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282. 
USTAWA 

z dnia 28 kwietnia 1936 r. 

PRAWO WEKSLOWE. 

TYTUŁ L 

Weksel trasowany. 

Dział L 

,Wystawienie i forma wekslu. 

Art. 1. Weksel trasowany zawiera: 
1) nazwę "weksel" w samym tekście dokumen

tu, w języku, w jakim go wystawiono; 
2) polecenie bezwarunkowe zapłacenia ozna-

czonej sumy pieniężnej; 
3) nazwisko osoby, która ma zapłacić (tra'sa,taJ; 
4) oznaczenie terminu płatności; 
5) oznaczenie miejsca płatności; 
6) nazwisko osoby, na której rzecz lub na któ

rej zlecenie zapłata ma być dokonana; 

7) oznaczenie daty i miejsca wystawienia 
wekslu; 

8) podpis wystawcy wekslu. 

Art. 2. Nie będzie uważany za weksel traso
wany dokument, któremu brak jednej z cech, wska
zanych w artykule poprzedzającym, wyjąwszy przy
padki, określone w ustępach następujących. 

Weksel bez oznaczenia terminu płatności uwa-
ża się za płatny za okazaniem. ' 

W braku osobnego oznaczenia, miejsce, wymie
nione obok nazwiska trasata, uważa się za miejsce, 
płatności, a także za miejsce zamieszkania tras ata. 

Weksel, w którym nie oznaczono miejsca wy
stawienia, uważa się za wystawiony w miejscu, po
danem obok nazwiska wystawcy. 

Art. 3. Weksel może być wystawiony na wła. 
sne zlecenie wystawcy. 

Trasatem może być sam wystawca. 
Weksel może być wystawiony na rachunek 

os.oby trzeciej. 



• 

628 Dziennik Ustaw. Poz. 282. Nr. 37. 

Art. 4'. Weksel może być płatny w miejscu 
zamieszkania osoby trzeciej, bądź w miejscowości, 
w której trasat ma miej'sce zamieszkania, bądź w in
nej miejscowości. 

Art. 5. W wekslu, płatnym za okazaniem lub 
w pewien czas po okazaniu, może wystawca za
strzec oprocentowanie sumy wekslowej. W każdym 
innym wekslu zastrzeżenie takie uważa się za nie
napisane. 

Stopa odsetek powinna być określona w wek
slu, w braku jej określenia zastrzeżenie oprocento
wania uważa się za nienapisane. 

Odsetki biegną od daty wystawienia wekslu, 
jeżeli nie wskazano innej daty. 

Art. 6. Weksel, w którym sumę wekslową 
napisano literami i liczbami, w razie różnicy ważny 
jest na sumę, napisaną literami. 

W razie różnicy sum, napisanych kilkakrotnie 
literami lub kilkakrotnie liczbami, weksel jest waż
ny na sumę mniejszą. 

Art. 7. Jeżeli na wekslu znajdują się podp\sy 
osób, niezdolnych do. ząciąganią zobąwi,ązą.ń w~kslo~ 
wych, podpisy fałszywe, podpisy osób nieistnieją
cych albo podpisy, które z jakiejkolwiek innej przy
czyny nie zobowiązują osób, które weksel podpisały 
lub których nazwiskiem weksel został podpisany, 
nie uchybia to ważności innych podpisów. 

Art. 8. Kt.o podp~sał weksel jako przedstawi
ciel innej osoby, nie będąc umocowanym do działa
nia w jej imieniu, odpowiada sam wekslowo, a jeżeli 
zapłacił, ma takie same prawa, iakieby miała osoba, 
której jest rzekomo przedstawicielem. Zasady te sto
suje się również do przedstawiciela, który przekro
czył granice swego umocowania. 

Art. 9. WY'Stawca odpowiada za przyjęcie 
i za zapłatę wekslu. 

Od odpowiedzialności za przyjęcie wystawca 
może się zwolnić; zastrzeżenie, które m wystawca 
zwalnia się od odpowiedzialności za zapłatę, uważa 
się za nienapisane. 

Art. 10. Jeżeli weksel, niezupełny w chwili 
wystawienia, uzupełniony został niezgodnie z zawar
tern porozumieniem, nie można wobec posiadacza 
zasłaniać się zarzutem, że nie zastosowano się do 
tego porozumienia, chyba że posiadacz nabył wek
sel w złej wierze albo przy nabyciu dopuścił się ra
żącego niedbalstwa. 

D z i ał II. 

Indos. 

Art. 11. Każdy weksel można przenieść przez 
indos, chociażby nie był wystawiony wyraźnie na 
zlecenie. 

Jeżeli wystawca umieścił w wekslu wyrazy 
"nie na zlecenie" lub inne zastrzeżenie równoznacz
ne, można przenieść weksel tylko w formie i ze 
skutkami zwykłego przelewu. 

Weksel można indosować rówmez na trasata 
bez. wz'g1lędu, C.zy przyjął on welksel, czy nie,a także 
na wystawcę lub na każdą inną osobę, wekslowo 
zobowiązaną. Osoby te mogą weksel dalej indo
sować. 

Art. 12. Indos pOWlnlen być bezwarunkowy. 
Warunki, od których uzależniono indos, uważa się 
za nienapisane. 

Indos częściowy jest nieważny. 
Indos na okaziciela jest równoznaczny z indo« 

sem in blanco. 

Art. 13. Indos po<winien 'być napisany na wekis .. 
lu lub na zł~czonej z nim ka'I'de dodatkowej '(prze
dłużku) i podpisany przez indos anta. 

Indos może nie wymieniać indosatariusza lub 
może ograniczać się tylko do podpisu inoosanta (in
dos in blanco). W tym przypadku indos jest ważny 
tylko, jeżeli został napisany na odwrotnej stronie 
wekslu lub na przedłużku. 

Art. 14, Indos przenosi wszystkie prawa 
z wekslu. 

Jeżeli indos je.st in bla,nco, 1P0si,a:dacz wekslu. 
może: 

1) wypełnić indos nazwiskiem własnem lub in .. 
nej osoby; 

2) indosować weksel dalej in blanco lub na in
ną osobę; 

3) przenieść weksel na inną osobę bez wypeł
nienia indosu in hlanco i bez indooowania. 

Art. 15. Indosant odpowiada w braku prze
ciwnego zastrzeżenia za przyjęcie i za zapłatę 
wekslu. 

Indosant może zabronić dalszego indosowania; 
w tym przypadku nie odpowiada wobec następnych 
indosatarjuszy. 

Art. 16. Będzie uważany za prawnego posia
dacza, kto ma weksel i wykaże prawo swoje nie
przerwanym szeregiem indosów, chociażby ostatni 
indos był in blanco. !Przekreślone indosy uważa się 
w tym względzie za nieistniejące. Gdy po indosie in 
blanco następuje dalszy indos, uważa się, że indo
sant, który go podpisał, nabył weksel na mocy indo
su in blanco. 

Jeżeli kto przez jakikolwiek wypadek utracił 
posiadanie wekslu, posiadacz, który wykaże swe 
prawo według przepisów ustępu poprzedzającego, 
będzie obowiązany do wydania wekslu tylko, jeżeli 
go nabył w złej wierze albo jeżeli przy nabyciu do
puścił się rażącego niedbalstwa. 

Art. 17. Osoby, przeciw którym dochodzi się 
praw z wekslu, nie mogą wobec posiadacza zasłaniać 
się zarzutami, opartemi na swych stosunkach osobi
stych z wystawcą lub z posiadaczami poprzednimi, 
chyba że posiadacz, nabywając weksel, działał świa
domie na szkodę dłużnika. 

Art. 18. Jeżeli indos zawiera wzmiankę "wa
luta do ·:>debrania", "do inkasa", "per pro(;ura" lub 
inną wzmiankę, oznaczającą tylko pełnomocnictwo, 
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natenczas posiadacz może wykonywać wszystkie 
prawa z wekslu; nie może go jednak indosować ina
czej, jak tylko ze skutkami pełnomocnictwa. 

