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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· 
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CZąC8 t(. g ~' ;::-:<:c1 '-:.::;·:·u przepisy U's'tawy z dnia 17 lu
tego 1922 r. o pailslwowe j służbie .cyw:,l.nej (Dz. U. 
R. P. Nr. 21, poz . 164) , ustawy z, dni,a 2 'kw ; eŁnia 
1925 r. o' potrąceniach z upo s ażenia osób wojsko 
wych (Dz. U. R. P . Nr. 45, poz. 312), o il e d 'Jtyczą 
funkcjonar juszów palls twowych w aclmin:stracjl woj
skow.e;, us;tawy z dnia 1 lipca 1926 r. o słosunkac,h 
służbowych nau :::zycid i (Dz. U. R. P. z 1928 r. 
Nr. 47, 'poz. 462) oraz roz.pol'ząd:z.c ń Prezyden
ta Rzec.zypospoLitej : z dnia 6 lutego 1928 r. o ustro " 
ju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. Nr. 12, 
poz. 93) , z dnia 24 lutego 1928 r . o stosunku 
służbowym pr,s:E<:soróvv pal1s LWO'Nych szkół akadz" 
m i:c'ki:;:h i pomocn:.czych sił nau'kowYCih ,tych sz kół 
(Dz. U. R. P. Nr. 24, poz . 204), z dnia 6 marca 1928 r. 
o Policji Państwowej (Dz. U. R. P. Nr. 28, poz. 257), 
z dnia. 16 marca 1928 1'. o umowie o p racę p;'acowni
ków umysłowych (Dz . U. R. P. 1'.[r. 35, poz. 323), 
z dnia 16 marca 1928 r . o umowie o pracę robotni
ków (Dz. U . R. P. Nr. 35. poz . 324), z dnia 22 marca 
1928 r. o Straży Granicznej (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 
349) i z dnia 23 sierpnia 1932 r . o Straży Więziennej 
(Dz. U. R. P. Nr. 74, poz . 667), 

§ 2, Uc;hY'ICI!~iięad. 312 prawa górnicz,ego 
.z d'nia 29 lis'tapada 1930 r . (Dz. U. R. P . Nr. 85, 
poz. ,654 ). 

Art. m. 
Pozos t.a ją w mocy uprawnienia szczególne co 

do egzekucji, p rzyznalie towarzystwom kred y towym 
:ziemskim i miej s.kim oraz barTkom. 

Art. IV. 
§ 1. 'Pozostają w mocy prz,episy o egzek ucji 

i 'O pierwszeństwie zas'Poko j'enia, zawar;te: 
1) VI! ust,a"wie .z, cln,ia 25 wirz,eśnia 1922 r. 

w przedmiocie n.a,d<m ia wieaytelunści::>m b. rosyj
skidh Banków: Włc:śc.i.a'ńskicgo i Szl acheck iego pra:" 
wa pr.zywi lejów, 'obc'iąż.a j ących d'obra nieru.c.horne 
(Dz. U. R. P. Nr. 90, poz. 825), p.rz.yczem wi,c:rzytel
ności Ite będą z:aspoko jone po na!:e-in::J,śc.ia'ch, wym ile
n Lonych w p . 1), 2), 3) i 4) § 1 art. 293 pr.aw,a o ,są" 
dOlwem pos'!: ępcwaniu 'egz:ekucyjnem; 

2) w rozporządz enia,ch P1',ezydenta Rz:eczypo
spo:lit,ej o rej e,s'trowym za:slawie rolnic.zym z dnia 22 
marc a 1928r. (Dz . U. R. P. Nr. 38, poz. 360) i z d,nia 
23 sierpnia 1932 r . (Dz. U. R. P. Nr. 72, poz. 655); 

3) w usta ''Jie za:ni:a, 14 marc.a 1932 r. o re je
slrowym zas:tawi,e d:1izewnym (Dz .. U. R. P . Nr. 31, 
poz. 317); 

4) w rozpo.r'z.ądze.ni 1.1 Pre,zydienta Rz,eczypospo'
,Ji1tej z dnia: 25 wrze'śnia 1932 r . w 'sp,rawie pi erwsz.eń
stwa zaJ.e.głyc'h cięż.arówna n~e'c;z, ,spóh~k wodnych 
(Dz. U . R. P. Nr. 81, poz. 715) i 

5) w rozporzadzeniu Prezydenta Rzeczypospo
lit ej z dnia 21 października 1932 r. o zmianie ustawy 
z dnia 10 czerw ca 1921 r . w przedmiocie utworzenia 
Państvvowego Banku R olne.go (Dz. U. R. P. Nr. 91, 
poz. 768) . 

§ 2. tPozosta i ą w mocy wydane prz,ez władze 
polskie przepisy, które prz,e wiclująogranicz,e nie eg
z:ekucji z nie:]"tórych ma·jątków, ulgi w egzekucji oraz 
ws'!;rzyma'ni,e' wy!konania nie'których wyroków. 

§ 3 . Pozos ta je w mo,c,,'y ,art. 41 ustawy z dn1ia 
31 lipca 1923 r . o sQ:J.:!.aniugTuntów rw brzmieniu, usia
lonem rozporząd\z:e ni:em Minri's Łra RefOjrm Rolnych 

z d:nia 29 wrz,e;;lii a; 1927 f. (Dz. U. R. P. Nr. 92, 
poz. 833), oraz art. 93 ro z p o rządzenia Prezydenta 
R z,ec.zypospolilej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawic 
budowlanem i zabudo waniu osiedli (Dz. U. R. P. 
Nr. 23, poz. 202). 

Art. V. 
J eże:li nieruchomość podlega ograniczeniom 

zbycia z mocy ustawo nadaniu ziemi żołnierzom 
Wcj ska P ohkiego, w prze ta rgu nie mc>g. ą brać 
ud.zi,ału o'soby, ktÓore ni,e uzy,s!I~D.ły z'ezwol,cnia właśc'i
wej wła'd:zy nla, n,aby6e n il2l''l1,~homJ;ś-ci. Władzy tej 
należy doręczyć obviies zczenie o licytacji. 

Art. VI. 
Przeprowadzen ie licytacji, p.rzewidzianej w 

art. 56 prawa o domach składowych z. dnia 28 
grudnia 1924 r. (Dz . U. R. P. Nr. 114, poz. 1020) 
i wart. 116 pra wa bankowego z dnia 17 marca 1928 r. 
(Dz. U. R. ,P. Nr. 34, po;z. 321), n.ależeć będzie na 0'b-, 
s,zar ze całego P,ań :"twa do, -komo,mi'ka . 

Art. VII. 
§ 1. Do egzeJ< wowania grzywien, kar piemęz

nych, opła,t sądowych .i k::>szlów postępowania sto
suje się przepisy prawa o sądowem postępowaniu 
,e:gz.ekuc,y jn;em ze zm:;anamii n:a.'st ępując'emi: 

1) polecenie wszczęcia egzekucji wydaj,e sąd 
lub prokurator , dołąc.z ając tytuł wykonawczy; odpis 
wyro!ku sądu .karnlzgo- nH mo c: tytułu wykOlnawczego 
co do grzywien , kar pi'eni'ę żnych, o p-la t sądowych 
i kosztów postępowani.a ; 

2) egzekucja z nieruchomości oraz c.zynności 
egz,eUwC;yj ne , sk,ie.rowane prz.e:::iwko ,osohie dłużnika. 
mogą być prcwa.dzone wyłącz,nie na wnios.ek, zło
żony w myś l ogólnych przep isów przez, ,Prokuratorję, 
Gen e r a.lną; 

3) n a podstawie polecenia sądu lub prokurato
ra komornik powinien z urz·ędu przedsięwziąć kroki, 
zm ierzające do wykrycja m i.enia dłużnika, i prowa
dzjć egzeku cj ę z wykrytego mienia aż do jej ukoń
czenia ; 

4) skargi na czynności komornika, powództwa 
o zwolnienie przedmiotu od egzekucji oraz wszelkie 
środki odwoławcz,e w toku postępowania egzekucyj
nego należy wnosić przeciwko Prokuratorji Gene
ralnej niezależnie od tego, c.zy postępowanie 
wszczęte zostało z polecenia sądu lub prokuratQra. 
c.zy na wniosek Prokuratorji Generalnej; 

5) jeżeli względem tego samego majątku 
ws.zczęte zostały postępowania egzekucyjne celem 
zaspokoj enia wier.zytelnQści prywatnych i należności 
sądowych, oba postępowania będą połączone i toczyć 
się będą według ogólnych przepisów prawa o sądo~ 
wem postępowaniu egzekucyjnem. 

