępo
waniu egze:kucyjU('111 sikłada s,ię bądź na. pi i mi,e, bądź 
us,tnie d,o protokółu. 

§ 2. W przypadku gdy według przepisów pra
wa niniejszego zadlOdzi potrzeba wysłuchania stro
n:y, wy,s:łuchan~e, odbywa s ię stosovmie do ,ok o:licz,
ności bądź przez spisanie protokółu w obecności 
lub nieobecności drugiej strony, bądź przez oświad
czenie strony na piśmie. 

Art. 3. Komornik w razie potrzeby może żą
dać od stron złożenia w wyznaczonym term:nie wy
jaśnień ustnych lub na piśmie, a nadto może zasię
gać informa,cyj .od urzęd.ów oraz osób, nie uczestni
czących w postępowaniu. 

Art. 4. Komornik na żądanie strony zawiado
mi ją o każdej dokonane j c.zynnoś ci, o której termi
nie nie była zawiadomiona. 

Art. 5. § 1. Skargę na czynności komornika 
wn.osi się do sądu grodzkiego w terminie tygodnio
wymod daty czynności , a w przypadku gdy strona 
prz.ed dokonaniem czynności żądała zawiadomienia 
o niej - od daty doręc.zenia. 

§ 2. Sąd rozstrzyga postanowieniem po uprz.ed- · 
niem wyłuchaniu stro.n, jeż eli uzna to za potrzebne. 
Może nadto żądać wyjaśnień od komornika. 

Art. 6. § 1. Na postanowi:enie sądu grodzki.e
go niema zażalenia, chyba że prawo niniejsz,e stano-
wi inaczej. . 

§ 2. W postępowaniu egzekucyjne m niema skar
gi .kasacyjnej. 
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,. Art. 7. Komornik może upomnieć, apo bez
skutecznem upomnieniu wydalić osobę, która za'cho
woje się niewłaściwie lub przeszkadza jego czyn
nośóom. 

Art. 8. § 1. Komornik może wezwać pomocy 
organów policji w razi,e .oporu; jeżeliopór . sŁawia 
osoba woj skowa, należy wezwać pomocy wojskowe
go organu bezpieczeństwa, chyba że zwłoka grozti 
udare,r~niien:i,em ,egzekucji', a na miejscu nj'ema: .or~a
nu wO]'Slkoweg'o. 

§ 2. W przypadku gdy pomóc organów po
licji okaże się nie wystarczającą dla stłumienia zbio
rowych aktów oporu lub gwałtu przeciw czynno
śdom egzekucyjnym, komornik zwrócii się do kie
rownika sądu o .zażądanie pomocy wojska. 

Art. 9. § 1. Strony mają prawo przeglądać 
akta sprawy komornika oraz sporządzać i otrzymy
wać odpisy lub wyciągi z tych akt. 

§ 2. Komornik na żądanie wierzyciela powinien 
mu udzielić na piśmi.e wyjaśnień o stanie sprawy. 

. Art. 10. § 1. Podział czynności między komor-
nikami, jeżeli ich kilku urzęduje przy sądzje, ozna
cza kierownik tego sądu. 

§ 2. W przypadkach, zasługujących na szcze
gólne uwzgI.ęd.nienie, ki-eirownik sądu na wn,iosek 
wierzyciela może wyznaczyć komornika, któremu 
sprawa według ogólnego podziału nie przypada. 

§ 3. Komornik, do którego należy prz,eprowa
dzenie egzekucji przeciwko jednemu z współdłużn.i
ków, powołany jest również do prz,eprowadzema 
egzekucji z tego samego tytułu przeciwko każdemu 
z współdłużników, jeżeli czynności egzekucyjne ma~ 
ją być dokonane w okręgu tego s.amego sądu grodz
ki,ego. 

§ 4. Komornik, powołany do prz.eprowadzenia 
egzekucji w myśl dwóch paragrafów poprzedzających, 
zawiadomi o wszc,zęcuu i ukończeniu egz.ekucji ko
mornika, któremu sprawa przypadłaby według po
działu. 

Art. 11. § 1. Jeże1.i w toku pos1t,ępo.wania oka
że się, że egzekucja należy do właściwości innego 
sądu, sprawa będzie prz,ekazana wedługwłaśc,iwo
śc:i; już dokonal11le czynności pows'tają w mo.cy. 

. § 2. Jeżeli wierzyciel nie wskazał podstaw do 
oznaczenia właściwości i nie podał ich vi wyznaczo
nym terminie, który nie może być krótszy od tygo
dnia, postępowanie będzie umorzone. 

Art. 12. Komornik jest wyłączony od czyn
ności stosownie do przepisów kodeksu postępowania 
cywilnego o wyłączeniu organów sądowych. Zarzą
dzenia w tej mierze wydaje fuierownik sądu. 

Art. 13. Jeżeli komornik z powodu przeiszkód 
faktyc.znych lub ,prawnych nie może pełnić sWyClh 
czynności, kie'rownik sądu zleoi ic.h peł.nien:e ilnne
mu ,komorni,kowi lub sekretarzowi sądowemu. 

Art. 14. § 1. Komornik obowiązany jest do 
wyna~rodzenia szkód, spowodowanych swem nie
dbalstwem lub złą wolą, jeżeli poszkodowany ni'e 
mógł zapobiec szkodzie w toku post~powania zapo
mocą środków, prz,ewidzianych w prawie niniejszem. 

§ 2. Za szkodę Skarb Państwa jest .odpowie-
dzialny solidarnie z komornikiem" ' 
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§ 3. Roszczenie 'o wynagrqd'zenie szkody prze
dawnia się z upływem dwóch laŁ od daty, kiedy po
szkodowany dowiedział się o czynności lub zanie
dbaniu komornika. które spowodowały szkodę. 

Art. 15. Przepisy prawa niniejszego, dotyczą
ce komorników. ~tos uie się również do osób,pełnią
eyeh czynn ośCi komornika. 

Art. 16 • .. § 1. Dłużnik 'powlmen zwrocIe wie
rzycielowi koszty, niezbędne do celowego przepro
wadzenia egzekucji. Koszty te podlegają ście,gnięciu 
wraz z egzekwowanem roszczeniem. 

§ 2, Na pos tanowienie s ądu codo kosztów słu
ży zażalenie. 

Art. 17. Prawo ubogich, . przyznane stronie 
w procesie, rozciąga się także na zabezpieczenie 
i postępowanie egzekucyjne. 

Art. 18. W przypadk.ach, nieunormowanych 
prawem niniejszem, stosuje się odpowiednio przepisy 
kodeksu postępowania cywilnego. 

R o z d z i a ł II. 

TYTUŁY EGZEKUCYJNE I KLAUZULA WYKO
NALNOśCI. 

Art. 19. Podstawą egzekucji jest tytuł egze
kucyjny, zaopatrzony klauzulą wykonalności, - ty
tuł wykonawczy. 

Art. 20. Tytułami egzekucji sądowej są: 
l} orzecz.enie sądu powszechnego, prawomoc

t).le lub podle'gające natychmiastowemu wykonaniu, jak 
również ugoda, zawarta prz'ed sądem powszechnym; 

2} orzeczenie sądu szczególnego, pod,legające 
wykonaniu, jeżeli e,gzekucja nie jest zasltrzeżona innym 
władzom; 

3} wyrok sądu polubownego i ugoda, zawarta 
przed tym sądem; 

4} inne orzeczenia, ugody i akty, które ,z moc,y 
ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji są
dowej; . 

5} akt notarjalny, '\1/ którym dłużnik poddał się 
egzekucji i który obejmuje obowiązek z,apłaty sumy 
pieniężnej lub uiszc.zenia innych rz.eczy zamiennych, 
ilościowo w akcie oznacz.onych, albo też obowiązek 
wydania lub zwrotu rzec.zy indywidualnie oznaczo
nej, gdy termin zapł.aty, uiszc.zeni'a, wydania lub 
zwrotu jest w akcie wskaz.any. 

Art. 21. § 1. Orz,eczenia sądu z.agrahicznegó, 
wydane w ,postępowaniu spnrnem cywilnem w spra
wach, należących w Polsce do właściwośd sądów 
powszechnych, i mające znacz·enie wyroku, jako też 
ugody, z.awarte w takiem postępowaniu, są tytuła
mi egzekucyjnemi, jeżeli to przewiduje umowa mię
dzynarodowa. Jeżeli umowa nie określa inaczej wa
runków wykonalności, orzeczeni.a i ugody będą 
w Polsce wykonywane pod następującemi warun
kami:. 

l} jeżeli orzeczenie zostało wydane albo ugo
da została zawarta po wejściu w życie umQwy mię-
dzynarodowej ; . ' . 

2} jeżeli są,d z,a~ran!czny, w któ'rym slprawa 
toczyła się, nie był do jej rozpoznania niewlaściwy 
stosownie do zasad kodeksu postępowania cywilnego; 

3) jeżeli orzeczenie jest praw,omocnej 
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4) jeże,[i orzeczenie lub ugoda podlega wykona
niu w państwie, s.kąd pochodzi; 

5) jeżeli wezwanie do sprawy, zakończonej wy
rokiem zaocznym, zostało doręczone pozwanemu do 
rąk własnych; jedn.ak doręczenia w sprawach mię
dzy obywatelami i na obszarze tego państwa, skąd 
wyrok pochodzi, są wystarczające, gdy odpowiada
;ą przepisom o doręczeniach, w państwie tem obo
w.iązuj{cym; 

6) jeżeli orzeczenie przy ocenie zdolności oso
bistej lub ustawowego zastępstwa obywatela pol
skiego nie odbiega ze szkodą dla niego od zasad pra
wa polskiego; 

7) jeżeli orz·ecz'enie zagraniczne nie pozostaj~ 
w sprzeczności z prawomocnem orzeczeniem sądu 
polskiego, ani też o ten sam przedmiot nie toczy się 
spór w sądzie polskim; 

8) jeżeli orzeczenie lub ugoda nie są sprzeczne 
z podstawowemi zasadami obowiązującego w Polsce 
porządku publicznego lub z dobremi obyczajami. 

§ 2. Jeżeli umowa międzynarodowa nie normu
je trybu postępowania co do nadania klauzuli wyko
nalności, stosuje się przepisy prawa niniejszego z tą 
zmianą, że termin do wniesienia zażalenia wynosi 
dwa tygodnie. 

Art. 22. § L Tytułowi egzekucyjnemu, pocho
dzącemu od sądu powszechnego, nadaje klauzulę 
wykonalności sąd pierwszej instancji, w któ rym spra
wa toczyła się. Sąd drugiej inst ancji może nadać 
klauzulę swemu orzeczeniu, dopóki akta sprawy 
w sądzie tym się znajdują. 

§ 2. Tytułowi, pochodzącemu od sądu pracy, 
klauzulę wykonalności nadaje ten sąd, 

§ 3. Innym tytułom nadaje kl a uzulę wykonal
ności sąd grodzki właściwości ogólnej dłużnka 
w sprawach spornych. Jeżeli tej właściwości nie 
można ustalić, klauzulę nadaje sąd grodzki. w któ
rego okręgu ma być wszczęta egzekucja. a gdy wie
rzyciel zamierza wszcząć egzekucję zagranicą, sąd 
grodzki, w którego okręgu tytuł z,ostał sporządzony. 

§ 4. Wyrokowi sądu polubownego lub ugodzie, 
zawartej przed tym sądem. nadaje się klauzulę wy
konalności w trybie, przepisanym w kodeksie po
stępowania cywilnego. 
. § 5. Tytułom zagranicznym nadaje klauzulę wy-
konalności sąd okręgowy właściwości ogólnej dłuż
nika w sprawach spornych, a jeżeli tej właściwości 
nie można ustalić, sąd okręgowy. w którego okręgu 
ma być wszczęta egzekuc:ja. 

Art. 23. § 1. Klauzulę wykonalności nadaje 
sąd w osobie jednego sędziego na wniosek wierzycie
la bez wezwania stron. 

§ 2. Jeżeli tytułem egzekucyjnym jest orzecze
nie . sądu powszechnego lub szczególnego, klauzula 
umieszczona będzie na wypisie orzeczenia 'lub odpi
sie sentencji, w innych przypadkach - na tytule 
egzekucyjnym. 

Art. 24. Celem uzryskania klauzuli wykonal
ności tytułu, pochodzącego od władzy administra
cyjnej lub sądu szczególnego, który sam nie nadaje 
klauzuli, wierzyciel złoży sądowi oprócz tytułu tak
że ich zaświa dczenie. że tytuł pocH ega wykonaniu. 

Art. 25. § 1. Celem uzyskania klauzuli wyko
nalności tytułu, pochodzącego od sądu zagraniczne-

go, wierzycieJ złoży, oprócz oryginału tytułu ' i uwie
rzytelnionego przekładu tegoż na język polski, tak
że za~wiadczenie, że tytuł ten podlega wykonaniu 
w państwie, skąd pochodzi, i że orz,eczenie jest pra
womocne; gdy zaś tytułem jest wyrok zaoczny-nad
to zaświadczenie, że wezwanie do sprawy zostało 
pozwanemu należycie doręczone. 

§ 2. Złożone dokumenty powinny być uwierzy
te'lnioine w spo::ćs, przepis.any dila u-.vizrzytelniaZlra. 
dokumentów zagranicznych, chyba że umowa mię
dzynarodowa stanowi inaczej, 

Art. 26. Jeżeli do uzyskania klauzuli wyko
nalności potrzebne je ~ t zaświadczenie lub dokument, 
które w myśl ustawy władza lub notarjusz obowią
z.ani są wydać dłużnikowi, wierzyciel również może 
żądać wydania tego zaświadcz'enia lub dokumentu. 

Art. 27. § 1. Jeżeli po powstaniu tytułu egze
~ucyjnego uprawn,i.enie lub obowiązek przeszły na 
inną osobę, należy celem uzyskania klauzuli wyko
nalności przejście to wykazać dokumentem publicz
nym lub prywatnym z podpisem uwierzytelnionym; 
przejście to sąd zaznacza w klauzuli. 

§ 2. Na podstawie tytułu egzekucyjnego, doty
czącego obowiązku hipotecz.nie zabezpieczonego, sąd 
nada klauzulę wykonalności przeciwko każdemu, 
kto po wciągnięciu obowiązku do księgi hipotecznej 
został wpisany jako właściciel nieruchomości obcią
żonej. Egzekucja w tym przypadku może być ski,e
rowana. wyłącznie do tej nieruchomości, co należy 
zaznaczyć w klauzuli. 

§ 3. Nie wyłącza to egzeku~ji z innego mają tku. 
jeżeli b ędzie wykazane stosownie do przepisu para
grafu pierwszeg.o, że również obowiązek osobisty 
przeszedł na nowego właściciela. 

Art. 28. § t. Jeżeli tytułem egzekucyjnym jest 
orzeczeni·e s ądu powszechnego lub szczególnego, al
bo ugoda, zawarta przed temi sądami, klauzula wy
konalności powinna zawierać: 

l) wymienienie sądu, nadającego klauzulę; 
2) wzmiankę, że tytuł uprawnia do egzekucji; 
3) datę nadania klauzuli; 

. 4) podpis sędziego; 
5) odcisk pieczęci sądu. 
§ 2. W innych przypadkach, oprócz wskaz anych 

w paragrafie poprzedzającym, oraz gdy nastąpiła 
zmiana osoby wierzyciela lub dłużnika, klauzula 
wykonalności powinna nadto zawierać wskazanie 
wierzyciela i dłużnika. świadczenie, które ma być 
spełnione, oraz inne z egzekucją związane szczegóły. 

Art. 29, W razie potrzeby prowadzenia egze
kucji na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku oso
bom albo z kilku części składowych majątku tego sa
mego dłużnika sąd oprócz pierwszego tytŁułu wyko
nawcze,go może wydać dalsze tytuły, oznacz.ając cel, 
do którego mają służyć. i ich liczbę porządkową. 

Art. 30. Ponowne wyd anie tytułu wykonaw
cz;ego wzamian utraconego może nastąpić jedynie 
z mocy postanowienia sądu po przeprowadzeniu roz
prawy. Na ponownie wydanym tytule wykonawczym 
czyni się wzmiankę o wydaniu go wzamian pierwot
nego tytułu . 

Art. 31. § 1. Na postanowienie sądu co do na
dania klauzuli wykonah10ści służy zażalenie. 
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§ 2. Termin do zażalenia biegnie dla ',v ierzy
ciela od daty wydania mu t ytułu wykonawczego lub 
postanowienia odmownego, dla dłuż!lika - od daty 
doręczenia mu zawiadomienia o wszcz ę ciu egzekucji. 

R o z d z i a ł III. 

WSZCZĘCIE EGZEKUCJI I DALSZE CZYNN03CI 
EGZEKUCY JNE. 

Art. 32. Wniosek o wszczęcie egzekucji skła
da się. stosownie do właściwości sądowi lub komor
nikowi. 

Art. 33. Wre wniosku o wszczęcie egzekucji 
wierzyciel powini,en wskazać św!.adczenie, ~tóre ma 
być spełnione, i sposób egzeblc jl . Do .w~!O s k,! na
leży dołączyć tytuł w'ykonaw.c~y . ~e zel~ wn.lOsck 
jest skierowany do sąau, pOWWIen oupowIadac wa
runlwm pisma procesowego . 

Art. 34. Jeżeli dłużnikowi służy wybór mię
dzy świadczeniami, które ma spełnić, a wybow je
szcze nie dokonał, wierzyciel we wniosku oznaczy 
świa dczenie, którego żąda . . Dłu żn i k może jednak 
spełnić inne z tych świadczeń, dopóki wierz~rci~l 
wskazanego przez siebie świadczenia. jeszc.ze n~e 
otrzyma nawet VI czę.ści.. Wszak~e . wlerz>:clel .. 1lI~ 
traci prawa wskazama mnego sWIadczema, Je.zeli 
zrzekni'e się egzekucj i poprzednio wskazanego śWIad
czenia, lub jeżeli egzekucja ' ta nie odniosła skutku. 

Art. 35. § 1. Wierzyci el W jednym wni,osku 
może wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko 
temu samemu dłużnikowi. 

§ 2. Jeże:li egzekucja z jednej c zęści m 3. j ątku 
dłużnika oczywi,ście wys.tarcza na 'z.aspokoj enie wierzy
ciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzelmcji 
z innej częśc i majątku. 

Art. 36. § L Wniosków, skierowanych do są
du, nie wolno łączyć z wnioskami, skierowanemi do 
komornika. Również nie wolno łączyć wniosków, 
które skierowane są do róinych sądów lub do ko
morników różnych sądów. 

§ 2. W razie niedozwolonego połączenia wnio
sków sad lub komornik rozpoznaje wniosek w za
kresie ~wej właściwości, w powstałej zaś części 
wniosek odrzuca. 

Art. 37. § L Przy p ierwszej czynności egz,e
kucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie 
o wszczęciu egzekucji z podaniem tre ści tytułu wy
konawczego i wymiellienńem spo.s,obu ,egz!c.kucji ... 

§ 2. Na żądanie dłużnika komornIk pOWll1Ien 
mu okazać tytuł wykonawczy w oryginale. 

Ar t. 38. Komornik powinien na żądanie wie
rzyciela przyjąć od niego pieni~dze lub inne r7:eczy, 
przypadające dłużnikowi w zWIązku z egzekucJą. 

Art. 39. § 1. W przypadkach, w których pra
wo niniejsze przewidufe zabe zpiec,zenie, powinno ono 
być złożone w gotowiźnie lub w takich papiera.ch 
wartościowych bądź książeczkach wkładkowych m
stytucyj, w których według obowiązuj ących przepi
sów wolno umies zczać fundusze osób małoletnich. 

§ 2. O wydaniu zabezpieczenia rozs trzyga sąd 
po wysluCihaniu osób in,teresowanych. Na postano
wienie sądu służy zażalenie. 

Art. 40. § L Kwota pieniężna, złożona w po
s tępow,an:u egzekucyjnem, je żeli n:e podlega wydaniu 
niezwłocznemu , będzie wni esion a do depozytu są
dowego . 

§ 2. Sąd na wniosek osoby interesowanej za
rządzi umieszcL:enie złożo n ej sumy na oprocentowa
nie, jeżel i uzna to za właściwe ze względu na wy
sokoś ć sumy i na cza s, w ciąg li kt ó.rego ma być za
trzymana. 

Art. 41. Komornik stwi·erdza każdą czynność 
egzekucyjną protokółem, który zaw' ie rać b ędzie: 

1) oznaczen i2 mie jsca i czasu czynności; 
2) imiona i nazwiska st ron i innych osób przy-

wołanych; 
3) sp rawozdanie z prz,cbi c;łu czynnoś ci; 
4) wn io'c:ki i ośw iadc.ze'n : ,a ,obecn ych; 
5) wzmiank ę o odczytaniu protokółu; 
6) p odpisy obecn ych lub wzmiankę o przyczy

nie braku podpisu; 
7) p odpis komornika. 

Art. 42. § L W dni niedzielne i ustawowo uzna
ne z'a święta p owszechne, jako t eż w porze nocnej, 
Ctzynno,kL ,eg-zekucy jn'e m'oźna spełni ać jedyn ie za ze
zwoleniem kierownika sadu, 

§ 2. Przyst ępuj 4 c c1~ wykonania czynności, ko
mornik okaże dłużnikowi zezwolenie kierownika są
du na piśmie. 

~rt. 43. § L W obręb i e budynków wojsko
wy.c1~ 1 na okrę.tach w ojennych można spełniać czyn
nOSCl egzek UCyjne tylk o po uprzedniem zawiadomie
niu właścivv'eg o komend2.nh w asyście wyznaczo", 
nego przezer'l organu wojskowego. 

§ 2. '\1/ budynku, za jmowanym w całoś ci prze.z 
przedstaw iciels two dyplomatyczne, w lokalu urzę
dowym przedstavvicielstwa dyplomatyc znego oraz 
w mieszkaniu osób, które w myśl przepisów kodek
su postępowania cywilnego nie mogą być pozywane 
przed sąd , wolno czynności egzekucyjne spełniać 
tylko za zgodą właściwego przedstawiciela dyplo
matycznego. W razie wątpliwości, mogących zajść 
przy s t o~ow,an.iiu tego' p,rzep:s1u, sąd powinien zwrócić 
się do l\'linistra Sprawiedliwo ści o opinję. 

Art. 44. § L Wierzyciel i dłużnik mogą być 
obecni przy czyn:lośc iach egzekucyjnych. Na żąda
nie wierzyciela lub dłużnika albo według uznania 
komornika mogą być przy tych czynnościach obecni 
świadkowie w liczbie nie więcej niż ,po dwóch z każ
dej strony. 

§ 2. Komornik powinien przywołać jednego lub 
dwóch świadków, jeżeli dłużnik n ie jest obecny, lub 
komornik go wydalił, chyba że zachodzi ohawa, iż 
wskutek straty cza.su na przywołanie świadków e,gze
kucja będz.ie 'udaremniona. 

§ 3. Świadkami mogą być także członkowie ro
dziny i domown icy dłużnika. 

§ 4. Świadkowie nie otrzymują wyn agrodzenia. 

Art. 45. Jeż eli potrzeba zasięgnąć opinji bie
głego, komornik wzywa jednego lub kilku biegłych. 
Biegły, kt Ólry ni,e .jest stałym b iegłym s,ądowym, skła
da wobec komomika zap.zwni,enie .sumiennego i bez· 
s:hwnn.ego spełni.cn ia obowiązku. 

Art. 46. § 1. Jeżeli cel egzekucji tego wyma
ga, komornik zarządzi otworzenie pomieszczeń 
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i schowków dłużnika oraz przeszuka jego rzeczy, 
mieszkanie i schowki. Gd:yby to n ie wystarcz ało, 
komornik może przeszukać naw c t odz ież, którą dłuż
nik ma na sobie; komornik może to u czynić równ : eż, 
gdy dłużnik chce się wydalić lub zachodzi podejrze
nie, że chce usunąć od egze kucji przedmioty, które 
ma przy sobie. 

§ 2. Do p rzeszukania odz i e ż y u osoby płci żeń
skiej komornik wezwie kob i et ę . Przeszukanie odzi e
ży u osoby wojskovvej przeprowadzi w obecn ości 
komorr.,:lka org,an wojskowy, wy zn:l.cz.ony pne:z wła
dzę wojskową. 

Art. 47. Pokwitowanie kom orn i,ka ma taki sam 
skutek, jak pokwitowanie wierzyciela, jednak nie 
zWulnia wierzyciela od obowiązku w ykL'na nia cl.yn
ności, potrzebnej do wykreślenia obciążeń z księgi 
h:potecznej lub z rejestru. 

Ad. 48. Po ukoń czen iu pos lęp :rN cln i a egzeku
cyjnego nal eży na ty tule wyk onawczym z .1 za aczyć 
wynik egzekucji i tytuł zal.nym<d: w aktach, a je
że i i ŚWIadczen ia, (lo b tel:y tu1cr:J , I11C zo" lafY zaspo 
kojone całkowicie , tytuł zwró c ić w ierzycielow i. 

R o z ci z i a ł IV. 

ZAWIESZENIE I UMORZENIE POSTĘPOWAN IA. 

Art. 49. § 1. Pos t ępowan i e p odle ~a zawiesze
n~u, jeżeli okaże się, że "'Ji erzyciel lub dłużnik nie ma 
zdolności procesowej i nie ma z ast ę pcy us taw ow egn, 
z wyjątkiem prz.ypad!:w, gdy ustanowiony jest peł
nomocnik. 

§ 2. Sąd na żądanie wierzyciela ustanowi ku
ratora dla dłużnika, który nie ma zastępcy ustawo
wego lub jest nieznany z miejsca pobytu. 

§ 3. Zastępca us tawowy wierz yciela lub dłuż
nika, jako też kurator dłużnika, mogą z ask arżyć po
stanowi·enia sądu oraz czynności komornika , odno
szące się do czasu, kiedy s1ron::t n~e mi ::tła na,l 8Żytego 
zastępcy. Termin do zaska rżeni a bieg,nie od daty, 
kiedy zastępca ustawowy lub ku rator otrzymał za
wiadomienie o toczącem się post ę powaniu, albo od 
daty, kiedy zgłosił ucze s tnictwo swoje w post ę po
waniu . Powtórzenia czynności już dokon anych moż
na żądać tylko wtedy, gdy przy wykonan iu czynno
ści zaszło naruszenie praw strony, nie mającej zdol-
ności procesowe). 

Art. 50. § 1. Postępowanie zawiesza si ę rów
nież w razie śmierci w:er zyc :eh lub dłużn i·ka . 
Postępow&nie będzie na wniosek strony interesowa
nej podjęte z udziałem następców prawnych zmar
łego. 

§ 2. Jeżeli następcy prawni dłużnika nie ob
jęli spadku albo nie są znani, s ą d na wniosek wie
rzydela ustanowi kuratora celem zastąpienia zmar
łego dłużnika. 

Art. 51. 
\Się nadto: 

Postępowanie egzekucyjne zawiesza 

1) na żądanie wierzyciela; 
2) w czasie zawieszenia czynności sądu wsku

tek wojny lub innych przeszkód; 
3) w innych przypadkach, prawem przewidzia

nych. 

Art. 52. § L Sąd moż e na wniosek zawiesić 
w całości lub w cz·ęści postępowanie egzekucyjne, 

jeżeli wnie siono skargę na czynności komornika lub 
zaża len ie na postanow ie nie sądu. Zawi eszenie po
stępowania sąd może uza l eżni ć od zło ż enia zabez
pi eczenia przez dłużnika. 

§ 2. J eżeli dłużnik zabezp ieczy s pełnienie swe
go obowi ązku, sąd: może uc hylić dO,konane czynności 
e;gz.ekucyjne z wyjątkiem z a· ję cia . 

§ 3. S 4cl może odmówić zawieszenia postępo 
wania albo już zawiesz one postępowanie podjąć na 
nowo, jeżeli wierzyciel zabezpieczy wynagrodzenie 
szkody, jak a wskutek dalszego post ępowania może 
wyniknąć dla dłużnika. 

Art. 53. Kom ornik w s trzyma się z dokona
niem c 7 ynn oś ci, jeżeli przed jej rozpocz ęciem dłuż
nirk zł o i: y d owód na p i śmi' e, nie budz ą:: y wąt~ li N0 3::: i, 
że oLowi·ąZk u swego dop ełnil, albo ż e w i'erz:y::iel 
udzi e l i ł mu . zwłoki. O w5t rz.ymaniu czynnoś~i ko
morni'k z,aw iad.omi wienzyci.ela. 

A r t 51. § 1. Postępowanie egzekucyjne bę
dz.ie umo rzon e w cało ś c i lub w cz e ści: 

1) jeżeli okaże si ę , ż e egze.k~cja nie należy do 
organów władzy sądowej; 

2) na wniosek wie rzycie la ; 
3) j 2Żeli p :'awom ocnem orzeczen iem tytuł 

egzek ucyjny zo s tał pozbawiony slmtków prawnych; 
4) j eżeli o każe się , że e:gzekucja ze wzgl ędu na 

jej pacdmic t lub na osobę dłużnika jest niedopu
szcza!na ; 

5) jeżeli ertzekucję skierowano do majątku, 
z którego według klauzuli wykonalności dłużnik nie 
odpowiada; . 

6) jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzy
ska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. 

§ 2. W przypadk ach, wskaz.anych w p. 1), 4) i 6) 
§ 1, umorzenie post ępowan ia nas tępuje z urz ę du. 

§ 3. W przypadki'cch, wska zanych w p. 4) i 5) 
§ 1, k omornik, j cżdi nie może niezwłocznie powziąć 
post anowienia o umorz.eniu, zawiesza postępowanie 
aż do czasu powzię cia postanowienia. 

§ 4. Post E.: powanie b ęd z i e umorzone również 
w innych przyp :.dkach, prawem przewidzianych. 

Art. 55. § 1. Postępowanie egzekucyjne uma
rza się z mocy samego prawa. jeżeli wierzyciel 
w c i ą gu trzech lat nie p o'pierał egzek uc ji lub nie żą
dał podję cia zaw.'e zone g'.l po s tęp o wani.a. Termin po
Wy7'SZy biegnie od d.n ia dok onani a o'statniej czynn o ści 
egzekucyjnej. bą dź też od ustania przyczyny zawie
szenia postępowania. 

§ 2. Umorzenie postępowania egzekucyjnego 
powoduje uchyl enie dokonanych czynności egzeku
cyjnych, lecz nie tamuje wierzycielowi możności 
wszcz ęci a ponownej egzekucji, chyb a że egzekucja 
wogóle jest niedopuszczalna . 

§ 3. Na wniosek wie rzyciela lub dłużnika ko
mornik wyda zaświadcz.el1ie o umorzeniu postc; po
waOla. 

Art. 56. W przypadku, gdy wierzyciel ma 
w swojem władaniu rzecz ruchomą dłużnika, na któ
rej służy mu prawo zastawu, egz.ekucja, skierowana 
do innej części majątku, będzie na wn ios ek dłużn i ka 
umorzon a , j e ż eli z w a rto śc : t ej rzeczy wierzyciel mo
że być cał,kowi'Cie zaspokojony. 
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Art. 57. Przed zawieszeniem lub umorzeniem 
postępowania na.leży wysłuchać wierzyciela i dłuż
nika, wyjąwszy gdy istnieje już prawomocne orze
czenie, uzasadnia j ące umorzenie postępowania, lub 
gdy zawieszenie bądź umorzenie ma na. stąp ić z woli 
wier,zyciela albo z samego prawa. 

Art. 58. Na postanowienie są,d,u co ,do zawie
szenia i umorzenia postępowania służy zażalen i e . 

Art. 59. § 1. Dłużnik może w drodze powódz
twa żądać umorz'enia egzekucji w całości lub 
W cz,ęści: 

, 1) jeżeli przec,zy zdarzeniom, na których opar-
te było wydanie klauzuli wykonalności, i 

2') jeżeli po powstaniu , tytułu egzekucyjne go 
nas,tąpiło zd~rzenie, wskutek którego zobowiąz anie wy
gasło albo nIe może być egzekwowane. Gdy tytułem 
,jest wyrok sądowy, dłużnik może powództwo oprz e ć 
także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamkn ięciu 
rozprawy. Zclar:cenia te powinny być stwierdzone do
wodem na piśmie, dołączonym do pozwu. 

§ 2. W przypadkach powyższych powództwo 
należy wytOc.zyć przed sąd rzeczowo właściwy, 
w którego okręgu prowadzi się egzekucję. 

§ 3. Jeżeli podstawą egzekuc ji jest tytuł , po
chodzący od władzy administracyjne j, do orzekania 
o tem, że zobowiązanie wygasło lub nie może , być 
egzekwowane, powołana jest wład z a ad min istracyj
na, od której tytuł pochodzi . 

Art. 60. § L Osoba trzecia mo że w drodze po
wództwa żądać zwolnienia od egzekucji przedmiotu, 
jeżeli e'gzekucja, do tego przedmiotu skierowana, na
rusza prawa tej osoby, a w szczególnoś ci: 

1) jeżeli przedmiot stanowi jej własność; 
2) jeżeli na przedmiocie ma ograniczone prawo 

r.zeczowe, a ustawa nie nakazuje tego prawa w inny 
sposób w egzekucji uwzględnić; 

3) jeż eli przedmi'ot nie należy do dłużnika , 
a osoba trzecia ma prawo zażądać zwrotu ~ego przed
miotu; 

4) jeżeli na korzyść osoby trz,eciej isŁnieje obo
wiązujący dla wierzyciela zakaz zbywania lub ob
ciążania przedmiotu. 

§ 2. Powództwo należy wytoczyć przed sąd 
rzecznwo właściwy, w którego okręgu prowadzi s i ę 
egzekucję. 

§ 3. Zapozwać na.leży wierzycie:la, a także dłuż
nika, jeżeli powództwo przeciwko niemu oparte jest 
na tej samej zasadzie faktycznej i prawnej. 

Art. 61. § 1. W pozwach, przewidzianych 
w dwóch poprzedzających artykułach, powód powi
nien przytoczyć wszystkie zarzuty; które w tym 
czasie mógł z.głosić j w dalszem postępowaniu traci 
prawo korzystania z tych zarzutów, jeżeli nie zgło 
sił ich w pozwie. 

§ 2. Sąd może na wniosek powoda w drodze 
zabezpieczenia powództwa zawiesić ' postępowanie 
egzekucyjne. 

R o z d z i a ł V. 

OGRANICZENIE EGZEKUCJI. 

Art. 62. § 1. Przeciwko osobom, któr e z uwagi 
na stosunki międzynarodowe w myśl przepisów ko-
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deksu postępowania cywilnego nie mogą być pozy
wane przed sąd, nie może być także prowadzona 
egzekucja, chyba że chodzi o sprawę, w której te 
osoby podlegają sądowi. 

§ 2. Niedopliszczalna jest egzekucja z mienia, 
służącego do urzqdowego użytku, oraz czynności 
egzekucyjne, skierowane przeciwko osobie dłużnika . 

§ 3. W razie wątpl iwoś ci, mogących zajść przy 
stowwaniu tych przepisów, sąd powinien zwrócić się 
do Ministra Sprawiedliwości o opinję. 

Art. 63. Nie p odl eg ają egzekuc,ji: 
1) n i e zb ędne dla dłużnika lub czlonków jego 

rodziny : sprzę ty domowe, pościel, bielizr: a i ubra 
nie codzienne; 

2) przyrządy, używane z powodu uł.omności 
przez dłużnika i członków jego rodziny; 

3) zapasy żywności i o p a łu , n i e zbędne dla dłuż!" 
ni~a ,. jego rodz in y i jego s łużby na okres jednego 
mIesIąca; 

4) k rowa dojn a albo dwie kozy lub trzy owce 
wraz z z.apasem paszy i ściółki aż do czasu najbliż
sz,ych zbio rów, o ile zwierz ęta te są niezbędne do 
wyżywien i a dłużn i ka, jego rod ziny i jego służby; 

5) przedmioty i surowce, niezbędne na okres 
jedn ego mies i ą ca do osobistego zarobkowania dłuż
nika , pra cującego fizyc znie; 

6) przedmioty, niezbędne do p ełnieni a slużby 
l~b. ,,":yk onywan.ia zawodu, oraz p rzyzwoite ubran ie 
Cl łuz ntk a, pra cu j ą c ego umysłowo; 

7) u dłużnik a, pobie rają cego perjodycznie stałą 
pł acę , pieniądze w kwocie, która odpowiada nie 
podlega j ące j egzekucji c zęś c i pł acy za czas do naj
bliższego terminu wypłaty; 

8lu dłu ż nika, nie ohzymującego stałej płacy, 
pieniądze , niezbędne dla niego i jego rodziny na 
utrzym anie przez dwa tygo dnie; . 

9) przedmioty, dane dłużnikowi dla poratowa
nia jego i jego rodziny w raz ie klę ski z powo,du nad
zwyczajnych wypadków, choroby lub śmierci, oraz 
pieniądz e, podarowane mu w tym celu albo dane ty
tułem p o życz k i, o ile tych przedmiotów i pieniędzy 
dla celów tyc h jeszcze potrzebuje; 

10) przedmioty, służące dłużnikowi i jego ro· 
dzinie do wykonyw ania praktyk religijnych lub nie
zbędne do nauki; 

11) ordery i odzn aki honorowe,obrączki ślu~
ne, listy, papiery familijne i inne papiery osobiste 
dłużnika oraz jego ks i ażki rachunkowe ; 

12) prz.edmioty codziennego użytku potrzebne ' 
dłużnikowi, które mogą być sprzedane tylko za bez
cen, a dla dłużnika mają znaczn ą wartość użytkową; 

13) przedmioty, mające służyć do pochowania 
zmarłego członka rodziny. ' 

Art. 64. § 1. Przedmioty, stanowiące na pod
stawie przepi' ó w prawa pryw :l tnego przynależ:ność 
nieruchomości lub rzeczy głównej, nie podlegają 
egzekucji oddzielnie od nieruchomości lub rzeczy 
głównej. 

§ 2. Nie podl egają również egzekucji oddzielnie 
od całości przedmioty, niezbędne do utrzymania ru
chu kopalni, kołci, komunikac ji morskiej, śródlądo
wej, powietrznej, pocztowej , telegraficznej lub tele
fo nicznej, wreszcie do prowadzenia ' szpitala lub 
apteki. 
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Art. 65. Nie podlegają egzekucji: 
1) uposażenie służbowe , wpłacon e nn. konto 

czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności lub innych 
instytucyj, wykonywających czynnoś ci bank owe; . 

2) sumy i świadczenia w naturze, p rze znaczo
ne na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach 
służbowych oraz wydatków, zwi ązanych z przesie
dleniem emerytów; 

3) żołd oraz wszelkie inne należn ości służbowe 
i uboczne niezawodowych podoficerów i szeregow
ców; 

4) stypendja na kształcenie się; 
5) należności z tytułu ubezpieczenia na wypa

dek choroby i zasiłki pieni ężne z tytułu zabe zpiecze
nia na wypadek bezrobocia; 

6) wsparcia, wyznaczone dłużnikowi dla pora
towania jego lub jego rodziny z powodu choroby, 
śmierci lub innej klęski. 

Art. 66. Nie podlegają również egzekucji pra
wa, których wykonywanie związane jest wyłącznie 
z osobą dłużnika. 

Art. 67. Należności pośmiertne, wypłacone ty
tułem zapomogi lub zaopatrzenia jednorazow ego 
pod jakąkolwiek nazwą albo z tytułu ubez piecze
nia kosztów pogrzebu, podlegają egzekucji tylko na 
zaspokojenie koszlów pogrzebu. 

Art. 68. § 1. Uposażenie służbowe i zaopa
trzenie emerytalne (uposażenie emerytaln.e, pensja 
wdowia i sieroca) osób, będących w publiczno
prawnym stosunku Sklż,bowym, pra cowników samo
T'ządowych oraz diety posłów i sena torów, wyna gro
dz,enie pracowników umysłowych i robotników, tu
dzież świadcz,enia powtarzaj ące się, których celem 
jest zapewnienie utrzymania, na~ eżn 2go z ty t ułu: 
alimentów, renty za utratę zdolności do p racy, ubez
pieczenia, wsparcia lub z jakiegokolwiek innego ty
tułu prawnego, jeżeli nie przewyższają tys i ąca dwu
stu złotych miesięcznie, - podle 2ają egzekucji w je 
dnej piątej CZęŚCD, ,a na z'aspoko j,en i,e naI.eż rwś ci ali
mentarnych także w drugiej p i ąt e j c zr; śc i , przyc zem 
Z/awsze suma stu ,złot.ych mies~ę : z.nie wol n,a jest od 
-egzekucjb, chyba ż,e d 'ochodzon ~ są 'n a1 '? ż~ ') śc: i ali
mentarne. Je.żeli dłuż,l1ik otrzymu j·e m : .e s, i ęcznie po
wyż,ej tys,j,ąCla dwustu złotych, egzekucji podI.eg3. nad
t,o połowa caJej prz:ewyżki, et na zaspok ojenie należ
n(o:~dalimenta.rnych ,również i d.ruga połowa. 

§ 2. Przy 'zhiegp.1egzekucji: n a!02żno ś c ;1 al,imen
tarnyc:h z egz,ekucją innych należności jedna piąta 
część p:odleg,a egzekucji :za wsiystk.e dług i o gó łem, 
diruga zaś część piąha na zaspokojeniie slamych tylko 
illlależnośd ahmenŁamych, o il eby pierwsz,a część na 
m'be przy zbi,egu ,z .inu emi wierzyteba3c:a mi nie wy
.starc.z,ala. Wed,ług tej samej z:a sady podlega egze
k.ucji, przewyżka pon.ad! tys iąc dwic ś c:i,e zł o tych mie
SJlęCZiIue. 

§ 3. Dodatki, które dłużnik otlfZymuje na utrzy>
manie członka rodziny, podle giają w całości egzekucji 
na zaspokojen ue należl1Jo1śc:i: alimenŁ,annych tego człop
ka prz,ed '~nl1iemi na.l.eżnlQ;ściami. 

§ 4. Uposażenie oraz zaopatrzenie emerytalne 
osób wojskowych podlega egzekucji według przepi
sów szczególnych. 

Art. 69. § 1. Dochody, wymienione w arty
kule poprz,edz.ającym, ohlicza się wraz z wszystkie-

mi dodatkami. i wartością świr_dczeń w naturze, lecz 
po po trącen iu poda tków, składek emery talnych 
i opła t publiczn yc h, nal c;;;nych z ustawy. 

§ 2. J e:Ł eli dlużnik otrzymuje dochody z kilku 
źródeł, wymienionych VI ar tyk ule poprzedzającym, 
pods t a wę ohl iczenia stano wi suma do,chodów. 

Art. 70. § 1. Eg ze kucja n al eżn o ści pieni ęż· 
nych, pr zypa dających od Skarbu Par'tsŁwa, jest do
puszczaln a l ylko celem zrealizowania umowne go 
prawa zastawu lub hipo teki umown ej. \Y.I innych przy
padkach wierzyciel celem ot ~zyrrnnia n ale ź:1o .f.:i 
pi enięż. r:: e j składa tytuł egzek ucyjny bezpośredn:o od· 
povviedn iemu urz.'~dowi, k tóry obowiązany jest nic· 
zwlocznie n aLeiność ui.ścić. 

§ 2. T o samo stos uj e się odpowiednia do należ
no ści, przYP:l. daj::cych od przed2iębiorstw p:tńs t wo
wych "Pols ki e Kole je Państwowe" i "Polska Poczta, 
Telegra f i Telefon". 

Art. 71. § 1. Ogranic ze nia egzekucji należności 
pieniężnych, pr zypa dających od. z.w iąz.ku komunalne
go, zawa rt e s ą \VI p rzepisach szczególnych. 

§ 2. E gzekuc ja należności pienięil'.ych przeciw
ko zakła dom, UD anym przez wojc 'Nódzk ą władzę 
administracji o.ftó!n ej z,ap.osiadającs chc.:-a 1: ter uży
teczno ś c:i pubLcznej, jest nied'op:Jszczalna z tych czę
ści ma jątku, które władZia ta 'uzna za n ie podlegają
ce egzekucj i ze wz.glęciu na interes puSliczny. 

Art. 72. Na postano'Nienie sądu co d o ograni. 
czeń egzckucji słdy zażalenie. 

TYTUŁ DRUGI. 
PRZEPISY SZCZEGóŁOWE O EGZEKUCJI. 

Dział L 
EGZEKUCJA NALEżNOśCI PIENIĘŻNYCH. 

Rozdział I. 

EGZEKUCJA Z RUCHOMOśCI. 
O d d' z i a ł L 

Zajęcie. 

Art. 73. E gzekucja z ruc·homot:ci należy do ko
mOI"nika tego sądu, w którego .okręgu znajdują się 
ruchomoś ci. 

Art. 74. § 1. Do e.gzekucji z ruchomości ko
morn ik przys tępuje przez ich zajęcie. 

§ 2. Za jąć mo.żna ruchomości dłużn : ka, b<;d 'ICC 

bądź w jego władaniu, bądź we wład.n.n:u sam 2go 
wierzyciela, który do nich skierow.ał egzekw:: ję , Ru
chomo~ci dłużn:ka, będące we wład"niu os :::; by trze
ciej, moż;J. a zaj ąć tylko wówczas, gdy ona wyraźnie 
zgad za si ę n:l i~h za j ·ęcie . 

§ 3. Nie należy za jmować wię::ej ruc:hom:1ści 
ponad te, k t6re są potrzebn,e do zaspokojenia nal ·zż
noś ci i, Kosz Lów egzekucyjnych. 

Art. 75. § 1. E gze·kucja z ułamkowej CZęSCl 
,rzeczy [iJchomc j, będące j wspólną własno ści ą k lku 
osób, odbywa się w sposób, przewidziany dla egze
kucji z ruchomości, z zastrzeżeniem, że sprzed :lży 
podhga tylko udział dłużnika we wspólnej rucho
mości. 

§ 2. Innym współwłaścicielom łączni e służy pra
wo żądan~a, aby był.a sprzedana cała rzecz . 

.a 
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Art. 76, § 1. Komornik dokonywa z.ajęcia 
przez wciągnięcie ruchomości do protokółu zajęcia. 

§ 2. Przy zajGciu, a j eżeli dłużn:k jest nieobec
ny, toniezwło·:znie po otrzymaniu odpisu protokółu 
zajęcia, dłużnik winien wymienić komornikowi znaj
dujące się w jego władaniu ruchomości, względem 
kt.órych os.obom trzecim służy prawo żądania zwol
nieni.a ich od egzekucji, z.e wskazaniem adresu tych 
osób. Komornik zawiadomi o zajęciu osoby, wskaza
neprzez dłużnika. 

Art. 77, Jeżeli dłużnik przy zajęciu odmawia 
komornikowi wyjaśnień lub daje wyjaEnie1l'ia świado
mie nieprawdziwe, sąd może na wniosek kom::>rnika 
skazać dłużnika po wysłuchaniu go na grzywnę do 
pięciuse t złotych. 

Art, 78, Jeżeli- komornik odracza dalszy ciąg 
zajęcia, powinien s tos.ownie do okoliczności .poczynić 
zarządzenia, zapobiegające usuuięóu ruchomoś ci 
j es z.c.z e nheza j ętych . 

Art. 79, § 1. Jeż·e li wierzyc:iel żądał, .aby zaję
cie odbyło się w jego obecności, komornik zawiado
mi go o terminie, w którym zajęcie ma być dakanane. 

§ 2. Jeżeli wi-erzyc.i.el pomimo zawiadomienia nie 
,sŁawił się , komornik dokona zajęcia w jego n ieobec
ności. 

§ 3. Jeżeli kamor:nik, nre zawia domiwszy Wie
rzyciela , dokonał zajęci a w jego nieoj zcności, wie
rz yci ei może żądać sprawdzenia zajęcia z je;o 
udz iałem. 

Art. 80, § 1. Jeżeli z ajęte już ruchomo ści mają 
być zajęte na z,aspGkojenie inn e j jeszcze wierzytel
ności, komorn ik dokona nowego zajęci a prz.ez zazn.a
czenie gc) w protokóle pierwszego zajęcia bez wcią
gania poszczególnych ruchomości do pro ~okółu. 

§ 2. Wierzyciel może żąda ć, aby komornik 
sprawdził ruchomości, zajęte na podstawie protokółuj 
sp ra "\vdzenie to komornik stwierdzi w tym protokóle. 

Art. 81. § 1. Komornik oznacza w proto~,óle 
zajęcia war LO { Ć każde j zajętej rud1::>moś:::i. 

§ 2. Jeżeli komornid~ uzna, że w czlu os,zacowa
nia nabży przywołać biegłego, albo je żeli wierzyciel 
lub dłużn ik pcc!noszą zarzu ty, o szac,owanie przez 
biegłego odh ędzie s i ę p rzy san12m zajęc.iu, a gdyby to 
nlic była możliwe - w dniu li : y ta~ j i. 

§ 3. Rzeczy ze złota, platyny i sr.ebra nie mogą 
być oszacowaEe po niże j w"ulośc.i kruszcu z uwz.ględ
nieniem koszlów przetop ienia. 

A r t. 82, § L Do oszacowa nia, z a rząd zo ne go 
w myśl artykułu pc;:: r zedzająccgCJ, kom;w oi,!, PGwnła 
jednego bicglc~:o. Jcż di mają być oszacowane r ucho
mo~jci rozmaitego rodzaj u, a niema h; e,gre~o , któryJy 
mógł oszacować wszystkie ruchomoś ci, komornik po
woła bicgłs;;o do osza·: .owania każd.e j z odrębnych 
grup ru·.:hom-o,ici. 

§ 2, S trona, żąda jąca os za c owania p r z·ez b tegłe
go, p owinna zła żyć zgóry na koszly sumę odpawie
dn i ą, oznaczoną pr,zez komornika. 

Art. 83, § 1. Na każd e·j z .a : ęŁe j ruchomośc ; ko
morn ik um ; eści zu/ak, ujawniający nazewnątrz je j za
jęcie, a jeżeli t·o n ;e jest możLwz , ujawni je w inny 
sp osób. 

§ 2. Zajęte ru chomości komornik pozostawi we 
władaniu osoby, u k tórej je zajął, jednak z ważnych 

--------_._----------------
przyczyn może w każdym stan:ie postępo·wan.ia oddać 
je pod dozór innej020;);Z, n ic wyłączając, w;·erzy
dela, choćby t:J było zw iązane z kon iecznością ich 
przeniesienia . 

§ 3. Osoba" w której władaniu pozostawiana za
jęte ruchomości, sprawuj e obo wiązki dozorcy. 

§ 4. Dłużnikowi i dozorcy komornik doręcza od
pis protokółu z.a jęcia. 

Art. 84. § 1. Jeżeli zajęt'e r;uchomości p ozosta
wiono w pomIeszczeniu, należą;)em do dłużnika, i do
zór powierzono j.emu samemu lub czło'nkowi jego ro
dziny, raz.em z nim mieszkającemu lub pracującemu, 
dozorca ma prawo· zwykł~go używania rzec.zy, byle
by przez to rzecz ni,e straciła na wartości. To samo 
sŁosuje się do przypadku, gdy ruchomości z.ajęŁo u in
nej as·oby i pozostawiono pod jej dozorem, jeżeli oso
ha ta uprawni.ona j€st do używania rzeczy. 

§ 2. W in nyc!l przypadka ch dozorca nie ma pra
wa używać ruchomości, oddanej mu pod dozór. 

Art, 85, § 1. Doz·orc.a ohowiązany jest prz·e
chowywać addan,e mu pod dozór ruchomości z taką 
starannością, by nie stra-e:l·ły na warto·ści, i oddać je 
.na wez.wanie komorni!ka lub stosownie do orzeczenia 
sądu, albo. na zg·ocrne wezwani.e obu stron. 

§ 2. Dozorc.a nie odpowiada za uszkodz.enie 
przypadkowe lub wynikłe wskutek s iły wyższej. 

§ 3. Dozorca ob'Owiązany jest zawiadomić ko
mornika o zam;erzonej zmianie miejsca przechowania , .. 
rucnomoscl. 

Art. 86, § 1. Dozo'ma mo'że żącl,ać zwrotu wy
da tków za przec.hovvaa ie oraz wyn.agroclzeniia za da
zór odp ov/iedni,o do p ani.zs ionych trudów. 

§ 2, Sumę wydatków i wysokość wynagrodzenia 
ustala komo,rn:d<, 'O czem z.a wiadamia strony i do
z.orcę· 

Art. 87, § 1. Komornik może z w.ażnych przy
czyn zwolnić dozorcę i ustanowić innego. 

§ 2. Zmianę dozorcy zarządzi komorn,ik po wy
słuchaniu st ron, chyb.a że koni·eczna jest natychmia
stowa z.miana. 

Art. 88, Z po'.'v.od:u uszkodzenia lub zagini ęcia 
zajętych ruc.h c mości I)odc1z.as przewożenia albo pne
sylki lub podczas ich p r zechowywania u dozorcy 
dłużnikowi nie służy żadne roszczenie do wierzy
ciel.a. 

Art. 89, Minister Sprawiedliwości może w dro
dze .rozporządzenia z,arządz.ić utrzymywanie osob
nych pomieszczeó do przechowywania i dozorowa.nia 
zajętych ruchomoici .oraz j;ch sprzedaży. 

Art, 90. § 1. Zaję te pieniądze użyte będą przez 
komornika na z,asrolwje:1ie wierzyc! eli, a jeżeli nie 
wyst,a,r cza i ą na Z<l3,:)okoj eni·e wszys :kich wi.erzycieli, 
złoż.one hędą do d c;:>ozytu sądowego celem podziału. 
Kównie.i złożon e będą do d.e pozytu sądowego, j e żeli 
zosŁa ł zgłosI;ony nrzut, iż o ~<obie trzecie j służy do 
tych p~er;': ędzy prawo, k tóre shn,owi przeszkodę do 
wydani.a ich wie.rzyC'ielowi. 

§ 2. Sąd wyda pieniądze wierzycielo'Ni, jeż.eIi 
w ci ągu trzech tygodni n:e będzie z,łoż cme orzecI enie 
wl.a~c!;w e go sądu, unieważniające zla jęcie lub wstrzy
mujące wydanie pienię dzy. 

§ 3. N a postanowienie sądu służy zażalenie. 
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o d d z i a ł 2. 

Sprzedaż, 

Art, 91. Na wniosek wierzyciela komornik 
przystępuje do sprzed'aży ru ·:::homoścj. Sprz.edaż od
bywa się przez l icytację publiczną . 

Art. 92. § 1. Komornj'k wyznaczy ierm;n licy
tacji tak, aby licyta:::j.a odbyła się między p:ętnaslym 
a trzydziestym dniem od d,aty zaję::: .ia albo od daty 
zgłoszenia przez w:erzyciela wniosku o sprzedaż, 
jeżeli wniosek ten zgJoszon y był po zajęciu. 

§ 2. Komornik wyznaczy termin na dzień wcze
śniejszy niż piętnasty od daty zajęcia, j eżeli, rucho
mośc,i ulega ją szybkiemu z.epsllciu lub j eźzli wskutzk 
opóźnienia sprz,edaży strac iłyby z.naczni·e na war 
tośoi, albo jeż e li przec.howanie pociąga z,a sobą koszty 
zlbyt wielkie w silosunlm do ich wartości. 

§ 3. W razie w ni es ienia skargi na zajęcie sąd 
nie jesl uprawniony do wstrzyman ia sprzedaży rru
chomości, ulegaja,cych szybkiemu zepsuc iu. 

Art. 93, § 1. P apie ry na okaziciel a, pi'en ; ądze 
z,agraniczne i inne ruchomości, mające cenę ta rgową 
lub gi,ełdową, komorn:ik sprzeda z wolnej ręk,i p o kur
sie dz.iennym. Jeżeli sprzedaży nie da się osiągnąć 
w oiągu tyg'odn ia, komorn ik na wn'iClsek jednej ze 
stron prześ,l .e ruchomości komo m:kowi innego sądu, 
znajdnjącego się w większym ośrodku handlowym, 
celem ich sp.rzedaży z woln ej ręki za ce nę targową 
lub gi'el dową, pod war:uni~{.i ,em wszakże, że sbrona żą
dająca złoży w terminie oznaczonym sumę p o trz ebną 
na koszŁy przesyłk i. Z powodu uszkodzenia lub zagi
nięcia ruchomości podczas przewożenia albo prze
syłki d'tużnikow.i nie służy żadne r.oszcumie do wie
rzyciela. 

§ 2. Jeżdi sprz.edaż .z wolnej ręki nic dojdzie 
do skutku, komo mik dokona sprzedaży przez licy
tację publiczną. 

Art. 94. § 1. Licytacja odbędzie się w mieJ-
scu, gdzie s i ę znajdują ruchomości. . 

§ 2. Licy.tacja na wniosek jednej ze stron odbę
dzie się w in.nem miejscu, jeżeli to może dać korzyst
niejszy wynik. W tym celu komorn ik zarządzi prze
.wieóen~e ruchomoś ci na inne mie j sce, a w razie po
trz.eby nawet prze,śl e je komornikowi innego sądu. 
Z powodu uszkodzenia lub zag i n.i ęcia ruchomości 
podczas przewożenia albo prz,esyłki dłużnikowi nie 
służy żadne roszczenie do wierzyciela. 

§ 3. Komornik odmówi przewozu lub przesyłki, 
jeżeli strona, która wniosek zgłosiła, nie złoży w ter
minie, przez komornika oznaczonym , sumy potrzebnej 
na koszty! związane z przewozem Lub przesyłką . 

Art. 95. § 1. Komornik ogłosi o licytacji przez 
obwieszczen ie, w którem wymieni: 

1) miejsce i czas licytacji; 
2) ,ruchomości, które mają być sprzedane, z po

daniem oich rodzaju i łącznej sumy osz.acowania; 
3) miejsce i czas, kied'y można oglądać rucho

mości. 
§ 2. Odpisy obwieszczenia komornik doręczy 

stronom ora z dozorcy najpóźniej w terminie, prz,ewi
dzianym do ogłoszenia obwieszczeń. 

