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RZECZYPOSPOLiTEJ POLSKIEJ 
19 grudnia N2 112. Rok 1932. 

T R E S Ć= 

OBWIESZCZENIE MINISTRA 

Poz..; 934-Sprawiedli wości z dnia 1 
Postępowania Cywilnego 

grudnia 1932 r. w sprawIe ogłoszenia jednolitego tekstu Kodeksu 

934. 

OBWIESZCZENIE 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

Z dnia l grudnia 1932 r. 

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Kodeksu Po
stępowania Cywilnego. 

Na podstawie art. LXXVIII § 3 Przepisów wpro
wadzających prawo o sądowem postępowaniu egze
kucyinem lDz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 93, poz . ~04) 
ogłaszam jednolity tekst Kodeksu Postępowania Cy
wilnego, powstały z włączenia prawa o sądowem po
stępowaniu egzekucyjnem z dnia 27 października 
1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 93, poz. 803) do kodeksu 
postępowania cywilnego z dnia 29 lisIop : da 1930 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 83, poz. 651), z uwzględnieniem 
zmian, wprowadzonych rozporządzen i em Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. 
(Dz . U. R. P. Nr . 93. poz. 802), z nowym podział em 
na części oraz nową numeracją artykułów i po do
konaniu odpowiednich zmian redakcyjnych, wywo
łanych połączeniem tekstów. 

Minister Sprawied.liwości: Czesław Michałowski 

Załącznik do obw. Min. Sprawiedl. 
z: dnia l grudnia 1932 r. (po~. 934). 

KODEKS 
POSTĘPOW ANIA CYWILNEGO. 

CZĘść PIERWSZA. 

POSTĘPOW ANIE SPORNE. 

T y t u ł W S t ę P n y. 
Przepisy ogólne. 

Art. 1. 
Kodeks postępowania cywilnego normuje wła

'ściwośćsądów powszechnych i postępowanie przed 
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temi sądami w sprawach cywilnych, chyba że usta
wy szczególne stanowią inaczej. 

Art. 2. 
Sądy powszechne rozstrzygają spory o prawa 

p rywatne, chyba ze spory te z mocy ustaw szcze
gólnych są przekazane innym sądom lub władzom. 

Art. 3. 
Każdy może poszukiwać ochrony sądowej nie

tylko wówczas, gdy je go prawo zost ało naruszone, 
ale i wtedy, gdy, zapob : egając naruszeniu swe.go 
prawa, ma interes prawny w ustaleniu stosunku 
prawnego lub w ustaleniu prawa. .. 

Art. 4. 
Każdy przebywaja,cy w Polsce może być po

zwany przed sąd. Z pośród osób, przebywających 
w innem państwie, obywatele polscy mogą być po
zwani przed sąd o prawa stanu, o roszczenia zaś 
majątkowe - zarówno obywatele, jak cudzoziem
cy, jeżeli w Polsce znajduje się ich mają tek lub 
przedmiot sporu, a także gdy chodzi o spadek 
otwarty w Polsce lub o zobowiązania, które na jej 
obszarze powstały lub mają być wykonane. 

Art. 5. 
§ 1. Pod warunkiem wzajemności nie mogą 

być pozywani przed sąd: 
1) uwierzytelnieni w Polsce przedstawiciele 

dyplomatyczni państw obcych; 
2) personel dyplomatyczny przedstawicielstwa; 
3) członkowie rodzin osób, wymienionych pod 

liczbami 1) i 2); 
4) personel kancelaryjny przedstawicielstwa; 
5) służba przedstawicieli, posiadająca obywa

telstwo tego samego, co oni, państwa; 
6) inne osoby, korzystające z prawa zakrajo

wości na mocy ustaw, umów lub ustalonych zwycza
jów międzynarodowych. 

§ 2. Jednak osoby wyżej wymienione podle
gają sądowi: 

• 
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l) jeżeli poddadzą mu się dobrowolnie; 
2) w sprawach, dotyczących ich p rzedsi<; 

biorstw, znajdujących się w Polsce; 
3) w sprawach o prawa, clotycz'lcc nieruch::>

mości znajdujących się w Polsce, z wyjątkiem spraw 
o czynsz za pomieszczenia o przeznaczeniu urzędo
wem lub nawet prywatnem. 

A rt. 6. 
Powódzlwo o roszczenie, wynikające z prze

stępstwa, może byc wyloczone p.zed s.::d C)'wii ny 
albo, zgodnie z prr:i:p:sami lwc!cksu postę?ow:\niJ. 
J<arncgo, pr7icd s<td karny. 

Art. 1. 
§ 1 . Ustalenia zapadłego w postępowaniu 

kamem prawomocncgLJ wyroku sl'D.zująccgo co do 
:<; pełnicnia prz.estępstw.a obowi.qzują s:;,d cywilny. 

§ 2. Ustaleni :\. fe jednak mO:!ą być przed :q
Ciem cywilnym oba lane, gdy sprawa dotyczy odpo: 
wiedzialn.ości. cywilnej. osoby, prz~ciw l{o kló.reJ 
oska rżenIe me było sklcrow a ne , bą d7. osoby, klora 
nic hronila sk: w postępowaniu Iq rrH' n1 . 

Art. 8. 
Sprawy cywilne mogą być rozstrzygane lak2c 

przez sądy polubowne na 7.asadach, okrc.slnllych 
w nink-isi':ytl\ kodeksie. 

KSIĘGA PIERWSZA . 

Sąd. 

D z i a ł l. 

:właściwość sądu. 

Rozdział ]. 

W!aściwosć rzeczowa. 

Oddział l . 

Podstawy właściwości. 

Art. 9. 
Sprawy cywilne rozpoznają w pierwszej 

$łancji; 
sądy grodzkie oraz. sędziowie pokoju i 
s i\cly okręgowe. 

Ar\. 10. 
Do właściwosci sądów grodzkich należą: 

m-

1) spr3wy mai'ltkowc, w których warlosć 
,przedmiotu sporu nie przenosi tysiqca złotych; 

2) sprawy dzia łowe, jeżeli warlosć przed.mio tu 
działu nic przekracza pięćdziesi ęciu lysięcy złotych; 

3) bez względu na warlosc przedmiotu SpOT\!: 
a) sprawy o ojcostwo nieś!ubne, jak również 

o roszczenia majątkowe, pozostai<lce 
w zwiqzku z oicostwem ni eślubnem; 

bl sprawy o istnienie, unieważnienie albo rOz
wiązanie umowy najm u, o roszczenia pic
,niężne z najmu wynikające oraz sprawy 
o wydanie lub odebranie przedmiotu najmu 
1 o zatrzymanie rzeczy, wniesionych przez 
lokatora do przedmiotu najmu ; 

cl sp rawy o ochronę zakłóconego lub przy
wrócenie utraconego posiadania. 

Art. 11. 
§ 1. Z pośród sj): aw, nald:,\cych do właści

wo~cj s"clów grodzkich, sędzia po koiu rozpoznaje 
sp rawy llujątk owc między osobami mającemi z::t
I!!ieszl:nnie lub siedzibę w jego okr~gu. ieże li wa.t· 
tosć pl'zedmiotu sporu nie przenos i trzystu z łotyc h, 
z w't'j~ : kiem spra w: 

1J w któryc h warto~ć nic wplywa na właśc i
wosc sądu; 

2) z weksli , czc lu:hv, ah:yj , ubli~acy; . li s tów 
zast,~wnych, t!owodów s!dadowych i tym podobnych 
papierów wat!ościo wYCr.i 

3) o prawa rzeczowe na nicrucnc mllściach 
i prawa do ninuchomości; 

4} w klurych pozw .. tny jest Skarb Pal!stwa lub 
inna usoba prawn::. praW<l publiczn ego . 

§ 2. Sprawy, przewidziane w artykule niniej
szym, mogą wylaczać prz~d s~dz:ą pokoj u przec:w
ko poz\\'·a nym, mającym zamieszkanie lub sicdzi b<,: 
w jcgo ob'ęgu, również powodowie z poza jego 
okr~g)J. 

§ 3. Przed sędz ;~\ pokoiu strony mogą za 
wrzec ugodę w sprawach mają tkowych, i eżeli war · 
ło sc przedmiotu :.poru nh.: p rzenosi tysiąca zło tych . 
Przedmiotem ugody n ie mogą byc jednak p rawa 
rzeczowe na nieru.choll1osci ach lub prawa do nieru~ 
chclllości oraz takie prawa, du których p'Jwslania 
1.1stawa wym<1. Ra lonny aktu nOlitr;ałnego lub s"do
wego. 

Ar t. 12. 
§ 1. Powództwo, wytoczone 'Przed sąd grodz· 

ki w sprawie, nale1:ącej do sęd.óego pokoju, sąd 
~rodzld p rzekaże sl(dziclllu pokoju przed picrwszcm 
posiedzeniem sądowem. 

§ 2. Niema środka odwoławczego od orze~ 
czenia s:l,du grodzkiego z tej przyczyny, że sprawa 
należy do rozpoznania sędziego pokoju. 

Art. 13. 

§ 1. Do właściwości sąd6w okręgowych na .. 
leżą sprawy, dla których nic są właściwe sądy i!rodz .. 
kic. 

§ 2, Bez wzgl ędu na wartośc przedmiotu 
sporu należą do wła.kiwośc i sądów okręgowych 
sprawy naslępujące: 

1) sprawy o prawa niem ajq tkowe i łącznie 
z niemi poszuk iwane rosz.czenia m",j'ltkowe; 

2) sprawy o wynagrodzen ie sz.kody, jaką wy· 
rządziły obywa telowi or.>!:any władzy pallstwowej 
lub samorządowej przez działalność urzędową, nic· 
zgodną z prawem lub obowiązkami służby; 

3} sprawy ze stosunków, dotyczących ochrony 
prawa nutorSł{!C~ll: 

4) sprawy ze stosunków, dotyczących używa· 
ni:\. firmy lub nabycia przedsiębiors twa handlow-egoj 

5) sprawy między zarejestrowaną spółką han· 
dlową, a jej 'Uczestnikami, zarząd cami lub innemi or· 
ganami; międ zy samymi uczestnikami w tym ic h 
charakterze oraz m;ędzy nimi a zarządcami lub li
kwidatorami: 

6) sprawy z czynności gi ełdowych; z ochrony 
patentów, wzorów i znaków t owarowych: z czynów 
nieuczciwej konkurencji; wreszcie ze stosunku ub.ez· 
pieczenia, 7. wyjątkiem !iporów o zapłatę premii. 
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Ar t. 14. 
§ J. Z jJo:ir6d sp r ij W, n;:del 'jcy(,;h .. lo wlaści 

wosci sqdów okntŹ\J',1 .. yc h, 5ąll okrę ~owy, w kł 6q' Jll 
jes t utwo rzony wyd!.ia l lnnu luwy, r ozpo.waje w tym 
wydzia l2 sprawy wymi enione w artylo.lc pop:zedza
jącym pod licz bami 1 - 6, j<:: ko t eż spr:lw y z czyn
Il ośc i , ma jących chlta:tter h:t!!dlowy dla oba stron. 

§ 2. J de!i spór wyni~d z czy.mos:;, która ly l
ko po str on i:! poz'.':Qn e~o jes t h,lIl c! o wu, wr: !crie
nie spra wy przed wydzi,l ł handi owy z :dcż.y od uzna
n ia powoda. 

O ddz i a ł 2. 

Wartość przedmiotu sporu. 

Art. 15. 
§ 1. W !'prawach o rO:izczen ie pie ;li~żnc , z :~ lo

!'z-onc choćby wzami:l.n bnC'!ll prz:dmiob, poditna 
kwo ta pieni~żlla sLan o-.vi warL ::l ŚĆ p:'zedm iGLII spor u. 

§ 2. \Y/ innyc h sprawach m::ja tk o wyc h po
wód obowiąz.lny j~ S ! OZW1C7.yC w pczwie kwot~ pie
niężną wartcść przedm i o łlt sporu z t:w z~l ędn : e;:.jem 
przepisó w, zawar tych w artykułach poniższych. 

Art. 16. 
Do w .lrl oic i przedmiotu sporu nic wl;c Z3 się 

odse tek , pożytkó w 1 kosztów, żądanych obo k rosz· 
c zenia gł ównego . 

Art. 17. 
J cżeli pou w obe jnll:jc kilka roszcze ń, o.l!ciy 

zlic zyć r azem ich warto$c. 

Art. 18. 
W sprawac h o prawo do św i a dcz eri powta rza 

jących si~ wartoś ć przedm.:c-tu sporu st anowi; p rzy 
świadcze niac h, nieogranic.zonych co do czasu lub do· 
żyw.o t nich, suma świ'sdczcń za la l dzi es i ęć; a przy 
świadczeniach o~rani czonych c o do Cz:l.S tI , S Unl.J. 

ś wiadczeń za ca!v cz.as ich t rwa nia. bez de więc~j 
ni:! za i.l l dzie s ięĆj przy świ!lclcze ni.lc h wszakże na
leż n ych z tytułu obowi:>,.zków rodzinnych. nie wyłą
czając stos unków nicSluhnych, suma świadczeń za 
jeden r ok. 

A rt . 19. 
W sprawach o istnien ie, U!1 iewazolc nie :t1bo 

rozwiązanie umowy nnjmu 111b dzierża.wy, o wydanie 
lu b .odeb ranie przedmiotu na :mu lu b dzicrżnwy, 
wart ość przedmi otu ~po ru sIanowi sum3 czynszu za 
jeden r ok, ch yba ~e chodzi o kr ótszy czas spor ny. 

Art. 20. 
W ~pr.awach o zabezpieczenic lub o pra wo za 

stawu albo h i potekę , wadość przedmiot u sporu s ta 
ncwi wys:J k ość wierzytoin ości. J cżeli przedmiot za
bezpieczenia lub zastaw u ma mn ie ;szą wartość niż 
wier zytelność, rozs trzyga wartość mniejsza . 

Art. 21. 
W spr.awach dzialowyc h wart ość przedmio tu 

działu s tanowi o wa rtości przedmio tu sporu. 

Ar t. 22. 
§ 1. Sqd w raz ie w'Itpliw ości Oloic sprawdz ić 

W:l rtość przedmiotu sporu, oznaczoną przez powod.l, 
i w tym celu moc.e n jest zarządzić dochodze nie . 

§ 2. P o dorę.czen iu pozwu sprawdzenie na· 
stąpi ć mo że jedynie na za rzu t poz wanego , zgłoszony 
pr z~d wdan iem się w spór co do istot y sprawy. 

§ 3. Do kosztów sprawdzenia s lomją $ię 
przepisyo koszlach procesu. 

§ 4. Od orzecze nia co do wart olIki puedroio-
111 sporu niema środk a odwo ławczego. 

Art. 23. 
§ l. Jeżel i sąd, w w yn iku sprawdzen ia w a rto· 

.sCt p rzedmiot u spo ru, uzna s ię niewła ściwym, na 
wniose k po wtQda pr zekaże sprawę są d o wi przezeń 
wska za nemu, chyba że są d ten jest oczywiście nie· 
wła ściw y. 

§ 2. Na pos tanowienia w tych przedmio tach 
niema zaża l en ia . 

§ 3. Sąd , do k tórego skierowano pozew, nie 
bada ponown ie wartości przedmio lu sporu. 

Rozdzia ł II. 
Właściwość miejscowa . 

Od dzia ł 1. 

Wło.ściwoŚć ogó!no. . 

Art. 24. 
§ 1. P owódz two wytac za się przed ·są d pier w

szej ins tanc ji, w k tórc~~o o kręgu pozwany ma zamie
szb.nie. Mi e jscem zamieszkan ia jest mie is cowośc , 
w której pozwany przl?bywa z· 7.ami a rem stałego po· 
by t u. 

§ 2. J eżeli p oz wany m.l zamieszkanie w k il. 
ku mie:scach, powód mO:l'ł wytoczyć powództ wo 
\','Cd!.~l g Id óre ~o k oiwiek z tych miejf:c. 

Ar!. 25. 
G dy pllzw;;:n r ni c m:!. mi ejsca zll:li -:'5:zk'1n ia, po 

wó dz tw o wyb ::zn si~ w:!dtui-! micjscil iego pob ytu 
w Polsce; gdy lo mie jsce ni c jes t znane , powództ w o 
wyhcz::l. sit( wcd łu1 o.statnic~lJ miejsca J:.:J.miesz:nnia 
pozwanego w P olsce . 

Art. 26. 
Powódz tw o przeciwko fu nk cjo narjuszowi pań

stwowemu cywilnemu alb~ przeci wko w ojsko wemu, 
majLjcym si edzibę zag r anicą, wytac z:l. sit( wed ł ug 
lOiei ~c.Cl ostatniego zamicszkuni:l. Vi Polsce, :"I w brn
ka tak iego mi~jsc a - pr zed sąd w W.:us7. a wic. 

Art. 27. 
Powództwo przeciwko mę:laŁce , nieroz!qCZOllej 

s~ downi e, wytacza się przed sąd właściwy dl a 
męb.· 

Art. 28. 
Powództ wo przec iwko ci zicc ior.1, .lŻ do 'l.lz yska -

11 ia przez Ilic zdol n o śc i proceso wej wytacza sic,; prze d 
sąd właściwy d b ojca, ma t~d lub opielHma, w za le ż 
ncśd od tego, pod czyją władzą dz iecko pozost aj e_ 

Art. 29. 
P owód ztwo z tyl ulu Toszczeń przeciwko oso 

bie zmarle j, wytacza s i ę, dopóki dziedzice spadk u 
praw nie "ie o bjęli, przed sąd, któr y był dla niej wła· 
sciwy w c hwili śmi erci. 



2386 Dziennik Ustaw. P:JZ. Q34. Nr. 112. 
---------._-------_._---- -----------

Art. 30. 
§ 1. P.owództwo przeciwko Skarbowi Pań

stwa wytacz.a się według sic iziby urzędu Prokura
torji Generalnej Rzeczypospoiitej Polskiej, powoła
nego doz,astępstwa Skarbu przed sądem. 

§ 2. ' Według tej siedziby "Nytacza się też po
wudztwo przeciwko przedsięb:orsŁwom państwo
wym, które zash;puje Prokura t orja Gen.eraln a. 

Art. 31 . 
Powództwo przeciwko spółce handlowt:j , s lo

warzyszeniu, gwarectwu, zakładowi, związkowi ko
munalnemu, ' kościołowi, fundacji lub innemu pod
miotowi, nie będącemu os obą fizyczną , wytac za się 
według miejsca ich siedziby. Siedzibą w braku in
nych danych, jest miejscowość, w której znajduje się 
zarząd. 

o cl d z i a ł 2. 

Wła,ściwość przemienna, 

-Art. 32. 

Powództ wo w sprawacJl, objętych przepisami 
oddziału niniejszego, wytaczać można bądź według 
przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd, 
oznaczony w przepis,ach n:łstępujących . 

Art. 33. 
Powództwo. prz.eciwko mężatc'e, s tal e przeby

wającej poza miejscem zamieszkania męża , wytoczyć 
można przed sąd miejsc.a jej pobytu. 

Art. 34. 
§ 1. P,owództwo 'o r oszcz.enie mają tk o we wy

toczyć można przed sąd, w które go okręgu znajduje 
s ię org,an pozw,anego, powołany do sprawowania je 
go interesów, jeżeli r·oszczenie pozostaj e w związku 
z czynno,śdami sprawowania interesów przez. tenże 
organ. 

§ 2. Powództwo o roszczeni.e majątkowe, do
tyczące przedsiębiorstw:ł przemysłoweg,o lub han
dlowego, gospodarstwa rolnego lub leśnego albo ko
palni, wytoc zyc można przed sąd, w którego okrę
gu znajduje się przedsiębiorstwo, gospodarstwo lub 
k'opalnia. 

§ 3. Przepisy tego artykuł'u nie odnosz·ą się 
do spraw przeciwko Skarbowi Państwa i przeciwko 
przedsiębiorstwom państw owym, które za stępuje 
Prokuratorja Generalna. 

Art. 35. 
§ 1. Powództwo o ustalenie i,stnieniia umowy, 

o wykonanie, rozwiązanie lub uni1eważni.enie umowy, 
jako też o odszkodowanie z powodu jej niewykona
ru!a lub riienależytego wy konania, wytoczyć można 
przed sąd miejsca wykonani,a umowy. 

§ 2. Milejsce wykonania umowy należy stwier
dzić d okumentem, dołączonym do po zwu. 

Art. 36. 
Powództwo o roszczenie z czynu niedoz wolo

nego wytoczyć można przed sąd, w którego okręgu 
czyn został spełniony,. 

Art. 37. 
Powództwo o zapłatę n.ależności za prow3dz,c-

nie sprawy pełnomocn i k procesowy wytoczyć może 
przed sąd mieJsc'a, gdziespra w-ę prowadził. 

Art. 38. 
P owó dztwo o r oszcze nie majątkowe przeciwko 

osobie, k tóra w P olsce niema zamieszkania 'albo sie
dzi by wytoczyć mo żl1a pr zed sąd w którego okręgu 
znajduje się przedmiot sporu lub mająte!, tej osoby. 
Jeże l i majątkiem jes t wierzyte lność , właściwy jest 
sąd , w którego okręg:u ma z,amieszkanie dłużnik po:. 
zwanego, :a gdy wierzytelność jes t zabezpieczona na. 
rz eczy, są d mie jsca , gdzie rzec,z się znajduje. 

Art. 39. 
Powództwo ze stosunku najmu lub dzierżawy 

nieruchomości wytoczyć można prz:ed sąd miejsca 
położenia nieruchomośc i. 

o d d z i a ł 3. 

Właściwość wyf,!czna, 

Art. 40. 
§ 1. P owó dz two oprawo rzeczowe na nieru

chomości, o zwolnienie od tego prawa, o rozgraqic'ze ~ 
nie, o ochronę zakłóc.o,nego lub przywrócenie utraco .; 
nego posiadanta nieruchomości, o dział nieruchomości. 
'jako też o odszkodowanie za wywłaszczenie · niel"1;1~ 
chomości wytoczyć należy wyłącznie p rz.ed sąd miej. 
sca położenia nieruchomości. Gdy chodzi Q sł'użeb~ 
ność lub c i.ęż1a r gruntowy, właśc iwość oznacza się 
według położ,enia nieruchomości obciążonej. 

§ 2. Właściwość według położenia nierucho4 
mości poz,o:: taj e , chociażby .z roszczeniem przeciwka -
poz:wanemu o pra wo rzecz'owe lub o zwolhienieod: 
tego p rawa po łączone było roszcz·eni,e osobiste, 
o świadczenie lub o zwolnienie od długu, związane
go z prawem rzec,zowem. 

Art. 41. 
§ 1. Powództwo o prawo do spadku iako też 

o Toszczeni.a z rozporządzeń na przypadek śmierci 
należy wytoczyć , dopóki dziedzic'e prawnie nie ob
jęli spadku, wyłącznie według miejsca 'otwarcia 
spadku. 

§ 2. Powództwo ·o działy spadkowe wytoczyć 
należy wyłącznie według miejsca otwarcia spadku. 

§ 3. Prz'episy te obowiązują również, jeźeli 
p owódzlwo dotyczy nieruchomości spadkowej. 

Art. 42. 
Powództwo ze stosunku spółki bądź innego 

związku wytoczyć należy wyłącznie według miejsc,a 
siedziby spółki bądź związku. 

Art. 43. 
Powód,ztwo ze stosunku małżeństwa, jeżeli 

przynajmniej jedna ze stron ma o.bywatelstwo pól· 
sbe, wytoczyć należy według miejsc.a ostatniego 
wspólnego zamieszkania w Po).sce, gdy choć jedno 
z małżonków wtem mi.ejscu stale przebywa; w bra
ku zaś tych podstaw do zapoz.wania powództwo wy· 
toczyć należy według mie jsca pobytu strony pozwa
nej, ·a gdy niema i tej podstawy - według _miejsca 
zam~eszkani,a powoda. -
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Art. 44. 
Powództwo ze siosun!;:u między roclzi 2ami 

a dziećmi wytoczyć nal eży wyłącznie we..iL.~ mie j
sc.a zamieszkania powoda, j eż eli choćby jedna ze 
stron ma obyw atelstwo p olskie i j . eż'2 Ii brak podstaw 
do z.apozwania według przepisów o właściwości 
ogólnej. 

o d d z i a ł 4. 

Przepisy szcz: gj!ne. 

Art. 45. 
§ 1. Jeżeli powództwo wyta cza się łącznie 

przeciwko kilku osobom, dla których w myśl przepi
sów o wlaściwo ~ci ogólnej właściwe są różne sądy, 
wybór między temi sądami u:!leży do powoda. 

§ 2. Gdy j'edaak między wspólpozwanymi są 
dłużnicy główni i uboczni, powó -:ztwo wyt3. c:ta się 
przed sąd właściwy dla któregokolwiek z dłużników 
głównych. 

Art. 46. 
§ 1. Powództwo przeciwko zobowiąz'lnemu 

z wekslu lub czeku wytoczyć można bądź przed sąd 
wła€ciwy według przepisów o właściwości ogólnej, 
bądź przed sąd miejsca płatn ·C) ści. 

§ 2. Kilku zobowiąz.anych z wekslu lub czeku 
można łącznie zapozwać bądź przed sąd mi ejsca 
platności. bądź według przep!sów o właściwości 
ogólnej dla akceptanta albo wystawcy wekslu wła
snego lub cZieku. 

Art. 47. 
Jeże!i w miej scu, według które go oznacz.a się 

właściwość sądu, jest kilk a sądów grodzkich, a na 
podstawie przepisów o właściwości miejscowej nie 
da si,ę ustalić właściwości jedneg o z nich, natenczas 
wybór między temi sądami należy do powoda. 

Art. 48. 
Jeżeli właściwość sądu oznacza się według 

miejsca, gdzie znajduje się nieruchomość lub inna 
rzec·z, a rzeczy te znajdują się w okręgu kilku sądów, 
wybór między temisądaminależy do powoda. 

Art. 49. 
§ 1. Jeżeli sąd wlaściwy nie może z powodu 

przeszkody wykon3.ć swego obowiązku, wówcz,as 
sąd bezpośrednio nad nim przełożony wyznaczy na 
posiedz.eniu niejawnem inny sąd, przed który należy 
wytoczyć powództwo. 

§ 2. Od wyz.nacz.enia sądu niema środka od
woławczego. 

Art. 50. 
J.eżeli w myśl przeplS,OW kodeksu nie można 

na podstawie okoliczności sprawy ustalić właśc iwo 
ści miejscowej, wówczas na wniosek strony, Sąd Naj
wyższy na posiedzeniu niejawnem oznaczy sąd, 
przed który należy wytoczyć powództwo. 

R o .z d z i a ł III. 

Przepisy łączne o' właściwości rzeczowej 
i miejscowej. 

Art. 51. 
Sąd właściwy w chwili wytoczenia powództwa 

poz.ost.aj.e wlaściwym aż do ukończenia postępowa-

nia, choćby podstawy whściwości .zmieniły się w to
ku sprawy. 

Art. 52. 
§ 1. Strony mogą umówić się na r..i~mie o pod

dan.!e sądowi pi2rwszej instancji, który według usta
wy nie jest właściwy, sporu już wynikłego lub spo
rów, w przyszłości wyniknąć mo.gących z oznaczone
go stosunku prawnego. Sąd ten będzie w ·Jwcz,as 
wyłącznie właściwy, jeżeli strony nie postanowiły 
inaczej. Dokument, stwierdzający umowę o wł.aści
wość, należy dołąc.zyć d o pozwu. 

§ 2. Stronom nie wolno jedna k zmienić wła
ściwości wyłącznej ani też zmienić właściwości rze
czowej, z wyj ą tkiem poddania sądowi grodzkiemu 
spr,aw, które ze względu na wartość przedmiotu spo· 
ru należą do sądu okręgowego. 

Art. 53. 
§ 1. Spory o wla'śc iwość między sądami rów

norzęLnemi rozstrzyga ostate·:::znie sąd w toku in
stancyj bezpo średnio pr.z.ełożony nad sądem, który 
pierwszy wydał orzecz,enie co do właściwości. 

§ 2. Orzeczenie sądu wyższego w przedmiocie 
właściwości, wiąże sąd niższy, nawet należący do 
innego· okrięgu. 

§ 3. Sąd wyższy orzeka na posiedzeniu nie
jawuem, jednak może nżądać od stron lub od władz 
wi'aśnień oraz przeprowadzić potrzebne dacho
dz.eni.e. 

§ 4. Od orzeczenia sądu wyższe ~ o, rozstrzy
gającego spór o wła5ciwość między sądami, niema 
środka odwoławczego. 

D z i a ł II. 

Wyłączenie sędziego. 

Art. 54. 
Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy: 
1) w sprawach, w których jest stroną, a lb o po

zostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, 
że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obo
wiąz ki ; 

2) w sprawach swego małżonka , krewnych 
lub powinowatych w prostej Iinji, krewnych bocz
nych aż do czwartego stopnia, powinowatych boc.z
nych do stopnia drugiego; 

3) w sprawach osób, związanych z nim z tytu
łu przysposobienia, opieki lub kurateli; 

4) w sprawach, w których był lub jest jeszcze 
pełnomocnikiem jednej z,e stron; 

5) w sprawach, w których w insI 'łucji niższej 
brał ,udział w wydani.u zaskarżonego 'orzeczenia, j'a
ko też w sprawach o ważność aktu pr.awnego, z je !~ o 
udziałem zawartego lub przezeń rozpoznanego. 

Art. 55. 
§ 1. Niezależnie od przyczyn, wymienionych 

w .arlykule poprzedzającym, sąd wyłą'2za sędziego 
na Wnio.sek strony, jeżeli pomię dzy sędzią a jedną 
ze stron, jej ustawowym zastępcą lub pełnomocni
kiem zachodzi stosunek osobisty tego rodz.aju, że 
mógłby wywołać uz'asadnioną wątpliwość co do bez
s tronności sędziego. 

§ 2. Jeżeli pomimo to stroll3. przysbpi-ła do 
rozprawy, może żądać wyłączenia tylko wtedy, gdy 

I 
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upr:J.wdopodobni, że przyczyn:!. wyłączenia dopiero 
później pOWSb~ :l lu'a stala się jej znaną. 

Art. 56. 
§ 1. Wniosek o wyłączenie strona zgłasza na 

piśmie lub ustnie do protokółu w sądzie, w którym 
sprawa się toczy, uprawdopodobniając przyczyn y 
Y/yłączenia. 

§ 2. Aż do rozslrzygnięcia wniosku o wyłą
czenie sędzia może spełni,tć tylko czynności nie
cie rpiące zwłok~ . 

Art. 57. 
Sędzi,u, który ma podstawę do wyłączenia się, 

zawiadamia (} tern sąd i wstrzymuje się od udziału 
w sprawie. 

Art. 58. 
O wyłączeniu sędzie~o w sądzie grodzkim 1'oz

~trzyga sąd okręgowy, o wytącze:1iu zaś sędzi e!~o 
w innych sądach - sąd, w któ rym sprawa się toczy, 
a gdyby sąd ten nic mógł wydać postanowienia z po
wodu wyfączenia więk :;ze i lic zby sęd z i ów - sąd 
w loku instanCyj prze to żo:1y. 

Art. 59. 
Sąd może przeprowadzić dochodzenie celem 

wyświetlenia okoliczności przytoczonych we wnios
ku o wyłącze.nie. 

Art. 60. 
Od p ostanowienia, wyłączającego sędziego, nie

ma środka odwoła·\<vcz.ego. 

Art. 61. 

Zgłaszającego w złej wie;'ze wniosek o wylą
czenie sędziego, sąd, oddalając wniosek, skaże na 
grzywnę do wysokości pię ciuset złotych. 

Art. 62. 

Przepisy ni.niejszego działu stosuje się odpo
wiednio do wyłączeni a. prokuratora oraz innych or
ganów sądowych. Wniosek o wyłączenie sąd prze 
kazuje ich władzy przelożonej. Ocl.vydanych za
rządzeń niema środka odwoławcz ego. 

KSlf<~GA DRUGA. 

Proces. 

Tytuł L 

Strony. 

Dział L 

Zdolność procesowa. 

Art. 63. 

§ 1. Zdolność procesuwą bądź zupełną b::tdi 
ograniczoną posiada każdy stosownie do swej zdol
ności zobowiązywani.a się przez umowę. 

§ 2. Kto względem przedmiotu sporu może zo
bowiązywać się przez umowę nie inaczej jak w asy
stencji oso by, dodanej mu w myśl przepisów prawa 
cywilnego, ten może działać w procesie tylko w asy
stencji taki ej osoby. 

Art. 64. 
Ustawowy zastępca strony, nie mającej zdolno

SC l p rocesowej, powinien przy pi·2rw3zej czynności 
proce30wej wykazać swe uprawnienie ; dotyczy to 
również osoby asystującej w myśl artykułu poprze
dzającego. 

Art. 65. 
Sąd w każdym stanie sprawy bierze z urzędu 

pod rozwagę , czy nie zachodzi brak zdolności pro
cesowe j, brak ustawow ego ZCl. stępstwa lub asystencji 
albo brak upoważnienia GO prowadzenia sprawy lub 
do podjęcia poszczególnej czynności procesowej. 

Art. 66. 
§ 1. Jeżeli braki powyższe dadzą się uzupełnić, 

sąd wyznaczy w tym celu odpowiedni termin. 
§ 2. Dla zabezpieczenia wszakże praw osoby, 

nie maj ącej zdolnoś ci procesowej, sąd może dopu
ścić do czynno ś ci procesowej stronę, zastępcę usta
wowego lub osobę asystuja cą nawet przed upływem 
wyznaczonego lerminu. Ważność dokonanej czyn
ności zależna będzie jednak od uZLlpelnienia braków 
w terminie. 

Art. 67 . 
Jeżeli braki powyższe nie dadzą się uzupełnić 

lub w terminie wyznaczonym nie zostały uzupełnio
ne, sąd zniesi e post~powanie w tym zakresie, w ja
kim brak zachodzi. 

Art. 68. 
§ L Strona, podejmując niecierpiącą zwłoki 

::zynność procesową przeciwko stronie, która nie ma 
zdolności procesowej i nie ma zastępstwa ustawo
wego lub asystencji, możz żądać od sądu, w któ
rym sprawa się toczy, ustanowienia dla tej strony 
kuratora. 

§ 2. Koszty, połączone z ustanowieniem 
i z czynnościam i kuratora, ponosi początkowo stro
na, na które j wniosek kurator został ustanowiony. 

D z i a ł II. 

Spółuczestnictwo w sporze. 

Art. 69. 
Kilka osób może w jednej sprawie występować 

w charakterze powodów· lub pozwanych, jeżeli przed
miot sporu s tanowi ą: 

1) prawa lub obowiązki im wspólne albo opar
te ,na tej samej podstawie faktycznej i prawnej; 

2) ro szczenia lub zobowiązania jednego rodza' 
ju, oparte na jednakowej podstawie faktycznej 
i prawnej, jeieli nadto właściwość sądu uzasądniona 
jest dla każdego z pozwanych zasobna, jako też z,e 
\vzględu na ogólną wartość dochodzonych roszezell. 

Art. 70. 

~~. Każdy ze spółuczestników sporu działa 
w imlenm własnem; jego czynnoś ci procesowe nie 
mogą przynieść korzyści ani szkodzić innym spół
uczestnikom. 

§ 2. W przypadkachi·ednak, gdy z istoty spor
nelJ,o sto sunku prawnego lub z przepi su ustawy wy
rok dotyczyć ma niepodzielni e wszystkich spół
uczestników (spółuczestnictwo jednolite), czynno
ści procesowe spółuczestników działających sku-
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tcczn c są w" bec !.iul .t i:.iaj;;c')ch. Do Z'\W3rcta u f o 
d y, zrzeczeni:.; się i lI!.:l :t::: :. potrzeba zgod y wszy;!' 
kich spółl!czc s ~ników . 

§ 3. J dc li w pr;:yp:ujl:u spóbcLes tn lclwa jc
dnoli~ego oswia ciczc"ia faktyczne sp6łuczestnil:ów 
pozost~ją z subą w sp rzeczn c:ci, S'łc! ocen i m oc 
i znaczen ie Iych ośwjadcz~it d!3 usblcnia bklów. 

A rt. 71. 
K3Żdy zc spóluc7.cs!:l ików ~p :} rt1 m:t p!'.:l.WO 

samodziel ni e popierać S P '·;: wę. Na p:>5icdze nia sąd o
we wz ywa si~ w sz ys ~k ich Iych spóluczestników, co 
do których spr;1wa nie jes t z.::konu: ona. 

Dzia ł 111 . 

Interwencja główna i uboczna. 

Art. 72. 
Klo wy sl«;:puje ? roszcz:wicm o rz'.!cz lu b p r:1 -

wa, o które spraw:t toczy s i ~ między innemi osob:uu i, 
może ;lŻ do zum l<nięcia rozpr.::.wy w drugiej instancji 
wytoczyć powód ztwo o lo roszcz~nie przeciwko obu 
s tron om przed s~d p ierws7.ej insb.ncji, w którym to 
czy się lub toczy!::!. spraw.:t (inlcrwcncj:1 t, łi:wn:t). 

Ar t. 73. 
K to ma i:l teres prawny w tem, aby spr.::.wa, 10-

cZ::j.ca s i~ miiidzy innemi osob nm i, z')sla la rozstrzyg
n ięta na k orz ysć jednej 7. nich , mcżc w lt:J::.i;dym s ta
nic sprawy aż do zamkni"cia rozprawy w drugiej in
s tancj i przystąpi ć do lej s!rol':y (inlcrwencja uboczna]. 

Art. 74. 
§ L W s lo,pienie swe do sprawy inlerwenjent 

uboczny powinien zgłosić w pi~mie , w którcm POdl, 
jaki ma interes prawny w tern wstąpieniu i do k tó
re j ze slron przys t~puje. Pismo to n:llcży do r ęczyć 
obu stro nom. 

§ 2. Interwenjent może z ws\qpicniem do spra
wy polqczyć dolwnHnie innej czynności procesowe j. 

Ar t. 75. 
§ 1. KażdJ. strona może z~łosic opozycj~ prze· 

ciwko w sl<lpie niu in tcrwenjen ta ubocznego, jednak 
nic później ja k przy rozpoczęc iu n:1jbliiszej rozprawy. 

§ 2 . Sąd odd ali opozycję po przeprowadz:miu 
co do nie j rozprawy, jeż e li interwe nie nt u prawdo
podobni, że ma interes prawny we wstąpieniu do 
sp rawy. Od tego postanowienia niema środka od
woławczego. 

§ 3. Opozycia nie wstrzymuje b ieglI sprawy. 
a in te rwenjen t może nada l dz ia łać, d opóki opozycj:t 
me będzie p rawomocn ie uwzg l ędniona. 

Art. 76. 
fn lerwenj(!nt ubocz ny uprawniony jest do 

wszystkich czynności p rocesowych, dopuszczalnych 
według stanu sprawy; nic mogą one jedno.k pozos ta
wać w sprzeczno ści z czynnośc iami i oświadezeni o.
mi strony, do które j interwenjent przystąpił. 

Art. 77. 
lnterwcn iC :ltowi u bocznemu n ależ')' 0d chw ili 

jego wst~pieni:t do spnwy doręei::1ć, bk jak s lronic, 
zawi:1domienia o te rm inac h i posiedzeniach s~di)
wych, jako też orzcczenb S:!dll . 

Ad. i S. 
J eżeli 7. is to ty spon:ego s l~ ':: ~;:1~ :'J !·.t:" z p : ZCjl;

~u us tawy wyrnk w spra wie mo. oi:,;i ~~ ,; b ';:'>;l)o:;r;;dni 
skutek prawny w s tosunku międz;' i,; terw.:.::j:!ntem 
a przeciwnikiem strony, do której interwenjent przy
s t 'lpił , wówczas do jego sianowiska w procesie ma
ją odpowiedn ie zas tosowanie przepisy o spółuczcst
nicIwie jed n oli~em . 

Ar!. 79. 

Za zgod .,; obu s tron inlerwC!ljcnL Ilboczny może 
wej~ć no. micj;;c<: s trony, d o k tóre j przys i ąpi!. 

D z i o. ł IV. 

Pr:ZYPozw<lnle. 

A r !. 80. 

§ I . Dla l-C!.ch o·.vnnia skutkó w ;J":: \~'nych w s lo
sunk u do osoby t rzeciej sIrona może i'ł z:twiadomić 
o tocz,!c ym się procesie i wezwa' do wzięcia w nim 
udzialu . 

§ 2. W tym cel u strona wn osi do Sądil pismo 
procesow!!. obejmujące przyczynę w€zwa nia i stan 
sp rawy. P ismo to do ręcza si~ n! e~włocz n i e osobie 
trzec iej, k tór3 może zgłos ić swe p rz ystąpi enie d o 
strony jilko interwen je:11 uboczny. 

D z i a ł V. 

Wska:;:an:c poprzednik.:!. 

A rt. 8 1. 

J eżeli w mysI przejllSow prawa cywilneg0 po 
zwany chce wskltzać swe~o p ::l przedni ka, w którego 
imieniu pos::tda rl.C!.:Z lub prawo, b ęd;'l,cc prled mio
lem spo ru, p owinien lo uC7.ynić w pismie proccso
wem wnicsione m przed rcz j)rnw'1. 

Art. 82 . 

§ t. P ismo, zawieraj:\cc w skazanie poprzedni
ko., dor~cza się lemuż z jednoczesnem w ezwanie m 
go na rozpraw ę. 

§ 2. Jeżeli wskazany poprzednik nic pnyb",, 
cizie na rozpraw~ lub na rozprawie r.i e z ł oż y oświ<Jd
czenia o swy m s tos unI;::! do przedmiolu sporu a lbo 
zaprzec7.y oko l iczi1ośclOm , przytoczor,ym przez po
zwa nego, poz wany mocen jes t uczynić z.:tuość żąda 
niom zawartym w poz wie . T rdć tego przepis u na 
i eży podać wsk:1z~nemu poprzcdr:ik91.·,i w wezwaniu 
na rozprawI:;. 

A r t. 83. 

Jeże l i poprzednik uzna oświadczen:z pozwa:1C
go za uzas::tdn ione, moż e za zgodą powoda wstąpić 
do sprawy na miejsce pozwanef;!o , k tóry wówczas 
będzie od udz idu VI spra wi e zwolniony. 

Dział Vr. 

Zast~pstwo stron przez pelnoDocnik6w_ 

Ar!' 84. 
Strony i 

p rzed s.tdem 
mocni!(ów. 

ich zas t ęp,::y u:;la 'lIow i mOj;H. 
albo osobi~:ic, albo przez 

dzia łać 
pe ln o-



2390 Dzieimik Ustaw. Poz. 934. Nr. 112. 

Art. 85. 
Pełnomocnikami mogą być adwokaci, a z . po

~ród nieadwokatów tylko spółuczestn-i cy sporu oraz 
osoby, sprawujące zarząd majątku lub interesów 
s tron, wreszcie ich rodzice, mał żonek, rodzeństwo 
lub dzieci. 

Art. 86. 
§ L Zastępstwo stron przez adwokatów obo

wiązuje w postępowaniu przed Sądem Najwyższym, 
sądami apelacyjnemi i sądami okręgowemi jako 
pierwszą instancją; w sprawach wszczęŁychprzed 
sądami grodzkiemi zastępstwo przez adwo_hatów 
obowiązuje, poczynając od zak 'enia środka _ odwo
ławczego do Sądu Najwyższego. 

§ 2. Obowiązkowe zastępstwo adwokackie 
nie ma zastosowania przed s ę dzią wyznaczonym i są
dem wezwanym oraz w sekreta rjacie sądowym. 

Art. 87. 
Zastęps two adwokackie nie obow,iązuje nastę

pujących osób, gdy działają czy to jako strony, czy 
też jako ich zastępcy: adwokatów, sędziów, proku
ratorów, profesorów i docentów prawa polskich 
szkół akademickich, jak również stałych urzędników 
referendarskich Prokuratorji Generalnej i mających 
kwalifikacje sędziowskie lub adwokackie notarju-
szów. 

Art. 88. 
Pełnomocnictwo może być albo proces,owe, czy 

to ogólne, czy do prowadzenia poszczególnych spraw, 
albo do niektórych ty11w czynności procesowych. 

Art. 89. 
§ 1. Pełnomocnik obowiązany jest przy pierw

szej swej czynności procesowej dołączyć do akt spra
wy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy, albo 
wierzytelny odpis tegoż pełnomocnictwa. Adwokat 
może sam uwierzytelnić odpis udz:elonego mu peł
nomocnictwa. Sąd może w razie wątpliwości zażą
dać sądowego lub notarjalnego uwierzytelnienia pod
pisu strony. 

§ 2. \Y/ toku sprawy pełnomocnictwo może 
być udzielone ustnie na posiedzeniu sądu przez 
oświadczenie, wciągnięte do protokółu. 

Art. 90. 

Za stronę, która nie umie lub nie może się pod
pisać, podpisze pełnomocnictwo osoba, przez nią 
upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której 
strona sama się nie podpisała. 

Art. 91. 

§ 1. Pełnomocnictwo procesowe upoważnia 
z samej ustawy: 

1) do wszystkichz·e sprawą łączących się czyn
nośd procesowych; obejmuje ono też powództwo 
wzajemne, skargę o wznowieniepostepowania i po
stępowanie, wywołane ich wnies,ieniem, jako też 
wniesieniem pozwu interwencyjnego przeciwko mo
codawcy; 

2) do wszdkich czynności, dotyczących zabez
pieczenia i egzekucji; 

3) do udzielenia dalszego pełnomocnictwa pro
cesowego adwokatowi; 

4) do zawar::::i il l!gody, zrzeczenia się alt..o uzna
nia, -o ile czynności te nie zostały wyłączone w sa
mem pe łn omocn ictwie ; 

5) do odbioru kosztów procesu od strony prze
ciwnej. 

§ 2. W sprawach z obowiązkowem zastęp
stwem adwokacldem pełnomocnictwo procesowe nie 
może być ograniczone poza przypadkami, oznaczo
nemi w pkt. 4. 

Art. 92. 
Strona ma prawo sama - bez udziału pełno

mocnika - zawrzeć ugodę, zrzec się swego roszcze
nia albo uznać żądanie przeciwnika, chociażby nie 
wyłączyła tych czynności z zakresu pełnomocnictwa 
procesowego. 

Art. 93. 
Co do pełnomocnictwa, obejmującego szerszy 

zakres, niż przewidziany dla pełnomocnictwa proce
sowego, jak również co do pełnomocnictwa do po
szczególnych czynności procesowych, zakres ich, 
czas trwania i skutki oceniać należy według treści 
pełnomocnictwa oraz przepisów prawa prywatnego. 

Art. 94. 
Czynności procesowe pełnomocnika obowiązu

ją mocodawcę w toczącej się sprawie, chyba że cho
dzi o przyznanie lub inne oświadc.zenie faktyczne 
pełnomocnika, które mocodawca jednocześnie sta
wający niezwłocznie sprostował lub odwołał. 

Art. 95. 
§ 1. W sprawach z obowiązkowem zastęp

stwem adwokackiem, odwolanie przez stronę lub 
wypowiedzenie przez adwokata pełnomocnictwa pro
cesowego uzyskuje w stosunku do przeciwnika moc 
prawną z chwilą, gdy tenże został zawiadomiony za 
pośrednictwem sądu o ustanowieniu nowego adwo
kata. W innych sprawach odwołanie lub wypowie
dzenie pełnomocnictwa odnosi skutek z chwilą za
wiadomienia przeciwnika o wygaśnięciu pełnomoc
nictwa. 

§ 2. W razie wypowiedzenia pełnomocnictwa, 
adwokat jest obowiązany zastępować stronę jeszcze 
przez dwa tygodnie. Każdy inny pełnomocnik powi
nien, mimo wypowiedzenia, przez ten sam czas dzia
łać za mocod.awcę, jeżeli to jest konieczne do uchro
nienia go od niekorzystnych skutków prawnych. 

Art. 96. 
W razie śmierci strony lub utraty przez nią 

zdolności procesowej pdnomocnik procesowy działa 
do czasu zawieszenia postępowania. 

Art. 97. 

§ 1. Po wniesieniu pozwu, sąd może dopuścić 
tymczasowo do podjęcia naglącej czynnościproceso
wej osobę,riie mogącą narazie przedstawić pełno
mocnictwa. Zarządzenie to . sąd może uzależnić od 
zabezpieczenia kosztów. -

§ 2 . . Sąd wyznaczy równocześnie termin, w cią
gu którego osoba, działająca bez pełnomocnictwa, 
powinna je złożyć albo przedstawić zatwierdzenie 
swych czynności przez stronę. Jeżeli termin upłynął 
bezskutecznie, sąd pominie czynności procesowe tej 
osoby. W przypadku tym -przeciwnik może żądać od 
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działającego bez umocowania zwrolu koszlów, spo
wodowanych tyJ.lczasowem dopuszczeniem. 

T y t u ł II. 

Koszty procesu. 

Dział 1. 

Przepisy ogólne. 

Art. 93. 
We 'wvszyslkich przypadkach, w których w myśl 

przepisów kodeksu stronie należy s ię od przeciwni 
ka zwrot kosztów procesu, sąd przyzna jej koszty, 
niezbpc1nc do celowego dochodzenia praw lub celo
wej obrony. 

Art. 99. 
§ L Do niezbędnych k oszlów procesu zalicz:t 

się należności i wydatki jednego Rdwokata. 
§ 2. Osoby, których nie obowia.wje zastęp

stwo adwokackie, gdy występują jako strony lub Z 3" 

stępcy, zrównane są co do kosztów z (l d wokatar:li. 
To samo dotyczy Prokm'atorji Generalnej Rzeczypo
spolitej Polskiej. 

Art. 100. 
Strona może tylko wówczas żądać zwrolu 

kosztów poc1ró.ty i wynagrodzenia za utratę zarobku, 
spowodowaną osobislem stawiennictwem, gdy sąd 
zawezwał ją do takiego stawiennictwa. 

Art. 101. 
Strona, przegrywająca sprawę, obo\viązana jest 

na żądanie przeciwnika zwrócić mu koszty procesu. 

Art. 102. 
W razie cz ęściowego tylko uwzgl~dnieaia żą

dań koszty b \:; dą wzajemni e zniesione lub stosun1~o
wo rozdzielone. I w tym jednak przypadku sąd mo
że włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu 
wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko 
co do nieznacznej części swego żądania, albo gdy 
z,asądz.eni ·2 należnej mu sumy zależało od wzajemne
go obrachunku lub od oceny sądu. 

Art. 103. 
Zwrot kosztów nalęży się pozwanemu, jeżeli 

nie dal on powodu do wytoczenia s.prawy i uz.nał 
przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. 

Art. 104. 
. . § 1. Niezależnie od wyniku sprawy sąd, na 
żądanie przeciwnika, włoży na stronę obowiązek 
zwrotu tych kosztów, które strona ta wywoł.ała swem 
niesumiennem lub oczywiście niewłaściwem postę
powaniem. 

. § 2. Dotyczy to zwłaszcza kosztów, powsta
łych ws.kutek spóźnionego przytoczenia okoliczności 
faktycznych lub spóżnionego powolania środków do
wodowych, jeżeli przez to nastąpiła zwłoka w roz
str.zygnięciu sprawy. 

Art. 105. 
Świadek, biegły lub zastępca strony mogą być 

skazani przez sąd na zwrot koszlów, wywołanych 
rażącą ich winą. Postanowienie sądu zapada na 

w l:iosek strony, hądź w toku samej sprawy, bądź od
dz ielnie po wysłuchaniu osoby, której zarzucono 
winę, .· 

Art. 106, 
Koszty p rocesu, w którym zawarto u godę , Z:10-

si się wzajemnie, jeże li co do nich nie zapadło już 
wcześniej prawomocne orzeczenie, albo jeżeli strony 
nie .postanowiły inaczej, 

Art. 107. 
§ 1. Spółuczestnicy spom Z\-vracają koszty 

procesu według ilości głów. Jednak w razie znacznej 
różnicy w ich spółuczeslnictwie sąd oznaczy .zwro! 
kosztów odpowiednio do spółuczeslnidwa. 

§ 2. Na spółuczestnikóVl sporu" odpowiadają
cych solidarnie co do istoty sprawy, sąd włoży soli
darnyobowiązek zwrotu kosztów. Za koszly, w yni
kłe z czynno:;ci procesowych poszczególn ych spół 
uczesiników, inni spół uczestnicy nie odpowiac12ją . 

Art. 108. 
Jnb~rwcnient uboczny, do 1<to" " ';o 1)1 <-: m'';ą za

srosowania p rzepi3y o spółu'7cslnictwic jednolitem, 
nie zW rac a kosztów przeci'Nn;kowi strony, do której 
przystąpaj jednak s ;,\d może prz'jZlluć koszty inter
wencji od przeciwnika , {Jbowiązanego do zwrotu 
ko sztów. 

Art. 109, 
§ 1. '.:y; każdem orzeczeniu, kouczącem spra

wę w instancj i, sc~d rozstrzygnie również o kosztach. 
§ 2. W innych orzeczeniach sąd roshzygnąć 

może o zwrocie kosztów tylko wówczas, gdy obo
wiązek ten nie zależy ,od wyniku sprawy. 

§ 3. Przyznając z-"vrot koszlów, sąd oznaczy 
ich wysokość włączając opłaty sądowe. 

Art. 110. 
Strona, żądająca zwrotu kosztćw, powinna p el d 

rygorem utraty tzgo ros zczenia, przed zamknięc iem 
rozprawy, bezp ośrednio poprzedz ającej wydanie 
orzeczenia, złożyć sądowi spis koszlów ;J, lbo zgłosić 
wniosek o przyznanie jej koszió-.'1 według norm 
przepisanych. 

Art. 111. 
Jeżeli strona nie zakłada apelacji co do istoty 

sprawy, może na rozstrzygnię cie 'o kosztach wnieść 
zażalenie. 

D z i a 1. II. 

Prawo ubogich. 

Art. 112. 

Przyznania prawa ubogich domagać siC( może 
osoba fizyczna lub prawna, która wykaże swe zu
pełne ubóstwo na podstawie zaświadczenia władzy 
publicznej o jzj stanie rodzinnym, mają tku i docho
dach; od sądu zależy uznanie tego zaświadczenia za 
dostateczny dowód zupełnego ubóstwa tej osoby. 

Art. 113. 

§ 1. Wniosek o przyznanie prav'/3 1.lbo óich 
zgłosić należy w sądzie, w którym sprawa ma 'być 
wytoczona albo już się toczy. 

§ 2. Strona, która nie ma zamieszkania w sie
dzibie tego sądu, może złożyć wniosek o przyznanie 
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prawa libo~ich, j~ito lei wniosek o ustanowi enie d\:l 
Iljęj adwokata, w sqdzic grodzl..:im miejsc a s we~0 z::. 
mieszkania . Sąd grodzki prześle bez zwlo,ki te wilio· 
~;k i ',vłaściwcmu sądowi. 

§ 3. R ozpowunic wniosku o przyznanie pr;,.
Wtl. ubogich w p ostępowaniu przed. Sądem Najwyż· 
szym, gdy strOl1:t z tego prawa jeszcze ni e .kortys!:! 
la. należy uo s ".dll dru):!;ej insbncji. 

Art. 11 4. 
§ 1. S<"d może z:lrządzić stoso wne duchodze 

nie, jeżeli z o!w!ic Z!l ośc i sprawy lub u~wi adczeń s tro
ny przec iwnej powcżrr:ic wątpl iw ość co do istolnego 
s tanu majątkowego stron y. domagajqcej się prawa 
ubcgich lub 7. nic.\to kor7.ystaiącej . 