§ 2. Wła.dza gminna obowiązana jest na pole
cenie sądu do egzekwowania grzywien, kar pienięż
nych, opłat sądowych i kosztów postępowania 
w myśl przepisów o egzekucji świadczeń pienięż.nych 
w trybie postępowania przymusowego w admini
stracji. 

Art. VIII. 
§ 1. Minister Sprawiedliwości może .oznaczyć 

w drodze r ozporządzenia okręgi sądów grodzkich. 
w któryc:h egzekuc ję z ruchomości celem zaspo" 
kojenia należności pieniężnych, .nie prz.ewyższają
cych pięcius·etzło:tych, przeprowadza sam0'rządo-
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wa władza mie,jska lub gminna, gdy egzekucja ma być 
prz,eprowadz:ona poza s i edzibą komornih:a. 

§ 2. MinistGr Sprawiedliwośc.i może również 
obniżyć dla poszczególnych okręgów sumę, wymie
nioną w paragrafie poprzedzającym. 

§ 3. W zakresie czynności egzekucyjnych wła
dza samorządowa podleg3. sądowi. 

Art. IX. 
Ministe,r Sprawiedliwości w drodze rozpo

rządzeń: 
1) wyda instrukcję dla komorników, w której 

oznaczy ta.kże przypadki, w jakich zastęps two komor
nika może być poruczone osobom, ,odbywającym służbę 
prizygotowawczą na urząd komol',nika; 

2) wyda taksę wyn.agrodzenia komorników, lu
dzież biegłych, wezwanych w postępowaniu egzeku
cyjnem, osób, którym poruczono dozór za j ętych ru
chomości, oraz - w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Wewnętrznych - taksę wynagrodzenia gmin 
za ich czynności w sądowem postępowaniu egzeku
cyjnem; 

3) ustali hrzmienie klauzuli wykonalności; 
4) oznaczy przypadki, w których komornik po

winien złożyć do depozytu sądowego papiery na 
okazic.iela, dokumenty, klejnoty i prz,edmioty ze 
z'łota, platyny i srebra tudzież inne kosztowności; 

5) oznaczy sposób prowadzenia wykazu osób, 
na które włożony był obowiązek złożenia przysięgi 
wyjawienia, tudzież 

6) oznaczy techniczne sposoby opisu i oszaco
wania nieruchomości. 

Art. X. 
§ L Minister SprawIedliwości w porozumie

niu z Ministrem Skarbu wyda przepisy co do 
umieszcz,enia we właściwych przypadkach na opro
centowanie sum, zł.ożonych do depozytu sądowego. 

§ 2. Minister Spraw Wo: .:;kowych w porozumie 
niu z Ministrem Sprawiedliwości wyda przepisy 
o obowiązkach organu wojskowego, asystującego ko
mornikowi przy spełnianiu czynności egzekucyjnych. 

Art. XI. 
o nałożeniu grzywny (art. 319 kodeksu po

S'tępowania cywllnego) na biegłe.go, wezwan -zgo 
w postępowaniu egzekucyjnem, orzeka sąd na wnio· 
sek 'komornika. 

Art. XII. 
§ 1. W przypadku gdy w myśl przeplso~ 

prawa gó.rniczego ma być sprzedane pole górnI
cze z powodu odebrania własności górniczej lub ,z po
wodu zrzeczenia się, stosuje się odpo\vieclnio przepi
sy art. 223 - 225 prawa o sądowem postępowaniu 
egzekucyjnem z na'stępującemi zmianami: 

1) dopuszczalna jest tylko jedna licytacja i nad
licytacja; 

2) cenę wywołania stanowi suma, wskazana 
przez osobę żądającą sprzedaży w podaniu o sprze
daż; 

3) jeżeli sprzedaży żąda kilkaosób,cenł wy
wołania będzie najniższa z sum, podanych przez te 
osoby. 

§ 2. Postanowie'nieo wystawieniu pola górni
czego na spr,zedaż wydaje sąd grodzki, w którego 
okręgu pole się znajduje. 

------ --- -- --------

§ 3. Postanowienie sądu, ostn:eżer::z hipot ecz
ne i obwieszczenie zawierać 'będą wzmiankę, że 
postępowanie ma na celu sprzedaż z povvodu odebra
nia własności górniczej lub z powodu zrzeczenia się. 

Art. XIII. 
Minist.er Sprawied:liwośc,i w porozumieniu z Mi

nistrem Przemysłu i Hand'lu wyda przepisy, prze
widziane wart. 225 pr.awa o sądowem pos tępowaniu 
egzekucyjnem. 

Art. XIV. 
Do pcstp,powania eg,zekucyj nego z nierucho

mości, wszczętego przez wierzyciela , może się przy
łączyć zarządca upadłości, do postępowania za ,ś , 
wszcz ętego przez z arządcę upadłoś ci, może się przy
ł ączyć wier,zyciel egzekwujący. 

Art. XV. 
Na zgodny wn iosek wszystk ich współwła~ci

cieli nieruchomości postępowanie egzekucyjne celem 
zniesienia współwłasności w drodze sprzedaży pu
blicznej może być wszczęte bez tytułu egzekucyj-
nego. 

Art. XVI. 
Zarządzenie tymczasowe w my ś l prZeplSQW 

tytułu trzeciego prawa o s.ądowem postępowaniu 
egzekucyjnem sąd p owszechny może wydać ta-k
że celem zabezpieczenia roszcz enia, kt órego rozpo
znanie należy do giełdowego sądu roz jemczego. 

Art. XVII. 
Tytuł wykonawczy jest tytułem do hipoteki 

sądowej . 
Art. XVIII. 

Ilekroć posz.czególne przepisy prawne powo
łu ją się na dotyahczasovle ustawy o pos tępo
waniu egzekucyjnem i zabezpieczającem, należy 
zamiast tych przepisów stosować odpowiednio prze
pisy prr..wa o sqdowem postępowa'niu egzekucyjnem 
i przepisy rozporządzenia niniejszego. 

R o 'z d ,z i a ł II. 
Przepisy szczególne dla okręgów Sądó 'w Apelacyj

nych w Warszawie, Lublinie i Wilnie. 

Art. XIX. 
Uchyla si ę: 
1) art. 15 - 19 dekretu Rady Regencyjnej 

Króles twa Polskiego z dnia 22 lutego 1918 r. w prze
dmiocie pr.ze'p.tsów dla komorników (Dz. P. K. P. 
Nr. 5, poz. 10); 

2) art. 1331 - 1336 ustawy post ępowan ia cy
wilnego co do warunków dochodzenia odszkodowa
ma od komorników; 

3) ar t. 2210 - 2217 Kodeksu Napoleona; 
4) art. 565 kodeksu handl owego fr:mcuskiego j 
5) art. 1509 tomu X cz. 1 Zwodu praw. 

Art XX. 
Pozostają w mocy: 
1) art. 27 prawa o ustaleniu własn o ś ci d óbr nie

ruchomych .z 1818 r. oraz art. 27 prawa o ustaleniu 
własności dóbr nieruchomych, o przywile jach i hi
potekach, z·awarte~o w rozporządzeniu Komisarza 
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Generalncpo Ziem Wschodnich z dnia 31 sierpnia 
1919 r. (D;. U. R. P. z 1928 r. Nr. 53, poz . 510) ; 

2) art. 58 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o re 
iełltrze handlowym (Dz. P. P. P. Nr. 14, po'z. 164) . 

Art. XX!. 
Akty óblatowane według przep is6w ustawy no: 

tarjalnei (art. 146 i 147) sątyŁulami egzckucy)neml 
w tych samych granicach, jak akty notarja,lne. 

Art. XXII. 
,M iniste r Sprawiedhwości wyda w drodze roz

porządzeni a przepis y o- prow ad zen:u przez Wł1ściwe 
sądy w ykazu zajętych nieruchomości niehipoteko
wanych. 