W tym przypadku dłużnicy wekslowi mogą za
słaniać się wobec posiadacza tylko zarzutami, służą
cemi im przeciw indosantowi. 

Pełnomocnictwo, zawarte w indosie pełnomoc
niczym, nie wygasa przez śmierć mocodawcy ani 
przez to, że mocodawca utracił zdolność do działali 
prawnych. 

Art. 19. Jeżeli indos zawiera wzmiankę "wa
luta na za:bezpieczenie", "waluta w zastaw" luhja
kąk'o,lwielk inną 'Wzmiankę, 'wyrażającą zastaw, po
siadacz może wY'konywać wszystkie pra,wa z wekslu; 
wsze:la'ko indos je'go ma znaczenie jedynie indosu 
pełnomocniczego. . 

Dłużnicy wekslowi nie mogą w tym przypadku 
zasłaniać się wobec posiadacza zarzutami, opademi 
na swych stosunkach osobistych z indosantem, chy
ba że posiadacz, biorąc weksel, działał świadomie na 
szkodę dłużnika. 

Art. 20. Indos po terminie płatności ma te sa
me skutki, co indas przed tym terminem. Indos je
dnak po proteście spowodu nieza:płacenia lub po 
upływie terminu, ustanowianego dla protestu, ma 
tylko skutki zwykłego przelewu. 

Aż do dawodu przeciwnego indos bez daty 
uważa się za dokonany przed upływem terminu, 
ustanowionego dla protestu. 

D z i a ł III. 
• Przyjęcie. 

Art. 21. Posiadacz wekslu albo nawet kaidy, 
kto ten weksel ma, może aż do terminu płatności 
przedstawić go do przyjęcia trasatowi w jego miej
scu zamieszkania. 

Art. 22. W każdym wekslu wystawca moie. 
zastrzec, iż weksel ma być przedstawiony do przyję
cia z oznaczeniem lub bez oznaczenia terminu. 

Wystawca może w wekslu zabronić przedsta
wienia do przyjęcia, wyjąwszy gdy chodzi o weksel, 
płatny u osoby trzeciej lub płatny w innej miejsco
wości niż ta, w której trasat ma miejsce zamieszka
nia, albo płatny w pewien czas po okazaniu. 

,Wystawca może również zastrzec, że przedsta
. wienie do przyjęcia nie może nastąpić przed dniem 
oznaczonym. 

Każdy indosant może zastrzec, że weksel ma 
być przedstawiony do przyjęcia, z oznaczeniem lub 
bez oznaczenia terminu, chyba że wystawca zabro
nił przedstawienia do przyjęcia. 

Art. 23. Weksel, płatny w pewien czas po 
okazaniu. 'powinien być przedstawiony do przyjęcia 
w ciągu roku od dnia wystawienia. 

Wystawca moie oznaczyć krótszy lub dłuższy 
termin. 

Indosanci mogą :ferminy te skrócić. 

Art. 24. Trasat może żądać, aby mu weksel 
przedstawiono ponownie do przyjęcia nazajutrz po 
pierwsze m przedstawieniu. Osoby interesowane mo-

gą tylko wtedy podnosić zarzut,że żądaniu temu nie 
uczyniono zadość, gdy żądanie stwierdzono w pro
teście. 

Posiadacz nie ma obowiązku pozostawienia 
w ręku trasata wekslu, przed,stawionego do przy
jęcia. 

Art. 25. Przyjęcie pisze się na wekslu. Przy
jęcie oznacza się wyrazem "przyjęty" lub innym 
równoznacznym wyrazem; podpisuje je trasat. Sam 
podpis trasata na przedniej stronie wekslu oznacza 
przyjęcie. ' 

Gdy weksel jest płatny w pewien czas po oka
zaniu lub gdy wskutek szczególnego zastrzeżenia ma 
być przedstawiony ' do przyjęcia w terminie oznaczo
nym, przyjęcie powinno być datowane dniem jego 
dokonania, chyba że posiadacz żąda, aby było dato
wane dniem przedstawienia. W celu zachowania 
praw do zwrotnego poszukiwania przeciwko indo
santom i wystawcy, posiadacz powinien stwierdzić 
brak daty przez protest, dokonany ,we właściwym 
czasie. 

Art. 26. Przyjęcie powinno być bezwarunlko
we; mo,żna je wszakże o,graniczyć do częśd sumy 
wekslowej. 

Każde inne odstąpienie od treści wekslu, za
mieszczone 'VI przyjęciu, uważa się za odmowę przy
jęcia. Wszakże akceptant odpowiada według treści 
swego przyjęcia. 

Art. 27. Jeżeli wystawca podał w wekslu 
miej'S,ce zapłaty odmienne od miej1s,cazamieszlkania 
trasata bez oznaczenia osoby, u której zapłata po
winna być dokonana, trasat może 'w przyjęciu ozna
czyć tę osobę. W braku tego oznaczenia uważa się, 
że akceptant sam zobowiązał się zapłacić w miejscu 
zapłaty. ' 

Gdy weksel płaŁny jest w miejscu zamieszkania 
trasata, może on w przyjęciu wskazać adres wtem 
samem miejscu, gdzie zapłata powinna być do
konana. 

Art. 28. Przez przyjęcie trasat zobowiązuje 
się do zapłacenia wekslu w terminie płatności. 

W razie niezapłacenia służy ,posia'daczowi 
wek'Slu, chociaŻiby Ibył wY'sta1wcą, bez'Pośrednie rosz
czenie z wekslu przeciw a1kceptantowi o wszystiko, 
cze/ga żądać można na podstawie art. 48 i 49. 

Art. 29. Jeżeli trasat przekreślił przyjęcie 
przed zwróceniem wekslu, uważa się, że przyjęcia 
odmówił . Aż , do dowodu przeciwnego uważa się 
przekreślenie za -dokonane przed zwróceniem 
wekslu. 

Jeżeli jednak trasat zawiadomił pIsmlennie 
o przyjęciu po.siadacza wekslu lub kogokolwiek 
z podpisanych na wekslu, odpowiada wobec nich we
dług treści swego przyjęcia. 

D z i a ł lVi. 

Poręczenie wekslowe. 

Art. 30. Zapłatę wekslu można zabezpieczyć 
poręczeniem wekslowem (aval) co do całości sumy 
wekslowej lub co do jej części. 

• 
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Poręczenie może dać osoba trzecia lub nawet 
osoba, podpisana na wekslu. 

Art. 31. Poręczenie umieszcza się na wekslu 
albo na przedłużku. . 

Poręczenie oznacza się wyrazem "poręczam" 
lub innym zwrotem równoznacznym; podpisuje je 
poręczyciel. 

Sam podpis na przedniej stronie wekslu uważa 
się za udzielenie poręczenia, wyjąwszy gdy jest to 
pódpis wystawcy lub trasata. . 

Poręczenie powinno wskazywać, za kogo Je da
no. W braku takiej wskazówki uważa się, że porę
czenia udzielono za wystawcę. 

Art. 32. Poręczyciel wekslowy odpowiada tak 
samo, jak ten, za kogo poręczył. 

Zobowiązanie poręczyciela jest ważne, cho
ciażby nawet zobowiązanie, za które poręcza, było' 
nieważne z jakiejkolwiek przyczyny z wyjątkiem 
wady formalnej. 

Poręczyciel wekslowy, który zapłacił weksel, 
nabywa prawa, wynikające z wekslu, przeciw oso
bie, za którą poręczył, i przeciw tym, którzy wobec 
tej osoby odpowiadają z wekslu. 

D z i a ł V. 

Płatność. 

Art. 33. Weksel może być płatny: 
za okazaniem; 
w pewien czas po okazaniu; 
w pewien czas pó dacie; 
w oznaczonym dniu. 
Weksle z inne mi terminami płatności lub z kil

ku nasŁępującemi po sobie terminami są nieważne. 