§ 2. Sąd odmówi p rawa ubo)tich stronie w r.:l 
z ie oczywisl~j bezzasadn ości je j pow ódzl wa lub 
obrony_ 

Ar \. 115. 
Cuuzo~icmc:)m p~zyznaje si~ prawo ubogich 

tylko pod w:lrt! r: l,iem wz ajemn ości. 

AI'L 116. 
Strcna, klóH~j przyznan e zos l ało prawo ub o:;1ich: 
i) nic wnosi na rzecz Skarbu opłat s:tdowy::h , 

nni nic ui szcza kcsz lów pos tĘ'powania, ldóre za n i ą 
w yklacla Skarb Paiislw::t; 

2) jeżeli w spra wi e nic obnwiązujc zast ępsiwo 
adwokack ie , ma prawo z~tosić powódz two ustnie do 
protokó łu w .sądzi e grodzk im miejsc::t swego zamiesz
kania, c h ociaż inny są d jest właściwy do rozrozna
nia sprawy ; sąd grodzJd przesJe ni ez wł oczni e proto
kół sądowi wl aściwemu ; 

3) ma prawo żądać, ażeby dla nie j w sp rawie 
z obowiązkowem zastępstwem adwokackiem ustano
wiono adwcka l.:l. ; w in nych sprawach na jej w niosek 
sąd rozstn:Yf~nie , CL'I potrzeb a us tanowić adw okata, 
ze względu na zamieszl,an ie strony poza si edzibą są
du lub inne ważne okoliczności; o wyznaczen ie ad
weka ta sąd zwró::i się do właśc i wej R acly Adw o
kackiej. 

Art. 117. 
Ustanowie nie adwok::tia dla stron y ubo~iej r.la 

zn o:c zenie pełnomocnictwa procesowego . 

Ad. 11 8. 
Prawo ubogich wygasa ze s mie l'c:ą strony ub o

giej. J ednakże na zasadzie tego prawa adwokat stro
ny ubo~:ej podejmie czynnośei procesowe nieci;:!r
piące zwłoki. 

Art. l i9. 

§ L S~d co fni e prawo ubogic b, skoro się oka 
że, że okoł icL:n oki , na których podsta wie je przy
znano, b ~, dź lli~ i st niały wcale, bądź przesta ł y już 
istn ieć . W obu przypadkach s trona obowiązana jest 
ui~::ić wszystk ie opłaty przepisane; jednak \'ol drugim 
przypadku sąd może włożyć na stronę ob owiązek 
częściowej tylko zapł aty, stosownie do zmiany, 
zaszłej w jej s tosu nkac h majątkowych. 

§ 2. S t ronę , która prawo ubogic h uzyskała na 
pods! <.twi c podania świadomie nieprawclziwye h ok o
liczn ości. sild skaże na grzywnę do pięciu scl zł o tych, 
r:iczależ ::.iQ od jej obowiązku uiszczenia wszystk ich 
przepisanych opiat. 

§ t. 
zwah: ia jej 
ciwn ikowi . 

Arl. 120. 
Przyznani c s tronie pra wa ubogich nic 
od obowiązku zw róccnia kosztów prze -

§ 2. \Y/ razie włożenia kosztów procesu na 
przeciwnika w całości lub w cz ęści, n:llezy od nie
go w tym samym stos unku ś~ia. r.nąć z urz~ du opIaty 
i koszty postę powan;a , od Idó ryc h s!rona ubog:l by
la uwcl nior.<l. 

§ 3. W raz ie częściowego tylko uwzględnienia 
ż ądani a pozwu stron y ubogiej, o pła ty i koszty pos tę
powania, p rzez slranę ubo~ą nicuiszczone , a. kt órych 
zaplata nie zosta ł a włożona na przeciwnika s trony 
uboltiej, ciąż~\ na rOszczeniu c d niego przysądzonem 
z p:erwsz eń s !VJem przed ws zystkiemi innemi wic
rzytelnościami. 

Ar\. 121. 
§ 1. A d wokat strony ubo~ i ei m::t prawo z wy 

ł ączen i em st rony sc:ągnąć sumę , prtleżn." mu tytu 
łem wynagrodzcnia i zwrot u wydatków, z kosztów, 
zas ~ dz onych na rzec z strony uboJ! iej od przeciwni 
ka. Przeciwnik żadnych inn ych po tr;.l,ceń czynić nic 
może oprócz kosz lów l1:lwzajem mu od st rony ubo
giej prz yzna nych. 

§ 2. Na l\Osz tach, przyp,:dającyc h od przeci
wnika st rony IIb o~iej, nal-:!żn c śc i adwokata s ł uży 
pierwszeństwo przed roszczen ial:l i osób trz ecich. 

Art. 122. 
Orzeczenie o przyznaniu i cornięciu prawa ubo 

gich , l ud zie;\: o wło l,en : u na s tro nę obowiązku cz ę 
ściowej z::płaty, sąd może wydać bez rozprawy. 

Art. 123. 
W czy"no'ciad. doko" ywa"ych na podstawie 

le~o działu, nie wj'mago: się zastępstwa adwokackie 
go. Nic dotrczy to pos lęp ow:tni3 przed Sądem Naj
wyższym. 

Art. 124. 
Przeciwk o ~ozwcnemu . który po doręcze ni u 

mu poz wu z l cży ł b ~ z zwłok i w~i mek o prz.yznani~ 
prawa ubogich , w yrok zaoczn y nie może Z:lP:t.Ść 
z powodu s ! awi~nnicl wa bez adwokata, dopóki sąd 
nie ro zstrzygną ł w :Ji os !ców p ozwan2go o prz yzna nie 
n~t1 prawa ubogich i o us tan o ~vi en i c ,nd wokah. 

Art. 125. 

Nic m;). śr odkn odwo lawczc~o od postanowie
ni;). , kt órem q d prawo ubo):!ich przyzna ł alb o odmó
wił jego coffli~cia luh l1::tł ożcni a dod::t tkowej zapla ty. 

D zia ł HL 

Z~bezp:ecz~ n ie k osztów ·procEsu, 

Art. 126. 

Powód - cudzozie:niec i~st obowiozany na żą
c an ie pozwal1eg(} zloioyc kaucję na zabezp:ecze!li~ 
kosztów proces u. 

Ar t. 127. 

Obowiązku takie~o nic ma powód - c m!zoz ie
:mic:: w nastę ~)l:iących przyolclkach: 

l) jeżeli VI pailst wi(', do któ rego powód należy, 
obywat el e polscy nic mają takie!1:o obowiązku ; 
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2) jeżel i p o',vód m:: w P olsce mie j5<':c zamiesz
k ania lub m:l jąle k, wy~ta rcz:lj <\c y na zabezpieczenie 
kaszlów; 

3) jeż. e l i uzysb l pra wo ubogich; 
4) w spra w:; ch m::dŻz!i.sk ich n i emlją tkowych, 

w s praw~ch wszcz -:;t/ch w nlst1ps! wiz sąd::l '.ve 1o 
wezwania puhliczne10, w postęp :H'łan i C\ z p owódz
twa wza jem neRo i w postępowaniu nakaz o wem. 

Ad. 128. 
§ t. Pozwany może z~łos ić żądanie zab<:!z pic

czenia .k os7.lów tylko przy pierw~zej czynności p ro 
c esoweJ. 

§ 2. Później sze zglos7.en ic żądan ia dopusz
czalne jest jedynie w następującY'.:! 1 przypadkach : 

. 1) gdy dopiero w to k!.] spn:.wy p ozw an y do-
wiedzi ał się, że powód jest c udzoziemcem; 

2) gdy powód w to ku sprawy ulracił obywa
łc1s two p8łsk i ej 

3) gd y na mie: sce p owoda - obywat~b poi
skie~o _ wstąpił bez zgody p oz wanego cudzo
zie m:.ec; 

4) gdy w t o~{U spra wy ustala podstawa praw~? 
do uwolnieni a powoda od ob owiązku zlożenia k a ucJI. 

§ 3. W przyp adkach tych pOZW:lny ni e ma 
jednak prawa domlgać s ię złożenia kau cji , gd y uzna 
na przeze!'1 częsć żądania powoda wyst ar cza na za
bezpieC7.cnie ko sztów. 

Art. 129. 
§ 1. Sąd oznaczy wysokość k aucii , ma Jąc na 

wzgl ędzie prawdopodobną sum ę kos ztów pozwan~ 
go, jednak b ez włąc z en ia kosztów postępowani:! 
z powództ wJ WZ 'liemne~o 

§ 2. Jcżeli w toku sprat.' .. Y o'<"że się . iż ka uc ia 
nie wystarcza, pozwany moż e żądać dodat kowego 
zebezp ie czenia. 

Art. 130. 
Kauc ja powi nna być zl o żona w !!o{owiźn ie lub 

w pap:era ch wartościowych, uz.nanych przez s ąd za 
odpowiednie. 

Art. 13 1. 
§ 1. Z~!asz;a i '1c \v przepisa nym czasie wn io

se k o zabezp!cc zcni2 k osz lów. pozwany nie m '! obo
wią7.ku wd 'l wać się w spó r pr7.ed ro zs trzygnięciem 
tego wni osku. 

§ 2. Sąd wyznaczy p owodowi termin do z ło 
żenia kaucji. 

§ 3. Po bezskuteczn ym uplywie terminu, sąd 
n a W:1iose k pozwanego odrzuci pozew l:ub srodek od
wot :! wczy, or ze k ając o kosztach, jak w przypadku 
co fnięcia p ozwu. 

Art . 132. 
§ 1. W 'Ta zie odda lenia wniosku o zlożenie 

kau cji , sąJ moż e z.arządzić da lsz e pos t ępowanie, nic 
czeka :ąc na uprawomocr:-ie nie się odmownego p os ta
nowienia. 

§ 2. Od zarz"dzcnia d:t1s7.e~o postępowania 
nicm:t środka ocl wolawc7.Cl,'(o. 

Art. 133, 
.Jeżel i w toku sprawy us tanie przyczyna zabcz

pi e czenia, ~ąd na wni osek powaGa, po wys ł uchan iu 
pozwane ~o, zwolni powod::t od obowiązku za bezpie
C'zenia kos7.!ó w lub zarządz ; zwrot z łożonej kaucji. 

Ar t. 134. 
§ 1. Sqd na wniose k p ozwanego zarządzi za

spokc;en ie z kauc ji prz yznanych kosztów. 
§ 2. W niosek ten powinien być z!;!łoszony 

w ciąg u m:esią: a od uprawom ::lc ni enia s ię orzecze 
nia; jeżeli wniosk u nie z~ł c s z ono, są d p o up ł ywil! 
tego termi nu z3rządzl wydan ie kaucj i p owodowi n l. 
jego żądani e . 

§ 3. Sąd zarzqd zi równ ie ż wyda nie powodowi 
kauc ji natychmi:l ~ t po upl· ;. womocnieniu się ,o rze cze 
.ni a , jeżeli pozwanemu k osztów nie 'przyzna!. 

Art. 135. 
Na kaucji , z J ożonej przez po woda _ cudzoziem · 

ca, s łuży poz wa nem u pierwszeństwo przed WSL. y st
kimi innymi wierz ycielami powoda. 

T y t li ł II I. 

Postępowanie . 

D z. ia ! 1. 

P rzepisy ogólne. 

R ozdz iał I. 
Pisma procesowe. 

Art. 136. 
Pi sma p roc.eso we ob~jmtlią wnios ki i oświad

czenia sIron, składane p oza rozprawą. 

Art . 137. 
§ 1. Każde pismo powinno zawi erać: 
1) oznaczenie sądu. do kt ór e ~o jest skie rowa

ne, imię i naz wisko, zawód i miejsce z:t mieszkania 
stron i pełn omocni!,ów; 

2) oznac7.C'nie rodz a ju p ism a przedmio tu 
sprawy; 

3) osnowę wniosku lub ośw i adczenia oraz do 
wody na po})arc:c przytoczon ych okoli·: zn ośc i, 

4} podpis s t rony lu b jej za stępcy , a w spra 
wach z obowiązkowem 7.astęps twem adwo kackiem
p odpis adwokata; 

5) wymienienie załączników. 
§ 2. Do pisma powinno być do!<\czone pcllln 

mocniclwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, k lóry 
przed tem nie złożył pełnomocnict wa. 

§ 3. Za str onę . k tón r. ie umie lub nie może 
się p od pis ać, podp:sze pismo osoba przez nią upo
ważniona . z wym:en ienie m przyczyny, dla k tóre j 
~ tron a s ama się nie podpisa ła . 

Art. 138. 
W pi smnch , ma jących na celu przy1!o tow:mie 

rozprawy (pismn przy ~otowawcz"~) , należ y podać 
zwięźle s tan sprawy, wypowiedzieć się co do twier
dzeń s trony przec iwnei i dOWOGÓW przez niq powo ~ 
!.:tnych, wre szci-c należy wskazać dowod y, które m!l 
i'l być pr7.edstawione na rozpra wic. lub je za łąc zyć. 
Wyw ody pra wne, wyhiszczone w piśmie, winny być 
treściwe . 

Do pisma 
łącznik ów dla 

Art. 139. 
dołączyć naleźy odpisy pIsma i Z1 -

uczestnicząc y ch w spr3 wic osób, 
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a nadto, jeżeli w sądzie nie złożono za1sczn ików 
w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika 
do akt sądowych. 

Art. 140. 
Slrona, po wołując.el s ię w plSIll1e na dokumen t, 

obowiązana jest n:l żądani.e przec,:wnik:'_ złożyć orY'
ginał tego dokumentu w są dzie jeszcze przed ro z
prawą. 

Art. 141-
§ 1. Jeżeli p:smo nie mo:? ::: olrzymać pr:nvi

(nowego biegu wskutek lliezachow:lI1ia warunków 
formaillych, wymaganych przez kodeks ninie: szy, lub 
nie jest należyde opl::t conc, przewodniczą cy wzywa 
stronę pod rygorem zwrócenia pism3. do sto~;ownc10 
poprawienia lub uzupełnienia w tenninie ty~odni()
wym. Na te zarządzenia niema za b Ienia. 

§ 2. Po b ezsku te cznym upływi e tenninll prze
wodniczący zwróci pism:) str onic. 

§ 3. D:J. ta wniesi·z nia pisma p ozos t aje w m o
cy, jeż. eli w terminie braki 11 3.i eżycie zostały popra
w;one lub uzupełnione. 

Art. 142. 
Za ubliżenie w p iśmi e powadze sądu l ub użycie 

wyr-ażeń obrażliwych ·sąd może skazać winne~() na 
grzywnę do wysokości pięciuse t ' złotych, n i ez.ależnie 
od odpowiedzialn o śc.i przewidz: ::tnej inną usbwą. 

R o z ci z i a ł II. 

Doręcz~mia. 

Art. 143. 
§ 1. Sąd dokonywa doręczeń- p rzez woźnych , 

komorników lub pocztę; w miejsc owośc.iach z.aś, 
w kt órych nie jest wprowadz one stałe dostarczanie 
korespondencji poc zt ow ej, także przez organa 
<i minne. 
'" § 2. Minister Sprawi edliwości. moż·e wydać 
w porozumieniu z właściwymi minis trami rozporzą
dzeJlie, któr.ego mocą także inne organa państwowe 
lub samorząd owe 'ob ovi ią z ane będą dokonywać do
ręczeń sądowych. 

Art. 144. 
§ 1. Pism.a procesowe doręcza s,ię w odpisie, 

orzeczenia zaś - w wypisie. 
§ 2. Doręczenia dokonywa się stronie lub jej 

ustawowemu zastępcy, a gdy ci ustanowili pełno
mocnika procesowego lub osobę upoważnioną do od
bioru p ism sądowych - doręczenia dokonywa się 
tym osobom. 

§ 3. Podmiotom prawnym, którezash;puje 
Prokuratorja Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, 
doręczen ia dokonywa się we właściwym urzędzie 
Prokuratorji. 

Art. 145. 
§ 1. W postępowaniu przed sądamiokręgo

wemi jako pie.rwszą instancją i apelacyjnemi strona, 
zamieszkała poza siedzibą sądu, jest obowiązana 
obrać sobie zami·eszkanie dla doręczeń w siedzibie 
sądu, chyba że przewodniczący zwolni ją od te go 
obowiązku z uwagi, że doręczanie p ism sądowych 
wrzeczywistem zami2szkaniu nie nastręcza trudno
ści i nie powoduje zwłoki. 

§ 2. W razie r.ieobrania przez stron ę zamiesz
kania dla do.ręc zeó, przeznaczone dla niej pisma są
dowc.! b ędą dołączane do akt sprawy. ze s~utkięIIl . 
doręczenia. Nie d-Jtyczy to wyroków zaocznych; ·· 
które będą doręczane w miejscu rzec zywistegoza-' 
mieSZKania strony. 

Art. 146. 
§ 1. Pełnomocnikowi procesowemu kilku osób 

doręcza s i ę jeden e/;;zemplarz p isma i z ałączników. , 
§ 2. Upoważnionemu p rzez kilku spółuczeslnj· . 

kó w sporu do odbioru p ism sądov.rych doręcz.a się. 
po jednym egzemplarzu dla każdego spółucJ.estnik<l .-

Ad. 147. 
§ 1. Strony i ich z ast~pcy mają obowiązek 

zawiadomić sad o każd e j zmianie swego zamiesz-
kania . " 

§ 2. W raz ie zaniedb ania t ego obowiązku do.
ręczenie pisma q dowego w poprzedniem zamieszka
niu ma moc prawn"l. 

Art. 148. 
Dor~c 2: c nia clokcn Iwa si ę VI m:eszkahiu, w b:u

rzc . ', \7 lokal ll pl'ccrnydowym lub handlowym, a wich 
braku - - tam , gdzie adresata si ę zasta nie. 

Art. 149. 
Doręczenia szeregowym w czynnej służbie w oj

sko'we j, p olic ji p aństwowej i straży granicznej doko
nywa si ę p:-zez władzę b ezpośredn io przełożoną. 

Art. 150. 
§ 1. \Y./ dni niedzielne i ustawowo uznane za 

święta powszechne, jako też w porze nocnej dorę:. 
cz.ać można tylko w wyjątkowych przypadkach, za 
uprzedniem zarządzeniem kierownika sądu. 

§ 2. Za porę nocną uważa s i ę czas od godziny 
dziewiątej wieczorem do godziny siódmej rano. 

Art. 151. 
§ 1. Jeżeli doręczający nie zasŁanie adresata 

w domu, może doręczyć p ismo sądowe dorosłemu 
domownikowi, a gd yby go nie było - sąsiadowi lub 
dozorcy domu, jeżeli osoby te nie są przeciwnikami 
adresata w sprawie i po djęły się oddania mu pisma. 

§ 2. Dla adres Cl. ta, którego doręczający nie 
zasŁanie w lokalu b iurowym, przemysłowym lub han
dlowym, doręczyć można pismo osobie tamże za
trudnionej. 

Art. 152. 
Doręczenia korporacjom, stowarzyszeniom, 

spółkom i zakładom dokonywa się w lokalu biuro~ 
wym do rąk którejkolwiek z . osób uprawnionych do 
przyjmowania pism, w razie zaś niezastania takiej 
osoby, komukolwiek z personelu biurowego. 

Art. 153. 
§ 1. W razie niemożności doręczenia w sp9-

sób, przewidziany artykułami poprzedzającemi, n-a
leży złożyć p ismo w urzędzie POc.ztowym lub gmin
nym, a z3.wiadomienieo tem przybić na drzwiach 
mieszkania, biura, lokalu przemysłowego lub handlo
wego adresata. 

§ 2. W raz ie odmowy przyjęcia pisma przez 
adresata lub jego domownika, pozostawia się je 
w miejscu doręczenia, a l1dyby to było niemożliwe, 
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składa się je - uprzedzając o tern - w urzędzie 
pocztowym lub gminnym. 

Art. 154. 
Doręczenia urzędom pańs twowym lub samo

rządowym dokonywa się do rąk ustanowionego do 
odbioru pism funkcjonarjusza lub przełozonego 
urzędu. 

Art. 155. 
Odbierający pismo stwierdza odbiór i jeg') da

tę podpisem własnoręcznym. Jeżeli tego uczynić nie 
może lub nie chce, doręczający sam oznacza datę 
doręczenia oraz przyczynę braku podpisu. 

Art. 156. 
Adresat może odebrać pismo bezpośrednIo 

W sekretarjacie sądu. 

Art. 157. 
§ 1. Jeż!eli sironie nieznanej z m:e;sca poby

tu ma być doręczony pozew lub inne pi~mo wymag:t
jące dokonania czynaośc!i procesowej, doręczen i e 
moź,e nastąpi'ć tylko do rąk kurat or.a u.sbnowione :~o 
do z:astępo·wania nieobeen,ego; obowiązuje to az do 
chwili zgłoszenia się strony lub os,oby uprawnionej 
do jej zastępowania. 

§ 2. Przewodniczący ustanowi kurator,a na 
wni'osek strony oraz o gł osi o tern przez -obwieszcze
ni,e public.me w budynku sądowym i urzędzie gmin
nym, w sprawach zaś większ'ej wagi nadto w Dzien
niku Urzędo'wym Ministerstwa Sproa wi.edliwości, 
a według uznan.:'a także w gazetach. 

§ 3. Z chwilą doręczenia kuratorowi, dorę
czenie uważa się z.a dokonane. Sąd może jednak 
skutecz.ność doręczenia uzależnić od upływu o2O.a- , 
czonego terminu od daty wywieszenia Óbwieszcze
nia w budynku sądowym . 

§ 4. Koszty połączone z o głos z eniem oraz 
!z ust.ano,wi!eniem i czynn ościami kuratora pOllosi na
razi'e strona , która t.ego zażąd3.ła. 

§ 5. Przepis artykułu niniejsze go sŁo suje się 
również do korporacyj , stowarzyszeń, spółek i za
ktadów, które nie mają przedsta wici.eli al bo których 
pr~edst.a wici.ele nieznani są z mie;sca pobytu. 

Art. 158. 
§ 1. W przypadkach, w których ustanowie

nie kuratora w myśl ,artykułu poprzedz ająceg o nie 
jest wymagane, pismo doręcza się stronie nieznanej 
z miejsc'a pobytu prz.ez wywiesz,enie w budynku są
dowym (obwi,eszcz,enie publiczne). 

§ 2. Z upływem miesiąca od wywieszenia 
uwa'ża się dorę.czenie za dokonane. 

Art. 159. 
Strona, żądając,a doręczenia pisma przez wy

wiesz,eole w budynku sądowym lub do rąk kuratora, 
obowiąz,ana jest uprawdopodobnić, że miejsce poby
tu prz,eciwnika j'est nieznane. 

Art. 160. 
Gdy się okaże, że żądanie ustanowienia kura

tor,a lub wywiesz,enia pisma było nieuzasadnione, sąd 
zarządzi doręczeni.e pisma w sposób wł,aściwy, 
a w miarę potrz'eby znies,ie na wniosek ,strony inte-

resowan'ej postępowa.nie, prz,epro'W'adzone ,z udzia· 
lem kurat,o ra·. 

Art. 161. 
W t'oku spr,awy adwokaci m0 1ą doręczać sobie 

nawzajem pisma bezpośrednio za potwierdzeniem od
bioru i oznaczeniem daty. 

Art. 162. 
Spos:'>b d oręczenia pism sądowych osobom, za· 

mieszkałym zagran: cą, oraz o.s'obom, pOZJstającym 
w służbie dyp:om3tycznej państw obcych, tudzież 
osobom u nic h miesz~{ ajqcym, określi rozporządzenie 
Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Zagran:cznych. 

Art. 163. 

Na zarządzenia w przedmiocie doręczenia nie· 
ma zażalenia. 

R o z dz i a ł III. 

Posiedzenia sądowe, 

Art. 164. 
§ '1. Posiedz·enie sądowe wyznacz.a prz.ewod· 

niczący na wniosek strony interesowanej lub z urzę
du, a o dacie posiedz,enia z,a wiadami'a siro.ny prz.ez 
wezwanie lub ogłoszenie podczas rozpr,awy. 

§ 2. Stronie, na posiedzeniu nieobecnej, na
leży w każdym razie dorę ·:zyć wezwanie na posi,e
dzenie następne. 'ilezwanie powinno być doręczo
ne przynajmniej na tydzień prz,ed posiedzen :emj 
w przypadkach pilnych termin ten może być skró-
eony. 

Art. 165. 
§ 1. W wezwaniu na posieclz,enie 'oznacza się: 

l) imię, na zwisko i zamieszkanie wezwanego; 2) sąd, 
miej sce i czas posi'edzeniaj 3) strony i przedmiot 
sprawy; 4) cel posiedzenia; 5) skutki niestawiennic
twa. 

§ 2. W spr.awach z obowiązkowem zastęp
stwem adwokackiem należy w pierwszem wezwaniu 
zamieścić treść przepisów o obowiązkowem za
stępstwi,e i o skutkach niezastosowania się do tych 
przepisów. 

Art. 166. 
Posiedzenia sądowe odbywają się w budynku 

sądowym, a w poszczególnych przypadkach i poza 
tym budynkiem, jeżeli to ułatwia przeprowadz enie 
sprclwy lub przyczynia si,ę znacznie dozaoszczędze
nia kosztów. 

Art. 167. 
§ 1. Posiedzenia wyz.naczone na rozprawy są 

j,awne. 
§ 2. Wstęp na salę sądową mają osoby doro

słei nieuzbroio ne , chyba że noszenie broni wynika 
z obowiązku służbowego. 

Art. 168. 
§ 1. Sąd z urzędu uchy1.i jawność c.ałego po

siedzenia lub je go części i odbędzl,e je przy drzwiach 
zamkniętych, jeżeli jawność zagraża porządkowi pu
blicznemu lub dobrym obycz.ajom. 

§ 2. Sąd może uchylić jaw.ność również na 
wniosek s!rony,jeżeli podane pr.zez nią przyczyny 
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uzna za uz,asadnione, lub też j'eżeli roztrząsane być 
mają szczegóły życia rodzinnego. 

Art. 169. 
Rozprawa dotycząca wniosku o uchyleni.e jaw

ności 'odbyw,a się przy drzwiach zamkniętych P ~st::J.
nowienie swe sąd ,ogłasza publicznie. Na p'ostanowie
,lie to niema zażalenia. 

Art. 170. 
§ L Podczas rozprawy, odbywającej się przy 

drzwiach zamkniętych, mogą być obecne na sali 
strony, ich pełnomocnicy ,oraz osoby zaufania, po 
dwie z każdej strony. 

§ 2. Ogłoszenie wyroku odbyw,a się publicz.nie. 

Art. 171. 
§ 1. Przewodniczący otwiera, prow.adzi i za

myka posiedzenie, udziela głosu, zadaje stwnom, 
świadkom i biegłym pytania, upoważnia do zadawa
nia pytań i ogłasza .orzeczenia sądu. 

§ 2. Przewodniczący może odebrać głos stro
nom, jeżeli go nadużywają, jak również uchylić py
tania, zadawane str'onom, śwhdkom lub biegłym, 
jeżeli je uważa za niewlaściwe lub zbyteczne. 

Art. 112. 
Sąd nawet mimo zgodnego wniosku stron może 

odroczyć posiedzenie tylko z 'ważneJ łJrzyczyny. 

Art. 173. 
Od wyznaczenia i odroczenia posiedzenia niema 

środka ,odwoławczego. 

Art. 174. 
§ 1. Na każdem posiedzeniu ,sądowem proto

kólant pod kierunkiem przewodniczącego spisuje 
protokół. 

§ 2. Przy wydawaniu wyr,oków zaocznych, 
zamiast protokółu, wystarczy z,aznaczenie w aktach, 
że pozwany nie stawił się na posiedzenie, nie żądał 
przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności ani 
też nie złożył żadnych wyjaśnień. 

Art. 175. 
§ L Protokół powinien zawierać: 
1) oznaczenie sądu, miejsca i daty posiedzenia, 

nazw,iska sędziów, protokólanta, prokuratora, jeżeli 
ustawa jego obecności wymaga, stwn i obecnych na 
posiedzeniu zastępców oraz oznaczenie sprawy, tu
dzież wzmiankę co do jawności rozpr,awy; 

2) przebieg posiedzenia, a w szczególności 
faktyczne twierdzenia i wnioski stron, wyniki postę
powania dowodowego oraz wymienienie. zarządzeń 
i orzeczeń, ogłoszonych na rozprawie; z,ambst po
dania twierdzeń .i wniosków, protokół może powo
łać się na pisma przygotowawcze; 

3) oko:iczności, wpły'.vające na umorzenie lub 
Tozstrzygnięcie spr,awy (ug,oda, zrzeczeni'e się lub 
uznanie, cofnięcie, zm:.ana, rozszerzenie lub o 'rani-
czeni'e ża,dania pozwu). '"' 

§ 2. Protokół podpisują przewodniczący i pro
tok6lant. 

Art. 176. 
Na wniosek strony sąd może przybrać na je) 

koszi przysięgłego stenografa, który niezwłocznie po 

zakOl1czeniu rozprawy przełoży steno"ram na zwy
kłe pismo. Przewodniczący włączy ste~ogram i prze
kład do protokółu. 

Art. 177. 
Strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnie

nia protokółu, przyczem od zarządzenia przewodni
czącego można od wołać się do sądu, na którego po
stanowienie niema zażalenia. 

Art. 178. 
. . S~ronom woln? ośwIadczenia, wnioski, uzupeł

nJe~la 1 sprostowanLa zamicś,::ić w załączniku do pro
tokohl. Gdy stronę zastępuje adwokat, przewodni
czący może zażądać takiego załącznika. 

Art. 179. 
Strony mogą w toku posiedzenia wytknąć obra

z~ pr~episów postępowania, żądając wpisania odpo
wICdllle~o zastrzeżznia do protokółu. Stronic, która 
zastrzeżenia nie zgłosiła, nie służy prawo czynienia 
w tym względzie zilrzutów, chyba że po6wałcone zo-
stały istotne przepISy postępowania. "" 

R o z d z i a ł IV. 
Terminy. 

Art. 180. 
Bieg terminu, wyznacwnego przez sąd lub prze

wodniczącego (term:nu sądowego), rozpoczyna się 
od ogłoszenia postanowienia; w przypadku z.aś, gdy 
kodeks przewidu;c doręczenie postanowienia stronie 
z urzędu - - od daty dor,ęczenia . 

Art. 181. 
§ 1. Przy obliczaniu terminu ustawowego lub 

sądo,wego, wyznaczonego na dni, nie wlicza się dni.a, 
od którego bieg terminu się rozpoczyn.a. 

§ 2. Terminy, oznaczone na tygodnie, miesią
ce lub lata, kol'iczą się w dniu, odpowiadającym na
zwą lub datą początkowemu dniowi terminu, a gdy
by takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było, wostat
nim dniu tegoż miesiąca. 

§ 3. Koniec. terminu, któryby miał upłynąć 
w niedzielę lub w dzień ustawowo uznany za świę
to powszechne, prL.ypacia na następny dzień po
wsz,edni. 

§ 4. Oddar.ie pisma w polskim urzędzie pocz
towym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. 

Art. 182. 
Przewodniczący może z \'{,ażnej przyczyny 

przedłużyć lub skrócić termin sądowy na wniosek, 
zgłoszony przed upływem terminu, nawet bez wy
słuchania strony przeciwnej. 

Art. 183. 
Niema środka odwoławczego od odm'Jwy skró

cenia. od pierwszego przedłużenia i odmowy dalsz,e
go przedłużema terminu. 

R o z d z i a ł V. 
Uchybienie i przywrócenie terminu. 

Art. 184. 
§ 1. Czynllość procesowa, podjęta przez stro

nę po upływie terminu, nie ma mocy prawnej. 
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§ 2. Skutek uchyb ienia terminu nn.sl<;:pu je sa m 
przez się, chyba że w poszcze gólnych przypadkach 
zależy od wrllosku ~; tr o ny. \V tych przyp3dkach mo
żna dopeblć cZ l'~ l uości , która miała by": IN termini e 
dokonanl, d c pói,i dnJna prz.eciw nJ. nie zgłos iła od
powiedniego 'Nniosku, a w razie z ;łoszenia go, do
póki sąd nie zamknął co do tego wnio sku rozprawy. 

Art. 185. 
§ 1. JeżcIi strona nie dokoll'l.ła VI terminie 

czynności procesowe j bez sv/cj winy, sąd na jej wnio
sek pos tanowi przT Nfócenic terminu . 

§ 2. Przyv: rócenie nie jes t d :::> puszczalne, je
żeli uchybienie terminu nie pocią1a za sobą ujemnych 
dla strony skutków procesowych. 

Art. 186. 
§ 1. Pismo z w!lioskie m o przywrócenil~ ter

minu powinno być w ni esione do sądu, w którym 
czynność miała być dokonana , w ciągu tygodnia od 
czasu ustani.a przyczyny uchybienia term inu. 

§ 2. W piśmie tem należy upnwdopo dobnić 
okoliczności, uzasacln:ające wniosek. 

§ 3. Równocześnie z wnioskiem strona powin
na dopełnić czynności procesowej. 

Art. 187. 
§ 1. Spóźniony lub z ustawy nicdopuszczain} 

wniosek o przywrócenie termin u sąd odrzuci bez 
l"ozprawy. \'I/niosek nieodrzuc ony sąd rozstr zy <1 nie po 
prz.eprowadzcniu rozprawy. \YJ r azie uwz21ędnicniu 
wniosku, sąd moź::: natyc.hmi:i s t przys t ąpić do rozpo
znania spr·a <.vy. 

§ 2. Na przywrócenie ' terminu niema zaźu
lenia. 

Art. 188. 
§ L Zgłos zenie wniosku . o przywrócenie nie 

wstrzymuje postępowania VI samej s:;l'rawie . ani wy
konania orzeczenia, chyba że sąd, stosownie do oko
liczności, wstrzyma postępowani,e lub wykonanie 
orzeczeni,a. 

§ 2. Od postanowienia sądu niema środka od
woławcz.ego. 

Art. 189. 
Strona, żądająca przywrócenia, ponosi koszty 

postępowani:! w przedmiocie przywróc.enia. 

R'ozdział VI. 

Zawieszenie postępowania. 

Art. 190. 

§ 1. Sąd zawiesz'a postępowanie: 
1) w razie śmierci strony lub z a stępcy ustawo

wego, w razie utraty prz·ez nich zdolności prOCESO
wej. jak równie~ w razie utraty przez za·stępcę ust.a
wowe~o tego przymi,ot u ; 

2) w sprawie, w której obowiązuje zastępstwo 
adwokackie - w razie śmierci adwokata, będącego 
pełnomocn:kiem pr·ocesowym, albo utraty przeze(l 
zdolności procesowej lub us tąpienia z adwokatury; 

3) W rażie zaprzestani'a czynności: przez sąd 
wskutek wojny lub innych przeszkód. 

§ 2. Zawieszenie ma moc prawną od chwiIj 
p owyższych zdarze:1. 

Art. 191. 
Zdarzeni.a, wskazane w punk Lach 1 i 2 artykułu 

poprzedz.ające .~o, nie wstrzymują wydania 'orzecze~ 
nia, jeżeli zaszły po zamknięciu rozprawy. 

Art. 192. 
§ 1. W razie śmierci strony, strona przeciwna 

lub spółuczestnik sporu żąd:tć 1110gą wezwania wska
zanych przez si·e bie osób, jako następców prawnych 
zmarłego. Po wezwaniu tych osób na rozpr.awę, [,ąd 
pos tanowi pod;ęc ic dalszego po s tępowania, jeżeli ich 
przymiot następców prawnych będzie udowodniony . 

§ 2. Jeżeli jednak ten ich przymiot nie bę
dzie udowodni on v, sad na wniosek strony intereso
wanej us tanowi 'kur~tora, p oczem po w'ysłuch3niu 
go poweżmie, stosownie do okoliczności, postano
wienie co do podj ęcia dalszego poslępowan ia. 

Art. 193. 
W razie utraty zdolności procesowej przez stro~ . 

nę lub zastępcę ust.awowego, · tudzież w nzie ie~o 
śmierci lub utraty urzezeń tego przymiotu, strona 
przeciwna lub spółuczestnik sporu mogą żądać we 
właściwej drodze ustanowienia zastępcy ustawowego 
dla strony i we zwania go do wstąpic ni3. do sprawy, 
pocz.em na po~iedzeniu niej.awnem sąd wydaje posla
nowienie o podj~ciu dalszego po s tęp o wania. 

Art. 194. 
§ 1. W przypadkach zawiesteni·a postępow a": . 

nia ze wz,glrędu na osobę adwokata sąd zakreśli stro
nie termin do ustanowienia innego adwokata, a po 
b€'zs~{ulecznym upływie terminu p ostanowi na posie ... 
dzeniu nie;awncm podjęcie dalsze'go postępowan ia. 

§ 2. W sprawie, w której nie obowiązuje za
stęp·stwo adwokackie, postępo'N:lnie w razie śmierci 
pełnomocnika procesowego może to czyć się dalej 
dopiero po wezwaniu strony niestawającej. Wezwa- ·· 
nie dorecza się stronic w miejscu jej rzeczywistego 
zamieszkania. 

Art. 195. 
Sąd zawiesi postępowanie, gdy stronie ogło

szono upa dłość, a spór dotyczy przedmiotu, należą
cego do masy. Postępowanie może być podjęte do
piero po wezwaniu zarządcy masy upadłości. 

Art. 196. 

Sąd zawiesi również po s tępowanie, jeżeli stro
na lub jej z.astępca ustawowy pełni służbę wojsk0Wą 
w czasie wojny lub też znajduj'e się w mie ' scowości, 
pozh::wio:lej wskutek nadzwyczajnych wydarzeń ko
munikac;i z siedzibą sądu. 

Art. 197. 
§ 1. Sad może równie?; zawiesić postępowani,e 

w następujących przypadkach: 
1) jeżeli roz.strzygnięcie sprawy 1;ależy od wy

niku innego procesu; . 
2) jeżeli osoba trzecia zapozwała obie strony 

o ten sam przedmiot sporu (interwencja główna) j 
3) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od 

uprzedniego orzeczenia władzy administracyjnej; 
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4) j'eżeli ujawni się czyn, którego ustalenie 
w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wy
wrzeć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej . 

. § 2, Na odmowę zawieszenia niema· z,i'zalenia. 

Art. 198. 
' § 1. W przypadkach artykulu poprzedzające

gozawieszenie po·stępowania trwa aż doczasll.upra
wom ocnienia sięorżecz enia sądowego lub.' a:d:mini
stracyjnego. Sąd może jednak i przedtem 's!osQwnie 
do okoliczności podjąć dal sze postępO'wanie. ' ' 

§ 2. Jeżeli postępowanie kanie, dyscyplinarne 
lub administracyjne nie jest jeszcze rozpoczęte, a je
go rozpoczęcie zależy od wniosku stron.y, sąd zakre
śli jej termin do wszcz,ęcia postępowania, a w innych 
przypadkach może z.wrócić się o to do właściwej 
władzy. 

Art. 199. 
Sąd postanowi p o djęcie dalszego postępowania, 

gdy ustanie przyczyna za wieszenia. 

Art. 200. 
We wszystkich wyżej przewidzianych przypad

kachzawieszenia teI1miny nie bie ~ną i zaczyn'lją biec 
od początku dopiero z. podjęci'em postępo Nania. Ter
miny sądowe w miarę potrzeby będą wyznaczone na 
nowo. 

Art. 201. 
§ 1. Sąd zawiesza również postępowanie na 

zgodny wniosek obu stron. W tym przypadku dalsze 
postępowanie może być na wniosek którejkolwiek ze 
stron. podjęte dopiero po upływie czasu przez nie 
oznaczonego, nie wcześniej jednak jak z ' upływem 
trzech miesięcy od chwili zgłoszenia wniosku o za
wieszenie. 

§ 2. Zawieszenie z takim samym skutkiem 
następuje w razie niestawiennidwa obu stron na 
rozprawie, o ile kodeks w przypadkach szczegól
nych inaczej nie stanowi, jak również w przypadku 
niestawiennictwa powoda, który nie żądał rozpozna
nia sprawy w swej nieobecn ośc i , pozwany zaś nie 
zgło sił wniosku o rozpoznanie sprawy. 

Art. 202. 
Zawieszenie, ' przewidziane w artykule poprze

dzajacym, wstrzymuje bieg terminów sąd:owych, któ
re dopiero z. pod; ęciem postępowania biegną dalej. 
Bieg terminów ustawowych nie ule ga wstrzymaniu. 

Art. 203. 
Sąd j zawieszając postępowanie, może r·ównież 

na wniosek powoda zarządzić zabezpieczenie po
wództwa. 

Art. 204. 
§ 1. Sąd umorzy postępowanie, ' zawieszone na 

zg·odny wniosek stron lub wskutek ich nie stawien
nictwa, jeżeli wniosek o pod: ·ęcie postępowan~a nie 
zo.stał z.głoszony w ciągu lat trz:ech od daty postano
wienia o zawieszeniu. 

§ 2. Umorzenie postępowania w pierwszej 
instancji nie pozbawia powoda prawa wytoczeni.a 
ponownego powództwa, jednak poprzedni pO.Zew nie 
przerywa przedawnienia. Umorzenie postępowania 
winstancjiapelacvjnej p owo:luje uprawomocnjenie 
się wyroku pierwszej instancji. 

§ :). . Z umorzeniem postępowania umarz.ają 
się także koszty obu stron wdanej instancji. .' , .. ' 

Art. 205. 
§1. P.os tanowienie o zawieszeniu, podjęciu 

i umorzeniu postępowania może z.apaść bez '. toż .. 
prawy. . . 

§ 2. ' Na postanowienie o podjęciu dalszego po-
stępovvania niema z.a:żarenia. ...,. ' ,- , 

D da ł II. 

Postępowanie przed sąde,m okręgowym. 

Rozdział L 

Pozew. 

Art. 206. 
. § 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom 

pIsma procesowego, a nadto zawierać: 
1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach 

o roszczenia majątKowe także oznaczenie warŁości 
przedmiotu sporu; 

2) przybczenie okoliczności faktycznych, uza
sadniających żądanie, a w miarę potrzeby, uz,asad
niających również właściwość sądu. 

§ 2. Ponadto pozew może zawie!rać wnioski 
o z,abezpieczienie p owódz-twa, o nadanie wyrokowi 
rygoru natychmiastowej wykonalności, o przepr:o
wadzenie rozprawy w nieobecności powoda, o wy
danie wyroku zaocznego i o rozpoznanie sprawy 
przez wydział handlowy. 

Art. 207. 
W pozw:ie można ' również zgłosić wnioski: 
1) o zawezwanie na rozp:rawę wskazanych 

przez powoda świadków: i biegłych; 
2) o polecenie pozwanemu dostarczenia na 

r·ozprawę będącego w jego posiadaniu a potrzebne
go do przeprowadzenia dowodu, dokumentu lub 
przedmiotu oględzin; 

3) o zażądanie na rozprawę dowodów, znajdu
jących się u władz, w urzędach i u osób trzec.ich. 

Art. 208. 
Powód może dochodzić jednym pozwem kilku 

roszczeń przeciwko temu samemu pozwanemu, je
żeli nadają się do tiego samego trybu postępowania 
oraz jdeli sąd jest właściwy ze wZiględu na ogólną 
wartość roszczeń, a nadt,o gdy roszczenia są różnego 
rodzaju, o tyle t ylko, o ile sąd nie jest niewłaśc.iwy 
d\.a któregokolwiek z tych roszczeń w myśl przepi
sów o właściwo'ści bez wz,ględu na wartość przed
mioŁu sporu. 

Art. 209. 
Poz,ewo wydanie lub odebranie przedmiotu 

dzierżawy w terminie, w którym dz.ierżawawygasa, 
można wnieść do sądu j·eszcze przed tym terminem. 

Art. 210. 

Z chwilą doręczenia pozwu, powstają następu-
jąc,e skutki pwcesowe: , " 

1) powód nie może wytoczyć w toku sprawy 
pow:ództwaprzeciwko pozwanemu o to samo tosz
cZrenie VI tym samym lub w innym ,sądzie; .~ . . 
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2) pozwany może wytoczyć powództwo WZQ 

jemne przeciwko powodowi w odpow~ edzi ' na po
zew, a jeżeli odpowiedzi nie wniósł - nie później 
iak na pierwszej rozprawie albo w sprzeciwie od 
wyroku ' zaocżne.~'o; . " 
- . 3) 'z.bycie w t o kit sprawy rz.eczy lub rOs zcze

nia, ob;ętych sporem, nie ma wpływu na dalszy bieg 
sprawy; jednak nabywca nie może wejść na miejsce 
zbywcy bez zezwolenia strony prz,eciwnej. 

Art, 211. 

§ 1. Zriliana powództwa jest dopuszczalna, je
żeli nie wpływa na wł'aściwość, ':1 nadto, po d ::Jręcze
niu pozwu wledy tylko, gdy po'zwany na nią się zgo
dzi lub gdy bez zastrzeżeń podejmie obronę w za
kresie zmienionego powództwa, .albo gdy sąd uzna, 
źe zmiana nie utrudni pozwanemu obrony. 

§ 2. Gdy powód występuje w toku sprawy 
z no.wem roszczeniem, skutki, przewidziane artyku
łem poprzedzającym, rozpoczynają się z chwilą, 
w której roszczenie to pOVJó d zgłosił podczas roz
prawy w obecności pozwanego. 

Art. 212. 

Nie stanowi z.miany p owództwa, je żeli, nie 
zmieniając jego podstawy, powód żądanie bądź ogra
nicza, bądź w zakresie właściwości sądu rozszerza, 
lub gdy zamiast pierwotnego przedmiotu sporu skut
kiem zmienionych ,o ·koliczności żąda jego wartości 
lub innego prz:edmiotu. 

Art. 213. 

§ L Sąd odrzuci pozew w razie niedopuszczal
ności drogi procesu cywiln2go , w razie niewłaściwo
śCi sądu, tudzież, gdy z treści pozwu wynika, że spra
wa już się toczy między ' temj samemi ,stronami o to 
samo roszczenie, lub że zośtała o.sądz.ona; w braku 
zas zdolności procesowej powoda, braku ustawowego 
jego zastępstwa lub upoważnienia zastępcy do pro
wadzenia sprawy-wówcz.' s, gdy brak 'uie będzie uzu
pełniony zgodnie z przepi:?mi niniejszego kodeksu. 

§ 2. P ostanowieni, sądu może zapaść na po
si'edzeniu niejawnem. 

Art. 214. 

W razie odrzucenia pozwu z powodu niewła
ściw,ości sądu, powód może wnieść p.o-zewodrzllcony 
do- sądu właściw ego , w ciągu tygo dnia od up,rawomoc
rtienia S1ę postanowienia odrzucającego. W ówcz.as 
skutki poprzedniego· wniesienia pozost ają w mocy. 

Art. 215. 

§ 1. Pozew może być cofnięty bez zezwole
nia pozwanego aż do rozpoczęcia r ozprawy, a jeżeli 
'z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się r CiSlcze
ńra - aż do wydani.a"vyroku. 

§ 2. Po.ze,w cofnięty uważa się za niebyły; 
jednak powód zwróci pO;ZWani>ffiU na je~o żądanie 
koszty, o ile sąd już prze~ltem nie orzekł prawo
mocnie o obowiązku uiszczenia ich przez pozwanego. 
W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą, przewodni
czący odwoła wyznaczoną rozpraw.ę ii ·0 ' c ofnięciu 
iawiadomi po.zwanego, kt6i'y może w terminie dwu
tygodniowym złożyć sądowi spis .kosztów. 

Art. 216. 
§ L Powództwo wzajemne jest dopuszczalne , 

jeżeli roszczenie wzajemne pozwanego jest w zwi'ąz
ku z roszczeniem powoda lub nadaje się do potrą
cenia. 

§ 2, P ozew wzajemny wnos i S Ię do sądu po
zwugłó~wnego, choćby sąd okręgowy nie był dlapo
wódz.twa. wzajemnego właściwy. Oba powództwa 
1Ilegają - łącznemu rozpoznaniu. ' . , 

§ 3. P,rzepisy dotyczące poz wu stosuje sięJ do 
poz wu \vzajemnego. 

R o z d z i a ł II. 

Sprawy handlowe, 

Art. 217. 
§ 1. P ozew, wniesiony do sądu okręgóweg 0, 

kieruj e się do wydziału handlowego, jeżeli powód tak 
oznaczy w pozwie. 

§ 2. Jeżeli jednak przewodniczący wydziału 
handlowego uzna, że sprawa nie jest handlowa, skie
ruje ją do wydziału cywilnego. 

§ 3. Przekazanie może nastąpić również na 
mocy postanowienia wydziału h ,mdlowego, w toku 
sprawy, aż do' zamknięcia rozprawy. 

Art. 218. 
Pozwany może zgłosić wniosek o przekazanie 

wydziałowi lLlndJowem u sprawy w niesionej lub skie
Towańej do vydziału cywilnego. Wniosek taki po~ 
zwany może zgłosić w odpowiedzi na pozew, a .je
żeli':odpowiedzi nie wniósł - nie później jak na 
pier,#sz.ej rozprawie albo w sprzeciwie od wyroku za-
ocznego. ' 

Art. 219. 
'\Ii wydzide, któretnu spr.awa posb.nowieniem 

sądu zoslała przekazana do· rozpoznania, nie można 
żądać powrotnego jej przekazania innemu wydzia
łowi. 

Art. 220. 
Przepisy ninie jszego rozdziału mają odpowied

nie zasŁosowanie do powództwa w zajeunego. 

R o z d z i a ł III. 

Rozprawa. 

Art. 221. 
§ 1. Prze.wodniczący wyznaczy termin rozpra

wv równocześnie z zarządzeniem doręczenia p ozwu 
i ~toSowhie do potrzeby wyznaczy sędziego sprawo-
zdawcę. , 

§ 2. Termin powinien być tak wyznaczony, 
aby między doręczeniem wezwania a dniem rozpr a
wy uplyńął przynajmnie j tydzień, a w sprawachhan
dlowyćh ~przynajmnie j dni trzy. 

Art. 222. 
§.1 . Pozwany może przed pi.erwszą rozprawą 

wnieść odp ow iedź na pozew. 
§ 2. W sprawach zawiłych i w sprawach roz

rachunkowych przewodniczący może przed rozpra
wą zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew lub 
także wymi.anę przez strony dals.z-rch pism przygo
towawczych, przyczem oznaczy porządek składania 
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p ism, te i'min, w którym pisma zł ożyć n ależ)', i oko
liczności, które maj" być wyjaśnione . \VI toku rozpr.1' 

' wy wymianę pism Dloże zarządzić sąd . 

A,t. 223, 
§ l . Przewodniczący może, stosownie clo oko

liczności, przed ro:..prawą wydać na podstawie pOZ'NlI 

i pism przygoto wawczych następujące za r ządzenia: 
l) wezwn c strony do s tawienia się na rozprawę 

osob i ście lub przez pełnomocnik a, polecić przed
stawienie dokumentów, pr.zdmiotó w ogk;:dz in, ksi<\g, 
planów i t. d. j 

2} nżądać na rozprawę od władz, urzędów 
i o sób zau fania p:Jh~icznc~o zaC\jdu :.:\~y:::h się II nich 
J 'owodów, j eżeli slro n:t sama '! ') wodów Iych otrzy
mać nic może: 

3) wezwać na rozprawę wsk azanych przez 
strony świadków i zaż"dać od ni ch dostarczeni:t du 
kumentów, potrzebnych do wyj;\~;!l icnia zeznali: 

4) wezwać na fozp:-awę osob ~r, powołane 
z~odnie przez strony na bie,!łych. 

§ 2. P rzewodnicz1\cv m oże ponadto , w fazl\! 
koniec znej potrzehy, zal'z<\d zić o;Ęlędziny je~zcze 
przed r ozpraw ą. 

Art 224. 
Każda ze slron moż e w p!smie procesowem żą

do.ć prz epr;owadzcnia rozprawy w jej nicobecności. 

Arl. 225. 
§ t. Rozpraw a od bywa się w ten sposób, że 

po wywołaniu sprin':y strony - naprzód powód, 
a potem pozwany - zgł aszają ustnie swe żądania 
i wnioski, przedstawiuja okcJ!cznosci faktyczne i dD 
wody na ich poparcie, jako te~ zasady prawne. 

§ 2. Po na dto rozprawa obejmuje - s to sownie 
do okclicznosci - wyiaśnienia stron stawających 
osobiście. postępowanie dowodowe i rozstn<l.sanic 
jego wyni ków. 

Art. 226. 
Gdy zachodzi po trzeba przedstawienia s{an~l 

sprawy na podstawie akt, uczyni to p rzewodnicz<!.cy 
lub wyznaczony sędzia sprawozJawca. 

Art. 227. 

Przewo'dniczący, nie dOPUSZCZ3łąC do roz wIe
ldości i zbaczania ód przedmiotu, po winien dążyć 
do tego, ażeby rozprawa wszechstrcnnic w)'świetlib 
punkty sporne i aby, w miarę możności, mogła być 
ukOliczona bez odroczenia . 

Art. 228. 
Rozpraw.:l uh-ga odroczen iu, jeżeli sąd stwier

dzi nieprawidłowość w doręczeniu stronie wezwa
r. ia, tudzież jeie !i r.ieo becnosć s[;'ony jc~l wyvmbna 
wydarzeniem żywiołowem lub ianą znaną s4do'.\· i 
przeszkodą, któr~J nie można pl'Zezwyci~ ~yc. 

Art. 229. 

Je żeli powód w nieobecr:ości pozwar.cgo roz
sze rza lub zmienia żądanie pozwu albo zamiast pi e l" 
wotnego przedmiot u sporu ż'l cła jego wa l·toSci lub 
inne~o przedmiotu, winien uczynić to na piśmi e, 
a wówczas rOzprawa ulegnie odroczeniu i pismo b ę 
dzie don;czone pozwanemu. 

Art. 2,3:). 
Sąd może celem dok b dniejszc:lo w Ylusmenia 

przedslawionego s tanu sprawy zarządz ić stawienie 
się st ron lub jednej z Ilich osob:sc ie albo przez pel 
nomocnika. 

Art. 231. 
§ 1. S t rona m OLe nż do zamknięci a rozprawy 

przytaczać Okt.,liCZllOści fakt yczne i dowody na uza
sudni(nie S\"ryc h wni osków iub dla odDarci a twie r
dze !! i wr.ios!<ów St~l'!1y przeciwnej, z żaslrze żenie!ll 
liiekor~y~lnyc h skuL kow, jakie wed ług przepisów 
kode ks ll mO~'L dl:l Ili~j wyniknąć z powodu dz ia łania 
Im zwlokę lub nic7aslo::;o wania się do 7.:J. rządzcfl 
ptlewod;liczqcC[lo j poslanow:eli s'ldu . 

§ 2. S'ld odrzuci ś rodki oowedo we, jeżeli oku
liczności SP;)!'IlC zo~ ta'y jflŻ dostatccznie wyjaś nione 
lub ide!i stron;\ powołuje dowody jedynie dla 
zwłoki. 

Art. 232. 
§ l. S4(j może zJrz;\dzić odd.<:ic! ną r ozprawę 

co do poz wu .ć ! 6 \'Jnc~o i \'/z:J.icmnego, j"lko też co d.) 
jednego lub kijku roszczen, pol<lczonych w jednym 
POZW!C, czy [o ~~łówny rn, czy w zaj emnym. 

§ 2. S.:;d może rówr:ie ż z:J.rząd:lić oddziel n.:!, 
r ozprawę co do r os zczenia. jakie pozwany przeci",'· 
sta wia do po:rącenia, jeże li ni c ma ono związkn 
z rOSzczcnicm pozwu gl{)\'J!1c~o. 