Art. XXIII. 
§ 1. Służebnośc i, ciężary r,ea!lne oraz prawa 

najmu i dzierżawy, wci ągnię te do ksi(n~i hipotecz
nej czystym wp;sem lub ciążące na nieruc.ho~;)
śc i nieh:polekowane j i stwierdzone aktem notaqal
nym, będą uLrzymane bez potrącenia ich w~rtoś~i 
z ceny nabycia. To samo dotyczy służebności, kto
re wynikają z urządzenia ziemskiego włościan i rol
ników, zrównanych z włościanami , lub które ustano
wione zostały przez polskie władze ziemskie w związ
ku z przebudową ustroju rolnego. 

§ 2. Obowiązek wyn agrodzenia. właściciela 
gruntu za użytkowanie wnętrza (art. 296 prawa gór: 
niczego) w wysokości ustawow ej, okreś l onej 
wart. 509 rosyjskiej ustawy górniczej (Tom VII Zwo
du praw), będzie utrzyrr.&ny bez potrącenia jego war
tości z ceny nabycia, choćby nie był wpisany do 
księgi hipoteczne j pola górniczego. To s'amo dotyczy 
obowiązku opłat ze strony właściciela pola górni
czego na rzecz wła ściciela gruntu, przepisanych 
wart. 296 ust. 3 prawa górniczego. 

Art. XXIV. 
§ 1. Sprzedaż nieruchomości cdem zniesie 

nia współwłasiI10ś ci w drodze działów na zgod
ny wniosek współwłaścicieli w przyp,tdku, gdy ch~ć 
by jeden z ni,: :h jes t małoletl"! ,j, I"Jb ubezwłas,n0wolnJo
ny, może nastąpić tylko wówczas, gdy opl :::kun bę
dzie upoważn; ony do wyrażenia zgody uchwałą r~dy 
familij ne j, z atwierdzoną przez sąd . Z zachowamem 
tych warunków dopuszc.zalne jest sto.sow~ni,e prze
pisu art. 328 prawa o sądowem postępowanm egzeku
cyjnem. 

§ 2. W olm;- gu bi ałostockim zgoda musi być 
wyrażona przez właściwy sąd opiekuńczy. 

Art. XXV. 
§ 1. Do podziału sumy, uzyskanej przez e .~

,z,ekucię z nierudhomośó nieh i:')oŁozkowanej, stosuje 
się odpowiednio pr.z.episy o pod ziCl. le sumy, uzyskanej 
przez egzekucję z ni eruchomości hipotekowanej .. 

§ 2. W podziale uczestniczy także wierZYCIel, 
którego wierzytelność zabezpieczona jest zastawem, 
jeżeli z,głosi się najpóźniej w dni,u uprawomocnienia 
się postanowienia o przysądzen iu i udowodni swe pra
wo dokumentem publicznym lub prywatnym z podpi
sem uwierzytelnionym. Wierzyteln oś ć, zabezpieczo
na zastawem, z odsetkami za ostatnie dwa lata przed 
licytac j.ą zaspokojona będzie w tej katego rii, w ja 
kiej powinny być zaspokojone wierzytelności i prawa 
~abezpieczone hipotecznie. 

---_._ - --- _ .. __ ._-----

Art. XXVI. 
Art. 214 § 2 p.rawa o sądowem postępowa

niu egzeku:y jnem, dotyczącego stosunku najmu lub 
dz ierżawy. nie stos uj e się, § l zaś stosuje się o tyle, 
o ile werlluil przepi3ów prilW~ pryviatne"o umowa 
obowiązuje nabywcę. 

Art. XXViI. 
Na obszarze, na którym obowiązuje prawo 

o ustale niu wł a s ności dóbr niel'uchomych z 1818 r. 
pra wo o przy wi:lejach i h ipo leka ::.h z 1825 r., 

ostrzeżeni e o w:zc z' ę c iu eg zekucji z nieruch"m :)ści 
hipote.ko\ljan.e j, gdy ma być wci :lg,nię.te na piśmien
ne żądanie komorn ika, będzie wciągnięte trybem, 
przepisanym wart. 15a i 15b prawa o ustaleniu włas~ 
n03ci dóbr nieruchomych, o przywilejach i hipote
kach, za \vartego VI roz porządzeniu Komisarza Gene
ralnego Ziem \~ll., c: hodni c h z dn ia 31 sierpnia 1919 r. 
(Dz . U. R. P. z 1928 1'. Nr. 53, poz. 510) . 

Art. xxvm. 
Na obszarze, na którym obowiązuje Tom X 

cz. 1 Zwodu p raw: 
1) inwcn tar?. żywy i martw y oraz zapasy zje

miopłoc ÓW, niezb ~di1e na n a j bl1ższy zasiew i utrzy
ffi L:.nie ludzi i inwenta rza żywego aż do nowych zbio
rów, stanowią przynależność nieruchomości w rozu· 
mi eniu art. 64 § l prawa D sądowem postępowaniu 
egzekl1cyjn e!TIj 

2) egzekucja z nieruchomośc i, wpisanej do re· 
jesŁru dóbr nieruahomyah, odbywa s~~ tak, jak z n.ie
ruchomośc.i, mającej urządzoną hipotekę , z tą różni
c ą, że oslrzcżenie o ws,z,c-zęciu egzekucji, wpis pra
wa własności na.bywcy oraz wykreślenie wpisów 
powinny byl~ dokonane zgodn ie z przepisami ustawy 
notarjalne j i prawa o ust aleniu własności dóbr nie
ruchomych, o przywilejach i hipotekach; 

3) prawu zabudowy, obciążające sprzedaną 
nicruch~moś6 , b ę dzie utrzyman e ; przepjsy art. 542'~ 
Tomu X cz. 1 pozostają w mocy. 

R o z d z i a ł III. 
Przep!sy ~:z czeg6]ne dla okręg5w St~dów Apelacyj· 
nych w Kra~wwb i Lw<?wie o.:az Sądu Okręgoweg.:) 

w Cleszyn~?. 

Art. XXIX. 
Komorn,ik zawiesi na wniosek dziedzica lub 

kuratora spadku pos tępowanie egzekucyj,ae, jeżeh 
sląd spadkowy zez 's olił na zwalanie wierzyc,ieh (§ 813 
kod.eksu cywilnego). 

Art. XXX. 
Umorz·enie egzekucji w myśl art. 56 prawa 

° sądowem postę ;:>owaniu egzeku-c.yjnem nast '\pi 
tak że wówczas , ~dy wierzyciel ma w s·, • .:ojem wła
daniu rzecz ruchomą dłużnika, na k.tórej służy 
mu prawo zatrzymania. 

Art. XXXI. 
Zajęc i e wi erzytelno~ci lub prawa, przewi

dziane w al't. 110 prawa o s'ądowem postępowa
niu egzekucyjnem, w przypadku zniszcze,nia wyka
zu hipoteczne go dokonywa się aż do odnowienia wy
kazu pr~ez złoże:1 i e tytułu wykonawczego do sądu 
grodzkiego, w którego okręgu nieruchomość jest po
lożona, i prze.z uzyskanie zezwolenia sądu na złoże-
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nie t ego t ytułu w c~!u haj,:ci.::. wierzyte lnośc i h:b 
pr<"o\\lil. 

Art. XXXI!. 
E gzekucja p rzez sprzedaż ubr::i-:owcj C7.~· 

. ~ci nie ruchoi1.1od .. i odb~,·.v.:t S ię w('d~u:: Fl.c~is6\'.' 
o egzc kucji pr zez sprz ec1ai !l lenl.::wm(lś,:J. 

Art. XXXHI. 
Jeżeli .sącL hip:>le:: zny odm):,: p'a'.\·o:llo:a' c 

wp isu o 3 t rz eżenia z art. 140 pnlwa o s',dJw'2H1 
postępowaniu e-gzcku-::y jn::'l:l, ej:zcku::ia b",1;.::'2 l<1-

wieszana aż do usun:t;c!a P;'z<: $~k-:;:y c!:.l ·.',;::!su. 
Prawo sp rostowu n;i"t ksi q~i grun lt)w cj słu ży n,lfOW!li 
z dłuż n i kiem wierzyc iel owi. 

Art. XXXIV. 
§ I. Egzejtucj:!. z n;eruc'!-'o;r,o:;ci, której wykaz 

h ipoteczny 'u leg! zn iSZ CZ e!1!ll, od!:;yw.1 si~ t;< k. iak 
z nierucho:nosci wpi"J.;J :::j d:) wyka zu h i~olz::ln z:.~: ). 