Art. 34. Weksel za okazaniem jest płatny 
przy przedstawieniu. Weksel powinie~ być prze.dst.a ' 
wiony do zapłaty w ciągu roku od dma wystawlema, 
.Wystawca może oznaczyć krótszy lub dłuższy ter
min. Indosanci mogą te'rminy -t~ s<kró~ić, 

Wystawca może zastrzec, że weksel, płatny za 
okazaniem, nie może być przedstawiony do zapłaty 
przed oznaczonym dniem. W tym przypadku termin 
do przedstawienia biegnie od owego dnia. 

Art. 35. T ermin płatności wekslu, płatnego 
W pewien czas po okazaniu, określa się podług daty 
przyjęcia lub podług daty protestu. 

Jeż~li nie było protestu, przyjęcieniedatowa
ne uważa się wohec akcepŁan:Ła za dokonane w ostat
nim dniu terminu, wyznaczonego do przedstawienia. 

Art. 36. Jeżeli termin płatności wekslu jest 
oznaczony na jeden miesiąc lub na więcej miesięcy 
po dacie lub po okazaniu, weksel ten jest płatny 
w odpowiednim dniu tego miesiąca, w którym zapła
ta ma być dokonana. W braku takiego dnia weksel 
jest płatny w ostatnim dniu tego miesiąca. 

Jeżeli termin płatności wekslu jest oznaczony 
na jeden miesiąc lub na więcej miesięcy i pół mie' 
siąca po dacił1 lub po okazaniu, liczy się najpierw 
miesiące cahJ.. 

• 

Jeżeli płatność wekslu jest oznaczona na po
czątek, na środek (np. połowę stycznia, połowę lu
tego i t. d.) lub na koniec miesiąca, rozumie się przez 
to pierwszy, piętnasty lub ostatni dzień miesiąca. 

Określenie "osiem dni" lub "piętnaście dni" 
wyraża nie jeden lub dwa tygodnie, lecz okres ca
łych ośmiu lub piętnastu dni. 

Określenie "pół miesiąca" oznacza piętna
ście dni. 

Art. 37. Gdy weksel jest płatny w oznaczo
nym dniu w miejscu, gdzie obowiązuje kalendatz od
mienny od kalendarza miejsca wystawienia, uważa 
się da tę płatności za określoną według kalendarza 
miejsca płatności. 

Przy wekslu, przekazanym z jednego miejsca 
na inne, w którem obowiązuje kalendarz odmienny, 
a płatnym w pewien czas po dacie, przelicza się 
dzieli wystawienia na dzień,odpowiadający kalenda~ 
rzowi :miejlS~a płarŁności, i podług te-go ozna-cza się 
termin pła tno8ci. 
. Zasadę ustępu poprzedzającego stosuje się tak-
że do obliczania tel'minów przedstawienia weksli. 

Przepisów tych aie stosuje się, jeżeli z zastrze
żenia w w ekslu lub \vogóle z jego treści wynika, że 
chciano zastosować inne zasady. 

Dział VI. 

Zapłata. 

Art. 38. Posiadacz wekslu, płatnego w ozna-
czonym dniu albo w pewien czas po dacie lub po 

. okazaniu, powinien przedstawić $0 do zapłaty bądź 
w pierwszym dniu, w którym można wymagać zapła
ty, bądź w jednym z dwóch następnych dni po
wszednich. 

Przedstawienie wekslu w izbie rozrachunkowej 
jest równoznaczne z przedstawieniem do zapłaty. 

Art. 39. Trasat może przy zapłacie żądać wy
dania wekslu, pokwitowanego przez posiadacza. 

PO'siadacz nie może 'odmówić przyjęcia z CliPła t y 
częścim'lej. 

W razie zapłaty częściowej trasat może iądać 
wzmianki o niej na wekslu i osobnego pokwitowania. 

Art. 40. Posiadacz wekslu nie ma obowiązku 
przyjmowania zapłaty przed terminem płatności. 

Trasat, który płaci przed terminem płatności, 
czyni to na własne niebezpieczeństwo. 

Kto płaci w terminie płatności, zwolniony jest 
z zobowiązania, chyba że dopuścił się podstępu lub 
rażącego niedbalstwa. Obowiązany jest do spraw
dzenia prawidłowości szeregu indosów, lecz nie do 
sprawdzenia podpisów indosantów. 

Art. 41. Jeżeli weksel wystawiono na walutę, 
która nie ie-st walutą miejsca !płatności, 5umę weks
lową można za~ptacić w walucie krajowej ,podług jej 
wartości w dniu płatności. Jeżeli dłużnik dopuści się 
zwłoki, posiadacz może żądać zapłaty sumy wekslo
wej w walucie krajowej według swego wyboru albo 
podług jej kursu w dniu płatności, albo podług jej 
kursu w aniu za:pła ty. 
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Wartość waluty zagranicznej oznacza się po
dług zwyczajów miejsca płatn oś ci. Wystawca jednak 
może zastrzec, że suma, przypadająca do zapłaty, 
ma być obliczona podług kursu, ustanowionego 
w wekslu. 

. Zasad powyższych ;lie stosuje się do przypad
ku, gdy wystawca zastrzegł, że zapłata ma być uisz
czona w oZilaczonej walucie (zastrzeżenie zapłaty 
rzeczywistej w walucie zagraniczne j). 

Jeżeli weksel wystawiono na walutę, mającą 
w kraju wystawienia i w kraju zapłaty tę samą na
zwę, lecz inną wartość, domniemywa się, że miano 
na myśli walutę miejsca płatności. 

Art .. 42. W przy!padlku nieprzedstawienia weks
lu do zapłaty w tenminie, oznaczonym wart. . 38, 
każdy dłuznik może złożyć sumę w:: kslową do depo
zytu sądu miejsca płatności wekslu na koszt i nie
bezpieczeństwo posiadacza. 

D z i a ł VII. 

Zwrotne poszukiwanie spowodu nie przyjęcia 
lub niezaplacenia. 

Art. 43. Posiadacz wekslu może wykonywać 
zwrotne poszukiwanie przeciw indosantom, wystaw
cy, tudzież innym dłużnikom wekslowym: 

po terminie płatności, jeżeli zapłata nie na~ 
stąpiła; 

już przed terminem płatności: 
1) jeżeli odmówiono przyjęcia w całości lub 

w części; 
2) jeżeli otwarto postępowanie układowe albo 

jeżeli ogłoszono upadłość trasata bez względu, czy 
weksel przyjął, czy nie, albo jeżeli trasat zaprzestał 
płacenia długów, choćby to zaprzestanie nie zostało 
stwierdzone orzeczeniem sądowem, lub też jeżeli 
przeprowadzono bezskutecznie egzekucję z jego ma
jątku; 

3) jeżeli otwarto postępowanie układowe albo 
jeżeli ogłoszono upadłość wystawcy wekslu, co do 
którego istnieje zakaz przedstawienia do przyjęcia. 

W przypadku zwrotnego poszukiwania przed 
terminem płatności, przewidzianego w ust. 1 pkt. 2) 
i 3) artykułu niniej1szego, sąd może udzielić zobowią
zanemu zwrotnie odroczenia, które nie może w ża
dnym razie przekraczać terminu płatności wekslu. 

Art. 44. Odmowa przyjęcia lub zapłaty po
winna być stwierdzona aktem publicznym (protest 
spowodu nieprzyjęcia lub niezapłacenia). 

Protest siPowodu nieiPrzyjęcia ,po,winien być 
dokonany w terminach, w których ma nastąpić 
przedstawienie wekslu do przyjęcia. Jeżeli w przy
padku art. 24 ust. 1 weksel został po raz pierwszy 
przedstawiony w ostatnim dniu terminu, protest mo
że być dokonany jeszcze dnia następnego. 

Protest Sipowoclu niezaipła'cenia weksLu, płat
nego w oznaczonym dniu albo w pewien czas po da
cie lub po okazaniu, powinien być dokonany w jed
nym z dwóch dni powszednich, następujących po 
dniu płatności. Jeżeli weksel jest płatny za ·okaza
niern, protest powinien być dokonany z zachowaniem 

warunków dorkonania protestu spowodu nieprzyję
cia, przewidzianych w ustępie poprzedzającym. 