Ad, 233, 
Sąd może zarządzić b\czną rozprawę i wydać 

l<l,czne orzrczcnie w tocz~cych si~ przed nim spra
wach, jeżeli są onc z sobą w związku lub mogły być 
objęte jednym pozwem. 

Art. 23-1. 
Sqd moie ogr" n i czyć rozpra.wę p.zedewszyst

kiem do z~rz u lów fo rmal nych lub pylili'! wstępnych. 

Art. 235. 
Z:J.rzu l niewlaśc:wosci sądu i zarzut, że roz

slrzy),!nięcie sprawy nalci.y do sądu pol ubownego, 
pGl.wany 'POWinie n zgłosić i nale~ycie uzasadnić 
!lrzcd wdanie m si ę w spór co do istoly sprawy, po r! 
utrat~ prawa korzysta!lia z ł ych zarzutów w da l
szem postępowaniu . 

Art. 236. 
W każdym sianie sprawy sąd bierze z urzędu 

pod rozwagę : niedopu szczoJ n o.ść drogi procesu cy
wilnego; niewl"ściwosć sądu, opicrniąc~ się na lem, 
;ż sąd nic mógłby być wbsci wy nawet na podsla.wie 
umowy stron; brak zdolności procesowcj i należyle
go zastęcst:,<va lub upoważnienia do prowadzen ia 
sprawy; islnienie sporu s ądowego o to samo ro szcze
nie między temi s:llllcmi s tronami; powagę r zeczy 
o~qdzonei. 

Art. 237. 
Pozwany nic może ndm ó\'.lić wdania się w spór 

co do isto ty sprawy, chociaż wniósl zarzu ty formal · 
Ile. Odrzucaj ąc zarzu ty niedop uszczalności drogi 
procesu cywdJle~n , nicwl asciwości sadu albo zarzu t, 
że roz slrzygniGcie sprawy należy do sądu polubo
wnego, sąd wyda cddzielne postanowienie i może 
wstrzymać dalsże rozpoznan; e sprnwy aż do prawo
mocnego rozstrzygn ięcia tych zarzutów. W razie od-
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rzucenia innych zarzutów formal nych sąd przyst~\t)i 
do rozpoznania ist oty sprawy i r07.stnyo;!.ni~cic co do 
nich zamieści w wyroku. 

A,t, 238, 
J eieli sqd uz.na swoj~ niewla§ciwość, prz~kaic 

!:iprawę na wniosek powoda sądowi przezeń wska
zanemu, chyba że qd tcn jest oezyw:ścic nicwla
śeiwy. 

Art. 239. 
Przewodniczący powinie n we w łaściwej chwi

li, j eżel i to uważa za możliwe, skłaniać strony uo 
pojednania. OSnowa ugody, zawarte j przed sądem, 
powinna być wciągnięta do protokółu rozpraw y 
i stwierdzona podpisa mi stron, a w razie n i emożnos
ci pod pisa nia - przez sąd. 

Art. 240. 
§ 1. Przewodniczący zamyka rozp,'awą, ,!!:Iy 

sąd uzna sprawę za dostatecznie wyja śr.ioll~. 
§ 2. Można zamklląć roz pr<! \'y'ę rów nież w przy

padku, gdy ma być przeprowadzony je .... zcze dowód 
przez sędz:ego wyznaczonego lub przez inny sąd, 
albo też, gdy ma b yć przeprowarlzony dowód z ak
tów lub wyjdnień włodz, a rozpravłę co do tych do
wod ów sąd uzna za zbyteczną .. 

Arl. 241. 
Sąd może zamkni~tą rozprawę otworzyć n."< 

nowo, jeżeli po!rze bne są jeszcz~ dodatlwwe wy
jaśnienia stron lub dodatkowe dowody. 

Art. 242. 
Od z arządzeń przew:'Hln:cz,,"ccgo w to'w roz

prawy strony mogą odwobć się do sąGU, na któ.e~o 
postanowienie niema zażalenia. 

Dział III. 

Dowody. 

Rozdział L 

O dowodzie w ogólr.otci. 

Ar t. 24.3. 
Przed miotem dowodu S,-\ fakty sporne, mające 

dla sprawy istotne znaczenie. 

Art. 244, 
Sąd może dopuścić dowód nawet niepowolan}' 

przez strony, jeżeli o ni m powziął wiadomość 
7. oświaclczetl. stron lub z akt spi'awy i jeżeli w szcze
gólnych przy padkach kodeks nie zawiera -odmienne
go postanowienia. 

Ar t. 245. 
§ t. F akty powszechnie znane nic wymagają 

dowo du . Sąd bierze je pod uwagę nawe t bez. powo
łania si~ s!re n. 

§ 2. To samo dotyczy faktów, znanych sądo
w i urzędownie, wszakie sa.d powinien przy rozpra 
wie zwrócić na n ie uwa~ę stron. 

Art. 246. 
§ 1. Nie wymagają również dowodu fakty, 

p rzy znane w przewodzie sądowym przez stronę 
przeciwną na piśmie lub ustnie . 

§ 2. GJy st rona nic wypowie :;;ję co do {ak
tów przytoczonych przez stronę przeciwną , sąd, 
uwz,!!lr,-dniając wyniki c3łej rozprawy, może \Wla.p 
fakty te za przyznane. 

Ad,247, 
,Je żel i przyznanie p ołą czone jest z zastrze że

ni().mi lub z twierdzen iami dodatkowe mi albo został.o 
odwołane, są d oC2nia jego znaczenie z uwzględnie. 
niem okol icznośc i danego przypadku. 

Art. 248. 
S'Id oCl.!ni;\ :.:naczen ie przyznan ia pozasądowe

go w 2w i J,7.ku z ca ł ośc ią s tan u faktycznego sprawy. 

Art. 249. 
Ustal enia faktyczne r:lOg~\ być opar te takie na 

oko licznosc;ach bezspornych lub udowodnionych, 
gdy ckoliczności Le', wł:ięLe pojedYllczo lub łącznie , 
tlspmw iec!!! wiajC! wniosek o prawdz i wuści pewnegl! , 
is lol ilego d la sprawy faktu (domniemanie fuł<lyczne). 

Art. 250. 
§ 1. S<l;U według własnego przekonania na pod

stawi~ wszechstronncgo rozważenia zebranego ma
terjału ocenia wiarogodność i moc dowodów. 

§ 2. Sąd oceni na tej sa m'? j podstawie, jakie 
:1adać Zl1aC Zel~!c odmowie przedstawienia dowodu 
lub przeszkodom, stawianym w jcgo p rz eprowadze
niu wbrew postnnowicniu sądu . 

Art. 25 t. 
Prze pis a rtykułu poprzedzaj,\cego nie ma za

stosowania do domniema li ust anowionych przez pra
wo (domn;cmaIi prawnych), jednak zachowuje m oc 
prZy ocenie dowodu p rzeciwnego, ilekroć prawo do
wodu lakiego nie wyłącza. 

R o z d z i a ł II. 

Postępowanie dowodowe. 

Od dział 1. 

Przepisy ogólne. 

Art. 252, 
§ 1. Post~powanie dowodowe odbywa s!ę 

w zasadzie przed sądem orzekającym . Gdyby to nie 
było możl i we z powodu natury dowodu, bądź gdyby 
to było połączone z lJOważnemi niedogodnościami, 
lub też spowodowało znaczne koszty w stosunku do 
przedm:otu sporu - sąd orzekający zleci przepro
wadZEnie dowodu jednemu ze swych sędziów {sędzia 
wyznaczonvl, lub s.;do wi grodzki em u (sąd we zwany) . 

§ 2. Prz E'p rowadzenie dowodu zagranicą, m')' 
żliwie z zachowanie m przep:sów ninie jszego ko· 
deksu, sąd orzekający zarządzi w drodze właściwej. 

Art. 253, 
§ 1. "Ii postanowieniu o przeprowadzeniu do · 

wadu sąd oznaczy fakty podlegające stwierdzeniu , 
~rodek dowodowy i - stosownie do okol:czności -
nędziego lub sąd , pr7.ez który dowód mo. być prze· 
prowadzony, a nadto, o ile to jes t mOżliwe, czas 
i miejsce przeprowad zenia dowodu. Wyznaczając 
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sę.dziego, sąd może mu pozostawić " oznaczenie ter
mmu. 

§ 2. Na dopuszczenie lub odmowę dopuszcze
nia dowodu niema zażalenia. 

Art. 254. 
§ 1. Jeżeli czas i miejsce przeprowadzenia do

wodu nie są wskazane w postanowieniu, strony bę
dą o nich osobno zawiadomione. 

§ 2. Nieprzybycie stron na termin, wyznaczony 
do przeprowadzenia dowodu, nie wstrzymu;e czyn
ności sądowej, chyba że obecność stron lub jednej 
z nich okaże się, stosownie do okoliczności, ko-
nieczną. 

Art. 255. 
§ 1. Protokół, zawierający przebieg postępo

wania dowodowego, podpisują oprócz sędziego i pro
tokólanta także osoby przesłuchane i strony ob2cne. 

§ 2. Odmowę lub niemożność podpisania 
stwierdza się w protokóle. 

Art. 256. 
§ 1. Sędzia wyznaczony i sąd wezwany mają 

w zakresie postępowania dowodowegO prawa prze
wodniczącego i prawa sądu orzekającego. 

§ 2. Nieprawidłowości W ich czynnościach 
strony mogą wytknąć nie później, jak na najbliższej 
rozprawie przed sądem orzekającym. 

Art. 257. 
Sąd orzekający może zarządzić powtórzenie 

lub uzupełnienie postępowania dowodowego. 

Art. 258. 
§ 1. Na koszty przeprowadzenia dowodu obo

wiązana jest początkowo złożyć zaliczkę strona, 
która powołała się na dowód; jeżeli zaś obie powo
łały ten sam dowód, lub sąd z urzędu dowód zarzą
dził, wówczas należną kwotę powinny złożyć obie 
strony w równych częściach lub w innym stosunku 
według uznania sądu. 

§ 2. Sąd oznaczy zaliczkę i termin jej złożenia. 

Art. 259. 
§ 1. Sąd nie jest związany swem postanowie

niem dowodowem. Może je stosownie do okolicz
ności uchylić, uzupełnić luo zmienić. 

§ 2. Sąd może bez rozprawy zmienić lub uzu
pełnić swe postanowienie, o ile chodzi o nOW 2 fak
ty - za zgodą stron, o ile zaś chodzi o przesłucha
nie nowych świadków - na wniosek choćby jednej 
str.ony. 

§ 3. Sędz.ia wyznaczony i sąd wezwany mogą 
uzupełnić na wniosek strony postanowienie sądu 
orzekającego przez przesłuchanie nowych świadków 
na fakty, wskazane w tem postanowieniu. 

Art. 260. 
§ 1. Jeżeli przeprowadzenie dowodu napotyka 

przeszkody, mogące trwać czas nieokreślony, albo 
jeżeli dowód ma być przeprowadzon y zagranicą, sąd 
może na wniosek jednej ze stron oznaczyć termin do 
przeprowadzenia dowodu. Jeżeli w terminie dowo
du nie przeprowadzono, sprawa toczyć się będzie 
dalej bez te.l!o dowodu. . 

§ 2. Po upływie zakreślonEgo terminu, dowód 
ten może być jeszcze przeprowadzony tylko wów
czas, jeżeli postępowanie przez to się nie przecią· 
gnie. 

Art. 261. 
Zachowanie szczegółowych przepisów o po

stępowaniu dowodowem nie jest konieczne, ilekroć 
ustawy przewidują uprawdopodobnienie zamiast 
dowodu. 

O d d z i a ł 2. 

Dokumenty. 

Art. 262. 
Dokumenty, sporządzone przez władze, urzędy 

i osoby zaufania pubEcznego w zakresie ich działa
nia, stanowią dowód tego, cO uczestniczące w czyn
ności osoby oświadczyły lub co zostało urzędownie 
zaświadczone. 

Art. 263. 
Dokumenty publiczne, sporządzone przez wła

dze lub urzędy państw obcych, powinny być w razie 
sporu co do ich au tenŁyczności uwierzytelnione 
przez właściwego posła lub konsula polskiego zagra
nicą albo przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 
o ile traktaty nie stanowią inaczej. 

Art. 264. 
Dokument prywatny stanowi dowód tego,ie 

zawarte w nim oświadczenie pochodzi od osoby, 
która go podpisała. 

Art. 265. 
Dowód przeciwny co do oświadczell, złoto

nych w dokumencie publicznym lub prywatnym, nic 
jest wyłączony , jednak pom:ędzy uczestnikami czyn
ności stwierdzonej dokumentem dowód ze świadków 
nie będzie dOI= u szcżony przeciwko osnowie lub po
nad osnO'Nę do k umentu. 

Art. 266. 
Dowód z dokumentu nie może być dQpuszczo

ny, jeżeli obie strony temu się sprzeciwiają. 

Art. 267. 
Dokument, przedstawiony przez jedną ze stron, 

może służyć jako dowód na korzyść przeciwnika, 
choćby strona, która dokument przedstawiła, zrze
kła się go następnie . 

Art. 268. 
§ 1. Strona, powołująca się na dokument, po

winna go złożyć sądowi w oryginale, chyba że stro
na przeciwna poprzestanie na odpisie, a sąd nie za
żąda oryginału. 

§ 2. Jeżeli tylko część dokumentu ma związek 
ze sprawą, sąd po przejrzeniu go może okazać stro
nie przeciwnej tylko odpowiednie ustępy z doku
raenhl. 

Art. 269. 
§ 1. Każda strona na żądanie drugiej lub sądu, 

obowiązana jes t przedstawić znajdujący s i ę w jej 
posiadaniu dekument, stanowiący dowód okolicznoś
ci spornej między stronami. 

§ 2. Stronie wolno odmówić przedstawienia 
dokumentu, jeżeli ujawnienie jego treś ci może nara-
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zić ją samą lub jej bliskich, wskazanych w przepiSie 
o prawie świadka do odmowy zeznań, na odpowie 
dzialność karną lub hańbę, albo pociągnąć za sobą 
wykroczenie przeciwko tajemnicy urzędowej lub 
istotnej tajemnicy zawodowej. Wszelako i w tych 
przypaJkach stronie nie wolno odmówić przedsta
wienia dokumentu, je żeli obowiązana jest do tego 
z mocy prawa prywatnego lub gdy dokument wysta
wiony jest we wspólnym interesie obu stron. 

Art. 270. 
Sąd może-stosownie do okolicznośCi-uznać 

twierdzenie strony co do treści dokumentu za 
prawdziwe, jeżeli strona przeciwna b ezpodstąwni e 
odmawia przeds tawienia dokum entu, który znajdu
je się w jej posiadaniu, lub k tóry w . myśl przepisó w 
prawa posiadać powinna , albo gdy dokument został 
przez nią ukryty lub zniszczony. 

Art. 271. 
§ 1. Jeże li dokument znajd uje się w aktach 

władzy, urzędu lub osoby zaufania publicznego, wy
starczy przedstawienie uwierzytelnionego przez nie 
odpisu lub wycic;.gu z dokumentu. 

§ 2. Gdy sąd uzna za konieczne przejrzenie 
oryginału dokumentu, może z.arządzić dos tarc.z.e nie 
tegoż na rozprawę albo przejrzenie go na miejscu 
przez sędziego lub przez cały skład sądu. 

Art. 272. 
Osoba trzecia, na wniosek strony, ma obowią

zek przedstawić w oznaczonym przez sąd terminie 
:maj dujący się w jej posiadaniu dokument na dowód 
okoliczności spornej między stronami, j eżeli doku
ment teli należy do stron lub należy do jednej z nich 
i osoby trzeciej albo stanowi korespondencj ę, będą
cą w związku z działalnością tej osoby w charakle
rze pełnomocnika , komisanta, agenta lub pośredni
ka w stosunku do którejkolwiek ze stron. 

Art. 273. 
Sąd stosownie do okoliczności, po wysłuchaniu 

osoby trzeciej, postano wi albo oddaEć wniosek stro
ny, albo nakazać osobie trzeciej przedstawienie do
kumentu, albo wyznaczyć stronie termin do wyto
czenia przeciwko osobie trzeciej powództwa o wy
danie dokumentu, gdy orzeczenie o obowiązku wy
dania zależv od uprzedniego ustalenia spornych oko
liczności. W ostatnim przypadku sąd może zawiesić 
postępowanie. 

Art. 274. 
Strona, żądająca od przeciwnika lub od osoby 

trzeciej przedstawienia dokumentu, powinna szcze
gółowo oznaczyć ten dokument i w razie potrzeby 
uprawdopodobnić, że dokument znajduje się w ich 
posiadaniu. 

Art. 275. 
§ 1. W sprawach, dotyczących przedsiębior

stwa handlowego lub przemysłowego, w razie powo
łania się jednej ze stron na księgi i dokumenty przed
siębiorstwa, ksiegi te i dokumenty powinny być 

. przedstawione sadowi, jeżeli sąd uZna wyciąg z nich 
za niewystarczają cy . 

§ 2. Gdy zachodzi istotna trudność w dostar
czeniu ksiąg do sądu, sąd może przejrzeć je na miej-

scu lub zlecić sędziemu ich przejrzenie i poczynie
me ni e zbędnych wyciągów. 

Art. 276. 
.J eżeli s trona zaprzecza prawdz iwości doku

mentu, przedstawionego przez stronę drugą albo za
rzuca niezgodność z prawdą urzędowych zaświad
czeń zawariych w dokumencie publicznym, obow:ą-
7:(~_, a jest fałsz L~dowodnić. Jeżeli jednak spór doty
czy prawdziwości ,jokumentu prywatnego, pocho
dzącego od inne j o'x~1y, a nie od strony zaprzecza
j ącej, prawdz iwość óokumentu udowodnić powinna 
strona, k tóra chce z niego skorzystać. 

Art. 277. 
Fałszu d'owodzić można wszelkiemi środkami 

dowodowemi. W szczególno ści badanie prawdziwoś
ci dokumentu odbywa s i ę przez porównanie z udzia
łem lub bez udz iału biegłych charakteru pisma na 
zakwestjonow:.::y!'1 dokumencie z charak terelll pi
sma tej samej osoby na innych dokumentach, nie
wątpliwie prawdziwych; w razie po,trzeby, sąd może 
też wziąć pod uwagę char akter p::::nu strony, usta
lony w obecnoś ci sądu przez podyktowanie jej sze
regu wyrazów. 

Art. 278. 
Strona, która fabz lekkomyślnie zarzuciła, 

ulegnie karze grzywny do tysiąca złotych. Grzywna 
może być zwięks zona do wysokośc i l / lO części war
tośc i rzeczy lub sumy poszukiwane j z dokum entu, 
jeżeli wartość lub suma przewyższa tysiąc złotych, 
" c8d uzna , że za rzut był uczyniony w złej wierze. 
'Wymierz a ją c grzywnę sąd orzeknie równocześnie , 
na przypadek niEmożności jej śc : ągnięcia, karę za
stępczego aresztu według swego uznania, jednak ni.e 
ponad dwa ffiiesiące. 

Art. 279. 
Sąd może zażądać , aby dokument w języku ob

cym był przełożony przez tłumacza przysięgłego. 

Art. 280. 
Sąd oceni na podstawie okoliczności poszcze

gólnego przypadku, czy i o ile dokument zachowuje 
moc dowodową pomimo przekreśleń, podskrobań lub 
innych uszkodzeń . 

o d d z i a ł 3. 

Zeznania świadków. 

Art. 281. 
Dowód ze świadków może być dopuszczony 

tylko wówczas, jeżeli strona dokładnie oznaczyła 
fakty, które mają być zeznaniami stw:erdzone 
i wskazała świadków tak, aby wezwanie ich do są
du było możliwe. 

Art. 282. 
Dowód ze świadków nie może być dopuszczo .. 

ny, jeżeli obie strony temu Slę sprzeciwiają. 

Art. 283. 
Dowód ze świadków jest dopuszczalny nawet 

w przypadkach, gdy prawo wymaga dowodu na piś
mie, jeżeli dokument został zagubiony, zniszczony 
lub zabrany posiadaczowi, albo z powodu okolicz
ności szczególnych nie mógł być sporządzony. 
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Art. 284. 
Świadkami nie mogą być: 
1) osoby, niezdolne do spostrzegania lub do 

komunikowania swych spostrzeżeń; 
2) duchowni co do faktów, powierzonych im 

na spowiedzi lub pod tajemnicą duchowną; 
3) wojskowi i urzędnicy publ:czni, nie zwol

nieni od zachowania taiemnicy urzędowej, o iieby 
zeznanie ich miało być połączone z jej naruszeniem. 

Art. 285. 
§ 1. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań 

w charakterze świadka, z w yjątkiem małżonków 
stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa , po
winowatych w tym samym stopniu oraz osób, pozo
staiacych Ze stronami w stosunku przysposobienia', 
chyba że chodzi o uelowodnier.ie pra w stanu. Prawo 
odmowy z !:!znań ze strony n1'lłżonków i powinowa
tych trwa i po ustaniu małżellstwa. 

§ 2. Świadek może odmówić odpowiedzi na 
zadane mu pytania, gdyby zeznanie mogło n.arazić 
go lub jego bliskich, wymienionych w paragraf:e po
przedzającym, na odpowiedzialność karną , hańbę lub 
dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo 
gdyby zeznanie miało być połączone z pogwałce
niem istotnej tajemnicy zawodowej. 

Art. 286. 
Sąd, wzywając świadka, wymieni w wezwaniu 

imię, nazwisko i zamieszkanie wezwanego, miejsce 
i czas przesłuchania, nazwiska stron i przedmiot 
sprawy oraz zwięzłą osnowę przepisów o karach za 
pogwałcenie obowiązków świadka i o wynagrodze
niu z!a stawiennictwo w sądzie. 

Art. 287. 
W razie potrzeby przesłuchania Prezydenta 

Rzeczypospolitej sa d zwraca się do niego pisemnie 
o wyznaczenie miejsca i czasu przesłuchania. 

Art. 288. 
Przesłuchanie osób, dotkniętych chorobą lub 

kalectwem, odbywa się w ich mieszkaniu, jeżeli 
opuścić go nie mogą. 

Art. 289. 
Kolejnosć przesłuchania 

przewodniczący. Świadkowie, 
jeszcze zeznań, nie mogą być 
chaniu innych świadków. 

Art. 290. 

świadków oznacza 
którzy nie złożyli 

obecni przy przesłu-

§ 1. Do przesłuchania świadka, nie władają ce: 
go dostatecznie językiem polskim, sąd może przy
brać tłumacza . 

§ 2. Do tłumaczów mają onpo.w;ednie zasto
scwan:e przepisy o bie ~łych. Apl ib nt hb urzędnik 
sądowy może pełnić obowiązki tłumacza bez slda
dania osobne; przysięgi, lecz z powołaniem się na 
przysięgę służbową. 

Art. 291 , 
Przed przesłuchaniem zadaie się śW'iadkowi 

pytania, dotyc.zące jego osoby (imię, nazwisko, wiek, 
wyznanie, zajęcie), oraz stosuilku do stron, tudzież 
uprzedza się go o prawie odmowy zeznań i o kara!· 

ności zeznall fałszywych. Jeżeli świadel< nie będzie 
usunięty lub zwolniony od zeznawania, przewodni
CZClCy lub jeden z sędziów odbierze od świadka przy
sięgę · 

Art. 292. 
§ 1. Świadek składa przysięgę według roty na

s tęPUj 2 cej: 
"Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu 

i Wszechwiedzącemu , że będę mówił s zczerą praw
dę, niczego nie ukrywajac z tego . co mi jest wiado
me. T ak mi, Panie Boże , dopomóż". 

§ 2. Os·oby wyznające religję chrześc.ij.ańską 
przysię gaj,! przed krzyżem . 

§ 3. Os oby wy?l1?j:lCC rel i gię mojżeszową trzy
mają prawą rękę na torze - 2 ks. Mojżesza 20 rozdz. 
7 wiersz. 

Art'. 293. 
§ 1. Do form zapewn!en:a przez świadków, na

leżC1cych do wyznań niewymienionych w artykule 
poprzedzającym, że zeznaj ą prawdę, niczego nie ·· 
ukrywając, mają zastosowanie przepisy obowiązują
ce w postępowaniu karnem. 

§ 2. Przep:sy, doŁyczace przys:ęgi i jej skut
k ów prawnych. mają odpowiednie zastosowanie dó 
zapewnienia zastępującego przysięgę . l 

Art. 294. 
Nie składają przysięg i ani zapewnienia świad· 

kowie za zgodą obu stron, jako też małoletni do lat 
czternastu oraz osoby, skazane wyrokiem prawo
mocnym za f.ałszywe zeznanie lub k.rzywoprzysię-
5twO. 

Art. 295. 
§ 1. Świadek składa przys;ęgę, powtarzając za 

sędzią lub odczytuja,c na głos jej rotę, przyczem 
wszyscy, nie wyłączając sędziów, stoją . 

§ 2. Niemi piśmienni składają przysięgę przez 
podpisanie roty. Niem.i niepiśmienni i głusi ni.epi..;· 
śmienni przysięgają przy pomocy b:egłego. . . 

§ 3. Przed odebraniem przysięgi sąd uprze
Gza świadka o znaczeniu tego aktu i odpowiedzial
ności za nieprawdziwe zeznanie. . 

Art. 296. 
VI razie powtórnego przesłuchania świadka; 

p·rzypomina mu się poprzednio złożoną p.rzysięgę 
lub zapewnienie ją zastępujące. 

Art. 297. 
§ 1. Świadek składa zeznanie ustnie, za.czyrta

jąc od odpowiedzi na pytanie przewodniczącegó,có 
i z jakiego źródła jes t mu wiadome o przedmiocie 
prżesłuchania, poczem sędziowie i strony mogą 
w tymże przedm!ocie zadawać pytania. 

§ 2. Głus i oraz niemi składają zeznania przy 
zastosowa~iu sposobu, wskazanego dla złożenia 
przez nich przysięgi. 

Art. 298. 
Świadkowie, których zeznania przeczą sobie 

nawzajem, mogą być konfrontowani. 

Art. 299. 
§ 1. Zeznanie świadka, po zapisaniu do pro

tokółu, będzie mu odczytane i, stosownie do okolicz-
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ności, na podstawie jego uwag uzupełnione lub spro
stowane. 

§ 2. Świadek może oddalić sie z sądu nie 
wcześniej, jak po uzyskaniu na lo z~zwolenia prze
wodniczącego. 

Art. 300. 
§ 1. Na wniosek strony sąd może nakazać 

świadkowi przedstawienie dokumentu. znajdującego 
się w jego posiadaniu i mającego związek z jego ze
znaniem. 

§ 2. Świadek może odmówić przedstawienia 
dokumentu z tych samych powodów, z jakich świad
kowi wolno odmówić zeznania, a nadto z tego po
wodu, iż posiada dokument w imieniu osoby trze
ciej. 

Art. 301. 
§ 1. Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo 

sąd skaże świadka na grzywnę do dwustu złotych, 
poczem wezwie go powtórnie, a w razie ponownego 
niestawiennictwa, skaże go na grzywnę do pięc:uset 
złotych i może zarządzić przymusowe sprowadzenie. 

§ 2. Świadek w cia,gu tygodnia od daty dorę
czenia mu poshnoNie:1ia, skazująceg o go na grzy
wnę, może usprawiedliwić swe n~estawiennictwo; za 
okoliczność, uspra wiedli v/iają ·cą niesb. wiennictwo, 
poczytuje się w każdym razie z.amieszkiwanie świad
ka poza okręgiem sądu wZYNającego, o ile odległość 
od siedziby tegoż sądu przenosi pięćdziesiąt kilome
trów. W przypadku usprawiedliwienia niest awien
nictwa sąd zwolni świadka od grzywny i od prz.ymu
sowe,go sprowadzenia. 

Art. 302. 
§ 1. Za nieuz.asadni'oną odmowę zeznań, przy

si'ęgi lub zapewnienia, albo prz1edstawienia dokumen
tu sąd, po wysłuchaniu obecnych stwn c.o do za
sadności odmowy, skaże świadka na grzywnę do 
pięciuset złotych. 

§ 2. Niezależnie od powyższej grzywny, sąd 
może, w r,azie odmowy zeznań, przysi,ęgi lub za
pewnienia, nakaz.ać aresz:towanie świadka na czas 
nieprzekra,c.zający tygodnia. Sąd uchyli areszt, jeże
li świadek złoży zeznania, przysięgę lub zapewnie
nie. albo jeżeli sprawę w danej instancji ukończono. 

Art. 303. 
§ 1. Świadek ma prawo żądać zwrotu wydat

ków koniecznych, związ,anych ze stawiennictwem do 
sądu, a nadto wynagrodzenia za stratę zarobku. Pod 
rygorem utraty należno·ści powinien zlgłosić żądanie 
tQ niezwłocznie po wykonaniu swego ob owiązku. 
Pr2'ewodniczący może przyznać świadkowi z.aliczkę 
na koszty podróży i na utrzymanie w miejscu prze
słuchania. 

§ 2. Na postanowienia w tym przedmiocie nie
ma z,ażalenia. 

Oddział 4. 

Opinja biegłych. 

Art. 304. 
§ 1. W przypadkach, wymagających wiadomo

ści Sipecjalnych, sąd, po wysłuchaniu wniosków stron 
co do liczby biegłych i ich wyboru, może wezwać 

jednego lub kilku biegłych, celem zasi,ęgnięcia ich 
opinji. 

§ 2. Sąd orzekający może sędziemu wyzna
cZ.onemu lub sądowi wezwanemu pozos t a wić prawo 
wyboru biegłych . 

§ 3. Sąd oznaczy, czyopinja ma być przed
stawiona usbie, czy na piśmie. 

Art. 305. 
§ 1. Osoba, wyznaczona na biegłe~o, może 

nie przy j ąć włożonego na nią ob owiązku z prz ycz yn, 
jakie uprawniają świadka do odmovvy zezn ,tń, a nad
to z powodu przeszkody, która jej uniemożliwia wy~ 
danie opinji. 

§ 2. Stronie wolno z.aż c! dać wyłączenia bie
głego z przyczyn, z j,akich można żądać wyłączc :1ia 
sędzie<J,o. 

§' 3. Po rozpocz·ęciu czynno k i bie~łego , stro
na może aż do ich uko l1czenió\ żądać wyłączenia bie
głego tylko wtedy, jeżeli uprawd opodobni, że przy
czyna wyłączenia nie była jej przedtem znana lub 
dopiew później powstała. 

Art. 306. 
§ 1. Biegły składa przed rozpoczęciem czyn~ 

ności przysięgę według roty następ ującej: 
"Przys. i,ę~am Panu Bogu \X!szechmogącemu 

i Wszechwiedzącemu, że powierzone mi obowiązki 
biegłego wykonam z całą sumienncścią i bezsh-·on
nością. Tak mi, Panie Boże, dopomóż". 

§ 2. Osoby wyznając e religię chrześcij :lńską 
przysięQ:ają przed krz'7żem. 

§ 3. Osoby wyzna:ące rieH'iie mojżeszową 
trzymają prawą rękę na' torze _~J2 ks. Mojże.sza 
20 rozdz. 7 wiersz. 

§ -4. Pozatem mają odpowiednie zastosO'.'1anie 
przepisy co do odbierania przysię.gi od świadków, 

Art. 307. 
§ 1. Do form zapewnienia przez biegłych, na

leżących do wyznań niewymienionych VI artykule 
poprzedzającym, że obowiązki biegłego wykonają 
z całą sumiennośc:ą i bezstronnością, mają zastoso
wanie przepisy obowiązujące VI postępowaniu kar
nem. 

§ 2. Przepisy, dotyczące przysięgi i jej skut· 
ków prawnych, mają odpowiednie zastosowanie do 
zapewnienia zastępującego przysięgę . 

Art. 308. 
§ 1. Biegły nie składa przysięgi lub zapewnie· 

nia ją zastępującego, gdy obie strony wyrażą na to 
swą zgodę. 

§ 2. Biegły sądowy stały składa przysię,gę łub 
zapewnienie tylko przy objęciu stanowiska. W pO e. 
szczególnych sprawach przypomina mu s i ę złożoną 
przysięgę lub zapewnienie. 

Art. 309. 
Sa,d mo~e okazać biegłemu akta sprawy 

i przedmiot oględzin oraz zarządzić, ażeby brał 
u.dział w przesłuchaniu świadków. 

Art. 310. 
§ 1. Opinia biegłych powinna być opatrzona 

uzasadnieniem, chyba że istota rzeczy tego nie wy
maga. 
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§ 2. Biegli mogą złożyć oplUję łączną. 
§ 3. Jeżeli b:egły nie może narazie udzielić 

wyczerpu:jącej opinji, sąd wyznacza tex;min dodatko
wy do przedstawienia opinii. 

Art. 311. 
§ 1. Gdy sąd uzna opinję wydaną na plSlme 

za n iewystar\~ Za;=lcą, może zażądać od b~egłych wy
j aśnień nsh,ych. 

, § 2. W raz!e p.otrzeby sąd może zażądać do-
datl:owej opinii o,J tych samych lub od innych bie
głych. 

Art. 312. 
Za nieus~rawiedliwione niestawiennictwo, za 

odmowę złożen i a przy2ięgi lub zapewnienia ją za
stępt:jącego albo odmowę złożenia, bądźopóźrtienie 
w złożeniu opinji sąd skaże biegłego na grzywnę do 
pięciuset złotych. 

Art. 313. 
§ 1. Bie.::: y ma 'p rawo żą dać wynagrodzenia za 

stawiennictwo do sądu i wykonaną pracę. PQd ry
gorem utraty n ależnośd powinien żądanie to z1;ło
sić przed zamknięciem rozpravv'y, bezpośrednią po-
przedzającej rozst rzygni ęcie S1)rawy. " - ' 

f: 2. Przewodniczący może przyznać biegłe
mu uJiczkę na pokrycie wydatków. 

Art. 314. 
Do wezwania i przesłuchania biegłych mają 

zas tosowanie odpowiednie przepisy o świadka,ch, 
ieżeli przepisy niniej szego oddz:ału nie stanowią 
inaczej, wsz",kże przepis o przymusowem sprowa
dzeni\! nie będzie względem biegłego stosowany. 

o d ci z i a ł 5. 

Oględziny. 

Art. 315. 
Sąd może zarządzić oględziny, bez udzi~łti - lub 

:z: udział em b ' egłych, a stosownie . do okoliczności 
l w połączen iu z przesłuchaniem świ<idków. 

Art. 316. 
Przeprsy o obowiązku przedstawienia doku

men h.)., znaijdującego się u przeciwnika, mająodpo
~viednie zastosowanie do przedstawienia przedmiotu 
oględzin. -

Art. 317. 
§ 1. Jeżeli przedmiot oględzin zna,jrduje się 

w posiadaniu osoby trzeciei, a oględziny mają być 
dokonane w miejscu, gdzie się przedmiot zn~, j d uje, 
osoba ta powinna być wez,wana na termin .oględzin 
i ;obowiązana jest ułatwić dostęp do przedmibtu. 

§ 2. Gdy osoba ta wezwana jest nadto. weha
rakterze świadka, sąd może ją zobowiązać do przy
niesienia przedmiotu, jeżeli natura przedmiQttt -na to 
pozwala i nie jest to połączone ze znaczne-mi kOisz
tami. 

Art. 318. 
§ 1. Osoba trzecia w ciągu dni trzech od dorę

czenia jej wezwania może z ważnych przyczyn żą
dać od sądu wzywającego zaniechania oględ zin. 

§ 2. Przed rozpoznan;em żądania osoby trze-
ciej, sąd nie przystąpi do oględzin. ' 

Art. 319. 
Osoba trz'ecia wezwana na termin oględzin 

ma prawo żąuać wyr.agr odzenia narówni ze świad
kiem, a nadto zwrotu wyda :ków połączonych z dci
starczeniem przedmiotu og~ędzin. 

Art. 320. 
Za wykroczenie przeciwko nakazom, skiero

wanym do osoby trzeciej, sąd może ją skazać na 
grzywnę do pi<,; ';mset złotych, a oględz iny mogą być 
d0konane przymusowo. 

Art. 321. 
Oględziny osoby o·dbyć się mogą tylko za jeJ 

zgodą. 

Art. 322. 
Do protokółu oględzin mogą być dcłączone 

plany, rysunki lub fotograf je. 

o d d z i a ł 6. 

Przesłu.cha" ie stron. 

Art 323. 
§ 1. Jeżeli po wyczerpaniu środków dowodo

wych lub w ich braku pozostały nie wyjaśnione fak
i f sporne, istotne dla rozstrzygn ięcia sprawy, sąd 
może dla wyświetlenia tych faktów zarządzić dowód 
z przesłuchania stron, z wyjątkiem przypadków. 
w których dowód ze świadków me jest dopusz~ 
czalny. 

§ 2. Strona może być przesłuchana, chociażby 
strona druga nie stawiła się na posiedzenie, wyzna
czone do przesłuchania, lub odmówiła zeznań. 

§ 3. Przed przystąpieniem do przesłuchaJ1.ia-i 
'Sąd uprzedzi strony, że powinny zeznać prawdę i że, 
stosownie do ' okoliczności, może być nakazane 
stwierdzenie ich zeznań przysięgą. 

Art. 324. 
, W sprawach osób, znajdujących Silę pod opie-

ką, kuratelą lub nadzorem sądowym, jako też 
w sprawach dłużników upadłych, od uznania sądu 
zależy przesłuchanie bądź samej strony, bądŹ jej za
stępcy tlJstawowe,go, kuratora, nadzorcy sądowego, 
lub zarządcy upadłośCi - bądź oboj.ga. W sprawach 
spółek z osobistą odpowiedzialnością wspó1riik6w 
można przesłuchać jed'1ego lub kilku wspólników, 
osobiś cie odpowiedzialnych. 

Art. 325. 

Jeżeli ż przyczyn natury faktycznej lub praw· 
nej naokolićzności sporne przesłuchać można jedną 
tylko stronę, sąd oceni, czy mimo to należy przesłu" 
chać tę stronę, czy dowód ten pominąć w · zupeł-
Urości. 

Art. 326. 

§ 1. Jeżeli przesłuchanie stron nie dało dosta
tecznego wyniku pod względem wyświetlen'a faktu 
spornego, sąd może przesłuchać pod przysięgą we
dług sweg'o wyboru jedną ze stron, która była prze· 
słuchana bez przysięgi. , 

§ 2. Przesłuchanie jednej ze stron pod przy
sięgą co do pewnego faktu, nie wY~Jucza takiegoż 
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przesłuchania drugiej strony co do innego faktu spor
nego. 

Art. 327. 
Odpowiednio do fcktu, który ma być wyświe

tlony, przesłuchan;e strony epod przysięgą może być 
c';ranic 7 one do POszcz ?g6lnych twierdzeń strony, 
wyJ.zielony.ch z je j niezaprzysiężonych zeznań. 

Art. 328. 
Zeznania, złożone przez strony, choćby pod 

przysięgą, sąd oceni według swego przekonania na 
podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego 
materjału. 

Art. 329. 
Do przesłuchnnia, przysIęgi stron i uprzedze

nia o karalności fałs zywych zeznań pod przysie1ą, 
mają zastosowanie odpowiednie przepisy o świad
kach. wszakże przepisy o śro,rlkach przymusowych 
nie będą względem stron stosowane. 

R o z d z i a ł III. 

Zabezpieczenie dowo<!ów. 

Art. 330. 
Wojno przesłuchać świadków i dokonać og1ę

dzin bez udziału lub z udziałem biegłych nawet 
przed wytoczeniem powództwa w celu zabezpiecze
nia dowodu w następujacych przypadkach: 

1) gdy zachodzi ob.wa. że prz2prowad 7 enle 
dowodów sianie się niewykonalnem lub zbyt utrud
nionem; 

2) g·dy zachodzi potrzeba u5'talenia wad aLbo 
wogóle właściwości rzeczy lub robót. 

Art. 331. 
Podanie o zabezpieczenie dowodu wnosi się do 

sądu grodzkie,go. w które'go okręgu znaiduje się 
przedmiot oględzin lub mieszkają świadkowie. 

Art. 332. 
Jeżeli potrzeba zabezpieczenia dowodu zacho

dzi w toku sprawy. po-danie o zabezpieczenie powin-
110 być skierowane do sądu. w którym sprawa się 
toczy; atoli w przypadkach niec;erpiących zwłoki 
może być skierowane do właśdw,e,go sądu grodz
kiego. 

Art. 333. 
Podanie powinno zawierać: 
1) oznaczenie przeciwnika. jeżeli jest znany; 
2) wskazanie faktów. na które dowód ma być 

przeprowadzony, wymienienie świadków oraz przed
miotu oględzin. a w razie potrzeby i biegłych: 

3) przyczyny. usprawiedliwiające żądanie za
bezpieczenia dowodu. 

Art. 334. 
Zabezpie'czenie dowodu może być bez wezwa

nia przeCiwnika dopuszczone tylko w przypadkach 
szczególnie niecierpiących .zwłoki, tudżież gdy prze
ciwnik nie może być wskazany lub jest nieznany 
z miejsca pobytu. 

Arf. 335. 
Na postanowienie sądu. do'Ouszczające zabez

)ieczenie dowodu, niema zażalenia. 

Art. 336. 
§ 1. Sąd wzywa interesowanych na termin, 

wyznaczony do przeprowadzenia dowodu; jednak 
w przypadkach szczegr' n:e nie cierpiących zwłoki 
przeprowadzenie dO\i;oclU moż~ by6 r07po ::z~b na
wet przed doręc zeniem wezwania przeciv\'oikowi. 

§ 2. Poza tern, do postępowania w przedmiocie 
przeprowadzenia dowo,du, m.". ją zastosowanie prze
pisy o przesłuchaniu świadków, ogl((dzinach i op;nji 
biegłych. 

Art. 337. 
§ 1. Strony mają prawo wskazywać w toku 

sprawy przed sądem orzekaj ącym uchybienia, popeł
nione przy zabezpieczeniu dowodu. 

§ 2. Sąd orzekający może i z urzędu nakaz'lć 
uzupełnienie lub powtórzenie poprzedniego postę-
powania. 

Art. 338. 
Ża.dający zabezpieczenia ponosi początkowo 

koszty postępowania w przedmiocie zabezpi eczenia 
dowodu. co nie przesądza późniejs i; ego rozstrzygnię
cia o kosztach przez sąd orzekający. 

D z i a ł IV. 

Orzeczenia sądowe. 

Rozdział I. 

Wyro!d. 

Art. 339. 
Gdy po zamknięciu rozprawy sąd u zna, że 

sprawa jest d9s'atecz.nie wyjaśniona do stanowcze
go rozstrzygnię cia stosunku spornego, wyda je wy
rok. Zasadzeniu roszczenia nie stoi na przeszkodz ~e 
okoliczność, że stało się ono wymagalnem w toku 
sprawy. 

Art. 340. 
§ 1. Na wniosek powoda, sąd może wydać wy

rok częściowy, jeżeli dostatecznie wyjaśniona jest 
do rozstrzygnięcia tylko część żądania lub niektóre 
z żądań pozwu: to samo dotyczy po',vództwa wza
jemnego. 

§ 2. Na teij samej podstawie sąd może wydać 
wyrok częściowy, rozstrzyga jac co do całości. żąda
nia pozwu głównego lub wz.ajemnego. 

Art. 341. 
§ L Sąd, uznając roszczenie za usprawiedli

wione w zasadzie. może wydać wyrok wstępny tyI
koco do samej zasady. co do spornej zaś wysokości 
żądapia - zarządzić bądź dalszą rozprawę, bądź jej 
odroczenie. 

. § 2. W razie zarządzenia dalszej rozprawy, 
wyrókco do · wysokości żądania, jak rÓWlllez roz 
strzygilięc:e co do kosztów może zapaść dopiero po 
uprawomocnieniu się wyroku wstępnego . . 

§ 3. Od zarządzenia dalszej rozprawy lub od
roczenia niema śr,odka odwoławczego. 

Art. 342. 
Sąd nie ma prawa wyrokować co do rzeczy, 

która nie była przedmiotem żądania, ani zasądzać 
ponad żądanie. 
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Art. 343. 

Jezeli w sprawie o szkody i straty lub o do
chody sąd uzna, że ścisle udowodnienie wysokości 
ż~dania jest n :emożliwe lub nader utrudnione, wów
czas może w wyroku zasadzić odpowiednią sumę 
wdług swej oceny, opartej na rozważeniu wszyst
kich okoliczności sprawy. 

Art. 344. 
W przypadk?ch prawem przewidzianyell sąd 

stosuje normy prawa zwyczajowego skutkiem po
wołania się strony, o ile normy te są sądowi ?:nane 
lub zostały w toku pos tępowania stwierdzone. 

Art. 345. 

§ 1. Jeżeli zachodzi potrzeba stosowania pra
wa obcego, sąd zasięgnie opinji Ministra Spraw:edli
waści, o ile prawo to nie jest sądowi znane, albo nie 
zostało stwierdzone w toku postępowania. 

§ 2. To samo dotyczy stwierdzenia wzajjemno
ści w stosunku do obcego państwa. 

Art. 346. 

Wyrok może być wydany jedynie przez sę
dziów. przed którymi odbyła się rozprawa, poprze
dzająca bezpośrednio wydanie wyr.oku. 

Art. 347. 
§ 1. Wyrok wyda--y będzie po O1C)aWnej na

radzie sędziów. Narada ob:::jrnuje dyskusję oraz gło
sowanie nad mającem z,apaść orzeczeniem sądu. 

§ 2. Przewodn~czący zbiera głosy sędziów we
dług ich starszeństwa służbowego, poczynając od 
najmłods'zego, SLtm zaś głosuje ostatni. Spralwozdaw
ca, je ż eli jest wyznaczony, gło suje pierwszy. Wyrok 
zapada większością głosów; w braku większ.ości, 
przeważa zdanie przewodniczące~o. Sędzia, który 
przy głosowaniu nie zgodz:ł się z większością, może 
zIozyć swoje zdanie odrębne z uzasadnieniem. 

§ 3. Sentencję wyroku podpisują wszyscy sę
dziowie. 

Art. 348. 

Sentencja wyroku powinna zawierać wymie
nienie sądu, nazwiska sędz :ów, protokólanta i pro
kuratora, jeżeli brał udział w sprawie, datę i miejsce 
rozpoznania sprawy i wydania wyroku, wymienienie 
stron i oznaczenie przedmiotu sprawy, wreszcie roz
strzygnięcie sądu o żądaniach stron. 

Art. 349. 

§ 1. Przewodniczący ogła. sza sentencję wyro
ku publicznie przez jej odczytanie. Ogłoszenia nie 
wstrzymuje nieobecność stron. 

§ 2. \// sprawie zawiłej sąd może odroczyć 
ogłoszenie se:ltencj i na czas do dwóch tygo dn i. Datę 
ogłoszenia sentencji należy obwieścić n iezwłocznie 
po zamknięciu rozprawy. Sentencję ogłasza prze
wodniczący. 

Art. 350. 
\'V'yrok z u zasadnieniem powinien być wciągu 

dwóch tygodni sporządzony na piśmie, jeżeli strona 

lego zażądała przed upływem tygodnia od ogłosze
nia sentencji. Sporządzenie uzasadnienia naicżydo 
sędz : ego sprawozdav:cy, a gdy n:e był wyznaczony 
- do sędzi~go, kt6remu przewodniczący n?zprawy 
to poruczy. 

Art. 351. 

\Y/yrok z uzasadn:cni em ponad to, co obejmuje 
senter: cja, 7awicra powody rozstrzygl'lięcia, a mia
nO 'Nic;e Ilstc lenie jego podstawy faktycznej przez 
wskazanie faktów, które sqd uznał za udowodnione, 
i dowodów, na jal{ich si ę oparł, oraz wY1ąsmenie 
podstawy prawnej wyro:m z przytoczeniem przepi-
sów prawa. 

Art. 352. 

Wyrok podp i sują sędziowie, którzy brali udział 
w jego wydaniu. Gdyby którykolwiek z sęd ziów nie 
mógł podpisać wyroku, przewodniczący lub najstar
szy służbą sędzia zaznacza na wyroku przyczynę 
braku podpisu. 

Art. 353. 

Wyrok obowiązuje sąd od chwili ogłoszenia 
sentencji, a gdy ogłos z e ni a nie było, od chwili podpi
sania wyroku z uzasadnieniem. 

Art. 354. 

§ 1. \Vypis wyroku z uzasadnieniem powinien 
być z urzędu doręczony stronom we wszystkich 
siPrawach, w których występuje Prokuratorja Gene
ralna. Pozatern doręcza się go tylko stronic, która 
we właściwym terminie zażądała jego sporządzenia. 

S 2. Sekretarz sądu podpisuje wypisy wyro
ków, jak również odpisy całego wyroku lub tylko 
jego sentencji, które mogą być wydawane na żąda
nie i na koszt strony. 

R o z d z i a ł II. 

Natychmiastowa wykonalność wyroków. 

Art. 355. 

Na wniosek powoda sąd nada wyrokowi przy 
jelgo wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności 
w cał'ości lub w części w następujących przypadkach: 

1) jeżeli zasądza żądanie pozwu w całości lub 
w części na podstawie uZ'lloania ze strony pozwanego; 

2) Ijeżeli zasądza alimenty lub wynagrodzenie 
za pracę; 

3) jeżeli opóźnienie uniemożliwiłoby lub zna
cznie utrudniło wykonanie wyroku, albo naraziło 
powoda na straty; 

4) jeżeli wyrok jest zaoczny; 
5) jeżeli wyrok za.padł w sprawie, która we

dług przepisów kodeksu może być rozpoznana przez 
wydział handlowy; 

6) jeżeli wyrok zapadł w sprawie z wekslu, 
czeku lub dokumentu plf-blicznego. 

Art. 356. 

§ 1. Sąd może uzaleznić natychmiastową wy
konalność wyroku od złożenia przez powoda stoso
wnego zabezpieczenia. 
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§ 2. Zabezpieczenie może polegać też na 
wstrzymaniu wydania powodowi sum pieniężnych 
po ich wyegzekwowan 'u od pozwanego lub na· 
wstrzymaniu sprzedaży zaj~tc go I1EJj ' Hw ruchome
go . Srrz!~daż ni p. rllchomo~;: · wstrz ymuje się z urzędu 
do czas u uprawomocni enia s:ę v/yro;{u. 

§ 3. Zabe zjJ ;":'canie musi b-,,-t w bżdym razie 
nakClzane w pTzypa-c1h u, przew 'd zianym w punl..cie 

- trz~cim artykułu poprzedzającego. 

Art. 357. 

§ 1. Natychmiastowa wykon:llność nie będzie 
jednak wyrzeczona nawet za zabezpieczeniem, je
żeli wskutek wykonania wyroku może wyniknąć dla 
pozwanego niepowetowana szkoda, Przepis ten nie 
ma zastosowania do wyrokówz,asądzających alimen
ty lub wynagrodzenie za pracę. 

§ 2. Natychmiastowa wykonalność nie bę rł zi e 
również wyrzeczona nawet za zabezpieczeniem 
w sprrJwach przeciwko Ska'rbowi Państwa oraz 
przedsiębiorstwom państwowym, zastępowanym 
przez Prokuratorję Generalną. 

Art. 358. 
Ryg'or natychmiastowe1 wykonalności ma moc 

obowiązujaca od chwili ogŁoszenia wyroku lub od 
chwili wydania wyroku, jeżeli nie był ogłoszony. 

R o z d zi a ł III. 

Wyroki zaoczne. 

Art. 359. 
§ 1. Na wniosek powoda będzie wydany prze

ciwko pozwanemu wyrok za,oczlny, jeżeli pozwany 
nie stawił się na posiedzenie, wyznaczone na roz
prawę, albo mimo stawienia się nie b:erze udziału 
w rozprawie. 

§ 2. W tym przypadku przyjjmuje się za praw
'dziwe oświadczenia faktyczne przytoczone w po
zwie, o ile nie są sprzeczne z dowodami, zn",j dują
cemi się w aktach sprawy. 

Art. 360. 
§ 1. Wyrok, wydany w nieobecności pozwa

nelio, nie będzie zaoczny, jeżeli pozwany żądał prze
prowadżenia rozprawy w swej nieobecności, albo 
składał już w sprawie wyjaśnienia ustnie lub na pi
śmie. 

§ 2. Sąd obowiązany jest rozważyć oświadcze
nia f.aktyczne i wnio,ski strony niestawającej, znaj
dujące się w aktach sprawy. 

Art. 361 . 
W razie nienade·jścia dowodu doręczenia na 

dzień rozprawy, sąd może w ciągu następnych dwóch 
tygodni wydać wyrok zaoczny, jeżeli w tym czasie 
otrzyma dowód doręczenia. 

Art. 362. 
'Jeżeli w przypadku spółuczestnictwa jednolite

go jedni spółuczestnicy sporu działa ją w sprawie, 
a inni nie działają, wyrok zaoczny zapaść nie może. 

Art. 363. 

§ 1. Pozwany, przeciwko któremu zapadł wy
rok za,oczny, może założyć sprzeclJw w ciągu dwóch 
tygodni od doręczenia mu wyroku. 

§ 2 W p 'śmc , z awieraiiącem sprzeciw, pozwa
ny pO'win ien przytoczyć z'trzuly przeciwko żądaniu 
pozwu or,az fakty i dowody n.a ich uzasadnienie. 

§ 3. Sprzeciw. nie odpowiadający temu wy· 
mag3n :u, albo wn;e;;;ionv po terminie, będzie przez 
sąd bez rozprawy odrzucony. 

Art. 364. 

Po przyjęciu sprzeciwu, przewodniczący wy
znacza termin rozprawy oraz zarządza doręczenie 
sprzeciwu powodowi. 

Art. 365. 

§ 1. Przy samem założeniu sprzeciwu, jak 
równ:eż późnie j do czasu wydania przez sad nowe
Sio wyroku, pozwany może żądać zawieszenia nada
nego wyrokowi zaocznemu rygoru natychmiastowej 
wykonalności. 

§ 2. Wniosek ten sC'd rozst,rzygnie bez zwłoki. 
§ 3. Od sC'du z ależy zarząd?ić wraz z zaw;e

szeniem wykonalności środki zabezpieczenia, sto
sownie do przepisów poprzedzającego rozdziału. 

Art. 366. 

Po ponownem rozpoznaniu sprawy sąd wyda
je wyro l {, którym albo utr7:vmuje w mocy wyrok za
oczny albo uchyla go i orzeka o żądaniu pozwu. 

Art. 367. 

Koszty rozprawy zaoczne) l sprzeciwu ponosi 
pozwany, choćby następnie wyrok zaoczny został 
uchylony. 

Art. 368. 

§ 1. Wyroki zaoczne mogą być zredagowane 
w skróconej formie. 

f 2. Wyroki zaoczne doręcza się z urzędu 
obu ,stronom. 

R o z d z i a ł IV. 

Sprostowanie, uzupełnienie i wyldadni:l wyrokó'w. 

Art. 369. 

§ 1. Są:! może n.a posiedzeniu niej.awnem spro~ 
stować w wyroku niedokł adności, omyłki pisarskie, 
rachunkowe lub inneoczywisie omyłki. 

§ 2. Sąd może, w razie potrzeby, żażądać wy
jaśnień stron lub zarządzić ro zprawę. 

§ 3. Sprostowanie wyroku umieszcza się na 
oryginale, a na żądanie skon także na wypisach wy
roku. 

Art. 370. 