Art. 96, § 1. Najpóźniej na trzy dni przed licy
,tacją, a gdy licytacja ma się odbyć wcz,einiej nuż po 

piętnastu dnia ch od daty zajęcia, na jeden d zien 
przed licytacją, kOr!:ornik umieści obwieszczenie o li
cyta cji na drzwiach zc.::wnętrznych dornu, gdzie się 
m a odbyć hcy tacja, onz prle:He obwieszczenie do 
ogłoszenia wc wła3civ,rym urzędzie gminnym, a nad
to, gdy uzn a to za potrzebne, zarządzi ogło szenie in
nym sposobem, w danej miejscov,rośc i przyjętym, ce
lem rozpowszechnienia wiadomości c l isytucji. 

§ 2. Obwies zczeli.nie oghsza się w urz~dach 
gmin miejskich, b ędących s i edzibą sądu okręgowego 
bądź jego wydz.iału zamiejscowego. 

Art. 91. § 1. Jeżeli wart oś ć rLichomości, które 
mają być sprzedane, oznac,zon,3 zc-: t a ła na. s umę wyż~ 
szą niż pięćwt złotych, k'JIll orn ik zamieści takż e jed
norazowe 'oowi::: szcz enie w dziel1ln·ku poczyLlym 
w dan.zj miejsG.owości. O ile to jest możliwe, zamias t 
poszczególnych obwi e szczeń należy ,po cbwać zCLOro
we obwieszczenia D termi nach sprze::l a ży ,rucho!l1 ) .ś ci , 
choćby należący t.: h do różn ych 2łużn :ków i choćby 
terminy te przypadały na różne dni. 

§ 2. Na waiosek i koszt strony komorn ik z.arzą
dzi ogłoszenie również w inny odpowiedni sposób, 
'przez nią wskazany. 

Art. 93. § 1. KO<ffiornik To zp cc zyna przeta r g o d 
wy-wlOłania ceny, któr a jest połową sumyoszacowa
nia. Cena wywalania jes t najni;:;szą, za k'[órą można 
zbyć r uc},oa,ości . 

§ 2. Rzeczy ze złot ,a, platyny i srebra wywołuj e 
się w sUr::l ie osza cowan ia , n ie mogą być one zby te 
2.a ceT.f{ niższą od warto~ci krus.zeu. 

Art. 99. § 1. Przetargu nie można roz,p oczy
nać później niż w dwie god ziny po ,czas ie, oznaczo
nym w obwiesz czeniu. 

§ 2. W przet.argu nie mD1ą llcze s Laiczyć: dłuż
nik, kDmorn.ik, jego m::dżoneki dz : e ·~i Oi"iaZ os'oby 
obecne na licytacji w charakterze urzędowym. 

Art. 100, § 1. Komornik wyst:J.wia na sprzechż 
,kolejno poszczeg61ne ru:::]wmaści lUD Fos zcze.~ólne 
grupy, obejmujące ,ruchc.ffiości tego sa mego w dzaju, 
a z,arazem wymienia sumę o sz:J.covian ia i cenę wywo 
łania. Cłużnik może żąda ć, aby ruchomoś c i b yły w y
stawione na sprzed'aż 'Ni ko!ejno ś ::/i praz nic.;o vls.ka
za ne j. 

§ 2. Przetarg odbywa się usL'1j~. 
§ 3. Zaof iarowana cella przes t::t je wiąza ć uczcst ~ 

nika licytacji, j eż,eli inny ucz,estnik postąpił cenę 
wyższą· 

Art 101.. Jeżeli po wywołanill nikt nic zad:a 
ruje przynajmniej ceny wyw.)łania . kOlTtarD !k sLlier
.dz,a w prrotokólc, że hcytacjanie da s złJ d,} sku t~w . 

Art.. 102. JEżdi suma, cs i'l~ n: ~h ze s pr z ci ch;~y 
częśd z,ajętych iru: lhomo:'; cj , wysla,i'c za n.a zasp-1koj 2-
nie posz ukiwanycbnal·eżnoś ·c.i i kosztów eifc : ku!: / j
nych, komornik przerwi.e l icy tację i zW Dln-i pozo s ta łe 
ruchomości z pod z,ajęcia. 

Art. 103. Komornik udzieli przyb:cia, czyli 
przyzn a włas ność sprzedanej ruch c;n1o~ci, os obi.'? , 
która zaofiarowała n.ajwyższą c enę, jeżeli po trz,y
krotnem wezwaniu do dalszych p 9stąpiell n ikt więc e j 
nie zaofiarowa ł. 

Art, 104, § 1. Wie rzyciel lub dłu'żnik mog't za
skarżyć ud zie·lon e przybicie w razie naruszewa prze-
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pilsów o publicznym charakterze licybacji, o najniż
sz'ej cenie nabyc.iai o wyłączeniu od udziiału w pne
targu. Skar~a pow,inil1,a być zgłosz.ona do protokółu 
licytac'j i. Niema skargi na udzielenie przybicia rucho
mo ś'ci , ulega j ących szybkiemu zepsuciu. 

§ 2. Na postanowienie sądu. wydane na sku
tek skargi, służy zlażalenie. J eż.eli cena nabycia prze
wyższa pięćdzies i ąt tysięcy złotych . na postanowie
nie sądu okrę g'owego służy da:Jsze zażalenie do sądu 
apelacyjnego. 

§ 3. Gdy.by sąd w ciągu dwóch tygodni skargi 
n,iero zshzygn ął. nabywca może się zrzec nabyci,a 
;i odebrać zapłaconą sumę . 

Art. 105. § L Nabywca obowiąz any jest całą 
cenę nabycia. jeżeli -ta nie prz,ewyższa pięciu tysięcy 
zŁotych, u! ,śc i ć natychmiast po udzieleniu mu przybi
c ia. Jeżeli ceny nie uiści. traci prawa, wyn,ikają::e 
z przybicla , i nie może uczes tniczyć nadal w licytacji, 
a kOrllowik wznowi niezwłocznie prz.etarg na tę samą 
Tuahomość. rozpoczyna j ąc o,d ceny wywołania. 

§ 2. Sąd na wu,i,os ek komornika nałoży na na
hywcę, który nie uiś cił natychmiast całej ceny, 
gr,zywn ę w wysokośoi jednej piątej części ceny. 

Art. 106. Jeżeli cena nabycia przewyższa su
mę pięciu tysię cy złotych, nabywca powinien .złożyć 
natychmiast jedną piątą część tej ceny, nie mniej je
dnak ni ż p ię ć tysięcy złotych, resztę zaś do godziny 
dwunastej dnia następnego. Nabywca, który w tym 
t e rminie nie zapłaci reszty ceny, traci zlożoną jedną 
piątą część, licytacja zaś uznana będzie za niedoszłą 
do skutku. 

Art. 107. Piąt.a część ceny, pobrana ·od na
bywcy w myśl dwóch poprzedzających artykułów, 
użyta będ'z i e na z,aspoko jenie wierzy:: ieli , a gdyby to 
okaza ł o s ię ni epotrzebne, otrzyma ją dłużnik. 

Art. 108. § 1. Nabywca, który zapłaci całą ce
n.ę, staje się właścicielem nabytej mchom::>ści i po
win/len ją na.Łychm i:ast od,ebrać. 

§ 2. Ruchomości sprzedanych n.ie wydaje SLę na
hywcy, jeże li: do p.ro tokółu licytacji zgłoszon,o skargę 
n.a przyb.icie w przypadkach, gdy taka skarga jest 
dopuszczalna. 

Art. 109. § 1. Jeżeli licytacja nie doszła do 
skutku, wienzy cid może w ciągu dwó~h tygodni żą
dać wyzna.cz 2n ~ a drugiej licytacji lub przejąć na wła
snoś ć niesprzedane ruc,homośc i lub n-ield óre z nich 
w cenie ni~e niższej od trzech czwartych części sumy 
oszacowanIa. 

§ 2. Jeżeli egzekucję prowadzi kilku wierzy
cieli, piel'wszeń stwo przej ęcia ruohomo'ści na własność 

. służy 'temu, k tóry ofiarował najwyższą cenę, a plr'Zy 
równej oeni'e bemu , na którego żądan.ie wcześniej d;:,
konano za j ęc.i a. Oświadczeni e chęci prze j ę ci 1 bę
dzie uwzględn ione tylko wted'y, gdy wierzyciel jedno
c ze śni e z wn:o < ki~m złoży aałą cenę. Własność nu
chomoś ci przechod'zi na wierzyc iela z chwllą za wia
domienia go o przyznaniu mu prze 1 ętej rzeczy. 

§ 3. Jeżeli w ciągu dwó:h tyg::>dni nie z głoszo
no wn'!osku o wyznaczenie dru<fej l.ioyta-;j i, ani ni·e 
złożono ośw,iadczleni,a o pirzejęc.iu ,ruchom::>ś s i na 
włiars n oi ć, komorn ik umorzy po"tępowanie co do nie
sprz,edanych ruchomośc:. W razie sprzecznych wnio
sków różn ych w~erz,yci,eli. z których jedni żąda j ą 

liicytacji, a in:n'iJ przejęcia na ~łasn:ość, wyznaczona 
będ z ie druga licyta cj a. 

Art. 110. Na drugiej licytacji ,cena wywołania 
wynosi dwie piąte części sumy osza'cowania. Jeżeli i na 
tej licytacji nikt nie z,;wfi.awwał nawet ceny wywoła
nia, albo jeżeli licytacja nie doszła do skutku, wie
rz,ycielowi służy prawo prze j ęci>a ruchomoIŚ ci n ia 
własność w cen ue, wynoszącej p:ołowę sumy oszaco
wania . 

Art. 111. W każdym stanie po s tępowania,ie-
. dnak n,ie w>cze.śnie j n.iż po, upływLe dwó·::h tygodni od 
zajęcia, komornik może na vtniosek jednej z·e s,tron 
,j po wysłuchaniu drugi.ej strony sprzedać zajęte ru
ch0mości z wo lnej r ęki za cenę , któr;a musi być co 
nain;tni,ej O' jedną czwartą wyższa od sumy oszaco
wanIa . 

Art. 112. Nabywca, jeżeli jest jedynym wie
rz,Ycllelem egzekwującym, ma prawo swoją wierzy
telno,ść zalic zyć na c.enęnabycią. 

Art. 113. Nabywca nie może domagać się unie
ważnienia nabycia; nie może również żądać zmniejsze
nia ceny nabyc:ia z powodu wad ,ruchomości lub z po-
wodu p0krzywdzenia. . 

O d d z l ·a ł 3. 

Wyjawienie majątku. 
Art. 114. § L Jeż·eli z protokółu zajęda wyni

kal, ż;e z ruc:homoidi należność nrie będzie w całości 
iZaspotkojona, a lbo j 'eżel.il rOs'oby trz,e::ie zgłosiły pra- ' 
Wla, uz,asadniające z"Molnlienie zajętych 'ruchom,::>ści od 
egzekucji, a dłużnik nie ma w swem władaniu innych 
ruchomośc,i, wys.tarcz,ającychna z'aspokojenie. sąd na 
wn iosek wierzycie,la. tlJakaŻJe dłużnikowi zł,oż,enie wy
kazu swego majątkuomz p r.z.ys1ięgi, że ze sweg;o.mą~ 
jątkuśw ~ adoiffi i e niczego nie z a ta i ł i że wykaz jest 
pr,ą wdz,iwy ~ zPJ,iplełny. 

§ 2. Złlożeni,a wykazU! i. przysięgi n,:,e może żą
dać w,ierzyciel. którego tytułem egzekucyjnym jest 
orzeczenie ni,ep;rawomocn\e. . 

§ 3. Na postanowienie sądu służy zażalenie. 

Art. 115. Wierzyci,el, c,hoćby egzekucji z ru
chomośc~ d'łużnika nile rozpoczął, może na po-clstaw,ie 
tytułu wykonawczego żądać zlożen:,a wykazu i przy

'sięgi, jeżel 'i upr.aw dopo d c bn/i , że egzekucja z rucho- , 
mości ni'e da zaspokojen,::a j,ego należności.. 

Art. 116. § 1. Wniosek o Mkaz,anie dłużni
klowi: złoŻJeniia wykazu i, przysięg1 sąd rozpozna na 

. posiedzeniu niieja wnem po' we zwan iu i wysłuchaniu 
stron, i eż,eli się sba wią, a przysięgę odbierz;epo 
uprawomo::nieniu się pos.tanowienia. 

§ 2 W wezwaniu do dłużnika będiz i e wymienio
na treść przepisów 'c) sku tkach niesbawiennidwa o'raz 
o skutkach ń:,e zł,ożeni'a wykazu lub przysięg.i, tudzież 
o skutkach odmowy odpowiedzi n'a zadane pytania. 

Art. 117. § 1. W wykaz:e dłużnik powinie'n po
dać m:ejsce, w k tó.re:m się znajduj,e jego mienie , o~az 
wskazać tytuły pr:awn,e i dowody, doly:ząe,e wymie
ni,onych w wykazie wiel1zybel.nośei i innych praw .ma
jątkowyoh, 

§ 2. Sąd' oraz za j'_ego z~zwolenliem wi.erzyciel 
może zadia wać dłuż,dikow,i przed przys 1ęgąpytan.ia, 
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'zmier~a·jące do wykrycia pTz,edmiotów li pr,aw, do 
;których mog.łaby być ski,emwana egze.~ucja. 

Art. 118. § 1. Jeżeli dłużnik bez uspra wiedU
w;~ająaej go przyczyny ni,e stawił się do zł,ożen.i.a wy
kazu i przysięgi, albo, st.awiwszy si.ę, wykazu nie zło
żył, bądź odmówH O'dpowi,edzi llUb złożenia przysię
gi, sąd na wnios,ek wierzyc,iela zlastosuje ch dłużnika 
prz,ymus osob.i'Sty według odpowi,ednich przepisów 
prawa niniejszego oraz zagrozi mu dalszym przymu
S'em na przypadek, gdyby w ciąg,u tygodnia po zwol
niemu n,ie dopełnił włOż,onego na niego ,obowiązku. 

§ 2. Przepisy te sliosuj,e się również w dalszem 
postępowaniu. . 

§ 3. PifZymu:$, ,osqbisly na: podstawie każdego 
p,osz.cz,ególnego postanów,ienia n~e może trw,ać dłużej 
niż dwa tyg,odJni,e, ogólny z.aś cZJas trwania przymusu 
ni.e może przewyższać sz,eściu miesięcy. 

§ 4. Na postanowienie sądu służy zażalenie. 

Art. 119. § 1. W czasie trwania przymusu oso
bistego dłużnik mOże domagać się stawienia g,o 
pt.z.ect sąd celem złożenia wykazu i przysięgi. Sąd, 
nle wzywając, wie,rzyciella, niezwłocznie przyjmi,e wy
ka,z [ I odhierze przysięgę, pocz,em zwolni dłużnika. 

§ 2. WieTzyóel, ldóry n.~e był ohecny przy tych 
czynnośdach, może żądać ponowniego w,ezwan,i:a dłuż
nika 'cetem zadania, mu, _ pytań, zm~e,rz.3.jących do wy
kr:ycia przedmiotów, d'o których mogł-aby być skiero
Wiana egzekucja. Niesl'awiennidwo dlużmika lUib od
'Illiowa odpowiedzi poci.ąga zla s'obą sklutki, wym~enio
ne w artykule poprzedzającym. 

Art, 120. Dłużnik, który złożył przysięgę lub 
odbył przymus osobisty w ciągu sześci'u miesięcy, 
obowiązany jes:t d<o złożenia nowej przysięgi na żą
danie tego samegi;) lub inneg,o wi'erzyciela tylko wte
dy" gdy wierzyciel uprawdopodo.bni, że dłużnik na
był później majątek, do. któr.e~o może być skierbwa
Inia egzekucja, albo gdy . .od czasu złożenia przysięgi 
lub od'byc.i!a przymusuosobtisteg:o upłynął ohes laL 
pięci'lL 

Art. 121. Nie składa wykazu majątku i przy
s,ię~i! .oslOba, znajdująca się pod opieką. Obowi.ązek 
ten ciąży nla opiekunie. 

Hozdzi' ał II. 

EGZEKUCJA Z WIERZYTELNOśCI PIENIĘż
NYCH l INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH. 

Art. 122. § 1. Egzekucja z wierzytelności pie
niężnych i inlnych praw majątkowych n;ależy do ko
mornika sądu, w którego ,okręgu dłużnik ma z,amiesz
kanie,a j ,eżeli, w P<olsce nie ma z\ami,eszkarria - do 
Ikomornika sądu. w kt,órego okręgu d.łuż'uik przebywa, 
Ja gdy miejs,c~ tle nie są znane - do komornika sądu, 
w którego okr.ęgu dłużnik ma przedsi,ęb~orstwo. 
Wszakże egzekucja z innyc:h praw mljątkowych poza 
wtierzytelnością należy przedewszystkiem . do ,komor
il:ika, w które,go, okręgu prawo jest wykonyw:ane. 

§ 2. Jeżeli dłużnik n i,e ma w Pols.c,e ani, zami,esz
kania, 'ani mi,ejsca pobytu, an~ przedsięh~orstwa, 
IZgzekrucja należy do komornika sądu, w którego okrę
,gu znajduj,e si:ę rz:ecz, stanowiąoa zabezpieczenie wie
rzytelności lub innego' prawa mająt.koweg'o.Gdy za
bezpieczeni.a niema, egzekucja nateży do komornika 
sądu, w któr,e~o okręgu mazamieszkan,ie ,osoba, ZQ-

howiąż:ana wohec, dłużnik'a (dłużnik w,i,e:rzyte1ności 
Ilub ~nnregor pr.awal majątko,wegoJ, a jeżeli: os'oha ta nie 
ma z,am:reszkmia, - dOI komOrrnika sądu, w którego 
,okręgu on:a przebywa, w br.aku z;aś i tych pod'staw -
do komornika. sądu, w które.go .okrę,guos,oha ta ma 
przedsięb~ors two. 

Art. 123. § 1. Egmkucja z wierzyteln.o,ści i itr
iDydh praw mająfkowych, związanych z posi;ad ?-.niem 
dokrumentu, prz'enorS:zlonego przez, indos, lub doku
mentu, iDra nazwis!ko ozn!ac.z,onej .os.oby wystaw~onego, 
któr,eg:o posmdaruie jest koniecznym warunkiem wy
k.onani.a prawa" należy d,o komornika, w ktÓ'!.ego, okrę
gu dokument si,ę znajduje. 

§ 2. Ten sam komornik, u którego wierzyciel 
z~las~a wnilOselk Q z,a jęcie ruchomości, il1Ja pods ta wie 
tego wniosku dokona równi,eż zajęcia wierzytelności 
lub iirlnych pnaw maj,ątoowych, zw::ązanych z posia 
daniem dokumentu, je.ż:eli znajdzi-e dokument w po'
siadan'Lu dłużn.ik'a. 

Art. 124. § 1. Do egzekuc,ji z wierzytelności 
.Jru:b i1nnego pr,awa majątkowego komornik przystę
puje prz,ez ,ilCh .zajęoie. Cdem z-ajęci.a kom,Jrnik; 

1) z,awiadomi dłużn ika, że n;e woIno mu z a jętej 
sumy lub innego świadczenia odbierać, ani ni.emi aOZ.

porz ąd:z,n,ć , jalk również ni,e wQlno mu rQzporządzać 
z,abezpieczeniem dl.a nich usta!l1l'Jwionem; 

2) we,zwi'e dłużnika wie.rzytelna5ci lub prawa , 
aby należn.ej od ni-eg,o sumy lub świadczenia nie 
uiszczał dlużniknwl egzekwow.anemu, a n,ateżn.e su
myz.łożył komornikOWI] lub do depozytu s ąd: :J wego. 

§ 2. J e dntoc z e,śnie komornik wezwie dł użuika 
zajętej wi,erzytel:ności lub prawa, aby w ciągu t y
gpdni.a zlożył .oświad 'czenie; 

1) czy dłuin.i.kowi należy S.iię od niego zajęta 
wierzytelność, lub c.zy uznaj.e z.ajęte prawo; 

2) cz,y z,ajętą wieirzyt,elność uiści, czy też od
mawia uislczen.iai !z jalkj'ej przyczyny; 

3) czy 1> w jakim sądz,:,e lub przed jaką vdadzą 
toczy Silę albo' tocz.ył.a się s;P.T'aw:a lO zlajętą wi.erzytel
ność hlbprawQ'. 

§ 3. Zlaj ,ęci,e jest dokon.ane z chwila doreczen:ia 
Wlezwamia dłużnlikow~ z.ajętej wierzyb~lno.3~i lub 
prawa. 

Art. 125. · Skutki z.ajęcia powstają, ch ociażby 
wezwanrie n:ie było jeszcz,e doręczone dłużniko wi za
jętej w.i.erzytellIlJo~ci lub pnawa, jeżdi z.awia d,omi,eni.e 
:0 ziajęciu do.ręQz,onc był,o jednej z Qsób, hi.o.rących 
udział w akc.ie prawnym, dotyczącym tej wierzytel
ności hl!b prawa, a. kontrahen!t tej osoby Q tern wie
dział. 

Art. 126. Jeżeli prawo majątkowe, któr e ma 
być z'ajęte, jest Ueg'.o rodzaju, iż n'i,cma o znaczonej 
,osoby, Qbciążonej obowiązkiem wobec d'łużnli k a , za
jęcie j,es'l dokona:ne z chwi,lą doręcz,enila z,awiadomie
n:ia cLłużnilwwi. 

Art. 127. Na żądanie wierzy'cieIa komomik 
sponz.ądzi .op:is zajęteg:o prawa majątkowego. 

Art. 128. § 1. Jeżeli ma być zajęta wierzytel
;ność, przypadająca dłuzniJkoWli od Skarbu P al'ls[v,a 
.lub związku Ikomunalnego, ,albo od instytucyj i fun
dusżów w ich zarządzie będących, z,a dłużnika Wi 2 -

;rzytel ,ności uważa się urząd, który pow.otany jest do 
wydania p01ec,enÓJa. wyplaty. Na żądacie wierzyciela 
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wezwanlle d!oręczone będ'zie także kasie, która 1113. 

dokonać wypłaty dłużniJwwi; kasa wstrzyma wypła
tę, choćby już otrzymał::t polecenie wypłacenia dłuż
nikowi należnej sumy. Wskazanie uf.zędu, k(ót-y jest 
powołany do wydalnlia polecenia wypłaty, i kasy, któ
tra ma dokonać wypłaty, jest obowiązkiem wierzy
ci,ela. 

§ 2. \X/i,crzytelność, przypadająca dłużnikowi 
od Skarbu Pal1stwa lub związku komunalnego z ty
tułu dostaw lub robót, nie może być zajęta przed 
ukO'llczeniem dostavly lub rob:)ty, chyba że chodzi 
o roszc.zenia pracowników dłuźn i'ka z tytułu pracy, 
wykonanej przy tej dostawie lub robocie. 

Art. 129. Dłużnik zajętej "vierzytelności lub 
,innego prawa majątkowego, któ.ry na. wezwanie ka
mornika' ni'e t:.łożył n:ależyteg:o, o.świadczeni3., nieza
leżnie od odpov'iiedzialnośc.i według zasad prawa 
prywatnego za wyrządzoną przez to wierzycielowi 
szkodę na wnlas,ek w'ierzyciela może być sl~'\Z.any na 
g,rz.ywnę do dwustu złotych przez sąd. grodzki s"vego 
mi'ejsca z!amies'zkain,ia. Przed wyd,amem orzeczenIa 
sąd wysłucha dłużnika. 

Art. 130. § L \Y/ierzycieldo wysokości przy
pada i 'lcej mu sumy może z mocy samego za i ęCLa, wy
ikonywać wsz"elbe praw;a dłużnika celem poszukIwa
nia, Z'ajętej sumy lub świ3.dczenia. 

§ 2. Na ż·ąd.an:ie wierzyciel.a komor.nik wyda mu 
odpo\i',iedJ1ie zaświadczeni,e. 

§ 3. \V'ierzyciel, wnoszący powództwo prz.eciw
ko dłużnikowi Izajętej wierzyteiności lub inn,,~ga pra
W~1. majątkowego, powinien przypozwać dłużnika 
'egz.ekwowanego, 

Art. 131. § 1. Na wniosek wierzyciela komar
Ilik odbierze 'dłuż.n:ko'Ni dakumenty, stanowiące da
wćd wierzytelności lub innego prawa majątkowego, 
i złoży j,e do depozytu sądowego.. 

§ 2, Jeżeli wie.rzyci,el zglasz:a wniosek, aby ode
.hranie odbyło się IN jego OheCD!Ości, !k,onlornik zaw!a
domi'go o terminie tej czynności. W razie ni,esta WJe
~ia się wierzycieia czynność nie będzie dokonana. 

§ 3. Dłużnikohovriąz'any jest udzieIi,ć wierzy
c.i'clowi, w.szdkich wyj,aśnień, patrzebnych do docho
dzen ia praw przeciwk,o dłużr:i<lwwi zajęlej wierzy tel
UrOści iub pmwa, 

Art. 132, § 1. Zajęcie wierzytelności lub in
nych praw maiątko"vvch, zVviązanych z pa,siacl,a
niem dokumentu, odbywa się przez od'Cbrame do
kumentu dłużnikowi lub osabie trzeciej. która zgo-

-dzi się na wydanie dokumentu. 
§ 2. O dokonaniu zajęcia komornik zawiado

mi wierz,!c;ela egzekwniące~o, clłużn:ka egzekwo
wanego oraz dłużnika wierzytelności lub prawa. 

Art. 133. § 1. Jeżeli wierzytelność, związana 
z posiadaniem dokumenlu, może być odebrana za
raz lub po wypowiedzeniu. komornik dokana w mia-

• ~ '. 1 ~ • 1 • 
rę potrzeby '\\1ypOW1ec!zeDla l pOClE:]ffile POSZlL{lW1ną 
sume. Róvvnież dokona czynnoś ::i zacho\vawczych 
na v~niosek wierzyciela lub dłubikil, jeżeli zajdz:e 
teó'o potrzeba, 

,., § 2 \Y./ razie potrzeby inr:ych czynn. ości c.c-
łem "c;"r5";e ro ;a zajęte; wierzytelności w:erzvslel 
lub d'lu~;;i '~~102ą ~a j pośrednictwem komor~ika 

zgłosić da sądu wniosek o ustanowienie kuratara. 
Sąd może kuratorem ust",now:ć także wierzyciela. 

§ 3. Ta samo stosuje się adpowiednio do 
innych praw majątkowych, związanych z posiada
niem dokumentu. 

Art 134. § 1. Następne zajęci.a wierzytelności 
lub praw majątkowych, związanych z posiadanje~l 
dokumentu, będą dokonywane przez zaznaczente 
na protakóle pierwszego. za jęcia 

§ 2. O nowem Za)ęclU należy zawi.adomić 
oprócz dłużników i wierzyc.:da również poprzednifch 
wierzycieli. 

Art. 135. § 1. Jeżeli zajęte zasŁała prawo, 
z mocy którego mają być wydane dłużnikowi rucha
mości. będ·ą one wydane komarn:kowi w miejscu, 
gdzie mialy być vlydane dłużn:kowi. Za jęcie rucha
mości dokonane je3t przez samo z.ajęcie pra'lva. 

§ 2. Dalsza Icgz,ekucja z tych ruchomości prla
Wladzon,a 'będzi.e wzdług przepisów o egzekucji z ru
chomaści. 

Art. 136. § L Jeżeli zajęt.e zostało prawo, 
z mocy któregO' ma b'yć wydana nieruchomaść, ko
mornik wydaną mu nileruchomość fodda dłużnikawI, 
a. w raz.je potrzeby ustanoW~Ot1emu przez sllebie do
zorcy. 

§ 2. Dalsza egzekucja z tej nieruchomości pro.
wadzona będzie według przepisów o egzekucji: z nie
ruchomlo~ci bądź o zarzącl:zie przymusowym. 

Art. 137. § 1. Jeżeli zajęte zasŁała prawa, 
z macy któreg,c< dłużnik mo'ż,e żądać dz,il3.łu majątku, 
zajęcie obejmuje wszystko to, co dłużn,ikow.L z dzia
łu przy,padnle. Jeżeli wierzyciiel w CLą1u miesiąca 
pa ukończc'ni::l działu nil2 roz,poc.zni,e 'egzekucji. z mile
nia przypad-lego dłużn:kbwi, przedmioty ma.jątkowe, 
do których egzekucji nieskierowaL będą wolne 'Od 
zajęcia, 

§ 2, O zajęciu komorn~k zaw~adomi wskazane 
przez wi,zrz.yciela osaby, prze:.iwko którym dłużnli
kO\vi służy prawo' żąd,ania dz.iału. 

Art. 138. Jeżeli zajęte została prawo, z mocy 
którego. osoba, obciążona OhO'Wiiązkiem, ma według 
wyboru dłużnika egzekwowanq~o arbo zap.łacić sumę 
pieniężną, albo spełnić inne świadczenie, prawa wy
boru przechodz.il na \v:ierzyc::ela., jeż'eli dłużnik, we
zw,any prz:ez komornlika do dokonania wyboru, w cią
gu tygadni,a z. tego. prawa nie skarzystał. 