Protest spowodu nieprzyjęcia zwalnia od 
przedstawienia do zapłaty i od protestu spowodu 
niezapłacenia . . 

VI przypadku, gdy trasat bez względu, czy 
weksel przyjął, czy nie, zaprzestał płacenia długów 
lub gdy przeprowadzono bezskutecznie egzekucję 
z jego majątku, posiadacz może wykonywać zwrot
ne poszukiwanie tylko po przedstawieniu weksl1:J 
trasatowi do zapłaty i po dokonaniu protestu. 

W przypadku otwarcia postępowania układo
we·go a/lbo ogłcszenia upadłości trasata, bez wz!ględu, 
czy weks~!l prizyjął, czy nie, za·równo jak w przy/pad
ku otwa'rcia postępowania układowe/go al!bo ogłosze
nia upadłości wysta'wcy we.kslu, ·co do kt6rego ist
nie/je za1kaz przedstawienia do przyj'ęcia, posiadaoz 
weks'lu może wyJwnywaćzlwrotne rpa'szukiwanie już 
na podstawie orzeczenia, Iktórem otwarto postępo- ' 
wanie uikładowealbo którem ogłosz:ono upadłość. 

Art. 45. Posiadacz w'ekslu powinien o nieprzy
jęciu lub o ni e ,zapłaceniu zawiadomić swojego indo
santa i wy'Stawcę w ciągu cztere'ch ,dni ,pows'zeclnich, 
nast,ępującY'ch po dniu protestu, a w przypadku z,a
stnzeżenia "bez 'kosztów" - po dniu przedstawie
nia. Każdy indosant powinien w ciągu dwóch dni rpo
w'sz ednich , następują,cych po dniu, w kt6rym obrzy
mai zawiadomienie, podać do wiadomośd swoj~go 
poprzednikaotrzYlffiane za,wiadomienie, - wskazując 
nazwiska i adresy tych, któ.rzy dolkonali zawiado
mień ,poprzedni'ch, i tak kolejno aż do wystawcy. 
Tenminy rpowyższe biz.g·ną od otrzymania zawiado
mienia popnz·edniego. 

Ile/kroć w myśl ustępu poprżedz,a,ją.ce,go zawia
damia się osobę, rpodpisaną na w e'k'S.lu , należy tak 
samo w tymże terminie zawiadomić je.j ,poręczyciela. 

Jeżeli indo'saOlt nie v/skazał swelgo adresu lub 
podał ,go w sposób nizczyłelny, wyslar·czy zawiado
mienie porprzedzające.go ,go indO'santa. 

Zawiadomienia mo'żnn dokonać w jakikolwiek 
spo·sób, nawet przez proste odesłanie weksIlu. 

Obowiązany do zawiadomienia ma udowodnić, 
że dolkonał g·o w przepisanym tenminie. Tenmin ten 
uwaia się jako zachowany, :jeżeli pismo z zawiado
mieniem oddano na pOClZtę w przepisanym terminie. 

Kto nie zawiadomi w czasie rpo'wyżej oznaczn
. nym, nie traci praw 'z weksl~, odpowiada jednak za 
szkodę, spowodo,waną prlzez swe nie,c1bahtwo, tylkO' 
do sumy, na jaką weksel jest wystawiony. 

Art. 46" Wystawca, indosant albo poręczyciel 
przez zasbrzeżenie "he,zkosz!tów", "bez lP'rotestu" lub 
przez inne równo.zna'c1zne, napisane na weksIu i pod
pisane, mo,gą zwolnić posiada.Clza wekslu od protestu 
spowodu nieprzyjęcia lub niezaplacenia, jako wa
runku zwrotnego pos·zukiwania. 

ZasŁrz'eżenie talk.ie nie z!walnia posiadacza ~ni 
od prz'edstawienia welklslu w pr1zeipiSanYiffi 'terminie, 
ani od obowiązku zarwiadomienia. Dowód niezacho
wania terminu p'l'zedstawienia cią:ży na tym, kto się , 
na tę okoHczność powoluj·e wohec 'Po'siadacza. 

Zashze,ż ·znie, pochodzące od wysta'wcy, sku
te0z;ne jest wobec wszystkich dłużni'ków wekslowych; 
je'żeli pochodzi od indosanta luh od poręczyciela., ma 
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skutek 'iY'lko wohec niego. Gdyby mimo zastrzeżenia, 
pochodzące,go od wystawcy, !po,siadacz dokonał pro
testu, sam ponosi koszty. JeżelizasŁl1zeżenie pocho
dzi od indosanta lUlb od poręczycieIa, ,kosz!{y doko
nane,go :protesŁuohciąża.ją wszystki'ch dłużników 
welkslowych. 

Art. 47. Kto weksel wysŁa,wił, przyjął, indo
sował lub zań poręczył, oQpo'wiada wohec posiadacza 
solidarnie. 

Posiadacz może do,chodzić rosziczeń pil"lzeciw 
je'dnemu, ,kilku lub wszY'st'kim dłużni'kom bez'Pot'rze
by zachowania porz<l'dku, w ' jakim się z obowi ązaili. 

Takie samo prawo ma ka,żdy dlużniik wekslowy, 
k lÓofY weksel wykupił. 

, Dochodzenie sądowe rosz,c:zeń :pr,zedw Ijednemu 
dłużnikowi nie tamuj'e dochodzenia przeciw :innY'm 

. dłużnikom, nawet następującym po dłużni'ku, ' ptzeciw 
któremu w;pierw skierowano dochodzenie sądowe. 

' Art. 48. PosiRJdacz wekslu może żądać od zo-
bowiąz,anego ~wrotnie: < 

1) nieprzyjętej lU/b niezap,łaconej sumy wekslo
wej wraz 'z odsetkami, je'żeli je zast'rzeżono; 

.' 2) odsetek w wysokości sześć od sta, "a przy 
wekslach, wystawionych i :płatnych 'w Polsce, odse
tek usŁawo,wycih od dnia p~atności; 

3) ko,szló'w protestu; dokonanych zawiadomień, 
tuct'ziei innych kosztów; 

4) pro'wizji komisowej, która 'Vi braku umowy 
wynosi jedną szóstą od sta od sumy wekslowej i nie 
może przekroczyć tej stopy. 

W przy,padku zwrotne,go posizuikilwania przed 
płatnością będzie potrącone dyskonto O'd sumy 
we1kslowej. Dyskonto oiblicza ,się według ~topy dy
skontowe'i Banlku P'olskiego 'w dniu z,wrotne,go poszu
kiwania w miej's'cu zamieszkania posiadacza. 

Art. 49. Kto wek'sel ,wyktl!pH, mo'żeżądać od 
swoich poprzedni:kÓiW: 

1) całkowitej sumy zapłaconej; 
. 2) odsetetk w wysoko'ści sześć od stą, a przy 

weksLach, wysŁawiony,ch i płatnych w PO'lsce, odse
tek ustawowych od powyższej sumy, liciząc od dnia 
wykupienia wekslu; 

3) własnych kosz1ów; 
4) prowiz,ji komisowej od su.my welkslowej, obli- ' 

cZ!Jnej według art. 48 ust. 1 ,pkt. 4). 

Art. 50. Każdy dłużnik we1kslowYl . :przeciw 
któremu wykonywa się l,ub wY'konać mo·żna z,wrot.ne 
poS'zlxkiwanie, może żądać, aby mu z:a zapłatą sumy 
regresowej wydano weksel, prote'st, tudzież 'rachu-
n'ek pokwitowany. . 

Indosant, który welkse'l wyku,pił, może przekre
ślić indos własny oraz indosy nas'tępnych indosantów. 