Strona może w ciągu dwóch tygodni od ogło
szenia wyroku zgłosić wniosek o je,eo uzup"łnienie, 
jeżeli sąd nie orzekł o całości jej żądania lub co do 
natychmiastowej wykonalności wyroku. Sąd może 
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przed rozstrzygnięciem wniosku o uzupełnienie wy
roku w razie potrzeby zażądać wyjaśnień stron lub 
zarządzić rozprawę. 

Art. 371. 

Sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga na wniosek 
strony wątpliwości co do wykładni tego wyroku, ja
kie mogłyby się nastręczyć przy jego wykonaniu. 

Art. 372. 

Orzeczenie uzupełniające wyrok zapada w po
staci wyroku, jeżeli uzupełnienie nie dotyc:::y wy
łącznie kosztów lub natychm:astowej wykonalności. 

Art. 373. 

Wniosek o sprostowanie, uzupełnienie lub wy
kładnię wyroku nie mil v/pływu na b ieg terminu do 
założenia środka odwoławczego od wyroku. 

R o z d z i a ł V. 

Postanowienia sądu. 

Art. 374. 

Sąd wydaje swe orzeczenie w postaci postano
wienia, jeżeli w myśl przepisów niniejsze-go kodeksu 
nie zapada wyrok. 

Art. 375. 

§ 1. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu 
postępowania, ieżeli powód cofnął pozew, lub jeżeli 
wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbę
dne. 

§ 2. Postanowienie o umorzeniu postępowania 
może zapaść bez rozprawy, jeżeli powód cofnął po
zew w piśmie procesowem. 

Art. 376. 

§ 1. Postanowienie, wydane na podstawie roz
prawy, doręcza się stronie na jej żądanie tylko wów
czas, gdy służy jej zażalenie na postanowienie lub 

. pra wo żądania egzekuc1i. 
§ 2. Postanowienia wydane bez rozprawy do

ręcza się obu stronom z wyjątkiem postanowień 
O zabezpieczeniu powództwa. 

Art. 377. 

Postanowienia nie kończace postępowania 
(przedstanowcze) mogą być uchyiane zmieniane 
wskutek zmiany okoliczności sprawy. 

Art. 378. 

Do postanowień należy stosować odpowiednio 
przepisy o wyrokach, o ile kodeks nie stanowi ina
czci· 

Art. 379. 

Osobnego uzasadnienia na plsmle wymagają 
tylko postanowienia, od których służy zażalenie, je
żeli nie zostały wydan.e zgodnie z wnioskiem obu 
at.ron. 

R o z d z i a ł VI. 

Prawomocność orzeczeń sądowych. 

Art. 380. 

Orzeczenie sądu sto.je się prawomocnem, jeżeli 
stronom uie służy środek odwoławczy, albo jeżeli 
po wydaniu orzeczenia s trony w ośw' adczeniu, skie
rowanem do sądu, zrzekły się środka odwoław
czego. 

Art. 381. 

Orzeczenie Jprawomocne obowiązuje nietylkp 
strony i s ą d , który je wydał, ale również inne sąąy 
oraz urzędy Rzeczypospolitej. 

,Art. 382. 

\JVyrok prawomocny ma powa!!ę rzeczy osa;
dzoncj tylko co do tego, co w związku z podstawą 
sporu st2.nowiło przedmiot rozstrzygnięcia, nadto 
tylko między temi samemi sironami, ijeżeli z ustaW 
inaczej nie wynika. . 

D z i a ł V. 

Postępowanie pned sądami 2rodzkiemi. 

Art. 383. 

§ 1. Przepisy o postępowaniu w sądach okrę
gowych stosuie się w sadach grodzkich ze zmiana-
mi, przewidz.ianemi w niniejszym dz:ale, .. 

§2, Przepisy oprawach i obowiązkach prze
wodniczącc-go oraz s ą du stosuje się w sądzie grodz
kim do sędziel;!o tegoż sądu. 

Art. 384. 

§ 1. Strona, działająca bez adwo.kata, moie 
ustnie zgłos<ić powództwo, jako też wnioski pQ*a 
roz'Prawą do protokółu sądo'wego. 

§ 2. Sąd, stosownie do okoliczności. zwróci 
powodowi uwagę bądź na ni edopusz-czalność po
wództwa z przyczyn formalnych, bądź na oczywistą 
jego bezzasadność. 

§ 3. Stronie, działaiącej bez adwokata, sąd 
w razie potrzeby udzieli wskazówek o term'naćh 
czynności procesowych, a zwłaszcza o terminie ap~
łacji lub zażalenia. 

Art. 385. 

Pozew -o wydanie lub odebranjeprzedmioiu 
najmu w terminie, w którym najem wygasa, można 
wnieść do sądu jeszcze przed tym terminem. 

Art. 386. 

§ 1. Zarzą dzając doręczenie pozwu, sąd wy
znaczy jednocześnie termin rozprawy tak, aby mi:ę
dzy doręczeniem a dniem rozprawy upłynęło nie 
mniej, niż trzy dni. 

§ 2. Jeżeli pozwany chce wskazać poprzedni
ka, może to z.głosić ustnie do protokółu sądowego. 

Art. 387. 

W dniach, z.l!óry oznaczonych i podanych do 
publicznej wiadomości, sąd 1!rodzki rozpoznaje spr'a-
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wy, o których rozstrzygnię cie strony zgłaszają się 
w sądzie bez wezwania. Powództwo jako też po
wództwo wzajemne zgłasza się wówczas do proto
kółu rozprawy. 

Art. 388. 
§ 1. Sąd grodzki może na wniosek pozwane.go 

przekazać sprawę sądowi okrę gowemu , jei';e li po
zwany wytoczył przeciwko pO"Nodowi przed sądem 
okręgowym powództwo, wpływające na roszczenie 
powoda bądź dlatego, że ma z niem ś cisły związek, 
bądź dlatego, że się nadaje do potrącenia . 

§ 2. Jeżeli pozwany zamierza dopiero wyto
czyć powództwo, sąd grodzki wyznaczy mu w tym 
celu termin trzydniowy. 

Art. 389. 
Wyroku z uzasadnieniem nie doręcza się stro

nie, która zażądała jego sporządzenia, lecz tylko za
wiadamia się ją o sporządzeniu uzasadnienia. 

Art. 390. 
Powództwo o ochronę zakłóconeńo lub przy

wrócenie utracone~o posiadania musi być wytoczo
ne w ciągu miesią ca, l i cząc od dnia, w którym po
wód dowiedział się o zakłócen iu lub utracie pos' a
dania, nie później jednak, jak przed upływem szcściu 
miesięcy od chwili zakłócenia lub utraty posiadania. 

Art. 391. 
W sprawach o ochronę lub przywrócenie po

siadania sąd bada jedynie ostatni stan spokojnego po
siadania i fakt naruszenia, nie rozpoznając s·amego 
prawa ani dobrej wiary pozwanego. W wyroku sąd 
może stosownie do okoliczności wyda ć odpowiednie 
zarządzenia. Wyrok nie tamuje dochodzenia same
go prawa w odrębnym procesie. 

Art. 392. 
§ 1. Niezależnie od orzekania w sprawach cy

wilnych, przekazanych sądom grodzkim, sądy te są 
właściwe do przeprowadzenia pojednania stron. 

§ 2. Przed wytoczeniem powództwa, bez 
wz.ględu na rzeczową właśc iwość sądu, można zwró
cić się . do sądu grodzkiego , w którego okręgu prze
ciwnik ma miejsce zamieszkania, o zawezwanie go 
do pojednania. W wezwaniu należy zwięźle ozna
czyć sprawę. nie można go doręczyć poza okręgiem 
tego sądu grodzkiego. 

§ 3. Z posiedzenia spisu;e się protokół, a je
żeli doszło do ugody, osnowę jej wciąga się do pro
tokółu. Strony podpisuj"! protokół, a gdyby go pod
pisać nie mogły, niemożność tę stwierdzi sąd. 

§ 4. Jeżeli wzywający nie stawił się na po.sie
dzenie, sąd na żądanie przeciwnika włoży na niego 
obowiązek zwrotu koszlów, wywołanych próbą po
jednania. 

D z i a ł VI. 
Środki odwoławcze. 

R o z d z i a ł I. 
Apelacja. 

Art. 393. 

§ 1. Od wyroku sądu okręgowego służy skarga 
ao sądu apelacyjnego w terminie dwutygodniowym 

od doręczenia skarżącemu wyroku 7J uzasadnie
niem. 

§ 2. Jeżeli wyroku nie doręcza się z urzędu, 
apelacj:l służy stronie tylko wtedy, gdy we właści
wvm terminie zażądała sporządzenia wyroku z uza
sadnieniem. 

§ 3. Skargę apelacyjną wnosi się do · sądu 
okręgowego. 

Art. 394. 

Pozwany, przeciwko któremu zapadł 
zaoc zny, może założyć apelację, jeżeli nie 
sprzeciwu. 

Art. 395. 

wyrok 
wnosi 

Skar~a apelacyjna powinna 
ogólnym wymaganiom, przepisanym 
sowych, a nadto ma zawierać: 

czymc zadoś~ 
dla pism proce-

1) oznaczenie zaskarżonego wyroku ze wska
zaniem, czy ap elacja skierowana jest przeciwko ca
łemu wyrokowi, czy przeciwko jego części; 

2) zwięzłe wyłożenie podstaw apelaOji ze 
wskazaniem w razie potrzeby nowych faktów i do
wodów, nieprzytoczonych przed sąd:.:m okręgowymi 

3) wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku 
(wniosek apelacyjny) z wyraźnem oznaczeniem żą
danej zmiany. 

Art. 396. 

§ 1. Przewodniczący w sądzie okręgowym 
wydaje w razie potrzeby zarzadzenia co do usun ię
cia w termin :e tygodniowym braków skargi apela
cyjnej; zwraca j ą apelując2mu w razie iich ni eusunię
cia, jak również wtedy, gdv skarga jest 'Spóźniona. 

§ 2. Jeżeli skarga odpowiada wymaganiom for
malnym, przewodnicz"cy zarządzi -j ej doręczenie 
stronie przeciwnej. 

Art. 397. 

§ 1. W ci ągu dwóch tygodni od doręczenia 
skargi apelacyjnej strona prz2ciwna może. wnieść 
do sądu okręgowego odpowiedź na skargę lub zało
żyć skargę apelacyjną wzajemną, którą może połą
czyć z odpowiedzią. Przepis artykułu poprzedzają
cego ma odpowiednie zastosowanie. 

§ 2. Skarga apela'cyjna wzajemna traci moc 
w razie cofnięcia apelacji głównej lub jej odrzuce
nia z powodów f.ormalnych. 

Art. 398. 

Po upływie terminu na wniesienie odpow:erlzł 
na skargę apelacyjna lub apelacji wzajemnei, albo 
po zarzą dzeniu ich doręczenia, sąd okręgowy nie
zwłocznie przedstawia sądowi apelacyjnemu akta 
sprawy. 

Art. 399. 

Jeżeli przewodniczący w sadzie apelacyjnym 
dostrzeże, że skarga nie odpowiada wymaganiom 
formclnym, skieruje ją na posiedzenie niejawne. Na 
posiedzeniu tern sąd stosownie do okolicznoślci mo
że sam wydać odpowiednie postanowienie albo za
rządzić zwrot skargi wraz z aktami sprawy sądowi 
okręgowemu celem postąpienia według przepisów 
kodeksu. 
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Art. 400. 

§ 1. PrzewQdniczący w sądzie a:pelacyjnym 
skieruje sprawę do. rQzPQznania na pQsiedzeniu nie
jawnem: 1) jeżeli apelacja zarzuca nieważnQŚĆ po
stępQwania; 2) jeżeli strona, wnQsząc·a skargę C1ipe
lacyjną, zrzekła się przeprQwadzen ia rQ '-p rawy, 
a druga strQna temu się nie sprzeciwiła. Jednak Qd 
uznania sądu zależy wyznaczenie rQzprawy. 

§ 2. Orzeczenie, wydane na posiedzeniu me
iawnem, dQręcza się z uzasadnieniem ,strQnom. 

Art. 401. 

PrzewQdni.czacy wyznacza termin rQzprawy 
i sędziego. sprawQzdawcę· 

Art. 402. 

§ 1. RQ7,nrawa przed sądem apelacyjnym Qd
będzie się bez względu na niestawiennictwo. jednej 
lub obu stron. 

§ 2. Wydany wyrok nie jest w żadnym razie 
zaoczny. 

Art. 403. 

W postępowaniu apelacyjnem nie można rQZ
szerzać żądania pozwu ani występować z nowemi 
roszczeniami. Jednak w razie zmiany okol'cznaści 
mQżna żądać zamiast pierWQtnego. przedmiotu sparu 
jego wartości lub innego. przedmiotu. 

Art. 404. 

Sa,d apelacyjny mnie pominoć nowe fakty i do
wody, jeżeli ,strona magła je prz y toczyć w PQstępo
waniu przed sądem okręgowym. chyba że możnoŚć 
lub potrzeba powałania s:ę na nie wyn;kła późn:ej. 
Tak samo. sąd PQstąpi z faktami i dawadami, nie
przylaczQnemi w pism&ch apelacyjnych, a powała
nemi dQvierQ na razprawie. 

Art. 405. 

§ 1. Jeżeli w sądz;e okrę<towym jedna ze stron 
była przesłuchana pod przysięgą, sąd apelacyjny 
nie może na ten sam fakt przesłushać pod przysięgą 
strony przeciwnej. 

§ 2. Jeżeli strona w sądzie okręgQwym uchy
liła się od zeznania PQd przysięgą, sąd. apelacyjny 
rozważy powody takiego. zachawania się strany i od
PQvliedn:o da Qkaliczności aceni, czy strana ta mo
że być przesłuchana pod przysięgą w postępowaniu 
apelacyjnem. 

Art. 406. 

§ 1. RQzprawa rOZPQczyna się od sprawozda
nia sędziego. , który w związku z padst :> wam i i wnio
skami u<pela'cyjnemi przedstawia dotychcza,sowy 
przebieg sprawy i strcHC7a, lub odczytuj e zasKar
żony wyrQk, jako też podaje istotną treść/ p :sm ape
lacy.jnych. 

§ 2. Zkolei głos z~bieraią strQny: pierwszy 
głos należy da apelującego. , a jeżeli obie strony za
łożyły apeiację - do powoda. 

Art. 407. 

Skarga apelacyjna maże być cQfnięta pismem, 
którego odpis doręcza się 'strQnie przeciwnej, lub 

ustnie na rQzprawie. W razie cofnięcia skargi, sąd 
apelacyjny umarza PQstępawanie aoelacyjne i Qrzeka 
o kosztac,h, jak w przypadku cafnięcia pozwu. 

Art. 408. 

§ 1. Sad apelacyjny rQzPQznaje sprawę w gra
nicach wn :osków ape:lacyjnych i zatwierdza lub 
zm ienia albo uchyla wyrok sądu okręgawego w ca
łości lub w części. 

§ 2. Sąd apelacyjny może uchylić wyrok w ca
łości lub w części, jeżeli postępawanie prud sądem 
okręgowym dotknięte jest n ; eważnością, albo jeżeli 
sąd akręgawy nie rozpoznał istaty sprawy. Przy· 
czyny uchylenia ,sąd a,pelacyjny bierze z urzędu PQd 
rozwagę· 

Art. 409. 

Nieważność zachQdzi: 
1) jeżeli droga procesu cywilnego była niedo

puszczalna ; 
2) jeżeli strona nie miała zdolności procesowej, 

należytego zastępstwa lub hrak było upoważnienia 
do prawa,dzenia sprawy; 

3) jeżeli o [.0. samo roszczenie między temi sa
memi stro'nami toczy się sprawa wcześniej wszczęta; 

4) jeżeli sprawa już była prawomocnie roz
strzygnięta; 

5) jeżeli skł?d sądu orzekającego był sprzecz
ny z przepisami prawaj 

6) jeżeli brał udział sędzia wyłączony z mocy 
ustawyj 

7) jeżeli strona była pQzbawiona mQżności 
obrQny swych praw. 

Art. 410. 

Sąd a.pelacyjny na wniosek strony bierze pod 
rozwagę rówr::eż te postanawienia sądu akręgowe
go, które nie poclh~ .f~ały zaskarż2niu w drodz2 zaża
lenia, a miały wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. 

Art. 411. 

Sąd apelacyjny orzeka nietylko na podstawie 
przewodu apelacyjnego, lecz także na podstawie 
przewod\l w sądzie okręgowym, o ile co do w)'lni
ków pastępowania w tym sądzie nie zaszła zmiana 
'W postęrpowaniu przed sądem apelacyjnym. 

Art. 412. 

§ 1. Sąd apelacyjny, jeżeli uchyla zaskarżony 
wyrok, a PQZWU nie adrzuca, Qdsyła sprawę sądQvyi 
okrę'gQwemu do. PQnQwnegQ rozPQznania. . 

§ 2. Sąd apelacyj'ny jednak rozpozna sprawę, 
chQćby zachodziły przyczyny uchylenia wYfOiku, je
żel i stan sprawy nie wymaga odesłania jej da sądu 
okręgowego.. 

Art. 413. 

§ 1. WyrQk sądu apelacyinego, O ile kodeks 
inaczej nie stanowi, jest natychmiast wykonalny, 
jednak sad apelacyjny maże uzależnić jego wykona~ 
nie od złożenia przez powoda stosQwnego zabez
pieczenia, a nawet - jeżeli wskutek wykonania wy-. 
roku ma'głaby wyniknąć dla pozwanego niepaweto
wana szkoda - wstrzymać wykonanie aż do upra- . 
womacnienia się wyroku. 
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§ 2. Zabez,pieczenie może polegać też na 
wstrzymaniu wydania powodowi sum pieniężnych 
po ich wyegzekwowan:u od pozwanego lub na 
wstrzymaniu sprzedaży zajętego majątku rucho
mego. 

Art. 414. 

Wyrok sądu apelacyjnego nie manaŁychmia
stowej wykonalności: 1) w sprawach o prawość rodu 
i o ustalenie stanu cywilnego; 2) w sprawach o roz
wiązanie lub o unieważnien ie małżeńs twa; 3) w spra
wach przeciwko Skarbowi Państwa oraz przed,ię
biorstwom państwowym, zastępowa'nym przez P.ro
kuratorię Generalną. Na dto sprzedaż nieruchoill3ści 
wstrzymuje się z urzędu do czasu uprawomocnienia 
się wyroku. 

Art. 415. 

W razie zmiany wykonanego już wyroku sądu 
okręgowego sąd apela cyjny może na wniosek poz
wanego, zgłoszony przed zamkn i ęciem rozprawy, 
orzec w swym wyroku bez osobnego procesu co do 
zwrotu lub przywrócenia do poprzedniego stanu. 

Art. 416. 

Po upływie terminu do zaskarżenia wydanego 
orzeczenia sąd apelacyjny zwraca akta sądowi okrę
gowemu. 

Art. 417. 

Przepisy o postępowaniu przed sąd em okręgo
wym mają odpowiednie za'stosowanie do postępo
wania apelacyjn ego, jeżeli niema szczególnych prze
pisów o apelacji. 

A r t. 418. 

Przepisy niniejszego rozdziołu stosuje się od
powiednio w pos tępowaniu z apelacji od wyroku są
du grodzkiego do sądu okręgowego, jednak z nastę
pującemi zmianami: 

1) nieważność zachodzi również, jeżeli sąd 
grodzki orzekł w sprawie, należącej bez wz.ględu na 
wartość przedmiotu sporu do właściwo ści sądu okrę 
gowego; 

2) w przyp adkach, gdy w yroku się nie dorę
cza, termin do apelac'ji b iegnie od dnia zawindomie
nia strony, że wyrok z uzasadnieniem został spo
rządzony; 

3) w sprawach, w których wartość przedmio
tu sporu, pierwotna lub póź.niejsza w razie ograni
czenia żądania powództwa, nie przewyższa stu zło
tych, apelacja jest dopuszczalna tylko z przyczyn 
nieważności. 

R o z d z i a ł n. 
Zażalenie. 

Art. 419. 

§ 1. Na. postanowienia sądu okręgowego jako 
te·ż na zarządzenia przewodniczące·go, o ile kodeks 
nie zawiera odmiennego przepisu, służy zażalenie 
do sądu apelacyjnego w terminie tygodniowym. 

§ 2. Na postanowienie, zawarte w wyroku, 
można zał,ożyć zażaJenie bądź odrębn i e, bądź w a:pe
Iac·ji od wyroku. 

Art. 420. 

§ 1. Jeżeli niema odmiennego przep :su, zażale
nie nie ws trzymuje an i posha:·owania w sprawie, ani 
wykonania z askarżonego pos,tanowienia. 

§ 2. Jednak sąd okręgowy może wstrzymać 
wykonan:e pos tanowi enia aż do rozstrzygn i ę cia za
żalen i a . Od tego /postanowienia ni~ma środka odwo
ławczego . 

Art. 421. 

§ 1. Przep isy o apelacji mają odp owi ednie za
stosowanie do zaż alen ia z tą zmianą , że ni ema zaża
lenia wzajemnego i że sąd okręgowy przedstaw ia 
akta sądowi apel acyjnemu niezwłocznie po doręcze
niu zażalenia stronie przeciwnej. odpowiedź zaś na 
zażalenie wnosi się w termin ie tygodniow ym wprost 
do sądu apelacyjnego. 

§ 2. Termin do w niesienia zażal enia na p osta
nowienia, wydane b ez rozprawy, b iegnie od dnia do
ręczenia postanowienia . 

§ 3. Sąd apelacyjny rozpozna je zażalen ie na 
posiedzeniu nie jawnem; przed rozstrzygnię ciem mo
że zażądać wy:j aśn ieó , a w razie po trzeb y za rządzić 
przeprowadzenie dowodów lub wyz!1aczyć roz
prawę· 

Art. 422. 

Zażalenie na orzeczenie co do na tychmiasŁo
wej wykonaln oś ci. wyroku sąd ap elacyjny ro zsl rzy ' 
gn:e niezwło cznie po nadej ściu akt z sądu okręgo
wego. 

Art. 423. 

Przepisy artykułów poprzedz ających stosuje 
s·ię odpowiednio do zażal enia na postanowienie są
du grodzkiego do sądu okrę gowego . 

R oz d z i a ł III. 

Kasacja. 

Art. 424. 

§ 1. Od wyroków dr ug:e j instancji służy skarga 
kasacyjna do Sądu Najwyżs zego . 

§ 2. Z wyrokami zrówn ane s ą postanowienia 
drugiej instancji, kończące pos tępo\va n i e . 

Art. 425. 

§ 1. W sprawach o roszczenia mają tkowe skar# 
ga kasacyjna służy tylko wówczas, gdy wart ośĆ 
przedmiotu zaskarżenia prżenosi p i ęćset złotych. Co 
do oznaczenia tej wartośc i s tOS Uj2 się odpowiednio 
przepisy o wartości przedmiotu spo'ru. 

§ 2. W sprawach o wynagrodzenie s zkody. ja
ką wyrządziły obywatelowi organy władzy pańs t wo
wej lub samorządowej przez dz iałalność urzędową, 
niezgodną z prawem lub obowiązkami służby, skar
ka kasacyina służy b ez względu na wartoś ć przed~ 
miotu zaskarżeni a . 

§ 3. Skarga kasacyjna .nie służy w sprawach 
o ochronę zakłóconego lub przywrócenie utracone
go posiCłldania. 
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Art. 426. 

Skargę kasa,cyjną op,rzeć można na następu
jących podstawach: 

l) na naruszeniu prawa materjalnego przez 
błę ~~ną jego wykładnię lub niewłaściwe zwstoso
wanie; 

2) na pogwałceniu isto tnych przepisów postę
powania, je7eli:tchybienia te mogły wpłynąć sta
no wczo na wyr:ik sp'ra wy. 

Art. 427. 

Skarga kasacyjna powinna czynić zadość ogól
nym warunkom p:sma procesowego tudzież zawie
rać oznaczenie zaskarżonego wyroku, przytoczenńc 
podstaw kasacy;t1ych oraz ich uzaswdnienie, jako też 
wniosek o uchylenie lub zmianę wyroku w cało ści. 
bądź w częśc i , W sprawach o roszczenia mwjątko
we należy podać także wartość przedmiotu zaska'r-
żenia. 

Art. 428. 

§ 1. Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który 
wydał zasikarżony wyrok. Skarga winna być : wnie
siona w terminie miesięcznym od doręczenia wyroku 
stronie skarżącej . 

, § 2. Do skargi należy dołączyć dowód wpłace
nia przepisa'nei kaucji , bez której skarga , jes·t nie
dop uszc 70 lna. . Strona zwolniona od opłat sądowych 
me s,kłada kaucji. 

Art. 429. 

§ 1. Sąd drugiej instancji odrzuci na posiedze
om mCJawnem skargę ka:sacyjną. wniesioną po 
upływie przepisanego term inu lub z innych przy
czyn niedopuszczalną, jako też skargę, które; bra
ków strona nie uzupełniła w wyznaczonym term~nie. 

§ 2. Na postanowienie, odrzucające skaorgę ka
sacyjną, służy zażalenie do Sądu Najwyższego w ter
minie tygodniowym od doręczenia postanowienia. 

Art. 430. 

Strona przeciwna może wnieść " odpowiedź na 
skargę w terminie dwutygodniowym od doręczenia 
jej skargi kasacyjnej. Po upływie terminu na wnie
sienie odpowiedzi lub po zarządzeniu doręczenia 
odpowiedzi sąd drugiej instancji niezwłocznie przed
stawiskargę i odpowiedź z aktami obu instancyj 
Sądowi Najwyższemu. 

Art. 431. 

Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnem od
rzuca skargę kasacyjną, jeżeli uleg ała odrzuceniu 
przez sąd drugiej instancji, bądź też zwracają te
muż sądowi celem usunięcia dostrzeżonych braków. 
Sąd Najwyższy może rozpoznać również na posie
dzeniu niejawnem sprawę, jeżeli skarga oparta jest 
wyłącznie na pogwałceniu przepisów postępowania 
lub jeżeli 'strona, wnosząca skargę kaIS acyjnc\ , zrzek
ła się przeprowadzenia rozprawy. a druga Sitrona te
mu się nie sprzeciwiła. , 

Art. 432. 

§ 1. Poza przypaIdkami wymienionemi w a:rty
kule poprzedza1ącym ,wyznaczona bę4zie rózprawa. 

Zawiadcmienie o terminie rozprawy wysyła się 
stronom jedynie na ich żądanie, wyrażone na piśmie, 
i tylko do miejsca zamieszkania wskaz<ł!ne,go w War
szawie. 

§ 2. Sędzia sprawozda'v,'ca przedstawia na roz
prawie zwięźle stan sprawy ze szczególnf>m uwzglę
dnieniem podstaw i wnil)~ków kasacyjnych. 

§ 3. Rozprawa odbywa się w granicach skargi 
kasacyjnej, jednak strony mogą przytaczać nowe 
uzasadnienie podstaw kasacyjnych. 

Art. 433. 

Po'stępowa'ilie przed Sądem Najwyższym ulega 
zawieszeniu jedynie na zgodny wniosek obu stron. 

Art. 434. 

Sąd Najwyższy rozpoznaje sprawę w gr?nicacn 
skargi kasacyjnej, jednak bierze z urzędu pod roz
wagę. czy wyrok zas 1,arżony nie zapadł z pogwał
ceniem istotnych przepisów postępowania lub czy 
nie sprzeciwia się porządkowi publicznemu. 

Art. 435. 

Prokurator, jeżeli skh,da wnioslki w sprawie, 
przedstawia je ustnie po sprawozdaniu sędziego, 
a na rozp,rawie po głosach stron. 

Art. 436. 

Sąd Na1wyższy oddala skargę. ieżeli nie ma 
usprawiedliwionych podstaw kasacyjnych, albo je
żeli wyrok zaskarżony pomimo błędnego uzasadnie
nia w wyniku ostatecznym odpowiada prawu. 

Art. 437. 

Sąd Najwyższy w miarę uwz'gIędnienia skargi 
uchyla wyrok za.sJkarżony w całości lu;b w części 
i odsyła sprawę do ponownego rozpoznania sądowi. 
któ,ry wydał wyrok lub innemu sądowi równorzęd
nemu. W razie odeshnia sprawy temu samemu są
dowi. sąd ten rozpozna ją w innym ,składzie sę-
dziów. . 

Art. 438. 

Sąd, któremu sprawa została odesłana. zwią
zanyjest wykładnią prawa, zawartą w orzeczeniu 
Sądu Najwyższego . Nie można opierać skargi kasa';' 
cyjnej na wyrok. wydany po ponownem rozpoznaniu 
sprawy, na podstawach sprzecznych z wykładnią 
praWiną ustaloną przez Sąd Najwyższy. . ' 

Art. 439. 

Jeżeli Sąd Najwyższy uznał, że niema pogwał
cen1a istotnych przepisów postępowania, a zacho~ 
dzi naruszenie prawa ma1terjalnego. 'może orzec co 
do istoty sprawy zamiast odesłania sprawy do po';' 
nawnego rozpoznania. Przy wydaniu wyroku Sąd 
Najwyższy jest związany stanem faktycznym usta> 
lonym w zaska.rżonym wyroku. 

Art. 440. 

Uchylając wyrok, Sąd N'ajwyższy może rów~ 
nięż, ~amias:t odesłallla sprawy , fsądow~ drugieJiri~, 
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stancji, ztllieść całe postępo',vanie, jeżeli pozew ule
gał odrzuceniu przez niższe istancje. 

Art. 441. 

§ 1. J p7eli niema szczególnych przepisów o po
stepowaniu przed Sądem Najwyższym, stosuje się 
odpowiednio przepisy o apelacji, a co do zaż :tlenia 
na odrzucenie skargi kasacyjnej oraz na odmowę 
zwrotu kaucji kasacyjnejsto.suje -się odpowiednio 
przepisy o zażaleniu. 

§ 2. Orzeczeń Sądu Najwyższego nie doręcza 
się stronom z wy;ątkiem w sprawach, w których 
uczestniczy Prokuratorja Generalna. 

T y t u ł IV. 
Wznowienie postępowar.ia. 

Art. 442. 

Na zasadzie przepisów niniejszego tytułu moż
na żądać wznowienia postępowania, zakończonego 
wyrokiem prawomocnym. 

Można żądać wznowienia postępowania i uchy
lenia wyroku z powodu nieważności: 

l) jeżeli orzek'ał sędzia wyłączony z mocy 
ustawy, a strona przed uprawomocnieniem ,się wy
roku nie mogła doma,gać się wyłClczenia; 

2) ieżelistrona wskutek naruszenia prze'T:lisów 
prawa, pozbawiona była możności dzi,ałania' lub, nie 
maiąc zdolności procesowej, nie była należycie za
stapiona; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli 
brll k zastępstwa zarzucano przed uprawomocnie
niem się wyroku albo jeżeli strona potwierdziła do
konane czynności procesowe. 

Art. 444. 

Niema skargi o wznowienie od wyroków Są
du Najwyższego z powodu nieważności. 

Art. 445. 

§ 1. Można również żądać wznowienia na tej 
podstawie: 

1) że wyrok zo,stał oparty na dokumencie po
drobionym badź sfilłszowanym. lub na skazującym 
wyroku karnym. następnie uchylonym; 

2) że wyrok został uzys.kany przez czyn ka
ralny. 

§ 2. Można również żądać wznowienia w ra
zie późniejszego wykrycia prawomocnego orzecze
nia, dotyczącego tego ,samego stosunku prawner,o, 
badź takich nowych o.koliczności fa.ktycznych lub 
środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ 
istotny na wynik sprawy, a z których -strona nie mo
głaskorzystać w popTzedniem postępowaniu. 

Art. 446. 

Można żądać W7;~owi~nia z powoqu czynu ka
ralnego jedynie wówcżas, gdy czyn źÓ:stał ustalony 
prawomocnym wyrokJem skazująoym'; ćhyba --ze po-

stępowanie karne nie może być wsz'cz~te lub że zo
sŁalo umorzone z innych przyczyn, niż brak do
·wodów. 

Art. 447. 

Sąd, który wydał zasbldony wyrok, jesf 
właściwy do wznowicnia postępowania z przyczyn 
nieważności. Gdy zaskarżono wyroki różnych in
stClJncyj, jest właściwy sąd instancji wyższej. Do 
wznowienia na innej podstawie jest właściwy sąd, 
który osbatni orzekał co do istoty sprawy. 

Art 448. 

§ f. Skar?? O wznowienie wnosi ,się w terminie 
miesięcznym, L' CZq C: 

l) w przvpadku udziału sędziego wyłą czone
go - od dn ia, w którym strona dowiedziała się 
O przyczynie wyła 'czenia; 

2) w przypadku, 'jeżeli strona pozbawiona b yła 
możności dz,jałania lub nie była należycie Z3'stsP o
na - od dnia, w którym o zaskarżonym wyroku do
wiedziała się strona lub jej z.astępca ustawowy; 

3)w przypa.dku czynu karalnego lub uchyl eni'a 
wyrokuskazuiącego - od \ dnia uprawomDo:1 ienia 
się wyroku lub 'Postanowienia, zapacJego w postę
powan ;u karnem; 

41 w przypadkach później'szego wykrycia orze
czenia, a11.>0 nowych faktów i dOIW·odów - od d.nia, 
w którym strona dowiedziała się o nich. 

§ 2. Bieg terminu rozpoczyna się nie wcześniej, 
ja k od dnia uDTawomocnienia się zClJskarżoneg.o wy
roku. 

Art. 449. 

Po upływie lat pię-ciu od uprawomocnienia s:ię 
wyroku nie można żądać wznowienia z wyjątkiem 
przyparlku, jeżeli strona pozbawiona była możności 
działania lub nie była należycie zClJsŁąp~ona. 

Art. 450. 

Skarga o wznowienie powinna cZyinić zadość 
warunkom pozwu, tudzież z:awierać oznacz -:omie za
skarżonego wyroku, podstawę wznow:enia i jej uza
sadnieni-e, okoliczności stwierdzające zachowa n;e 
terminu do wniesienia skargi, wreszcie wn iosek 
o uchylenie lub zmianę zaskarżonego wyroku. 

Art. 451. 

§ 1. Sąd zbada na posiedzeniu nH~laWl"em,czy 
skarga jest wnies' ona w term~lnie i czy opiera się 
na ustawowej podstawie wzrowienia. Na żadanie 
sądu skarżący uprawdopodobni okoliczności, stwier~ 
dzające . za'chowa'l1ie terminu lub dopuszcza'n ość 
wznowienia. W braku jednego z warunków usbwo
wychsąd ska ,rgę ' odrzuci, w przeciwnym razie wy
znaczy rozprawę. 

§ 2. Sąd również skargę odrzuci na rozprawie, 
jeżeli okaże się brak ustawowei podstawy wznowie.; 
nia abbo niezachowanie terminu. 

Art. 452. 

'. § L "Sąd postanowi po rozważeniu sta:nu rze
czy,' ~ZY' -naprzód 'i'ozs-trzygnąć tylko <> doptlJSzczal-
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noscI wznowienia, czy tei połączyć: badanie dapu' 
S2:czalnosci z rOl'.ipoznaniem sprawy. 

§ 2. Na postanowienie, dopuszczające w zno· 
wienie, niema zażalenia. 

Art. 453. 

Jeżeli Sqd Najwyższy jest właściwy do raz' 
strzygnięcia o w 7.nowicniu, wyda tylko po~ la r.o· 
wie nie o doplI szczalno(; ci wznowieniu, natomiast 
ro:q: oznanie sprawy przekaże sądowi drug.ej 
instancji. 

Art. 454. 

S"dzia, którego udział lub zachowanie się 
w proce,sic por- rzcunim jest pods lawq skargi, jest 
wyłączony od o rzekania w postępowaniu ze ska rgi 
o wznow ienie. 

Art. 455. 

Do postępowania ze skargi o wznowien ie slo-
o suje się odpowiednio poza przepisam~ niniejszego 
tytułu inne przepisy kodeksu. 

Art. 456. 

\Vnicsienie skargi o wznowicnie nic tamuje 
wykonania z.:tsl{arżone~o wyroiw. Jednak sąd może 
na wniosek strony wstrzymać wykona nie wyroku 
w ·razie uprawd opodobni(m i:1, że skal"Żącemll groz i 
niepowetowana s:dwda, chyba że strona 'Przeciwna 
zloży odpowied nie zabezpieczenie. 

A rt. 457. 

Dalsze wznowienie jest :niedopuszczalne od 
prawomocncJl"o orzeczenia, za'Padł ego wskutek skar
gi o wznowienie. 

Ty tu łY_ 

Postępo'cania odrębne. 

Rozd zia ł L 

Postępowanie nakazowe. 

Art. 458. 

P owód możc żądać w pozwie, aby s ąd wyda t 
p rzeciwko pozwa nemu nakaz zapła ty wicrzyt elr ośd 
pieniężnej, albo u:.szczenia innych rzeczy zamien
nych, j eżeli żądanie pozwu jes t uzasadnione w CJ.

łości d ołączonemi do pozwu dokumentami, bądź pu
blicznemi, sporz'łd z.onemi przez władze lub lI rzlt dy 
polskie, bądź op ry walnemi, 'Ila których 'Podp:sy uwi ,,
rT,ytclnione są przez sąd lub notarjusza w Polsce . 

Art. 459. 

§ 1. Powód może również źądać wydania na
kazu zapł a ty prz~ciwl(Q każdemu zobow i ąz :lnem!t 
z wekslu lub czeku, ' j e żeli roszczenie opiera się nl. 
wekslu lub czeku, mając ym w szelkie warunki waż
nosc l i n i.,. n asuwającym podejrzenia co do jego 
prawdziwo śc i. 

§ 2. Do 'Pozwu nalei.y dołą c zyć weksel lub czek 
oraz wszystk ie dokum enty, potrzebne do uz asadnie
nia roszczenia. 

§ 3. Nakaz ona .rzecz osoby, która z wekslu lub 
czeku nie jest bezpośredn io uprawnioną, wydać 
moż.na jedynie wtedy, 4dy prze iście prawa na nią 
udowodnione jest dokumentami, wymienionemi 
w artykule poprzedzającym. 

Art. 460. 
Jeż eli z sa mego dokumentu, wekslu lub czeku 

wynika, że przec iwko rOSZC7.en :u mógłby być pod
niesiony zarzut przedawni e nia, nakaz wydać moźna 
jedynie wówczas, ~dy powód ndowodni w pozwie 
prze rwanie lub \vstrzymanic b iegu 'Przedawnienia 
dokumentami publicZinemi lub uwierzytelnionemi . 

Art. 461. 
Je żeli nie można wydać nakazu. a pozew na

daje. się do z;wykłego pos tępow.:!.n.:a w tym samym 
sądZie, wówc zas zu·s tosować nuleży odpowiednie 
przepis y kodeksu; w razie 'Przeciwnym należy p o
zew odrzucić. 

Art. 462. 

§ 1. Nakaz wydaje sąd w osobie jednego <sę
dziego bez rozprawy i bez wezwania pozwltnego, 
któremu dorę cza si ę pozew wraz z na·kazem i od pi
sami dokumentów. 

§ 2. Sad orzeka nakazem, że pozwany ma 
w ci<l l!ll ty,l!ocln ia, a gdy chodz i o rOS2:czenie z w E,k
siu lub czeku, "Y ci<\~L1 dni tr7ech, od doręc zenia, za
spoko ić r oszczenie w ca ło~ci wraz z kosztami, albo 
wnieść w tymże terminie zarzuty. 

Art. 463. 

§ t. Nal<az od chwili wydan ia stanowi tytuł za
bezpieczenia, a j eżeli był wydany na podstJ.wie 
wekslu ł ub oze ku -staje się nadto natychmiast wyko' 
nalnym z uplywcm te rminu udzicloncAo do zaspoko
jenia ·roszczenia. 

§ 2. Są d na wniose k pozwane~o może ogra
niczyć zabez.piecz2nie wedłu1 swego uznania, a w ra
zie wniesienia zarzutów wstrzymać wykonanie na
kazu. 

§ 3. Nakaz prawomOC'ny ma sku lk i wyroku pra
womocnego. 

Art. 464. 

§ L Pismo, ob~jmujące zarzuty, należy wnieść 
do sądu, k tóry wydał na kaz. 

§ 2. Pis mo powi nno ziJwierać , .... szystkie te za 
rzuty, które w postępowaniu przed sądem okręgo
wym należy pod przepisanym rygorem zgłosić przed 
w dani em się w spór co do istoty sprawy. Fakty i do
wody mO l!ą być -przytaczane aż do z,lmknięcia roz
prawy, ja k w zwykłem pos tępowaniu. 

§ 3. Przewodn i c~ący zarządzi doręczenie p:s
ma powodowi z iednoc7.e~nem wyznaczeniem termi
nu rozprawy. 

§ 4. Pismo spóźnione sąd odrzuci bez: roz-
prawy. 

Art. 465. 

Sąd po p rzeprowadzeniu rozprawy orzeknie 
wyrokiem, że noka:>: utrzymuje w mocy, albo źe go 
uchyla w cał o~cj lub w części i w tym zakresie żą
dania p owoda oddala. 
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Art. 466. 
Jeżeli pozwany cofnął zarzuty, sąd orzeknie 

postanowieniem, że nakaz pozoshje w mocy. W tym 
przypadku co do kosztów stowie się odpowie ~; nio 
przepisy o kosztach, przewidziane w razie cofnięcia 
pozwu. 

Art. 467. 
W braku przepisów szczególnych, stosuje się 

W postępowaniu nakazowem przep:isy niniejszego 
kodeksu, jednak do pozwu nie można dołączać od
pisów zamiast oryginałów, od wyd ania nak'tzu n:e 
służą środki odwoławcze z wyjątkiem zażalenia na 
orzeczenie o kosztach i powództwo wzajemne jest 
niedppuszczalne. 

Art. 468. 

W razie uwzględnienia zażalenia na odmowę 
. wydMlia nakazu, sąd drugiej instancji odsyła sprawę 
sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpo
znania. 

R o z d z i a ł II. 

l"ostępowanie upominawcz:e. 

Art. 469. 

Powód w pozwie, którym dochodzi w sądzie 
grodzkim od -swego dtużnika osob istego sumy pie
niężnej do wy,gokości tysiąca złotych, może żądać, 
aby sąd wydał przeciwko pozwanemu nakaz za
płaty. 

Art. 470. 

§ 1. Sąd wydaje nakaz bez rozprawy i bez we
zwania pozwanego, k tóremu doręcza się pozew 
wraz z nakazem . 

§ 2. Nakazem sąd orzeka, że p ozwany ma 
w ciągu dwóch tygodni od doręczenia zaspo'r oić 
roszczenie w całości wraz z kosztami, albo wnieść 
w tym terminie sprzeciw. 

Art. 471. 

§ 1. Sprzeciw może być wniesio'ny w dowolnej 
formie pod jakąko lwi,ek nazwą - na p:śmie lub ust
nie do protokółu sądowego, nawet bez przytacze~ 
nia podstaw, faktów i dowodów. 

§ 2. Osnowa przepisu niniejszego powinna być 
podana pozwanemu wraz z nakazem. 

Art. 472. 

Sąd bez rozp rawy odrwci s'Przeciw S1pOZTIlOlly. 
Pozwany może postawić wn iosek o przywrócem:e 
terminu, jeżeli kodeks na to zezwala . Wniosek 
uwzględniony ma skutki sprzeciwu, wniesionego we 
właściwym czasie. 

Art. 473. 

§ 1. Jeżeli sprzeciw wniesiono we właściwym 
czasie, nakaz traci moc, nawet gdyby sprzeciw do
tyczył tylko częś.::i roszczenia, albo był zgło szony 
przez któregokolwiek z pozwanych o to samo rosz
czenie. 

§ 2. Sprzeciw, zgło·swny co do jednego lub nie
których tylko roszczeń , obj ę tych wspólnym pozwem, 
uchyla nakaz jedynie co do nich. 

Art. 474. 

Sąd za-rządzi doręczenie sprzeciwu pow0dowi 
z jednoczesnem wyznaczeniem terminu ro~prawy. 

Art. 475. 

§ 1. Sąd .odmówi wydania nakazu: 
l) j e żeli roszczenie nie nadaje s :ę do d ncl,()d"c

nia w drodze postęp::Jwivnia upomina;wczego lub wo
góle procesu cywilnego; 

2) jeżeli z samej osnowy pozwu wynika, że ,row 
szczenie jest oczywiście bezzasadne; 

3) jeżeli zaspokojenie roszczenia zawisłe jest 
od świadczenia wzajemnego; 

4) jeżeli miejsce pobytu pozwanego n:e jest 
znane, albo gdyby doręczenie mu nakazu nie ma,gło 
nastąpić w kraju . 

§ 2. Okolic zności powyższe stanowią prze
szkodę do wydania nak azu, jeżeli zachodzą chofby 
co do cześci mszc zenia lub przeciwko jednemu z kiJ· 
ku współpozwanych. 

Art. 476. 

§ 1. Sąd zawiadamia powoda o odmowie wy
dania nak2.zu. Na odmowe niema zaż alenia; nato· 
miast p owód może w ci,uiu miesiąca żądać skiero
wania sprawy do zwykłego postępowania. . 

§ 2. Powód nie traci prawa wytoczenia ponow
nego powództw-a, jeżeli nie skorzystał z tego ter-
minu. 

Art. 477. 

Naikaz prawomocny ma skutki prawomocnego 
wyroku. 

Art. 478. 

W postępowaniu upominawczem w braKU 
przepisów szczególnych stosuje się przepisy n.niej
szego kodeksu. 

KSIĘGA TRZECIA. 

Sąd polubowny. 

R o z d z i a ł l. 

Zapis na sąd polubowny. 

Art. 479. 

§ 1. Stwny w granicach swej zdolnośc i do sa~ 
modzielnego zobowiązywania s ię mogą zawrzeć umo
wę ° oddanie sporu pod r,ozsŁrzygn ięcie sądu polu
hownego (zap is na sąd polubowny) . 

§ 2. Dopóki strony obowiązuje taka umowa, 
nie można żądać rozpoznania sporu przez sąd pań
stwowy. 

Art. 480. 

§ 1. Zapis na ,s ąd polubowny musi być spo~ 
rządzony na piśmie i pod:pisany przez ob:e strony. 
W zap is ie oznaczyć należy dokładnie przedmiot spo· 
ru, bądź stosune,k prawny, z którego spór wynikł lub 
wyniknąć może. 
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§ 2. Zmiany i uzupełnienia 'IN zapisie wyma
i!ają tej samej formy. 

Art. 481. 

§ 1. Sędziego polubownego (arbitra) wyzna
czyć można bądź w samym zapi,sie, bądź po jego spo
tządzeniu. 

§ 2. Każda strona wyzna!czajednego sędzie
go, a wyznaczeni sędi:owie wyb i o:ą prze",,:o dn:cz~
cego sądu polubownego (,superarbItra), O Ile zap~s 
inaczej nie stanowi. 

Art. 482. 

§ 1. Sędzią polubownym może być każda oso
ba fi'zyczna, nieograniczona w zdolności do działan ia, 
umiejaca czytać i pisać. 

§ 2. Sędzią polubownym nie może być sędzia 
państwowy. 

Art. 483. 

§ 1. Strona, 'która wyznaczyła sędziego polu
bOW!Dego, zawiadomi o tem przeciwnika, wzywaj.ąc 
go, aby w c ia gu tygodnia również wyzna'c zył sędze
go polubowne'go i zawiadom i ł j ą o swym wyborze. 

§ 2. Zawiadomienia dokonywa się przez no
tar,jusza lub listem poleconym. 

§ 3. Jeżeli wyznaczen ie sędziego polubowne
go należy według zapisu do osoby trzec ~ ej , m oże ją 
o to wezwać każda strona ; w tym przypa.dku sto,su
je s ię również powyższy termin oraz ,sposób wezwa
nia i zawiad.omienia. 

Art. 484. 

Każdą ze str,on wiąże dokonane przez n;ą wy
znaczenie sędz ' ego polubownego od chwili otrz yma
nia przez przeciwnika o tem zawiadomienia. 

Art. 485. 

§ 1. Jeżeli wezwany nie wyznaczył w termi
nie sędziego polubownego, albo gdy sędz ',owie nie 
zgod zili się na wybór przewodniczącego , sąd pań
.stwowy wyznaczy na wn ios ek strony sędziego p olu
bownego lub przewodniczącego, o ile zapis inaczej 
nie stanowi. 

§ 2. Na wyznaczenie sędzi ego polubownego 
i przewodni.czące,go niema zażalenia. 

Art. 486. 

§ 1. Strona może wyłaczyć sędzi ego polu
bownego z tych samych przyczyn, które uzasadniają 
wył?czen ie sędziego państwowego i w tym samym 
czasie. Jednak prawo wyłączenia sęd z iego polubow
ne !,5o p'rzez stronę, która go wyznaczyła , słu ty jej 
tylko wtedy, gdy o przyczynie vlyła cze'nia dowie
działa się dopiero po ustanowien iu sędż :ego . 

§ 2. Zapis na sąd polubowny nie może zawie
rać zastrzeżeń sprzecznych z przepisem tego arty
kułu. 

Art. 487. 

Z ważnych przyczyn sędzia polubowny może 
się zwolnić od przyjętego obowiązku. 

._-----------_._ - ----

Art. 488. 

Sąd państwowy na wniosek strony wezwie 
opieszałego sę dz i ego polub ownego do spełnienia 
czynnośc i w przeciągu z akreślonego Łe'rminu, a na
stę<puie usuni e s ę dziego , j eż e li Ł Clnże mimo wezwania 
nie spełni swych czynności. Na to zarządzenie nie
ma zażalenia. 

Art. 489. 

Strona może żąd ać ustanowienia inneg.o sędz'ie
go polubownego, gdy sęd zia, nie wyznaczony w sa
mym zapisie, umarł, zos t ał wyłączony, utracił wa
runki ni ezbędn e do pełnie11ia czynnoś ci sędziego po
lubownego, alb o z innych ważnych przyczyn nie mo
że nadal pcłn :ć swych cZy11TI ości , gdy zwolnił się od 
przyjętego obovliązku, wreszcie gdy został z powo
du opieszał0ści usunięty. 

Art. 490. 

Sę dzia polubowny ma prawo do wynagrodze
nia za swe czynnośc i ; jeż e li co do wynagrodzeniCil 
niema umowy ze stronami, sąd państwowy oznacz.y 
je na wniosek sędziego. -

Art. 491. 

§ 1. Zapis traci mo,c w przypadkach następu~ 
jących: 

1) gdy upłynął czas, w ciągu którego sąd polu;. 
bowny obowiązany był wyda ć wyrok, albo gdy wy
gaśnięcie zapisu wynika z innych jego postamowieńj 

2) w razie pisemnej umowy rozw : ązującej; 
3) gdy sąd polubowny nadmiernie zwleka z wy

daniem wyro-im; 
4) gdy strony nie mogą się zgodzić na sęd?:ie'

go, którego w myśl zapisu wspóluie wyznaczyć po
winnYj 

5) je ż el i s ę dzia, wyz.naczony w 
przyjął tego ob owiązku lub z powodu 
bą dź z jakie jkolwiek innej przyczyny 
ności nadal pełnić nie możej 

zaplsle, nie 
usunięcia go 
swych czyn-

6) jeże li przy wydan iu wyroku nie można .osią
gnąć jednomyślności lub większości głosów. 

§ 2. Są d państwowy na wniosek jednej . ze 
stro11 po przeprowadzeniu rozprawy orzeknie posta-
nowieniem co do wygaśnięcia zapisu. .. 

Art. 492. 

Jeżeli zapis obeimuje wszystkie spory z pe
wnego stosunku prawnego, a przyczyna wygaśnięcią 
zapisu nie wyłącza s ą du polubownego co do dalszycll 
siporów, ja:kie z tego stosunku wynikrnąć mo,gą, sącl 
państwowy occpow:ednio ograniczy postanowieni~ 
swe o wygaśnięciu zapisu do danego przypadku. 

Art. 493. 

Rozstrzyganie wniosków, zgłoszonych w myśl 
przepisów popr.zedz ających, należy w sądzie okręgo
wym do jednego s ędz iego . W spT'lwach tych zastęp" 
stwo przez adwokatów nie jest obowią:z.kowe. 
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R o z d z i a ł r.r. 
Postępowanie przed sądem polubownym. 

Art. 494. 

§ 1. Strony moga okreśh same tryb postępo
wania przed sądem polubownym. 

§ 2. Jeże li strony tego nie uczyniły do chwili 
przyjęc ia obowią zku przez sędz i ów polubownych, 
są.d polubowny według swego uznania określi tryb 
postępowania. 

Art. 495. 

§ 1. Sąd polubowny może przesłuchać stro
ny, świadków i b iegłych, jednak nie może odb' ~~ra ć 
od nich przysięgi, ani stosować środków przymus!)
.wych. 

§ 2. O wykonanie czynności, której sąd po h 
bowny nie jest mocen przedsięwziąć , sąd ten zwra
ca się do sądu grod zkiego, w którego okręgu czyn
ność ma być wykonana. 

§ 3. O termin:e swej czynności sąd grodzki 
zawiadomi strony lub i·ch pełnomocników oraz sąd 
polubowny, którego członkowie mogą n iezależnie od 
stron wzia ć udział w przeprowadzeniu dowodu i za
d.a wać pytania. 

Art. 4%. 

O ile zapis inaczej nie stanowi, sąn polubowny 
rocie rozpoznać sprawę po wyshichaniu jednej tylko 
strony, jeżeli druga strona nie sk~ada wyjaśnień. 

Art. 497. 

Wyrok sądu polubownego zapada bezwzględną 
większością głosów, chyba że zapis :nacze j s~anowi. 
Jeżeli sad polubo'wny składa się tylko z d,wóch sę
dziów, jednomyślność jest konieczna. 

Art. 498. 

Wyrok sądu polubownego zawierać pOWInien: 
l) ozn?czenie Z Cłlp ' .SU na sąd polubowny; 
2) m:ejsce i datę wydania wyroku; 
3) imiona i nazwiska stron i sedz:ów; 
4) rozstrzygn ięcie o żadan:ach' stron; 
5) powody, któremi kierował się sad przy wy

dfm:u wyroku, chyba że zapis uwalnia od i·ch przy
faczania. 

Art. 499. 

§ 1. Wyrok podpisują wszyscy sędziowie po
lubowni. 

§ 2. Jeżeli którykolwie'k z sędziów odmówi 
podpisu lub nie może podpiFć wyroku. pozostJl za
znaczają to na samym wyroku. Wyrok, podrisany 
przez wi ększość sędziów, ma taką samą moc, jak 
podpisany przez wszystkich. 

Art. 500. 

§ 1. Sąd polubowny doręczy .obu stronom od
pisy wyroku, podpisane przez sędziów tak jak ory
ginał , za dowodem doręczen ~ a n ~ piśmie. Zap is nie 
może zawierać zastrzeżenia sprzecznego z tym ady· 
kułę.m. 

§ 2. Sąd polubowny złoży w sądzie p~ństwo
wym oryginał wyroku bądż ugody wraz z dowodami 
doręczenia, zapisem i innemi dokumentami. 

Art. 501. 

§ 1. Od wyroku sądu polubownego niema .od
wołania. 

§ 2. Wyrok sądu polubownego ma moc praw
ną narówni z wyrokiem sądu państwowego. Takież 
sam.o znaczenie ma ugoda, zawarta przed sądem po
lubownym, ·jeżeli ją podpisały strony i wszyscy sę
dziowie polubowni. 

Art. 502. 

Sąd rpaństwowy wyda na wniosek strony po
sta.now:enie o wykonalności wyroku lub ugody i za.
opatrzy je odpowiednią klauzulą, jeżeli ze z łożonych 
w sądz i e akt s ądu polubownego nie wyni·ka, że wy
rok lub ugoda treścią swą ubliża porządkowi pu
blicznemu lub dobrym obyczajom. W po,stępowaniu 
tern zastępstwo stron przez adwokatów nie jest obo
wiązkowe. 