Art. 139. Jeżeli wierzytelność lub prawo ma
jątkowe jest zahezpieczolne poręczeni!em albo, zasta
wem, niewpvs.anym do księgi hipotecznej, kl,Jmornik 
na wniosek w:i,erzyciela zawiadomi także poręczycie
la albo, właśc:.ciel:a przedmiotu lub prawa, zastaw,em 
obc.iążolTItgo, iż zajętej sumy lub świadczenia nilC wol
no uiścić dłużn,i,kowi. 

Art. 140. § 1. Zajęcia wierzytelności lub in
nych praw majątkow'ych, z.abe,zpi,eczi:Jnych wpisem 
hipotecznym, doko.nywa się na wniosek wk~ifzyciela 
przezodpowi.ed'ni wpis d:o księgi hipobecz:nej. 

§ 2. Jeżeli właś:;:ci.zl nieruchomości odpowie
dó:t!lny jest tylko rzeczowo, komJrnik na żądanie 
w:,erzyciela dokona zajęcia u dłużruika os,obi:;Łego. 

Arf. 141, Zajęcie sum, płatnych 'perjodycznie, 
obejmuje także wypłaty przyszłe. 
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A r t. 142. Zaięcie plac i innych sum, przypa· 
dających ze stosunku s ł uibowe20, obowiązuje bez po · 
trzeby ponbwnoega: za jęci!!. b,kże 'O s.01:J~, na którą 
przesz.ły obowiązki poprzcdn::e~() s ł u żbodawcy, je' 
żeli osoba la o zajęciu wiedziała. 

Art. 143. Jeżeli obowiązek dłużn i k a zajęte j 
wierzylelnosci lub innego pr.awa majłtko:.vcgo zale
ży od swiadczenia wzajemne~J, które ml. spełnić 
dłużnik egzekwowany, a które polega !La wydaniu 
)';leczy. znajdującej się w jego wh.da niu, sąd na 
wn1.osek wierz,ycda i po- w.ysłuch:tu:u o.33b intereso
wa'nych poleci komorr.likow'j odebran~e tej rzeczy 
dł użn,ikowi e.gzekwowanemu. gdy jego obowi'ize·k wy
dania rz.eezy dłużnŁkowi zajętej w.ie rzylelnoŚ'::i lub 
pra wa jes t już orzecz,::my praWOr.1o:nym wyrokiem 
lub stwierdzony illOym tytułem egzek ucyjnym. Na 
postanowienie s ądu służy zażalenie. 

Art. 144. § 1. Jeżeli po zajęci u wierzy telno
id lub pr,awa majątkowego wykonani::: praw d ł użni'
ka p~zez wierzyciela 'natr,1. ria T\,c1. zn,:tczn.e trudności, 
sąd na wni,osek wierzycielilJ lub d.łużnik a wyznaczy 
kuratoI'a c.elem wykon.an~a tych praw. ])0 sądu na
'leży też bliższe oz,nacze:1ie czynności Ikurat.:).ra, 

§ 2. Na postanowien ie sądu, oddalające wnio
sek, s ł uży zażalenie. 

Arl. 145. § 1. W przypadku zajęcia praw.:t 
majątkowego sąd mQże na wniO'ick wie.rz'jciela po 
wysłucha.niu dluż!lika n:a kazać zarząd przymusowy 
lub sprzedaż prawa, chyba że wyrząd z i l.oby lo znacz
ną szkodę dłużnikowi. Na postanowienie sądu słu
ży zaża lenie. 

§ 2. Do s przedaży stosuj~ się odp.owiedn:o 
przepisy 10 sprzedaży ru ~homości. 

§ 3. Prz.ep is y poWyŻSZ.2 n:e dolycZą wief7rytel 
lIlości pienlęż nych. 

Rozdz ,i· ał lI I. 

EGZEKUCJA Z N I ERUCHOMOŚC I. 

Oddzia ł 1. 

Zajęcie. 

A rt. 146. § 1. Egzekucja z n i cr uchontości na· 
łeży do komonuka teg o sądu, w którego okręgu nie· 
ruchomość jest poł ożona. 

§ 2. Jeżeli nieruchomość jest położona w okrę 
~ach kilk u sądów, wybór sądu lIlalzty do wie,rzyciela . 
Wszakże z postępowani.em, ws.zczęhem przez jedne
go wierzycie la, połączol1lc będą postępowania. wszczę 
te przez innych wi:erzyc.ieli. W tym ce.lu komornik. 
<który rozpoczą.ł egzekur.ję. o wszc.zęciu a lfL'lstępnic 
o ulmńczeniu egzekucji zawiadomi komornika , do 
którego , slosow,n1e do paragrafu p.:lp.rzedzającego, 
mogł·aby należeć egzekuc ja. 

A rt. 147. W sku tek wni osku wicT7.ycie.Ja 
o wszczęcie egzeku.o::ji z nieruc homosci, we wu iosk u 
.wymienionej, komom:k wzywa dłużni.ka, aby zapł a 
cił dług w ciągu dwóch tygcdni pod rygo,rem pr.z ystą · 
pienia do opisu i oszacowania . 

Art. 148. § 1. Egze k ucja z ułamkowej c zęści 
ui;cruchomośc.i hipotekowanej może by': pr,')wadzona 
przeci wko współw.!aś -:.'cie l owi' tyl ko wówczas, gdy 
część ta nie jes l obciążooa ł ącznie z innemi częśc.ia. -

mi nieruchomości, . Jeżeli ca.la ni':."rucllOnlOŚĆ obc.iąio 
na jesl h ipolelq, wierzyciel le j hipoteki może wnie . .!;ć 
Q jej podzi",! odpo w,iednio do warlo.śet p:>s zczegól 
nych części ułamkowych. 

§ 2. Wierzyciel, mający 'Zabezpieczenie n'a czę 
ici , do której .srkjerowano egzekucję, oraz na d'nnych 
częsciach, może odpowiedn io do pos~cze~ólnych cze,: · 
.ści podzielić zabezpieczen:e swojej wie,rzytelności ; 
w tym przypadku może być wszczę~a egzekucja 
z ułamkowej czę:ki nieru:!lOmo:l:i z uwzględnieniem 
tak podzic!onc.!to zabezp:ecz-cn!<l. 

§ 3. Opisowi i oszacowaniu podlega cab. niem
chomosć, sprz.ed3%y zaś tyl ko c zęść, Il'!ależąca do 
dł użn il<3 . P r:.:.epis ten stosu je się Itakie do nierucho
mości niehifo lekowan ej. 

Art. 149. § 1. J ednoczes"ie z wy~b!lient 
dłużnikowi wezw:l1lia komo rni k przesy ła władzy hi
polec,znc j wniosek o dokonanie wpisu o wszcz~ tej 
egzekuc,ji we wła:ici wej księdze h ipoteczl1-z j. Prawo 
z,głosze::i a tego \'(,niosku służy także wierzyci·clow.i. 

§ 2. Jeżeli nieruch omość nie ma urządzone j 
księgi hipotecznej, komorn ik o wszczęciu eg:.!cku
cji zawiadamia sąd grodzki według mie jsca poło· 

,żcnia ;Jieru:.:homQści: celem wc:.ągn.ięcia odpowied· 
niej w=mianki do wykazu zajętych nieruchomośc i 
niehipolekowa n ych . 

Art. 15!! .• ~ 1. NierucLo!1lość w s tosunk'J. da 
dłużnika jest zaję{a z chwilą doręczenia UlU wezwa · 
nia. W stosun k u do tego dłużnika, jeżeli mu jeszcze 
nie do ręczono wezwania . jako t eż w stosunku do osób 
trzecich, nie,ruchomosć j~ ~l ,zajęta z ch ... rilą dokona· 
nin. wpisu w księdze hipotecznej albo wciągn i ę:ia 
wzmian,ki. do wy~azu zajętych nieruchomości niehi· 
potekowanych. 

§ 2. Jednakże w stosunku do każdego , klo wie. 
dz.i.J:ł o wszczęciu egzeku:ji, skutki zajęcia pow s tają 
z chwJI.." gdy o wszczęc,iu egzeku: ji powziłl wiado. 
mość, choc:ażby wezwanie nie był o jeszcze wysiane 
dłużnikowi, albo wpis w księdze hipo tecznej bb 
wzmianka w wykaz:i.: zajl;lych nieruchomości nie t)\'!y 
jeszcze dok onane. . 

Art. 151. § 1. Postępowanie e~zekucyjne, do. 
tyczące kilku n:erudlOmoścj, tego sa mego dłużnika , 
komornik może przed ukończeniem opis u poł ączyć na 
wniosek jedne j z'? stron w jedno p osLępowa n:-e, je
żeli połączenie przycz yni się do up roszczen i.:!. dalsze
go postępowania albo dl') korzystni ejsi'.e j sprzedaży 
,nieruchomości lub zmn.iejszcn:a koszlów, a niem:t 
pr zes.zkód n<>,[ury prawnej IttD gospodarczej. 

§ 2. J eżeli jedna k post~powan:e dotyczy ;ed
ncj lub kilk u nie ruch')moici, p:>łoż onych w okrę;,!ac~l 
róinych sądów grodzkich , po ł ączenie zarządzi ~r,d 
,Q,kręgowy, bezpośrednio prl.elaLony ill.:l.d s~ d em 
grodzkim, w k~órego okręgu poslępGwanie było 
wcześniej wszczęte. 

§ 3. Poslęp:lwania egzeku:yj ne. dolyczą::z- cz~ 
.seJ ułamkowyoh tej samej n:eru:hom'Jści , oraz !los!ę 
powania, dotyczące częki nieruch'.:Jm:)śd ; jej cało
sei, mo~" być po ł ączone przez komornika w jcd'Jl o po ~ 
stępow,anie, 

A rt. 152. Wierzyciel. który skierował c:;zc 
kucję do nieruchomości ~:) j.zj zaj~ciu prze;; j,nncg ') 
wierzyciela, przyłącza się do postępowania wszezf;;-



1898 Dziennik Ustaw. Poz. 803. Nr. 93. 

t ego wcz,eśniej ir nie może żądać powtórzenial czynno
ści już dokonanych; pozatem ma te same prawa, co 
,i p.ierwszy wi.erzyciel. 

Art. 153. Celem dopi'bowania praw osoby, 
kMre j mi'cjs'ce pobytu ni'e jes t zn.ane i, k tórej z p owo
du nieobecności nic można uskutecznić doręczeń, sąd 
iIlaJ wniosd{ komornika, który w nazie potrz,eby wnio
.sek ten zgł.os'i z urzędu, us ia,nowi kur.atora clo za stę
powania os'Oby nie'Obecnej. Kur.at'Or obowiązki swe 
.spraw'Ować będ'zi.e takżle w interes'ie wszystkich in
nych IOsób, którym w dalszym taku po'stępawa,n,iJa do
ręczenia nie będą magły być uskutec znione. Wspólny 
kurator może zastępować ty lko. asoby, których inte re
sy nie są mię dzy sobą sprzeczne. 

Art. 154. § 1. Zajęc ie nieruc,h omości abejmu
je wsze1kie jej przynależno3ci i prawa, wynikające 
z umów ubezp:,ecz,enia przedmiotów, podlegaj ących 
zajęciu, tudzież należności z tych umów już przy)a
d'ając.e, ;'eżeli według treśc i umowy przez,naclOne by
ły na przywróceni,e rzeczy do poprzedniego sta'nu. 

§ 2. Za jęcie obejmuje także wprowadzo.ne póź
mej przyna:leżności oraz później wznies:one budowIe 
i posadzane r'Ośliny, jak również p rawa z umów ubez
p ieczenia później zawartyoh. 

Art. 155. § 1. Zbycie nieruohamości po zaję
ciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. 

§ 2. Nahywca może uczcs Łniczyć w postępowa
niu w charakterze dłużnlka. \Y/ każd~ylffi razie czyn
ności egzekucyjne są ważne tak w stasunku do dłuż
nika, jak i w stosu n:ku do nabywcy. 

§ 3. Inne zmiany w sŁani,e hjpotecznym, zaszł.e 
po. d,okananiu wpisu o wszczęciu egzekucji, nie mają 
wpływu na d:alsze postępowanie egzekucyjne. 

Art. 156. § 1. Zaję{ą nieruchomość p ozosta
wia się w z.arządzie cUużni.ka, który co do spasobu za
,r'ządu stosawać się będz i.e do przepisów o zarządzie 
przymus'Owym. 

§ 2. Na wniosek wierzycie:la lub innej oso
by, która ma prawo do z,asp::Jkojenia z zajętej nie
'ruchomości , sąd odejmie dłużnikowi zarząd i usŁano
wi zarządcę, który również 'Obowiązany jest stos'OWiać 
s:ię do. p rzepisów Q zar z ądzie przymusowym. 

§ 3. Czysty dachód, osiągnięty da dnia przej
śóa własności sprzedanej n: eruchomo~ci na nabywcę, 
dc.łącza s,i ę do ceny, która będzie uzyskana za n ie ru
chomaś ć. 

Art. 157. Od ch"NiE zajęci a dłużnik nie może 
zbywać ani z,astawiać rzeczy, będących przynależno
śch z.a ' etej nieruchomości, z viyjątkiem jedynie ta
kiegO' zbyC'ia, które jest niezbędne do podtrzymania 
pra v.,idłowego gospodarstwa . 

Art. 158. § 1. W ierzyciel albo inna osoba, 
mającia prawo da zaspakojenia z zaj ęte j nierllcha
mo,ści (ucz,estnikJ, jak rbwnież nabywc,a n:eruchoma
ścina, licytacji, może w droche powództwa ż {dać 
unieważnienia umów, datyczących te j nieruchomo
ści lub nawet ty]'ka jej przynależnośc,j, jeżeli kontra
hent dłużnika d'ziałal \1/ złej wierlle. 

§ 2. W tym p;·zync;.dku wła{ciwość sądu ozna
cza się według siedziby sądu, którego komornik pro
wadzi egzekucję. 

o d d z i a ł 2. 
Opis i oszacowanie. 

Art. 15<). Da opisu i oszacawani'a nierucha
rr.nści komornik może przystąpić dopiero po upływie 
miesiąca od daty d'O.ręczenia dłużnikowi wezwania 
do zapł aty długu. 

Art. 160. § 1. Przy wnio sku o ,dokonanie opi
su i osz.a·cowa.nia wi,erzyciel pov,-inien.: 

1) złożyć wyciqg z wykazu hipotec.z.nego, a je
że1:i ni,enchomo'ś ć jest nj,eh'potekowana - zaświad,
czenie wład:zy 'administracyjn'Cj państwow.ej lub sa
morządowej, że dłużnik jes t właścicizlem lub pasia
daczem ni,eru:homo.ści; przy nieruchomościach z,aś 
w.dągniętych do katastru - nadto. wycliąg 'z katastru; 

2) wskazać miejsoe zamie8zkania osób, które 
nale.ży zawi.a domić o termin ie opisu i os·zacowania. 

§ 2. Doku m en Łów, wymienionych w paragrafie 
poprz'edz.a i ącym, może róvmież zażąd,ać od właśoi
wych władz kamornik. 

Art. 161. § 1. O terminieapisu i osz ac owa
nia komomik za wi.adamia dłużn:ka" wierzycie1.a, os'O
by, mając e prawa zabezpieczone bipotec,znie, oraz in
nych uczestników, o których ma już wiadomość, tu
dzież osoby, mające z mocy ustawy rz,ec.zow.o obowią
zuj'qce prawo 'Odkupu (wykupu) lub pi:erwokupu 
(pierwszeństwo kupna). 

§ 2. Korno'f,n:.k w:ezwi'e przez obwi'esZCizenla pu
bliczne Vakże wszystkie inne osoby, aby przed ukoń
cz,e:niem opisu zgł.o.3i:ły swa;'e pr,awa do n1i'eruchomości 
lub jej przynal eżnośc.i, jeżeli ich prawa stanowią 
prz.eszkadę do egzekucji. 

§ 3. ObwiesziCzenia umieszczon~ będą w bu
dynku sądowym i będią prwsłane zarz.ądolwi gminn,e
mu mi'ejsC'owo.ś ci, gcióe nieruchomość jest położona, 
celem w,ywi,e:;zenia tlia nieruchomości i w urzędziic 
,gminnym orarzc.elem ogłasz.eniatJa:kże w sposób, 
w tej miejscowo!Ś ciJ zwyczaj,em przyjęty. . 

§ 4. Daręczenia i obwieszcz enia powinny być 
dokonane nie późnie j niż na dwa tygodnie przed ter
miiinemrozpocz'ęcia opisu. 

Art. 162. § 1. Dłużnik nie później niż pad
czas opisu i oszacowania może złożyć wniosek, aby 
na licyŁacj ę wysla Wii(ma była tylko wydzielona z nie
ruchomośc i! c.zęŚć, którejcen,a wyw:ołania wys,tarcza 
n,a z,aspoko.j,en'ie wierzyci,ela egzekwująC!ego.. Wnio
sek będzi,e mzstr~ygnjęty po oszac'Owaniu :nierucho
mości. 

§ 2. W razie uwzględni'enia wniasku dalsze 
P,[Jstępawanie co do reszty nieTuchamol~C'i będz.i,e za
wieswne do c.zasu ukończenia, licytacji wydzielan'e; 
części. . 

§ 3. Na postanowi'enie sądu, oddaJające wnio
sek, służy zażaleni~. 

Art, 163. W protokóJe opisu i 'os,z·acowania 
komorni,k wymi1ooi: 

1) oznaczenie ni eru::,hom alści , j,ej grcllnice lub 
oz:naczelnie katastralne, a w miarę możno.ści j,ej ob
sz.a'r o.1',az. ozn:lcze.n.ie h ipoteczne, jeżeli .nieruchomość 
ma założoną ,k s ięgę hipoteczną; 

2) przymd,eŻI110śrei" bud':ywle i ,inne unąd.zenia 
ze wskazani,em iCih przeznaczenia gospadarczego; 

3) ,s twierdzone praw.a i ciężary; 
4) umowy ubezpieczen,ia.; 
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5) oSlo.hy, w którY;:;!1 posiadaniu zn:ajduje się 
n;i'eruchomo~ ć lub jej przynależnoś ć; 

6) umowy dzierżawy lub z.aslawu z zaznacze-
niem, czy nieruchomo ść o d d3.ln a, j,es t w l!1ajem; 

7) o.szaco.wa,nie z. podaniem jeg,:) pod,s taw; 
8) z.głosz.one prawa do ,nieruchomoIśc i ; 
9) inne dla o.znacz,ea i:a lub oszacovvania nieru

chomości istotne sz.czególy. 
Art. 164. § 1. We wniosk,u o do,konanie Gpi

su wi'erz'Yci!el moż,e oszacować ni,eruchomość , o czem 
będzie umieszczona wzmianka w zawiadom:eniu 
o lleI1minie OpiiSU, do,ręczOiuem dłużni.kowi i uczesl
nikom. 

§ 2. OszaClOwani:e przez wierzyciela będz ie 
przyjęte za podsltawę licyLa,cji, jeże li na trzy d~~ 
przed t,erminem opisu nie sprzeciw :ą si ę temu dłużmk 
i uczestnicy. 

§ 3. Dłużnik n ie może sp rz'eciwić się oszaccwa
n,i:u. ustalonemu w umowiel z wierzyc.iel2m, ucze:;tni
,cy zaś nie mogą ż,ądać, ab'y olszacow,anie byb wyższe 
od oszaco.wania umownego. 

Art. 165. Jeżeli o·szacowan:e nie b ę dz i e do
konane w sposób, wskazany w arJ,ykule poprz edzają
oym, komo.rnik pOWlola j,ednego lub kilku bieJłych. 

Art. 166. § 1. W oszaco wa niu b i·e g ły Po.da 
osobno. wartość nieruchomo,ś ci, jej przynal eżności, 
urządzeń i praw d:o iniej przywiązallyc~, a ,QSo~no 
wa'rtto.ść całości, tudzież wartość cz r;ś ci n;eru:h om:>sc.l, 
która według wniosku dłużnika może być wyd zielona 
i wystawiona na licytację oddzielnie. 

§ 2. Biegły poda również w razie potrz,eby 
WiRr'tO'ŚĆ pieniężll'ą posz.czególllych praw, które z su
my, uzyskanej za ni eruchomo,~ ć, mają być .zaspokojo
ne, w szczególności z a ś świa dczer'1 z ,tytułu takich praw. 

Art. 167. W przypadku gdy zos taly zgło sza
,niC prawa osób ~Tzecich do nieruchomości , jej przyna,
le.żności lub urz.ądz eń , albo gdy rzeczy te znajdują 
,się w posiadaniu osób trz,ec.ich, będzie oznaczona war
tość o.sobno. rzeczy spornej, olsolbno całości p o wyłą
cZleniu rzeczy sporniej. wrteszcie osobno. wartość ca.ło
śc'i' w.raz z tą rZ.eczą. 

Art. 168. Po d okona;niu op isu i ,oszacowa nia, 
,i !e,żeli zos,tały zgłos z oln.e z,a<rzuty, komoTni'k przedsta
wi akta sądowi, który po wysłu,:.haniu w razie po
trzeby stron i: uc:zestni:ków rozstrzygnie zandy po
stanowieniem. Na postanowienie sądu służy zaża len ie. 

O d d, z i a ł 3. 

Obwieszczenie o licytacji. 

Art. 169. § l. Komornik ogłasza o licyt.acji 
prz'ez ,o.hwi,eszczenre. 

§ 2. Na wnios.ek wierzyciela lub dłużnika albo 
uczlestn.i.ka sąd może postano wić, że licy ~ acja będzie 
doko.nana w innym sądzie p.rzez komornika tam urzę
dującego. jeże.\i waf!tość nieruchomości prz,ewyższa 
pięćdziesiąt tysięcy zło.tych i j ,eż.21i w ten sposób moż
n.a sPo.dziewać się lepszych wyn i.ków li,cytacji , W tym 
przypadku o licytacji ogłasza komornik, który ma 
ją przepro.wadzić. 

§ 3. Sąd, w którego okręgu ma się odbyć licyta
cja, jest właściwy w dalszym toku postępowania 
z wyjątkiem postępowania, ohejmującego. podział 
sum, osiągniętych z·a nieruchomość. 

Art. 173. Sąd może na wniosek wierzycida 
lub dłużnika, albo uczesbnika pios:tanowi'ć, że licytacja 
odbędzie s ię w mi,ejsc,Q.wo~ ci, gd;zie nieruchomo.ść j,est 
położona. 

Art. 171. Licytacja nie może ,być wyznaczo.na 
na 'te rmin. wcześ n,iejszy niż po u?ływ\ie dwóch mi,e
sięcy od uko'llczenm OpISU i oszawwania. 

Art. 172. W obwieszcz'eni:u o Ibcytacji wska ... 
zać n'al eżv; 

1) n'i,eruchomol ć, która ma być sprzedana, 
z oz,naczieniem jej prz.ezn.a:c.z,enia gospod3.rczego, 
miej sca j.ej położenia, im ien;a 1, nazwiska dłużnika 
oraz z wymienieni,em k s ięgi hipoltecznej i miej sca, 
przechowa nia tej 'księg i ; 

2) czas i miejsce licytacji; 
3.) sumę oszacowa'nia i ce nę wywolania; 
4) wysokosć ręko jmi., jak ą lic:ytant, przystępu'

,i.ą:c do rrz,elargu, p.Q,wi1nien zło.żyć, z zazn,acz eniem. 
ż.e rękojmia powinna być złożon.a w gO:IO"\viźme albo 
w taki:hpapi'E'.r ach wartościowych bądź ksi,ążlcc.zkach 
wk iadkowych in sty tucyj, w k tórych woIno umieszczać 
fun dusze małol etn ich , i że papiery war t o .ś c.iowe przy
jęte b ę dą w wariości trz8ch czwariyoh części ceny. 
g i e.łdowe j . 

Nadto w obwies zczeniu należy podać: 
5 j Ż'Z przy Ecyta,c i i hę d: ą z~a chowan,e usla wo.we 

warunki licytacyjne, o ile do datkolwem publicznem 
ob,;vieszC' z.eniem ni e bę d ą podane cLo wi,adomości wa
r unki oclmi.e,nn,e ; 

(:) Ż e prawa osób trzecich. n:.e .będ'ą przes.zko.dą 
do licytacji i przysądzenia wła.sności na rz,ecz. nabyw~ 
cy be,z zas trzeżeń, j eżeli o:wby be przed <rozp:)c,z,ęc iem 
prz'etargu Tli'::! złeżą dowolu, ;i;.;: \"IlIlios1y p:nvód ztwo 
o z iVolnienienieruchomo,śc i lub je j c z,ę ści od egzleku
,c,j,j i ż,e uzyska.ły postanowienie wla~ ciwe,go sąd u, na
kazuj ące zaw:le:: zeni·e egz eku~ ji ; 

7) ż·e w ci ągu ostatnich d wóch tygo dni przed 
licytacją wolno oglądać meruchom :J ść w dni po
wszednie od god,z:,ny ósme j do osiem'l3. st.ej, akt" zaś 
po s.tępowania egzekucyj.nego można przeglądać 
VI Siądz ie. 

Art. 173. Obwieszczenie o llicytacji będzie 
doręczone: 

1) wierzycielowi i dłużn ikowi; 
2) ucz·es tnikom i oso.com, m?l j ącym rz.eczowo 

obowiązujące p rawo odkupu (wykupu) lub pierwo.ku
p u (pi.erwszeńs two ;kupna); 

3) właściwem?_1 okrę1owemu urzę do"v' i ziemskie
mu i Państwowemu Bankowi Rolnemu stosownie do 
ustawy o wykonaniu reformy rolnej j 

4)orgaaom w,ładzy publiczniej i instytucjom pu
blicznymi powołanym do z:g ł aszania n aLeboś -:,i z ty
tułu pod'ltków i innych danin publiczny:::.h. Jednocze
śnie nal p3Y je wez,wać, aby naj p:,>tniej w termi nie li
cytacji L:. głosił y z.esta wien ic podatków i innyc.h da, in 
publicznych, na l eżnych po dzie ń I'cytacji , pod rygo
,r.em utraty mogącego im slużyć z ust.awy pierwszeń
stwa zaspDkojenia . 

Art. 174. § 1. Obwieszc zenie o licytacji bę
dz,ie przyna jmniej na mies i·ąc prz.ed jej termi,nem wy
wi.eszone w budyn'ku sądowym oraz ogło s zone 
w dzienn iku poczytnym, w dane j mi.e jscowDści roz
powszechnion ym, jak również będz i,c przles!ane za
rządowi gmimn,emu miejscowości, gdzie ni.eruchomo~ć 
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:jest polożona, celem wywieszenia na samej .nierucho
mości oraz: w urz,ędiziegminnym i ogJoszenia także 
w sposób, w tej mi.ejscowości zwyczajem przyjęŁy. 

§ 2. Na żądanie wieltzyci,ela, dłużr,'ika lub 
uc,zestn~ka nastąpi też 'Ogło s z .eni·e winnych dzieJlni
kac h na koszt żądającego. 

Art. 175. Jeżeli egzekucja ,dotyczy iednei lub 
ldlku 'nitCruchomości, położonych w różnych okręga ch 

'sądowych, obwieszcze,nie ,będzi,e nadto wywieszone 
wie wszyslki'ch właśoiwych sądach oraz ogłoszone 
w d.ziennikach, rozpowsz,echn:ionych w o'kręgach tych 
sądów. 

Art. 176. O Ilkytacji n i eruchomości, 'oszaco
w.an,ej nri'e wyże j niż na pięć tysięcy złotych, nie ogł a
sZ,a się w dziennikach. 

Art. 177. Pod:okona ni'u obwieszczeń, jednak 
nie później .niż na trzy tygodnie prz,ed terminem licy
tacji, komornik przedstawia akta .sądowi, .który w ra
,zie s'postrzeże.nia niedokła dności lub wadl :wości po
stępowania pol,eci komornikowi ich usunięcie. 

Art. 178. Na pos-tr.nowienie sądu z e skargi 
na, cz.ynności kOiffionnika co do obwi€szczeń służy za
żalenie. 

O d' er zi a ł 4. 
Warunki licytacyjne. 

Art. 179. § 1. Przystępujący do 'przetargu 
obowiązan;y jest złożyć ręk o jmię w ~~ysokości jednej 
dzi'esiąŁej częE'ci sumy oszacowania . 

§ 2. Rękojmia zloż'ona będzie w gotowiźnie al
ho w takich papierach wart-ośc.iowyah hądź książzcz
kach wkladkovrych instytucyj, w których wolno umie
sZ.C'laĆ fundusze osób małoletnich . Papiery warto ścio
we prz.yjmowane są w wartoś ::j trze·ch czwartych czę
ści ceny giełdowej . 

Art. 180. Rękojmię. złożoną przez licytanta, 
kfóremu udzielone będz; .e przyblcie. zatrzymuje się, 
poz:ostałym zaś l.icytan-Łom - zwraca się ni,e zwłocznie. 

Art. 181. Nie skła,dają rękojmi: Skarb Pań
s'bwa, polski.e zakłady i przedsi ębiorstwa państwow e, 
będące odrębnemi osobami prawnemi. oraz instytu
cje kre dytowe. któ.rym prawo to, będzie przyznane 
rozporządz,eniem Minis bra Spraw~edliwDści, wyd3.nem 
w porozum'"cniu z Ministrem Skarbu, jak rówinie ż z.a
sta'wnik i wierzyciel hipoteczny, jeżeli roszczeni a ich 
przenoszą wysokość rękojmi, a nad to jeżeli inne wie
rzyLelności. korzysta j ące z' p rerwszeństwa przed nie
mi, są niższe od' ceny wywołani.a o sumę nie mniejszą 
oclJwymaganej rękojmi. 