§ 2. Zaw iadomienie o wszczęc iu e gz:::kuc j: z lIiI:: ' 
ruchomośc i p rzed.;l<!wionc bE;dz ic ~ądow i , \'! l. lć 
rego okręgu nieruc}:oITt::>ić jes t pel(J:io~J., oC'!b!n z ~ :>
żenia do zbioru dokumentów. Poz\'/cle:lie sqd l1 r.a 
złożenie ma slwtki \Vpis~ o \'!S7C?~C!lt c;.:;:~kucj; . 

§ 3. W ypis Z wylr..nu złożonych w s;~cizi c <Jola! 
men Łów, odn osz:tcycb ~ię do danej n: e:-t:clwlllości, 
oraz zaswiadczenic t n:;,:i każdego ze Zł OŻOI:Yc!l d o
kumenl ów zastr;!l uią "''Iyka z hipo~cczny. 

§ 4. W cdu uzy.sl:anb pr aVJ? wb.s~nś~i nabyw 
ca złoiy we w l a śdwyP.l :q.::l::i~ tJ w':'erz)'.łcb:o~y od pi s 
poslanowielria o przy::ądzClliu. 

Ar t. X:i:XV. 
Najemca lub d zicr:!:J.\\"ca, którega praweJ hy

ło wpisane do ksi?,gi h ipateC7.n2i i kl.'Jrcn1l! na
b)l"\v-ca wypo.wiedzk1. ł n.l z:l.sa:1zt'! art. 214 prawa 
o .s ądowem postępowaniu e~z~.!tti:YJij(!U1 najem lub 
dzierżawę przed u pł'Y"wem brm'n-'J , usta l ():1I~l!J un!o
wą, o~rz'imuie z su:ny podh~:t jąc:!j podziałowi wyna
grodzenie.za, utracc t'.c pl a wo s:oso',v:lic do OS Z J.CQW~"'
ni.a, co ni-e llwl a-:za dalszemu ron~Z:: :I:C. nabywcy In!) 
dzie.rżavicy przeciwko ich d h;Ż:;ikowi. 

Al t. }-~XXVJ. 

§ 1. Służebnosc i . c ięi:try rz'I ·\ " c i wyr.10 '/l"y, po
przedza jące pr3WO wicn::ycic!a eg;:,,~~·,.uif\C~g.l, b~
clą utrzymano(! w m::>cy bl-:z. pott-~(: ~;liJ. z ce:l"y n.:t
bycia. I nn e s l użebności, ó;:Ż"lrr rc :dnz i wynnwy 
będą ulr zyrn..1.r.c \II mocy. i!'żl?l: i:';' W<.lrt:,sć, ~_l:;:."l hn:l. 
przy oszacow::.tli,t, zna ; hiz pok:'y::e ','1/ c::t~it; luby
cia.. Nabywc·a.. w ty.m prl.ypadlw może z" l icz y ć Ir; W :1r

tość ·na pc.c.zet ceny ,I~.:!b~ :::a. 
§ 2. J eżeli ce!!a H,abycia ni.:: wy';h.rcza 1!.1 pd · 

·ne pokryo:e "pow yż~ Z)'c! j praw, prawa t; '\· y ~~~.a i,'l,· 
W razie tylko cZ(~~c · o ... ,,\!;1:J poki'yci':!' cz .. ~ :~ ć i":lr~'l.k i, 
.zr~:l.jduj ąca p okryci -z , b;;-Jzi;:: \', yy!:l:::n~!'l U? :" ,::..':/nione
mu wed ł ug p ierwsze rb!wa ;:-1"<"W:1 \"IYJ.~:1.s ł qlo . 

Ar!. XXXVII. 
Sąd moie n r. wa io3e!., zlożony w m~,d 

art. 190 p rawa o sądG'.vem p.1stf.;)OW0.I~ill '.::.;. 
7. z·ku.: y jnem, p o.. t <: nc ... "ić. lz :1'l.bywCtl l~!l prz~ ; ąć 
służebn cść Wp :Sf.r:q bzz pc"lr::;OC-;;i:l. z c:::.ny ,::..1.o'!;;.i.:.l.. 
jeżeli sluź z.br.oŚć i ~:; ! Jlc:. n:!.:noś:::.l up ,a Nn.T..1!wi ·zz 
w.z!i!lędów .gOtpod.:uczy.:i1 k:),ie::z :; . .:l , '" ;1:,:l cn'lti::!. 
istotni.e w:artości n!crucllOu.:ośc L o!J~i.ążQ:lej. Sąd 1710-

i.c .rOwr;:cl p asianDwić za zjad.ą up!'awn;:):J ego , że 
~! Jż::k.G~;ć ,·!bc cięża I'c,,!ny, i-: tóre wa jdą pokrycie 
VI c ,:·~ e ;~::,L~ c. u, l::ęcl,\ Z::<:;l 'a'it .przeję:ia przez na
by""("(! ;::;<p c:';'):G:~~. s:.:mą pi~i<ężną . 

Ad. X}:XVIlI . 
§ 1. 'SI !=,··i: y~):;.d:.:,! z(\b<:zpi;;,=z~nia h:po tecznego 

renty pi..:::i '::'. !!:.: j !q:.! w)'Jlicli z ceny nabycia naj 
P::'f','1 :,;>. 1)" , J ;dc~:'1',CC n rok osta tni po dzień 
p!'zy!;i ... :~. ;, Cld? ':1 :e \\',utość ren~y , O,!Il:lCloną 
\\" O~Z,\ cow;lniJ , ::lto .s11!~1~ wy k upu, )!J y suma ta j<!s t 
w \'ly! ~:tzi ::- \ 'I';~' :llHL 

~ 2 . .1eż~Jj prt.\~·v do renty Sl lli y u r- r aw p. !ol1emu 
I~J. CZ<JS iq'0 f:y~ia tub ;13. CZ'.S scidc ni{'Ol, n:lczony, 
qd p:J wyc! .::c:cniu z:dc~ l ych d o d nia przybi:i a rat 
z ccny n:lbp:i.: umi :::sci !1.:J oproccnł.owo.nie S UInę, 
u:> ta.!a:: ?, w C$.z:.v.:uw:::,iu , oraz p05tanc 'vi , j::.k:e kwo 
ty i .:(:c~y t~V.l.'.',"aif':~ y b"d.ziz pC"b;eruł. J ::-ż"?E .s uma, 
poclh' g7l j ą::il r-~::Il ' :lLrm r nie wys~<lr.:za n il p.1kryeic 
pdnzj k \"!c,:y, ti;:;'a ";,:iotly b~d zi (,: p ').') :zr:tł !1ieuszczu
plone ~'aty r~!i~y al do '·;ycze'·?:J.ll!a c:l łz j sumy lub 
Vlczcsr.iejszcgo wy;:asnię:::ia. swcJo p:-n.wa. 

l~ r!. XXXiX. 
Z:;;h~ZFSZ:z'),z h;?ot<:cz~k: pTaWQ o dkuotl lub 

p;:-:rv:o:r:J:lU J!:>śn;e \'.'d{ll,e~, Iicyt:,.cii bez Ctls z:wdcwa
IÓj ic:.!oJ:\~;!.e pra ·.'1O l:: :ile, jeżeli duży z mocy 
ustawy, br;dz.ic \.I~!'zyITt:J.!1e . 

Art XL. 
Bt:7. potrącenia z ceny n.:I oyda utrzymuje się 

w n~ocy : 

J) .. Iuiebn.d,i, r:iątą:: ';! .? ~:im~j tl';'~a ',",'y otł !l nic 
r;.;d;cmo:b. c.ho';by be;: '."pi~u do k;;.;?,~i h ipotecznej; 

2) .s!ui:ebl"iosci drDgi ko r:.i·zC;:;1~i ; 
3) p r,.WG zabu d:nvy, cb::.ią:i.::jącc sprzedaną . , . . 

r; ;erucc:o:TIc;;c. 