R ·ozdział III. 

Skarga o uchylenie wyroku. 

Art. 503. 

~ 1. Strona może żądać uchylenia wyroku są
du poll1bownego w przypadkach następujL'cych: 

1) jeżeli nie było zapisu na sad polubowny, a1-
bo gdy za'pis był nieważny lub stracił moc; 

2) jeżeli str.onę pozbawiono możności obrony 
swych praw przed sądem polubownym; 

3) ieżeli nie zachowano przepisów o postępo~ 
waniu przed sądem polubownym, przewidzianych 
w zCłlpisie lub w ustawie; dotyczy to zwł a szcza prze
pisów o składzie sądu. ' głosowaniu. wyłączeniu sę
dziów i o wyroku; 

4) jeżeli rozstrzygnięcie o żC1 daniach stron jest 
niezrozumiałe . zawiera sprze·cznoś ci, przekracza gra
nice zapisu, Cllbo treścią swą ubliża porządkowi pu
blicznemu lub dobrym obyczajam i 

5) jeżeli zachodzą przyczyny, które stanowią 
podstawę skargi o wznowienie postępowania w myśl 
przep:~ów n:n:eiszego kodeksu. 

§ 2. Zapis nie może zaw:erać zastrzeżeń 
sprzecznych z przepisami tego artykułu. 

Art. 504. 

§ 1. Skargę o uchylenie wyroku sądu pOlU

bownego wnieść należy do sądu p'-\ń s twowego w c i ą
gu mir-s'ąca od doręczenia wywku. 

§ 2~ W razie oparcia skargi na przyczynach, 
które stanowią podstawę skargi o wznowien;e po
stę-powa'n,ia, termin liczy się według przep isów 
o wznowlenlu. 

Art. 505. 

Postępowanie ze skargi o uchylenie wyroku są
du polubownego odbywa się wedłu2 przepisów o po· 
stępowaniu z pozwu. 
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R o z d z i a ł IV. 

Przepisy ogólne. 

Art. 506. 

Ilekroć w niniejszei księdze mowl się o sqdzie 
państwowym , rozumie się ten s ą d paóstwowy, który 
byłby właściwy do rozpoznania sporu między stro· 
nam i, o ileby strony nie zapisały się na sąd polu· 
bQwny. 

Art. 507. 

P rzepisy niniejsze j księgi mają odpowiednie za
stosowanie do sądów polubownych, ustanowionych 
w roz~porząd zeniach ostatniej woli lub w aktach fun
dacyjnych, jak rówlnież - o ile ustawy szczeg6lne 
inaczej nie stanowią - do stałych sądów pol,ubow
nych, powołanych do życia postanowieniami statu
tów lub regulaminów instytucyj publicznych lub spo
łecznych. Jednak postanowienia te nie mogą uchy
biać tym przepisom niniejszej księgi, które są dla 
stron bezwzględnie obowiązujące. Tak ustanowione 
sądy polubowne nie mają również prawa odbierania 
przysięgi od stron, świadków i biegłych, ClIni też pra
wa stosowania środków przymusowych. 

CZĘśC DRUGA. 

POSTĘPO\Y/ANIE EGZEKUCYJNE 
I ZABEZPIECZAJĄCE. 

KSIĘGA 1. 

Postępowanie egzekucyjne. 

T y t u ł p i e r w s z y. 

Przepisy ogólne. 

Rozdział I. 

O właściwości w sprawach egzekucyjnych i o postę
powaniu w ogólności. 

Art. 508. 

§ 1. Sprawy egzekucyjne należą do właści
wości sa,dów grodzkich i · urzędujących przy tych 
sądach komorników. 

§ 2. Czynności egzekucyjne pełnią komornicy 
z wyjątkiem tych czynności, które są przekazane są
dowi. 

§ 3. W sprawach, przekazanych sądo1Wl, komor
nik jest organem wykonawczym, spełniającym pole
cenia sądu. 

§ 4. Sąd może z urzędu wydawać komornikowi 
zarządzenia , zmierzające do zapewnienia należytego 
wykonania eg:zekucji, oraz usuwat sp:osbrz,eżone 
uchybienia. 

Art. 509. 

§ 1. Wnioski i oświadczenia w postępo
waniu egze:kucyjuC'm składa s,ię bądź na pi€mi,e, bądź 
us.tnue do protokółu. 

§ 2. W p,rzypadku gdy według przeplSOW ko · 
dekiu niniejszego zachodzi po.trzeba wy.słuchania 

strony, wysłuchanie odbywa się stosownie do okO'
liczn ośc i bądź przez spisan ie protokółu VIi obecności 
lub nieobecności drug:ej stwny, bądź przez oświad
C2Q.{li~ .trony aa pi~mj e. 

Aft. 510. 
Komornik w razie potrzeby może żądać 

od stron zło ;,: enia w wyznaczonym terminie wy
jaśn i.eń ush!ych lub na piśmie, a nadto może zasię
gać informacyj ud urz~dów oraz osób, nie uczestni
czących w postępowaniu. 

Art. 511. 

Komornik na żądanie strony zawiadomi ją 
o każdej dokonanej czynnoscI, o której termi
nie n~e była zawiadomiona. 

Art. 512. 

§ 1. Skargę na czynności komornika wnosi 
się do sądu grodzkiego w terminie tygodnio
wym od daty czynności, a w przypadku gdy strona 
przed dokonaniem czynności żądała zawiadomienia 
o niej - od daty doręczenia. 

§ 2. Sąd rozstrzyga postanowieniem po uprzed
niem wysłuchaniu stron, jeżeli uzna to za potrzebne. 
Moż;e nadto żądać wyjaśnień od komornika. 

Art. 513. 

§ 1. Na postanowienie sądu grodzkiego niema 
zażalenia, chyba że przepisy księgi niniejszej stano
wią inaczej. 

§ 2. W postępowaniu egzekucyjnem .niema skar
gi kasacyjnej . 

Art 514. 

Komornik może upomnieć, a po bezsku 4 

tecznem upomnieniu wydalić osobę, która zacho
wuje się niewłaściwie lub przeszkadza jego czyn~ 
nośclom. 

Art. 515. 

§ 1. Komornik może wezwać pomocy orga
nów policji w razie oporu; jeżeli opór stawia 
osoba wojskowa, należy wezwać pomocy wojskowe
go organu bez'Pieczeństwa, chyba że zwłoka groz~ 
ud,aremn iieni,em -egzekucjj" a na miejs-cu n.iema {)r~
nu woj,sIKoweg'O. 

§ 2. W przypadku gdy pomoc organów po
licii okaże się ni·e wystarczającą dla stłumienia zbio
rowych aktów oporu lub gwałtu przeciw czynno
ściom egzekucyjnym, komornik zwróCIi się do kie
rownika sądu o zażądanie pomocy wojska. 

Art. 516. 

§ 1. Strony mają prawo przegl ądać aktaspra
wy komornika oraz sporządzać i otrzymywać odpisy 
lub wyciągi z tych akt. 

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

Art. 517. 

§ 1. Podział czynnoscl między komornika
mi, jdeli ich kilku urzęduje przy sądzie, ozna
cza kierov-nik tego sądu. 
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§ 2. W przypadkach, zasługujących na szcze
gólne uwzgtęd.nien.i.e, ki.erown.ik sądu na wn10sek 
wierzyciela może wyznaczyć komornika, któremu 
sprawa według ogólnego podziału nie przypada. 

§ 3. Kom.ornik, do którego należy przeprowa
dzenie egzekucji przeciwko jednemu z współdłużni
ków, powołany jest również do przeprowadzenia 
egzekucji z tego sam.ego tytułu przeciwko każdemu 
z współdłużników, jeżeli czynności egzekucyjne ma
ją być dokonane w okręgu tego s.amego sądu grodz
kiego. 

§ 4. Komornik, powołany do przeprowadzenia 
egzekucji w myśl dwóch paragrafów poprzedzają
cych, zawiadomi o ,wszczęciu i ukończeniu egzekucji 
komornika, któremu sprawa przypadłaby według 
podziału. 

Art. 518. 
§ 1. Jeżeli w toku postępowania okaże sic., 

że egzekucja należy do właściwości innego są
du, sprawa będzie prz,ekazana według właściwo
ści; już do'kona:ne czynności powstają w mo.cy. 

§ 2. Jeżeli wierzyci.el nie wskazał podstaw do 
oznaczenia właściwości i nie podał ich w wyznaczo
nym terminie, który nie może być krótszy od tygo
dnia, postę.powanie będzie umorzone. 

Art. 519. 

Komornik jest wyłączony od czynności sto
sownie do przepisów kodeksu niniejszego o wyłącze
niu organów sądowych. Zarządzenia w tej mierze 
wyclą.je kierownik sądu. 

Art. 520. 

Jeżeli komornik z powodu przeszkód fak
tycznych lub prawnych nie może pełnić swych 
czynności, kierownik s ądu zleci ich peł.n.ien:e illll1e
mu komornikowi lub szkretarzowi s'ldc)well1l1. 

Art. 521. 

§ 1. Komornik obowiązany jest do wyna
grodzenia szkód, spowodowanych swem nie
dbalstwem lub złą wolą, jeżeli poszkod owany nie 
mógł zapobiec szkodz:ie w toku postępowania zapo
mocą środków, przewidzi anych w kodeksie niniej
szym. 

§ 2. Za szkodę Skarb Państwa jest odpowie
dzialny solidarnie z komornikiem. 

§ 3. Roszczeni e 'o wynagrJdzen:z szkody prze
dawnia się z upły ·wem dwóch lat od dni)', kiedy po
szkodowany dowiedział się o czynn ości lub zanie-' 
dbaniu komornika, które spowodowały szkodę. 

Art. 522. 

Przepisy kodeksu nini e jszego, dotyczące ko
morników, stosuje się również do osób, pełniących 
czynności komornika. 

Art. 523. 

§ 1. Dłużnik powinien zwrOCJc. wierzycie
lowi koszly, niezlwdne do celowego przepro· 
wadzenia. e 2zekucji. Koszty te podlegają ściągnięciu 
wraz z e~zekwowanem roszczeniem. 

§ 2. Na postanowienie sądu co du hosztó w siu
t.y zażalenie . 

Art. 524. 

Prawo ubogich, przyzn an e stronie w procesie, 
rozciąga się także na zabezpieczenie i postępowal1ie 
egzekucyjne. 

Art. 525. 

W przypadkach, nleunorIl1Qwan ych \1{ części ni
n ie jszej kodekw, stosuje się od;.)owieclnio przep is y 
jego częś ci pierwszej. 

R o z ci z i a ł II. 

Tytuły egzckucyjn~ i Idauzula wykonalności. 

Art. 526. 

Podstawą egzekucji jest t y luł .egz.2 kucyjny, 
zaopatrzony klauzulą wykonalności, ._- tytuł wyko 
nawczy, 

Art. 527. 

Tytułami egzekucji sądow.ej są: 

1) orzeczenie sądu powszechnego, p rawomoc
n.c lub podlegające nalychmiastowemu wykonaniu, jak 
równi'eż ugoda, zawarta przed sądem powszechnym ; 

2) orzeczenie sądu szczególn€go, podlega jące 
wykonan:u , je żeli egzekucja nie jes t za sirZeŻ01:a in:1ym 
v,-ładzom; 

3) wyrok sądt~ polubown ego i ugoda, ZQ.wQ.rta 
przed tym sądem; 

4) inn~ orzeczenia, ugody i akty, które z mocy 
ustawy podlega ją wyko.naniu 'IV drodze egzekuc ji są
dowej; 

5) ak t no tarjalny, w którym dłużnik poddał się 
egzekucji i k tóry obejmuje obowiązeI{ zapluty sumy 
pien iężnej lub u iszczenia in-nych rzeczy zamiennych, 
ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek 
wydania lub zwrotu rzeczy indywidualnie oznaczo
ne j, gdy termin zaplaty, ui szczenia, wydania h!b 
:zwrotu jest w akcie l,vskazany. 

Art. 528. 

§ 1. Orzeczenia sądu .zagranicznego, wy
dan e w postępowaniu spomem cywilnem w spra
wach, należących w Polsce do właścivIości sqdów 
powszechnych, i mające znaCZl~llie wyroku, jako też 
l1 ~~ody, zawarte w tak iem p ostępowaniu, są Lytula 
mi egzekucyjnemi, j'~żcli [O przewiduje umowa mię
dzynarodowa. Jeżeli umowa nie określa inc.c zej wa
runków wykonalnoścj, orzeczenia i ugody będą 
w P olsce wyko nywan e pod nas t c; pująccm i warun 
kami: 

1) jeżeli orzeczenie zostało wydane albo ugo
da zo s tał a zawarta po wejściu w życie umowy mię
dzynarodowej; 

2} jde1i sąd zagra;}:czny, w którym sprawa 
toczyła się, nie był do je j rozpoznania niewJaśch,vy 
s tosown-ie do zasad kod eks u niniejszego; 

3) jeżeli orzeczenie jest p!'awomocnc; 
4} jeżeli orze ;~2enic lu.b ugoda p odlega \vykona

ni\.1 w państwie, skąd pochodz.i; 
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5) jeżeli wezwanie do sprawy, zakończonej wy
rokiem zaocznym, zostało don;czone pozvIanemu do 
rąk własnych; jednak doręczenia w sprawach mię
dzyobywateJami i na obszarze tego państwa, skąd 
wyrok pochodzi, są wystarczające, gdy odpowiada
;ćtprzepiscm o doręczeniach, w państwie tern obo
wiązuj:tcym; 

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

7) jeżeli orzeczenie zagranic.zne nie pozostaje 
W sprzeczności z prawomocnem orzeczeniem sądu 
polskiego, ani też o ten sam przedmiot nie toczy się 
spór"w sąclz,ie polsKim; 

. 8) jeżeli orzeczer!.ie lub ugoda nie są sprzeczne 
z podstawowemi zasadami obowiązującego w Polsce 
porządku publicznego lub 7 dobremi obyczajami. 

§ 2. Jeżeli umowa międzynarodowa nie nonuu
je trybu postępowania co do nadania klauzuli wyko
nalności, sŁosuje się przepisy kodeksu niniejszego 
z tą zmianą, że termin do wniesienia zaż.alenia wyno
śidwa tygodnie. 

Art. 529. 

§ t. Tytułowi egzekucyjnemu, pochodzące
mu od sądu powszechnego, nadaje klauzulę wy
kbnalności sąd pierwszej instancji, w którym spra
wa ' toczyła się. Sąd drugiej instancji może nadać 
klauzulę swemu orzecz,eniu, 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 uzullę wvkonal
ności ' sąd grodzki właściwośc i ogólnej dłużn .ka 
w sprawach spornych. Jeżeli tej właśc.iwości 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 zoslał sporządzony. 

§ 4. Wyrokowi sądu polubnwnego lub ugodzie, 
z,awartej przed tym sądem, nadaje się klauzulę wy
konalnośd w trybie, przepisanym w części pierwszej 
kodeksu niniejszego. 

§ 5. Tytułom zagranicznym nadaje klauzulę wy
konalności sąd okręg Clwy właś:::iwości ogólnej dłuż
nika w sprawach spornych, a ieżeli tej właściwości 
nie można ustalić. sąd okręgowy, w którego okręgu 
ma~yć wszcz.ęta egz.ekucja. 

Art. 530. 

' § 1. Klauzulę wykonalności nadaje sąd 
w osobie jednego sędz.iego na wniosek wierzycie
la bez wezwania stron. 

§ 2. Jeżeli tytułe'm egzekucyjnym jest orzecze
nie. sądu powszechnego lub szczególnego, klauzula 
umieśzczona będzie na wypisie orzeczenia lub sen
tencji, w innych przypadkach - na tytule eg-
zekucyjnym. .' . ',. 

Art. 5031. 

" ', Celem uzyskanią. klauzuli wykbnalnośc.i ty
tUlt~l: po:c.hodzącej}o <.od włą·dzy ·ąą·ministracyjnei 

lub sądu szczególnego, który sam nie nadaje 
kl?uzuli, wierzyciel złoży sądowi oprócz tytułu tak
że ich zaświadczenie, że tytuł podJega wykonaniu. 

Art. 532. 

§ 1. Celem uzyskania klauzuli wykonalno.:.. 
śd tytułu, pochodzącego od sądu zagraniczne;. 
go, wierzyciel złoży, opróc.z oryginału tytułu i uwie
rzytelnionego przekładu tegoż na język polski, tak
że za~wiad.czen;,c, że tytuł ten pod.J.ega wykonaniu 
w państwie, skąd pochodzi, i że orz.eczenie jest pra
womocne; gdy zaś tytułem jest wyrok zaoczny-nad .. 
to zaświadc.zenie, że wezwanie do sprawy zostało 
pozwanemu należycie doręczone. 

§ 2. Złożone dokumenty powinny być uwierzy'; 
te'lniaue w spo?ób, przepi~.any dla uwi.erzytelnianhi: 
dokumentów zagranicznych, chyba że umowa mię
dzynarodowa stanowi inaczej. 

Art. 533. 

Jeżeli do uzyskania klauzuli wykonalności 
potrzebne jest zaświadczenie lub dokument, któ
re w myśl ustawy władza lub notarjusz obowią" 
z,ani są wydać dłużnikowi, wierzyciel również może 
żądać wydania tego zaświadcz'enia lub dokumentu. 

Art. 534. 

§ 1. Jeżeli po powstaniu tytułu egzeku
cyjnego uprawnienie 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 hipotecznie zahezpieczonego, 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 skie~ 
rowana wyłącznie do tej nieruchomości, co należy 
z.aznaczyć w klauzuli. 

§ 3. Nie wyłącza to egzekucji z innego majątku, 
jeżeli b ędzie wykazane stosownie do przepisu para
gra fu pierwszego, że również obowiązek osobisty 
przeszedł na nowego właściciela. 

Art. 535. 

§ t. Jeżeli tytułem el!zekucyjnym jesłor.ze . ., 
c,zenie sądu powszechnego lub szczególnego, al
bo ugoda, zawarta przed temi sądami, klauzula wy
konalności powinna zawierać: 

l) wymienienie sądu. nadaiącego klauzulę; , . :. 
2) wzmiankę, że tytuł uprawnia do egzekucji; 
3) datę nadania klauzuli; 
4) podpis sędziego; 
5) odcisk pieczęci sądu. 
§ 2.W innych przypadkach, oprócz wskazanych: 

w paragrafie poprzedzającym, oraz gdy riastąpiła 
zmiana osóby wierzyc.ielalub dłużnika, klauzula 
wykonalności powinna nadto zawierać wskazanie 
wierzyciela i dłużnika, świądczenie, które ma byĆ' 
spełnione, oraz inne z egz,ekuc.ją związane, sz.cze'góły; 
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Art. 536. 

W raZle potrz eby prowJ.dzenia egzekucji 
na rzecz kilku c s6b lub przecivvko kilku osO'
bom albo z kilku częś ci sktadowych majątku teg::> sa
m~go dłużni ka sąd oprócz pierwszego tY'tulu wyko
nawczego może wydać dalsze tytuły, ozn aczaj ąc cel, 
do którego mają służyć, i ich liczbę porządkową. 

Art. 537. 

Ponowne wydanie tytułu wykonawczego 
wzamiClJn utraconego może nastąpić jedynie z mo
cy postanowienia sądu po przeprowadzeniu roz
prawy. Na ponownie wydanym tytule w ykonawczym 
czyni się wzmiankę o wydaniu go wzamian pierwot
nego tytułu. 

Art. 538. 

§ 1. Na postanowienie sądu co do nadania 
klauzuli wykonalności służy zaż alenie. 

§ 2. Termin do zażalenia biegnie dla wierzy
ciela od daty wydania mu tytułu wykonawcz.ego lub 
postanowienia odmownego, dla dłużnika - od daŁy 
doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. 

R oz d z i a ł III. 

Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne. 

Art. 539. 

Wniosek o wszczęcie egzekucji składa się 
stosownie do właściwości ,sądowi lub komornikowi. 

Art. 540. 

We wniosku o wszczęcie egzekucji wie
rzyciel powinien wskazać świadczenie, które ma 
być spełnione, i sposób egzekucji. Do wniosku na
leży dołączyć tytuł wykonawczy. Jeżeli wniosek 
jest skierowany do sądu, powinien odpowiadać wa
runkom pisma procesowego. 

Art. 541. 

Jeżel,i dłużnikowi służy wybór między 
świadcz.eniami, które ma spełnić, a wyboru je
szcze nie dokonał, wierzyciel we wniosku oznaczy 
świadczenie, którego żąda. Dłużnik może jednak 
spełnić inne z tych świadczeń, dopóki wierzyciel 
wskazanego przez siebie świadcz-enia jeszcze nie 
otrzyma nawet w częścj. Wszakże wierzyciel nie 
traci prawa wskazania innego świadczenia, jeżeli 
zrzeknie się egzekucji poprzedn io wskazanego świad
czenia, lub jeżeli egzekucja ta nie odniosła skutku. 

Art. 542. 

§ 1. Wierzyciel w jednym wniosku mo
że wskazać kilka sposobów egz,ekucji przeciwko 
temu samemu dłużnikowi. 

§ 2. Jeże!l i egzekuc ja z jednei części m'ljątku 
dłużnika oczywi,ście wys.Łar,::za na zaspokoj 2nie wierzy
ciela, dłużnik może iądać zawieszenia egze kuc ji 
z; -innej części majątku, -, 

Art 543, 

§ 1. Wniosków, skierowanych do sądu, 
me woino łą c zyć z wni oskami, skierowanemi d,ó 
komornika, Również nie wolno łączyć wniosków. 
które skierowane są do różnych sądów lub do ko-
morników różnych sądów. .. 

§ 2. W raz ie niedozwolonego połączenia wnio
skc'nv sąd lub kom" mik rozpoznaje wniosek w za
kresie swej właści\\; o ści, w pozostałej zaś cz,ęśGi 
wniosek odrzuca. 

ArL 544. 

§ 1. Przy pierwszej czynnoscl egzekucyj ~ 
nej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczę
ciu egzekucji z podaniem treścI;' tytułu wyko
nawczego i wymienieniem sposobu egzekucji, , 

§ 2. Na żądanie dłużnika komornik powinien 
mu okaza ć tytuł wykonawczy w oryginale. 

Art 545. 

Komornik powini.en na żadanie wierzyciela 
przyjąć od niego pieniądze iub inne rzeczy, 
przypa dające dłużnikowi w związku z egzekucją. 

Art 546. 

§ 1. W przypadkach, w których kodeks, 
niniejszy przewiduje z.abezpieczenie, powinno ono
być złożone w gotowiźnie lub w takich papierach 
wartośCiowych bądź książeczkach wkładkowych in
stytucyj, w których według obowiązujących przepi
sów wolno umieszczać fundusze osób małoletnich. -

§ 2. O wydaniu zabezpieczenia rozstrzyga sąd 
po wysłuchaniu osób interesowanych. Na posŁano
wienie sądu służy zażalenie, 

Art. 547. 

§ 1. Kwota piemęzna, złożona w postę
powaniu egzekucyjnem, Jeżeli nie podlega wydaniu 
niezwłocznemu, bę dzie wni,esiona do depozytu są
dowego. 

§ 2. Sąd na wniosek osoby interesowanej za
rządzi umieszczenie złożonej sumy na oprocentowa-' 
nie, jeżeli uzna t.o za właściwe ze wz,:~lędu na wy
sokość sumy i na czas, w ciągu któ,rego ma być za~ 
trzymana. 

Art. 548. 

Komornik stwierdza każdą czynnosc egzeku~ 
cyjną protokółem, który zawierać będzie: 

1) oznaczenie miejsca i czasu czynnościj 
2) imiona i nazwiska stron i innych osób przy-

wołanych; , 
,jJ sprawozdanie z prz.ebiegu czynności; 
4) wmo~;,ki i oświadczenia obecnych; 
5) wzmiankę o odczytaniu protokółUj 
6) podpisy obecnych lub wzmiankę o przyczy

nie braku podpisu; 
7) podpis komornika. 

Art. 549. 

§L W drii niedzielne i ustawowo uzna 
n e za święta powszechne, jako też' w porze nocnej, 
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czynnośc i ,egzekucy jne lTI8Źna spełniać jedynie .za ze
zwoleniem kierownik a s ądu . 

§ 2. Przys tępując do wykonania czynności, ko
mornik okaże dłużnikowi zezwolenie kierownika są
du na piśmie . 

Art. 550. 

§ 1. W obrębie budynków wojskowych 
1 na okrętach w ojennych można spełniać czyn
ności egzekucyjne tylko po uprzedniem zawiadomie
niu '\vłaściwego komzn danta w asyście wyznaczo
nego p rzezell organu wojskowego. 

§ 2. W budynku, zajmowanym w całości przez 
przedstawicielstwo dyplomatyczne, w lokalu urzę
dowym przedstawicielstwa dyplomatycznego oraz 
w mieszkaniu osób, które w myśl przepisów kodek
su niniejszego nie mogą być pozywane przed 
sąd, wolno czynnoś ci egzekucyjne spełniać tyl
ko za zgodą właściwego przeds Ławiciela dyplo
ma tycznego. W razie wątpliwości, mogących zajść 
przy s tosowaniu tego przep:sH, sąd powinien zwrócić 
się do Ministra Sprawiedliwoś ci o opinję. 

Art. 551. 

§ 1. Wierzyciel i dłużnik mogą być obec
ni przy czynnośc i ach 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. K omornik p O'winien przywołać jednego lub 
dwóch świadltów, j eż eli dłużnik nie jest obecny, lub 
kom ornik go wy dal ił, chyba że zachodzi obawa, iż 
wsku tek slra ty czasu na przywołanie świadków egze
kucj a będzie udaremn ion a . 

§ 3. Świadkami mogą być także członkowie 1'0-

d z.i ny i d{)m ownicy dlużnika . 

§ 4. ŚwiadJwwlC nie otrzymują wyn agrodzenia. 

Art. 552. 

Jeżeli potrzeba .zas i ęgnąć op inji biegłego, 
komorni k w zywa jednego lub kiiku biegłych. 
Biegły, który nie jes t stałym biegłym s,ądowym, skła
da wobec 'komornika z3.pe-.vni.e nic sumie,nnego i bez
s,la-on.ncgo spełnieni a obowiązku. 

Art. 553. 

§ 1. Jeżeli cel egzekucji tego wyma~a, 
k omornik zarządzi otworzenie pomieszczeń i schow
k ó w dłużnik a oraz przeszuka jego rzeczy, mie
szkanie i schow ki . Gd yby to nic wystarczało, 
k omornik m O;: 8 prz e szukać nawet odz i eż, którą dłuż
nik ma na sobie; k omornik może to uczynić również, 
gdy dłużnik chce s i ę wydalić lub zachodzi podejrze
nie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które 
ma przy sobie. 

§ 2. Do przeszukania odzieży u osoby płci żeń " 
sklej komornik wezwie kobietę. Przeszukanie odzie 
ży u osoby wojskowej przeprowadzi w obec.ności 
komornEika or,gan wojskowy, 'Wyznaczony prz'cz wła
dzę wojskową. 

Art. 554. 

Pokwitowanie komornika ma taki sam sku
tek, jak pokwitowanie wierzyciela, jednak nie 
zwdnia wierzyciela on obowiązku wykonan:;t cLyn
ności, potrzebnej do w ykrc :;Icnia obciążeń z księgi 
h:potecznej lub z r,ejeslru. 

Art. 555. 

Po ukollczen,iu postępowania egzekucyjne
go należy na tytu le w ykonawczym zaznaczyć 
wynik egzekucji i tytuł zatrzymać w aktach, 3 je
żeli ś .... tadczenia, objęte tytułem, me zostaly Laspo· 
kojone całkowicie, tytuł zwrócić wierzycielowi. 

R o z d z i a ł IV. 

Zawieszenie i umorzenie postępowania. 

Art. 556. 

§ 1. Postępowanie podlega zawieszeniu, je
żeli okaże się, że wierzyciel lub dłużnik nie ma 
zdolności procesowej i nie ma zastępcy ustawowego, 
z wyjątkiem prz:ypadiku, .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 ustawowy wierzyciela lub dłuż
nika, jako też kurator dłużnika, mogą zaskarżyć po
stanowienia sądu oraz czynności komornika, odno
szące się do czasu, kiedy strona n:e miała należytego 
zastępcy. Termin do zaskarżenia bieg,nie od daty, 
kiedy zastępca ustawowy lub kurator otrzymał za
wiadomienie o toczącem się postępowaniu, albo od 
daty, kiedy zgłosił ucz estnictwo swoje w postępo
waniu. Powtórzenia czynności już dokonanych mai
na żądać tylko wtedy, gdy przy wykonaniu czynno
ści zaszło naruszenie praw strony, nie mającej zdol
ności prQcesowej. 

Art. 557. 

§ L · Postępowanie zawiesza się również 
w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika. Po
stępowanie będzie na wniosek strony interesowa
nej podjęte z udziałem następców prawnych zmar
łego. 

§ 2. Jeżeli następcy prawni dłuinika nie oh
jęli spadku albo nie są znani, sąd na wniosek wie
rzyci,ela ustanowi kuratora celem zastąpienia zmar
łego dłużnika. 

Art. 558. 

Postępowanie egzekucyjne zawiesza się nadto: 
1) na żądanie wierzyciela; 
2) w czasie zawieszenia czynnoścI sądu wsku

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

nych. 
Art. 559, 

§ 1. Sąd może na wniosek zawiesie w ca
łości lub w częSC.l postępowanie egzekucyjne, 
jeżeli wniesiono skargę na czynności komornika lub 
zażalenie na postan.owienie sądu. Zawieszenie po-
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stępowania sąd może uzależnić od złożenia zabez
pieczenia prz.ez dłu ż nika. 

§ 2. Jeżeli dłu żnik zabeznleczv snełn i enie swe
go ol ~ WiąZlku, sąd mClż e u:hy iić d,akD~an,e czynności 
egzekucyjne z wyjątkiem za· j ę:;ia . 

§ 3. Sąd może odmówić zawiesze nia poslępo
wania albo już zawieszone postE:powanie podj ą ć na 
nowo, jeżeli wierzyc ie l zab ez p ieczy wynagrodzenie 
szkody, jaka wskut ek dalszego postępowan ia może 
wyniknąć dla dłużnika. 

Art. 560. 

KO!-::ornik wstrzyma się z dokonaniem czyn
ności, jeżeli przed jej rozp J czGciem dłużnik zło
ży dowód na piśmie , nie budzący wątpl iwo ści , 
że obowi.ązku swego do ~ cłn,ił, albo że w~ 'er?;'{~i21 
udzielił mu zwłoki. O w, trz ym:tn;,u c,zyon:Jści ko
morni'k z.awiad.orni wier.zyc.icla. 

Art. 561. 

§ t. Postępowanie egzekucyjne będzie umorzo
ne w całości lub w części: 

1) jeżeli okaże się , że egzekucja me należy do 
organów władzy sądowej; 

. 2) na wniosek wierzyciela; 
3) jeżeli p:-awomocnem orzeczeniem tytuł 

egzekucyjny wstał pozbawiony skutków prawnych; 
. 4) jeżeli okaże się, że egzekucja ze względu na 

jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopu
sz.czalna; 

5) jeżeli egzekucję skierowano do mają tku, 
z którego według klauzuli wykonalności dłużnik nie 
odpowiada; 

6) jeżeli jest oczywiste, że z egzzkucji nie uzy
ska się sumy wyższej od kos ztów egzekucyjnych. 

§ 2. W przypadkach, wskaz.anych w p. 1). 4) i 6) 
§ 1, umorzenie postępowania następuje z urzędu. 

§ 3. W przypadkach, wskazanych w p . 4) i 5) 
§ 1, komornik, jeżeli nie może niezwłocznie powziąć 
postanowienia o umorzen iu, zaw:esza postępowanie 
aż do czasu powzięcia posbnowienia. 

§ 4. Pos tępowan ie b~ dzie umorzone również 
w innych przypadkach, prawem przewidzianych. 

Art. 562. 

§ 1. Postępowanie egzekucyjne umarza się 
z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w cią
eu trzech lat nie popierał egzekucji lub nie żą
dał podjęcia zawieszonego postE;powania. Termin po
wyż·szy bie gn ~ e od dnia dok onania o's tat niej czynności 
egzekucyjnej, bądź też od us tania przyczyny zawie
szenia postępowania. 

§ 2. Umorzenie postępowania egzekucyjnego 
powoduje uchylenie dokonanych czynności egze ku
cyjnych, lecz nie tamuje w ierzycielowi możności 
wszcz ęcia ponownej egzekucj.i, chyba że egz.ekucja 
wogóle jest niedopl1szczalna . 

§ 3. Na wniosek wierzyciela lub dłużnika ko
mornik wyd a zaświadczenie o umorzeniu postępo
wania. 

Art. 563. 

W przypadku, gdy wierzy.~iel .,ma w ~w~
iem władaniu rzecz ruchomą d!użmka, na któ
rej służy mu prawo zastawu, egz.ekucja, skierowana 
do innej cz~ści ma jątku, b ę dzie na wn;osek dłużn ika 
umo', zon:!, e 7e!i z W:lrto ~-:: t2j r z.:czy wierzyciel mo
że być całkowicie zaspokojony. 

Art. 564. 

Przed zawieszeniem lub umorzeniem postę
powania należy wysłuchać wierzyciela dłuż
nika, wyjąwszy gdy istni e je j uż prawomocne orze
czenie, uzasadniaj ąc e umorzenie posl;;puwania, lub 
gdy zawieszenie bc\dż umorzenie ma nastąpić z woli 
wierzyciela albo z samego prawa. 

Art. 565. 

Na postanowienie sądu co do zawieszenia 
i umorzenia post\(powania służy zażalenie. 

Art. 566. 

§ 1. Dłużnik może w drodze powództwa żądać 
umorzenia egzekucji w całości lub w cz ę ści: 

1) jeżeli przeczy zdarzeniom, na których opar
te było wydanie klauzuli wykonalności, i 

2) jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego 
nas1tąpiło zdarzenie, w' kutek któr?go zobowi vanie wy
gasło albo nie może być egzekwowane . Gdy tytułem 
jest wyrok sądowy, dłużnik może powództwo oprzeć 
także na zdarzenia·ch, które nast Wiły po zamknhciu 
rozprawy. Zdarz,en :a te powinny być stwierdzone do
wodem na p'śmie, dołącz onym do pozwu. 

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

§ .5. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł, po
chodzący od władzy administracyjnej, do orzekania 
o tern, że zobowiązanie wygasło lub nie może być 
egzekwowane, powołana jest władza administracyj
na, od której tytuł pochodzi. 

Art. 567. 

§ t. Osoba trzecia może w drodze po
wództwa żądać zwolnienia od egzekucji przedmiotu, 
jeżeli egzekucja, do tego przedmiotu skierowana, na
rusza. prawa tej osoby, a w szczególności: 

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

rzecz.Qwe, a ustawa nie na kazuje tego prawa w inny 
sposób w egzekucji uwzględnić; 

3) jeżeli przedmiot nie należy do dłużnika, 
a osoba trzecia ma prawo zażądać zwrotu te~o przed
miotui 

4) jeżeli na korzyść osoby trzeciej istnieje obo
wiązujący dla wierzyciela zakaz zbywania. lub ob
ciążania przedmiotu. 

§ 2. Powództwo należy wytoczyć przed ~d 
rzecznwo właściwy, w którego okręgu prowadzi się 
egzekuc.ję. 
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§ 3. Zapozwać na,leży wierzyciela, a także dłuż
nika, jeżeli powództwo przeciwko niemu oparte jest 
na tej samej zasadzie faktycznej i prawnej. 

Art. 568. 

§ 1. W pozwach, przewidzianych w dwóch 
poprzedzających artykuła ch, powód powinien przy
toczy ć wszystkie zarzuty, które w tym czasie mógł 
zgłosić; VI dalszem postępow<:tniu traci prawo ko
rzystania z tych zarzutów, jeżeli nie zgłosił 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. 569. 

§ 1. Przeciwko osobom, które z uwagi na 
stosunki międzynarodowe w myśl przepisów ko
deksu niniejszego nie mogą być pozywane przed 
sąd, nie może być także prowadzona egzeku
cja, chyba że chodz,j o sprawę, w której te 
osoby podle gają sądowi. 

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

§ 3. W razie wątpliwości, mogących zajść przy 
stosowaniu tych przepisów, sąd powinien zwrócić się 
do Ministra Sprawiedliwości o opinję. 

Art. 570. 

Nie podlegają egzekucji: 
1) niezb ędne dla dłużnika lub członków jego 

rodziny: sprzęty domowe, pościel, bielizna i ubra
nie codzienne; 

2) przyrządy, używane z powodu ułomności 
przez dłużnika i członków jego rodziny; 

3) zapasy żywności i opału, niezbędne dla dłuż
nika, jego rodziny i jego służby na okres jednego 
miesiąca; 

4) krowa dojna albo dwie kozy lub trzy owce 
wraz z z.apasem paszy i ściółki aż do czasu najbliż
szych zbiorów, o ile zwierzęta te są niezbędne do 
wyżywienia dłużnika, jego rodziny i jego służby; 

5) przedmioty i surowce, niezbędne na okres 
jednego miesiąca do osobistego zarobkowania dłuż
nika, pracującego fizycznie; 

6) przedmioty, niezbędne do pełnienia służby 
lub wykonywania zawodu, oraz przyzwoite ubranie 
dłużnika, pracującego umysłowo; 

7) u dłużnika, pobierającego periodycznie stałą 
płacę, pieniądze w kwocie, która odpowiada nie 
podlegają ce) epzekucji części płacy za czas do naj
bliższego terminu wypłaty; 

8) u dłużnika, nie otrzymującego stałej . płacy, 
pieniądze, niezbędne dla niego i jego rodziny na 
utrzymanie prz,ez dwa tygodnie; 

9) przedmioty, dane dłużnikowi dla poratowa
niajego i jego rodziny w razie klęski z powodu nad
zwyczajnych wypaclków, choroby lub śmierci, oraz 
pieniądze, podarowane mu w tym celu albo dane ty
tułem pożyczki, o ile iych przedmiotów i pieniędzy 
dla celów tych jeszcze potrzebuje; 

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

11) ordery i odznaki honorowe, obrączki ślub
ne, listy, papiery b.miiijne i inne papiery osobiste 
dłużnika oraz jego książki rachunkowe; 

12) przedmioty codziennego użytku potrzebne 
dłużnikowi, które mogą być sprzedane tylko za bez
cen, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową; 

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

Art. 571. 

§ 1. P rzedmioty, stanowiące na podstawie 
przep;sow prawa prywatnego przynależność nie
ruchomośc i lub rzeczy głównej, nie podlegają 
egzekucji oddzielnie od nieruchomości lub rz,eczy 
głównej. 

§ 2. Nie podlegają również egzekucji oddzielnie 
od całości przedmioty, niezbędne do utrzymania ru
chu kopalni, kolei, komunikacji morskiej, śródlądo
wej, powietrznej, pocztowej, telegraficznej lub tele
fonicznej, wreszcie do pr,owadzenia szpitala lub 
apteki. 

Art. 572. 

Nie podlegają egzekucji: 
1) uposażenie służbowe, wpłacone na konto 

czekowe Pocztowej Kasy Osz.czędności lub innych 
instytucyj, wykonywających czynności bankowe; 

2) sumy i świadczenia w naturz.e, przeznaczo
ne na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach 
służbowych oraz wydatków, związ.anych z prz,esie
dleniem emerytów; 

3) żołd oraz wszelkie inne należności służbowe 
i uboczne niezawodowych podoficerów i szeregow-
CÓWj 

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

dek choroby i zasiłki pieniężne z tytułu zabezpiecze
nia na wypadek bezrobocia; 

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

Art. S73. 

Nie podlegają również egzekucji prawa, któ-
rych wykonywanie związane jest wyłącznie 
z osobą dłużnika. 

Art. 574. 

Nalcżnośd pośmiertne, wypłacone tytułem 
zapomogi lub zaopatrzenia jednorazowego pod' 
jakąkolwiek nazwą albo z tytułu ubezpiecze
nia kosztów pogrzebu, podlegają egzekucji tylko na 
zaspokojenie kosztów pogrzebu. 
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Art. 575. 

§ t. Uposażenie słu7bowe i zaooatrzenie 
emerytaine (uposażp.nie emerytaIn::!, pen~ja wdo
wia i sieroca) osób, będących w publiczno
prawnym stosunku służbowym, pracowników samo
~'ządowyc;h oraz di,ety posbw i senltoró w, wyaagro
-dzenie pracowników umysłowych i r obotn ~ków, tu
dzież świadcz,enia powtarzające się, których celem 
j,est'l.apewnienie utrzymania, na,leżnego z ty : ułu: 
alimentów, renty za ulratę zdolności d(; pracy, ubez
pieczenia, wsparcia hlb z jakiegokolwiek innego ty
tułu prawnego, jeżeli nie pucwyż 3 z a jątysi1,ca dwu
stu złotych miesięcznie, - p o d legają egzekucji w je
d.nej piątej częśc il, a na z:'lsp'okoj 'zru~e .na k:ż rrQś ci aU
mentarnych także w drugiej piątej cz ~śc i , przyc.zem 
.zawsze suma stu złoly-::h m ! 'esiię::znie walnia j ,esŁ od 
-egzekucji., chyba ż,e d'o(;hocL:Jn2 są 'nale 7 TlDś:i ttli
,mentaruc. Jeż,eli d:luŻinik otrzymuje m \es~ęcznie po
' wyżlej tys,iąm dwustu złotych, eg,zckucji podkga n " d
t,~ połowa caJej przewyżki, a n'l zaspokojenie n.a leż
nlOścialimentarnychrówn,ież i druga polov"a. 

§ 2. Przy 'zbiegu ~gzekj1': i i: należnościl alimen
Łamych z egzekucj ą ilnnych nal.eż n ości j edn.'l uiąta 
~.zęŚć p:odleg,a egzekucji za v,rszy stke dłu ~ i o ~ółem. 
,dll"UJga zaś część piąta na zaspokojenie siamych tylko 
Jlależności al:imentar~ych , o ileby pierwsza część na 
n~e przy zbi'egu ·z i'llU1emi wierzy tel '1 ()I.; c ;ami· nie wy
star,c,zała. \V ed,ług tej samej Z/asady podlega egze
kocji przewyżka ponad! tysiąc dW1eśc~e złotych mi.e
SJięcznk 

· , § 3. Dodatki., które dłużnik otrzymuje na utrzy>
manie członka rodziny, podh., gia j ą w całMci egzeku·::ji 
na zaspokojeni,e należno<śe,i alim~nta.rnych tego człon
ka prz,ed ,iJn.nlemi nal.eżności,ami. 

§ 4. Uposażenie oraz zaopatrz.euie emerytalne 
.osób woiskowych podlega egzekucji według przepi
sów szczególnych. 

Art. 576. 

§ 1. Dochody, wymienione w artykule po
przedzającym, oblicza się wraz z wszystkiemi 

· dodatkami i wartością świadczeń w naturze, lecz 
po potrąceniu podatków, składek emerytalnych 
i opłat publicznych, należnych z ustawy. 

§ 2. Jeżeli dłużnik otrzymuje dochody z kilku 
źróoeł, wymienionych w artykule poprzedzającym. 
po d st.a wę obliczenia stanowi suma dochodów. 

Art. 577. 

§ 1. Egzekucja należności pieniężnych. przy
padających od Skarbu Państwa, jest dopu
szcz,alna tylko celem zrealiz'owania umownego 
prawa z,astawu lub hipoteki umownej . W innych przy
padkach wierzyciel celem otrzyma'1ia n'lhż':1of.::i 
pieniężnej składa tytuł egzeku9yjny bezpoiś redn'o od
powiedniemu urzędowi, który obowiązany jest nie
zwlocznie naLeżność uiścić. 

§ 2. To samo stosuje się odpowiedniro do należ
ności, przypadających od przedsiębiorstw państ,'ło-

· wych "Polskie Koleje P,ańsŁwowe" i .. ,Polska Poczta. 
Tele2raf i Telefon", 

Art. 578. 

§ 1. Ograniczenia egzekucji naieźności pielllęz
nych, p rzypadaiacych od związku komunalnego, za
warte są w prz,episach szczególnych. 

§ 2. Egzekucja należności pieniężnych przeciw
ko zakładom, uznanym przez woj ewódzką władzę 
administracji ogólnej za posiad'ljące charakter uży
teczności publiczn.ej, jest niedopuszcnlna z tych czę
ści majątku, które władza ta uzna za n.~e pod1zgają
ce egzekucji ze wz,ględu na interes publiczny. 

Art. 579. 

Na postanowienie sądu co do ograniczeń egze
kucji służy zażalenie. 

. Tytuł drugi. 

Przepisy szczegółowe o egzekucji. 

Dział L 

Egzekucja należności pieniężnych, 

Rozdział L 

Egzekucja z ruchomości, 

Odd1ział 1. 

Zajęcie. 

Art. 580. 

Egzekucja z ruchomości należy do komornika 
tego sądu, w którego okręgu znajdują się ruchomości. 

Art. 581. 

§ L Do egzekucji z ruchomości komornik przy
~tępuje przez ich zajęcie. 

§ 2. Zająć można ruchomościdłużn:ka. będlce 
bądź w jegDwładaniu, bądź we władaniu samzgo 
wi,erzyciela, który do nich skierował egzekusję. Ru
chomo~ci dłużnika, będące we władmiu oS Cl by trze
ci'ej, można zająć tylko wówczas, gdy ona wyraźnie 
zgadza się na ich za jęcie. 

§ 3. Nie należy z,aimow'l.ć więcej ruch')maści 
pOl1!ad te, które są potrzebne do' zaspokojenia należ
ności i: koszt.ów egzekucyjnych. 

Art. 582. 

§ 1. Egzekucja z ułamkowej CZęSCI rzeczy 
ruchomej, będącej wspólną własnością kilku 
osób, odbywa się w sposób, przewidziany dla egze
kucji z ruchomości, z zastrzeżeniem, że sprzedaży 
podlega tylko udział dłużnika we wspólnej rucho
mości. 

§ 2. Innym współwłaścic.ielom łączn i e służy pra
wo żądania, aby był,a sprzedana cała rzecz. 

Art. 583. 

§ 1. Komornik dokonywa zaj ęcia przez wcią
!!nięci,e ruchomości do protokółu zajęcia. 
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§ 2. Przy zaięciu , a jeżeli dłużn;k jest ni eobec
ny, to niezwłoczllie po otrzymaniu odpisu protokó łu 
zajęcia , dłużnik win e 1 wymie n ić komor:1i!w!Vi znaj
duj ące się w i e ~:l whd', 'liu rUC'1lITI03:i w :l ' d ~m 
których OSO'OI:1 [;'Z l?c:;; :i s:uży pra\'o ż ~ d .\ ; il lW -J !' 

nier1.i3. ich od e g ;::~ .,,: ' :. ze W"" 'Ll. :ln ' 'mdr:s ,1 ty:!! 
esób, Komorni!, zaw .i.l doml o Luj"ciu O&uuy, w~ha~~ a' 
De prz~z dłużnika. . 

Art. 584. 

Jeżeli dłużnik przy z.aięciu odmawia komor
nikowi WY1aSOlen lub daje wYlasnlenia świado
mie nieprawdziwe, sąd może na wn iosek komornika 
skazać c:Lłużnika po wysłuchaniu go n,a grzywnę do 
pięciusfet złotych. 

Art. 585. 

Jeżeli komornik odracza dalszy cią~ zaję
da, powinien stosownie do okolicznoś ci poczynić 
zarządzenia, zapobiegające usun.ęc,Lu ruchomości 
jeazcze ni,ezajęlych. 

Art. 586. 

§ 1. Je żeli wierzyciel żądał, aby zajęcie 
odbyło się w jego obecności , komornik zawiado
mi go o term;nie, w którym zajęcie ma być dokonane. 

§ 2. J eżeli wi,erzyci.el pomimo zawiadomienia n ie 
stawił się, komornik dokona zajęcia w jego nieobec
ności. 

§ 3. Jeżeli komornik, nie zawiadomiwszy wie
rzyciela, dokonał za j ęcia w j,eg'J nieo'nctlo,ki, wie
rzyciel może żądać sprawdzenia zajęcia z jego 
udziałem. 

Art. 587. 

§ 1. Jeżeli zajęte JUZ ruchbmości mają 
być zajęte na zaspoko jenie innej jesz,cze wierzytel
ności, komorn ik dokona n,owego zajęcia przez zazn.a
czenie go w 'Protokóle pi erwszego zajęcia bez wcią
gania poszczególnych ruchomości d o pro~okólu, 

§ 2. Wierzyciel może żądać , aby komornik 
sprawdził ruchomości, zajęte na podstawie protok ółu ; 
sprawdz.enie to komornik stwierdzi w tym protokóle. 

Art. 588. 

§ 1. Komornik Q.znac.za w prot.okóle z.ajęcia 
wartość każder zajętej ruchomości. 

§ 2. Jeż.eli komornilk uzna, że w celu os,zacowa
nia należy przywołać biegłego, albo j ,eżeli wierzyciel 
lub dłużnik p odnoszą zarzuty, oszacowanie przez 
biegłego odbę dzie się przy samem z.ajęc.iu, a gdyby to. 
nie było możliwe - w dniu licytacji. 

§ 3. Rzeczy ze z łota, platyny i sr'ebra nie mogą 
być oszacowane poniżej wart,ości kruszcu z IUwzględ
nieni,em kosz tów przetopienia. 

Art. 589. 

§ 1. Do oszacowania, zarządzonego w myśl 
artykułu poprz,edzaj ącego, komornik powoła je
dnego bie2łego. Jeżeli mają być oszacowane rucho.-

mości rozmaitego rodzaju, a ni em'l biegłego, któryby 
mógł oszacować wszystkie rucho :11'Jści , komo'l." nik po
wota biegł ~ go do osz :t:::.owan ',;t każdej z oJrębnych 
grup rudlOli1osci. 

§ :2 :, ; ( ';' ,1, z : (" :'l ea uS' ćt : ;V/:niJ p rzez b " głe-
gr), IJ . W ; ],, ·, dUZ') ( " , ", y na k, .s .. , y liUl .. -. \.H': ",,, •• , e
dn :ą, U Ln:'i.:ZOllą p , .. ez kO Hlu' r.. :.a. 

Art. 590. 

§ 1. Na każd ej zaj c; tej ruchomości komornik 
umieści ZHil k, ujawn iaJący nazewnąlrz Jej za
JęCIe, .a 
sposób. 

j 'eżeli t'o n ie jest możliwe, ujawni je w inny 

§ 2. Za jęte ruchomości komornik pozostawi we 
władaniu osoby, u której je zajął, jednak z ważnych 
przyczyn może w każdym stan,je pos t ępowan.ia oddać 
je pod dozór innej osoSie, nie wyłączając werzy
ciela, choć!)y to było związ.ane z kon~ecznością ich 
przeniesienia. 

§ 3. Osoba, w której wład aniu pozostawiono za
jęte ruchomości, sprawuje obo .viązki dozorcy. 

§ 4, Dłużni~ owi i dozorcy komornik cloręc.za od., 
pis protokółu z,aj ęcia. 

Art. 591. 

§ 1. Jeżeli z.ajęte ruchomości pozostawio
no w pomieszczeniu, należącem do dłużnika, i do
zór powi'erzono j,emu sa m emu lub czł::J'll kowi jego ro
dziny, ra zem z nim mieszkają:::emu lub pracuj3,-:::emu, 
dozorc.a ma prawo zwykłego używani'a rzec,zy, byle
by przez tarzeez ni e s trac:ła na wartości . To samo 
stosuje się do przypadku, gdy ruchomości z,ajęt.o u in
nej o.soby i pozostawjono pod jej d.ozorem, jeżeli oso
ha ta uprawniona jest do używania rzeczy. 

§ 2. W innych przypadkach dozorca n'ie ma pra
wa używać ruchomości, oddane j mu pod doz.ór. 

Art . 592. 

§ 1. Dozorca obowiązany jest p,rz'e cho wy
wać oddane mu pod doz:ór ruchomo·ści z taką 
starannością, by nie straciły na warto,śc i, i oddać je 
na wezwanie komorn i!ka lub stosownie do orzeczenia 
s,ąclu, albo na zgod<ne wezwanie obu stron. 

§ 2. Dozorca nie odpowiada za uszkodz,en:ie 
przypadkowe lub wynikłe wskutek siły wyższej. 

§ 3. Dozorca obowiązany jest zawiadomić ko
mornika o z.amlerzonej zmianie miejsca przechowania 
ruchomości. 

Art. 593. 

§ 1. Dozorca może żqda.ć zwrot u wvdat· 
kó w za przechowanie oraz wynagrodzenia z';' do
zór odpowiedni.o do poni,esiońych trudów. 

§ 2. Sumę \vydatków i wysokość wynagrodzen.ia 
ustala komornik, Q cżem z.awiadamia stwny i do
ZQrcę· 

Art. 594. 

§ 1. Komornik moie z, ważnych 
czyn zwolnić dozo.rcę i ustanowić innego. 

przy-
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§ 2. Zmianę dozorcy zarządzi komornik po wy· 
słuchaniu stron , chyba że konieczna jesŁ natychmia~ 
,. .. towa z..rniana. 

Art. 595. 

Z powodu uszkodzenia lub zaginięcia za~ 
jętych ruchomości podczas przewożenia albo prze
syrki lub podczas ich p rzechowywania u dozorcy 
dłużnikow~ nie sluży żadne roszczenie do wiuzy
ciela. 

Art. 596. 

Minister Sprawiedliwości moie w drodze 
rozporządzenia zarządzić utrzymywanie osobnych 
pomieszczeń do przechowywania i dozorowania 
zajętych ruchomoi.ci oraz ich sprz,edaży. 

Art. 597. 

§ 1. Zajęte pieniądze użyte będą przez 
komornika na z,as'pokoj enie wierzyc ieli, a jeżeli nie 
wystarczają na zas,pokofenie wszystkich w:,erzycieii, 
złożone będą do depozy tu sądowego celem podziału. 
Również llłożone będą do d,epozytu sądowego, j eżeli 
został zgłoswny zarzut, iż o~obie trzecie j służy do 
tych p;ier~: ędz;y prawo, które stan.owi przesZikodę do 
wyd,ania ich wierz,yc'ielowi. 

§ 2. Sąd wyda pieniądze wierzycielowi, jeżeli 
w ciągu trzech tygodni n,j'e będzie złożone orzeczenie 
wlaścriwego sądu, unieważniające Zlajęcie lub wstrzy· 
mujące wydanie pieni~dzy. 

§ 3. Na postanowienie sądu służy 'zażalenie. 

o d d zia ł 2. 

Sprzedaż. 

Art. 598. 

Na wniosek wierzyciela komornik przystępuje 
do sprzedaży ruchomości. Sprzedaż odbywa się przez 
licytację publiczną. 

Art. 599. 

§ 1. Komornik wyznaczy termin licytacji 
tak, aby licytacja odbyła się między piętnastym 
a trzydziestym dniem od d,aty z.ajęcia albo .od daty 
zgłoszenia przez w:erzycie.la wn:osku o sprzedaż, 
jeżeli wn.ios'ek ten z:g;ł!Qszony był po zajęciu. 

§ 2. Komorni,k wyznaczy te,rmin na dzień wcze
śniejszy niż piętnasty od daty zajęcia, je.żeli rucha· 
mośc;i ulegają szybkiemu z,epsuciu lub jeżeli wskutek 
opóźnienia sp.rz,edaży straciłyby znacznie na war
tośoi, albo jeżeli przechow.anie pociąga za s.0bą koszty 
zlbyt wielkie w s'tosunku do ich wartości. 