Art.51. W ,p'rzypadku ,z/wrotne:go poszukiwania 
po częś,cio'wem przY;'ę"ciu we'k!Silu ten,kto placi nie
przyjętą część sumy wekslowej, może żądać stwier
dzenia zapłaty na wekslu i osobnego IP'ok·wilowania. 
Nadto po'siadacz wekslu wyda mu pośw!'adczony 
przez siebie odpis wekslu braz ,protest ,ce;!em umo'ż
liwienia -da'lszelgo Z!Wrotll'e;g'o pos;zukiwania. 

Art. 52. Zwrotnie poszu'kują.cy może w braku 
zastrzeżenia prz'e'ciwnego wykonać ,swo'je prawo 
także w ł 'z,n . siposób, że na jednego z zobowiązanych 
zwrotnie wystawia. nowy welksel (weksel zwrotny), 
płatny za olkazaniem i vi miejscu zamies'zkania zobo
wiązanego żwrotnie. 

Wekse.lzwrolny obejmuie ,prócz sum, wymie
nionych wart. 48 i 49, slręqne i opłatę stemplową 
za wek'se1 zwrotny. 

Jeżeli wekselZlwrotny wystawia posiadacz 
wekslu, wys'okość sumy weks,lowej oznaiczona będzie 
podług 'kursu wek'slu za 'Okazaniem, Iprz'ekazanego 
z miejsca płatności we'kslu 'pierwotnego na miej-sce 
zamieszlkania zobo'wiąz,ane,go . zw'rótnie. Jeże,li weksel 
zwrotny wystawia indosant, wysokość sumy wekslo
wej oznaczon'a będz.ie podług kursu weks,lu za oka
zaniem, pdekazane,go z mie:j'sca z,amieszkania vvy
stawcy wekslu zwrotne,go na miejsce zamiesz,kania 
zobowiązane'go zwrotnie . 

Art. 53. Po bezskuteoznym upływie termi.nów, 
ustanowionych: 

do przetdstawienia we'kslu, płatne!go za O'kaza-
niem lub w 'pe,wien ,ozas po okaz'aniu; _ 

do Ipro,testu siPo'wo,du niCiprzyję'cia 'lub nieza-
płacenia; _ 

do, przedstawienia do z.apłaŁy w razIe 'zastrze
żenia "hez kosztów", 

po'siadac.z traci prawo do indosantów, wystawcy 
oraz do innych dłużników wekslowych z wyjątkiem 
ak,ceptanta. 

W razie niepflzeodsŁawienia wekslu do przyję
cia w te'r;minie, zastrzeż'onym przez wystawcę, posia
dacz traci prawo zwrotnego poszukiwania spowodu 
niezapłacenia jako też ,Sipowodu nieprzyjęć:ia, wy
jąw.szy, gdyby z treści za!strzeżenia wynikało, że wy
stawca chciał się jedynie uchylić od odpowiedzialno-
ści za przyjęcie. . 

Jeżeli zastrzeżenie co do t'el"lminu przedstawie
nia uczynił indosant, tylko- on mo-że się na nie po
wołać. 

Art. 54. J,eżeli prz,edslawierrie wekslu alho pro
test nie mo,gą być dokonane w terminach prze'pisa
nych ,sp'owodu przesz,kody nie do przezwyciężenia 
(ustawowego przepisu 'któ're,goikolwiek państwa albo 
inne,go wy,padku siły wyższej), terminy te ulegają 
przedłużeniu. 

Posiadacz obowiązany jest zawiadomić bez 
zwłoki swego ~ndosanta o wY1padku siły wyższej 
i o tern zawiadomieni.u za,znaczyć na wekslu lub n'a 
przedłUlż~u z dodaniem daŁy i ,s'Wego- podpisUi poza
tem sł'o,suje się przepisy art. 45 . . 

Po usbniu sHy wyższCij posiada'cz we:kslu :po,wi
nien bez ziwłO'ki przedstawić weksel do przyjęcia lub 
do zapłaty, a w razie pok,zelby dokonać protestu. 

Jeż.e1i siła wyższa 'trwa dłuże, j niż trzydzieści 
dni, liczą'c od te-rmin·u .pła tono-ś ci , można wykonać 
zwrotne poszukiwanie bez przedstawienia wekslu 
i bez prote'stu. . 

Co do welksli, płatnych ,Zla okazaniem lub w p,e
wienczas po okazaniu, te'rmin t.rzydz.iestodnio'wy 
bieignie od dnia, w którym posiada-ez za,wiade,niił swe
go indOIsanta o wYiPad~u ,siły ~ wyższ'ei, chociażby na
wet zawiadomienie takie ,ńastąa:>Ho ,jefsz'cze przed 
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upływem termin'..} do przedstawienia; cO' do weksli, 
płat'nych w pewien cza'S po 'olkaza.niu, termin trzy
az,iestodniowy ,przedłu;ża się o IClzas, w gaki po okaza-

, niu we'ksel był ,płat.ny. 
, Okoliczności czysto osobistych, do'tyczących 
posiadacza wekslu lub O'soby, której zlecił on tpfzed
,stawienie wekslu lulb dolkonanie protestu, nie uważa 
się za wYlpadki siły wyiiszej. 

D z i a ł, VlII. 

Wyręczenie. 

1. Przepisy ogólne. 

Art. 55. ' Wystawca, indosant lub ,' poręczyciel 
mogąWIskazać osobę, ktMa ma przyjąć' 'albo zapłacić 
we,kisel w ,potrzebie. , 

,W'eksel można pod warunikami niżej określo
nemi przy;ąć ~ulb zalpłalcić prz;ez wyr'ęczenie na rzecz 
'któreg'okol,wiek dł\JJŻn~ka, prz,eciw któremu może być 
wykonywane zwrotne POls,zukiwanie. ' 
. KaŻlda osoba tirzelcia, nawet trasat Jub osoba, już 
zOlbowiązana z we:kslu, ~ wyjątkiem akcep>tan"ta, mo,gą 
być wyręczycielami. ' 

O wyręczeniu wyręczyciel zawiCiJdomi w 'ciągu 
dwóch dni ,po'wszedniich osohę, którą wyręcza. Je,żeli 
terminu nie zachowa, odpO'wiada za sZlkodę, spowo
do,waną prz,ez swoje niedbalistwo, tyłka do ,sumy, na 
jaką we'ksel je'st wysta,wiony. 

2. Przyjęcie przez wyręczenie. 

Art. 56. Przyjęcie przez wyręczlenie może na
stąpić we wszystkich , Iprzypa"dka'ch, ~dy posiadacz 
we:kslu, 00 do które'go nie istnieje zakaz ,przeds1ta
wienia do Ipr,zyjęcia, ma IPrawo zwrotnego pO'szuki
wania przed terminem .płatno'ś.ci. 

Jeżeh na weks,lu 'wska'zano osolbę, ,która ma 
weksel przyjąć lub zapb,cić w 'pokz'ebie w miej'scu 
płatności, posiadacz nie mo'że pr,zed terminem płat
ności wY'konać zlwI1otnego poszukiwania przedw te
rtlu; ktO' wskazał tę osobę, i prz1ecrw nast:ępujatcym po 
nim dłużlnik'om, chyba że przedstawił weiksel osobie 
wskazanej i że odmówienie :przez nią pr'zyjęcia 
stwierdzO'ne zostało prote1stem. 

W innych przYlPacłkach wyręczenia posiada,cz 
mOlże nie zlgodzić się na p'rzyj'ęcie p'rz'ez wY'ręczenie. 
JeieJi jednak ,z!godzi się 'na nie, traci IPrawo zwrotne
go poszUlki1wanici przed. telrminem płatności pT,zeciw 
temu, na czyją rze'cz nastąpiło rprzyjęcieprzez wyrę
czenie, i przeciw następującym po n1m dłużnik,om. 

Art. 57. P'l'zyijęcie ,p,rz,ez wyręc1zenie umieszcza 
się na wekslu; podpi'suj'e je wyręczycieL Przyjęcie 
powinno wskazywać, naczy:ją rzecz wyręczenie na
slą)pHo; w braku tej wskazówki przyjęcie uważa się 
za udzielone na rze,C'z wys1lawcy. . 