Art XLI. 
P rawa prcr.o:ow:me b"dl "tl\\"zględn ione w po

dziale tylko ·ł'ÓWCZćl.S , gdy n:\ jpóźn iej w termi 
n: e GO L.1:~oSZ2 ! ;ia z3.rzt:lÓw p rzeciwk o p IanClwi po
o·óJ.h: bęGzie z!nzony d cwó d, że p :;-stę p.1wanie w ce
lu lJ .sprawi e~~ !i·,vi l!,,!a prcnobcji z05 talo już wszczę te, 
a!bo że lcrmiT, d:l \':sZCZę::;óI je52czz nie upłynął. 

Art. XLII . 
J eżeli istnieją wan!!"!.k; u!n (.) rzeni a1 prawa hi

p o~-c::zl~e :lo , sąd. Il ~ wniosek o soby. k tóre j zaspo
kcj e:: 'c z;~b ? I-:: j:':! O Li um or zer-ia .lego p ra wa, 
upow::J. i:l'.i j.l ua w:1i:-:<;ku o umorz e'1ie, a sumę, przy
paójf;C=!, n:l. n:pc.kojenie P!·.1W~ , podlegaj :wego urno
n :e,:iu, zł;") .':y ci::. Q.?i;~"y:ll s:~/::w<:gJ. Jeże! i w ciągu 
d,·:ń -:'J l''/kO:: ,; po 11?nWomn:,, ·.zr.: u się p lanu po 
Gzia.l u !l:Z .b:::d;::-~ s .... c:o·.·;i w,;'nz:l.'t~, że w.,iosek 
o unH;,v'r::c zo:i1u! zlo;:on i', suma <.!oż:ma do depo
zytu bdz~e wy,h\na osobom, któ,e wedlu:! p lan u 
są upra\'/n ·.'iJ: .... ~ . 

Ar t. XUII. 
VI !"a.7.:c eg:z~kuci; 7. ruchomo:ki, wohodzącyeh 

w ~kł<..d 7. .. kh:: u, 1{[try n:l.:z2y do p ł 7.<,.mys! owca gór
r,ic zegG i z ktćJZ1.0 kn przeil1ys ł ~)l . .,, ·ec zalega z wno
s2c n;em c;: ;<1.t do ~. il:;y brń'~:'iC! i i wp ł at , zatr7.ym:!.nyeh 
p -acowni!,oll! no. -::dc tej k:::; y, 7. il. ! e~ ! e za os tatni e 
d'.n !c.~.1. prz ( .[ 1 i:::y l ,':qą nnleiności z tego t ytuł u 
bradwa ~~' :c1;cz\o!,"o l,or zy~b.it! z p: crw <,zenslwa za
spo kojeni:t na:{mlli: 7.. li akżnościami, W}miCJl lOn e mi 
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wart. 289 § 1 p. 8) prawa o sądowem postępowaniu 
egzekucyjnem. W razie egzekucji z nieruchomości, 
należącej do przemysłowca górniczego i mieszczą
cej w sobie zakład, Galeiności PO'wyższe korzystają 
z pierwszeristvia z::lspokoje;-lia narówni z n ależnoś
ciami, wymienionemi wart. 293 § 1 p. 4) tego prawa. 

Art. XLIV. 
§ 1. W podziale sumy, uzyskane j przez egze

kucję z nieruchomości, uczestniczą takż·e osoby, któ
re mają prawa bez wpisu na nieru-=homości ciążące, 
jeżeli je z,gt'osiły naj :później w dniu uprawomocnienia 
się postanowienia o przysądzeniu i udowodniły doku
mentem publicznym lub prywatnym z podpisem uwie
rzytelnionym. 

§ 2. Prawa te będą zaspokojone . po wierzy
telnościach i prawach .zabezpieczonych hipotecznie, 
jeżeli w myśl obowiązujących przepisów nie korzy
stają z innego stopnia zaspokojenia w stosunku do 
praw wpisanych; między sobą zaś - w kolejno·ści, 
w jakiej powstały, j eżeli obowiązujące przepisy nie 
nadają im innego stopnia. 

Art. XLV. 
Jeżeli według orzeczenia sądowego dłużnik 

ma złożyć oświadc.zenie pewnej treści , oświadczenie 
d~użt?e uważa s!ę za złożone z chwilą uprawomocni e-
11la SIę orzeczenla. 

Art. XLVI. 
§ 1. Tytuł wykonawczy, stwierdzający naby

cie pr.zez wierzyciela prawa, które nadaie się do 
wpisu do księgi hip otecznej, re jestru lub. innej 
księgi publicznej, zastępuje oświadczenie woll dłu
żnika co do zezwolenia na dokonanie przeciwko 
~iemu danego wpisu. 

§ 2. Jeżeli prawa dłużnika nie są ujawnione 
w księdz.e, wierzyciel może na podstawie tytułu wy
konawczego oraz na podstawie dokumentu, jaki jest 
p,otrzebny do wpisu na rze.cz c1łużr:ika. . uzyskać 
wpis prawa dłużnika i na t ej podstaWIe WpIS swego 
prawa. 

§ 3. Komornik. w którego okręgu dłużnik ma 
z.amieszkanie lub przebywa, odbierze dłuż nikowi na 
wnios'ek wierzyciela dokumenty. potrzebne do wpi
su ,na rzecz dłużnika. i złoży je sądowi. 

Art. XLVII. 
§ 1. Podział fizyczny wspólne j nieruchomo

ści. dział spadku lub innej masy mają.tkowej 
oraz sprostowanie granic w wykonaniu tytułu eg
zekucyjnego przepro wadzi, z wyłączeniem komor
nika, sąd grodzki, w którego okręgu majątek się 
znajduje, przy udziale osób interesowanych .z oclpo
wiedniem uwzgl ędnieniem przepisów § 841 do 853 
kodeksu cywilnego. 

§ 2. Na postanowienie, usŁa.1ającedział lub 
linję graniczną, służy zażalenie. 

Art. XLVIII. 
§ 1. Jeżeli egzeku::ja ce,lem ściągnięcia na

leżności pieniężnej jes t skierowana do prawa, 
na rzecz dłużnika do księgi hipotecznej jeszcze 
niewpisanego, wierzyci21 może, . składając tytuł 
wykonawczy oraz dokument hIpoteczny, wysta
wiony na rz·ecz dłużnika, żądać wpisania tego pra
wa na imię dłużnika i iednoczesne~ozabezpiec,ze-

nia swej wierzytelności przez zajęcie pr'aw dłużni
ka (hipoteka sądowa). 

§ 2. Dokument hipoteczny, potrzebny do wpi
su, komornik na wniosek wier.zyciela odbierze 
dłużniko'/Vi. 

§ 3. Jeżeli egzekucja wsz c zęta została prze'z 
kil'ku wierzyc.ie li, komornik, od·cbmwszy dłużniko
wi dokument hipotec.zny, złoży jednocześnie wnio
sek o wpis praw na imię dłużnika i wszystkich tych 
wierzycieli. 

Art. XLIX. 
Pozostają w mocy: 
1) przepisy § 47 ustawy z dnia 19 maja 1874 r., 

dotyczące ksiąg kohjowycl" praw hipotecznych na 
kokjach żelaznych i hipotecznego zabezpieczenia 
prow zastawu dla posiadaczy kolejowych obliga::yj 
piClwszeństwa (Dz. u. p. austr. Nr. 70); 

2) przepisy o zabe'zpieczeniu ~)raw ! ros .~czeń 
zapomocą prenotacji, o adnotacjach hipotecznych 
oraz o doręczaniu uchwał hipotecznych, nawet 
w przypadka,ch, gdy doręczenie ,odbywa się w po
stępowaniu egzekucyjnem; 

3) przepisy art. 310 ustawy handlowej i § 47 
ustawy ją wprowadz,ającej o publicznej spr,z,edaźy 
zastawu. 

Art. L. 
Jednocześni·e z wpisem prawa! własności na 

rzecz osoby, która uzyskała zakaz zbycia i. ob~ 
ciążenia nie:ruchomości, należy w księdze grun~ 
towej zaznacz,yć, że prawu jej służy pierwszeństwo 
w stopniu wpi,su zaka'zu, i wykreślić późniejsze wpi
sy, dokonane przeciwko dłużnikowi. jeżeli ich utrzy:' 
manie sprzeciwia się istocie przyznanego prawa 
w:pis anego. 

Art. LI. 
W postępowaniu upadłośc.iowem sprzedaży do

konywa zamias,t .sądu komornik. 