§ 3. W razie wniesienia skargi na zajęcie sąd 
nie jest uprawniony uo wstrzymani,a sprzedaży ru
chomości, ulegających szybkiemu zepsuciu. 

Art. 600. 

§ 1. Papiery na okaziciela, pieniądze za· 
graniczne il inn.e ruchomości, mające cenę targową 
lub giełdową, komornik s,przeda z wolnej ręki po kur-

sic dz.ienn ym. Jeżeli sprzedaży nie da się osiągnąć 
w oiągu tygodnia, kornDrnik na wn'iosek jcdnzj _ze 
strOI! prześle ruchomości komom;ko;vi inne.go sąduj 
tnajdującego się w wi,ększym ośrodku handlowym. 
celem ich sp,fzedaży z wolnej rę ki z,a cenę targową 
lub gidd:ową, pod wa runJkiem wszakże, że strona ż ą
dająca złoży w termin.i~ oznaczonym sumę potrubną 
na koszty przesyłki. Z powodu u3zb.dzenia Iu,b z,agi
uięcia ruch oillJ ś c i podczas przewożenia alb;) prze
syłld d lużnikow,j n.ie służy żadne r:oszczenie do wie" 
rzyci,ela. 

§ 2. Jeżdi sprz,edaż z wolnej ręki nie dojdzie 
do skutku, komornik dQkona sprzedaży przez licy
tację publiczną. 

Art. 601. 

§ 1. Licytac:a odbędzie się w miejscu, gdzie 
się znajdu;q ruchomości. 

§ 2. Licytacja na wniosek jedne j ze stron odbę" 
dzie si,ę w innem miejscu, jeżeli to może dać korzyst
niejszy wynik. W tym celu komorn ;k zarz ądzi prze
wtiezi,enie ruchomości na inne mi:::jsce, a w razie po· 
trz,eby n-awct prześle je komornikowi in nego s 'ldu. 
Z p owodu uszkodzenia lub zagin ;ęc':a rll :homJści 
podczas przewożenŁa albo przesyłki dłużn .kowi nic 
służy żadne ro-szczenie do wie:rzyciela. 

§ 3. Komornik od.mówi przewozu lub przesyłki, 
jeżeli s t rona, która wnios.ek zgło;;iła, nie złoży w ter
minie, przez komornika oznaczonym, sumy pot rzebnej 
na koszty, związ.ane z przewozem Lub przesyłką. 

Art. 602. 

§ 1. Komornik ogłosi o licytacji przez obwie
szczenie, w którem wymieni: 

1) miejsce i czas licytacji; 
2) .ftlc.homości, klóre mają być sprzedane, z po

daniem ,ich rodzaju i łącznej s.umy OSz,'lcowania; 
3) miejsc,e i czas, kiedy można oglądać rucho

mości. 
§ 2. Od?isy obwieszczenia komornik doręczy 

stronom oraz dozorcy najpóźniej w terminie, przicwi
d zianym do ogłoszenia obwieszczeń, 

Art. 603. 

§ L Najpóźniej na tny dni przed licy
klCją, a gdy licytacja ma s i ę odbyć wcz.einiej niż po 
piętnastu dniach od daty zajęcia, na jeden dzień 
przed licytacją, komornik umieści obwieszczenie o li
cytacji na drzwiach zewnętrznych domu, gdzie s i ę 
ma odbyć licylacja, oraz prześle obwieszczeni,e do 
ogłoszenia we właściwym urzędzie gminnym, a nad
to , gdy uzna to za potrzebne, zarządzi ogłoszenie in
nym sposobem, w danej miejscowości przyjętym, ce
lem rozpowszechnienia wiadomości o licytacji. 

§ 2. Obwieszczeń nie ogłasza się w urzęcl.ach 
gmin mi ejskicb, będących siedzibą sądu okręgowego 
bądź jego wydziału zamiejscowe.go. 

Art. 604, 

§ L Jeżeli' wartość ruch omości, k tóre ma
ją być sprzedane, oznaczona zos tała na sumę wyż
szą niż pięćset złotych, komornik zamieści także jed-
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norazowe obwieszczenie w dzóeOlo,:ku poczytnym 
w danej miejscowości . O ile to jest motli we, zamiJ.st 
poszczególnych ouwieszc:zer. należy podawać zhioro· 
we obwizszczen.i,a lO term inach sprzedaży .rucho ITnś :i, 
c}lOćby należących do różnych dłużn ~ków ,i choćby 
terminy te przypadaly na różne dni. 

§ 2. Na wniosek i koszt strcny komomik z,arzą
clzi ogłoszenie również w inny odpowii:dni sposób, 
przez nią wsk azany. 

Art. 605. 

§ 1. Komornik l'O'Z,poczyna przetarg od wy
wołania ceny. która jest polową sumy oszacowa
ni.a.Cena wywołania jest najniżs,zą, za k,t6rą można 
.zbyć rucbomości. 

§ 2. Rzeczy ze złota , platyny i srebra wywołuje 
się w sumie oszacowani.a, nie mogą być one zbyte 
liacer'ę niższą od warto~ci k:ruszcu. 

Art. 606. 

§ t . Prz,etargu nie można rozpoczynać później 
niż w dwie godziny po c,zasie, oznaczonym w obwie
szczieniu. 

§ 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłuż
nik, komornik, jego ma łżon ek i dzieci oraz os'oby 
obecne na licytacji w charakterze urzędowym. 

Art. 607. 

§ 1. Komornik wystawia na ,sprzedaż ko
lejno poszcze ~ó lne ruchomości lub poszczególne 
grupy, obejmujące 'ruchomości tego samego rodzaju, 
.a zarazem wymien,ia sumę oszacowania i cenę wywo· 
łania . Dłużnik może żądać, aby ruchomości były wy
staw:one na sprzed'aż W1 kolejności przez niego, wska
zanej. 

§ 2. Przetarg odbywa się ustnie. 
§ 3. Zaofiarowa,na cena przestaje wiązać uczest

~tka licytacji, jeżeJ.i lnn1y ucz,estnik postąpił cenę 
wyżuą· 

Art. 608. 

. . ' Jeżeli: po wywołaniu nikt nie z,RoBaruje 
przynajmmeJ ceny wywołania, komo.rnik stwier
clz,a w prot.okóle, że lic,ytacja nie doszła do skutku. 

Art. 609. 

Jeżeli suma, osiągnięta ze sprzędaży czę
ści zajętych ruchomo ści, wystarcza na zasp'okoje
nie poszukiwanych należnośc.i i kosztów egzekucyj
nych, komornik pr:zerwie licy bację i zwolni pozostałe 
r'itcnomośc:i. zpiCld zaj ęda. 

Art. 610. 

Komornik udzieli przybicia, czyli: przy-
zh.a wlasność spr,ze danej ruchomości, osobie, któ
ra z,aoHarowała najwyższą cenę, jeżęli . po trzy
krotnem wezwaniu do dals'zych postąpień nikt więcej 
nie zaofiarował. 

A,rt. 61 t. 
§ 1. W ierzyci el lub dłużnik mogą zaskar

żyć u dz iel.o:1e prz ybicie w razi.e naru,szenia prze
pis ów o publicznym charakterze licYU:icji, o najniż
sz.ej cenie nabyc,ia i o wył ącz en i u od udzii ału w prze
targu. Ska rga pow,inna by ć zgło s zon a do proto kółu 
licyta cji. Niema skargi na ud ziebn;e przybicia rucho
.moki, ulega jących szybkiemu zepsu-:~ · u. 

§ 2, Na postanO\'v"ienie sąG.u, wydane na sku"; 
tek skargi, służy zlażn.l enie . J eż e li cena nabyci'a prze
wyższa pięćdz i esiąt tysięcy zło ty·ch. na posta n,owie
nie s ądu okręg'owego sluży da:lsze zażiiJlenie do sądu 
apelacyj nego. . 

§ 3. Gdyby sąd w ciągu dwóch tygo'dni ska'rgi 
nie rozstrzygn ął, n:abywca mJże się zrzec nabycia 
li .odebrać zapłaconą sumę. 

Art. 612. 

§ 1. Nabywca obowi ą zany jest c,alą cenę 
na bycia, jeżeli ta nie przewyższa pięciu tysięcy 
zlotych, u; ,ścić natychmias t po udzieleniu mu przybi
cia. JeżeI.i c,eny n,ie uiści, traci prawa, wyn,ikające 
z przybicia, i nie może uczestniczyć nadaj w licytacji, 
a komornik wznowi n i ezwłocznie przetarg na tę samą 
ruahomość, rozpoczynając c,d ceny wywołania. 

§ 2. Sąd na wniosek komornika nałoży na n~ 
bywcę, któ,ry nie uiścił nla tychmiast c a łej ceny, 
gr.zywnę w w,yso:kośai jednej piątej c,zęści ceny. 

Art. 613. 

Jeżeli cena nabycia przewyższ~ sumę pię
cLu tysięcy złotych , nabywca powmien złożyć 
natychmiast jedną piątą część tej ceny, nie mniej .ie
dnak niż pięć tysięcy złotych, resztę zaś do godzmy 
dwunastej dnia następnego . Nabywca, który w tym 
terminie nie z\apła ci reszty ceny, traci z;łożoną jedną 
piątą c.zęŚć, licytacja zaś uznana będzie za niedoszłą 
do skutku. 

Art. 614. 

Piąta częsc ceny, pobrana od nabywcy 
w my ';] dwóch poprzedzających artykułów, uży
ta będzie na zaspokojenie wi e,rzycieli, a gdyby to 
okazało się niepotrzebne, otrzyma ją dłużnik . 

Art. 615. 

§ 1'. Nabywca, który zapłaci' całą cenę, 
staje się właścic,ielem nabytej ruchomości i po
winiien ją natychmiast odebrać. 

§ 2. Ruchomości sprzedanych nie wyda je si.ę na
bywcy, jeZeli do protokółu licytacji zgłoszono skargę 
na przyblcie w przypadkach,' gdy taka skarga je&t 
dopuszczalna. 

Art.. 616. 

§ 1. Jeżeli' licytacja nie doszła do skut
ku, wierzyc1el może w ciągu dwóch tygodniżą
dać wyznaczenia drugiej licytacji lub przej ąć na wh
sność niesprzedane ruchomości lub niekltóre z nich 
w cenie nie niższej od trze'ch czwartych części sumy 
os.zacowania. 
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§ 2. Jeżeli egr.zkucję prowadzi kilku wierzy
cieli, pierwsze!ls lv.u przejęc i a ruchomo'ści na własno ,~ć 
służy ternu, który oharował najwyższą cenę, a przy 
równej oen.i,e temu, na którego ż ądanie wcześ niej do
kmano zai .. cia. Oświadczenie chęci prze jc;ci.l bę
d ; ~ie uwzgkdnione tylko wtedy, gdy wicrzyci,e l jedno
cześnie z wnioskiem z,łoży całą cenę. Własność nu
chl)mośc,i przechodzi na wierzyciela z chwilą zawla
domi,enia go o przyznaniu mu prz e jętej rze::zy. 

§ 3. Jeżeli w ciągu dwó::h tygodni nie zgłoszo
no wniosku Q wyznaczenie drug",e j Ecytacji, ani nie 
złożono ośw,iadcz;en.i,a o przejęciu ,l"uchomnści na 
WklJS.polć, komorn ik umorzy po~tępowanie ,co do ni,e
sprz,eJ.anych ruchomości . W razie sprzecznych wnio
sików różnych w~erzyci,eli, z któr ych jedni żądają 
Jlicytacji, a inn'i prze jęcia na własność, wyznaczona 
będzie drug,a licytac,ja. 

Art. 617. 

Na drugiej licytacji cena wywołania wy
nosi dw.ie piąte częśc i sumy 02zac owania, Jeżeli i na 
tej licytacji ruikt nie z,ao,fia,rował nawet ceny wywoła
nia, albo jeżeli licytacja nie doszła do skutku, wie
ifZ;ycielowi s.łuży prawo przejęcta ruchomości na 
własność w cenbe, wynoszącej połowę sumy 'oszaco
wania. 

Art. 618. 

W każdym .stanie postępowania, ,jednak nie 
wcześniej niż po uplywie dwóch tygodni . od 
zajęcia, komornik może na wniosek jednej ze s'tron 
~ po wysłuchaniu drugiej stmny sprzedać za j ęte ru
<::pomości z wolnej ręki z;a c,enę, któr:a musi być cO 
najmn~ej <O jedną c,zwartą wyższa od sumy oszaco· 
:\v'an:i:a. 

Art. 619. 

Nabywca, jeżeli jest jedynym wierzycielem 
egzekwującym, ma prawo swoją wierzytelność zali
czyć na cenę nabycia. 

Art. 620. 

Nabywca nie może domagać się unieważ
nienia nabycia; nile może również żądać zmni ejsze
lIlia ceny nabycia z powodu wad .ruchomości tub z po
wodu pokrzywdzen~a. 

o d d z ia ł 3. 

Wyjawienie majątku. 

Art. 621. 

'.' § 1. Jeżeli z protokółu zaj'ęcia 'Wynika, 
że z ruchomości należność nie będzie w całości 
!Zaspokojona, albo j 'eżeli osoby Łrze .:;.ie zgło ,iły . pra
wa, uz.asadnLające zwolnieni.e zajętych ruchom.1~c; i od 
egzekucji, a dłużnik ni'e ma w swem whdani u i.nnych 
ruchomośc,i, wys,tarczających n,a zasp '1koj,m1e, sąd na 
wn:osek wierzyciela nakaże dłużnikowi zł'oż ,mie wy
kazu swego majątku oraz przysięgi, że ze swego ma
,jątku ~w: adom:ę n;czego nie zatai:ł i że wykaz jest 
prra wcLzli wy i Zlll{Pd ny. 

§ 2 . Złoż.en'ta wykazu i przysięgi n,iie może~!l~ 
d.ać wierzyciel, którego ty tułem egzekucyjnym jest 
o.rzeczenie niepra womocn\e. 

§ 3. Na postanow i.enie sądu służy zażalenie. 

Art. 622. 

\Y/ie rz'yciel, choćby egzekucji z ruchomo-
SCl dłu.lnika nie 1 0 zpoczął, może na podstawie 
tytułu wykonawczego ż·ą J aĆ złożen :,a wykazu i przy· 
s i.ęg i , jeżeli uprawdopcdohni, że egzekucja .z ruch()" 
mośc.i nie da zaspokojenó:a j,ego należności. 

Art 623. 

§ L Wniosek ,Q nakazanie dłużnikowi z.ło~ 
żenia wykazu i przysięgi sąd rozpozna napo
siedzeniu niejawnem po wez,waniu i wysłuchaniu 
!Stron, j eżd.i się stlawią, a prz.ysi,ęgę odb1er,zie ' 1'0 
uprąwcmoc.nieniu się posltanowienia. 

§ 2. \VI wezwaniu do dłużnika będizie wymienlJO' 
.na tr e ść przepisów 'o sku~kach niestawiennictwa o'ra?i 
o ,sku tkach n;,e zł:oż e ni'a wyk azu lub p.rzysięgi, tudzież 
Q, skutkach odmowy odpowiedzi na zadane pyt.an,ia. 

Art. 624. 

§ L W wykazie dłużnik pOWllllen podać 
mle1 <,ce, w którem się znajduje jego mienie, oraz 
wskazać tytuły pr:awne .i dowody, dotyczące wymi~~ 
nianych . w wyk,azie wierzytelności i innych praw mą" 
jątkowych. . 

§ 2. Sąd' loraz za jego z{~zwolenliem wierzyciel 
może zadia wać dłuż,n'ikowi przed przys Lęgą pytania, 
zmierz:ające do wykryc.ia prz,eom;otów i pr,aw, do 
których mogłaby być skieorowana egzekucja. 

Art. 625. 

§ 1. Jeżeli dłużrlik bez usprawiedliwiaj1(' 
ceigo przyczyny nie stawił się do złożenia wi
kazu i przysięg i, albo, stawiwszy się, wykazu nie żło
żył, bądź odmówił odpowi,edzi lub ' złożenia przysię
gi, sąd na wnj as,ek wierzyc,iela zlastosuje ch:> dluhika 
przymus osohi'Sty według odpoNi'edn,ich przlep:ś6w 
kodeksu niniej sz,ego 'oraz z.agr.ozi mu dalszym przymu~ 
sem na przypadek, gdyby w ciągu tygodnia po zwol
nieniu n,i,e dopełni.! włoż,onego na niegJ obowiązku. 

§ 2. Przepisy te stosuje się również w dalszem 
postępowaniu. 

§ 3. Paymus osobisty na podstawie każdego 
poszcz.ególnego posŁanow,ie.nia nLe może trw,ać dłużej 
niż dwa tygodmi,e, ogólny zaś cz>as trwania przymusu 
ui,e może przewyższać sześciu miesięcy. 

§ 4. Na postanowienie sądu służy zażalenIe. 

Art. 626. 

§ 1. W czasie trwania przymusu osobi:" 
steg'o dłużnik może domagać się stawienia ' go 
przled sąd c'elem złożenia wykazu i przysięgi. Sąd, 
J11e wzywaiąc wierzycielu. niezwłocznie przyjmie wy
kaz ,ii odbi,erze przys~ęgę, poczem zwolni dłużn,ika. 

§ 2. Wi,erzyóel, który nue był obecny przy tych 
czynnośdach, ,może żądać ponowllie~ wICzwan.i:a dłu;ż-
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nika ,cel,cm z.adania. mu pytań, zmie:rzi:thcyc.h do wy
kryc.ia przedmiotów, do których mogłaby być skero
Wiana egzekucja. Niestawien,Jlictwo dłużn;ika lub od
mowa odpowiedzi pociąga z~:t s'0bą skutki, wym~zIlio
ne w artykule poprzedzającym. 

Art. 627. 

Dłużnik, który złożył prżysięgę lub odbył 
pt'Zymus osobisty w ciągu sześc.iu miesięcy, oho
wiązany jest do złożenia nowej przysięgi na żą
d'anie tego sn.mejo lub inn,cgo wi'c.rzyc :cla tylko wte
dy, gdy wi.erzycicl uprawd opodobni, że dłużn 'k na
był późr.i c j majątek, do któr,eg'o może być skerowa
:na egzekucj'a, albo gdy ,od czasu zlożeni.a przysięgi 
lub od'byc,ia przymusu osobisteg::> upłynął okr;es laŁ 
pięciu. 

Art. 628. 

Nie składa wykazu majątku i przysięgi oso
ba, znajdująca się pod opieką. Obowiązek ten cią
ży na ,opiekunie. 

R o z d z i a ł II. 
Egzekucja z wierzytelności pieniężnych i innych 

praw majątkowych. 

Art. 629. 

§ 1. Egzekucja z wie,rzytelności pienięż~ 
nych i innych praw majątkowyc.h należy do ko
mornika sądu, w którego .0kręgu dłużnik ma z.amie3z
kanie, a jeżeli w P,ols.oe n,ioe m:t z,am:.eszkania - do 
komorn ika sądu., w którego okręgu d.łużu,: k przebywa, 
a gdy miejsc,:t te nie są znane - do kOmo.rlli:ka s Cldu, 
w którego okręgu dłużnik ma przedsi,ębiJOrstw:l. 
Wszakże egzekucj a z innyc,h praw m1jątkowych poza 
wienyt,elnością należy przedewszystkiem clo komor
nika, w którego, okręgu prawo jest wykonyw,ane. 

§ 2. Jeżeli dłużnik n:,e ma w Poloc,e ani zami,esz
kania , ani mi,ejsca p~bytu, ani prziedsię'J.iiOrstwa, 
e.{!zeku.cja należy do komornika sądu, w którego okrę
,gu znajduje si,ę rzecz, stanowiąCia za bezpieczenie wie
rzytelności, lub innego· prawa ma jąb~ow2g0. Gdy za
bezpieczenia n:i,ema, egzekucja nalleży do komornika 
sądu, w któreg,o okręgu ma zamieszkanie ós o 'J,:t , zo
powiąz,an,a wobec dłużnika (d'łużnik wierzytelno,ści 
łub ;jnn,eg'O prawa majątkowego), a jeżeli' osob:l. ta nie 
ma z.am: ,eszkap~i'a - do, kommn:ka sądu, w :kt&rego 
lokręgu ona przebywa, w bTaku zaś i tych p:od'staw ..:....... 
do komornika sądu, w które.go okrę,guos,oba ta ma 
prze d siębilOr S two. 

Art. 630. 

§ 1. Egzekucja z wierzytelności i innych 
praw ma'jątkowych, związanych z posiadaniem 
dokumentu, przlen/os'ronrcgo p'rzez indos, lub doku· 
mentu, ,na nazwisko oznaczon.ej osoby wysta wioneio, 
któreg'o posiadanńe jest koniecz.nym warunkiem wy
lronan,ia prawa, należy do .k'OIlWirnika, w którego okrę
gu dokument się .z,n.ajduje. 

§ 2. Ten sam komornik, u którego wi~rzycicl 
zg,lasZJa wn10selk o z:ajęde ruchomości, [l/a podstawie 
t.ego wniosku dokon.a równiet zajęcia wie.rzytelności 

lub innych praw ma j ątkowych, zwi.ązanych 'z posia
daniem dokum 2,ntu, jeżeli znajdzj,c dokument w p.o
siadaniu dłużnika. 

Art. 631. 

§ 1. 'Do egzekucji z wierzytelności lub 
innego prawa majątkowego komornik przystę
puj,e prz,ez ich zajęo:::ie. Cel.em zajęckt kom,'Jrnik: 

1) zawiadomi dłużnika, że n .. e wolno mu zajętej 
sumy lub in'l1ego świad,,:zen,ia 'Odb:erać, ani ,ni~mi ,roz
porządz,ać, jalk również ni·e wolno mu roz'P'orz·ądzać 
z,abezpieczeniem dla nich ustanowionem; 

2) we,zwi,e dłużnika wi,erzy teln'::>i ci lub prawa, 
.aby lliależnej oru niego sumy lub świadcz.enj.a nie 
uiszczał dłu ':'n ikowi e.gzekwowanemu, a n,al.eż,n,e su
my zJożył komornikowlh lub do depozytu sąd:oNego. 

§ 2.. Jednocześnie komornik wezwie dłLlżnika 
zajętej wi,erzytelll{)ści lub prawa, aby w ciągu ty
g.odnia dożył oświadczenie: 

l) czy dłużnikowi należy si,ę od nriego zajęta 
wierzytelność, lub czy uznaj.e z.ajęte prawoj 

2) c.zy zajętą wienyŁ.elność uiści, czy też od
mawia uisz,czen5ai ,Z jarkiej przyczyny; 

3) czy i w j.akim sądzJe lub przed jaką władz.ą · 
toczy s.ię al.bo boc.zyla się s,pi'a w.a 10 Z'a jętą wi.erz yLel
t110ŚĆ lr.lb pr.awo.. 

§ 3. Zajęcie jest cLokonane z chwi1ą doręczen:ia 
weZWa!l1i.a dłużn.ikow~ zajęt.ej wie,l"'zy belno.ści lub 
prawa. 

Art.. 632. 

Skutki zajęcia powstają, chociażby wezwa
nie nie było jeszcze doręczone dlużnikowi za
jętej w,ierzyteln:oici lub pr.awa, je:beli z,awiad,onitenie 
:O z:ajęciu do.ręc:z,oue było jedn\ej z osób, biorących 
udział w akcie prawnym, dotyczącym tej wierzytel
ności lub prawa, a konttrahenrl tej osoby o tem wie
dział. 

Art. 633. 

Jeżeli prawo majątkowe, które ma być ~a
jęte, jest te.go rodzaju, lZ niema ,oznaczonej 
:osoby, obciążonej ob'Owiązkiem w.obec dlużnńka, za
jęcie j:est dokon)illne z chwilą doręczierua zawiadomie
nia dłużnikowi. 

Art. 634. 

Na żądanie wierzyciela komornik sporządzi 
opis zajętego prawa majątko,wego. 

Ad. 635. 

§ 1. Jeżeli ma być zajęta wierzytelność, 
prz.ypadajqca dłużnikowi od Skarbu Państwa lub 
związku komunalne,go, alho od instytucyj i fun~ " 
duszów w ich Zlarz.ądzie będących, z,a dłużnika wie
il"Zytelności uważa się urząd, który powoł.an')' jest do 
wydan,ia poLeclenńa wypł'aty. Na żądarne wierzyciela 
wezwan.i;e doręczone będ'zie także kasie, która ma 
dokonać wypł.aty dłużnikowi; kasa wst~zyma wypła· 
tę, choćby już otrzymala pol,ec.enie wypłacenia dłuż
n:ikowi należnej sumy. W skazan~e ur;zędu, który jest 
p.owołany do. wydania po~ecenia wypłaty, i kasy, któ" 
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ra . ma dokonać wypłaty , je.st ohowi ązkiem wierzy
ciela. 

§ 2. Wi,e rzyŁebość , przYP'l d:tjąca dłużniko'Ni 
od Skarbu Państwa !<ub związku kom :'l11aln~go z ty
tułu dostaw lub robót, nie może być zajęta przed 
uko,.1czeniem d:ast'awy lub roS'oty, chyba ż ? chodzi 
10 rosz.c.zen:a pracownikóN dłużn.; ika z tytułu pracy, 
wykonimc j p.rzy tej d,ostaw:e lub robocie. 

Art. 636. 

Dłużnik zajętej wierzytelności lub innego 
prawa majątkowego, kt óry na wezw anie ko
mornika ni'e z.łoż y ł niakży:eg.o o3 ,Viadczenia, n1.eza
leżnie od odpowiedzi,a lno ścj we dług zas,ad ,prawa 
p rywatnego za wy rządzonq przez to wierzyc ielowi 
szkodę na wnios,ek w;erzyci21a może być sku.any na 
grzywnę do dwu,tu zt,oty::l prZ2~ sr1> ~r:-Jllki s ':{e~o 
miejsca z!umiesizku',n; a, Przzd wycLwi'em orzec.zznia 
sąd wysłucha dŁużni.ka. 

Art. 637, 

§ 1. Wie,rzyciel do wysokości przypadają
cej mu sumy może z m'l cy samcQ,.o, njęcia wy
konywać wszdkife praw,a dlużnika celem poszukiwa
nia Z'aję ~ej sumy lub świa dczenia, 

§ 2, Na ż.ąd,a11lie wierzyciela komornik wyda mu 
odpow~edr'le zaIŚw l'adCZen1e , 

§ 3. 'X'ierzydel, wnoszący p:-Jwództwo prz,eciw
ko dłużnikowi :zajętej wi(~rzyLeln ośc. i lub i:nn e~o pra
WIl majątkowego, powinlen przypozwać dłużnika 
egZ;(:~kwowanego. 

Art, 638, 

§ L Na wniosek wierzyciela k'omorn.ik od
Merze dłużnikowi dokumenty, st a nowiące do
wód wierzytelności lub innego prawa majątkowego, 
:i złoży j,e d'o depozytu sądowego . 

§ 2. Jeżeli. wierzyciel z głas~a wni:osek, aby ode
branie odbyło się w jego obecno śc i, komornik zawia
dOl11li go o terminie tej czynnośc.i. W razie niesta wi.e
nia: się wierzyc,iel a czynność nie b ędz i e dokonana. 

. § 3. Dłużnik obowi ązany jes t udz;.eHć w=erzy
ci'elowi, wszelkich wyi,a~'n;eń, potrzebnych do d'Clcho
,dzellia praw przeoiwko' dłużnikowi zaję tej wierzytel 
ności lub prawa. 

A~t. 639. 

§ 1. Zajęcie wierzytelności lub innych praw 
majątkowych, związanych z posiadaniem doku
mentu, .odbywa się przez odebranie dokumen
tu dłużnikowi lub osobie trzeciej, k tóra zgodzi s ię 
na wyd anie dokumentu. 

. § 2, O clokonitn lu zaięcia komornik zawiado
mi wierzyciela egzekwujccego. d łużn : ln egzekwo
wanego oraz dłużnika , wierzytelności lub prawa. 

Art 640, 

§ 1. Jeżeli wierzytelność, związana z. po
siadaniem dokumentu, może być odebrana za
raz lub po wypowiedzeniu, komornik dokona w mia 
rę potrzeby wypowiedzenia i podejmie pos zukiwaną. 

sumę . Również dokona czynnoscl zachowawczych 
na wniosek wierzyciela lub dłużnika, jeżeli zajdZie 
tego f"otr zeba. . 

§ 2. W razie pot rzeby innych czynności ce
lem ściągnięc ia zajętej w:erzy~,clności w :erzyciel 
lub dlużnik mogą za pośrednictwem komornika 
zgłosić do sądu wniosek o llsta no\vienie kuratora, 
Sąd może )wratorem usbnOVl Ć t 2. k ż e wierzyciela. 

§ 3, To sam o sŁosuje si ę od powiednio do 
innych praw majątkowych , związan ych z posiada
niem dokumentu. 

Art 641, 

§ 1. Następne zajęcia .wierzytelności lub 
p.raw majątkowych , związanych z posiadaniem 
dokumentu , będą dokonywane p rzez zaznaCZ Cllle 
na pro ~okólc pierWSZego za jęcia . 

§ 2. O nowem zajęc:JU n ależy zawiadomić 
oprócz d ł<'Jżn i'ków i wierzyc.lda ró ,Vln i eż pJ,pr zednich 
w i,erzycieli, 

Art. 642, 

§ 1. J.eżeli zajęte zostało prawo, z mo
cy którego mają być wy da ne d łużn.ikowi rucho
mośc,i, będą one wyd.ane komorn:kowi w miejscu, 
gd,z,je mi a ły być wydane dłuż!1,ikowi. Za j ęcie rucho
mości dokonane je.st przez samo z,::tjęcie pra 'Na. 

§ 2. Dalsza ,egz.skucja z tyc.h ru:homoś:::i ptiO
Wladzon,a będzie według przepisów o egzekucji z ru
chomośc.i. 

Art. 643, 

§ t. Jeżeli zajęte zosŁało prawo, z mo
cy któreg,o ma być wydana nieruchomość, ko
mornik wydamą mu fl>~eruchomość 'o dda d'luż:likowi, 
a w raz,je potrzeby ustanow~on2mu pirz,ez s ~ebie do
zorcy. 

§ 2. Dals.za egzekucja z tej nieruchomoś ci pro
wadzona będzie według przepisó w o egzekuc ji z nie
ruchomlo~ci bądź o zarz.ąd!zie przymusowym. 

Art. 644, 

§ 1. Jeżeli za'jęte zostało prawo, z mo
cy którego dłużnik może żądać działu majątku, 
zajęcie obejmuje wszystko to, co dłużnikow,i z d zia.
lu przy,padni,e. Jeżeli wierzycie l w' ciągu mies iąca 
po ukończ,en,i;u dziaJu nie rozpo:,zni.~ 'egzekucji z m~e
nia przypadłego dłużn.: :kowi, przedmioty majątkowe, 
do którychegz,ekucji filie skierował, będą wolne od 
zajęcia. . . 

§ 2. O z'ajęciu komom~'k zaw1ad:-Jmi wskazane ' 
pr zez wierzy.ciela oSDhy, prz1e-:,iw:w któ.rym dłużrJJi
kowi służy prawlo żąd,an:a dz.iału. 

Art. 645. 

Jeżeli, zajęte zostało prawo, z m~cy kt6-
re~o osoba, obci ążona obowiąz kiem, ma według 
wyboru dłużnika egzekwowa n,ego albo zap.łacić sumę 
pieniężną, albo spełnić inne świadczenie, prawo wy
horu przecho dzi n a wLmzyc:el.a, j eżdi dłużnik , we
zw.any prz'Cz komorruika do dokonania wyboru, w cią
gu tygodni,a z tego prawa n.ie skorzystał. 
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Art. 646. 

Jeżel i wierzytelność lub prawo ma;ątkowe 
jest zabezpie'czone POT'ęczeniem albo zastawem, 
niewpisanym do księgi hipotecznej, komornik 
na wnios·ek w:i.erzyciela za wiadomi także po.ręczycie
la albo, właś,cLc.ieI,a prz'edmiotu lub pl"iawa, zastawem 
obci.ążoill'ego, iż zajętej ,sumy lub świ,adc Zlenia n lie wol
no uiścić dłużnikowi. 

Art. 647. 

§ 1. Zaję cia wi'erzytelności lub innych pTaw 
majątkowych, zabezpiecz.onych wpisem hipotecz
nym, dokonyw,a się na wni,o sek wi!erzycLela przez 
odpowiedni wpis do księ gi hipoteczne j. 

§ 2. Jeżeli wlaścic.h~l nieruchomości odpowie
dz:iatny jest tylko; rzeczowo, komornik na żąd",nie 
wi.erzyciela dokona z.ajęcia u dłużnlika osolbist,ego. 

Art. 648. 

Zajęcie sum, pła tnych perjodycznie, obejmuje 
także wypła ty przyszłe . 

Art . 649. 

Zajęcie płac i innych sum, przypadającyc,h 
z.e stosulIku służbowego, obowiązuje bez. po
tneby ponbwnegOi z,ajęcia takż'e os<o~ę, aa którą 
prz.esz.ły o.bowLązki poprz,edJil,iego s!ł:użbodawcy, je
żeli osoba ta Q z,ajgc.iu wiedzia,ła. 

Art. 650. 

Jeżeli ·obowiazek dłużnika zajętej wierzy
telności lub inneg.o prawa majątkowego zale
ży od: świ.adcze~l,i:a wz,ajemnegt,J, które ma spełnić 
dłużnik egzekwowany, a kt6riz poleg,a na wydaniu 
r:z.e,czy, zna jdującej się w jego władaniu, sąd na 
wn~os ek wierzyc 'lela i po, w: ysłu::h:t:ll,;u oi3ób intizres,o'
wanych poI.eci komomikowli ode:bran,i.e tej rzeczy 
dłużnikowi e,gzekwlOwanemu, gdy jego obowiąz.elk wy
dania rzeczy ctłużlllLk'owi z,aję t.ej wierzyteLności lub 
prawa jest już orzeCZion:y prawomo::nym wyrokiem 
lub stwierdzony innym tytułem egzekucyjnym. Na 
postanowienie sądu służy zażalenie. 

Art. 651. 

§ 1. Jeżeli po zajęciu wierzy t eiln ośd lub 
prawa majątkowego wykonanie p.raw dłużni
ka pr:z1ez w:erzyciela natrafiana zna,czne trudnl;:Jśc:i, 
s'ąd na wni,osek wierzyci!ela lub dłużnika wyzn3.Czy 
kura tora, cdem wykon.an.;,a tych praw. Do sądu na
leży te.ż bliższe OZ>ll13.cze!TInc czynności ikuraboaa. 

§ 2. Na postanowiznie sądu, oddalające wnio
sek, służy zażatenie. 

Art. 652. 

§ 1. W przypadku zajęcia prawa majątko
wego sąd może na wni,osek wi,erzyciela po wy
słuchaniu dłużnika nakazać zarząd przym usowy 
lub sp'rz'ed,aż prawa, chyba że wyr:ządziłoby bo znacz
ną szkodę dłużnikowi. Na postanowilenie sądu słu
ży zażalenie. 

§ 2. Do sprzed:aży stosuje s.ię Dd,powiednio 
prz'epi.sy lO sprzedaży ruchomości . 

§ 3. Prz,(~p i.sy powyższ,e nie d:otycz,ą wierzytd-
111lośc,i pienli,ężnych. 

R Q Z ci z. i, a ł III. 

Egzelmcja z nieruchomości. 

Oddział 1. 

Zajęcie. 

Art. 653. 

§ 1. Egzekucja z nieruchomości należy do 
.komornika tego sądu, w którego okr:ęgu nierucho
mość jest połażo'na. 

§ 2. J.e.żeli ,n,:erudromość jest położona w okrę
ga.ch k ilku sądów, wybór sądu należy do wierzyciela. 
Wszakże z pos.tępowauilem, wSiz,czębem przeiZ jedne
g,O wierzyciJela, polącz:one 'będą postępowanJ,a, wszczę
t,c przez innych wrerzycieli. W tym celu komorni.k, 
który rozpocz,ą.ł egizekucję, D wszczęciu a następnie 
Q uk'ończeniu egzekucji zawi,adomi komornika, do 
którego, stosowillJe do p,amgr,afu ppprzedzającego, 
mogłaby należećegz.ekucj a. 

Art. 654. 

\X' skutek wniosku wie,rzyciela 'O wszczęcie 
egzekucji z nieruchomości , we wniosku wymienio
nej, komornik wzywa dłużnika, aby zapła ·::ił dług 
w c iągu dwóch tygodn.i pod rygorem przystąpienia 
do, ,opisu i oszacowania. 

Art. 655. 

§ 1. Egzekucja z ułamkC1wej części nie~ 
ruchomości hipotekowanej może być prowadzona 
przeciwko współwlłaśd,delow,iJ tylko wówc.zas, gdy 
część ~a nie jest oboiążona łącznie z innemi c.zęśóa
mi il'iemchomości. Jeż·elicała n,ieruchomość obc.i·ążo
na jest hipoteką, wierzyciel tej hipoteki może wnieść 
Q jej podzLa.ł odpow1ed.nio do wartośc,i poszczegól
nych części ułamkowych . . 

§ 2. WierzycLel, mający 'zahezpieczenie nla czę
{ci, do ktbTlej sJderowanoegzekucję, oraz na innych 
częściach, może odpowiednio do poszc.z,ególnych czę
ści podzidi,ć zabezpi,ecz:eruie swojej wierzytelności; 
w tym przypadku może być wsz,częta egz1ekucja 
z ułamkowej części nieruchomości z uwzględnieniem 
tak podzielonego zabezp': eczienia. 

§ 3. Opisowi i oszacowaniu podlega cała nieru
chomość, sprZlec1aży zaś tylko c.zęŚć, należ·ąca do 
dłużnika. Prz,epis ten stosuje się także do nierucho~ 
mości niehipolekowanej. 

Art. 656. 

§ 1. Jednocześni.e z wysłaniem dłużnikowi 
wezwania komornik przesyła władzy hip Jtecznej 
wniosek ,o dokonanie wpisu o wsz.czętej eg
zekucji we właściwej księdze hipotecznej . Prawo 
zgłoszenia t'ego wniosku s.łuży także wj,erzycieloWli. 
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§ 2. Jeżeli nieru-:;hom~)ść 11i2 ma urządzonej 
księgi hipotecznej, komJrnik o w3Zczę::iu egzeku
cji ' zaw1.adamiasąd grodzki. według miejsca polo
żenia niexuchomośd celem w::·ą~~nięci.3. odpowied
niej wzmianki do wykazu zajętych nieruchomo~ci 
.ni-ehipotekowanych. 

Art. 657. 

§ L Nieruchomość w slosunku do dłuż
nika iest zajęta z chwi ą dorę·::zcnia mu wezwa
nia. W stosunku do tego dłużnika, jeżeli mu jeszcze 
nie doręczono wezwa.nia, jako też w stosunku do osób 
trzeci,ch, nieruchomość jest ,ZQjęta z chwilą dokona
lIlia, wp.isu w księdze hipolecznej albo wciągn:ę~ia 
wzmianki do wykazu zajętych nieruchoill',")ści niehi
potekowanych. 

§ 2. Jednakże w stosunku do każdego, kt.o wiz
dział o wszczęciu egzekucji, skutki zajęcia powstają 
z chwilą, gdy o wszczę::.iu egzeku::ji pO 'wziął wiado
mość, choc:ażby wezwanie nie było jeszcze wysłane 
dłużnikowi, albo wpis w księdze hipote:znej lub 
"Wzmianka w wykazie zajętych nieruchomości nie były 
jeszcze dokonane. 

Art. 658. 

§ 1. Postępowanie egzekucyjne, dotyczące 
kilku nieruchomości tego samego dłużnika, ko

.mornik może przed ukończeuiemopisu połączyć na 
wniosek jednej ze stron w jedno postępowanie, je
żeli połączenie przyczyni się do uproszczeni'! dcdsze
go postępowania albo do,) korzystnie jszej sprzedaży 
n!:eruchomości lub zm:1.isjszcnia k aszlów, a. nIema 
przeszkód natury prawnej lub gospodarczej. 

. § 2. Jeżeli jednak postępowanie dotyczy jed
nej lub kilku nieruchoffioici, p;)lożonych w okręgach 
różnych sądów grodzkich, pa.łączenie zarządzi sąd 
okręgowy, bezpośrednio przełożony nad sądem 
grodzkim, w którego okręgu postępowanie było 
wcze.ś.niej wszczęte. 

§ 3. Postępowania egzekucyjne, dotyczące czę
.ści ułamkowych tej samej nieruchomości,oraz postę
powania, dotyczące części nieruch'OlTIC}ści i jej cało
śc.i, mogą być połączone przez komornika w jedno po
stępow,anie. 

Art. 659. 

Wierzyciel, który skierował egzekucję do 
nieruchomości po jej zajęciu przez innego wie
rzyciela, przyłącza się do postępmvania wszczę
tego wcześni.ej i nie może żądać powtórzenia czynno
ści już dokonanych; pozatem ma te same prawa, co 
i pierwszy wi.erzycid 

Art. 660. 

Celem dopilnowania prawoso1:Jy, której 
miejsce pobytu nie jest znane i której z powo
du nieobecności nie można uskutecznić doręczeń, sąd 
n<1 wniose:k konmrnika, który w razie potrzeby wnio-. 
sek ten zgłosi z urzędu, ustanowi kuratora do zastę
powania os·oby nieobecnej. Kurator obowiązki swe 
sprawować będzie takż·e w interes!ie wszystki.ch in-

---- - - _._-_.-

nych iosób, którym w dalszym toku postępowania do
ręczenia nie będą mogły być usKu'ecznione. W.;pó'ny 
kurator może zastępować tylkJ OSODY, których intere
sy nie są między sobą sprzc::.zne. 

Art. 661. 

§ 1. Zajęcie nieruchomości obejmuje wszel
kie Jej przynależności i prawa, wynikające 
z umów ubezp:.eczenia przedm:ot6w, podhgJjących 
zajęciu. tudzież należności z tych umów już pl zypa
dające, jeżeli według treści umowy przeznaczone by
ły n.a. przywrócenie rzeczy do poprzedniego stanu. 

§ 2. Zajęcie obejmuje także wprowadzo.ne póź
niej przynależności oraz później wZl1ies:one budowle 
i posadzone rośliny, jak również prawa z umów ubez
pieczenia później zawartych. 

Art. 662. 

§ 1. Zbycie nieruchomości po zajęciu nie ma 
wpływu na dalsze postępowanie. 

§ 2. Nabywca może uczestni.czyć w po<stępowa
niu w charakter,ze dłużnlka. W każdym razi:z czyn
ności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłuż
nika, jak i w stosunku do n.abywcy, 

§ 3. Inne zmiany w stanie hipotecznym, zaszle 
po dokonaniu wpisu o wszczę::iu egzekucji, nie mają 
wpływu na dalsze postępowanie egzekucyjne. 

Art, 663. 

§ 1. Zajętą nieruchomość pozostawia się 
w zarządzie dłużnika, który co do sposobu za
rządu stosować się będzie do przepisów o zarządzie 
przymusowym, 

§ 2. Na wniosek wierzyciela lub innej oso
by, która ma prawo do zaspokojenia z zajętej nie
ruchomości, sąd odejmie dłużnikowi zarząd i ustano
wi zarządcę, który również obowiązany jest stosow,ać 
się do przepisó'N o zarządz1e przymusowym. 

§ 3, Czysty dochód, osiągnięty do dnia przej
ścia własności sprzedanej n:eruchomo~ci na nabywcę, 
dołącza s.ię do ceny, która będzie uzyskana za. nieru
chomość. 

Art. 664. 

Od chwili zajęcia dłużnik nie może zby
wać ani zastawiać ,rzeczy, będących przynależno
selą z.ajęŁej nieruchomości, z wyjątkiem jedynie ta
kiego' zbycia, które jest niezbędne do podtrzyman-ia 
prawidłowego gospodarstwa. 

Art. 665. 

§ 1. Wierzyciel albo inna osoba, mająca 
prawo do zaspokojenia z zajętej nieruch·C}mo
ści (uczestnik), jak również nabywca nieruchomo
ści na licytacji, może w drodze p,Jwództwa ż:;,dać 
anieważnienia umów, dotyczących tej nieruchomo
ści lub nawet tylko jej przynależności, jeżeli kontra
hent dłużnika działał w złej wierz·e .. 

§ 2, W tym przYflD.dku włafciwość sądu ozna
cza się według siedziby sądu, którego komornik pro
wadzi egzekucję. 
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o d dział 2. 

Opis i oszacowanie. 

Art. 666. 

Do opisu i oszacowania nieruchomości k o
mornik mo~e przystąpić dopiero po upl ywi·;! mie
siąc.a od daty doręczenia dł,lżnikowi wez.wania do 
zapłaty długu. 

Art. 667. 

§ l. Prą wniosku o dokonanie opisu l uS7.a
cow:tnia wierzyciel powinien: 

1) złożyć wyciąg z wykaZII h ipotecznego, a je
żeli nierl1chomość jesl niehipolekowana - z aświad 
czenie. władzy 'admir,j:;lracyjacj p:tństw.o· ... c j lub sa
morządowej, że dłużnik jest w~aścicd2m lub posia 
dacz,cm nicn::hoT\1{)ści; przy nien: :lnmoŚC'· ach zaś 
wdągniątych do kalas tru - n3dlo Vly~.ią1 z katastru; 

21 ws\t:nac m:ejsc2: z9.mieszkan:a 03Ó!:J, k tó re 
należy zawi::.d c:r.lić o term:nie op:su i oszacowania. 

§ 2. Dokctr.1.1mtów, wym ienionych w p!l.ragr:lfi~ 
poprzedzającym, moż;"! również Z;:l.ż3"dać od wlaś~l" 
wych władz komornik. 

Art. 663. 

§ 1. O terminie opisu oszacowania k o-
mornik zawi,damia dł użnika, wierzyciela, osoby, 
ma:ącc pra;:;,t z;:bczpi<::czone hipotec znie, Qr3z in
nych u::zeslnik.ów, Q k tórych mól już wladomoś::, tu
dzież osoby, majl~,"e z mocy us :awy .rz~~ZONO obowią
zujące prawo oJkupu (wykt:pu) lub p;,erwokupl1 
(p:erwszcilstwo kupna ). 

§ 2. Komo,] n ',k w,ezwic przez obwieszczenia PU" 
bliczne także ws'zystk:e ;n:; c osoby, aby prz:!d lIknń 
cz.er.i2:m opisu zgbs;ly sVlOjc pr.:twa do nicruchor.lości 
lub je j przynalcinosci, jeżeh ich prawa stanowią 
przeszkodę do egz3kuc ji. 

§ 3. Obwi::s:u:zenia umieszczor:c będą w bu
dyn .. l{ll sądowym i będł przesh:.nc zarządowi g:ninne
mu mie j scowości, gd.z-:,e nicruchom:)ść jest polożor.a, 
celem wywieszenia na n:ie,uchcmości i w urzędzie 
gminn'ym or.az ce!,em ogłoszenia także w ~po sób, 
w te j m:ejscowości. zwyczajem przyjęty. 

§ 1. Dorę~:>:enia i obwieszczenia powinny być 
dokonane nie pdn:ej niż na dwa ,tygod:lie przed ter
mmem rozpoczęc.ia opisu. 

Art. 669. 

§ 1. Wużnik nie później niż podczas opisu 
i oszacowa:1ia moi.e z łożyć wniosek, aby na li 
cyh::ję wystawiom. była tylko wy:łzielona z nie' 
ruchomośd część , które j cena wyw,obnia wystarcza 
r.a zaspokojenie wiuzyciela egzekwująoe~o. W nio
sek będz:c rozstr zygnięty po Qszacowan.iu ni.erucho
moś~i . 

§ 2. \VI 1"az:e uwzględ.nienia wr.· os!w dalsze 
postępovra r,;e co do rr szty nizru::homJ.ści będz,i~ za 
wies zcne do CMSU ukońc.7..enia li!:ylacji wydzielonej 
części. 

§ 3. Na postanowienie sądu, oddalające wnio
sek, służy zażal en.ie. 

Art. 670. 

W protokóle opisu i oszacowania' komornik 
wymieni; .y 

1) ozn,aczeni e nieruchomości, jej )!ramlce lub 
ozm.aczenie katastralne, a w miarę mJŻn03:1 je j ob
sz.ar oraz oznacze.nh ·h :?jteczn.~, jeżeli .n.~erucho:n.:)ść 
m a z a łożoną !księgę hipoleczną; 

2) przynaleinoki , bud.;r.vlc I mne urządzenia 
ze wsb.zaniem iab przeznaczenia gospoda rczego; 

3) stwierdz.one prawa i ciężary; 
4) umowy ubez?icczcnia; 
5) osoby, w których 'Po.iadaniu ZJlu jduje się 

nieruchomoić hlb jej przynależność ; 

6) tuno .... 'y dzierżawy lub zasla\\lll z za znaczc' 
niem, czy nierudlCm:)sć odd:tna, jest w.najcm; 

7) oszacow3.nic z podi1llicm jego podstaw; 
8) ;o:~ioszo:1c prawa do 'ni~rllchomoś ci; 

9) inne dla OZl1iJ.cz,en;a. lub oszacowa,nia nieru
chomości istotne szcze:;óły. 

Art. 671. 

§ 1. Wc wni osk u o dokon,.m:e opisu wierzy
ciel może oszacowac nieruchomość , o czem 
będ·z:e umi'eszczona wzm'ank:l w zawiadom:eniu 
o terminie op:w, doręczone m dłużnikowi i u·:zesl
nikom. 

§ 2. Oszaćowan!e przez wierzyciela będ zie 
przyj~b~ za pod ~.!awę licy la;:ji, jchli na tr zy dn ~ 
przed. tcrm:nem opisu nie sprzeciwią się temu dłużnik 
i u--:zcsl:licy. 

§ 3. Dłuinik .nie może sprzeciwić się Qszacowa
ni.u, l.: s ~a!o.nemu V1 umo 'N:C! z wie rzycielem, uczestn i
cy Zo.ś nie mo~ą żądać, aby oszacowanie było wyższe 
od oszacowania umownego. 

Art. 672. 

Jeżeli oszacowanie nie b -.;-clzie dokona ne 
w sposób, wskazany w arŁykcle poprzedzają" 
cym, komornik 1>ow.o1a j.cd,ne.\!o lub ,kilku biegłych. 

Art. 673, 

§ 1. W oszacowaniu biegIy poda osobno 
wartość nieruchomośc i, leJ p rzynależności, urzą
dzeń i praw do me] przywiązanych , a osobno 
yrartość cało:ki, tudzież w~.rtoŚć części n:eruchom ')ści , 
która według wniosku dłużnika może być wydzielona 
i wystawiona na licytację oddzielnie, 

§ 2. Biegły poda również w razie potrzeby 
wartość pieniężną posz,czególnych praw, które z su
my, uzyskanej za nieruchomość , mają być zaspolwjo
ne, w szczególności zaś .świadczeń z tytułu Ilakich praw. 

Art. 674. 

W przypadku gdy zostaly zgłoszone pra
wa osób trzecich GO nicruchomoś ·::: i, jej przyna
leżncści lub urządzc'ń, albo gdy rzeczy te znajdują 
się w posiac!an:u osób irzec ich , · będ'z :e ozn.aczona war
tość osobno rzeczy spornej , osobno ca ł ości po wyłą~ 
czeniu rzeczy sporn.ej, wreszcie osobno wartosć cało
ści' WJ"az z tą rzecz.ą... 
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Ario 675. 

Po dokonaniu OpISU l oszac owania , jeżeli 
został y zgłoszo :J c zarz uty, komornik przedsta. 
wi ak ta sądowi, k tóry po wysł u·:::.haniu w l"azi~ po~ 
t rzeby stron i uczc3tn'ików rozshzylfnie zarzuty po
s tanowieniem. Na p ostanowienie sądu sluży zJża!cn ic. 

Odd' z i a ł 

Obwieszczenie o licytacji. 

Art. 676. 

§ 1. Kom orni k ogłasza o licytJc~ przez ob
wieszczenie. 

§ 2. Na wniosek wierzyciela lub dłu'żnika albo 
uczestni ka sąd mr)że postanow ić, że licylilcjJ. b"dzie 
dokonana w innym sądzie przez komornik:!. tam urzę· 
du j ącego, jeżeli warto ść nicnIchomoki przcwyższ<l. 
p ięćdziesiąt Iysi(icy złotych i jeż:::li w ten, sposób m:>ż
na spod:!iewać się lepszych wyników licyl:lc ji. \VI tym 
przypadku o l icy tacji ogłrtsza knJnornik, ldóry ma 
ją przeprowadz i ć. 

§ 3. Sąd, w którego okręgu m:1 się 'Odb yć licyta
cja , jed właściwy w dalszym toku poslęp :o wn:1i:t 
z w)'jątkiem pos tępowani::t, obejmującego -podział 
sum, osiągniętych za nieruchomość. 

Art . 677. 

Sąd może na w!lio sex wierzyciela hlb 
dłużn i ka "Ibo uczestnika postanowić, ie licy tacja 
odbęd zie się w miejscowości, gd.zie nic-ru;::hom03ć jest 
położona. 

Art. 678. 

Licytacj~ nie może być wyznacz on ). In te rm in 
w-:zesme1szy mz po upływie dwóch niesięcy od 
\lkończenia opisu i oszacow:lnia. 

Ad. 679. 

W obwieszczeniu o licytacji wskanć n:dc:::y: 

1) nieruchomo1ć , która nu być sprzedana, 
z oznaczeniem JeJ p rzezna~z~llja gospocłar:zego, 
miejsca jej polożenia, imien ia i nazwi ska dłużnika 
oraz z wymien :c:licm ksi ęgi hipotecznej i miejsca 
p rzechowania I"j księgi; 

2) czas i mie js-:: licyta::j i; 
3) sumę oszacowani::t i cenę wywolania; 
4) wysokość rękojmi, jaką Ii.cyt"nt, przystępu· 

jąc do prz.etargu, pcwinien zł ożyć, z zazn:tczeniem, 
ie rękojm:a powinna być złożona w I!o~owiinie albo 
, .. ' takich papierach wartościo ·.vy-::h bądź b:ąie:zka-::h 
wk ł adkowych instylu-:yj, w któr y:;h wolno umieszcz ać 
h.mdusze ma ł oletnich, i że papiery w.:trtosciowe przy
jęte będą w war tości t rzech czwartych części ceny 
.gie ł dowej. 

Nadto w obwieszczeniu' należy pod.ać: 
5) że p rzy licytacji będ, ,\ zachow.:m~ ustawowe 

warunki licytacyjne, o ile doda.tkowe:11 ~nólicznem 
obwieszczeniem nie będą podane do wiadomo~ci wa
cunki odmienne; 

6) ;i:c prawa o:;ó1> trzecich nic ,bę,l'ą prz,csz-ko dą 
do licytacji i przysądzenia własności na rzecz 'Ilabyw p 

ey bez zastrzeżeń, jeże li osoby te przed 'l'OZpoczęciem 
przeta-rgu nie zło żą dowodu, źe wniosły powódllwo 
o zwolnicn~e nieruchomości lub jej częś:i od egz,eku' 
cj,j i że uzysk.::dy postanowienie wła{ci wef.!o sądu, na ' 
kazujące zaw!cszcnie egzekucji; 

7) że w ci:'\l!u o statnich dwó:.:h tygodni p rze d 
licytacją wol::o ogląd:1ć n!eruchomc-ść w dn i po 
wsze dnie od ~odz:_ny ósm~j do o3iemn:a:;tej, akta zaś 
postępowani:!. cgzckucyjnegc. można prze,glądać 
w sądzie. 