Art. 182. Najn i,ż ': ,za s'uma, z.a którą nierucho
mość można nabyć na pierwszej licytac ji, wynosi tr zy 
czwarte części sumy oszacowa.nia (cena wywoł a ni3.). 

Art. 183. Licytant , k tóry uzyskał przyb'cie 
(nabywca), powinien w c i ągu dw óch tygodn i po' upr a 
womocnieniu 3 ię p'osŁanow: enia o przybi·:.iu z ł'Ożyć do 
depozytu sądovy'cgo cer;,,,! nabycia z ustawowem : od
s,e'l!kami od' dnia prz y',:: cia z potrąceni'em ręko j mi, 
Z'łożon,ej w gotowiźnie. 

Art. 184. § 1. Za zgodą wierzyciela, któ rego 
wierzytelr..ość znajduje za spokojen:.e w cenie n aby
cia, nabywca może tę wierzyte1nQ'ść zaliczyć na po
c,z,et ceny. Zgoda wierz:yciieJa powinna być odpow ied-

, 

nim aktem s-twierdlzona przed sądem w termi.nie , 
w którym nabywca ma o'bo wiązek u:ś cić cenę nabycia . 

§ 2. Nabywca moż'CI zaliczyć na poczet c<eny 
,również swoją wierzyt.elność, 'O ile znajduje ona za
spo.kojenie w cienie nabycia. 

Art. 185. § 1. Jeże li nabywca w terminie 
i11ie wykona warunk ów. licytacyjnych co do, zaplaty 
ceny nabycia, trac~ ,rękojmi ę, a skutki przybicia wy
gasają. 

§ 2. Od: nabywcy, nie składaj.ąc·ego rękojmi., 
który nie wytonał warunków licytacyj;nych, rękojmia 
będzi.e ściągnięta w tJ-ybic egzckwo,wania należności 
sądowych. 

§ 3. Rękojmię, złożoną w papierach wartościo
wych albo w książeczkach wkładkowych, komornik na 
podstawie zarządzenia sądu spienięży według prze
pisów prawa niniejszego. 

§ 4. J'cżcli n.abyiwca nie wykon.ał warunków li· 
cytacyjnych, sąd na wniosek osoby interesowanej 
uchyli przybicie. Na postanowienie to służy zażale
nie" Po uprawomocnieniu się p'Os"tano,wienia wierzy
ciel może żądać wyznaczenia pO '1ownej licytacji; licy
tacja ta odbędzie się pod takiemi samemi warunkami, ' 
jak licytacja, która nie dos'zła do skutku. 

Art. 186. § 1. Z rękojmi, utraconej· przez na
bywcę albo od ni'ego wyegzekwowanej, pokrywa się 
koszty post:ępowan ia oraz uprzywilejowane: naLeżno
ści pracowników, podatki i irum daniny publiczn,e; 
,resztę dolicza się do sumy, która będzie uzyskana 
na ponownej licyt acji,. 

§ 2. Jeieh w ciągu sześciu mieshcy po termi
nie, w którym nabywca miał wykonać warunki licy
tacyjne, nie złożono wniosku o wyznaczenie pono
wnej licytacji, nastąpi podZIał res zty rękojmi. 

§ 3. Na postanowienie sądu służy zażalenie. 

Art. 181. § 1. Nabywca może zrzec się kup
na, j,eżeli przedmic t nabys ia VJ ciągu o s tatnich trz~ch 
dni przedukończ·zn iem licytac.ji uległ taki'emu po
gorszeniu, że stracił na wartoEci więoej ni'ż dziesią
tą część sumy oszac,owan i.)., chyba że n,abywca w chwi
li zaofi·arowania oeny o t ern wiedział. albo że ule
gły pogorszen.iu prz.edmioty od szkody ubezpieczone. 

§ 2. Zrzeczenie się nabycia powinno być z.glo
·SZO:.\ie nie późn iej niż w ciągu tygodnia po licy~acjj. 

§ 3. Sumę, jaką przedmi-ot stracił na wartości, 
oznaczy sąd po wysłucha,n'iu wierzyciela, dłużnika 
i nabywcy. Na postanowienie sądu służy zażalenie. 

Art. 188. Sumę od.zkodowania, przypada·ją
cą na podstawie umowy ubezpi.ecz~nia z,a szkodę, 
powstałą przed 'oszacowaniem nieruchomości. d ::J li,cza 
się do ceny, uzys'kanej na l icytacji, suma zaś przy
pada j ąca za s zkodę, powstałą po oszacowaniu. prz.e
chodzi na nabywcę . 

Ari_ 189. N2.bywca nie może domagać się 
ullii0wa ż;lien;,a nabycia: nie mo'że rÓ 'Nnież żąd:lć 
zmn ~ej szenia ce ny nabycia z powodu wad nierucho
mości lub z powodu po,krzywdzenia. 

Ad. 193. § 1. Na wniosek wierzyciela, dłuż
nika lub uczestnika, złożony w ciągu tygodnia od 
daty dOl'ęcz,cnia zawiadomienia o terminie licytacji, 
sąd, odstępując od warunków ustawowych, moż~ 
w przypadkach, zasługujących na szczególne uwz,ględ
n Lenie : 
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1) obniżyć .rękojmię do j .ed!n'ej dwudziestej czę
ści oszacowania; 

2) 'oz,naczyć dłużs·z,e terminy uis,z:czenl!a oeny 
nabycia, nie dłuższe jednak od trz,ech mies ięcy po 
uprawomocnieniu się przybicia. 

§ 2. Obwies zcz,en.i2 o zmienionych warunkach 
licytacyjnych dokonane będzie przy,na jmniej na dwa 
tyg{)dnie przed 'terminem licytacji. 

o d d z i a ł 5. 
Licytacja. 

Art. 191. LicyŁacj.a odbywa się puhlicznie 
w obecności i pod nadzorem sędziego. 

Art. 192. P o wywolaniu Ecytacji komornik 
J>od:aje do wiadomości obecn ych: 

1) pr.zedrrniot przetargu; 
2) 'cenę wywołania; 
3) sumę rękojmi; 
4} telrmin uiszcz enia c,e.ny nabycia ; 
S} ciążące .na nieruch omo:lici zaległoścr w po

datkach państwowych i 'komunalnyc.h oraz innych da
ninach publicznych, jeżeli wysokość tych sum jest 
zl~łosz{)na j 

6) wierzytelności, które z mocy ustawy podle
gają zaspokojeniu w gotowiźnie; 

7) zgłoszone prawa do nieruchomości. 

Art. 193. Przedmiotem przetargu jest to, co 
w chwili przetargu jest obję'te zaję8,iem. Komornik 
na podstawie akt poda. do wiadomości .zmiany, j.akie 
zaszły po chwili zajęcia. 

Art. 194. Jeżeli ma być sprzedanych kUka 
nieruClhomości lub cz·ęści jed.ne j nieruchomości, dłuż
nik ma prawo wskazać ko,lejność, w jakiej przetarg 
poszczególnych nieruchomości luh części ma być 
przeprowadzony. 

Art. 195. § 1. Przetarg odbywa się ustnie. 
§ 2. W przetargu nie mogą uczes tniczyć: sę

dzia, pod którego nadzorem odbywa si ę licytacja, ko
momik, ich małżonkowi{! i dzieci, dłużn ik , licytant, 
który nie wykonał warunków poprz,2r1.;'liej licytacji, 
.osoby, które mogą nieruchomo~ ć na Jicytacj i nabyć 
tylko za zezwoleniem władzy, a t,ego zezwolenia nie 
złożyły, oraz os{)by obecne na lic,ytacji w charakte-· 
rze urz~dowym. 

§ 3. Stawi'enie s'ję jedme,go licytanta wystarcza 
do .odbycia prz,etargu, jeżeli licytant tlen zaofiarował 
przynajmnie j cenę wywołania. 

Art. 196. Pełnomocnictwo do udziału w prze
targu powinno być s'twierdz,o,ne do.kumentem publicz
niym alb{) prywatnym z podpisem uw i.zrzyt:dnionym. 
Jednakże dla adwokata wystarcza pełnomocnictwo 
'Z podpisem prywatnym. 

Art. 197. Postąpienie nie może wynosić mniej 
rni'ż pół procentu ceny wywołania z zaokrągleniem 
wzwyż do sumy złotych, podzielnej p rzez dziesięć; 
rw każdym jednak razie wystarcza postąpienie o sto 
ełotych. 

Art. 198. 
z.ać, gdy inny 
cenę · 

Zaofiarowana cena przestaje wią
licytant zaofiarowa;ł ważnie wyższą 

Art. 199. Jeżeli w tern samem pos t ępowaniu 
ma \być sp'T:zedanych kilka nieruchomości lub części 

jednlej n i,2ru'chomości j jeżeli za te, 'które jctż zostały 
sprzedane, osiągnięto cenę, wystarcz,ającą na z,a spo
kojenie na[.eż,ności wi8rzyciela egzekwująGcgo i k03Z 

tów egzekucyjnych, komornik wstrzyma przetarg po
zostałycl1 nieruchomości lub ierl części. 

Art. 20:). P o usta n iu post,wień komornik, 
uprzedzając obecnych, iż po trzeciem ooviieszczeniu 
dalsze postąpienia n ie będą pr zyję le. obwieści trzy
krotni'e os tatnio zaofiarowaną cenę, zamkn ie p rzetarg 
i wymieni osobę hcytanta, który zaofia rował najwyższą 
cen.ę· 

Art. 20t. Jeżeli nalzżność wierzyciela uisz
czona będzie wraz z ko sz tami przed zamknięciem 
prz'ztargu, komorni'k umorzy egzekac ję· 

Art. 202. J eże li na licytacji nikt nie przyst ą
pił do prz,elargu , komornik na wniosek wjerzyc\(~la 
wyz'naczy drugą licytację, naktórzj. cenę wY'Noł::mia 
stanow!!ą dwie trzecie części sumy oszacowa nia. C ena 
ta jest najnii:szą, za którą można nabyć n ie ruchomość. 

Art. 203. § l. Jeże li róv;nież na drugiej licy
tacji nikt nie przystąpił c.o przetargu, wó 1,yczas wie
rzyciel egzekwujący jak również kD.żdy wier:::yciel 
hipoteczny ma prawo objćlć nieruchomość na włas
ność w cenie nie niższej od trzech czwartych c z.ęśc.i 
sumy oszacowania. 

§ 2. Wniosek o objęcie nierur::homości wierzy
ciel powinicJl złożyć sądowi nie później niż w ciągu 
tygodn i.a po licytacji, skład.ając jednoc ześnie rękoj
mię, jeż eli go ustawa od niej nie zwalnia. 

§ 3. Przyoióe następuje pod warunkami, pod 
jakioemi nieruchomość wys tawiona była na licytację. 

§ 4, Jeż eli kilku wierzyc.ieli składa wniosek 
o obj ęci e, pierwszeństwo służy bemu , kto zao.fiaro wał 
wyższ·ą oenę, a przy równych cenach temu, czyja na
leżność jest wi~ksza. 

Art. 204. § 1. Jeż e li po drugitj licyta cji żaden 
z wierzycieli nie objął nieruchomości na włas ność, po·
stępowa i1ie egz~kt~ cyine umarza się i nowa e'goekucj,t 
z tej nieruchomości może być wszczęta dople:'o po 
upływie roku . 

§ 2. Jeżeli wniosek o wszczęcie nowej e~ z e 'ku
cji złożono przed upłyvJem trze c.h lat od daty dru giej 
licytacji, komornik dokona nowego opis u i oszaCO·Na
nia tylk o na waio3ek wierzy:ieia lub dłużn:b Dłuż
nik może zlożyć taki wn iosek p rze d upł y"vem "':w6ch 
tygJdni od d a ty ponown ego doręc zeniu mu wezv;,ania 
do zapb.lty długu, o czem !'lak;.:y go uprze dzić przy 
doręczeaiu wzzwa_1ia. '\1'/ braku takiego wniocku licy
tacja nie może być wyzn aczona na term ;·;] wcz-2ś niej 
szy n iż po upływie trzech miesięcy od da ty p :::mow
nego doręcz~ni3. dłużnikowi wezwania do zapł a ty 
długu , 

Art. 2G5. Za rzuty z pov;od u cZIn~loi;:i ko
mo rnika w toku l icylacjiaż do zam).[!1;ęc itt j)r::etargu 
osoby interesowan e pow~nny zglosić niez"vlGczni e 
sędziemu nadz.orującem u, który je natychmiast roz
strzyga. 

o ci d z i a ł 6. 
Przybicie. 

Art. 206. Po zamiwi ęciu przetaril u 'sąd w oso
bie sędz iego, pod którego nadzor,em odbywa się hcy-



1902 Dziennik Ustaw. Poz. 803. Nr. 93. _.- _ .. _. _-- _.~ .. _ . . ~~~.~._------------_ ...• _-

ła c;a, wyda posŁanowrenie co do przybicia na rzecz 
licytan.ta, który zaofiarował najwyższą cenę, po wy
s'ł uch aniu tak jego jak i o'becnych : wierzyci.ela, dłuż
nika i uczestOlków. 

Art. 207. § 1. Postanowienie o przybiciu bę
dzi'e ogłoszone niezwłocznie ·po uko.ńczeI1lu przeta,rgu. 
.JE, dnakże ogło s zenie może być odroczonenajdalej na 
tyd z i e ń. jeż e li postanowienie za leiyod wyników do
wodu. który niezwłocznie nie może być przeprowa· 
dzony, jak również z innych ważnych przyczyn . 

§ 2. Jeżeli skargi, zarzuty lub zażalenia, wnie
sione w t aku pcs,tępowan i a eg zekucyjTIoe;go. nie są je
slczeroz strzygnięle prawomocnie, sąd mo:z,e wstrzy
mać s ię z wyd a nI em p'os tanowi,enia o udzieleniu przy
bicia , 

§ 3, Jeże li przv bicie nie następuj e niezwłocz
nie po ukoIlc ze,niu przetargu. sąd rua wn iosek licytan
ta, k tóry z a ofia rował najwyżs z'q cenę . może ustano
wić za rz ą d cę nieruchomosci, 

Art. ] 08. W pos tan ow ie niu o 'przybióu nale
ży wym l cn ić im; ę i nazwisko nabywcy, ni:eiruchomo 5' ć, 
da t ę p rze ta r1tu. c e nę nabyc ia oraz w miarę potrzeby 
war-orckI licyLacy jn e, odm :eune od warunków ustawo
wych . 

Art. 209. § 1, Sąd odmówi: przybicia z po
wodu pogwałoenia przepisów p3stępawania w tOlku 
licy tac ji, ież eli u,:hyb:enie mogło mi·eć istotny wpływ 
na wynik przetargu. 

§ 2, Sąd odmówi również przybicia, jeżeli po
stępowanie podlegało umorzeniu lub zawieszeniu, al
ho j eż eli wierzyciel. dłużnik lub uczestnik nie otrzy
mał zaw ia domienia o licytacji. chyba że z tego powo
du nie za szlo naruszenie jeg0 praw, albo, będąc obec
n y na licyta cji. zarzutu ni,e zgłosił. lub wreszcie zarzu
tu te go z rzekł się w piśmie do sądu skierowanem. 

Art. 210. ,Jeżeli sąd odmówił przybicia, ko
mornik na wniosek wierzyci1eh wyz,n:lCzy nowy ter
min licytacji; licytacj,a ta oclb ędzi,e się pod takiemi 
samemi warunkami, jak licytacja, która nie doszła do 
skutku. 

Art. 211. § L Na wniosek wierzyc~eIa, ·dłuż
nTka, uczestnik a lub nabywcy sąd po przybiciu odej
mie zarząd d łużnikowi i ustanowi zarz,ądcę nierucho
mości. 

§ 2. Nabywcę, który oprócz rękojmi złożył 
w go t owiźn~e nie mnie,j n.! IŻ dwi:e dziesiąteczięści ce
ny nabycia, s ąd na jego żądanie ustanowi z,arządcą. 
Zarządcą można ustanowić również nabywcę, któremu 
do tej wysokoś ci służy prawo za,liczenia swej wierzy
telności na poczet ceny nabycia,. 

§ 3. Jeż'eli skurki przybida wygasiły. a postę
powanie e'gzeku-:yjne n:e zostało umorZO:1e, zarząd 
bę dzie utrzymany; w tym przypadku sąd wyda po
stanowienie co do osoby zarządcy, 

Art. 212. Nabywca . który ,nie uzyska przysą
dzen ia n ieruchomoIś ci. obowiązany jest złożyć rachu
nek z zarz ądu , Sąd po sporawdze.niu rachunku orzeka 
co do zwrotu z,łożonej prz'ez nabywc·ę sumy. PrzVO:l
da jąca od naby wcy z tytułu z,arz·ądu na:Ieżność będzie 
pokryta z pierwszeńs twem prz:ed innemi jego zobo
wi:ązaniami z kwot pienięż.nych, zlożonych na poczet 
ceny poza rękojmią. 

Art. 213. § 1. Wł.asność S1)TZeda nej nierucha
mosci przechodzi na nabywcę od- dnIa ogłoszenia bądź 
doręczenia postaaow,ienia o udzi.eleniu przybicia; Od 
tego również dnia należą do niego pożytki. osiągane 
z nie,ruchomoś ci . 

§ 2, Powtarz,a jące się świadczenia public.zno
prawne. przypadaJą,ce od dnia przy'bi'cia, ponosI na.
bywca , ŚWiadczenia nie powtarzające s ię nabywca po'
nosi tylko wl e dy . gdy ich pł a tnoś ć przypa da w dlllU 

przybiCia lub póź rne i, 

Art. 214. § 1, Od dni a przybicia nabywca 
wstępuje w praw1a i obowiązki dłużnika, wynikające 
ze stosun.ku dzierżawy lub najmu. jeżeli dzierżawca 
objął ni'eruchomo~ć przed zaj ęcl em. a biorący w n)il;
jem - prz1ed przybiciem 

§ 2. Nabywca jednak może wypowiedzieć: na
jem - przed początkiem pierwszego. po uprawomoc
nieniu się przysądzenia, kwartału kalendarzowego ze 
skutk iem na koniec te,go kwartalu, dz ierżawę zaś -
przed' początkiem rozpoczynaj·ąc.c.go się pO' powyższej 
dacie rOKu dzierżawnego ze skutkiem na koniec te:go 
roku, 

§ 3. Wypowiedzenie, dokonane przez nabywcę, 
nie zwalnia dłużn ika od o dpowiedzialności za dotrzy
man ie terminu najmu lub dzierżawy. 

Art. 215. Rozporządzenia czynszem najmu 
lub dzie,rżawy, dokon.atte przez dłużni'ka, obowiązu
ją nahywcę, o' ile nie przekraczają kwartału kaIenail
rzow;ego, w którym nast'ąpi,ło przybicie. TO' samo do
tyczy pobrania naprzód czynszu najmu za czas dłwż
szy niż jeden ' kwartał, a czynszu z tytułu dzierżaWy, 
za czas dłuższy niż pół roku. . .. 

Art. 216. Postanowienie o pr.zyh:ciu, .które za
padło na p'Osied:z,eniu niejaw.n.em, doręcza si,ę wie
rzycielowi, dłużnikowi, nabywcy i tym osobom, które 
w toku licytacj,j zgłosiły z,a rzu t y co do udzielen:a przy
bicia, jako też zarządcy, jeżeli był ustanowiony; po
stanowienie z,aś o odmowie przybicia - wie:rzycie
Iowi, dłużnikowi i licytantowi, który zaoHarowałn.aj
wyższą cenę. 

Art. 217. Na posŁitnowienie sądu grod.zldego 
co do przybicia służy z.ażalenie, . a na postanowienie 
sąduokręgo.wego dalsz:e zaż.al'enie do są.du apelacyj
nego. Wszakże zażalenie nie s'luży temu, 'czyje pra'· 
wo nie zo~stało n.aruszone z powodu pog'waloenia prz,e
pisów postępowa.nia. 

Odddał 7. 

Nadlicytacja. 

Art. 218. § 1. W ciągu tygodnia ,od dni.a przy
hicia każdy, kto ma prawo do ucz,estniczertia 
w przetargu. może w p:śmi.e, z,łożonem sądowi., zao· 
fiarować za ni'eruchomość c,enę co najmn'ej o jedną 
czwa,rtą część wyższą od ceny, w której przybicie na
.stąpiło. 

§ 2. Zgłaszający z·aofiarowanie wyższej ' ceny 
(nadlicytant) powinien z,lożyć jednocześnie do depo
zytu sądowego rękojmię w wysokości piątej części 
ceny, którą z.aofiarował. 

§ 3 . Od zlożenia rękojmi .nikt l1!ie jest zwal-
niony. 
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§ 4. Podanie spozmane lub z.łożoue bez rękaj
mi albo z rękajmią nie wystarczającą sąd ni.ezwlacz
nie odrzuci. 

§ 5. Dopóki pad:a,nie n:adl'!oCytanta nie zosbło 
odrzucane, padlega zawi,eszeniu bieg terminu do 
uj·szczenia ceny nabycia prz.ez licytanta, który uzy
skał przybicie. 

Art. 219. § 1. Pi,sma, zawierające wniasek 
'nadlicytant,a, doręcza się l.icytantowi, kóry uzyskał 
prz)11bi'cile. J ednacz·eśnie wyzn,aC'zanly będzi,e termin 
posiedzeni.a, na które wzywa sią do sądu tega licy

' tanta i n,adlicytanta. Nikt ,inny opró'cz nich dO' współ-
ubi,egania się dopuszc,zany n,ie będzie. 
. § 2. Przybicie asta'tec:znte udziela,ne będzie te
mu, kto z.a:O'fiaruj.e cenę najw:yższ.ą. Wskube'k udziele
nia tego przybicia prZ'estaje obowiązywać paprzednie 
przybicie. 

Art. 220. Pazatem do nadlicyŁacji stasuje się 
'Ogólne przepisy, datyczące licytacji i przybicia, jeżeli 
nie są sprzec.zne z przepisami 'Oddziału niniejszega. 

o d d z i a ł 8. 

Przysądzenie własności. 

Art. 221. § 1. Pa uprawamacnieniu się przy
bicia i po wykananiu przez nabyw:'ę lub je'go następ
cę prawn.ego warunków licytacyjnych sąd na wnia
sek wyda postan.awienie o, przysądzeniu własności. 

§ 2. Paslan,aw,ieni:e Q przys,ądz,eniu wlasn.ości 
jest tytuł'em do wpisu prawa włas,n,ości w ksi,ędze hi
,p.oteczl1lej na rze,cz nabywcy oraz' tytułem egzekucyj
nym do wpr.owadz,enia ga w pasi.a.danie nieruchamo
śc~. 

§ 3. Na pastanawienie sądu g,rodzkiega służy 
zażalenie, a na pastanowienie s-ądu akręgawega dal
sze zatalenie do s'ąduapehcyjne,go, . 

Art. 222. § 1. Postanawienie Q przysądzeniu 
własności wraz z planem padziału jest tytułem do 
wykreślenia w księdze hipatecznej praw, które we
dług planu padziału hipatecznie wygasły. 

§ 2. Na podstawie samego postanowienia 
Q ·przysądzen.iu wykreśla się wszystki,e wierzyt'elnaści, 
,obciążające nieruchama&ć, jeż,eli w pa.stanowienliu 
sfwi'erdzon,o uiszc,zenie prz.ez nabywcę calej ceny na· 
bycia gotowizną. 

R o z d z j, a ł IV. 
EGZEKUCJA Z WŁASNOśCI GóRNICZEJ 

1 Z ,PRAWA WYDOBYWANIA żYWIC ZIEMNYCH. 

Art. 223. Doegzekuc,ji z włas'ności górniczej 
Iz prawa wydOlbywan~a żywio ziemnych sbosuje się 
adp.owi'ednio przepisy o,egz.ekucji z ni'eruchamo,ści. 

Art. 224. § 1. Do wniaskuo dakan.anie api<su 
j osz.acowania własnaś'ci górniczej wierzyciel pawi· 
nlien dołączyć wyciąg z księgi hipatecznej lub górni· 
cz.ej, a gdyby włas\1<o'ść górn~cza d,;) księg,i wpisania 
nie była-adpis dakumentu nadawczega lub zaświad
,ezlenie wyższego urzędu górniczego, w którem wymiJe
nione będą minerały. 'Objęte własnością górniczą, 

§ 2. W obw~'eszczeniu o' licytac.ji należy takZe 
wymienić te minerały. 

Art. 225. Szczególne przepisy akreśJ.aią, jakie 
rz.eczy stanowią przyn.ależność własności górniczej 

i które z nich dłużnik może mima za i ęcia zbywać ce
lem prawidławega prawadzenia' przeds.iębior s,lwa. 

Ra, z d z i a ł V. 
EGZEKUCJA Z KOLEI żELAZNYCH. 

Art. 226. § 1. Egze kucja może być s,kierowa~ 
na do kalei żelaz.nej użyt.ku publicln <:! go tylko wów
czas, gdy kokj nie jest państwawa, chyba że chodzi 
o zrealizowani,e hip'Ote:ki umownej, za'b::zpieczJnej na 
kalei państwawej. Egz.ekucja powinna .obejmować lw
Iej j'ako c,ałość z wszelkiemi przynal eżnoś:lami. 

§ 2. Nie walno ki.erować egzeku: ji ci;) po , zcz'e
gólnych przedmiotów, jak ,równi,eż do sum pienię ż
nych, należących do kalei. 

Art. 227. Da egzekucji z kolei żelazne. j stosu
je się adpow,i'edn,ia prz,eprsy a egzekucji z n ierucho· 
mOl~ci ze zmianami" wskazanemi w artykułach po
niższych. 

Art. 228. Egzekucja z kolei żelaznej, mającej 
założoną księgę kalejawą, naIleży do komornika sądu, 
w -którego 'Okręgu znajduje się ksi ęga, z. kolei z aś, nie 
mającej księgi,-da kamarnika s ądu, w którega 'Okrę
gu znajduje się zarząd; jeż'eli je.dnak z.arząd znajdu
je się poz.a 'Okręgiem, przez który kol e j prze:hodzi, -
~() komornika jednega z okręgów, gdzie .kolej jest 
położona. 

Art. 229. § 1. O wszczęc iu egz ekucj i z k olei 
żelaznej kamornik niezwłacznie zawiadami Ministra 
Kamunikacji. 

§ 2. Sąd ustala oszacawan.i.~ kolei ż elaznej po 
zasiągnięciu apinji tega Ministra. 

Art. 230. Jeżel,i w toku pastępowania egz e
kucyjnega będzie us'tanowiany zarząd, zarządcą może 
być tylka as,oba, wskazana przez władzę nadzorczą 
kalejawą. 

Art. 231. § 1. W obwieszczeniu Q li cytacj.i 
należy wymi'enić akt. udzii,elenia konc2sji ii do~{Ument 
koncesyjny oraz wskazać, gdz,ie były agło,szon-e. 

§ 2. Je.żeli kollej jest ohc.iążona hipoteką, za
bezpieczającą 'Obligacje pożyczki kalejawej, Ooowiesz
cz'enue o U,cyt.acji będ,zie zamieszczone ta,kże w dzien' 
niku, który według statutu lub warunków cmi3jl ob
ligacyj jest prz.eznacwny do obwieszczeń, 

Art. 232. § 1. Nabywca otrzymuje przybicie 
z zastrzeżeniem uzyskania od właściwej władzy ze
zwolenia ' na nabycie. 

§ 2. W c.i.ągu tygodnia od daŁy przybici.a na
bywca ahaw~ązany jest przedstawić sądowi dowód 
złażenia wł.aśc,iwej władzy podania G zezwolenie na 
nabycie. Jeżeli w tym tenninie dowodu n i8 prz,ed
sfa,wi, traci rękojmię , a j'ego prawa i obow.i.ąz.ki, wy
nikające z, przybicia., wygasają. 

Art. 233. W ~azi,e wygaśnięcia konc esji wie
rzydel może wszcząć egz:ekucję z należącego do dłuż
n i:ka mająVk u według ogólnych przepisów. Na egz·e
kucję. wszcz,ęt.ą wcześniej. wyga,śnięcie koncesj i nie 
ma wpływu. 

R o z d z i a ł VI. 
EGZEKUCJA Z HANDLOWYCH STATKóW 

MORSKICH I STATKóW ŻEGLUGI 
śRóDLĄDOWEJ. 

Art. 234. Do egzekucji 2 handlawych sb tk ó'N 
marskich 'i .sitatków żeglugi śródlądowej, wpi.sanych 



1904 Dziennik Ustaw. Poz. 803. Nr. 93. -----------_. __ ._--_._-_._--- - - --- --

'do pols,kiiego rejestru statków, stosuje się odpo-,vied
nio przep isy o: egz,ekucji z nieruchomości ze zm iana
mi, w ska z,a nemi, w artylmłach :poniższych. 