R o z d ód: a ł IV. 
Przepisy szczególne dla okręgów Sądów Apelacyj

nych w Poznaniu i Toruniu oraz Sądu 
Okręgowego w Katowicach. 

Art. LII. 
Pozosta ją w mocy z księgi ósmej ustawy o po

stępowaniu cywilnem § 728, 729, 735 do 749, 773, 
774, 778, 780 do 784, 786, 859 do 863 ze zmianami, 
wynikającemi z art. XVIII rozporząd.zenia niniejszego; 

Art. LIII. 
Pozostają w mocy przepisy egzekucyjne. za

warte w § 274 usL 2, 322 ust. 3, 456 do 458, 753. 755, 
756, 771. 772, 1003. 1984 ust. 2, 1990, 2115, 2213 
i 2214 kodeksu cywilnego. tudzież w § 124 ust. 2. 
129 ust. 4 i 370 liczba 2 kodeksu handlowego. 

Art. LIV. 
Artykuły XXX, XXXVI. XXXVII, XXXVIII, 

XLIII. XLIV, XLVi XLVI przepisów niniejszych bę
dą odpowi'ednio stosowane także na obszarze Sldów 
Apelacyjnych w Poznaniu i Toruniu oraz Sądu Okn{
gowego w Katowicach. 

Art. LV. 
Umowny zakaz zbyc.ia wie:rzytelnościi hie wyłą-· 

cza egzekuc.ji z tej wierzytelności. 
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Art. LVI. 
Roszczenie o zachowek :lub roszczeme z § 528 

kodeksu cywilnego o zwrot darowizny pod:lega egze
kucji tylko wówczas, gdy je. przyznano w umowie lub 
gdy sprawa o roszcz.enie już się toczy. 

Art. LVII. 
Akty sądowe, z,równane z aktami notarjalnemi, 

są tytułami egzekucyjnemi w taki ch samych grani
cach, jak akty notarjalne. 

Art. LVIII. 
Eg:Gekucję z, nieruchomoici można prowadzić 

przeciwko spadkobiercom wpisanego właściciela, cho
ciażby oni nie byli jeszcze wpisani, jako właściciele. 

Art. LIX. 
§ 1. W oelu zajęcia wierzytelno:ści, zabezp ie

cZ'One1 hipoteką listową, oraz, praw, wynikają
cyc,h z listu rentowego ' lub gruntowego·, kom::n
nik oprócz zawiadomień, potrzebnych do zajęcia 
wierzytelności osobistej, odbierze list dłużnikowi 
i złoży go do depozytu sądowego. Zajęcie jest doko
nane z chwilą spisania przez komornika protokółu, 
stwierdzającego odebranie listu. 

§ 2. W razie zajęcia części wierzytelności lub 
prawa, wynikającego z listu, dłużnik ma prawo żą
'dać utworzenia listów częściowych. Wniosek powi
nien być złożony komornikowi, który oznaczy, na ja
kie sumy mają być utworzone listy częściowe, i spra
wę prześle władzy hipotecznej. Po utworzeniu listów 
częściowych władza hipoteczna przesyła je komor-

'nikowi, który list, mający służyć do zaspokojenia 
poszukiwanej wierzytelności, złoży do depozytu są
dowego, drugi zaś list częściowy wyda dłużnikowi. 

Art. LX. 
Za jęcie długu 'gruntowego, wpisanego na 

'!rzecz właścic:ida, dokonywa się odpowiednio do 
pr:z!episów o ~ajęciu wierzytelności, zabezpieczonej 
hipoteką księgową lub listową, zależnie od tego, 

,czy powstał z hipoteki księgowej czy Hstowej. 

Art. LXI. 
_ Jeż-eli eg.zekucja skierowana jes t do rosz
c,z,enia o przewłaszc_zenie nieruchomośc·i, a powzda
nie na rz.e:cz dłużnika jesZlcze nie nastąpiło, wie
rzyóiel może żądać wpisania prawa własności na 
imię dłużnika, a jednocześnie może .zabezpieczyć 
swoją należność w drodze hipoteki sądowej . O ode
branie dłużnikowi dokumentów, potrzebnych do 
wpisu, wierzyciel zwraca się do komornika. 

Art. LXII. 
§ 1. Jeżdi co do prawa własności dłuż

nika wpisany jest sprz.ec,iw, albo w ksi ę dze hi
potecznej znajdują się inne wpisy, tamujące wpis 
o wszczęciu egzekucji, władza hipotec zna odmówi 
dokonania wpi~u ora.z zawiadomi o tern wierzyciela 
i komornika. Wierzycielowi służy prawo zażalenia 
w ciągu tygodnia do właściwego sądu. 

§ 2. Władza hipoteczna zawiadomi komorni
ka również o uprawomocnieniu się postanowienia, 
odmawiającego dokonania wpisu, a komornik po 
wysłuchaniu stron albo upoważni wierzyciela do 
wykonania praw dłużnika w celu usunięcia prze
szkody, albo postępowanie umorzy. Komornik po-

stępowanie w każdym r az ie umorzy, jeżeli wierzy· 
ciel w wyznaczonym termir. ie nie wykaże, że poczy
nił kroki celem u s unięcia przeszkody. 

Art. LXIII. 
Bez potrącenia z ceny utrzymuje się w mocy: 
1) prawa i renty, c iążące z samej ustawy na 

nieruchom ości , choćby niewpisane do księgi hipo
tecznej; 

2) służebnośc.i drogi koniecznej; 
3) dziedziczne prawo zabudowy, obciążające 

sprzedaną nieruchomość; 
4) służebn ości lub ciężary realne, wpisane ja

ko wymia r. 
Art. LXIV. 

Wóągnięte do księgi hip otecznej prawo pier
wokupu będz ie w postępowaniu egzekucyjnem utrzy
mane bez od szkodowania m.bywcy. To samo dotyczy 
praw wykupu lub pi 2rwokupu, służącyc'h z mocy 
us tawy. 

Art. LXV. 
Przepisów o; egzekucji celem znies ienia współ

własności nieruchomości w drodz e sprzedaży pu~ 
blicznej .nie stosuje się do współwłasności niepo
dzielne j ręki . 

Art. LXVI. 
H ipoteka sądowa może być wpIsana tylko jako 

hipoteka zabezp i eczająca. 

R o z d z i a ł V. 
Przepisy przejściowe. 

Art. LXVII. 
§ 1. Egzekuc ja z oznaczonego majątku, wszczę

ta: przed dniem wej ~ cia w życie prawa o sądowem 
postępowaniu egzekucyjnem, będzie przeprJwadzona 
wraz z postępowaniem podziałowem według przepi
sów do lychczasowych. 

§ 2. Wszakże na obsz.arze, na którym obo
wiązuje ustawa z dnia 27 maja 1896 r. o postępowa
niu egzekucyjnem i z.abezpiecz.ającem, również do ta~ 
kiei egzekucj i stosuje si ę z dniem wejścia w życie 
prawa o s ądowem postępowaniu egzekucyjnem 
przepisy tego prawa, dotyczące właściwości sądu 
i komornika oraz uprawnień komornika i trybu za
skarżania jego czynności. Sąd, który taką egzekucję 
dotychczas p rowadzi. przekaże ją komornikowi lub 
sądowi, powołanemu do jej prowadze,nia według pra
wa o sądowem postępowaniu egzekucyjnem. 

Art. LXVIII. 
Akty, które przed wejściem w życie prawa 

o sądowem pos tępowaniu egzekucyjnem miały we
dług dotychczasowych przepisów, obowiązujących 
w jakiejkolwiek c.z·ęści Państwa, moc tytułu do 
egzekuc ji sądowej, zachowują moc tytułów egz~
kucyjnych na całym obszarze Pańs twa . Jednakże ty
tuły, którym ni e była nadana klauzula wykonalności 
według dotyc!lczasowych przepisów, powinny być za
opatrzone w klauzulę według przepisów prawa o są
dowem postępowaniu egzekucyjnem. 