Ar!. 680. 

Obwies~czcnie o l:cylac ji będz ie d oręczon e : 
11 wierzycido wi j dhli-nik::twi; 
2) uczestnikom i osobom, ma jącym r zeczowO 

olAJ\viązujące prawO odkuPll (wykupu) lub pierwoku
pu (pierwszclistwil ,kupna); 

3} właściwemu okręgowemu urzędowi ziemskie
lIlU i P':\li s lwowcmu Bankowi Rolnemu stosQ.w nic do 
ustawy o wykonaniu reformy rolnej; 

4) cr):!:an'om władzy publiczn.ej i instytucjom pu
blicznym, powolanym do zghszania należnoki z ty
tu ł u podatków i innych danin publicznych . .J ednocze 
śnie nale,ży je wel,wać, aby n3.jpóżniej w terminie li 
cytacji z~!osi ł y zeshnvicni;! pod:J.!ków i innych danin 
publicznych, należnych po dzień Ecylacji , pod rygo
·rem utraty mog:\Cego im s ł użyć z ustawy pierwszeń
stwa zaspokojenia. 

Ad. 681. 

§ 1. Obwieszczenie ,0 Iicybcji będzie przy· 
n~j["t1niej na mi~siąc przed jej terminem wy~ 
w!eszone w budynku sądowym oraz ogł oszone 
w dz:enn :l<u poczytnym, w dan2j mi.~jsc'Jw:)ści roz
F-owszechnio:'YIll, jak również będzie prz.esłane za· 
rządowi gminn~mu miejscowosci, gdzie nieruchOillO{ ć 
jest polożona, celem wywieszenia na samej nieru: ho
mości oraz w urzędz:e gminnym i ogłoszenia także 
w sposób, w tej mie;scowosci zwyczajem przyjęty, 

§ 2. Na żądanie wierzyciela, dłużnika lub 
uczestnika nastąpi też Qgłosz'2_a:-e w innych dzienni· 
bch na koszt żądającego. 

Art. 682. 

Jeżel i e.~zehcja doli' CZY jednej lub kiJ
ku nieruchomości, położonych w roznych okrę~ach 
sącowych, obwiesz-:zen:c będ zie Jladto wywieszone 
W;! ws zY3 tk ich wi::tściwych sąda.::h oraz ogłoszone 
w dziennikach, rozpowszechnionych w okr(igach Iycb 
sądów. 

Ar!. 683. 

o li cytacji nieruchomości, oszacowa:lej nie wy
zeJ niż n" pięć tysięcy złotych, nic ogłasza s i ę 
w dziennikach. 

Po 
niej ni.-G 

Ar!. 684, 

dokonaniu oowieszczell , 
na trzy tygodnie przed 

jednrtk nie 
terminem 

póź· 

licy · 
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facji, komornik przedstawia akta sądowj , któ ry w rn
zie spostrzeżenia n~edokładno.ści lub wadl : woś:i po ' 
stępowania pol f!ci komorn.ikowi ich lIslm:ęcie, 

Ad. 685. 

Na pos tan owienie sądu ze skaq~i na czynnosCI 
k omornika co do obwieszczeń służy zażalenie. 

Oddział 4. 

Warunki licytacyjne. 

Art. 686. 

§ 1. Przystępujący do przeta rgu obowiązany 
jest złożyć ręk ojmię w wysokości jednej dziesiątej 
części sumy oszacowania. 

§ 2. Rękojmia złożona będzie w gotowiźnie al· 
bo w takich papierach war~oś:iowych bądź książecz
kach wkładkowych ins ty tucy j, w których wolno umie
szczać fundusze osób mal r.letnich. Pap iery wa rtościo
we przyjmowane są w wartości. trzech czwartych czę
~ci ceny giełdowej. 

Art. 687. 

Rękojmi!?, złożoną przez licytanta, któremu 
udzielone będzie przybicie, zatrzymuje się, pozosta
łym zaś licytantom - zwraca się niezwłocznie. 

Art. 688. 

Nie składają r!?k ojmi: Ska rb Państwa, pol
skie zak ł ady i przedsiębiorstwa państwowe, 
będą.ce odrębnemi osobami prawnemi , oraz instytu· 
cje kredytowe, 'którym prawo to będzie przyznane 
rOlporządz.en.iem Ministra Sprawied-liwości, wyd anem 
w porozumieniu z Ministrem Skarbu, jak również za
stawnik i wierzyciel hipoteczny, jeżeli roszczenia ich 
przenoszą wysokość ręko jmi , a nadto jeżel i inne wic
rzyt.elności, korzystające z' pierwszeństwa przed nie
mi, są nii:sze od ceny wyw~lania o sumę nie mni~jszą 
od' wymaganej ·rękojmi. 

Art. 689. 

Nainiższa S'lma. za którą nie r uchomość można 
nabyć na pierwszej licytacji, wynosi trzy czwarte 
cZ!?ści sumy oszacowania (cena wyw olania). 

Art. 690. 

Licyta n!, który uzyska! przybicie (nahyw
C.:1), pOWtnLCn w cią~u dwóch tygodni po upra
womocnieniu się p:lstanow:enia o przyb i:.iu złożyć do 
depozytu sądowe~o cenę nabycia z us tawowem \ or;!
setkami od dnia przybicia 2: potrą:::eniem n;kojmi, 
złożonej w gotowiźnie. 

Art. 691. 

§ 1. Za zgodą wierzyciela , które~o wie
rzytel ność znajduje zaspokojenie w cenie naby
cia, nabywca może tę wierzytelność zal i.:zyć n3 po
cZ.el ceny. Zgoda wierzyciela. p owinna być odpowied
nim aktem stWierdzona przed! sądem w terl:linic, 
w którym nabywca ma obowiązek uikić cenę nabycia. 

§ 2. Nabywca może zali-czyć na poczet ceny 
!również swoją wierzyt.tlno3c, "O ile znajduje ona ' za
spokojenie w cenie naby.:ia. 

Art. 692. 

§ 1. Jeżeli nabywca w terminie nie wykona 
warunków licytacyjnych co do npłaty ceny nab ycia, 
traci rękojm i ę, a skutk i przybicia wygasają. 

§ 2. Od' nabywcy, n ~e składające,i!o rękojmi, 
który nie wykonał warunków licyta:yj:nych, rękojm:a 
będz i e ~cią~nięla w Itybie egzekwowania należno~c.i 
sądowych. 

§ 3. Rękojmię, zlożoną w papierach warto~cio
wy.:h al1:o w ,książec.zkach wkładkowyc.h, komornik na 
podstawie zarządzenia sądu spienięży według prże
pisów kodeksu ninie :szego . 

§ 4. Jeżeli nabywca nie wykonał warunków li
cytacyjnych, sąd na wniosek osoby interesowanej 
uchyli przybicie . Na postanowienie to służy zażale
me. Po uprawomocnieniu się pos'tanowien!a wierzy
ciel może żądać wyznaczen ia ponownej licytacji; Iicy
ta:::ja ta odbędzie się pod lakierni samemi warunkami, 
jak licytacja, która nie doszła do skutku. 

Art. 693. 

§ 1. Z rękojm i, utraconej przez nabywc~ 
albo od niego wyegzekwowanej, pokrywa się 
koszty PostęFowunia Oraz uprzywilejowane: należno 
sci pracowników, podatki i inne daniny publiczn.e; 
.resztę dolicza się do sumy, która będzie uzyskana 
na ponownej licytacji. 

§ 2. J eieli w ciągu sze~ci'U miesięcy 'Po lermi
nie, w ,którym nabywca miał wykonać warunki licy
tacy jne, nie złożono wniosku o wyznaczenie pono
wnej li.:ytacji, nastąpi podział reszty rękojmi. 

§ 3. Na postanowienie sądu służy zażalenie. 

Art 694. 

§ t. Nabywca .może zrzec się kupna, je
żeli przedmiot nabycia w ciągu ostatnich trzech 
dni przed. ukoliczeniem licytacji uległ takiemu pp
gorszeniu, że stracił na w!l.rtoici więcej niż dźiesią
ią część sumy oszacGwania, chyba źe .nabywca w chwi· 
li zaofiarowania ceny o tern wiedział, albo że ule
gły pogorszeniu przedmioty 'od szkody ubezpieczone. 

§ 2. Zrzeczenie się nabycia powinno być zgło
szone nie później niż w ciągu lygodnia po l icytacji. 

§ 3. Sumę, jaką prz ed'miot stracił na wartości, 
oznaczy sąd po wysłuchaniu wierzyciela, d łu i:n ika. 
i nabywcy. Na poslanowienie sądu służy zażalenie . 

Art. 695. 

Sumę odszkodowania, przypada.jącą na pod
stawie umowy ubezpieczenia za szkodę, po
wsta ł ą przed oszac.owaniem nieruchomości , dolicza 
się do ceny, uzys'kanej na l icytacji, suma zaś priy
padająca za szkodę, powstałą po oszacowaniu, prze
chodzi na .nabywcę, 

Ar!. 696; 

Nabywcil nie moż? domap,ać si!? uniewazmenia 
nilbycia; nie mO:le również żądać zmniejszenia ceny 
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nabycia z powodu wad .nieruchomości, lub z powodu 
pokrzywdzenia. 

Art. 697. 

§ 1. Na wniosek wierzyciela, dłużnika lub 
l1czestnika, złożony w ciągu tyg,odnia od da
f y •. doręcz.enia zawiadomi.enia o terminie licybcjj, 
.są'd, -odstępując od warunków ustawowych, może 
w przypadkach, zasługujących na sżczególne uwzględ-
~ienie~ . 

1) obn.iżyć rękojinlę do j.ednej dwi.ld.ziestej czę-
sd oszacowania; ' . 

2) oz,naczyć dłuższ,c terminy ruis.z:cze,nlia c,cny 
nabycia, ruie dłuższe j'edna'k od trz,ech mi.es ~ęcy po 
uprawomocnieniu się przybicia. 

§ 2. Obwieszcz:en,ie 'O zmiel1J!'o:1ych warunkach 
lil;:ytacyjnych do'konane będzi'e przynajmniej na dwa 
tygodnie przed -terminem licytacji. 

o d ci' z i CI. ł 5. 

Licytacja. 

Art. 698. 

Licytacj,a odbywa, się publicznie w obecności 
i pod nadzorem sędziego. 

Art. 699. 

Po wywołaniu licytacji komornik podaje do 
wiaqomości obecnyc,h: 

1) przedmiot przetargu; 
2) 'cenę wywołania; 
3) sumę rękojmi; 
4) t,ermin uiszczenia ce,ny n:abyCi.a; . 
5) ciążące na nieruchomoEci zaległości: w po

datkach państwowych i komunaln:ych oraz innych da
ninach publicznych, jeżeli wysokość tych sum jest 
z,głoszona; 

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

7) zgłoszone prawa do nieruchomości. 

Art. 700. 

Przedmiotem przetargu jest to, co w chwi
li '. przetargu jest ob j ęte zajęci<em. Komornik na 
podstawie akt poda do wiadomości zmLany, jakie 
zaszły pOI chwili zajęcia. 

Ar't. 701. 

Jeżeli ma być sprzedanych kilka nieru
chomO'ści lub części jednej nieruc.homości, dłuż
nik ma prawo wskazać . kolejność, w jakiej przetarg 
pos,z,cze ~ólnyc:h nieruchomości lub części ma być 
przeprowadzony. 

Art. 702. 

§ 1. Przetarg odbywa się ustni,e. 
§ 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: sę

dzia, pod którego nadzbremodbywa się licytacja, ko-

mornik, ich małżonkowie i dzieci, dłużnik, licytant, 
który ,nie wykonał warunków poprz,edniej licytacji, 
osoby. które mogą nieruchomość na licytacji n'abyć 
tylkO' za zezwoleniem władzy, a tego zezwolenia nie 
z ł o ż yły, oraz osoby o,becne na licytacji w ~harakt-e
rze urz,ędowym. 

§ -3. Stawi'enic s'ię jed:nego licytanta wystarcZ3. 
do odbycia przetargu, jeżeli licytant kn zaofiarQ'Wa.l 
przynajmniej cenę wywołania . 

Art. 703. 

Pełnomocnictwo do, udziału w przetargu 
powinno być stwierdzone dokumentem publkz
Diym albo prywatnym z podpisem uwi.erzytelnionym. 
Jednakże dla adwokata wystarcza pełnomocnictwQ 
'z podpis,em 'prywatnym. 

Art. 704. 

Postąpienie nie może wynO!HC mUle] niż 
pół procentu . ceny wywołania z zaokrągleniem 
w,zwyż do sumy złotych, podz.ielnej przez dZIesięć; 
w każdym jednak razie wystarcza postą'Pi,enie Q sto 
,złotych. 

Art. 705. 

Zaofiarowana ce:1a przestaje wiązać, gdy inny 
lic ytant zaofiarował ważnie wyŻSzą cenę. 

Art. 706. 

Jeżeli w tem samem postępowaniu ma być 
sprzedanych kilka nieruchomości lub częŚci 
jedll'ejni,eruchomości i jeżeli za te, któr,e już .zostały 
sprzedane, osiągnięto cenę, wystarczającą na z.aspo~ 
kojenie należ,ności wierzyciela egzekwuj ą:::ego i 'kosz
tów egzekucyjnych, komornik wstrzyma przetarg PO" 
.zostałycil nieruchomości lub ich części. . 

Art. 707. 

Po usłaniu postąpień komornik, uprz,ę-
dza.jąc obecnych, iż pOl trzeciem obwieszczeniu 
dalsz,e postąpienia n.ie będą przyjęte, obwieś'ci trzy
krotni'e 'Ostatnio zaofiarowaną cenę, zamkn:e przetarg 
i wymieni osobę licytanta, który zao,fiarował najwyższą 
cenę· 

Art. 708. 

Jeżeli na},eżność wierzyciela uiszczona będzie 
wraz z ko,sztami przed zamknięciem przetargu, ko
mornik umorzy egzekucję. 

Art. 709. 

Jeżeli n,a licytacji nikt nie przystąpił do 
prz,etargu, komornik na wniosek wierzycfela 
wyznaczy drugą licytację, na której cenę wywoł :mia 
sltanowi'ą dwie trzecie części sumy oszacowania. Cena 
ta j,es,t najniższą, za którą można nabyć nieruchomość. 

Art. 710. 

§L Jeżeli rÓWD1ez na dru2iej licytacji 
nikt nie przystąpił do prz,etargu, WÓWCl,as wie-
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rzyciel egzekwujący jak rówmez każdy wierzyciel 
hipotec.zny ma prawo objąć nieruchomość na włas
ność w cenie nie niższej od trzech czwartych części 
sumy oszacowania. 

§ 2. WnioseK o objęcie nieruchClmośd wierzy
ciel powinien złozyć sądowi nie później niż w ciągu 
tygodnia po licytacji,składając jednocześnie rękoj
mię, jeżeli go ustawa od niej nie zwalnia. 

§ 3. Przybicie następuje pod warun.kam i , pau 
jakiemi nieruchomość wystawiona była n.a licytację. 

§ 4. JeżelI kilku wierzycieli składa wniosek 
o objęcie, pierwszeństwo służy temu, kto zaofiarował 
wyższ.ącenę, a przy równych cenach temu, czy ja na
leżność jest większa. 

Art. 711. 

§ 1. Jeżeli po drugiej licytacji żaden z wi,e
TZycieli nie objął nieruchJffiości na własność, po
stępowanie ccgzekucyjne umarza się i nowa eg~ekucja 
z tej nieruchomości może być wszczęta dopiero po 
upływie roku. 

§ 2. Jeżeli wniosek o wszczęcie nowej egz<"!m
cji złożono przed upływem trzech ht od daty drugiej 
licytacji, komornik dokona nowe g::> o;:>isu i oszacowa
nia tylko na wniosek wierzyciela lub dłużnika. Dłuż
n!k może złożyć taki wniosek przed upływem dwóch 
tygodni od daty ponowneg::> don;:czznia mu wezwania 
do zaplClJty długu, o cz.em należy go uprzedzić przy 
doręczeniu wezwania. W braku tak:ego wnio.::ku licy
tacja nie może być wyznaczona na term ~n wcześniej
szy niż po upływie trze (.;,~ miesięcy od daty p onow
nego doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty 
długu. 

Art. 712. 

Zarzuty z powodu cz,ynności komornika 
w toku licytacji aż do zamkni,ęcia przetar~u 
osoby interesowane powinny zgłosić niezwłocznie 
sędziemu nadzorującemu, który je natychmiast roz
strzyga. 

o d d z i a ł 6. 

Przybicie. 

Art. 713. 

Po zamknięciu przetargu sąd w osobie sę
dziego, pod którego nadzorem odbywa' się licy
facja, wyda poslanowienie co do ,przybicia na rzecz 
licytanta, kiMy zaofiarował najwyższą ·cenę, po wy
s'łuchaniu tak jego jak i obecnych: wierzyciela, dłuż
nika i uczestników. 

Art. 714. 

§ 1. Postanowienie o przybiciu będzie 
ogłoszone niezwło·cznie po ukończ·eniu przetargu. 
Jednakże ogłoszenie może być odroczone najdalej na 
tydzień, jeżeli postanowienie zależy od wyników do
wodu, który nie'zwłocznie nie może być przeprowa
dzony, jak ,również z innych w.'lżnych przyczyn. 

§ 2. J,eżeli skargi, zarzuty lub zażalenia, wnie
sione w toku postępowania ,egzekucyjnego, nie są je-

szcze rozstrzYt~nięte prawomocnie, sąd może wstrzy
mać się z wydaniem p::>stanowienia o udzieleniu przy
:bicia. 

§ 3. Jeżeli przybicie nie następuje niezwłocz
nie po ukorlczeniu przetargu, sąd na wnios·ek licytan
ta, który zaoIiar·ował najwyższą cenę, może ustano
,wić za.rządcę nieruchomości. 

Art. 715. 

\Y.I po.stanowieniu o przybiciu należy wy
mienić imię i nazwisko .nabywcy, nieruchomość, 
datę przetargu, cenę nabycia oraz w miarę potrzeby 
warunki l.icy.tacyjne, odmien.ne od warunków ustawo
wych. 

Art. 716. 

§ 1. Sąd odmówi przybicia z powodu po
glNałcenia przepis,ów postęp,owania w toku licyta
cji, jeżeli uchybienie mogło mieć istotny wpływ na 
wynik przetargu. 

§ 2. Sąd odmówi również przybicia, jeżeli po
stępowanie podlegało umorzeniu lub zawie'5zeniu, al
bo jeżeli wierzyciel, dłużnik lub uczestnik nie otrzy
mał zawiadomienia o licytacji, chyba że z tego powo
du nie zaszło naruszenie jego praw, albo, będąc obec
ny na licytacji, zarzutu nic zgłosił, lub wreszc.ie zarzu
tu tego zrzekł się w piśmie do sądu skierowanem. 

Art. 717. 

Jeżeli sąd odmówił przybicia, komornik 
na wni osek .. , ierz.ycieh wyznaczy nowy ter
min licytacjij licytacja ta odbędzie się pod takiemi 
samemi warunkami, jak licytacja, która nie doszła do 
skutku. 

Art. 718. 

§ 1. Na wniosek wierzyciela, dłużnika, 
uczestnika lub nabywcy sąd po przybiciu odej
mie zarząd dłużnikowi .i ust.anowi zarz,ądcę nierucho· . 
mośc.i. 

§ 2. Nabywcę, który oprócz rękojmi złożył 
w gotowiźnie nie mnie.j ,niż dwi'e dzies!ąte części ce
ny nabycia, sąd na jego żądanie ustanowi zarządcą. 
Zarz.ądcą można ustanowić również nabywcę, któremu 
do tej wysokości służy prawo zaliczenia swej w1erzy· 
te1ności na poczet ceny nabycia. 

§ 3. Jeż'eli skutki przyb~cia wygasiły, a postę
powanie egzekucyjn.e nie zostało umorzon'c, zarząd 
będzie utrzymany; w tym przypadku sąd wyda po- .. 
stanowienie co do o.sohy zarządcy. 

Art. 719. 

Nabywca, który nie uzyska przysądzenia 
nieruchomości, ,obowiązany j1est złożyć rachu
nek z zarządu. Sąd po sprawdzeniu rachunku orzeka 
co do zwrotu złożoncj przez nabywc·ę sumy. Przypa
dająca od nabywcy z tytułu z,arządu należ.ilość będzie 
pokryta z pierwszeństwem prz,ed innemi jego zobo
wiązaniami z kwot pieniężnyc,h, złożonych na poczet 
~cny poza rękojmią. 
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Art. no. 
§ 1. Włrasność sprzedanej nieruchomości 

przechodzi na nabywcę od dnia oglo3zeni:l bądź 
doręcz'eaia postanowiznia o udz:,el~n;u przybicia. Od 
tego również dn;a należą do niego poży :,ki , osi:l);ane 
z nieruchomości . 

§ 2. Powtana i ące się świadcz2ni.a publiczno
prawne, przypadające od dnia prlyi~,i cia , pO:J.osi na
bywca,. Świadczenia nie powtarzające s; 'ę nabywca po
nosi tylko w~ed y, gdy ich płatTI::lść przypa-t21 w dniu 
przybicia lub późnie j. 

Art. 721. 

§ 1. Od dnia przybic.ia nabywca wstę
puje w prawa i obowiązki dłuż71ika, wynikające 
ze stosun-ku dz,:erż:twy lub najmu, jei:2li d.;:ierż:1wca 
obj,ął nie,ruchomość przed zajęci;,;m, a 'ciorący w na
jem - przed przyb:ciem. 

§ 2. Nabywca jednak może wypowiedzieć: na
jem - przed początkiem pierwszego, po uprawomoc
nieniu się przysądzenia , kwartału kalendarzowego ze 
skutkiem na koniec te,gokw:\rtału, dzierżawę zaś -
przed początkiem rozpo:zy,naj.ąc2,go się po powyż " ze i 
dacie roku dzierżawnego z,e skutkiem na koa le;; tego 
roku. 

§ 3. Wypowiedzenie, dokonane przez nabywcę, 
nie zwalnia dłużn :ka od odpowiedzi :tlności za d otrzy
m.anie terminu najmu lub dzierżawy. 

Art. 722. 

RozporządZleni:a czynsz,em najmu lub dzier
ż.awy, dokon ane przez dłużnika, obClwiąz , ją 
nabywcę, o ile nie przekraszają kwart1.łu kalenda
rzowego, w kiórym nast::,,?i,ło przyh;cie. To sam) do' 
tyczy po,hania naprzód czynszu najmu za czas dłuż
szy niż jeden kwartał, a czynszu z tytułu dz :erżawy 
za czas dłuższy niż pół roku. 

. Art. 723. 

Postanowienie o przybiciu, które zapadło 
n,a . posiedzeniu niejawnem, doręcza się wIerzy
cielowi, dłużnikowi, nabywcy i tym osobom, które 
w to'ku licytacji zgło siły zarzu'y co do udzicle:1'a przy
bicia, jako też zarządcy, jeżeli był ustanowiony; po
stanowienie z,aś o odmowie przybicia - wierzycie
lowi, dłużnikowli i licytantowi, który zaoHarował naj
wyzszą cenę. 

Art. 724. 

Na postanowienie .sądugrodzkiego co do 
przybicia służy zażal enie, a na postanowienie 
s,ądu okręgowego daloze zaża}e n~'! do sądu apehcyj
negr.:>. Wszakże zaża l'cnie nie służy temu, czy jz pra
wo nie zo~stało r.armzone z powodu 'pogv. alc'enia prz,e
pisów postępowania. 

cia 

OddZriał 7. 

Nadlicytacja. 

Art. 725. 
§ 1. W ciągu 
każdy, kto ma 

tygodni'a 
praWD 

od 
do 

dnia przybi
uczest!1iczenia 

w przetargu, może w pi'ś mie, złożonem sądowi., zao
fiarować za nierucnoIDość c.enę co naj'mn.ej o jedną 
u:wa,rtą część wyższą od ceny, w któn~j przybicie na
~tąp;ło. 

§ 2. Z~f,łasza ją(;y zaohlrowanic wyższej ceny 
(nadlicyhnt) pov\fi.nien zJożyć jednocześnie do depo
zytu sądowego rękojmię w wysokości piątej częś ci 
ceny, którą zaofiarował. 

. § 3. Od złożenia rękojmi nikt n ie jest zw01-
mony. 

§ 4. Pod,anie Spóź:1;one L.lb z.łOŻO!H~ bez rękoj
mi albo z r::kojmią nie wystLll'Czająq sąd nieZ\'vfocZ* 
nie odrzuci. 

§ 5. Dop6ki pod,a,nie nadEcytanIa nie zastało 
odrzucone, podlega zawi eszeniu bieg t erminu do 
uiszczenia ceny nabycia przez lic ytanta , który uzy
skał przybicie. 

Art. 726. 

§ 1. Pismo, zawi erając e wniosek nadlfcy
tanta, doręcz.a sit? licyt.ant Dwi, Ktory uzyskał 
przybicie. Jedno:::zc&nie wyzn a.czony b ~ dzje termin 
posiedzenia, na które wzywa się do sądu tego licy
tantai nadlicyianta. Nikt ,in'ny opró:::z nich do wspól
ubi,egania się dopuszczony nie będzie. 

§ 2. Przyb:cie osta tecZl1f2 udzi"lonc b~dzie te
mu, kto zaoJiaruje cenę naj wyż sz,\. \\' skl.llek udziele
nia tego przybicia prz'esla je o'oa,viązywać pop rze dnie 
przybicie. 

Art. 727. 

Poz.atem do nadJ:cytacji stosuje się o~ólne przc* . 
pisy, dotyczące licyt ac ;i i przy'Jicia, jeżeli nie są 
sprzeczn.e z przepisami oddziału niniejszego. 

o d d z ia ł 8. 

Przysądzenie wlasności . 

Art. 728. 

§ 1. Po uprawomocnieniu si,ę przybf'da 
i po wykonaniu przez nabywcę lub jego n :i stęp
cę prawnego warunków licyla:::yjny:::h sąd na wnio
sek wyda postanowienie () przysądzeniu wła3 no:;:::i. 

§ 2. Pos lanow:ienie () przY3ądzer:iu własnoś::i 
jest tytuł'em do wpisu prawa włas,n ości w ksi ~ dze hi
potecz.n'cj na rzecz nabywcy oraz tytułem egzekucyj
nym do wprowadz.enia go w posiadanie nieru:::hbmo-
ści. . . 

§ 3. Na postanawienie sądu grodzk;cgo służy 
z.ażalenie, a na postanowienie s,ądu okręgowego dal
sze zażalenie do sądu apelacyj,nego. 

Art. 729. 

§ 1. Postanowienie o przy s ądz eniu wła
sIlosci wr,az z p!.anem po :l zi :Jiu je ' ! t yblem do 
wykreślenia w księdze hipotecznej praw, które we
dług planu podzi.ału hipotecznie wyga s ły. 

§ 2. Na podstawie samegJ postano vienia 
o przys ądz,eniu wykr'cśla się wszyslk i,2 wierzy t e 1 ności, 
obciąża j ące nierU'ch omoś ć, j eż.eli w posbn)' .'/ieniu 
s lwi,erdzQ;no uiszczenie przez nabywcę całe j ceny na
bycia gotowizną. 
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Ro z d z i a ł IV. 

Egzekucj3 z własności górniczej i z prawa wydoby
wcnla żywic ziemnych. 

Art. 730. 

Do egzekucj z własnoś-:i górniczej i z prawa 
wydobywaaia żyw i c ziemnych stosuje si·ę odpowied
nio przepisy o egzekucji z. nieruchomości. 

Art. 731. 

§ 1. Do wniosku o dokonanie opisu i osz.a
cow.ania wJ,asności górniczej wierzyc:·el powinien 
dołączyć wyciąg z ksi~gi hip ::> teczI1ej lub górni
cz.ej, a gdyby własno'ś ć górnisza d.,1k s:~gi wpi.~ an:a 
nie była-odpis dokumentu nadawczego lub zaświad
cz'en.;.e wyższego urzędu górniczego., w którem wym~c 
nione będą minerały, objęte whsnością górniczą. 

§ 2. W obwieszGzeniu o licytacji n,ależy także 
wymienić te minerały. 

Art. 732. 

Szczególne przepisy określają , jakie rzeczy 
stanowią przynależność wł.1.s aośc i górniczej i któ
re z nich dłużnick moż·e mimo zajęcia zbywać ce
lem prawidłowego prowadzenia przedsiębiorstwa. 

R oz d z i a ł V. 

Egzekucja z kolei żelaznych. 

Art. 733. 

§ 1. Egzekucja może być skierowana do 
k olei żelaznej użytku publicznego tylko wów
czas, gdy kolej nie jest państwowa, chyba że chodzi 
o zrealizowanie hi['Ote'ki umowne j, za'bezpiecz ::mej na 
kolei państwowej. Egzekucja powinna obejmować ko
lej j'ako c.ałość z wszelkiemi przynależnościami. 

§ 2. Nie wolno ki.erować egzekusji d;;:, po",zcz'e
gólnych przedmiotów, jak ,równi.eż do sum pien i ę ż
nych, należących do kolei. 

Art. 734. 

Do .egzekucj i z kolei żeIaznej stosuje się odpo
wiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości ze 
zmianami" wskazanemi w .artykułach poniższych. 

Art. 735. 

E gz·ekucja z kolei żelaznej, m<tjącej założo
ną księgę kolejową, należy do komornika sądu, 
w którego okrę,gu zna i d uj e się księga, z kolei zaś, nie 
mającej księgi,- do komornika sądu, w którego okrę
gu znajduje się zarząd. ; jeżeli jednak zarząd zn a jdu
je się po·za okręgiem, przez który kolej przechodzi,
do komornika jednego z okręgów, gdzie kolej jest 
ł'ołożona. 

Art. 736. 

§ 1. O wszczęciu egzekucji z k olei żelaznej 
komornik niezwłocznie za wiadomi Ministra Komu
nikacji. 

§ 2. Sąd ustala oszacowan,i:e kolei żelaznej po 
zasięgni~cill opinji tego Ministra. 

Art. 737. 

Jeżei i w toku pos t ępowa.ni3. egzekucyjne10 bę
dzie ust3.nowiony z·arząd , zarządcą może być tylko 
osoba , w skazana przez władz.~ nadzorczą kolejową. 

Art. 738. 

§ 1. W ob 'l.ieó'zczeniu o licyt ac ji nahży wy
mienić akt udzielenia k onc':~sj i i dokument koncesyj
ny oraz wskazać , gdzi:e były ogłoszone. 

§ 2. Je.żeli ko.llzj jest obciążona hipoltekJ" za
bezpie:zającą obliga:je pożyczki kolejowej, obwiesz
czenue Q li-::yta'~ii będ.z.ie zamieszczo·ne także w dzien
nilm, k tóry według statutu hó waruClków emi3ji ob
ligacyj jest przeznaczony do obwieszczeń. 

Art. 739. 

§ 1. Nabywca otrzymuje przybicie z zastrzeże
niem uzyskania od właści w·ej władzy zezwolenia na 
nabycie. 

§ 2. W ciągu tygodnia od daty przybici,a na
bywca ohowiązany jes t przedstawić sądoNi dowód 
z.ł ożenia właściwej władzy podania o' zezwolenie na 
nabycie. Jeżeli w tym termin:e dowod 'l nie przed
stawi, traci ręko jmię , a j.<:!go prawa i OJow.iązki, wy
nikające z, przybicia, wygasają. 

Art. 740. 

W r azi e wygaśnięcia koncesji v..:ierzyc ;eI 
może wszcząć e ~zekucję z należącego do dłuż
nika majątku według ogólnych przepisów. Na egze
kucję, wszczęt.ą wcześni.e j, wygaśnięcie .koncesji nie 
ma wpływu. 

R o z d'Z i a ł VI. 

Egzekucja z handlowych statków morskich i stat· 
ków żeglugi śródlądowej. 

Art. 741. 

D') egzekucji z handlowych statków mor
skich i statków żeglugi śródlądowej, wpis.anych 
do polski'ego rejestru statków, stosuje się odpo "jed
nio przepisy Q egz,ekuc ji z ni eruchomości ze zmiana
mi, wskaz.anemv w artykułach poniższych. 

Art. 742. 

E gz.ekucja należy do komornika sądu, w któ
rego .okręgu statek znajdujesi.ę w chwili wszczęcia 
·egzekucji. 



Nr. 112. Dzien:1ik Ustaw. Poz. 934. 2413 

Art. 743. 

Downio.sku o wszczęcieegzekucj.i wic
rżycie! powinien dołączyć dowód, że statek jest 
wpisany do rejestru. 

A:rL 744. 

Dlużnik może żądać z:nvie szenia egzekucji 
ze statku handlowego morsk:ego, jeżeli sta
tek w chwiH zajęcia przygot owany j'est ci:> ,ruszc:1ia 
w podróż. Prawo. to' nie służy dlużnikowi, jeżeli eg-
7.,eku~ ja z,ost.ała wsz c z ęŁa \II posn:".i Haniu długu, za
ciągni~tego w celu dokona':1ia zamierzonej podróży. 

Art. 745. 

Wierzyciel może skierować e~zc:kucj.ę do 
statku nidylko na podstawie tytułu egzek uc yj
n'e,gOi, uzyskanego przeci:wko właśc:ici,zlowi sl:l lku, 
lecz także :na podstawie tytułu, uzysl(an22::1 przeciw
kn in~ej .osobie, j cż,eli ~, u:> ta'",y~ słuzy rI) Ll pr~wo za
SP;) kO)<?'Ela ze st atku. .t'-gzeku,:p na lY)d 3!tawle tytu 
łu, uzyskanego paeciwko innej osobie, jes t dopu sz
<:zalna tylko wtedy, gdy klauzula wykonalności wy
raźnie na to zezwala. 

Art. 746. 

o egzekucji, wszczęt e j na pods t.awie ty
tułu ,egzekuc.yjnego, uzyskanego przeciwko in
lliej osob:,e, na'leży z,awiadomić właściciela statku, 
wpisanego do rej1estru. Właścic.i, e;l, wpisany do reje
stru, jak również do rejestru niewpisany, lecz skła
daiący dowód sVv'ego p.rawa wła,<:,nośd, może uczes't
niczyć w pos:tępowaniu wcharakterz,e dłużnika. 

Art. 747. 

Egzekucja, wszczęŁa przeciwko właścicie
lowi statku po' wszczęciu 'egzekucji pr zeciwko 
innej osobie, będzie miała znaczeni,z przyłączenia się 
do pierwsz,ej egzekucj i. 

Art. 748. 

Jeżeli egzekucja ze st.atku jest d op l:szcz.J. l
na przeciwko jego . kierownikowi, wierzyciel 
w razie zmiany kierow,nika przed wszc.zęc,iem egzeku
cji może 'otrzymać klauzulę wY'Kan,alnośc i prle-:::iwko 
nowemu kie:rowlliJkowi na podstawie tyŁułue,gzekucyj
negO\, uzyskanego przec.:wko pcprzedn,icmuberowni
kowi, gdy zmianę o soby kiero.vl11ika l1d::>wodniclokl1-
mentem publicznym lub prywat nym z p odp:sem 
uwi:erzyteluionym. W raz ie zmiany ikierown ika s tat
ku po wszczęciu egzekucj i nowy kierown ik może 
wziąć udz :ał w poslępowar.iu w ch:trakh:rze dłużnika, 
jeżeli w sposób wyżej prze:pi,sany ud::>w::>dni swoje 
upoważnienie do kierownictwa S'tatku. 

Art. 749 . 

§ . 1. Jednocześnie z wysłaniem dłu żni1& owi 
wezwania do zapłaty komornik zarządzi przytrzy
manie statku i ustanowi doz,ór. 

§ 2. St.atek jest zajęty z chwi1ą przytrzymania. 

Art. 750. 

o wszc.zęciu egzekucji< k omorn.ik wyvviesi 
ogbszenie w budynku sądowym umie ści je 
w dzienn.:,ku P o-czyLnym, '\II ,dane j m"ejsco1wości rozpo-
wszechnionym. . 

Art. 75t. 

Wpisy hipolecz:1e , przewidziane przyegz€::ku
cji z nierucho'mości, dokonywane b~dą w rejestrze 
sbtków. 

Art. 752. 

§ 1. Do opisu i osz.acowania, sta tku mor
skiego komornik przysiępuje po upływie dwóc,h 
tygodni od doręczenia dłużnikowi wezwania do za
płaty. 

§ 2, Opis. ; .osz ~lco,vani2 statku żeglugi śr6d!~
dowej. p::>winny być dokonane, jeżeli to jest możliwe, 
jedn:ocześnie 'z przytrzyma'n ic:n statku. 

Art. 753, 

§ 1. Licytacja nie może być WY Zn1l.CZO

na na termin wcześniejszy niż po upływie miesią
ca o·el uknńcz.eni.a opisu i oszar·:;owania. 

§ 2. Obwleszczen.;,e' o licytacji hędzi,e przynaj
mniej nR! dwa ,tygodnie p rzed lic,ytacjł wywiesZDne 
w hud'ynku sądowymora.z oglo sZIOlne w d zienniku P::J
czytnym, w danej miejscowości rozpowszechnionym. 
jak również będzie prz·eslane wł.adzy po,rtowej miej
sca" gdzie statek s,ię znajduje, celem wywl.eszenia 
w najbliższym p.orc.ie i w porcie::Jjczyslym. 

Art. 754. 

§ 1. Egzekucja z udziału W statku, zapi
sanym do rejestru okrętowego (z udziału okręto
w ego), należy do kcmornika s ąd u , w którego okrltgu 
znajduje się port ojczysty. 

§ 2. O za j ę:::iu komorn ik zawiadomi wizrzyeloe
la i dłużnika a takż.e peln,omoc.nika spółki okrę t.owe j, 
je.żeli ten jesiv ustan-owiony, i wladizę rej2slro,v;ą. Za
jęcie jest dokonane już z chwil.ą zaw,iadomlenia peł
nomocnika spółki. 

§ 3. Do wniosku o d,okonauie opisu i oszacowa
nia wierzyciel powi,rri,endo.łączyć wyciąg z rejest ru 
okręŁo'wego, zaw.ł2.rający wszystkie wp isy, d::>tyczą:ce 
udziału. 

Art. 755 . 

E gzekucja z handlowych statków morskich 
i st!1tków ż2g1ug i śródladowej, nievłpisanych do 
rejestru, odbywa Slę według przepisów Q egzekucji 
z ruchomości. 

Art. 756. 

§ 1. Egżekucja ze statku zagranicznego, 
znajdu; ą cego się na terytorium Polsk i, j2że li 
odpowiaclaon warunkom, pod któremi statek polski 
podlega wciągnięciu do rejestru, odbywa się wedłu~ 
przepisów oegzekucii ze statków pol skich, w pisa
nych d,o :rejestru. W tym przypadku komQ,rnik za-
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win'dorni o wszczęciucg;-,ek uc jj zagran.iczną władzę 
r·e jes!rową· 

§ 2. Egzckuc;a z innych siatkó·, .... z::qlra n:.czny:n 
odoyv.'3. s:i~ w~cllut prz2pi!'.ów o C2zekucji. z rw:;:ho
mości. 

Rozdział VII. 

E:!ze!mcja z prawa zabudowy. 

Art. 757. 

Do egzekucji 2 prawa zabudowy slosuje się od
powiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości. 

R ozdzia ł VIII. 

E~zckucja z pożytków i dochodów z nieruchomości 
przez zarząd przymusowy. 

Art. 758. 

§ 1. Zarzc.cl przymusowy można ustanowić 
nad nie ruchomoscią, z k tórej egzekucja przez sprze
daż jest nied opuszczalna wsk utek istniejących ogr::.
nic zeń prnwa wlasności. 

§ '2. Nad nierucholn'Jścią , nie podb!pjąq ta
kim ogranicze,n' c=n , zarząd przymuso,vy n\:li::J.a usta
nowić tylko wtedy, gdy czysty do:.:hÓJ dwahLni z tej 
njen:chemości wystarczy na zaS'~ook.Jjc:lie wizrzytd
n,ości egzekwowanej. 

§ 3. Wierzycie! powinien wc wniosku o wszczq 
cie egzel.:ucji udo\'/odni ć i:;tnienie ogrankzc!l prawa 
własności lu'o uprawdopodob!:i ć s!mLccznośc egze· 
kucji w myśl p~!"agrafów poprzedzających. 

§ 4. Jeże-li w toku egzaku:ji okaże się, że do
chód dwuletni nie wystarczy'l1a zu:;pok:: jenic wiuzy
telr,osej egzek"" o\~anej, cgzcku:ję p:U:>: z:1.rząd przy
musowy umarza. Sl~. 

Art. 759. 

Do lIs [ano wi enia zarządu przymusowego nad 
nicruchomośc:ą wbściw'Y jest sąd, w którego okr~ 
gu ni(ru~homo~ć jest pełożona. 

A r t. 760. 

§ 1. Wskufl."k wniosku wierzyciela o usln 
nowienie za:z'l ciu ptzvmu~owego nad nieru cho
mością, we Wn '03.k11 wymi~n,::)n ł, qd wzywa dłużni' 
ka, aby zc:.pb..dł dtug w c iągu dwó::h tygodn i pod ry
gorem wyznaczenia zarządcy. 

§ 2. N:I pMti!nOW;en;e co GO ustanowienia zarzą
du słl1X:Y zażalenie. 

Art. 76 1. 

§ L Jednocześnie z wysłaniem dluiniko
wi we zwania sąd przesyła władzy hipotecznej 
żą.d:mi"c dOKonania wpi,u o ustarlowieniu zarządu 
przymmowcgo we wł:l.sc·we j 'księJz~ hipotecznej. 
Prawo zgłos'unia t.e,;;o żądania sluży także wierzy
c.ielowi. 

§ 2. Jeżeli ni,~rtl''' h::Imość nic nll. urządzonej 
księ1i hifO l{'::z ;; ~i, sqd zarzą:h. i wcią~ :1. :~~ie oipo
wiec,Cl ' ~ j wz r:. i ... nk i ci ':} wy~azu zaję : y::h ru;:l·".1chomo-
ki r.:ch:p :ł t e ~;:ov/ar,ycb . 

Art. 702. 

o ustanowieniu zarządu przyr.mso wego sad 
zawbdam.ia również wła d ze i insty !ucje publi
czne, ~owol a!le do sciągan'a na l eżności z tytułu 
p odat ków i innych danin publicznych z n:eruc ho
mości .. 

Art. 763. 

§ 1. Nieruchomość w slosunku uo dłuż
r,iJw ies t zaj<;la z chwiln, doręczenia mu wez wa
nia. W stosu nim do tego dluż:lika, jeżeli mu jeszcze 
nie doręcz~ln~ w.ezwania, ja!,.1- tZl w stO;ttiku do 
osób lrzeci::h, nitru,:hcmosć jc"t zaj~!a 7. chwil" do· 
konania wp isu w ,księdze hip:>t2:znei albo w::iągJ.ię
Ci:" wzmi:l.!~ ,ki d.o wykazu ZJjęi.ych nicruchomo3:i nie
hipotck:>wany:h. 

§ 2. Jednakże w s!osunktl do każdego, ido wic
dzid o wszczęciu egzcku::ji, skutk i njęci!l. pows tają 
7. chwilą, gd y o wsz:zę:iu elz2~{u-::ji powziął wiad.o
mei ć , choci :::tżby wczwan:c nic było jzszcze wysłane 
dłużnikowi, a ni wpis w księdz:~ h:p.:!lcczne j lub 
wzmianka w wykazie za j ę!y.c.h nicruchomości me by
ły jesu:zc dorlonane. 

Art. 764. 

Zajęc ie nicruchemosci poc; .... ga za sobą takl e 
skut!d, jak zujęcic w toku egzekucj i z nierucho 
mości. 

Art. 765. 

§ t. Po zajęciu nieru chOllloSci nic moż
na kierować e gz(' kucji ' do pożytków i dochodów 
7. zajęlej ni er:.l chomości w sposób inny niż 'przez za
rz.ąd! przymusowy. 

§ ·2. Wierzyciel, który sti~rowa ł egzekucję 
przez zarząd przymusowy do n.:eru::hom osc" co do 
'której inny w:,zrzyciel u'lyslta ł zarząd; przymusowy. 
przyłącza się do po:;t~po'.\lania ws.z::z?te~:l wc !:o~ś.1i:! i 
i .nic może żąd"ć powtórzenia ~zynnoś:i już do.ko 'm 
nychi pozatem ma te same prawa, co pierwszy wic· 
rzycie l. 

Art. 766. 

Przepisy kod eksu nin ic'jszego o łącze n iu p o
d~powania e~zekucyjnego z n ieruchomości oraz 
o ustanowieniu kuratora do zastępowania osoby 
nico'hecnej w t{'m p -s tępowaniu stosuje się odpow.icd· 
1:io przy zarząd'zie przymusowym. 

Art. 767. 

Zajęc i e niel'uchomosci obejmuje wszelkie je i 
przynależl'!osci pł ody '. pozyiki JU:': zebranć 
a znajdujące się na mIejSCU, Jako (eż płody 
i pożytki przyszłe, czynsze najmu i dz:crżawy 7. nie 
ruchomości z aj ętej, zarówno przypadające iak 
i w przyszło!ci nale%nc , ora z pr.awa 7. umów ubezpie-
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czcnia przcdmiolów Zo.jętych, hlcl"ici n:;lcir:oścl pn: y
padające :z: tych umów. 

Art. 768_ 

§ I. Przcz zajęcie zostaje dłużnikowi odjęty 
za rzqd i użytkowanie zajętej nieruchomości. 

§ 2 . .leżeli dłużnik w chwili z:lję:ia brzy3ta 
z pomi eszczeń w zaj ęte j lli .:)ruchomoś:i, lI.:t1eży mil je 
pozostawić. Sąd może jednak na wniosek wierzyci e
la zarzą dzić odebran:e pozestawionych dłuż:likowi 
pomie~zczcń, jeżeli dłużnik lub jego d3ffiO .vn:x prz:::-
1')z~3dza" zarządcy w wy-konyw:miu zarząd'-1. 

Ar t. 769. 

Od chwili zajęcia dłużnik me może zby 
wać an i zastawiać rzeczy, będących przynależno
sc.ią zaj(,'lej Jlieruchomcsci, ani tci: ż~,dnych plodl.w, 
pożytków, czyr;s7.ów i pr3W, klóre są objęte Z:lję:,iem. 

Ar\. 770. 

§ 1. Sąd uslanawia zarządcą osobę, k lÓt.l. 
zgad za się na przyjęcie zarządu I m.a odpt,
wiednie przygotowanie zawodowe do należytego spra
wowan-ia nrządu. 

§ 2. Zarządcą może być ustanowio:"!)' sam dłuż 
nik, jeżeli daje dostate:::zną :-ęk ojm:ę należyte,!"!o wy
konywania zarządu. 

§ 3. Sąd na wn.i.osek st rony może z ważnych 
przyczyn. usunąć zarządcę i ustl.nowić innego. 

A r t.. 711. 

§ 1. W raz:e powierzenia zarządu dhl:': 
nikow i sąd uslaf!owl nadzór nl.d zarządem i nad
zór ten- odda bądż ins"ty:u: jom lu::' o rganiz a·:jom 
gospodarczym, b'l.dź nadzorcom , z:tmi;:mow anym 
przez są d. 

§ 2. Ins tylll-::ja lub orga'1';z3.:ja ~o:;,)Jdarczn.., 
której powie,rzo.no nadzór, w cią~u trzech dni wska
że osobę, upoważnioną do dz i ałania w jej im ieniu 
i pod jej odpow;t'-Jzi:dn%:::ią. Do oso::,y tej s losllie 
się przepisy dotyczące nadzorców, jeżeli l<odel,s n i
niejszy nie stanowi inaczej. 

Art. 772. 

Nadzcrq sądowym nic może być osob:l. po
zoslnją ca do dłu żnika w t <'l ldm slos unkll Qsobistym. 
iakiby masadnia l wyl~cz(mie szdzie;.!o. 

Art. 773. 

§ L Nadzorca sądowy sprawuje J:adzór n.::tJ 
trowadz<:'niem gospodarstwa. Ma on prawo w 1,a7.
dym czasie badać stan gospcdarslw:l czyn
ności zarządu oraz przegladać księ!!i, zapiski 
i inne akta gospodarcze d l uŻnika. O spo3 łrzcżonych 
wykroczcn;ach dłużnika przeciwko je~o obowiązkom 
nadzorca powinien donicsć natyc~m iasl sądowi. 

§ 2. \Y/ zakresie swych czynnosci nadzorc:l po
winien stosować się do poleceń. sądu. 

Ar!. ii4 . 

§ l. Dlużnik, k tóry jest zarz'idcą, powin;c' 
stoscwać się do zarz ą dzcl'i nadzorcy sądowego C ~1 
do wykonywan ia zarządu , jeiC"li ni l.! są sprzeCZT1':: 
Je poleceniami sądu. 

§ 2. W!>zyS""ł~jc ~ w(Jic wlli·.)s~i, o,f·.viadcl.'!"1i ·.l , 
st:'rawozdania i rachunki dłużnik sld ada za poś,ed · 
nictwem nadzorcy, 'któr y je za ćJ"p3 trzy \Ii swoje 
oświadczcn1e . 

§ 3. Wszelkie za'.vi:tdomit':li:l., 
d l użnikowi jelw zarządcy sądowemu, 
dokonywane jednoczdnie nadzorcy. 

Art. 775. 

u:1ku tecz .. !ane 
powinny byt: 

§ 1. K r.m'lrnik na polecenie sądu wprowadza 
zarządcę w zarząd .. ad n iu·uchomosc :ą. 

§ 2. Hów OIiei z:lTz'ld.::a mnże sam obj "ć zJ.rząd 
na podstawie upoważOI:enia, wyda.ne~() lila piśmie 
p rzez sąd. 

Art. 776. 

Po l~stanowicn:lI zarządcy komornik za 
wiad omi wslu~za lle ~rzcz wie rzyciela osoby. aby 
iwiadczeni:l, przyp3.d!l.jące od nich t ytułem dO:!lOdL! 
z n:e~uchomoś:::i. obje te j zarz':-Idem przymusowym, lak 
za.ległe jak i przy s zł e, u:sz:::zJ.ły do rąx zarządcy. 
\'1/ zawiadom :eniu komornilt uprzzdzi, Ż2 ui:;zcZ~:lic 
d.o r llk dłużnika -ni-e będ z'ie wa ż ne w slos unku do wie
rzyciela . 

Art. 777. 

§ 1. Zarz"dca obowiązany jest wykon }' -
wać czynności, po trzebne do podtrzyn:'lnia p ro..
wid!owI?;:!o gcS.?Odu3twa i korz\'Slne:to użytkowania 
.nieruchomosci, poddanej za rz~do.wi przymusowemu. 
Ma on prawo do pob~:)T3nia. z:l!nia~t dłuinik:!. w:; z ~l
kich pożyt!<ów i dochcdów 7. n:eruchomoscl, spienię · 
żiida zb~c .. ych d la gospo d,:trst'.v:t pożytków oraz pro' 
..... adzenia spraw, ,które przy wykonywaniu z '-l rządu 
okażą .s:ę pot rzebn e. 

§ 2. Zarządcy wolno zac!\~D.ć ':ylb t .... ki~ zobo
wiązanj a, -które mogą być :taspoi::ojo .le 7. do: h::.n{ów 
i są. llsprawieclli,,,-io-n e zwykłym trybem gospodaro
wania. 

§ 3. Czynności, poza zwykły zarząd wykra
czające . zarządca mnie wykonywać tylko za zgod:ą 
stron, a w jei b raku - za zezwoleniem sądu, Idóry 
przed wy daniem pudanowienia wysłu ::h!l. wierzy:::ie
la, dłużnika i zarządcę, chyba że zwlob groziłahy 
3zkodą· 

ArL. 778. 

Zarząd prZymusowy n ie ma wpływu n:\ 
umowy najmu I,lb dzierżawy, is\nicj4ce w chwili 
jeg.') usŁ::n :;wienia . Zarząd:::y wolno jednak wypo
wiadać tego roclz.aiu umO'.'1y pod waru:lkami w lej 
mierzc obowiązującemi oraz zawierać umowy na cza.s, 
p~zyjęty mi2 jsC(l wyl"il zwyczajem. Do wydzierżaw:e
nia nieJ"uchomosci wymag~na jest zgoda stron , 
a w jej bmlm - zezwolenie scldu. 



2446 Dziennik Ustaw. Poz, 934. Nr. t 12. - -------_. 
Ar t. 779. 

§ 1. Zarządc:J. składa s~dowi w w yzna
czonych terminach sprawozdania ze swoich czyn
ności., jak również sprawozd'an ia rachunkowe, 11spra 
wied liwione dokumentami, corocz ni e z l\Ońc em roku 
a nadto po ukoilc,zeili u zarządu . 

§ 2. P o rozpozn aniu sprawoztla li zarządcy i po 
wysł uchan,iu wierzyciela, (Bużnika i zarząd-cy f:ą d 
ustala pozyc je r achunkowe, !które uma za llsprawie
clhw ione. Na p:lstanowien ie :::ąclu służy zażalen -:e . 

Ar t. 780. 

§ 1. Za rządca, ieżeli nic jes t nim dłuż
nik, ma p ra wo do wynagrodzeniu , k tóre mu ozon.
c:zy sąd stosown ie do tru dów przez l l ie~o poni:?s io.· 
nych oraz GO zwrotu wyd<:Lków, :kt6re z własnych fun 
duszów z powoda z:\rządu wyl oży ł. 

§ 2. Dł u7.n ik , który jest za rz ądcą, nie- ma pra· 
wa d:) wynagrod'zen.ia z.a prowadzenie powier zonego. 
mu za,rządu. Moie on tylko p3Krywać z plonów, po
żytków i dochodów z 'nierm:homosci na jkonieczn:ej· 
sze pot·rzeby swoje i swo je j rodziny w .m ierze, któq 
oznaczy sąd, oraz wyd atki swoje związan.e z za
rządem. 

§ 3. Inslytucje j. o,rganizacjc , klórym zoslał 'Po 
w ierzo ny .nadzór, maj ,ą prawo ·do zwrotu wydatków, 
połączonych 7. wykonywaniem nadzoru. 

§ 4. Nadzorca, bezpośrednio mianowa'ny p rzez 
sąd, ma po nadto prawo do skromne&o wyn,agrodzenia 
za swoje czynności. 

Ad . 78 t. 

§ I . Zarządca nadzorca trac i prawo do 
wynagrodzenia i zwrotu poni€sionych kaszlów, 
jeżeli nie zażąda ich w ciągu mizsiąca po ustąpi en iu 
z zarządu JU0 :ladzoru. 

§ 2. Roszczeń powyżs zych nje można docho
dzić powództwem. 

'Art. 782. 

Na postanowienie sądu co do wynagrodzenia 
:za sprawowa nie zarz ądu lub nadzoru i . cO do zwro 
tu poniesionych kasz lów służy zaż aleme. 

Art. 783. 

§ L Jeżeli prowadzen ie zarządu wymaga 
k osztów, na klórych pokrycie nie wystarcza
ją naraz ie dochody bieżące, sąd postanow i, żeby wi,z 
(zyciel w .ciągu tygodnia złoży ł zarządcy odpowied
tlią kwotę. 

§ 2. Je h !i wi'erzycicl temu zad osć nic uczyni, 
egzekucja b~dlie umo.rzona, 

Art. 784. 