Art. 235. E 6zckucj.a nalzży do komornika są
du, w którego okl:'ęgu statek zna jduje s ię w chwili 
wsz,częda egzekuc j i. 

Art. 236. Do wn:os:kuo wszczęcie e gzekucji 
wiierzyciell powinien dołąc zyć dowód, że statek jest 
wpisany do r,ejes:Łru. 

Art. 237. Dłużnik może żą dać zawiesze nia 
egzekucji z,e statku han d l,owego morskiego, j eżeli st~
te,k w chwi,li zajęcia przygotowany j:t~st d8< ruszema 
w po,dróż . P rawo, tOI n ie służy dłużniko'..vi, jeżdi eg,
ziekuc ja z,osb.ła wszc.zęta w pctszulkiwaniLt dit ugu, za
ciągniętego Vi celu dokon.a'Jl ia zamierzo:n,e j podróży. 

Art. 238. Wierzyciel może ~kerować egz:::ku
c,ję cŁo. s.tatku nietylko' .na' podstawil!;! ty/tu lu egze.k ucyj
n'egol, U'zyskanego przeciwko właśclcidowi s tatku, 
lecz także na podstawi.e tytułu, uzyskan eg:> przeci,w-
1m inne j osobie, jeż.e li z, us tawy służy mu prawo za 
spoko j8r"ia ze statku. E gzekuc ja n:1 podsIta wie tytu
łu, uzyskanego przeciwko innej osobie, jes t dopus z
c:zalna tyTko wtedy, gdy klauzula wykonalności wy
raźnie na to zezwa la. 

Art. 239. O egzekucji, wszczęrt ej na p od sta
wie tytułu egzekucy jnfego, uzyskani2go prze :;i wko in 
l1iej OS 00:'2 , należy z.awi,'l domić wta-ści'Cie1a stat'ku, 
wp Lsa n:ego do: rei 'eshu. Właściei",], wpisany do r e je
stru, jak również do re.jestru niewpisany, le cz skła
da, j ,ący d'owód swego p.rawa wła .'x103 ci, moż ·e u·;:;zes't
n'iczyć w postępowaniu w charaJduze dłuż.nika. 

Art. 240. E gzekucia, wszczę t a przeciwko wła
ści:C.ielowi statku po wsz c zę::: :u e ;łzekuc j i prze:: i"vko 
inn ej osobie, będzie miała znaczenie przyłączenia s i ę 
do p i:erwsz,ej egzekucji. 

Art. 241. JdeIi egz e kuc ja ze -statku jes t do
p uszczaln:a p.rzec.i.wko jego' k ierown:kowi , wierzy::ie l 
w razie zmiany :kierownika przed Wszc.zęciem egz ek u
cji może otrzymać klauzulę wyik'O.:l,:tlncś ci' p rz2.:: iwko 
lIlowemu berovl/TIiikowi na pod3tavl i:e tytułu ,egzekucyj 
ne gO\, uzy skar.ego przec,:,wko p oprzed'n,iemu kirero wni
ko wi, gdy zmianę osoby kier1own i'k a u d;JVłO d ni doku
m entem p u'blicznym lub prywatnym z p odpisem 
uwierzytelnionym, 'Y/ r azi':! zmiany Ik i'crmrV11ika stat 
ku po wszczęciu egzeku:::ji nowy ki erown ik może 
wziąć udział w p03 t ępowaniu w cha rakt erze d.łużnik a, 
jeżeli w sposób wyżs j prze:pisany UdOIW;Dd,ni swoje 
upoważni,e;ni,e do ki.erownictwa s:tahku. 

Ad. 212. § 1. Jednoc z eśaie z wysłaniem 
dłużnikowi wezwania do zar,łaty komornik zarządzi 
przytrzyma~nie sta lil·m i u <: tanowi do,zó,r. 

§ 2. S t,atek jest zaję ty z chwilą przytrzymania. 

Art. 243. O w,szcz~ciu e,gzekucji komor nik 
wyw ies.i o gło.szcn ie w budynku sądo',Vym i ;umi: ~ś::i je 
w dzier..,n:lm p c-c,zylmym, wdanie j miejs'co,wości rozpo
ws.z·echnionym. 

Art. 244. W p!sy hi'p oteczne, przewidziane 
prz'y egziekucj i z nizrucho.mo,ś Cii, dokonywane będą 
wrej estrZk~ staóków. 

Art. 245. § t. D o ophm i oszacowania statku 
morskiego. komomi~ przystępuje po. upł:, .. ·· dwóch 

tygodni Dd doręczenia dłużnikowi wezwania do. za
płaty. 

§ 2. Opis, i oszacolwanie statku żeglugi śródlą
dowe j p owinny być do konane , jeż e l i to jest możliwe, 
jednocześni.e z przytrzyma:ni em sta tku. 

Art. 246. § t . Licytac ja nie może być wyzna
CZOill,a na termi.'n w:ześntejszy niż po upływa,e miesią
ca Dd uko·ńcz,enia Dpisu i Qlszalcowan.ia. 

§ 2. Obwi·eszczen,Le o Iicyt.acji· 'będzi,e przynalj
mniej TI>Cli dwa Itygo dnie przed licytacją wywieszone 
w budy,nku sądowym oraz .oglosZiOiJle w dzienniku po
c:zyin.ym, w danej miej s::;owośc.i rozpowszechnionym, 
jak równi,eż będzie prz'e słane wł.ad'zy p o.rlowej miej
sca" gdz.i.e st<lt e.k ~,ję zna jduje , ce lem wywi,es zernia 
w na,jbliższyra porcie i w porc ie o jczystym. 

Art. 241. § 1. E gz.ekucja z udziału w s tatku, 
zapis,a'nym do rej es.t;tu okrętowe.1,o1 (z udzi ału okrębn,
'wego) , na l eży do IkoInGirn.:kCli sądu, w któreg o o,kręgu 
znajduje się 'Pm 't ojczysty. 

§ 2. O zajęciu komomik z,awiadomi wierzyci,e
la,i dłużnika a' także peln,OI!ll:o c,niika spółk i 'Okrętowej, 
jeżeli ten j 'esi ~ ustanowiony, i wład:zę re j ,es-tT'oW!ą. Za
jęc.ie j,e.s t dokon ane już z; chwitą zawiadomiep..ia peł
nOffi'ocn'vka spółki. 

§ 3. Do wn.io,sku o dokonanie opilsu i oszaoowa
nia wierzyc:i,e.I powinien ,do:łączyć wyciąg z r,ejestru 
okrętowego, z.aw,iJeraj 'ący wszys t.kie Wlpisy, ,dotyczą~e 
udzia łu. 

Art. 248. Egzekuc ja z h andIow)"chs lalk ów mor
skich i statków żeglugi śródlądowej, niewpisanych do 
Tieje.stru , odbywa się wedłu'& p rze pisów o egz,ekucji 
z ruchomości. 

Art. 249. § 1. E gz ekucja ze statku z ćlJgran:cz
nego, zna j duj ąc/ego się na t erytorj um Polski, jeżeli 
odpowiada o.n warunkom, pod kt5remi statek polski 
'Podlega wciągnięciu do. r ejestru, odbywa się według 
prz,epiJów -o egzekucji ZiC .statków poh kic.h, wpisa
nych dlD re jest.ru. W tym przypadku komoll"O ik za
wi'adomi o wszczęc,iu 'egzekucj,i z,agraniczną władzę 
T,e j es tr:ow.ą . . 

§ 2. Egzekuc ja z innyc.hsŁatików za gra1n,i!cznych 
od'bywa się według przepisów o egzekuc j i z, rucho
mo,ś.ci. 

R'O Z d z i a ł VII. 
EGZEKUCJA Z PRAW A ZABUDOWY. 

Art. 251). Do e gzekucji z prawa zabudowy 
stDsuje s ię odpaw~e d'.1io przepisy O> egzekucji z nic
ruch'Omośc i. 

R DZ d z i a ł VIII. 
EGZEKUCJA Z POżYTKóW I DOCHODóW 

Z NIERUCHOMOŚCI P RZEZ ZARZĄD 
PRZYMUSOWY. 

Art. 251. § 1. Zarządi przymusowy można 
ust.anow i ć nad Ini,eru>chomoś~i.ą, z kt-órej eg'zekucj a 
przez spifZeda,ż je.st 'l1i!'edopus.2l::zalna wskute!x isbnłe
jących ogr.anicz,eń prawa własJl:o,śc.i. 

§ 2. Nad nieruchamaś:ią, n ie pod\lega .ją:::ą ta
kim ograni'cz,en.;-am, z.arząd. przymusowy ffi'Jż n a us.Ła 
nowić tyI,ko wt-edy, gdy ,czysty dochód dwuhblli. z tej 
nieru::homości: wystarczy na. zasiPo.koj ,Cu,'lie wierzy tel
nlośc~ egz,e;k,wowCliI1ej. 
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§ 3. Wierzyciel powinien we wniosku o wszczę
cie egzekucji udowodnić istnienie ograniczeń prawa 
własności lub uprawdopodobnić skuteczność egze
kuc.ji w myśl paragrafów poprz.edzających. 

§ 4. Jeże'li w toku egzekucji oik-lże się, że do
chód dwuletni ave wyslarczy n.a zaspok::Jjen:ie wi,erzy
teIności egzekwowanej, egzekucję przez zarząd przy
musowy umarza się. 

Art. 252. Do ustanowienia z'arządu przymu
sowego nad nieruchomością właśówy jest sąd, w kt'ó
re&o, okręgu nieruchomość j:est położona, . 

Art. 253. § 1. W ,skutek wniosku wierzyciela 
o us>ŁalIlowi.enl,e zarządu przymuso>wego nad nierucho
mością, we wniosku wymienia,ną, s,ąd wzywa dłużni
ka, aby zapłacił d1ług w ciągu dwóch tygodni pod ,ry
gO!rem wyznaczenia zarządcy. 

§ 2. Na postanowienie co do ustanowienia zarzą
du służy zażalenie. 

Art. 254. § 1. Jednocześnie z wysłaniem dł·uż-
111 iko wi wezwania s,ąd przesyla władzy hipoteczn~j 
ż'l!dani1edokonania wpisu O' ustanowieniu zarządu 
prz,ymusowego we właściwe'j :k s iędze hipot,ecznej. 
Prawo zgłosz,enia tego żąd.ania służy także w,ierzy
c.ieJowi. 

§ 2. Jeżeli ni,eruchomość nie ma urządzonej 
ksljlęg,i hipotecznej, s'ąd z.arządzi wciągnięcie odpo
wiedniej wzmianki do wykazu z.ajęŁych nier:uchomo
śCli niehipotekowanych. 

Art. 255. O ustanowieniu zarządu przymuso
wego są,d zawiadami,a również władze i instytucje 
p'UlbEczne, powołane do śc i ągani.a n,l'leżności z tytułu 
podatków i innych danin .publicznych z nierucho
mości. 

Art. 256. § 1. Nieruchomość w stosunku do 
dłużn.ika jeslt zajęta z chwiilą doręczenia mu wezwa
nia. W stosunku do tego dłużnika, jeżeli mu jeszcze 
n'ie doręczono wezwania, jako też w stosunku do 
osób trzecich, nr.e:ructhol!lloś ć j,est zajęta z chwi'lądo
konaJllia wpi.slU w tks.iędze hipotecznzj a:lbo wciągJ.ię
cia wzmianki do wykazu zajętych nieruc.homości nie
hipot.ekowan ych. 

§ 2. Jednakże w stosunku do każdego, kto wie
dZiiał 'O wsz.częc.iu egzekucji, skutki zajęcia powstają 
z chwilą, gdiY o wsziczęciu egzekucji powziął wiado· 
mo&ć. chociażby wezwanie nie było j'eszcze wysłane 
dqużnikowi, ani wpis w księdz,e hipdteczn.ej lub 
wzm~anka w wykazile zajętych nieruchomości n,ie by
ły j:esz!cze doko.nan·e . 

Art. 257. Zajęcie n: c ruc.homości pociąga za 
sobą ,takie skutki, jak ziajęcie w toku egzekucji z nie
ruchomości. 

Art. 258. § 1. Po zajęciu nieruchomości nie 
m,ożna kierować egzeikucji do pożytkó'", i dochJdów 
z za jętej nieruchomości w s:posób inny niż przez za
ru"d przymusowy 

§ 2 Wierzyciel. który sk ierował egzekucję 
przez zarząd przymusowy do n~l2ruchomośc;, co do 
któr'ei inny w+erzyclel uzyskał zarz.ąd przymusowy. 
przyłącza się do postę p owani3. W3zczętego wn,eśniej 
i nie może żądać powt órze ni a c zynnoś ci już doko:1a
nych: pozaŁem ma te sa me prawa, co pIerwszy wie· 
rzyc.iet 

Art. 259. Przepisy prawa nir:iejszego o łącz ~" 
n1u postępowan,ia. eg,ze'kucy j nego z nieruchomo·ści 
oraz o ustanowien:iu kur3Rora do z,astępowania osoby 
n i,cohecnej w tern postępowaniu stosu je się ;odpovlI~ied· 
Dli'Oi przy zarządzie przymU3lowym. 

Art. 260. Zajęcie nieruchomości obejmuje 
wszelkie jej przynależności, płody i pożytki już ze
bran.e a znajdujące s,ię na m :ejs.cu, jarko te.ż płody 
i pożytki przyszłe, czyn,sz.e najmu i d,zierżawy z. nie· 
ruchomości zajętej, zarówno przypadające jak 
i w przyszło,śó .należne, oraz pr:awa z umów uhezpie
czenia przedmiotów zajętych, .tudzież należności przy· 
pad:ające z tych umów. 

Art. 261. § 1. Przez zajęcie zost.aje dłużniko
wi odjęty zarządl i użytkowanie zajętej ni:erucho-
moścI. 

§ 2. Jeżeli dłużnik w chwil:i zajęcia korzysta 
z pomiieszczell w zajętej n.ieruchorrwś::.i, n,ależy mu je 
p,o,zostaw1ć. Sąd mo,ż,e jednak na wniosiek wicnyciĘ:
la zarządzić odebranie pozGsta\vionych dłużl1lkowl 
pomieszczeń, jeżeli dłuż.nik lub jego d:)'illownik prze
szkad'za z .arządcy w wyrkonywaniu zarz ądu. 

Art. 262. Od chwili zajęcia d~użnk nie może 
zbywać ani zastawiać rzeczy, będących przynależno
śc,~ą zajętej nieruchomo~ci, ani też żadnych płodów, 
pożytków, czynszów i praw, które są objęte za j ęciem. 

Art. 263. § 1. Sąd ustanawia zarządcą oso
bę , która zgadza się na przyję:::le zarządu i m3.. od.po· 
wiednie przyg'otowanie za,wodowe do należy:teg.o spra~ 
wowaTIlia za,rz.ądu . 

§ 2. Zarządcą może być ushnowiony sa m dłuż· 
nik , jeŻeJ .i da je dostateczną rękojmię należytego wy
kO.:J.ywania zarządu. 

§ 3. Sąd na wnjos e'k stro n.y może z ważnych 
przyczyn usunąć zarządcę i us:tanowić innego. 

Art. 264. § 1. W razie powierzenia zarządu 
dłużn.ikowi s,ąd ustanowi nadzór nad zarz.ądem i nad
zór ten odda hądź ins'tytucjom lub ~)rgan.i !: acjom 
go>"podarczym, bądź nadzorcom, z.ami.anowanyrn 
przez s,ąd. 

§ 2. Im;tytucj.a lub organ,izacja gosp 'Jd:arcza, 
któr.ej powierZOino nadzór, w cią~u t rze ch dn i wska
że osobę, upoważ.nioną do działan:a w jej imi ?niu 
i pod jej odpowie.d:zia'Jnością . Do osoby tej stosuje 
się przepisy dotyczące nadzorców, jeż.eli prawo ni
niejsze nie stanowi inaczej. 

Art. 265. Nadzorcą sądowym nie mo.że być 
osoba, pozostająca do dłużnika w takim stosunku 0:;0' 

bis tym, jakiby uzasadniał wyłączenie sędziego. 

Art. 266. § 1. Nadzorca sądowy sprawuje 
nadzór nad prowadzeniem gospodarsitwa. Ma 0;1 

pra,wo w każdym cz,asie bad,ać s.tan gospo::hr shva 
i czynności zarządu oraz prze~lądać ks i ęg i , zapiski 
i inne akta gospodarcze dłużnika. O spos trzeżonych 
wykrocz.eniach dłużnika przeciwko. jego obowi'lzkom 
nadzorca powinien don i eść natychmiast sądowi . 

§ 2. W zakresie swych czynności nadzorca po
winien stosować się do poleceń sądu. 

Art. 267. § 1. Dłużnik , który jest zarz ą d,~ ą , 
powinien stosovrać się do zarządzeń nadzorcy sCJ,do
wego co do wykonywania zarządu, jeżeli nie ;;:1; 

sprzecznę z pokceniami sądu. 
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§ 2. Wszy,s'~kj,e swoje wnios'ki, o&wiadcz'cn.ia, 
ISprawOlz,dania i ·rachunki dŁużnik ·skł.a-cla za pośred
nictwem nadzo,rcy, który je zaopatrzy w swoj·e 
oświadczenie. 

§ 3. W szellki'e za wiadomienia, uskuteczniane 
dbużnikOlwi ja,ko zarz<\ldcy sądowemu, po'winny być do
konlYwau'e jednoc.z.e,śnie nadzarcy. 

Art. 268. § 1. Komornik na pO'lecen ie sądu 
:wprowadz.a ~arządclę w zarząd nad, ni'eruchomo,ścią. 

§ 2. Również zarz.ądca może sam objąć zanąd 
c ,a podstawie upoważnien.ia, wydanegOl na piśm ie 
p:rzez sąd. 

Art. 269. Po ustanowieniu za'rządcy k omor
nik zawiadami wskazane p,rzez, wierzyci,e1aospby, aby 
św~adcz.enia, przypadające od nich tytułem dochodu 
z nieruchomości, objętej z.arządem przymusowym, t ak 
z~tI.egł,e ja!k i przyszłe , u:,szczały dOl rąk zarządcy. 
W zawiadomieniu komornik uprze dzi" że uiszczenie 
'&0 rą'k dłużnika ill<~e będz:ie ważne w st.osunku do wic
.rzydela. 

Art. 270. § 1. Zaorządc,a ohowiązany j es t wy
konywać czynulości, potrz.e:bne da podtrz:yman,ia pra
:widłowego gospodarstwa i korzystn.ega, użytkowania 
nie"uchomości., p ·:,J;danej .z.arządowi przymusowemn. 
Ma on prawo do pobl,e.r ania zamiast dłużnika wszel 
kich pożyt:ków i dochodów z ,n:eruohOm()~Cii, spienię
ż,ania zbędnych dla gospad:arstwa pożytków ,oraz pro
w,adzenia spraw, Iktóre przy wyko.nywaniu zarządu 
okażą .się po'trzebne. 

§ 2. Zarządcy wioIno zac.i,ągać I/:ylka takie zoba
wiąZ'an.ia, 'które mogą być zaspokojon,e z dochodów 
i są. usprawi,edJi'wtkJn,e zwykłym tr,yIbem gospodaro
wanta,. 
. § 3. Czynno'śd, paza zwykły zarząd wykra
czające, zarządca moż'e wykonywać tyliko za. zgodą 
stron, a w jej braku - za zezwoleniem sądu , który 
prZ1edwydaniem p.ostanowienia wysłucha wierzycie
l~, dłużn~ka j, z.arząd,cę, chyha że zwłoka groziłaby 
szkodą. 

Art. 271. Zarząd przymusowy nie ma wpływu 
na umo,wy najmu lub dz,ie,rżawy, is'tni,ejące w chwili 
jego ustanowienia. Zarządcy wolno jed,nak wypo
wiadać tegO' ,rodz,ajl\.l umowy p od, wa runkami w tej 
mierze obowiązującemi oraz zawierać umowy na cz as , 
przyjęty miejscowym zwyczajem. Do wydzierżawie
n1ia ni'eruchomo,ści wymag,aona j es t zgod:a stron, 
a w jej braku - zezwolenie sądu. 

Art. 272. § 1. Zarządca składa sądow i w wy
znaczonych terminach sprawoz,dania ze swoich czyn
ności" jak również spr.awozd'ania rachunkowe, uspra 
wiedliwione dokumentami, co.rocznie z końcem roku 
a nadto po ukQńc.zeniu zarządu. 

§ 2. Po rozpoznaniu sprawozdari zarządcy i po 
wysłuchaniu wierzyci'ela, dłużnika i zarząd:cy sąd 
ustal.a pozyc.je rachunkowe , iklóre u zna za u sprawie 
cl'liwione. Na postanowienie sądu służy zażal en:e. 

Art. 273. § 1. Zarządca, j eżeli n ie jest nim 
dł<użnik, ma pra,wo do, wyna.gr:)d'zenia, klór,e mu ozna
c.zy sąd s'tosOWTI1e do trudów przez niego pO'l1iesia
nych o.raz do zwrotu wydat'kó'N. które z wł,asnych fu n
d'uszów z powodu za rząd:u wyłożył. 

§ 2. Dłuż:J.ik, który jest zarządcą , nie m a pra
wa d.o wyn,agrod'z,en,ia z.a prowadzenie powierzonego 

mu za,rz,ąd·u. Moż,e on >tyl'ko pokrywać z plonów, po
żyt:ków i dochOldów z nieruchomości najkonieczniej
sze poŁ<rzeby swoje i swOj2j ro<dziny w mierze, którą 
oznlaczy sąd, oraz wydatki swoje związan.e z za
rząd€m. 

§ 3. Instytucje j, o,rganiz,acje, którym zasŁał po
wi.erzony ,nadzór, ma ją prawo ,do zwrotu wyda~ków, 
połączonych z wykonywaniem nadzoru. 

§ 4. Nadzorca, he zIJośrednia mianowa'ny przez 
s,ąd, m a ponadt o prawo d:o· skromnego wynagradzenia 
za swaje czynności. 

Art. 274. § 1. Zarządca i nadzorca tra ci pra
wo do wynag.fO!dzenia i zwrotu p oniesionych kosztów, 
je.żeli nie z.a żąda ich w -ciągu mi,esiąca po ustąpieniu 
z za rządu lub nadzoru. 

§ 2. R c:;zczej powyższych nie możnadocho
dzi'ć powództwem. 

Art. 275. Na po s tanowienie sądu co do wyna
grodzenia za spr.awOIwanLe zarządu lub nadzoru i c.o 
do zwrotu p Oiniesionych kosz.tów służy zażaleni'e. 

Art. 276. § 1. Jeżeli prov/adzenie zarządu 
wymaga ,~osz !,ów, na ik~órych pokrycie nie wystarcza
ją narazie dochody h:eżące, są,d postanowi, żeby wi·e
rzyciel w ci.ągu tygod11i.a złożył zarządcy odpo'wied
aią kwotę. 

§ 2. Je~;eli wiierzyc:iel temu zadość nie uczyni, 
e,gzc'kuc ja bęc;,zie umo:r zona. 

Art. 277. § 1. Z doch odów pakrywa zarząd. 
ca bezpośrednio konieczne wydatki, poł<tcz.one z za
rządem,w ,następującej ko1zjności: 

1) koszty egzekucyjne, a mianowic,ie: nieuis'z
czone w toku P(Y3tępowani.a oplaJty sądowe, koszty 
dor,ęczeń oraz koszty zarządu przymusowego; 

2) należnoś ci p.racow,ników zatrudnionych w niLe
ruchomo.ki, której zarz.ąw d:otycz,y, lub w prz'edsię
biors Lwach, zna j d u j ących slę na. te j Ill,i,er'uchomości 
i należących do, dłużnika, tak bi,eżąCle j:ak i z,aległe . 
z os,tiatniego1rooku przed usŁanowien;i'em zarządu; 

3) podatki i ,inn e da,niny pubHc,zne, nal'eżne 
z nieruchomości , której z.a,rz·ąd dotyc.z1y, bież.ące i z.a~ 
ległe za ostatnie diwa 'lata przed ustan!ow1en~em za
nądu; 

4) należnościl ins,lytucy j ubezpieczeń społec.z
nych, powslał'e z tytułu ubezp~eczenia pra,cowni:ków, 
wymieni onych w 'p.. 2), tak bieżące ,jak i zaległe za 
rak o srt.atn i przed ustanowi.eni'em zarządu; 

5) należności z tytułu umów ubezp,iec.z en ila , 
które !ponos ;ć ma dłużnik, jeżeli umawy te dotyczą 
nie,ruch~mośc.i, oddanej w' zarząd. , jej przynależności 
lub płodów i pożytków zarządem objętych; 

6) ods e!ki , raty amo,rtyzacyjne, renty i i:nne po
wtarz.ające się należnoś ci z wierzytelnośc.i i praw hi
poteczn ie z.abeZl)j,cczouych, przYI}a dając.e podczas za
rz;ąd<u przymusowego 'oraz zal egłe za 0s:tlatn.ie dwa la:" 
ta przed ll stallowien iem zD.rz~d u w kolejno,śc.i stosoW· 
niz clIO z,:tbezpieczenia, służącego im w myśl prawa 
hipote:znego; 

7) podatki i, in.ned.,miny publiczne, ni'c\vymie
nione w p. 3) i 4), przypadaj ące od dłllżnikai zale
głe za ro~~ o.statni przed ustanowieniem zarządu przy

. musowego. 
§ 2. Należno:~ci , wymienione w p. 6) i 7) § 1, . .. 

zarz.ądc.a może uiśc i ć jedynie wtedy, gdy służy im 
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niewąl'pli'wie pierwszelistwo przed prawem wierzy
c.i,ela e,gzekwującego , 

Art. 278, § 1. Zarządca ma prawo pobrać 
z dO'chodu przyzna.ne mu przez sąd wynagrodzenie. 

§ 2. Za należności, p,rzypacLajCl,ce zarządcy z~y
tulu zarządu, odpowiacb przed nim rówaie,ż w!e
rzyciel. 

Art. 279. § 1. Nadwyżka do'chodów, poz,osba
la po pokryciu wydatków, użyta ,będzie p:-zez; zarząd-
cę na z.aspolkojeni·e wicrzy: iela. egze:~vv~Jącego. . 

§ 2. Jeżeli jeS't kilku wlcrzymel.l egzekwu Ją
cych, a uzyskana nadwyżka n ie wysl~rc.za n1- za ópo 
koj 'enie wszystkich, zarządca składa, Ją dO' depozytu 
sądowego celem podziału. . . 

§ 3. Również w tym przypadku sąd m oze jednak 
upoważnić zarządcę, aby nadwyżki ?>ochodów wpła
cał dO' instytucji kredytu długotermmowego na po
kryc.je j,ej należności, jeżd i z.arząd przymuso:vy ~o
Sltał ustanowiony na rzecz .tej instytucji cchm śClągnl;~
da illal.eżnośó z tytułu pożyczek, u dziel.o nych w 11-

stac'h zas1tawnych lub obLgacjach , a na·l eżnościom tym 
służy ni,ewątp1iw'ic pierw~zeiistwo przed prawem Jll

iI1ych wierzycieli 'egzekwujących. 

Art. 280. § 1. Zarządca. jest odpowiedzialny 
za iuależyle pełnienie nał.ażonych na.ń obow' iązków 
wobec w:ierzyci,ela, dłużn~ka i V/szys.tbch uczest
iI1ików. 

§ 2. Dłużnik, któremu powierzono zarząd jego 
maj:ątku, jest pod względemodpowie dzi~ ln.ości za ten 
zarząd' zrównany z zarządcą cudzeg::> m!e.ma .. .. . 

§ 3. Zarządca, który bez usprawlecll1wl,qącej 
go przyczyny w terminie oznaczonym n ie złoży prz.e
pi sainego s:prawozdania lub nie spełni .innych :przez 
sąd wydanych pol:eceń, nwże być usm1Jęly z za·rzą-du 
i sbosownlie do okoliczn:ości skazany na grzywnę do 
pięciusd złotych. 

Art. 281. § 1. Do zarządu przymusowego 
ułlamkowej CZlęŚc.i nieruch;ymolś 'ci stosuje się odpo
wiednio przepisy o za,rządzie całej nieru~homOiści. Za
nądc,a jednak działa tylko, w gra,micach p raw dłuźm
ka" jakO' ws:półvvłaś.cic,ie'la. . 

§ 2. O zarz·ądzi,e przymustO'v'lym ułamkowe) 
części naLeży z.awiadom! ć także pozos ta łych współ
właścicieH .nieruchomości. 

R 'o z d' z i a ł IX. 
PODZIAŁ SUMY, UZYSKANEJ Z EGZEKUCJI. 

Oddział 1. 
Przepisy ogólne. 

Art. 282. § 1. Suma, uzyskana z egzekucji, 
będzie podz,ie.lona międ zywh~rzycieli p rz ez s D,d. 

§ 2. Jeżeli jednak suma, uzyskana p:zez eg
zekucję z ruchomości, n:eh'ipote1kowanych wle,rzytel 
ności lub innych praw mają tkowych, wystarcza na 
zaspoko'jenie wszys'fbch wierzy~ieli, komornik wy
płaci przypadaj~ce im na}eż ;lO~:::l " a y.JZo 3tałą resz:t .~ 
wyda dłużnikowI. Dla Wlefzycl.s l.! meoh2:::ny:::h przy
pada.jące im sumy komornik złoży do d,epozytu sądo
wego. 