. Art. 58. Akceptant przez wyręcz.e~ie odpowia
dą wobec posiadacza ot'az i!llJdosantów, nast,ępu1ą<:ych 
po . wylręczonym, tak samo, jak ost'atni. 

Pomimo przyjęcią przez wyrę'czenie wyręczony 
i jego poprzednicy mo:gą za zlWrotem 'sumy, oznaczo
nej W. alrt. 48, żądać od posiadacza wydania wekslu 

oraz protestu i rachunku pok.witO'wanego, je'żeli je 
sporządzono. 

3. Zapłata p,rzez wyręczenie. 

Art: 59. Zapłataprzlez wyręczenie może na
st<m>i,ć we wszystkich przypadka,ch, w których mo'żna 
dochodzić z'WlI'Otne,go PO's'z'Ulbwaniapo, te.rmlnie płat
ności we:kslu hllb prż.ed tym telrminem. ' 

Zapłata przez wyręczenie obe-jmuie całą sumę, 
którą mia~by za(pła'Cić wyręczony. . 

DOIkonana będzie na~IPóźniej nazapultrz IPO ostat
nim .dniu, przeipi'sanym dla protestu s,powodu niez.a
płacenia. 

Art, 60. Jeżeili weksel pl"zY1ięły prze'z wyręcz,e
nie osoby, mające zamiesz-kaJnie w miejscu płatności. 
albo je'ż'eli OISOlpy, majatce zamielsz!kanie 'w: tem samem 
miej,scu, wskazano jako mające pła'cić w potrzebie, 
posiadacz przeds,tawi weksel wszystlkim tym osoholm 
i w il'aJzie nieuisz,czenia 'z.1ipłaty prze'z wyręczenie, d,o
kona pro,testu spowodu niezapłCłJCenia najpóźniej na
za;juŁrz po ostatn~m ,dniu, przepisanym :dla protestu. 

W razie niedokonania protestu w tym czasie 
ten, kto wskazał adre,s Y' !po1rzehie lub.na c'zyją 'rzecz 
nastą)piło przy;'ęcie, tUldzie'ż następująlcy po nim iOldo
sanci wolni są 'od ,odpowiedziaLności. 

Art. 61. Posiadacz wekslu, który odma'wia 
prz)'lięcia zapłaty prz'ez wy,ręczenie, traci prawo 
zwmt?elg.o poszukiwania przeciw tym, którzy byliby 
zwołmem. 

Art. 62. Zapłatę przez wyręczenie stwierdza 
się pokwitowaniem na 'welks,lu, oznaczając osohę, na 
której ,rzecz zapłaty doikonano. W .braku :takiego 
oznac'ze,riia uważa się ,że zapłaty dokonano na 'l'z,e'cz 
wystawqr. . 

Wę,k!sel i ,protest, jeże'li był dokonany, Wil'ęczyć 
nalezypłacącemu przez wyręczenie. 

Art. 63 . . Pła,cący prz.ez wyręczenie nabywa 
prawa, wynikające z IweksJu, przedw wyręczone,mu 
i 'przedw tym, któl'zywohec wy;ręczone,go odpowia
dają z . wekslu. Nie może on jednak dalej wekslu in
dosować. 

Indos,anci, następujący !po wy,ręczonym, są 
zworln le hi. ' 

W razie zibiegu kilku ofiail'u;atcych lZapłatęprzez 
wyręq·enie, pierw,szeństlWo należy się temu, ikto 
przezżalPłatę z;walnia naj:większą liczlbę dł,uż:ników. 
Kto w!b~ew temu IprzJe,pisQowi, mimo ś:wiadomoki sta
nu 'fze,czy" płaci prze,z, wyręczenie,tra,ci 'pr,awo z,wrot
ne,g'o pOlszulkiwania pfz.edw tym, 'k,tór'zy byliby 
zwo'lnieni. 

D z,i a ł IX. 

~tórop,isy i od,pisy wekslu. 

l. Wtóro'pisy. 

Art. 64. Weksel mO'Żna wysławić w kilku jed
nobrzlffiiącyd~ eizemplarzach. 
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, Egzemplarze te ponumerowane będą w samym 
t€1kście dokumentu; w p lized wilymr:azie każdy 
z egzemplarzy uważa się za weksel odrębny. 

Każdy posiadacz w~kslu może na własny kos'zŁ 
żądać wydania większej Hczby egzemplarzy, o ile 
z wekslu nie wynika, że go wystawiono w jednym 

,egze~plarzu . . W ty:m cdu posiadacz ,ma zw:róc ić się 
do swego 'bezIPośredniego iJndosanta, który jest obo
wiązany zrwrócić się do swego poprzednika i tak da-' 
le~aż do wysta1wcy. IndQosanci obowią!zani są do po
wtórzenia swoich indosów na nowych e,gzeomplarzach. 

Art. 65. Zapłata, dokonana na jedein z e,g'zem
plarzy,,zwa1ni;t nawet wtedy, gdyby nie bylo na 
wekslu zasitrzeżenia, że taka zapłata pozbawia waż
ności iJnne egzemp:larze . . W,szelako trasat odpowiada 
z 'każdego przyjętego prz'ez siebie e,gzeII1jplarza, któ
re,go mu nie zrwró'cono. 

Indosant, któ,ry ,przeniósl egze'lTl!p,larze na róż
ne osoby, jaJko też następni indasanoCi odpowiadają 
ze wsz)'istkich podpisamych rpr'zez ,siebie egzemplarzy, 
'których im nie z·,wrócono. 

Art. 66. !Kto przesyła jeden egzemlplarz do 
pnzy.jęcia, powinien o,znaczyć n a innych e'&zerop:la
rzach nazrwisiko osoby, u które j ów egzem polan się 
znajduje. Osoba ta j'est obowiąza'na wydać go praw
nemu posiadaczo'wi iJnnelgo eg'z.em\plarz.a. 

Jeżeli wydania odmówi, posiada,cz może wyko
nać Zlwrotne poszukiwanie tY'lko po stwie,rdzeniu 
pr,zeoz protest: 

1) że egzeilll\IYla!fZ, przesłany do przyjęcia, mimo 
żądania nie zo,s'ia,ł mu wydany; 

2) że na inny e,g,z€II1jp'larz nie można było uzy
skać przyjęcia lub zapłaty. 

2. Odpisy. 

Art. 67. Każdy posiadacz wekslu ma prawo 
sporządzenia z niego odpisó,w. 

Odpis powinien dokładnie odtwarzać oryginał 
z indosami i wszelkiemi wzmian/kami, z:najdującemi 
się na nim; nale'ży na Illim zaznaczyć, g,dzie odpis się 
kończy. 

Na odpisie mo'ź,na umjes~czać indo'sy i poręcze
, nia. wekslowe w ten sam siPosób i 'z temi samemi 

skutlkami, jak na oryginale. 

Art. 68. Odpis powinien wskazywać osobę, 
u k!tórej z,najd,uje się oryginał. J ,zsl ona z'ob'3wiąza.na 
wydaq ten oryginał prawmemu po,siada 'czow i odpisu. 
. Jeżeli o'soba, u któore j znajd uje się orygi,naI, od
mówi wydania go, posiadac.z odpisu rno ·ż e wykcJonać 
żwrotne poszukiwanie przeciw indosantom odp:su 
i przeciw tym, 'którzy poręczyli na odpisie, do.pk~ro 
po stwierdzeniu p,rzez. Ipr'otest, że m:m 'J' żądania po
siadacza odpisu nie wyda,no mu ory,g inału. 

JeżeH oryginał po osta tnim indosie, umi,?sz,c,Zo
nym przed sporza,dz eni '2modpisu, zawiera wzmiankę 
"odtąd indos ważny tilko na odpisie" IUlb inne wyra
żenie ,równo,znaczne, późnie jszy indos na oryginale 
jest nieważny. 

D z i a ł X. 
Zmiany. 

Art. 69. W razie zmiany tekstu w2~J{slu owby, 
iktóre vn ksel podpisały pc dokonaniu zmiany, od'Po-

wiadają według hrzmie'nia tekstu zmienione'go; O'SO

by, które weksel pOlpoTzednio podpisały, odpowiadają 
według brzmienia tekstu pierwotllle1go. 