§ I. Z dochodów pokrywa zarządca bnpo
średnio konieczne wydntki, p ołączone z zarządem, 
w następ ujące j kol ejn ości: 

1) ,koszty egzekll':: y!n e, a mianowicie: nieuisz 
czone w toku postępowani,l opla.l y sąd.'lwe, koszty 
doręczeń oraz koszly zarządu p rzymusowego ; 

2) należnoici pracowr.i!{ów zalrudn.io:tydl w nie 
ru ch o mości, :kt órej z arząd dotyczy. lub w p rze.dsi}
bior.stwach, znajdują::y::h s :~ n.'l te j .niU:JchO.n J.ki 
i należących Jo dlużn rka , tak bież.ąc~ jak i 7..ale~łe 
z os.Ł'atniego roku przed u s la;lOwi2nj~m zarządu; . 

3) podatki i ,inn e da,n:,:ty p"l.>li:'7.ne, należnc 
z nierllcho:n osci , któn~ j zn.rz'l,d dotyczy, bieżące i za· 
legle za. ostatnie dwa la la przed U3ln n:ow :eniem zu
rządu: 

tJ.j należnoi:::il l/lStylucyj l lbczpic:::zeil społ ecz
nych. powstałe 7, t y t ułu Ilb 2zp:e:,ze!~ia pracownikó w, 
wymieniony::h w p. 2), tak bieżące ja k j zal egł e za. 
rok ostatni przed ustanowie niem zarządu; 

5) należno.ki. z t yłuł u um 6w ubz z?ieczenia., 
k tóre rponosić ma dłużnik , jeżeli um owy le d J tyczą 
nieruchomości, odda ne j w za rząd, jej przynależności 
lub płodów i pożytków za rządem ob j ęlych; 

6) odsetki , ra ty am o.:lyzacyj rl 2, re:lty i inne p o
wtar7.'aj ące się należr.oi ci z wicrzyl zlnośd i praw l1i
p c lecznie zabezp:eczonych, przyp:ldr:j ołc,e podc .. as za · 
rządll przyt:1l1sowcgo oraz zJ.le~łe za o~'!ll l:lie dwa la
la przed Il s tano'.vien!zm z::l rz.ąclu \\" kobjności stos'")w-
11:'? c':) z,abnpicczen ia, służ.;,:e;;!;a im w myś l p aw:! 
hipolecmcgo; 

7) pod,!'lki L mne ·dan iny publ ;C?M~, niz\V'ymic~ 
Jlione w p, 3) i 1). przvpadające od d ł użnika i zale~ 
lt.łe za ruk os tatn i'.przed· tlstanowicn:em zarządu przy ~ 
r.lUsowego. 

§ 2. Należności, wym ien.ione w p . 6) i: 7) § .1, 
zarządca może uiścić jedynie wtedy, gdy s łuży Im 
niewątpli'w i e pierwszuistwo przed! prawem wier zy
ciela egzekwującego. 

Arf. 785. 

§ l , Zarządca ma p rawo pobrać z dochodu 
J:Tzyznane mu przez sąd wynagrodzenie. 

§ 2. Za n.:tleżnosci, p,rzyp.:tda jące zarządcy z 1r 
tułu zarządu, odpowiada przed nim równic:l wie
r zycieL 

Art. 786, 

§ L Nadwyżka dochodów, pozos t a ła po po· 
kryciu wydatków, użyla b ę dzie prz.ez zarząd
cę na zaspoko jenie wierzyciela egzekWUJącego, 

§ 2. Jeżel i jest kilku wierzycieli egzekwuią
cych, a uzys:kana nadwyż~(,J. n:e wys tarcza n:l zasą>o
kojenie wszys tk ic h, zar.ządca s~łada. ją do depozytu 
sądowego celem podzia ł u. 

§ 3, Równie:l w tym przypadku sąd może jednak 
upoważnić zarządcę, aby n.:tdw·yżki cloJ:hodó w wpł a
ca ł do instylucji 'k redytu dług:olerminowe go na po
krvciz ie j należności, ieżeli zarząd przymusowy zo
stał ustanowiony na. rzecz -tej instytuc ji ~e:I zm ściągni~
cia .należności- z tytułu pożycz ek, 'ud'ZLetonych w h 
stach zastawnych lub obl:gacjach, a .na l eżnośc:om tym 
sł uży n :-ewąlpliwie p ierwszeristwo przed prawem in~ 
mych wierzycieli egzekwujących. 

Art. 787. 

§ 1. Zarządca jesl odpowiedzialny za. należy
te pełnienie nałożonych nali obowiązków w obec 
wierzyciela, dłużn i ka i wszystkich uc zestników, 
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§ 2. Dłużn : k, któremu powic:rzono za,rząd jego 
majątku, jest pod względem odpJwiedz: alnoś ,::;i za ten 
zarząd zrównany z zarządcą cudzeg,') m;enia. 

§ 3. Zarządca, który bez usprawiedl iwiajqcej 
go przyczyny w terminie oznaczonym nie złoży prze
pisalnego sprawozdania lub nie sp e łni innych przez 
sąd wydanych p,ol'eceń, mo,że być u Sll"l:ięty Z zarządu 
istosownue do Oikoliczn;oś,ci skazany na grzywnę do 
pięciuset złotych. 

Ąrt. 788, 

§ 1. Do zarządu przymusowego ułamkowej 
części nieruchomości stosuje się odpowiednio prze
pisy' o zarządzie całej nieruchomości. Zarządca 
jednak dz;ała tylko w granicach praw dłużnikJ" 
jako współwłaściciela. · 

§ 2. O zarządzi'e przymusowym ułamkowej 
części należy zawiadomić także pozos tałych współ
właścicie1i :ni'eruchomości. 

R o zcl' z i a ł IX. 
Podział sumy, uzyskanej z egzel{ucji. 

Oddział 1. 

Przepisy ogólne. 

Art. 789. 

§ 1. Suma, uzyskana z egzekucji, będzie po
dżielcna między wierzycieli przez sąd. 

§ 2. Jeżeli jednak suma, uzyskana przez eg
z,ekucję z ruchomości, niehipotekowanych wierzytel
Il10Ści lub innych praw majątkowych, wystarcza na 
zaspo'ko'jenie wszystkich wierzycieli, komo,rnik wy
płaci przypadające im należn,oś:::i, a pozostałą resz:t:ę 
wyda dłużnikowi. Dlawie-rzyci.eli nieob ec:nyc.h przy
padające im sumy komorn,~k złoży do d,e-p.ozytu sądo
wego. 

Art. 790. 

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

1) usla-li sumę, podle,ga jącą podziałowi; 
2) wymieni wierzytelności i prawa iosób, uczesl

n,Lczących w podziale; 
3) oznaczy sumę, jaka każdemu z uczestników 

zpod'ziału przypada; 
4) wskaże, które sumy mają być wypłacone, 

a które i z jakich przyczyn pozostawione w depozycie 
sądowym. 

Art. 791. 

§ 1. O sporządzeniu planu sąd zawiadomi 
dłuznika i osoby, uczestniczące w podziale. 

§ 2. Zarzuty prz,ec.iwko pla.no,wi można: wnosić 
wciągu dwóch tyg,Odnli od daty zawiadomienia. 

Art. 792. 

§ 1. Jeżeli zarzutów nie wniesiono w tenni
nie przepisanym, sąd zarządzi wykonanie planu. 

§ 2. W razie wnies i'enia zarzutów sąd po wy
słuchaniu osób inte'resowanych plan zatwierdzi albo 
odpowiednio zmie,ni. W postępawaniu tern sąd nie 
wchodzi w rozpoznanie sporu co do islnienia prawa, 
obję~ego' pIaniem podziału. 

§ 3. Na postanowienie sądl1 służy zażalenie. 
Jezdi suma, uzyskana z egzekucji, przewyższa pięć
d z ies i ąt. tysięcy złotych, na postanowienie sądu okrę
g.owego służy dal.sze zażalen:e do sądu apela,cyjnegb. 

§ 4. WY':conanie planu w części, ,klór,ej zarzuty 
dotyczą, .nastąp i p J' uprawomoan,iiclliiu s :ę po,stanowie
nia sądu, chyba ,że zostaJo wstrzymane przez zabez
pie:::.zenie powództwa w sporz,e o ,islnrenie zaprzeczo
nego prawa. -

Art. 793. 

Osobom interesowanym wolno umÓWIC się 
o inny sposób podz iału niż w kodeksie niniejszym 
przewidziany. 

O d ci z i a ł 2. 

Podział sumy, uzyskanej przez egzekucję z ruchomo
ści oraz z niehipotekowanych wierzytelności i innych 

praw mająth:owych. 

Art. 794. 

§ 1. W podziale sumy, uzyskanej ze sprze
daży ru·chomości jako też przez egzekucję z ,vie
rzytdności niezabezpieczonej h:potecznie albo 
z prawa majątkowego n:ehipot'ekowa,nego, oprócz 
wierzyciela egzekwu j ącego ucz.es:tnic z.ą: wierzyciel, 
składający tytuł wyko~nawczy z dowodem d,or.ę ':;zenia 
dłuznikowi wezwania do zapłaty, wierzyciel, który 
uzyskał zabez!piecz,e,nie, oraz zastawnik, który udo
wodnił prawo . zastawu dokumentem publicznym lub 
prywatnym z podpisem uwierzytelnionym, j ,eżeli zgło
sili się ,najpóźniej wciągu tygodnia od daty, gdy su
ma, podl egająca podz :ałowi, złożona została do depo
zytu sądowego. 

§ 2. Do sporządzenia planu po.d,z.iału sąd przy
sltępuje po upływie tygodnia od daŁy złożzni'l do ,dż
pozytu sądowego sumy, podiegającej podziałowi. 

Art. 795. 

§ 1. Wierzytelność, przypadająca zastaw-
nikowi, nie maj Ci cemu jeszcze tytułu wykonaw
czego, będzie wypłaC'c:na za zg-odą dłużnika . Jeżeli 
dłużnik nie wyrazi swej zgody, odpowiednia suma bę
dz;e poZostawiona w depoz-y-.::ie sądowym. 

§ 2. Jeżeli zast.awnik w ciągu miesiąca nie 
przedstawi dowodu wyloczenia powództwa o zaspo
kojenie swego prawa zastawu, pozostająca w depo
zycie sądowym suma będzie wydana dłużnikowi lub 
komu wypadnie. 

§ 3. Na postanowienie sądu służy zaża,Jenie. 

Art. 796. 

§ 1. Należności, przypadające od dłużnika, 
będą zaspokoione z sumy wyegzekwowanej w nastę-
pującej kole jności: . 

1) ko-sz:ty egzekucyj.ne, a mianowicie: nieuisz
c.zonre w t.oku postępowan;a opłaty sądowe, koszty do
ręczeń, 'koszty opisu, ·oszacowania i przechowania lub 
dozoru ruchomości, kos zty oglo<;zeń o sprzl:'daży, tu' 
dz:eż diety i koszty podróży org:ł!1ÓW policji. wezwa
nych do pomocy poza miejsce ich urzcdow:lnia; 

2) podatki i inne daniny publiczne, należllIe z ·,ru
chomości sprzedanej, jako też należne z nieruchom?-
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;;ci , jeżeli przedmiotem pc Jzialu s~ sumy. l1Zysl\ane 
z zaj~cia li dzierżawców i lokatorów czynszu z Lej 
nierudlOmosci, - wc wszystkich tych przYPldbch Z:I 

ostatnie dwa, Jal): 
3) wierzyteln 0-5ci, znbezpicczone prawem za

~ bwu ; 

4 ) czyn;z, pr2Yi3adaj ący za rok os13Lni wypu
szczającemu w n:ljem lub w dzierżawę, lecz tylk o 
z sumy, llzy sI(ancj z<'! sprzedaży ruchamo~ci , wnics :v
nych d:) pn:cdm:ob najmu lub dziużawy; 

5} naleiności, przypadające za rok ostatni slui
bic domo we j. lecz tylko z sum, uzyskanych ze sprzc
oaż)' urz:idzenil domowego, oraz pracownikom 
przedsiębiorstw;!, lecz tyllw z sum, uzyskanych ze 
sprzc(bży ruchomości, wchodzących w skład tego 
przedsiębiorstw:\ j 

6) koszly os-lalnicj choroby ora.z, niczbytkowne
go pogrzebu Jlużn:ka; 

7} podatki i in n\.' d,ln!llY publiczne, niewymie
oione w p. 2), za rok ostatni; 

8 ) nalcżnoś:;i instylucyj ubczpie:::ze!, spo lec7.
nych. powstałe z tytułu ubez) icczenia praco ',vn:!tów, 
wymienionyc.h w p. 5) , za rok ostatni; 

9) inne wierzytelności. 
§ 2. Po zaspokojeniu wszystkich wicrzytclll n~ci 

z~ s p o4oio:1C b~dą !tary, grzywny sE\dowc, adminislra
cyjne i sb.rbo w,,", kary za zwlokę w niszczanill podal
ków i innych da~i:l ptlbli-:7.ny:h, !ud7.;"';'; kary i pod
wyżki s!empiowe. 

§ 3. Terminy, przewid7.ianc w 'artykul e niniej 
szym, oblicza się wste:: z od daty 7.\ożenia do depozy
tu sądowego sumy, podlegającej podzi:tlowi. 

A rt. 797. 

§ 1. Jeżeli suma, podlc~!:l j,!ca pcdzialow i, 
r..c wystarcza na zaspol<oienie w całości wszYSt
kich wierzytelnoś::i tej s:\lll'?j ka t ~.I!orji, wi erz y telno
{c i te będą zaspokojon.e s~os\mkowo do wysokości każ
de j 7. nich, jednak wi zrzytc lnos :,:i, zabc7.?ieczo!1c pra
wem zastawu, będą zasp!JkojoJlc w knlejnos;:i dal y po
\" sŁania prawo. zastaw u. 

§ 2. Wydzielona wicrzy::izlo-.vi sum :... z:lliczona 
będzie przcdcwszystkiem na k osz ~y prO:C~I!, !l:lstęp
nie na oc!'sc:k i, a w końcu na kapitał. 

o ci d z i a I 3. 

Podzbl sumy, uzysk<:.nc j prze"! e gukucję z nierucho~ 
mości, 

Art. 798. 

D ll podziału sumy, uzyskane j p:zez egzekucję 
7. nieruchomości, sąd przysh,,:pujc po upr::\'io1llocaie
IllII się posf<ll1o''''ienia o prz)'s:.!dzeniu. 

Art. 799. 

§ 1. W podziale oprócz wie rzyciela cg.4c· 
kwuj<,\ccgo uczestniczą: wierzyciel, ~k l aclajncy ty
tul wykonawczy z dowodem dor ęczen ia. dłu żnikowi 
wezwania do zapłaty, i wierzyc.icl, który uHska ł za 
bezpieczenie powództwa. jeżeli zl!!osili się nie później 
ni ż w dn~lt uprawomocnicl~i.:t sil.; postauowicnia o przy
sądzeniu , osoby, ma j'lcc p rawo zabezpieczone hipo
tecznie, tudzież pracownicy co do stwicrd'zonych do -

kum cri tcm należności z:l pracę w sprzedanej meru
cho:nosci. 

§ 2. Wicrzyidności i inn.: prawa w brak '.1 osob
ne.;!o zr,łoszcnia lub wyszczególnienia będą uwzględ
nione w podziale, jcż :.: Ji 5:\ ud :l wodnionz wyciągiem 
z księgi, hipotecznej hl!> inn). ;} złożonym w akbch do· 
kumentem. 

Art. 800. 

§ 1. Nale i.ności, przypadające od d łużnika , 
b ęd ą zaspokcjone z sumy wyegzekwowanej w na
stępującej kolejności: 

t) ,koszly cgzekucyjn~, a mian owicie: nicuiszczo 
nc w toku postępowaniu op iaty sądowe, koszty dorę 
czeń, kos7.!y opisu, oszacowania i ogłoszeń , koszty 
zarządu nieru::homości, ustanowionego w toku egze
kucji, tudzież dic!y i koszly podróży organów pol ic ji, 
wezwanych do pomocy poza miejsce ich urzędo
wania; 

2) nalelno::ci pracowników, zatrud.nionych w 
sprzedanej ni2Ttlchomości lub w przedsiębiorstwach, 
znajdujący::h się na tej nie:-uchomości i należących do 
d łubi ka, powstał e p!'7.ed dniem licyta cji, byleby nie 
przewyższały ro:znej nal:::lnoś::i pracown:ka; należ 
noś::i, przewyżs7.ają::e sumę pię:iuset złolych mie
sięcznie, kor7.ystnją z pierwszeństwa. d:> wysokości 
pięciuset złotych miesięcznie; 

3) podatki i inne daniny publiczne" należIle ze 
sprzedanej nieruchomości za osta tnie dwa lata przed 
licytacją; 

1) należn ości instytucy j ubezpi.eczeń s połecz
nych, powstałe z. tyt uł u ubezpieczenia pracowników, 
wymienionych w p. 2), za rok oslatni przed l icytac ją; 

5) wierzytelności i prawa, zab~zpie::zone hipo
tecznie (również i raty amortyzacyjne ) przed wciąg
nięciem do księgi wpisu o wszczętej egzeku::ji; 

6) podatki i inne daniny -publiczne, niewymic
nion€' w p. 3) i 4), przypadające od dłużnika i zale
gle za rok ostatni przed licyta~ją; 

7) inne wierzyte!noS:c~. 
§ 2. P o zaspo~~ojeniUo wszystkich wie.rzylclno~ 

~Cl zaspokojone będą .kary, ~rzywny sądowc, admini
s tracyjne i s karbowe, ,ka ry za zwłokę w u:sz:ozeniu 
pod 3tków i innych danin, piJblicznych , tudzież kary 
i pod'wyżki stemplowe. 

§ 3. W .równym sklpniu z. bpi'tałem, zabezpie
czonym hi'polecznilt, zaspokojone będą objęte wpisem 
przy kapit:tle od'se tki za os tatnie dwa Jata. przed Ji
cytacją oraz przyznane 'koszty procesu w wysokości, 
nic przewyższające j dz icsiątej części kapitału. 

§ 4. Pozosta łe odsetk~ od kapil:tłów 'zabezpie
czonyc h hipotecznie, tudzież odsetki od kapitałów nic
zahezpieczonych oraz koszty procesll w poszukiwaniu 
kapitałów nieza'bezpicczonych umieszczone będ,ą w os'
tatniej k<l!e-~orji. 

Art. 801. 

§ I . Jczeli suma, podlegająca podziałowi, 
nić wystarcza na zaspokojenie w całości wszyst
kich w1erzytebości' tej samej kategorji , wierzytel ności 
i. prawa, znbezpieczor::e hipotecznie, będą z3spokojonc 
w llOlejności stosownie do przepisów prawa hipolecz' 
ncgo, inne zaś wierzytcl noSci ~ stosunkowo do wyso
kMei knżdej z nich. 
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§ 2. Wabu przypadkach wydzielon:\. wierzycie
lowi suma zaliczona b ę dzie przcdewszystkiem na kosz
ty procesu, następnie na odsetki, a w końcu na kapitał. 

Art. 802. 

§ 1. Jeżeli przy sporządzeniu planu okaże 
się, że nabywca, uiszczając cenę, potrącił wie
rzytelność, która nie mieści się w cenie, sąd posb.no
wieniem zobow iąże nabywcę do llzupd nienia ceny 
w ciągu tygodnia. Na p os:tanowicnic sądu służy za
żalenie. 

§ 2. W planie wymi.enione będą osoby, dla któ
rych przypadająca od. nabywcy suma jest przezna
czona. Pos·ta.nlowi'enie sądu stanowić będzie dla nich 
tytuł egzekucyjny prz.eci,wka nabywcy. 

. § 3. Do czasu złożen.ia do depozybu sądowego 
lub uiszczenia przez naby'l/cę osob:ml uprawnionym 
ceny uzupełnione j prawa, które z tej cen y mają być 
zaspoko jone, utrzymanie będą w mocy. 

Art. 803. 

Na zaspokojenie wierzytelności, opartej ;::a 
hipotece kaucyinej, sąd wydzidi wierzycielowi 
sumę, należną w dniu sporz<J,dzcnia ph.nu. Je
żeli kaucja nic jest vvyczerpana, a le może jeszcze słu
żyć na zabezpieczenie wierzyc:ela, reszta sum y pozo
stanie w depo zycie sądowym aż do llstaniJ. s tosunk u 
prawnego, uzasadniającego. korzys tani·c z kaucji. 

Art. 804. 

§ L Jeżeli wierzytelność zabezpieczona jest 
hipotecznie na kilku nieruchomościach łącznie, 
a podzie lona ma być tylko suma, uzyskana z jed
nej nieruchomoś ci, wic!"zyciel może żądać zaspo 
kojenia bądź całej swej wierzytelności, bądź cz?ści 
prz'ez niego wskazane j. J eźeli przed upr ,nvomo·:::nie
niem się postanowienia o przysądzeniu wierzyciel nie 
złożył żadnego oświadcze:lia, jego wierzytelność bę
dzie przyjęta do ·rozrachunku w całości. 

§ 2. Jeżeli podziałowi podlegają sumy, uzyska
ne ze sprzedaży kilku nieruchomości, obciążonych 
jedną wierzytelno ścią łąc znie, \vicrzy l cl ność ta bę
dzie przyjęta do rozrachunku w każdej z uzyskanych 
sum w t akim stosunku, w jakim dana suma pozos taje 
do sum, uzyskanych za inne ni e ruchomości, przy
c zem przy ustaleniu tego stosunku z każdej sumy po 
trąca się wierzytel n ości i prawa , poprzedzające wie
rzytelność łączną· 

Art. 805. 

Jeżeli w dniu sporządzenia planu . termin płat 
ności wierzytelności nieoprocentowanej jeszcze 
nie nastąpił, wierzycie lowi będzie wydzielona su
ma. zmniejszona o odsetki ustawowe. nie wyższe 
jedna.k niż s z·eść od· sta w stosunku n:::Z'lym, za czas 

. od dnia przybicia do dnia płatn ości. ,h:żzli wi'?rzyŁel
ność jest oprocentowana , n,ależność będz i e wierzycie 
lowi wydzielona wraz z odsetkami do· dnia przybicia. 

Art. 806, 

Suma, wydz:elolla na zaspokojenie wierzy" 
lelności, k tó r ej uiszczen ie za[eźnejest od W :l 

runku ro związującego, będzie wydana wierzycielowi 

_ .•... _ --- _._---------
bez zabezpi.ecz.enia , chyba że obowiąz.ek z.abezpieczc
nia zwrotu ciąży na wierzydclu z mocy i s: Łni e j ącego 
między nim a dłużnikiem stosunku prawnego. 

Art. 807. 

Suma, wydzi elona na zaspokojenie wierzy
telności, której uiszczenie zależne jest od wa
!runku zawieszającego, będzie p oz estawiona w depo
zycie s.ądowym . Odsetki od tej s.umy przy?adnł wic
rzyciel owi, j eże li według umowy od.setki musi« D ,!

leż ą, w przeciwnym raz ie przypadną dal szym wie
r zycielom. 

Art. 888. 

§ 1. Do podziału sumy, uzyskanej przez 
egzekucję z własności górniczej, z prawa wydo
bywania żywic zi.cmnych, z kol e j, żelaznych, ze sta :ków 
morskich i statków żeglugi śródląd.owe j , wpisanych d o 
r.e jestru statków, jako też z prawa zabud.owy, stosuje 
się odpowiednio przepisy o p a dziale sumy, uzyskanej 
pr.zez egzekucję z nieruchomoś ci . 

§ 2. Z sumy, uzyskane j przez egzeku:::ję z kolei 
żelaznej, będą zaspoko jone przed prawa.mi rzeczowe
mi zaległe za rok ostatni przed licytacją należności 
z tytułu rozrachunku za przewó.z z innemi kolejami. 

§ 3. Z sumy, uzyskane j przezegz.ekucję ze stat
ku, bezpc.średnio po kos,ztach egzeku::y jnyc:h będą za
spokojeni wierzyciel e, mający p rawo zasp oko jenia ze 
statku wed.ług kolejności, przewid zianej w u3tawach 
szczególnych . Wierzytelnoś ci, wp:sane do rc ies tru 
statków, będą zaspokaja.ne w takiej kolejności, jak 
wierzy.telno.ś c.i hipoteczn.e. 

o ci d z i a ł 4. 

Podział sumy, uzyskanej przez zarząd przymusowy. 

Art. 809. 

§ L Do podziału nadwyżek sąd przy s t ąpi po 
z ałatwieniu sprawozdania rachunkowego zarządcy. 

§ 2. Sąd może na wniosek wierzyciela przystą
pić do podziału złożonych kwoit· prze d upływem O'kr e
su rachunkowego, jeżeli z zarządu uzyska no dostatecz
n e śro dki. dO' wypłaty. 

Art. 810. 

§ 1. W p odziale uczesiniczą w ierzyciele, 
na rzecz których prowadzi się zarząd przymu
sowy, oraz wierzyciele hipo teczni co do od setek i in
nych powlarz;l jących się świad-czeń pieniężnych, chy
ba że zostałi z;J >;p(lkojeni bezpośredni o przez zarządcę. 

§ 2. \Xl pod7 i.,le uczestniczyć mogą również in
n i wi{,r7yci c h~, s,khda iący tytuł wykonawczy z dowo
d em don;CJ_cJ}: :t dłużnikowi wezwania do z apła ty. 

Art. 811. 

Przepisy o podzia le sumy, uzyskanej pr!ez 
egzekucję z nieru chomości , stosuje si ę odpowiednio 
przy pod zial e nadwy ;~ek, uzyskilnych przez zarząd 
przymusowy, z nas !l;'r1I iilC'('mi zrn ianilmi: 

1) z sumy n il dwy7C'k p okrv,,\·:t !Si~ pn,edt: 
w szys tkiem wyd a lki konic (,: 7n (, . które z ':lI' Lądc3 po
kryć mictł bczp o ~rednio z dochodów; 
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2J wierzytelności i inne prawa h ipot2Cznie za
bezp:eczone, dla k tórych nie prowad, ~i się egl ~ku:ji 
przez zarząd przymusowy, będą zaspokojone -tylko co 
do od se tek i i;1I1ych należności p :nvtarzających si~. 

Dział II. 

Egze!mcja roszczeń ni.epieniężnych. 

Art. 812. 

§ 1. Jeże li dłużnik ma wydać wierzycie
lowi rz ecz ruchomą, komorn=Ic sądu, w którego 
o) ~ r ,?gu rze~z s i~ znaj duje, o:ioierze j ądłużil ikowi 
i wyda wierzyd ~lo'\v i. 

~ 2. Jeżdi ;·: e w.z.'1 1ęGU na ,rodzaj rz"czy ni~zwłocz
ne fizyci: .1e jej przejęcie n ;,e jest nnżliwe, k.') ';}'Jmik 
pastwi tak, jak pravvo prywatne wym aga do objęcia 
p03Ldania. 

Art. 813. 

JeżEli odebranej rzeczy nie można wydac 
wierzycie low i, komornik złoży ją do depozytu 
sądowego, albo odda na skład na ko szt i niebezpie
czeństw,o wierzyciela. 

Art. 814. 

Jeżeli rzecz, należąca do dłużnika, znaj
duje się we wład aniu osoby trzecie j, któ ra nie 
zgadza się na jej odd ,wie, w:erzycie:l może zająćro
~zcz.enie, które s łuży d:łużnikowi wobec tej osoby. 
W tym p rzypadku stosuje się odpowiednio przepisy 
o egzekucji z praw majątkowych. 

Art. 815. 

Jeżpli wierzyciel żąda, aby odebranie rze
czy o dbyło się w jego obecności, komorn ik za
wiadomi go' o 't-crminie, wyznaczonym do odebrania, 
a w razie .niescawienia się wierzyciela nie przystąpi 
dO' wykonania. 

Art. 816. 

Jeże li komornik nie znalazł u dłużnika r ze 
czy lub dokumentu, podlegających odebraniu, 
s ą d na wnios,ek w:erzyciela nakaże' dJużnikowi, aby 
wyjawił , gdzie one się znajdują, lub oświadczył, że 
nie wie , gdzie i si ę znajdują, i aby stwierdził przysięgą, 
że oświadczenia jego są z.godne .z pr,awdą. Przepisy 
o przysiędze wyjawienia. ,majątku będą -tu odpowied
nio stosowane. 

Art. 817. 

§ 1. Jeżeli dłu.żnik ma wydać nierucho
mość lub statek albo opróżnić pomieszczenie, ko
mcmi:k sądu, W którego .okręgu one się .znajdują, we
zwie dłużnika do dobrowolu'ego wykon\ania w zakre
danym stosownie do okoliczności terminie, po którego 
bez.s,kuLeclny,m upływie d okona c z,y n no,ś ci, potrzeb
nych w ,celu wprowadzenia wierzyciela w pos iadanie. 

§ 2. W tym celu komornik us.un,ie ru,:::homo;ci, 
nie hęd,ące przedm~ otem egzekucji, i odda je dłużni
kowi, w razie zaś jego nieobecności pozoshwi osobie 
dorosłej .z pośród jego rodziny lub s.łuż'by, a gdyby i to 
było niemoż:liwe, ustanowi dozorcę, któ;:emu odda ru
chomości na Jwszt dłużnika. 

§ 3. Jeżeli dłużn ik pomimo wezw,ania ze stro
ny doz.orcy rzeczy ni,0, od'Jj. ~ rz.e, sądna, WIlJiJs~\ do
zorcy i po wysłuchaniu dłużnikazaJ:'ządzi sprz,cdaż 
ruchomo3ci przzz licytac,j ę. 

Art. 818. 

Jeżeli w samym tytule egzekucyjnym ' nie 
p ostanowiono , że w razie niewykonania przez 
dłużnika w termi'I1ie mu za.kreślonym czynności, k~órą 
z natury rz eczy może wykonać ta:kż,e inna ,o.soba, wie
rzyciel b~ dzie u') ow,a,ż rriony do, wykonan ia tei czyn
ności na koszt dłużnika, - wówczas sąd, w ikt5rego 
okręgu czynność m'!. być wykonana, na wniosek wie
rzyciela wezwie dłużnika do wykonal11a w term inie 
wyznaczonym, a pOI bezskut.ecznym upływie terminu 
upoważn i wierzyciela do wykonania czynności na 
koszt dłużnika i przyzna wierzycielowi sumę, ' po
trzebną do wykonania. Na postanowienie sądu służy 
zażalenie. 

Art. 819. 

§ 1. Jeżeli dłużnik ma · wykonać . czyn
ność, której inna osoba za niego wykonać nie 
może, a któr.ej wykonanie zaLeży wyłącznie od je,go 
woli, sąd - jeż'eli tego nie postan.ow,ioJllo już w samym 
tytule egzekucyjnym - na wniosek wi,erzyc.iela po 
wysłuchaniu stron z,akre;śli dłużni'kowi te'rmin da. wy
kon,ania i zagrozi mu grzywną lub przymusem osobi
stym na przyp.adek, gdyby w zakreślonym terminie 
,c z,ynnośc i n.ie wykonał. 

§ 2. Jeżeli wykonanie czynnośd zależy od wy
datków pieniężnych lub od dostarczenia materjałów, 
a obowiązek ich dostarczeniacŁąży na wuerzydelu -
sam z.aś tytuł egzekucyjny n,i·e zawi,era w tej mierze 
odpowied:niego postanowienia - sąd zagrn,i dłużni
kowi grzywną lub przymusem osob i .sŁym dopiero wte
dy, gdy wierzyciel złoey w sądzie sumę potrz.e:bną lub 
dostarczy dłużnikowi potrzebnych materj ,ałów. 

§ 3. Po upływie terminu, w którym dłużnik 
czynność m~ał wykonać, sąd na wniosek wierzyciela 
nałoży na dłużnika grzywnę lub zastosuje do niego 
przymus osobisty i jednocześnie, wyznaczając 
nowy termin do wyb:mania czynnoiści, z,agrozi surow
szą &'rzywną lub dalszym przymus,em osobistym. 

§ 4. Jeżeli dł:użni:'k na s:kuŁeik przymusu .osobi
slego. zgło,si gotowość wykonania c.zynności,sądpo
sItanowi zwolnić go niezwlocznie i zawiad'omi ó tem 
wi.erzyciela., a za.mzem sto.sowinie do okoliczności wy
znaczy dłużn :kowi odpowiedni term:n do wykonania. 

§ 5. Gdyby dłużnik po' zwolnieniu zwl'ekałz wy
konaniem czynności, s.ąd n,a. wniosek wierzyciela po 
wysłuchaniu stron, postanowi za s to,s:owan,ie przymusu 
do. ko.ńc.a wyznaczonego poprzed,n,io, ·czasU. 

§ 6. Jeżeli dłużnik zgłosi się ponownie do wy
konania, sąd może odmówić ,zwolni;enia p,rz.ed upły
wem powyższego czasu. 

§ 7. Na positanowienia sądu służy zażalenie. 

Art. 820. 

§ L Jeżeli dłużnik ma obowiązek zaniechać 
pewnej czynności lub uie przeszkadzać czynnoscl 
wierzyciela, sąd na wnios ek wierzyciela po wy
słuchaniu stron i stwierdzeniu, że dłużnik działał 
wbrew obowiązkowi, nabży na niiegol gr.zywnę do t y-
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siąca złotych lub zastosuje przymus, osobisty na czas 
dO' dwóch t'Ygodni . Ta,k samo sąd postąpi w ra'zie dal-
sz.egO' wni'Os.ku wierzyc.~el:a. . 

§ 2. Ponad'to sąd może na wniosek wierzyciela 
:zdbowiąz.ać dłużn,ika do z:ahezpiecze,nia szkody, gro~ 
ż.ącej WlLerzydelowi wskut2~k dals.zeg,o dz.iałania dłuż
ntka wb.rew obowiązkowi. VI postanmvi,eniu s·ąd ozna
ciy wys'O·koŚć i czas trwania z,arhezpi:ec.zen.ia. 

§ 3. Jeż.eli dłuż·ni·k po< powstlaniu tytułu egze
kucyjnego dokonał zmiany sprzlecznej ze· swym obo
wiąz.kiem, sąd n,a wniosek wilerzyc.iela po wysłucha
niu sltron upoważni wierzyoi.ela d'Ol usunięcia te i 
7 .. rrii3Jny n·a koszt dłużnik,a i przyzna mu ' sumę na ten 
cel potrzebną . W razie oporu ze sLro·ny dłużn,ika wie
rzyeiel może żądać, aby sąd poleci.ł komorniko,wi 
usunięoie O'Poru. 

. . § 4. Na postanO'wienia sądu służy zażalenie. 

Art. 821 . 

§ 1. W jedne m postanowieni u sąd może 
wymierzyć grzywnę nie wyższą niż tysiąc zło
tych, a przymus osobisty na czas nie dłuższy niż dwa 
tyg.odnie. Ogólna suma grzywien w tej samej spra
wienie może przewyższać dziesięciu tysięcy złotych, 
.a ogóLny czas, przymusu osohistego -- 'Sześciu mie
s .ię-cy. 

. § 2. Zastosowanlie jednego środka nie wyłącz,a 
na,gtępn.ego zastosowan.iia środka drugiego. Oba środ
kini,e mogą być stosowane jednocześnie. 

Art. 822. 

§ L W razie umorzenia postępowania egze
kucyinego podlegają umorzeniu także grzywny, 
chQćby . prawomocnie orzeczone, a ' jeszcze n ie
zapłacone. 

§ 2. Obowiąz.ek uiszczenia grzywny ni:e prze
chodzi na spadkobierców dłużnika. 

Art. 823. 

§ L Przymus osobisty wykonywa się przez 
osadzenie dłużnika w pomi'eszczeniu na ten ceł 
przeznac.zonem oddzidnie od osób, pozhawionych 
wolności w trybie postępowania karnego lub admini
stracyjnego. 

§ 2. Jeżeli dłużnik nie prz,ebywa w okręgu są
du, który po'sta,niOwił zasto,sować przymus osobisty, 
sąd ten zwróci się o w~,kon.an:e d'n siądu grodzkiego, 
w którego okręgu dłużnik przebywa. 

Art. 824. 

Zarządzając wykonani.e przymusu osobiste
go na podstawie prawomocnego postanowienia, 
sąd wyda komornikowi na piśm : e nakaz z odpo
wiedniem uzasadnieniem. Przystępując do wyko,n.ania 
Jlark,azu, komornik naka.z ten. doręczy dłużnikowi. 

Art. 825. 

O wykonanie przymusu względem dłużnika, 
pełniącego czynną służbę wojskową, sąd zwraca się 
do ". właściwej władzy wojskowej, przesyłając jej 
w tym celu nakaz. 

Art. 826. 

Przymus osobisty nie mOże być stosowany 
względem: 

1) osób, nie podlegających sądom polskim; 
2) wojskowych, należących do zmobilizowanej 

części wojska lub marynarki wojennej i 
3) kierownika s t'atku handlowego morskiego, 

iktóry ma odpłYThąć, tudz~eż wz;;' ,dem osób, należą
cych do załogi takiego statL.u. 

Art. 827. 

Przymus osobis ty względ ·~m posła , senato
ra i sędziego może być zastosowany tylko z za
chow,an iem przepisów Kons.tytucji i prawa o. ustroju 
sądów pows.zechnych. 

Art. 828. 

§ 1. Prz ymus względem osób, których zdro
wie może być narażone na niebezpieczeństwo, nie 
będzie wykonywany aż do wyzdrowienia. 

§ 2. Na wnio:s,ek j,ed.nej ze stron będz.ie zarzą
dzo.ne na j.ejkoszt zbadanie stanu zdiTowia d1łużnika. 
przez leka rza. 

Art. 829. 

Po uprawomocnieniu się postanowienia o przy
musie względem osób duchownych, osób, bę
dących w służbi e państwowej lub samorządo
wej, oraz wz.ględem 'osób, pełniących służbę 'W przed
si,ębio.rstwie użyt.eczności. pubhczl1'ei, sąd z.awiadomi 
władzę przeło.żonq dłużnrka lub iki.ero,wnidw:o przed.
siębiorstwa i uprzedzi je, że po upływie tygodnia 
wyda kOtrno:rnikovvi 'Odpowiedn i. nakaz. 

Art. 830. 

Z ważnej przyczyny sąd może zwolnić dłużni
ka od przymusu lymczasowo, nie dłużej jednak niż 
na tydzień. 

Art. 831. 

W ierzyciel obowiązany jest złożyć zgóry ko
mornikowi sumę, potrzebną na sprowadzenie dłuż
nika do liliejsca osadzenia i na wyżywienie go 
p,rze'z ·cz..as trwania przymusu. 

D z. i a. ł III. 

Egzekucja celem zniesienia współwłasności nieru
chomości w drodze sprzedaży publicznej. 

Art. 832. 

W postępowaniu egzekucyjnem, mającem na 
celu zniesienie współwłasności nieruchomości 
w drod ze sprzedaży publicznej, stosuje s i ę odpo
w~ed:niio przepisy oe,gzekucji' z nie,rucho;ffiO'ści ze z.mia
nami, wska.z.anemi: w artykułach pon·iższych. 

Art. 833. 

Postępowanie może być wszczęte na wniosek 
każdego z współwłaścicieli, wymienionych w tytule 
egzekucyjnym, nakazującym sprzedaż. 
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Art. 834. 

Ws wplSle hipotecznym o wszczętej egzzkk 
cji i w obwieszczeniu o licytacji należy podać, 
ża apekucj,ą. Dla na celu zmieiienl~ współwłasności, 

Art. S35. 

§ 1. Współwłaściciele mogą za wzajemną 
.zgodą oszacować nie ruchomość, oznaczyć naj
nicŻs.zą cenę sprzedaży oraz ułożyć warunki licytacyj
Jrle, ch)"ba że tytuł egzekucyjny inacz.ej stanClwi. Je
IŻ,eri zgoda n,ie nasbąpi, lub jeana z osób, mających pra
wo r,zecz,owe .na nieruchomoIści, zgłosi sprz.eciw co do 
osz:acowania ktb oznacvenia najniżs.zej ceny, obowią
zują w tej mierze przepisy kodeksu niniejszego 
o egzekucji z nieruchomości. 

§ 2. Na postanowienie sądu , ustalające wa
runki licytacyjne, sł.uży z,ażalenie. 

Art. 836. 

Egzekucj,a celem zniesienia 'Współ własności 
i egzekucja z nieruchomości mogą si ę toczy~ 
jednocześnie. 'VI razie sprzedaży nieruchomośc I 
w toku jednej z tyc:h egz8kucyj d'rug1 zawiesz:l się, 
a po, uprawomoc.n.ieni:u s'ię postaTIow1enia .0 ,przysądze
niu umar,za się. 

KSIĘGA II. 

Postępowanie zabezpieczające. 

Rozaz,iał L 

Przepisy ogólne. 

Art. 837, 

Celem zabezpieczenia roszczenia , którego roz
poznanie należy do sądu powszechnego, albo 
poddane zostało sądowi polubownemu i które na
daje si,ę do eg.zekucj.i. sądowej, sąd powsz.echny może 
,llia wnios,eik wierzyciiela '\;,/ydać z.arz.ąd.zc.n:e tymczaso
we, jeżeli .r.osz,cz.cnie jest wi'ar:)godn2, a hicZ'lbezpie
cZelnie mogłoby wier.zyciJcla pozbawić Z.as p.olCJo j en,i~a . 

Art. 838. 

Zarządzenie tymczasowe w ydaje się VI dro
dze zabezpieczenia powództwa przy samem je
go wytoczeniu, bqdź Vi dalszym toku sprawy; w przy
padkach, zasługujących na SZCZ2!4ó1ne uwzględnieni,e, 
zarządzenie tymczasowe może być w ydane również 
przed wyloczeniem powództwa. 

Art. 839. 

§ 1. Dopuszczalne jest także zabezpiecze
nIe roszczenia o przyszłe pO','Jt2:~zające się świEci
czenia, jeżeli stosunek pry\vatno - prawny mię
dzy stronami' nie sp.rzeciwia się wyt:ocz,2!:iu o to. rosz
czenie powóclztwa, 

§ 2. W tym przypadku zarz-:dzenic tymc:z:lsowe 
jes't dopuszozalne także po uzyskaniu przez wierzy-

ciela wyroku, pocncQającego wykona n iu , lecz tylko co 
do św i a dczeń,k l6r y·:.h t~nnin spełnieilia jeszczil nic 
JlastąpLL 

Art. 840. 

\1?ydr,jD,C zarządzenie tymczasowe przed wy~ 
toczen :cm powódzlwa, sqcl wyznaczy wierzycie
lowi term' n, \ '1 którym poWÓdZ:WD powinno być 
wy toc zo.n e pod Ty,gorem l!pa2:ku zah~zpiec.zenia. Tc,r
min ten nie może być dłuL;zy n::ż dwutygodniowy. 

Art. 841. 

§ L Rozpoznanie wniosku o zarządzenie tym
czasowe przed viytoczen;em powództwa należy do 
sąGU powszechnego, który bylby właściwy do roz
poznania sprawy w pierwszej instancji. 

§ 2. \Vnios'ki CI ,>c1 TZą::Lc.cnie iymc:zas.owe w toku 
procesu r.ozpoznajz sąd te j instanc ji, w kt.órej sprawa 
się toczy, a gdy s'prawa toczy s ię w Sądzi.e Na.jwyż
,szym - sąd pierwszej ~nstancji. 

§ 3, 'VY'nioski o zarzC1,dzenie tymczasowe sąd 
rozpoznaje w skł.adzie, w jakim podlega rozpoznaniu 
SlJrawa. 

§ 4. PrzcwocTn'iczą:y w przyp:td~'lch nieder
piących zwło:k i mate s a m wyd3Ć Z,Etrząclz.enlie tymcza· 
sowe, \"hz Rkże w fprRwadJ , rozpoznawanych w skła
dzie trzech sędziów, przew;;dn icz1cy przE'ds,ta wi 
swe zarqdzen ie do rozpo.znani<:. właściwemu składo
wi na najhliższem posiedzeniu. 

Art. 842. 

§ L 'J:'łi crzyci eJ we vmios;{L1 o zarządzenie 
tymczasowe powinien podać i uprawdopodQb
nić okolicz.ności, k tóre usprawiedliwiają żądanie. 
Pozatem wniosek, je7cli nie jest poł.ączony z pozwem, 
powin ien czynić zadość wszystkim, wanl~lkom pisma 
proceso'NcgO. 

§ 2. \Y,J e wnios.ku wierzyciel może także wska
ZClĆ sumę, 'k tórej z107,enie p.rzcz dluLnika wystarcza 
da ,zabezpoi,eczcnia J'OS zez i.!H'ia , 

Art 843. 

Sąd może rozpoznać wniosek o zarządzenie 
tymczasowe n 3 posiedzeniu nicjawnem, władny ' jest 
jednak wyznaczyć rozprawę, 

Art. 844, 

§ 1. Sąd, trw zględni ając wniosek O zarzą
(12enie tymczasowe, oznaczy dokładnie w po
stannwicn.iu ir oszczicnic, k!:ón: 1113 być zabe.zpiecz.om~, 
oraz sposób i zakres zabezpieczeni.a. 

§ 2. W razie p Clhzeby mClźna zas,bosować jed
nocześr:,ie 1riJka s'posaDów z al:Y2zpiecz:::mia. 

§ 3. \Vyk.onanie .zarządz.c.nia tymczasowego sąd 
może uzależnić od zfożen;a przez wiel'zyciel'l k3.ucji 
c:~lem z:lh:zT:, i'eczc nl2. r.oszcz.cli (~LL~rd(3 o octszkodo-
.. ~ .... ' .' 6 >7 'r. " .~, l· ,· ~,;rl - ) ,,~,i! .. r.") "- ': ' _ " c..-)·~··,... ~j""n~..,·,., N, l' a1 ." t.e" \ .... ,dlL:. ,_ ) ... ,;'\! . (".ll \ , ;-".C " •• <.Lcfl LJ • . ILąU .. C._Ll.cl.. aK UC]] J 
b:;dzie s.łużyło dłużnikowi pienvszelislwoz3.ispokoje
nia. 
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Art . 845 . 

§ 1. W szelkie zab 2zp1eczcn ie J' os zacr\ p lC " 

niężnych będzie na iitdan ic clluźnika zastąp i o· 
ne złożeniem przez niego do depozytu sqdowt'go 
o dpDw,ie d,n,ie; sumy. Nu s,umi? tei 'h,~lz:-e s1uzylo 
wie,rzyc.iel owi p ic f\vsz,cris hvo z , ~,,; poko i Cl'l:a. 

§ 2 Zc,h""l]'!",Czc"':'" r (] ~7 ~ i<: n J" ;'C ') ' Ci1l "Żl1'yc b • -' - .......... '~ . .l. ,- .. ~ t <. - ~ - - . ' i - .. 'C 

m'Oże być s,Lm:, ow!'tle d,o D,~{;)li;:;;c 'T0 3C.i rÓN :1 isż w' t en 
Siam sposób z,o..s l.ąpjone. l'Ee (k)ly ~;,Zy lo icda,:l:!; za
bezp'~eczenia w sp,rawacb ()l Pl',:two wblsrJ.u:: si, chyba 
że strony na to się godzą. 

A rt. 846. 

Dłużnik w każdym czasie mnźe żądać uchyk
nia lub zmiany z«bezp ieczenia. 'JJ t ym przypadku 
wyznaczona będzie rozpra wa oddlichic lub hc znlc 
z rozpoznani em is toty sprawy. 

Art. 847. 

Na postanowienie sądu pi ~rw5zej instancji co 
do zarządzeń tymczasowych służy zażalenie. Od 
postanowienia :::ądll dmg:cj i:>~h1Jl ci l niema środka 
odwoła wczeg(), 

j \rt 848. 

§ 1. Postanowie!'ie sądu, uwzgl ę dniają(;ewfliO~ 
sek o zarządzenie tymczasowe, jest natychmiast wy
konalne . 

§ 2. Zażalen i,e wsb'zymujc: wykon,anj'0 postan o,,", 
wienkL, uohy}aj ą,cego lub zmie.niając.egrJ; zarządzenie 
:tymczasowe. 

§ 3. Do wykonania ,zarządzeń tymczasowych 
stosuje się odpowiednio przepisy o postępowan iu eg
'zekucyjnem. 

~1't. 849. 

Koszty postępowania o zarządzenie tym
czasowe, wszczętego przed wytoczeniem powódz~ 
twa., ponlOs'i wi'erzyci,el, je,ż,etb w term i n ~e prz·episa
ttlym ni'e wyto,c,zył powództwa. \XI tym przypadku 
pozwany moŻie W1 ciągu dwóch tygodn i od upływu te
go terminu złożyć w sądzie wniosek o przyznanie 
mu kosztów. 

Art 850. 

§ t. Jeżeli wierzyciel nie wytoczył po
wództwa w terminie przepisanym lub cofnął wnie
sliony poz.ew,albro gdiy powództwo, j e~o ws'lało odd3.
lomle, dłużn;k ma przcc,i;w,ko, w.i:e:rz.ycidowi roszclen,i,e 
10 wyn,ag,r-odzenJ'2 szd>ód, j s,trat, po:nies,ionych ws'!< utck 
wylkon,ani:a zabez,p:,eC,z,211.ia. Roszczenie lo wygasa 
pOi upływie ,roku od c,hw.ili j'cg,o powstalnia. 

§ 2. Wierzyc.ide , którzy łączl!l!ie wykonali za
bezpi,eci~enie, odpowiadaj ą za szkod,y i straty soH
d,a.mie. 

§ 3. Jeżeli w dą~u mies,iąca od c.hwili powsŁa
n[a wszcz,em,iu o ods,zkod',owan,ie d;ł użn\ik ni.? wyro,czy 
plOiwód.ztwa, sąd z-W1ród kaucję wierzycielowi. 

R ()! z d! z ,j a ł II. 

Zabezpieczenie rosz czeń picl1ięinych. 

Art. 851. 

Zabezpieczenie roszczeń picniężnych nastę
puje : 

1} prz'cz. z;a i ęc:e .ruchomości; 
2 J przez o s trz,cżca ie h i'po,teczniC' (pr,e.n,olację) 

i przez wpis do rejc.s Łru statków; 
3) przez z,ak a,z zby'.v:a.nia lub ohciążania nieru

chomości n i ehip,o~e:\:Owanych; 
4) prze,z za j ęC. i :2 wi,erzyteln.oś c,i luh inne

go prawa. 

Art. 852. 
Zab eztl iec zc nie roszczenia pieniężnego prze

ciwko Sk;rbGwi Państwa oraz pols kim zakła
dom i przedslębiorstwQm państwowym, będącym 
()d.rębn,emi os:aba mi pr,awnemi, je.st n iedopus:z,czaln,e. 

Art. 853. 
Zabezpieczenie nie może obejmować r?:eczy 

i praw, z których egzekucja jest wyłąc 7.o na, oraz 
rzeczy, ulegających szybkiemu zepsuciu, 

Art. 85'1. 
§ 1. Zajęte ruchomości nic mogą być oddane 

pod dozór wierzycielowi. 
§ 2. Zajęte pieniądze i papiery wartościowe 

złożone będą do depozytu sądowego. 

Art. 855. 

Na żądanie dłużnika sąd po wysłuchaniu 
wierzyciela może zarządzić sprzedaż zajętych 
ruchomości w drod z,e postępowa,nia ,egz.ekucyj.nego. 
Suma uzyska.na będ.z' i:e złożona do depo,z,ylu sądowe
go ~ będ.zie z'wbezpiecz'el1liem ros~cze.ń wi'erzyciela 
w za.stępstwie za j~tyc.h ruchomości'. 

Art. 856. 

§ 1. Uwzględniając w niosek o wydanie fa
kazu zbywania i obciążania nieruchomości niehipoŁe
kowane j, są d zawiadomi o tern wierzyciela i dłużnika. 

§ 2. O zalka zie wciągn ięta bę d zi,e n,a wniosek 
, ... ·ierzyciela wzmianka do wykazu za j<;tych nierucho
!IllOś<:,i n,i:ehipofekowanych. 

§ 3. Zbycie lub 'OIbc'iążeni,c ni,e ruchomo{ci 
IWhrew zakazowi plO' wciągtnięciu do wykazu wzmi'anld 
nie ma wplyw'u n,a prawa w~er.zycie1a. 

Art. 857. 

\V sprawie z powództwa o alimenty, wy~ 
toczonego przecivv-ko ślubl'emu oicu lub matce 
ślubnej o:lho mężowi" sąd może za.bezp·k~czyć powódz
two także przez zobowiązanie ich do uiszczania pc
wodom miesięcznie aż do ukończenia sprawy sumy, 
oznaczonej w każdym posz'czególnym przypadku. 

Art. 858. 

Z powództ wa o zapłalę czynszu najmu 
lub dzierżawy sąd udzi ela zabezpieczenia przez 
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za j 'ęde ruohor.t11lOlśd lokatora lub dzierżawcy, któ.re 
znajdują się VI wynajętych pom'leslZcze:1!,ach lub 
w wydzierżawlionej n.ie,ruchomości, na pod.stawie .sa
meg,o tylko pozwu. 

R o z d z i a ł III. 

Zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych. 

Art. 859. 

§ 1. Celem zabezpieczenia roszczeń nie
pieniężnych sąd wydaje zarzad7enie. jakie stosow
nie do dkoliczności uważa ~a odpowiedn,i,e, nie wyłą
czając zarządzeń, przewidzianych do zabez,piecze
nia roszcz,eń pi,euiężn.ych. 

§ 2. Przy wyborz'e spo.sobu zahzzpiec.zenia sąd 
uwzgl :: dni interesy stron w takiej mierze, ażeby wie
rzycie~owi zapewnić zaspokojenie, dłużnika zaś nie 
obciążyć ponad potrzebę. 

§ 3. W żadnym przyp,adrr-w z.a,rz,ąd.zenie tym
czasowe ni,e może zmierzać do te,go, aby stanowiło 
zaspokojenie roszczenia. 

Art. 860. 

W sprawach z powództwa o ochronę lub 
przywrócenie posiadania jako też o zaniechanie 
czyn.ności sąd możle w drodze zabezpieczenia unor
mować tymczasowo aż d,o ukoń ·::zenia sprawy st.an 
faktyczny, jeżeli okaże się to koniec.znem celem od
wróc·enia szkody. 

Art. 861. 

W drodze zabezpieczenia nie można stosować 
przeciwko dłużnikowi ani grzywny, ani przymusu 
osobistego. 

Art. 862. 

§ t. W sprawach o prawo własności lub o inne 
praw9 rzeczowe można ustanow i ć w drodze zabez
pieczenia s€ kwestr. 

§ 2. Selkwes.br będzLe wykonywany według prze
P11SÓW o z,arządzj,e prz:ymusowym ze z.m~a.nami po
niższemi: 

1) dłuż,nik nie może być ustanowiony zarządcą; 
2) jeżeli przedmiotem sekwe,stru jest dom, 

w k\tóil'ym zamIeszkuje dłużnik w czas·je ustanowienia 
slek,westru, mi.eszkan.i.e to nie będzi'e wyjęte z jego 
uży~kui 

3) dochód, poz.ost3. i ący po potq-::e'liu wydat
ków, zalTZ.ądca składa do depozytu sądow,~goi sumy 
w t.en sposób złoża,ne s.ąd nla WII1ILosek strony umi~ści 
na oprocentowanie, jeżeli uzna to za właściwe ze 
względu na wysl()Ikolść sum i na czas, w ciągu którego 
mają być zatrzymane. 

Przepisy końcowe. 

Art. 863. 

Wykonanie kodeksu postępowania cywilnego 
porucza się Ministrowi Sprawiedliwości. 

Art. 864. 

Rozporządzenie lllmejSZe wchodzi . w życie 
z dniem 1 stycznia 1933 r. 
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