Art. 283. Sąd sporządzi plan podziału sumy, 
uzyskanej z egzekucji, i w planie tym: 

.. 1) usŁah sumę, podle.gającą podziałowi; 

2) wymieni w~erzytelnlO,:;ci i prawa ,osób, ucz,est-
n.iczących w podziale; . . 

3) oznaczy .sumę, jaka każdemu z uczestmkow 
z pod'ział u przypada; 

4) v/skaże, które sumy mają. być wypłacon?, 
a któ.re i z jabch przyczyn pozosta W.lO.ne W' depozyoe 
sąd.owym. 

Art. 284. § 1. O SDorządz,cniu planu sąd za
wiadomi dłużnika. i osoby: uczes tniczące w podz :ale. 

§ 2. Zarzuty przec.iwko planowi można., wnosić 
w cia.,gu dwóch tyg.ocbi odda,ly z.awiado'1lieD ia. 

Art. 285. § 1. Jeże]'i zarzu:tów nie y.niesiono 
w terminie przepisa,nym, sąd zarządzi' w ; koilanie 
planu. 

§ 2. \\1 raz.ie wniesienia zarzutów sąd po wy
słuchar..iu osab int2.resowanyc'h plan za. L.vie,· hi albo 
o·d:powied.nio zmielii. \Y./ p'odępGwauiu lcm sąd nie 
wchodzi w rozpoznanie sporu co do istnienia prawa, 
objękg:o planlem podz iału . 

§ 3. Na postanowien ie s,ądu służy zaża1,enie. 
Jeżel i suma, uzyskana z egzekucji, przewyższ.a pięć
dziesiąt tysięcy złotych, na postanowienie sądu . okrę
gDwego s łuży daLsze za żaJ.e nie do sądu ap elaCYJnego. 

§ 4. Wykonanie planu w części, 'któr:ej zarzut1y 
dotyczą, nastąpi pc uprawomoc",.i:eniu się postanow ie
n ia sądu, chyba że zostalo wstrzymane przez zabez
piecz'e'i1ie powództwa w sporze oistni'eni~ zaprzeczo
ne.go pra wa . 

Art. 286. OsobO'm interesowanym w o:lno umó
wić .się Q inny spc'sób podz.iału niż w prawie nin iej
szem przewi.dzia,ny. 

o d ci z i a ł 2. 

Podział sumy, uzyskanej przez egzekucję z ruchomo
ści oraz z niehipot dwwanych wi.erzytelności i innych 

praw mająth:o,wych. 

Art. 287. § 1. W p odzia1e sumy, uzyskane j 
ze sprzedaży ruchomo'ści jako beż przez egzl~kucję 
z wi erzytebiOlŚc.i niezabezpiecz.one j hipotecznie alho 
z p,rawa majątkow.ego ni ehipotekowa.nego, oprócz 
wierzyci.da egzekwuj ącego uczes:ln:icz.ą : wieTlyciel, 
składa·ją.cy tytuł wy,ko,nawczy z dovl'odem dmęczenia 
dłużnikowi wezwania do zaptaty, wierzyc.iel, który 
uzys·kał zabez'piecz:enie, oraz za.sta\VJnilk, który ud,o
wc:c!n:ł prawo za.sta'wu dokumen'tem publicznym lub 
prywatnym z podpisem uwierzytelnionym, jeż eli zgło
sili się najp.óźniej w ciągu tygodn.iaod. daty, gd y su
ma , podlega j ąca podzi ałowi, zlożona zosta.ła do depo
zytu sądovv·'ego. 

§ 2. Do sporządzenia p'la nu podziału sąd przy
srt:ępuje po upływie tygodnia od daty złoż'~nia do de
pozytu sądowego. s'umy, pod;legającej podział0w i. 

Art. 288. § 1. Wierzytelność , p rzypadająca z.a
s'Lawni!wwl, nie mając-emu j.es'Zcze tytułu wyko'1aw
cz.ego, będzie wyphoona z·a z~odą dłużn.ika . JeŻeli 
dłużnik nie wy,razi swej zgody, oclp.o'\<vi:::dnia suma bę
dz ie p ozos'tawio.na w d:epo.zyc;e sądowym . 

§ 2. Jeżeli zastawnik w c iągu miesiąca n ie 
przedstawi dowodu wytocz.enia powódzlvoJa o zaspo
kojenie swego prawa zastawu, pozostająca w depo
zycie s ądowym suma będzie wydana dłuż,niIww i lub 
komu wypadnie. 

§ 3. Na postanowienie sądu służy zaża.]enie, 
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Art. 289. § 1. Należ'naści, przypadające od 
dłużn i.ka. będą zaspo,kajon,e .z s'umy wyegzekwowanej 
w następującej kolejnośc i : 

1) kosZlty egzekucyjne, a miano',vic:ie: ni·euisz
C.ZOCll'C w teku postęp,o,wan:a o?łaty sądowe, koszty do
ręcz,eń. kosz·ty opisu. osza.co·wania i prz,echowania lub 
dozoru ruchemości, koszty ogłosz.eń o sprz,edaży, tu
dzież d ie ty i koszty podróży organów P,J.! 'cji, wezwa
ny,oh do pomocy poza miejsce iC';l urz·ęd<owan ia: 

2) podatki i iunedaniny publiczne, n~l,eż !ll'2 zru
ohomości sprzedanej, jajko też należn,e z nleru:homo
ści, jeżeli przedmiotem podziału są sumy, uzyskane 
z zajęcia li dzierżawców i lokatorów czynszu z tej 
nieruchomości, - we wszystkioh tych przypadka.ch za 
ostatnie dwa la b: 

3) wierzytelności, zabezpieczone prawem za
stawu: 

4) czyn ;z, przypadający za rok ostatni wypu
szczając·emu w na jem Ilub w dzi'erżawę. l ecz t y,lko 
z sumy, uzyska.nej ze sprzedaży ruchomości, wniesio
nych d.") przedmiotu najmu lub dzierżawy: 

5) należności, przypadające za rok ost.atni służ
bie domowej, le cz tylko z sum, uzyskanych ze sprze
daży urządzeni,a domowego, oraz pracownikom 
przedsiębiorstwa. lecz tylko z sum, uzyskanych ze 
sprzedaży ruchomości, wchodzących w skład tego 
przedsiębiorstwa; 

6) koszty oSltatniej choroby oraz ni€zbytkowue
go pogrzebu d·łużni ka; 

7) podatki i inne daniny publiczne. niewyrnie 
nion,e w p . 21, za ro,k o's tatni; 

81 należności instytucyj ubezpieczeń społecz
nych. powstałe z tytułu ubezpieczen ia pracowników, 
wymienionych w p. 5). za rok ostatni; 

9) inne wierzytdności. 
§ 2. Po zaspo,kojeniu wszysUkiclh wierzyŁeJ.ności 

zaspoko jone hędą kary. grzywny sądowe, administra
cyjne i skaJrbow,e, kary Z3. z,włokę w uiszczaniu podat
ków i innych danin publicznych. tudzież kary i pod
wyżki stemplowe. 

§ 3. Terminy. przewi d ziane w artykule niniej
szym. ohlicza się wstecz od da,ty złożenia do depozy
tu! sądowe-go sumy, podlega i ącej podziałowi. 

Art. 290. § 1. Jeżeli suma, podlegają ca podzia
łOiwi, nie wystarcza na zaspokojenie w całośc i wszyst
kich wi'erzytelności tej sam zj 'kategor ji, wierzytelno
ści te będą zaspolkojone stosunkowo do wysok o ści każ
dei z nich, jedna;k wierzy re ln ośc i, zabezpieczone pra
wem zas tawu, będą zaspokojone w ko'lejności daty po
wsta.nia prawa zastawu_ 

§ 2 Wydzielona wierzycielowi suma zal iczon a 
będzie przedewszystkiem na koszty procesu, następ
nie na odsetki, a w końcu na kapitał. 

O d d z i a ł 3. 
Podział sumy, uzyskanej przez egzekucję z nierucho

mości. 

Art. 291. Do podziału sumy, uzys kane j p rzez 
egzekucję z nieruchomaści. sąd przystępuie pa upra
womocnieniu s,ię postanowi,enia o przysądzeniu 

Art. 292. § 1. W podzia le oprócz wierzyciela 
egz,ekwu j ącego ucz.estn i cz~: wierzyóel. skład:1 j ący ty
tuł wykonawczy z dowodem doręcz,e'1ia dłużnikowi 
wezwania do z.apłaty, i wierzyciel. który uzyskał za-
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beZJpiec.zenie powództwa, jeżeli zgłosili się nie później 
niż w dniu upravliomocnie'llia się poslanowienia o p rzy
sądzeniu, 930by, m'lj 'lce prawo zabezp:eczone hipo
tec ~mie, tud zież 1'"acow.1icy co do slwi2rclz.::>aych do
kumentem n"leżności za pracę w sprzedanej nieru
chomości. 

§ 2. \Xli e rz.yt'elnośc.i i inne prawa w braku osob
ne go zgłoszen: a lub wyszcz.2gólnie:1ia b ędą uwzględ
nione w podziale. jeżeli są udJW'o dnio.n,e wyciągiem 
z księgi hipotecznej lub innym złożonym w aktach cLol'" 
kumenŁem. 

Art. 293. § L N:lleźności, .przypadające od 
dłużnika, będą zaspokojone z sumy wyegz.ekwowanej 
w następującej kolejności: 

1) kosz~y ,eg;;:ekucyjne, a mi<liDowic.ie: nieuiszcz·o- _ 
n:e w toku po.stępo.wania oplaty sądowe, koszty dorę 
czeń, koszty opisu, oszacowar:i a i ogłosz,eń, koszty 
za,rządu nierLl'::h :::mości, ustanowIonego w toku egze
kueji, tudzit::ż diety i koszty podrćży organów policji, 
wezwanych do pomocy pozla miejsce ich urzędo
wania; 

2) nate7.no·ści pracown:ków, z.ahudnio,nych VI 

srprz,edanej ni·eruohomosc.i lub w przeds iębiorstwach, 
znajdu jących si ę n.a t,ej n ieruchomości i należących d(} 
dł.użniika, pows tate pozed dniem licybcj.i, bylzhy nie 
prz,ewyższały rocznej należności pracown'ka: n all:ż
ności, przewyższa j ące s urnę pięciu:;et złotych ml'e" 
sięcz,n.ic, korzys ta ją z pierwszeństwa cLo wysokości 
pięc.iuset złatych m\csięcz,nic j 

3) pod.atk i i inne daniny public;zne, należne z~ 
sprzedanej uieruchomości za ostatnie dwa laŁa przed 
licytacją; 

4) na!·eżn::Jści instytucyj ubezpiecz.eń społecz
nych , po'Wstał'e z tytułu ubezpieczenia pracownrkó'l', 
wymienionych w p. 2), za rok ostatni przed licytacją; 

5) wie-rlytelno<ści i pra v/a, zaibzzp i.eczone h ipo
tecz:nie ( również i raty amortyzacyjne) przed wcią~
nięciem do księgi wpisu o wszcz,ęlzj egzc1kucjij 

6) poda tki i inne daniny publiczne, niewymi'e
nione w p. 3) i 4). przypaclając,e od dłużnika i zale
gł-e z,a rok ostatni prz.cd licytacją; 

7) inne wierzytelności, 

§ 2. P o zaspokojeniu wszystkicih wie,rzyteln.o
SC.l zasDokojone będą kary, grzywny sądowe, admini
s'tracyj~e i s.karbo-we, kalry za zwlokę w u:sz,czeniu 
podaltków i innych danin publicznych, tudzież kary 
i podwyżki stemplowe . 

§ 3. \Xl równym stopniu z kapitałem. zabezpie
czonym hirpO'tecz.n.ie. zaspokojone będ ą objęt'e wp;s er:J. 
przy kapitale od'se tki z.a ostatn.ie dwa lata przed h
cytacją oraz przyzn.:me koszly procesu w wysokości, 
nie przewyższa jące j dz ;esiątej częś<:.i kapit,ału . 

§ 4. Pozostale odse bki od bpihłów zahezple
czonyclh hipotecznie, tud zież odsetki od kapitałów nie
zabezpieczon ych oraz koszty procesu w poszukiwaniu 
kapitałów niezabezpieczonych umitCszczone będą w os· 
tatniej kategor ji. 

Art. 294. § 1. Jeżeli suma, pc-dleg<>f!:lca pod,;,ia~ 
łowi, nie wysta,rcza na zaspokojen,j·e w c,a łości wszyst~ 
kic:h w~erzytelności tej samej kategorj i, wi,erzytelnośCl 
i prawa, zabezpieczone hi po tecznie, będą zasp?kojo-ue 
w koleir.ości stosownie do p r zepisów prawa h lpotecz ' 
nego, inne zaś w;erzytelnolści - stosunkowo do wyso
ko~c.i każdej z nich. 
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§ 2. W obu przypadkach wydzie:lona wierzycie
lowi suma zaliczona będz ie prl.cdewszystki2m na kosz 
ty procesu, następnie na OdS2tki, et \Al końcu na kap:tat. 

Art. 295. § i. Jeżeli przy ~porząd;~ eniu planu 
O'każ,e się, że naibywc.a, u:s z(:zając cenę, potrą::: i l wie
rzyte[,n ość , która n ic r.J.i eś ci się w cenie, sąd posLl no
w,Le ni'em z,obowiąże nabywcę do uz up::L-,!e-jia. c2ny 
w ciągu tygodnia. Na posltanowienie sądu służy za
żalenie. 

§ 2. W planie wym1enione będą osoby, dla k tó
,rych przypada,jąca od, n abywcy suma jed p l'zezna
c.zona .. Posta,uiowi,enie sądu stanowić b;;;dzie dla nich 
tytuł egzekucyjny prz,eciwko nabywcy. 

§ 3. Do czasu złożen.ia do depozyLu sądo\'/ cgo 
lu\b uiszcz:cn-ia przez nabywcę osobom upra wnionym 
ceny uzupełn ione j prawa, które z tej ceny mają być 
z,asp.o.kojone, utrzyman,e będą w mocy. 

Art. 296. Na zas'pokojerlie wicrzytdnośc i, 
opartej na hipot.ec,e kauc yj:lej, sąd. wy dzieli v,.ierzy
óelowi sumę, należną w dniu spo rząd zenia planu. J e
żeli kaLle.ja nie jes:t wyczcrFlna , o.lc !1l:JŹC je.s zcze ~łu
żyć !'la zabezp.ieczen ie v\'ierzyc:eb, reszta sum '1 p :JZO 
stanie w depozyci.c sqc!o-N ym aż cio Hsla;li a stosl.. .l,ku 
prawn.ego, uzasadnia j ąceg o. korzysi,ani!e z kauc ji. 

Art. 297. § 1. JeżcH wi erzy telność zabezpie 
czona jest hipotecznie na kilku ni,eT'.l:::ho :noś:i3.ch 
łącz.nie, a podzicbna ma być tylko suma , Ezyskana 
.z jedn.ej nieruchomo ,ści, wicrzyc.ie l moi~ ż ą.d ać zaspo 
kojenia bądż całe i swej wi21'zylcl ności, bądź cz~ś~~ i 
przez n iego wslcazanc j. J eżeli prz0d u pi'awomocnie 
niem się post.anowien ia o przysądzen iu wierzyc ie l nie 
złożył żadnego oświ a dczenja, jego v/ierzyteln Clś ć tll;
dzie przyjęta do ,roz r.ac.nunlm w cał oś ci . 

§ 2. Jeżeli podziałowi podlegQją SUIUy, uzysk a 
ne ze sprzedaży k lika nieru cll'~mości , obc.ią.żonych 
jedną w.ierzyŁelnośc:ą łą czn ie , wie i'zy tehość ta bę
dzie przy j ęŁa do rozrachunku w kli:de j z uZy~ikanych 
sum w t akim stosunku, w jakim (lcn la SUITIa pozos taje 
do sum, uzyskanych za inne nie:' uchonlGści , przy ' 
czem przy ustaleniu tego stasunku z iwżCcj stEny po 
trąca się wierzytel ności i pro.wa, poprzedzające wi e
rzyteln ość łączn ą, 

Art. 298. Jei~e1i w dniu SPN~·, ąc;.zen~a pl anu te r
mln, płatności wierzylelnościr;lcop,ro:::::mto;va n e j je,
.szcze n ie m:.stąpi{, wierzyc i210wi bć;d7.i2 '.vydziehna 
suma, zmn iejszona o -ods2fk i u3t.awow2, n ;c w y'}. 2-z::: 
j,ednak niż sz.eść od sta w :;t8:31.mku r o :z\~yrn, za czas 
od dni a przybicia do, dn i3. płalno :L:i . J <:? 2:i v-7i ~n:yt d
no:::ć jest oprocentowana, ]',alcżno :,; ć b ę d z i::; wi erzycie 
lowi wyd zi,eLona wra z z odsetka".i do, ci nia p rzybicia . 

Art. 299. Suma, w ydzi elona TI3. zasp ')kcj en ie 
wierzy'te l nc.ści , k :6rej ui szczenie za le±ne j2s! ' od 'Na
,runku rozwiązującegD , bę dzi e wyd olna wierly:i elow i 
bez z.abezp;,eczenia, chyba że obo vv ią z '.?k z3b ? z:1izc ze 
ll1ia zwrot'u cią2;yna \vie rz y:ielu z mocy ist'11 2 jącego 
między nim a dłużnikiem stosu nku prir,VI12gJ. 

Art. 3!W. Suma, 'wydziei0'1a ~'l za'OTtOk o; e ni'2 
wierzytelno ś c.i, 'któr e j uisz:::zcn ie z a l eżne jS:it od wa 
run,ku zawieszającego, będzie p oz :o stawioTI:l w d8~I)O
zycie s.ądowym. Odsdki od te j sumy przypadn.:t wie
rzycielowi, jeżeli \vedłu ,p, Ul!10Vly odset.ki mu s i ę 11.a
leżą , w przeciwnym r a zie przypadną dalszym wie
rzy.cielom. 

Art. 301. § 1. Do podz;ału sumy. u zyskanej 
przez cgz" kuc ję z wlGsnoścI górniczej" z p rawa: wydo
bywani ,,, żywic zicrn.ny.::h, z ko le i żdD.znych, ze sta tków 
T:wt'ski:::h i sta tków żei;l ugi [;ró dlqd,owe j, wpi sanych do 
rej ,~stru siatlió w, jako też z pra \va zabudowy, stosuje 
się oor:owiecin io 1'2'1' z.2p i3y o p od zia l.e sumy, uzyskan.ej 

. l ' • i , • 

?r,zez eg?.e~·U.1 ::J~ z j'jle r UO~1 <) rn ,):~::L 

§ 2. Z sum y, u zysk anej przez egz:ekucję z kolei: 
żelaz!l2 j, będą za s'jJolwj one pr zed prawami rzeczowe
mi z aległe za rok os ta tni p rzed l icytacją należności 
z t ytułu rozrachurlkn za przewóz z inn emi ,kole jami. 

§ 3. Z sumy uzysKane j przez ,egz,ekuc ję ze stat
ku, be zpcś (~dnio po k8sz la. ·:;,h egzc kucyiny::;h będą za
spoko;2ni 'wiazycielc, mający prawo zasp8ko jen ia ze 
sta tku według kol ~ in()~;Ci , p rzcv"idzi anej w usla'Nach 
szc zeg:ólny,-,h , \Vier zy;'.?l no~ci, wpisane do ,re jestru 
~la hków: będą zas:::okojane w tak ie j ko lejno ś ci , jak 
wierzytelnosci hipoteczne . 

o ci ci z i a ł 4, 

PoczIał sumy, uzyskanej przez Z1H'ZI~d przymusowy. 

A r · .. 3D?, § 1. Do podz' a lu nadwyżek sąd przy
sl.?,!i i p.o za la +wi cr. ia S:p l' :i \v old::l n :a rachunkowego za
rząrlcv . 

. § 2. SqG lHoże na wn iosek wierzyciela przystą
pić e10 pndz :ału złożo~ych kwolt prze.d upływem okre
su !'achunkuwe[;o , ;'~?e ! i z zarządll11zyskano dostatecz
ne środLi do wypłaty. 

Art. 333. § 1. \Y/ 'podzi a le uczeslnic zą wierzy
ciele , ,na rzecz k tó'yc.h prowadz.i się z,arz.ąd przymu
sOvvy, oraz w'ie rzyc iele hipo teczni co do odsetek i in~ 
nych powlarz::tjących się śVv ;Ci dcz :zil pieniężnych , chy~ 
ba że zo:: :aE za .s pol :01 ę111 r.upoś n:: dn i o przez zarządcę. 

§ 2. \XI pod ;;ia I e u::ze s tn iCZYl' mogą róv,,: nie ż in
ni wierzyciele, s,kłac.bjący tylu! wykon a wc.z y z dowo~ 
den1 d o ręczenia dlużn~kov~'i wezvv' ania do zapłaty . 

Art. 31}4. Przepisy o podzial'e sumy, uzyskanej 
prz,ez e gzekucję z nieruchomości , s tosuje się odpo~ 
w iecln io przy podziale nadwyżek, uzys,kanych przez 
za rząd, Tll'zymLls ::n:,'y, ;: następującem i zmianami : 

n z :,Ui:n y na(~wyżek p oIuywa się przede
ws zy:5tki r:m w yLlr.tlki konieczne, któ r e zarządca po' 
kry ć mid bczpośredr,io z doc hodów; 

2) wieczy lelności i inne prawa hipotecz nie za
bezp;eczone, d la k tó~'ych n ie p r owad,z i się egz ekucji 
prz2Z zarząd pr zymuso wy, b ęc:.'! z8.s po,koj one tylko co 
ci o oLlse Lek i i,l1n ych na leżn o ś ci pow:larz3. j ących s ię. 

D z i a ł II. 

EGZEKUCJA ROSZCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH. 

Art. 3.~5 . § 1. cleż 211 dlliŻ ni k ma wydać wi e
rzyc.ie lowi rZ2CZ ruchoil1lą, komorn ik sądu, Vi którego 
okręg u rze:::z si ,; znajdu je, odbierze ją d łużnikowi 
i wyda ',vierz ych~b \V· i. 

~l 2, Jeżeli ze wZf~kdu na ,rodzaj rzeczy .niezvAocz-
11 2 fiz yczne j i.:! ·i pr Lcic;oi e ]l i.~ j ~! st m~ż}jvł e s komornik 
po s:ąfC i lak ; jak p~'awo prywatn e wymaóa do o.biecia 
pos i,adania . . '" I, 

Art. 3Dt). J eże li od ~~bran e j rze czy n ; (~ można 
wydać \vierzyciclo-wi, kcJm'JrtJ :'];: z łoży i ą do de pozytu 
sądo 'we~!o , al bo odda na skład na koszt 1 ł1lzbzzp!e
cz,eńs.tw,Q wiei'Zyciela. 
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Art. 307. Jeżeli rzec.z, należąc,a do dłużnika, 

znajduje sdę we władaniu osoby trzeciej, któ;a nie 
zgadza się na jej oddanie, w'erzyci~l mc:Jże zlj1ć ro
szcz,en,ie, które służy d.łużni:kowi wo':)ec tej osoby. 
W tym przypadku sŁosuje się odpowiednio przepisy 
Q egzekucji z praw majątkowych. 

Art. 308. Jeżeli wierzyciel żąda, aby odebra
nie rz;eczy odbyło się w jego obzcrrości , komJ rn ik za
wiadomi go' o 're rl111in i e, wyznaczonym do odebrania, 
a w razie nies'tawienia si,ę wierzyciela nie przystąpi 
do wykonania. 

Art. 309. Jeżeli komornik ,nie znalazł u dłuż
nika rzeczy lub dokumentu, podlegających odebraniu, 
sąd na wni,os,ek wierzyciela nakaże dłużnikowi, aby 
wyjawił, gdzie one się znajdują, lub oświadczył, że 
nie wie, gdzie się znajdują, i aby stwierdził przys ięgą, 
że Q,świadczenia jego są z.godne z prawdą. Przepisy 
Q przys,iędze wyjawienia, majątku będą hl odpowied
nio stosowane. 

Art. 310. § t. Jeżeli dłużnik ma wydać nieru
chomość lub state!k al,ba opróżnić pomieszczeni,e, ko
mornilk sądu, w którego okręgu one się znajdują, we
zwie dłużnika do dobrowolnego wy,kon\ania w zakre
i llonym stosownie do okolic,zności terminie. po którego 
bezs.kuteanym upływie dokona czynności, potrzeb
nych w celu wp,rowadzenia wierzyciela w posiadanie. 

§ 2. W tym celu komornik usuni,e ruchomoś ci, 
nie będące przedmiotem egz,ekucji, i odda j.e dłużni
kowi. w razie zaś jego nieobecnoś ci pozostawi osobie 
dorosłej z pośród jego rodziny lub służby . a gdyby I to 
było niemożl i we. ustanowi dozorcę, któremu odda ru
chomości na ,koszt dłużnika. 

§ 3. Jeż,eli dłfużnik pomimo wezwania ze stro
ny doz,orcy rzeczy nie od'bierze. sąd na wniosek do
zorcy i po wysłuchaniu dłużnika zarządzi sprzedaż 
ruchomoścll przez licyt.ację. 

Art. 311. Jężeli w samym tytule egzekucyjnym 
oi;e pos'tanowiono, ż,e w razie niewykonania przez 
dłużnilka w termi,nie mu za,kreślonym czynności, którą 
'Z natury rzeczy może wykonać ta:kż,e inn.a osoba. wie
nyciel hędzie upoważniony do wykonania tej czyn
alości na koszt dłużnika, - wówczas sąd, . w którego 
O'kręgu czynność ma być wykon ana . na wniosek wie
rzyciela wezwie dłużnika do wykon.ania w terminie 
wyznaczonym. a po hezskutecznym upływie terminu 
upoważni wierzyciela do wykonania czynności na 
koszt dłużnika i przyzna wierzycielowi sumę, po
trzebną do wykonania. Na postanowienie sądu służy 
zażalenie. 

Art. 312. § l. Jeżeli dłużnik ma wykonać 
czynność, której inna osoba za niego wykonać nie 
może, a której wyko.n.anie zal,eży wyłącznie od jego 
woli, sąd - jeżeli tego nlie postanowio,no już w samym 
tytul.e · egze,kucyjnym - na wniosek wi,erzyciela po 
wysłuchaniu stron zakreśli dlużn i'kowi krmin do wy
konC\Jnia i z.agrozi mu grzywną lub przymusem osobi
stym na przypadek, gdyby w zakreślonym termini e 
cz,ynności nie wykonał. 

§ 2. Jeżeli wykonanie czynnośC'i zależy od wy
datików pieniężnych lub od dostarczenia materiałów, 
a obowiązek ich dostarczenia cj,ąży na wi,erzycielll -
sam zaś tytuł eg zek ucyjny n~ezawi,era w tej mierze 
od'powied:niego postanowienia - sąd zagrozi dłużni
kowi grzywną lub przymusem osobi.stym dopiero wte'-

dy, gdy wierzyc,iel złolŻy w sąd'zie sumę potrz,eJbną lub 
dostar.czy dłużnikowi potrzebnych m:tterj ,ałów. 

§ 3. Po upływie terminu, w którym dłużn:i1k 
czynność m'ał wy;konać, sąd na wniosek wierzyciela 
nałoży na dłużnika grzywnę lub zastosuje do niego 
przymus osobisty i jednocześnie, wyznaczając 
nowy termiin do wykonan.ia czynrro'ści, z,agrozi suroW
szą g'rzyw,ną lub dalszym przymus,em osobistym. 

§ 4. Jeź;eli dł:uż,uii'k na sikuŁelk przymusu asobi
sitego zgłosi gotowość wyko,u,an.i,a c:zynności, sąd po
sitanowi zwolnić go niezw'ło'czn,ie i zaw,iadomi o tern 
wie.rzyciela, a zar,azem stosowmie do okoliczności wy
znaczy dłuż n ;kowi odpowiedni t.ermin do wykonania. 

§ 5. Gdyby dłużnik po zwolnieniu zwllekał z wy
konaniem czynności, sąd na wrniosek wierzyciela po 
wysłuchaniu stron postanowi zasto,s<Qwani,e przymusu 
.do końoa wyznaczonego poprzedn,io czasu. 

§ 6. Jeżeli dłużnik z głosi się ponowinie do wy
!konania. sąd może odmówić zwolni,enia p,rzed up.ły
w,em powyższego czasu. 

§ 7. Na postanowienia sądu służy zaża ilenie. 
Art. 313. § 1. Jeżeli dłużnik ma obowiązek 

zaniechać pev,mej czynności lub nie przeszkadzać 
czyn.ności wierzyciela, sąd n.a wnl~ose'k wberzyciela po 
wysł:uchaniu stron i stwierdz,eniu, że diłużni'k działał 
wbrew obowiązkowi, nałoży na ni,ego grzywnę do t y
s,iąca złotych lub zastosuje przymus osobisty na czas 
do dwóch tlygod'n:i. Tak samo sąd po:stąpi w razie dal· 
szego wn.i'os,ku wierzyóel:a. 