D z i a ł XI. 

Przedawnienie. 

Art.. 70. Rosz,czenia we:kslowe 'Przeciw akcep
tantowi ulegają przedaWlnieniu z upływem lat tirzech, 
licząc od dnia płatnośd weikslu. 

Raosz<czlenia posiadacza weks,lru przeciw indo
santom i wystawcy ule'ga'ją przedawnieniu oz IUJpływem 
roku, licząc od dnia pro1e'stu, dokonane,go w należy
tym czasie, iW prz)'ipadku zaś zastrze:żenia "bez kosz
tów" - licząc od dni.a !pła ti!1ości. 

Roszczenia indo!sańtów między sobą i oprze,ciw 
wystawcy ulegaj ~, iPrzeda'wnie'niu z u,p,ływem sześ·ciu 
miesięcy, licząc od dnia, w kcórym indosant wykupił 
w e'krsellalho w którym sam zo'siał opodągnięty 
z WEkslu do odpowiedziaIności sądowej. 

Art. 71. Prawo powszęchne określa przyczy;ny 
przerwania i za,wie'szlenia b iegu !P'fzeda,w,uienia rosz
czeń wel{)slowych. 

Prze'l"wanie przc:dawnlenia ma skuŁek jedynie 
wohe,c t e g'o dł'l.lżnika we!blowe:go, ktMego do,tyczy 
przyczyna przer,wania. 

D 'z i a ł XII. 

Przepisy Ggólne. 

Art. 72. Jeżeli tE~jr'ffiin platna.ści weikslu przy
pada na dzi 'zń ustawowo uz.nany za świąie ,czny, za
płaty domagać się moy-na dopiero w najbliższym dniu 
powszednim. Również wszys tkie inm~ czynności, do
t yC'z ą'c e wek'slu, w szcze:gólno ści przeds,Ławienie do 
przyjęcia i dokonanie probstu, mogą być przeds ię
bran'2 jedynie w dniu powszednim. 

Jeżdi os'tatni dzień t e,rminu , wci'tgu którego 
jedna ~ tych czynnośc i ma być prz edsięwzięta, przy
pada na, dzień ustawowo U'z:nany za świąie'·c z.ny, t e,r 
min przedłuża się do najibli ż,g ze·go dnia pOWlsz:eodnie,go. 
Dni świąteczne , pnypadają,ce w ciągu t erminu, wli~za. 
s;ę do tego termi,!lu. 

Art. 73. Do termi.nów uS'tawowy.:::h luib w węk
SIU oznaczonych ni e wlicza s ię dnia początkowego. 

Art. 74. Ni 3 są dOipU'szczalne dni ulgowe ani na 
podstawie u8tawy, ani według uznania sędziego. 

Art. 75. Za nie.piśmie,nnych lub niemogących 
pisać może po,d1pisać 'się na weksIu inna o'soba, której 
podpis wini€n być uwierzy tdniony p rzez no·l a.r jusza 
lub władZię ~m;nną z zazn aczeniem, że os oba ta pod
pisała się na życzenie nie'piśmiennego ,lub niemo'gą
ce,go ,pisać. 

Uwierzytcl,nienie w i,rJno być umieszfCrzone na 
wekslu lub na przedłuż/k u. 

D z i a ł XIII. 

Roszczenie z tytułu niesłusznego zbogacenia. 

Art. 76, Wystawca i aikcepŁan1, k'iórych zobo
wiązanie wekslowe wygasło wskutek przedawnienia 
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lub zaniedbania czynności zaahowawc.zych, są zobo
wiap;ani w'Obec posiadacza weksIlu, o ile z je'go 'Szkodą 
niesłusznie się zbo,gacili. 

ROIszczenie z tytułu niesłusznego zho,gacenia 
ulega p~zedawnieniu z uipłyrwem lat\: trz.e,ch, Hcz·ąc od 
dnia w)'lgaśnięcia zobowiązania weksilowe,go. 

Dz i a ł XIV. 

Kolizja ustaw. 

Art. 77. Zdo,mość os·oiby do za.ciąganiazobo
wiązań weksllo'wych ocenia się według j,z,j prawa oj
c'zys'telgo. JeżeH prawo t'O uzna'je za właściwe prawo 
inne,go kraju. należy je Sitosować. 

Kto według pa-a.wa, określlon ·z,go. w ustępie po
przedzającym, nie ma zdolności wekshwej, mimo to 
jest waŻ/nie ~oibO'wiązany, jeżeli pod;pi'sał w eki3e,l 
w kraju, wedlug któretgo U!staw miałby zdolno·ść 
welk!slo.wą. Przqpisu ,telgo ni,z stosuje się do obywa
tela polslkie.go, któ,ry zaciągnął fl'Obowią:zanie weks,J,:)-
we zagranicą. . 

Art. 78. Formę oświadczenia wekslowego oce
nia się podług ustaiw kraju, w ktÓ<rym oś,wiadczenie 
'zolstało podpisane. 

Jeżdi jednak oś'wiadczenie weks!lowe, nieważne 
:ze wZlględu na przepis ust'ępu 'poprzedzającego, odlPo
wiada prawu kraju, w kltó,rym zostało lP·od,pi''3ane póź
niejlsze 'Oświadczenie, waż.noś·ci późniei's'zego oświad
czenia nie uchybia OIkoliczność, ż 'z fo'rma wcześniej
szelgo oświadczenia była nieprawidłowa. 

Zobowiązania weikslowe, zaciągnięte zagranicą 
przez obywatella polskie,go , są ważne w P o'lsce w sto
sunku do inne,go ob)'lwate1a polskie,go ta'kże wówczas, 
jeżeli zo,stały zaciągnięte z zachowaniem formy, prze-
w idzianej w prawie ninie,j,s'zem. ' 

Art. 79. SkU'tki zobowiąz.ania akceptanta 
wekslu 'Określa prawo miejlS.ca płatnośd weikslu. 

Skutki zobowiązań innych osób, na wekslu pod
pisanych, okreś']a ,prawo k,raju, w którym o-soby te 
złożyły podpisy. 

Art. 80. Te'rmi,ny wy1k'Onywania zlwrotne.go po
sZlukiwania określla w sltosunku do W1szYlsukich osób, 
które wek'sel podpisały, pra'wo miejsca wystawienia 
wekslu. 

Art. 81. P.rawo miej's'ca wystawienia wekslu 
rozls'trzy,ga o tem, czy posiad.acz weks'lu t'rasowancgo 
nahyrwa wierzytelno·ść, któ,ra była pods1tawą wysta
wiooia we'ks'lu. 

Art. 82. Prawo kraju miejsca płatno·ś·ci wekslu 
,roz1s1trzyga, czy przyjęcie mo'że być Oograntczone do · 
części sumy wekslowej i C!zy p'osiadacz iest zobowią
zany do przyjęcia zapłalty cz·ęśdowe,j. 

Art. 83. Formę i teinminy ,protestu, tudzież for
mę innY1cih czynności, pO't,r!zeihnych do wylkonania lub 
do zachowania pralw we!ksl owych , ocenia się podług 
us.talW kraju, w którYilllpr'olest ma być dokonany lub 
czynność przed.s ięw'zięta. 

. Art. 84. Prawo kraju mi.ejsca iP'łat,no-śd wekslu 
okrc'śla środki, jakie nalleży prz.edsięwziąć ·w razie 
zaginięcia lub k,ra.dzieży wekslu. 

D 'zi al XV. 

Protest. 

Art. 85. P.rote!st !Sporządza notarj,Ulsz. 