Art. LXIX. 
Przepis o umorzeniu postępowania z powodu 

niepopierania egzekucji w ciągu trzech lat (art. 55 
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prawa o s'l.clnwem pos tqpow<t!1iu c gze i;:u cyi nCI:1 ) s b· 
suje siC; do egze~(U:::yj . wszc zętych pncd \\'<,~~d(~;:) 
w życic prawa o qdowem PO$ (,~powa;l:u egzc::~Jcyi
nem. Wsznkże ulllorz(>nic n!\st-:pi }} rzed t:p lywcm 
t rzech lat, je żeli dotychczaso we p rz epis y przewid u ją 
krót szy term in. 

Art. LXX. 
P rzepisu dowodo.,vego. zawartego w'art 59 § I 

p . 21 prawa o sądowcm po~t t:;pOW <lniU e;;zekucyiTl: ~ !l1. 
nil:: stosuje się. j<::ieli zd arzeni e nJ.s~w: lo prz ~d we j
sc :em VI życic rozporząd zenia nini e jszego. 

Act. LXXI. 
, \ 'i/ razie przytączen ia się wi erz yciela e~zekw'.L
.j ące go po WCHS1 U w życi:: p ''' ''V « o s ądowem postę 
p owaniu egzekucyjnem do e ~zeku-:: j i , \'.' s zczęle j pr<: cd 
we ;sc!em \II życ ie lego pr;:w~. postę:>o \"/anie palączo
ne prowadzo:1c bęcłz le 'uedh.lg pn:~p:sów dotle ·.c~a · 
sowych ze lmi itn~ . w)'ni ~,",i;iC,! 7. 3r t. LX VfI § 2 ret z· 
p o r ząd z enia ninieiszcgo . 

ArL LXXII. 
P rzepis u art. 215 p:'awa o sącbw cm p3slqpo ' 

waniu cg.zdwcy jn€t'!1 me sto:;u;c się d 'J czynn ;) ~ci, deJ
ko nanych przed wej s::.iz m w zycie t ~ go prawa . 

MI. LXXnI. 
Na ObSZ:lril Ch , na k lóryr;;!t obowią!uią: ustn wa 

z dnia 27 m"j il t 8~.J f, o po ;t~pD·.'.'a:1iu <::1··:':'H!:Y)lH'm 
:i zabe2pi eczającem o raz list:"!\V{\ z J:l:a 24 rlurra 
18g7 r O pr;Cimt1 50vic j licvlacji i pn:)' n1 :.!sQwy:n za 
rząd::ie. przepisów art. 2J 1 § 2 i -1 pr:t-.va o sltio wcm 
pos tę ~owJ niu e:!zó'Jc)'jn<:m niC slosujz się do Z.Hq
dó,.y pa.y mu;:o·ilych , ::stano .li:m ych pr::zd. we jicic:n 
w życie LelO prawa. 

Art. LXXW. 
Odsetk i od ,· ... ien:yteiności nbezpieczo:lyc-h 

hipotecznie korzyslaj" z pH.' rws:>.:cn s; wa w rów' 
nym StOplliu z kap:hl<: m v.d.lug przcp·~o\V do
tychczat owych, i eże l i li..:y taci a 70slanic wyzn1czo' 
na w ciil~!.l roku po ",,,,iści u w ży,ie p ra'.'/a O s,,20 · 
wem po sh~ powan iu e gz ckuc yj;, em. 

Art. LXXV. 
§ 1. 'Vi'nioski co do zabezpieczenia , zł ożo 

ne po wej::;C lll w życic p rawa o sąclowem po' 
stępowaniu e gze kucyj!1cm VI sp rnwac h wszc 7 (~ i'lch 
wcześ n iej. hęd~ ro zp nn:l\v.:!!"IC ·:IC(!!ug p;·7.~;.::só w. 
które obowiqzy".·a ly w (;z,:::sie wSlcn;cia ~prawy. 

§ 2. ,i cdnal{że na o b !; z ? rt:'~ ok rc~:0w S'ldów 
Apelacyjnych w Warsl.n wie , Lub linie i Wilnie vlbez' 
pieczenie, przewid<.i;llH: VI art. J:}G pr,j\· .... a o sqJowcm 
P03 tępowan:u c l!zcku qjn~lll, b"di:ic stosowane rów
n ież w spraw:lch WS7. cz ę ! yC !l "Wcześn i e j. 

Art. LXXVI. 
Na obszarze okręgo·.v Sądów Ap::dacyjn ych 

w ~akow'ie i Lwowie oraz S'Idu Okręgowego w Ciz
szyOle: 

11 wi:?rzyciel, który przed wej śc i em w życie p ro.
wa o sądowem pos!ępo'.vaniu egzekucyj:l em uz)"skut 
prawo zastaw u w drod7.e cgze:'-ucji celem za bez pie· 
czenia, z·achowuje również po wcj~ciu w zycie tego 
p rawa swoje pierwsz.e fl s two zaspokojenia ; 

---
2) przep:~6v'; art. 297 r,ra wa o s O(dowcm pastę 

powardu e.~t.c li:\~c~'ine :n nie S t 03~lj C si ~ w przyp.:!dku, 
gdy ·:.'P :~Y nrt ::; ~,<p:!it,c~ po h 'p::l !ecc lqczne j powsta ły 
pr;:ed wej~'~lem w ~:ycic tc ~o prawaj w przyp.ldku 
tym p rzy paC:z :::. le Cc: ,lV :)7 . . k::tn~j ze sprzedaży nie
ruc':"o:no';;~i , c~::h ;;'.:: :'·)· _ ~ h: polc\ ą ł'i::zną. n a l eży 
p ostąpić wedbl! p E'J :.;. § 222 usbwy z dnia 
27 l"!1 <l ja 1:';'::6 r. o p c.:::.,,,p;,,, w.J.niu cgzek ucyjr:!em i za 
bczpieclającem . 

Zmiany w ust"wic o ')r,. !::~a ... h si.::rnplowych. 

Art. LXXViI. 
W ust3..vic ;; dni:t l l!oca 1926 r. o opbtad\ 

stcmplo·.vydl {Dz. U. l~ . P. 1. i932 r. Nr. 1 1, poz. 4 t 31 
wprow.:ldza SIę no1 s i ępu jq':c .:m:any : 

1) Na~Jćwbwi przed ,tr t. 30 nadaje się 
b rzmi enie: : 

,.D. W5;::jil!d zi) 1 S-V . .!';;W i komorników.". 
2) W ML 30 p ok:;i .: l) zdaniu pierwszemu 

(przed sredl1:kicmJ nadnj<! się brzmie nic: 
"l) od pcs \anowien s'l.du o przyhiciu na. rzecz 

licyt an ta !w\) n:tci licytanl.:l.". 
3) W «xL 30 u!ji ~ p p r~edi)sta tni skrcśla się , 

ustępD .. "i z aś ost"ia :;!mtl nacl.:-,jc się brzmienie : 
"Od pismo. , sh';erclwjąceł!o sp rzedaż, doko· 

nar.~ przez L:ornorn;](a, lu b przy~nn.nic wierzycie
lowi :'la wla!eość nld1C'rrlości , z k tóryc h egzekucja 
jC3 l p ,·o ·.,;~dzor:a . wy;rdcrzn Opl.::.tl'; komornik". 

4) \Y <tri. 31 t1sL~rie ti' z c ~im wyrazy: "sądowy 
or;':,)rt w)'J'.onu wc7_y" zas!~puj-;:: .,ię wyra:>.:em: "ko
mo: r.il,a'" . a wyrazy: "ten organ" z<l f. lępuje się wy 
razem: ,.1' 0mc:-!l ik". 

5) W lrt. 31 ll s!ę pie pie,.!ym wyrazy : "s<\dowe~ 
mu or::;<. no v,r i w y1.onaw c;ocmu" zastępuje s i ę wyra 
zem: " kGffiorni l<m· .. i". 

oj W art. 52 punkcie 3) wyrazy: "lub zosta je 
~ przcd"nJ. z wolnej ręki " zas h:;puje się wyrazami : 
"łub 11ac:!;cy~ani a· · . 

7) W c d . S?, pun1.<cie 4) wyrazy: "wymienione 
w fi 367 Cl l· str;<l. ckicj Cl"oyll <lcji c~zek ur:yjne j, w § 894 
nicmieci: ;ej proo::cdmy q wHne j" 7.aSt~pUj3 się wyra 
zar.l': "w .uL ; ~ LV p rz" pis6w 'Nprowac1za j ą-::yc h prawo 
o qduwCOl po.;:~~~wa",i:l e~?:ck i.l,;yjnem IDz. U. R. P. 
z 1')32 r . Nr. 93, P')2. 801) oraz wart. LI V Iyc h prze~ 
pi sów, o ilz wymizni n a rt. XLV". 