§ 2. Ponad'to sąd może na wniosek wierzyciela 
zobowiązać dłużnika do z;abezpiecze,n:ia szkody, gro~ 
żącej wi erZYCIelowi wskutek dals,zeglO działania dJuż
n tka wbrew obowiązkow.i. W postanlOwi,eniu sąd ozu,a
czy wyso'kość i czas trwania z,a:!:>ezpiec,zen,ia. 

§ 3, Jeżeli dłużnik po powstaniu tytułu egze
kucyjnego dokonał zmiany sprzecznej ze swym obo;
wiązkiem, sąd na wniosek wilerzyciela po wysłucha,· 
n:iu s:tron upoważni wierzyoi,ela d'D' usunięcia tej 
zmiamy na lwszt dłużnika i przyzna mu sumę na teń 
cel potrzebną. W r.azie opo.ru z,e strony d~użnj.k'a wie'
rzyc,iel może żądać, aby s.ąd polecił krOmorniko'wi 
usunięclieoporu. 

§ 4, Na postanowienia sądu służy zażalenie. 
Art. 314. § 1. Wjednem postanowi,e'niu są'd 

może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż tysiąc zło
tych, a przymus osobisty na czas nie dłuższy niż dwa 
tygodnie. Ogólna suma grzywien w tej samej spra'" 
wie nie może przewyższać dziesięciu tysięcy złotych, 
,a ogólny czas przymusu os,obisteg,o - sześciu mie
sięcy. 

§ 2. Zas1'osowan,ie jedn,ego środka nie wyłącza 
n.astępn.ego zastosowanila środk!a drugiego. Oba środ
ki nie mogą być stosowane jednocześnie. 

Art. 315. § 1. W razie umo'rzeni.a postępowa
nia egz,ekucyjnego podlegają umorzeniu także grzy
wny. choćby prawomocnie orzeczone, .a jesz.cz.e nie
zapłacone . 

§ 2. Obowiązek uiszczenia grzywny nile prze~ 
chodzi na spacikoblel ców dłużnika. ' . 

Art. 316. § 1. Przymus osobisty wykonywa się 
przez osad.z,eln.ie dłużnika w pomieszczeniu na ten cel 
przeznac.zonem oddzielnie od osób. pozbawionych 
wolności w trybie postępowania karnego lub admini· 
stracl)'jnego. 
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§ 2. Jeżel,j dłużlliJkni,e prZr<:~'bywa w ohęgu są
du. który post.a'nlo 'Nił za,stosować przymus o3Jbis ty, 
sąd ten zwróci się o wykonan;e d'o sqdu grodzk i\!go , 
w któr'ego okręgu d!użni.k przebywa. 

Art. 317. Zarządzając wykonaa ie przyr:1US,U 
osobistego na pods tawie p.ra womocnego p 03l all'o wie
Dlia, sąd w-yda ,komomiko":Ji n"l p ji m ie nak.az z odpo,
wiedn iem uz asadmen:cm, Prz ystę pując d~l wykonania 
n,a,kazu. komo,rn i:k nak a.z ten. do:: ęcz:y dbżnikowi. 

Art. 318. O wykonani e przymusu wzgl ę~em 
dłużnika, pełniąclego czynną służhę v.'loj skową, sąd 
zWT,ac.a s ię do właś ciwej władzy wojskowej. p rzesy
łając jej w tym celu nakaz . 

Art. 319. Przymus osobis ty nie może być s to
s'Ow,any w,z,ględem: 

1) osób. nie padle,gających sądom p ·;. lskim; 
2) wo;,s.kowych, naleio",cy::h do zmohHiwwa.nej 

części W'ojs'ka 1u'u D.!aryr12.rki woje,I111ej ; 
. 3) kierovv-nika st:a f~;,u han dlowego m:}rs.kl~go , 
iktóry lll1.a odpłyn.qć. tudzież wzgl·ędem osób, należą
cych do załogi takiego statku. 

, Art. 320. P'rzynms osobi~ty względem posła , 
senaŁo,ra i sęd'Ziego może być .las'tosowany tylkO' z z.a
chow,ani,em prz..e-p isów Konstytucji i prawa o us1troju 
sądów powszechnych. 

Art. 321. § 1. Przymus wzgloędem osób, któ
rych 'zdrowii'e moż'e być llli:tir,aŻ,one. na ni,e:hez,p-'eGzeń
s Uwo', nie będti,e wykonyw.any 'aż d'o wyzd;rowi.enia. 

§ 2. Na wniosek j,ednej ze stron będz,i.e za'rzą
dzone na j,ej koszt zbadanie stanu zd.rowia diłużnika. 
przez lek.arza. 

Art. 322. Po' uprawomocnieniu 's i ę po:stano-wie
n;i,a .9' przymus.i'e wz.ględem os,ó,b duchownych, osób, 
będących w służbie państwowej lub samorządo
wej, oraz Wizg,lędem osób, pe.łn: ąGyGh służbę w p,n ,ed
siębio:rstwi,e użyŁecz,llioś ci, pubEcznej, s,ąd z,aw:adomi 
władzę przełożoną dłużnika lub kiemwnictw::J prz,ed
siębiorstwa i uprzedzi je, ~e po upływie tygodnia 
wyda komomikowi odp:owi,edni nakaz. 

Art. 323. Z ważnej przyczynysą:d może zwol
nić dłużnika od przymusu tymczasowo, nie dłużej 
jednak niż na tydzień. 

Art. 324. Wierzyciel obowiązany jest złożyć 
z,góry komorll,Lko.wi sumę, potrzebną na sprow.adzeniic 
dł.użnika do, miejsca osad,u.en.ia i na, wyżywienie go 
p;rze'z 'cz,as t.rwania przymusu. 

Dział III. 

EGZEKUCJA CELEM ZNIESIENIA WSPóŁ
WŁASNOśCI NIERUCHOMOśCI W DRODZE 

SPRZEDAŻY PUBLICZNEJ. 

Art. 325. W postępowaniu egzekucyjnem. ma
jącem na celu zniesienie współwłasności nieruchomo
ści w drodze sprzedaży pubHcznej. stosuje się odpo
w~edn\1o prz,episy oegz'e!kuci i' z .nieruchomości ze zmia
nami, ws'k,azanemi w artykułach poniższych. 

Art. 326. P,ostępowani e może być wr,zczęte na 
wri'~oseik 'ka,żd,e:go z współwłaściciteli, wym;enionych 
w : tytul.ee,gz~kucyjnym,na.kazuiący,m sprzedaż. 

~_rt. :rn, \/./c -,'19;~i8 h;p ':J tecznym o wszczętej 
egzch1c ji i w cbwiesz,:z,r?i:"lin o' licy tacji należy poda'ć, 
ż e egzekuc ja ma na celu z,ni·esienje współwłasnosc1. 

Art. 328, § 1. WspólwłaścicieJe mogą za wza
jemną z~cdą 'osza'~ ować n : eruchomolŚć, oznaczyć naj
n iższą cenę s 'przed a ży oraz ułozyć warunki licytacyj
"e, chyL,a ż,e ty~Lll egzeLllGy jny inacz,ej stanowi~ Je
że l i zgo da nie t:l2s,toqpi . lub jedna z o:ób, mających pra
wo r.zeCZGwe na niG!"uchor,:1o ,~c i. z gło si sp.rz,ec.iw co do 
c-;zacowanial-ctb OZ;1aczcn;.a najn i ższe j ceny, obowią
zują w te j rn ięrze przepis y prawa niniejszego o egz'e
kuc ji z nie ;"uchcmoścl. 

§ 2, Na poslat1ov,.ienie sądu, ustalające wa
ru!1 k i :icylacy jne. służy z ,aża l en i e. 

Art. 329. Eg zek ucj a cebm zniesienia współ
wJa. s>l1.Q.ści i egzekucja z ni.e r'llcho'm::>ści' m.)·gą się to
cz yć j ec .nocz'cśnie . W! r'azie s prz'ecllaży ni.eruchomości 
w t Ci:m jecbe j .>: t y;;:h egzekucyj drugą zawiesza się, 
a po- upra\Voe : ocni c ni'~i si'ę postanowienia o przysą dze-

, . 
mu umarza Się. 

TYTuŁ T RZ ECI. 

PRZEPI5Y O ZABEZPIECZENIACH. 

Rozd; zia ł I. 

PRZEPISY OGOLNE. 

Art. 330. Celem z.ab ezpi eczenia roszczen.ia, 
k ból"ego' r.ozpoz.nan ie należy do sądu p'owszechne~o, 
albo poclciane wsta ło sądowi polubownemu.i :które na
daje si~ d,o. eg,zekucji; sądowej, sąd powsz.echny mbż;e 
TIja wn ios,eJk wierzyci,zla w.ydać zarząd.lenie tymczaso
we, jeżel i.rosz,Gz,en,ie jest w;,a rn ,god n z, a n,i:ezabezpie
cze;nie mogłoby wier.lyci·da pozbawić zaspoko jenia. 

Art. 331. Zarządzenie tymczasowe wydaj.e , się 
w drodze z.ahezp'i'z,czenia powództw.a przy samem h
go wytoczeniu, bądź w dalszym loku sprawy; w przy
pa dkach, zasługuj ących na szczególne uwzg lę dnienie, 
zarządzenie tymczasowe może być wydane również 
prz;ed wytocz~niem powództwa. 

Art. 332. § 1. Dopuszczalne jest także za bez
piec.zenie ros'zczen,i,a 'OJ przyszłe powlarz.ające się 
św:iJa dczen ;·a. je ż.eli stosunek prywatno - prawny m ię" 
dzy stronami nie sprzeciwia s.i ę wytocz,eniu o to rosz
czenie powództwa. 

§ 2. W tym przypadku zarządzenie tymczasowe 
jes-t dopuszczalne także po uzys!kaniu przez wierzy
cie:la wyroku, podlegającego wykonaniu. lecz tylko co 
do ś\viadczeń, których termin spełnien ia jeszcze nie 
nas ląp i.ł. 

Art. 333. Wydaj ąc nrządzenie tymczasowe 
prz'ed wytoGZen,iE.ffi powództwa. sąd wyzna'czy wie
rzycielowi t ermin , w którym powództwo p01Ninnobyć 
wytc.cz;one pod' rygor,em u pa d:ku zabez.pieczenia. 'Ter
min ten nie może być dluższy nilŻ dwutyg odniowy: 

Art. 334. § 1. RO Zj)oznanie wniosku o zarzą
d:zenie tymr::,z:a.sow,e przed. wy;t-ocz'eniem p.owództwa 
należy do sądu pows:zechnego, który byłby właściwy 
do, .rozpoznani.a sprawy w pierws,zej insŁa;ncj.i. 

§ 2. Wnios'ki o za.rządz ,enie tymczaSiOw.e w toku 
pr'o-cesu :r:ozpoznaje sąd tej instancji', w ,której sprawa 
się toczy, ;:t gdy sprawa toczy się w Sądzie Najwyż-
.szym - sąd pierws.zej, jnstanci~. . 
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§ 3. \Vnioski o zarndzcnie tymczasowe sąd 
rozpoznaje w składzi e, w jakim podlega rozpoznaniu 
sprawa. 

§ 4. Pr zew:ocln'iczą.cy VI przyp adkach n iecler· 
piących 'zwbki moż.e sam wydać z,a,fuFlz,cn'ie tymcza 
sowe. \\lszakże w sprawach, rozpoznawanych 'IN skła
dzie trzech sędziów, przewo dn.iczący przedstawi 
swe zarządzenie do rozpozn ania wła·śc iwemu skL.\do
wi na najbliższem pG3iedzeniu. 

Art. 335. § 1. W ie r zyciel we wnio sku o zarzą
dzenie tymc zasowe powinien poda ć i uprawc:opor:'ob
nić okolicz.ności, k tó re u spra\'1ieclliw iają żąd1'. nie. 
Poza tern wniosek, jeżeli nie jest połączony z pozwem, 
powinien czynić zadość w szy s tkim warunkom pbma 
procesowego. 

§ 2. We wnios xu wierzyciel może także wska
zać sumę, Ik Ló-rej zł,oże,nie p,rzel: d.'łuż niika v/ysb rcz.a 
do .z.abezpiecze.nia roszcz,enia. 

Art. 33'6. Sad może rozDoznać wn.io:; e k o za· 
rządz/8ni'e tymcza,s'o we na po'si.ed.zeniu nis jo.. wnem, 
wJadny j.est jednak wyz'naczyć rozprawę. 

Art. 331. § 1. SQd, uw zgl ę dniając wni osek 
10 'z ,arządzonic tymczasowe, oznaczy dCikład.nie w p.o-
5itanowie.niur05 Zc.z,enie, k tóre ma być zabezpiecz::me, 
(xaz s'Posób i zakres z:abezpieczenia. 

§ 2. 'lXI raz i.e potrzeby można ,:as;vosO'wać jed
nocześnie kilka s'Pm'ob ów zao·ezpieC7}2'nia. 

§ 3. \Y/ykonanie zarządze,nia t ym::zas o ',vego sąd 
może uzależnić ad złożenia przez wi ('!rzyci2~a lnucji 
celem zabezpi'ecz,cnia roslczeli. d!użn ;ka o ocLsz', odo
wanie z powodu wyke,n.a.r:i'a z.a,rzqc1z,cn ia. Nat, aucj i t·ej 
1.:~dzie służyło dłużnikowi p ie rwszeilstwo za.s.pokoJe
ma. 

Art. 338. § 1. \'{;'s zeJki e za bzz.p=eczea:e r osz
czel'i pien:'ężnych będzie na ż ądan"e cHużn'ika z.:tStą
p ioilic złoż'clniem przez ni,c ~o da ctZpOLytu Są:t'H·.ego 
o cipow.ied,Il,i,e j sumy. Na s.umi.:-~ te.) będ.z, ioe słu:2yło 
\h,r.ie,rzyc.ie lowi p'ie rwszcris two Z~3.:.;pok oi eTI': a. 

§ 2. Z.abezpiiecz.err&e ro s ,z c'z;zń n1ep-i'2niężn ych 
może być s.toso'Nnie do okohcz.l1ośc.i równ.i~ż w ten 
sam spos:ób z,as tąp.i o ne N i'e d,otyc.zy to je cl.nlJ.,l., za
bezp'i!2,cz'enia w sp.rawa ch o prlawo wła.s,!l.o'ści, chyba 
że strony n a to się godzą. 

Art. 339. Dłużni k w każdym c zasi e mo7. e żą
dać uCihyl,eni.a lub zm1,any za bezpi'eczenia . W tym 
prizyp.2.cl:ku wyz.n.aC Winla będzJI~ ro.zp ra w,a . oddzieln.ie 
lub łącz.ni,e z wzpoz'namem isto ty s·!xawy. 

Art 340. Na poslar. owie nie sądu ,pierwszej 
in.stiancji 00, do zarząd z eń tym:::zasowych służy zaża
lenie. Od pos tanowien ia sądu drugiej instan cji nie 
m.a ~rodka O d\hNl ławc.z eg o. 

Art. 341. § 1. P 03h no-,vienie sadu, l.lWZ is 1ęd
ni.ające W;',102-.?:K (} z:l r;:::ądzcni ,:: tym:z ::tS,Q'!!e, jest n.", 
iychm:a·s t wykona lne . 

§ 2. Zażaleni,e w st.rzy muje wykonan,i·e postano
wieni,a .. uohyl'ają.c ego lub zmieniającego zarządzenie 
tymczasowe .. 

§ 3. Do wykonania zarządzeń tymczasowych 
stosuj e się Odpovl:2dni o przepisy o po~tę'Powa niu eg
zekucyjnem. 

Art. 342. Ko sz t y ,p os t ępowania o zar2ąc~zęnie 
tymcza sow,z, WSZC.Z ęl:LJ~O J;.rzcd v.yt'o~z,en .~2m powód z-

twa., po-n osi' wicrzy ci,el., i e.i :::.1 .... 1 t::rmini,e przepisa -
'1l.ym n ie wyboc.zył poviód.ztwa. \Y,J tym przypadku 
pGzwan:y mOŻi~ w' c.iągu d v"ó::h tygodn.i od upływu te
go ternó l11 złożyć w sądzie wniosek o przyznanie 
mu kaszlów. 

ArL 343, § 1. Jeżeli w ierzyciel n,je wytOc.zNł 
ppvvó clztwa w term inie prz,ep 's,a!ll'ym lub cofnął wnie
slio n y p ozew, .a1.bo gdy powództwo. j'cgo wstało odda
h)ln;~ , cUliżn:k m a prz'sc.i;w .~w w,ic:r.z.y:::ic.lowi roszczen,i,e 
10 \\lyn,ag,nodzenii,? sZik ód i strat, ponies,ionych wskut.ek 
wy:k,c.n.ani'a zahezp·:,cc,z·en.ia. Roszczenie to wygasa, 
po. upłyv./ie ,rdm od, chw.ili je .g.o powshn'i,a" 

§ 2. \"/icrzy cieic, idórzy ł.ącwie wy'koniali za, 
bezpie'cz~n ieł o,dr;:Jw.i.ad.ają z.a s.~ ,i: od,y i straty soli
d.arnl·e. 

§ 3. Je-'; eli '«, óągu miesi 3.ca Q\d c:hwili powsta
nia rcsz c:!:."z:r;,ia o ,Qd szkocLJ ·N:tn.; . ~ d,tUŻ:Ili',k nLe wyboczy 
p:owó d,ztwa, są d: ?iw,róó k,allc, ję wi.er zycielowi. 

Rozd:ział II. 

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ PIENIĘżNYCH. 

Art. 344. Zabezpieczenie roszczeń pi!enięż-
irlych n as tępuje: 

1) p.rz,ez zJa j (~cic ,ruc:homośc::ij 
2) p rz,2z os bn2żcn i2 h ipot.ecznle' (pne,n,oŁację) 

i p;rzez wpis d o()i reies ~,ru sta tkó 'iv ; 
3) przez vl!,az zbywania lub obc.iąża,n,ia ni.eru

chon10ś c,: Gie!lip,\)~,(kov,,'an y ch ; 
4) p rz'e,z za j ęcire wi,e rzytelOOlśc,i lub i'Ilnte-

go: prJ.wa. 

luL 345. 7.abe zpi c'czen i f: roszczenia pic:J.ięż
nego pr.zcc·iwko 5;\a.rl1Owi P ari s :'Vlia oraz po'1s~kim z·a
kiadom i p.rzerbi··:h:i:Jr ;;.l wU1TI p::ń s lwo'Nym, będ1cym 
odrębn.mnil o s:obami pra'N!le,mi , jes t nied,opus'zczalne. 

Art. 3,Hi. Za Gzw:cc.z.enie n.ie moż,e obejmo'Vl'3 ć 
rz'ec.zy i praw, z k! 'óry: h e;U,cku::,ja iiesl wyłączo113, 
maz r zeczy, ui e g " jącyc'h sz.yhkiemu zep·s'uciu. 

A r t 3,17. § 1. Zajęte ruchomości ·nlie m.Qgą 
być ,od d,a,ne po,eJ d o,z,ór w:,erzyci'eJowi. 

§ 2 . Zajęte pieni'1dze i p apiery wartościowe 
zło2one będą do C:epozytu sądowego. 

Art. 348. Na żądan i e dłużnika sąd po wysłu
chan.iu wierzyciela moż,e z.arząd zi ,ć s.przledaż zajętych 
ruchomości w dr ::J ·dz.~ post ępDwania egzekucyj.l1~go. 
Suma uzyskana b ed.z"2 zhżona da depo.z:yŁu sąd.owe
go i' bę ::l zie zahLz pi.e:ze 11·'em rO 'i z'czeń wilerzy<:iela 
IW zastęp stwie zaj :;: tych ruc.homx:cl. 

Art 349. § 1 Uwz~~,h:d"iając wniosI2k !o wy
danie Z J.1L'l.ZU zbywa,'1.i a i ,o .b .:;i ą ż,mianieru·:hom'Jści 
nii.ehi]Yote:kowa.ni2j, s'ąd za \'l iodo.ffi.L otem w.i·erzyciela 
i dlużnith: a. 

§ 2. O zacknzie wci 1gn,i ęta będzie na wni'Jsek 
W.1\'fzyc,;cl c! wzn1~ :·n.ka d,') wykazu zajętych ni,erucho
mośc.i tliiehi f'o'leh.lwanych . 

§ 3. Zbycie lub !ob ::'ią żen.i'e nieruchomMci 
:whre ... ! zaKaZm Vrl P~! wciąg:r: i,ęciu do wykazu wzmian.ki 
nie ma wpływu n.a prawa vlli,e.rzycie1a. 

Art.. 350. W sprawie z powództwa '0 alimenty, 
wytO,GZO;N?.!~O p r.ze :iwko ś lu':memu ojcu lub matce 
ślubne j :::Jho mę;?' o'.vi., sąd może zabezp'j,eczyć powódz
two til. 1..:;·:c przez Zobo\'lia,z.ilnie ich do ui szczania po-
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wodom miesi ę cznie aż cia ukończenia sprawy sumy, 
oznaczo nej w każd ym posz c zeg óln ym przypadku. 

Art. 351. Z p O'w ó d zlw a Q, zapłatę cz y nszu naj
mu lub dóerżawy sąd ud.zi.ela z ab ezpie::.ze.nia przez 
Z1aj·ęci:e ruclhomo;ś ci, lokator a lub dzi,erżawcy, któ.re 

'ZlrLajdują s ię w wyna j ę tych p o:n:;eszczen:ach lub 
w wyd zierżaw,io ne j n. i e.ruchomości, n,a p ods t.a wi e sa
meg,Q, tylko p ozwu. 

RozdJ ział III. 

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ 
NIEP I ENIĘżNYCl-L 

Art. 352. § 1. Ce lem z ab ez pie czenia roszcze'ń 
niepieniężnych sąd wyd a je zarządzen ie, jak ie stosow
ni,e do O'ko.licwosci uważa z:a oclp:)wi c Q,ni.e , uie wyłą
czając zarzą dzeń, pr zewidzia ny ch do zabe z,piecze
n.ia roszczer'i pi,enię ż n.ych. 

§ 2. Przy wyborze sposobu zabezpi eo::ze nia s;"ld 
uwzó'lędni int e resy shO:1 w ta kie j m "e r ze , a ż eby W ! C

nycielowi zapewni ć zasp ok o je n ie , dłu ż n i ka zaś nie 
obciążyć ponad p o tr ze b ę . 

§ 3 W żadnym p r zYP 2. dEA;U z arząd zc'n ie tym
cza'sowe n ie może z mi e;'z a ć d o t ego , aby stanowiło 
lZaspoko j eonie roszczema. 

Art. 353. W sprarwadl z p owództwa o ochro.nę 
lub przywiróc:en,ie p os,ia.d a.n.ia j.aJk :J te ż o z.an i,zch :tnLe 
cz:yn,n8,ści sąd moż,e w drodze .z ahezpi,e -:::z ~ nia unor
mować tymczasow o aż do- ukoiJczeniasprawy s tan 
faktyczny, jeż eli okaże s ię to kOGie cznem celem od
wrócenia szkody. 

Art. 354. \1/ dro dze zabezpiiccz,e.n.ia nie można 
iSbO'sow.ać przeciwko dłużn ~kow i ani gr zywn;y, ani 
przymusu o.sobist.ego. 

Art. 355. § 1. W sp ra wach Q p r a w o włp.sno
ici .lub 'Ol innJc pra~w'o rze ::: ZDwe moż na u s tano\v.ić 
w drod z e zahezp ieczeni a s·ck w.es t.~'. 

§ 2. Sehvesbr bĘdzi,e wykonyw,any wed,ług prze
p1,SÓWO' z,arząd zi,e przymusow ym z''? zmianami po
!!1iższemi: 

1) dłuż,oik nic może bjć u stan owion y za rządcą; 
2) jeże li przedmi ot em s,e,k w es trLl jes t d om, 

w k,ltÓtrym zamieszkuje cl'tużn.i k wczas·i e usbno wie1ia 
sekwestru, mieszkanie b,:} n ie bę dzi·e wyj ę te z jego 
użyt~kuj 

3) dochód, po.z.o-sb3. jący po poŁqo::eniu wydat
ków., z3,rz.ądca s!ld.ad a do depny!:u sądoweg ~ ; sumy 
w t.ern sposób z,łoż:J,ne s,ąd n!2 wniCl 3e,k strJ;'ly u:n ie ści 
n.a oprocentow a ni e, j eżeli uzna to z a wri' ś ciw~ ze 
wzgl ędu na WY SI':Y\O.Ść surm i n a czas , VI C iąg'l k tó:'ego 
mają być zatrzym ane . 

P RZEPISY KOŃCO'\)7E 

Art. 356. W ykona i ie f raw~ o są~owem. P ?st ę-
ń . e~z~)('·l~·-" ~l" ·· l '·'-"'·ll ·~ ·"l SI" il ló ·,"t~"", \" ('p ~ .a· -pOWU n.L u ~ • ..:. t~ ... l,.. }; l ·r;. l.l ._ t 1v'J. .... L. . y l \'l: .':'~ ;,;j~ .I.\J " · , :....J l 

wi!cd'l i waśc i 

A.d. 357. Roznorz'\dzc'1: e n ilu ieisze w ch odzi 
w życie z dn :cm 1 st'ycznia 1933 r . . 

Prezyden t Rzeczypospolite j: l. Mościcki 
Prezes Rady .Min :!3tró'.v : .4.. Prystor 
Minister Spraw \Vewnętrznych: Drcnislaw Pierachi 
Minister Spraw Zagran i.cznych : August Zaleski 
Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 

Minister Ska rbu: WI. Zawadzki 
Minist,er Spra w iedl i wo ś c i : Czesław Michałowski 
Minister Wyznań Religijnych 

i O sw iecenia P ublicznego: J. Jędrzejewicz 
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 

Sew. Ludkiewźc'z 
Min ister Przemys łu i H a ndlu: Zanycki 
Ki e rowni k M il1lst e rstwa Ko munikacj i: !VI. Bulkiewicz 
M iniste r Opieki Spo łec zn ej: Hubicki 
Mi nister Poc zt i Telegra f6w: Boerner 

804. 
ROZPORZI'\-DZENJ.E 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 27 października 1932 r . 

Przepisy wprowadzające prawo o sądowem 
posi ępowaniu cgze1mcyjnem. 

Na pod sta w i,c art. 44 ust. 6 Kon s tytucji i art. 1 
lit. a) u sta wy z d nia 17 marc·a 1932 1'. o upowa żnie' 
niu Prezydenta Rzeczypos po litej do wydawa nia ro.z
p Oi' zą dze. ń l m o c ą u s tawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, 
poz. 165) postanawiam co nast ępuje; 

Rozdział l. 

Przepisy ogólne. 

Art. I. 
§ 1. Z dniem wejśc i a w życie prawa o sądowem 

postępowaniu egzekucyjnem tracą m oc dotychczaso
we przepisy o postępowaniu egzekucyjnem, urządzo
nem w tern prawie i w rozporządzen i u n in ie jszem . 

§ 2. W s zczególności tra c ą moc obowiąz.ujące 
dot ychczas w ty m za k re sie prz ep isy wraz z póź n. iej
szemi ich zmianami i uz upełnien iami , a m:aTIio,Nicie: 

1) przepi sy q przym usow em wykonywaniu ak
t ów, o wykonywan :u wyroków i o za bezpiecze niu po
wócztwa, zawarte w k si ę gach pierwszej, drugiej, trze
ciej . pią tej ustawy pos tępowania cywilnego z dnia 20 
listopa da 1864 r. (Ł. XVI cz. 1 Zwodu praw); 

2) u stawa z dn ia 27 maja 1896 r . o postępowa
niu egzehucyjnem i zabezpieczającem (Dz . u. p . austr. 
Nr. 79) wraz z us tawą wprowad z :l) ącą z dOla 27 ma
ja 1896 r . (Dz . u. p . a us tr . Nr . 78), art . XII ust. 1 
ustawy wprowadzające i normę jurysdykcyjną z dnia 
1 s ierpn'ia 1& ~: ,) 1'. (D z u p. a ustr. Nr . 110) oraz 
prz.episy § 7 u st. 3, 41 i 44 no r my jury sdykc yjnej 
z G,nia 1 s'ie r pni.a 1895 r . (Dz u. p ausk Nr. 111), 
o ile po zo st,,; ą w zwi ązku z po stę powan iem egzeku
cyjne m i zacnpie cz aj ą')em ; 

3) kcięga 6sma ustawy o po s tępowan iu cywil· 
nem z d nia 30 s tyczn ia 1877 r (Dz . U . R zeszy 
z r . 1877, s lr 83 ) z z a slr z eżemC\ali , za \v:utern i w a rt. 
LII . ustawa () przymus ov,;ej li::yt&cji i przymus'Qwym 
.zarządz i e z dnia 24 ma rca 1897 r . (D z. LJ R zeszy 
z r 1897 str 97 i z r . 18')3 str. 713). ora z uJ lawa 
wp rowadza j;:: ca z dni a 24 marca 1897 r. (Dz. U. Rze
szy z r . 1897 str . 135 i z r . 1898 str. 750). 

Art. II. 
§ 1. Tracą mo~ przep Isy o egzekuc ji z płac, 

em erytur. p ensyj wdowich i s iero~ych lub z wy
nagwdzenia za pracę, a w szczególności daty· 