8) \V art. :'7 ustępowI plCr wszemu nadaje s i ę 
brzmic nie n<.ls t~pujące: 

" J cJ.e li w p rzypadk u na-:llicytacji ·przybicie 
osta teczne zosblc. udzie lone ltcylanłow i . który uzy
:!>ka l przybicie, to ;0 . .swiaJc?:cT'iC! wzajemne (art. 7) 
11\va':a się kwoL~, ib której cenę pierwotną podwyt -

I . , J" szono cena ZWJę"s .wna . 
9) Wf art. 59 ust~pom t rz~ ci emu i czwa rtemu 

nad aje si~ br;o:micnic: 
.,Przep~sy prawne o sk~t'4.a oh nieuiszczenia ce 

ny nabycia nie~l!dHJm~)sci. u-.;t a loncj pr~y licy tacj i 
bqdi nn d licylacji lub w przypacllw objęcia na wł a
sn ość przez wier;:yc ie!a nieruchomości , będącej 
prz(!dmiotcm ji(;yt3cji, stosuje się również w razie 
nieui S2czeni", w prz?p is ;{nym !ennin;e opłat y stem
p!owej, przewicł7. i a nc j w punkcie 2) bądź 3) art. 52. 

\'1./ razie sLwierdzetlia, że przysądzenie wła
sności nie nas!qpiło .na rzecz osoby, cbowiąz.anej 
w myśl art. 15 p~mklu 2 do tl iszczenia op!a ly sfem-
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plowej, pr.zewidzianej w pUEkcie 2 badź 3 art. 52, 
izba skarbowa zarządzi zwrot opłaty l~b uchyli jej 
wymiar; stosuje się przytem art. 49.". 

10) Art. 60 nadaje się brzmienie: 
"Opb.tę od wyrolm sądu polubownego (art. 52 

punkt 5) należy uiści ć w ciqgu mies ic[ca od wydania 
wyroku. Jeżeli jednak p rzed upływem teg;) terminu 
wnksiono skC'-rgę o uchylenie wyroku, termin pła
tno·ści odracza się do upływu trzech tygod~i od 
daty uprawomocnienia si ę wyroku, oddalając:~go 
skargę o uchylenie. \V; raz ie zawieszenia postę po
wania należy uiści ć opłatę w cią L; ll 4 mie s ięcy od 
daty poslanowien ia o z,awieszen;u, jeżeli przed 
upływem tego terminu ani nie zapadło postanowie
nie o podj ?c ciu dalszego post ~powania, ani nie zo
stał złożony wniosek o pod j~ci z postęp:nv an:a. 
Celem uiszczenia opIaty m(~ją osoby ob owiązane do 
jej uiszczenia (a rt. 15 punkt 2) pr;~eds tawić urz ędOWi 
skarbowe:n:i oryginał lub odpis wyrokl.! (a rt. 23 
punkt b) i art. 24 punkt b). Pos Łanowieaie o w yko
nalności wyroku s ądu 'polubo",,·nego może być 'wy
dane tylko w raz ie dostarcz enia sądowi dowod<-t 
uiszczen.a opłaty stemplowej w Kw oci e, wymieno
nej przez urząd skarbowy, albo zezwolenia na od.ro
czenie :~ I m-nu płalności (art. 177)". 

11) Wart. 63 wyrazy: "w § 894 niemieckiej 
procedury cywHnej" za st ę ::)Uje s i ę wyrazam:: "wart. 
LIV przepisów wprowadzaj ąc.y c:h pnwo o s ąd:;w ::m 
post\'powaniu egzekucvjnem - Dz. U. R. P . z 1932 r. 
Nr. 93, poz. 80'4 (o ile wymienia art . XLV) ". 

12) \Y./ art. 66 punktowi 3 nadaje si ę bamli:.:nie: 
"że w toku post ępowania egzekucyjnego rzecz 

ruchoma, będąca własno ścią dłużnika, przechodzi 
na własność wierzyci ela albo zostaje sprzed:tna 
z woln.ej r'ęki lub dro gą nadlicytac ji;". 

13) W art. 71 trz em ostatnim ustępom nadaje 
się brzmienie: 

"Opłatę od sprzed-aży ruchomości drogą licy
tac:ji, dokonanej przez komornika lub przez urząd 
administracyjny, wymi er.za komornik (art. 30 ustęp 
ostatni), bądź urząd adminish acyj.ny, k tóry licytacji 
dokonał. Opłatę taką, jak również opłatę od 
pisma, slwi erdzaj ące g·o, że rzecz ruchoma zo s tała 
sprzedana z wolnej r ęki (a rt. 66 punk t 3), należy 
uiścić niezwłocznie po dok onaniu sprz e daży do rąk 
organu urzędowe go, dokonywają::ego sp r z ? daży. 
Minister Skarbu może zarząd. z,i ć uiszczanie opłat 
powyższych z'apomocą znaczI,ów s templowych. 

W razie nieuiszczen:a opIaty od sp:zedaży 
licytacyjnej lub opł aty od s p rze daż y z "'jQln e j ręki 
uważa się sprzed aż za n i e do s z ł ą cia skutku. 

Oświadczeni e wierzyciela, że chc e przejąć na 
własn ość ruChO ffiQŚci, z kta rych i':~ st pro 'Na GlO na 
egzekucja, będzi e uwzgl ędni on e tylko wte dy, gdy 
wi e.rzyciel je d no-: z e ś n" e z wni ock;em zł.::> ż y (o :jrócz 
całej ceny) kwok, nal e żną tytułem opła ty stemplo
wej, przewidz.i anej w punkc.ie 3) art. 66. Do opła ty, 
należnej w myśl punktu 2) lub 3) art. 66 w przypad
ku egzekucji ze statku, v'i'pisanego do polskiego re
jestru statków lub ze statku z3. graniczne.~o, odpo
wiadającego warunkom, pod któr>m; s ~ a te \{ polski 
podlega wciągnięciu do rejestru, stosuje się zas.ady, 
podane wart. 57 i 59.". 

Przepisy lwńcowe. 

Art. LXXVIII. 

§ 1. \V'ykonanie rozporządzenia niniejszego po
rucza się Min istrowi Sprawiedliwoici. 

§ 2. Gdyby do czasu wejścia w życie prawa 
o sądowem postępowa niu egz,ekucyjnem i przepisów 
niniejszych nie zostały wydane przewidziane w nich 
roz.porz ądz-enia, stosować należy odpowiednio prze
p isy dotychczasowe. 

§ 3. Upoważnia się Ministra Sprawiedliwości 
do włącze.nia tekstu pravy-a o sądowem postępowa
niu egzekucyjnem do kodeksu pos t ępowania cywil
ne~o, do wydania jednoJ:tego tekstu kodeksu postę
powania cywilnego z nowym podziałem na części, 
księgi i tytuły i nową numeracją artykułów, 
z uwzględnieniem zmian, wynikających z przepisów, 
wydanych do dnia ogłos zen.ia jednolitego tekstu, 
oraz do dokonania w tekście takich zmian redakcyj
nych, jakie okażą się konieczne wskutek włączenia 
prawa o sądowem postępowaniu egzekucyjnem. 

Art. LXXIX. 

Rozporz ąd 3cnie l1lme)sze wchodzi w życie 
z dniem l stycznia 1933 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministr6w: A. Prysior 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronislaw PieTacki 

Minister Spraw Zagrani,cznych: August Zaleski 

Mi.nister Spraw Woj·skowych: J. Piłsudski 

Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michalowski 

Min;ster Wyznań Religijnych 
i Ośv/iecenia Publicwego: J. Jędrzejewicz 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
Sew. Ludkiewicz 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

Kierownik Ministerstwa Komunikacji: 11-1. Butkiewicz 

Minister Opieki Społecznej: Hubh:ki 

Minister Poczt i Telegrafów: Boerner 

0 ·J 5, 
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z '::nia 2i paźdz.iemika 1932 r. 

Przcp ·sy o kosztach sądowych. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 
lit. a) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. ° upoważnie
niu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania roz
porządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, 
poz. 165) postanawiam co następuje: 