Art. 86. P,role,st zawiera: 
1) nazwisko osoby, kitóra żąda pro'tes~u, oraz 

osoby, :przeiciIw któr'e j protest ma być dokonaillY; 
2)stlwierdzenie, że osoha, przeciw której p'ro

test ma być dok on ailly, nie uczym,iła zadość wezwa
niu, skierowanemu do niei. a nad.to oświadczenie, 
zlo·żone przez tę osohę, alih()silWierdzenie, że jej nie 
zastano albo że nie można był,o· odna.leźć 'lolkalu jej 
przedsięhiorstwa lub mie'szkania; 

3) ozna'czlenie miejsca i dnia, w których wezwa
nia dokonano 'lub bezskUltecZinie starano się go- do-
konać; 

4) oznacze,nie, ile el&zemplarzy wekslu przed
stawiono i jakie; 

5) podpis b r'ganu , spo·rządza,jące,go lP'rote!st, pie
częć urz·ęd'J'wą i numc,r protes tu. 

Jeżeli trasat zażąda, aby mu weiksell nazajutrz. 
przedstawiono pono'wni·c do pr,zyfęda, należy o tern 
zaznaczyć w pro,teście. 

Art. 87. Prz'edstawienia wekslu, wezwania do 
wydania egzemplarza lub oryginału, Itudzie'ż wszyst
kich innych czynności zachowawczych na,le·ży -
w Ibratkuodmienn'z.go wIsikazania w we1klslu - doko
nać w lOikalu przedsiębiorsl'wa, a gdyby nie .można 
było znaleźć takiego l,okalu - w mieszkaniu osoby. 
do której wezrwanie ma być ,skierowanE\. Winnem 
miejscu, np. "na giełdzie", mo.żnatych cz'ynnO'ści do
konać jedynie za z,godą stron interesowany,ch. 

Ongan, slPo 'rządza.ją:cy protest, obowiązany j,est 
dokonać poszukiwania lokalu przedsiębiorstwa albo 
mieszkania osoby, do któ:rej wezwanie ma być skie
rowane, i odpowiada za >s zik odę , sfPolwodoiwaną bra
kiem należytej shranności. Jed:nukże zaniedbanie lub 
niedokładność poszukiwań nigdy nie mo·gą slta:nowić 
przyczyny nieważności ,protest·u. 

Art. 88. Protest naJeży naipisać na odwr·o.Łnej 
stronie weks.lu al1bo na osobnej karcie, połączonej 
'z wekslem. Jeż·eli na odwrot,nei stronie niema żad~ 
nych oś'Wiadcz,eń, nale:ży pisanie protestu z.a,cząć od 
brze'gu, w p1rizedwIllym zaś razie bez,pośrednio po 
<lstatniem o·świadczeniu. 

Jeżeili p'fOitest ma być napisany w całości lub 
w części na osohnelj ka,rcie dodatkowe.j, na!leży tę 
kartę połączyć z wek.slem w te.n sIPosóh, aby nie było 
wOilnych micjs,c na odwrot.nej stronie wekslu; 1P'0łącz .e
nie wekslu z kadą dodabkową powinno hyć ;przypie
czętowane pieczęcią Ul"!zędową lub prz.epis ane ł:reścią 
aMu protestowego. 

Art. 89. Jeden dokument IProtest!owy wystar· 
czy również w prz,/padlku , gdy na podstawie jednegO' 
w€:ksluskiei'Owano wezwailie do wię:kcszej liczby 
osób. 
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Jeże[i zobowiązanemu !przedstawiono r6wno
cześnie ki:lka e,gzemplarzy we'ksllu ailibo' jeJ!o oryginał 
i odpils, wystar,czy umieszczenie Iprote'stuna jednym 
egzemplarzu ,lub na oryginale. Organ, siporz'tdzający 
rpro1test, zaznaczy na innych egzemplarzach lub na od
pisie, gdzie protest umic's'Z'c'zono ilttb że go umieszczo
no na oryginale, i tę uwagę podpisze. 

Art. 90. Jeżeli iprotest ma być doik'Onany s;p'o~ 
wodu 'częściowej odmowy Iprzyję'Cia wekslu, należy 
sporządzić odpis weiksIu, zawierający wsz)1's,lkie in
dosy i oświadczenia, i napisać ,prote,st na rl:ym ,odpisie 
lub na złącz'onej z nim karcie dodatknwej, a ° spo
rządzeniu protestu zaznaczyć na oryginale. 

Protest sipowo,du niewydania oryginału (art. 68 
,ust. 2) należy napisać na od,pisie lub na zlłąc.zonej 
z nim ka'rcie. 

Kartę, zarwiera,jącą prot'est, nale,ży połączyć 
z odpisem w sposób, wskazany w ad~ 88 ust. 2. 

Art. 91. O rrgrun , slPorządzający pwtest, jest 
upoważniony i obowiązany do, odbiO'ru zapłaty i do 
pokwitowania. 

W przypadku takiej zrupłaty po,łącwne z nią 
kos'z,ty t.egO' orlganu ponosi olsoba, Iprzeciw której 
pro'test miał być dokonany. 

Art. 92. Jeż·eH oTgan, Slporządza,jący protest, 
nie zasianie osoby, do któ,rej wez:wanie ma być skie
rowane, w lnkalu jej przedsiębiorstwa lub w.jej mie,sz
kaniu, powinien zO'stawić tam zawiadomienie o doko
naniu protestu, zawierające nazwisko oj ' miejsce za
mieszkania !posiadaicza WelksLu, nazlwislko' wystawcy 
i trasata, sumę wek s,IO'wą , te'rmin p'łatności oraz na
zWł,sko i lokal urzędowy orrganu, srpor,ządzającego 
prO'h~,srl:. 

Art. 93. P'rzy dokonywaniu czynnoś,ci zacho
wawczych notar,jusz mo.że palsługiwać się pomocnika
mi, których pre~zes sąduo'kr'ę,gowego na wniosek no
tarjusza do telgo upoważni. 

Za działalność pomocnika w tym z,akresie no
tal1jusz odpowiada soHdar,uie z pomocn~kiem. 

Art. 94. Or,gam, sporządzający protest, obo
wiązany jest przecholWywać osobno nd,pisy protestów 
wraz z wYlPisem istotnej tlreści weks:lu, zao:pakzone 
numerem, i odpisy te składać w porządku chronolo
gicznym, w jakim protesty zostały sporządzone. 

Int'eresowanym mO'gą być na żądanie wydawane 
odpisy tych dOlkumenJtów z ich uwierzY'telnieniem lub 
bez niego. 

Minister SiPrawiedliwości określi w drodze roz
po.rządzenia tell'1m~n, po upływie kt6rego dokumenty, 
w)'lmielllioue w ustępie pierwszym, mo,gą być znisz,czo
ne, oraz sposób ich zniszczenia. 

Art. 95. Minis'ter Sprawiedliwośd może w dm
Qze r.o~porządzenia, wydanego w iPoTo'zumieniu z Mi
nistrem Poczt i Telegrafów, wprowadzić sporządza
nie przez urzędy pocztowe protestów ,spo'wodu nie
zapłacenia wekslu; do protestów takich s'[o'Suje · się 
przeiPi,sy art. 86 - 89, 91, 92 i 94. . 

... .." j' 

D z i a ł XVI. 

Weksle zaginione. 

Art. 96. Ten, komu wekse!l za,ginął, może żą
dać od sądugrodz;kiego miejsca płatności wekslu 
uznania ,go' za umo'czony. 

We wniosku należy podać istotną treść wekslu 
oraz Uiprawdolpodo,bnić }ego utratę, ,jak rqwlnież inte
res prawny, iktóry uzalsadnia żądanie Uillo'rzenia. 

Sąd prZ/ez o,głoS'zenie w Mon~torze PO'lskim 
wezwiE; posiadac:za zaginione,go weksIlu do Z/g;ł'oszenia 
się w ciągu sześćdziesięciu dni i do okazania wekslu 
sądowi. 
. Termin ten bielgnie od dnia płatno'ści wekslu, 
a ,g:dyby wniosek z~głOlsz.ono' :po terminie płatnośd lub 
gdyby termin płatności wekslu nie był o'znaczony -
od dnia Oigłoszenia. Ko·ńcowy dzień te'rminu powinien 
być oznaczony w ogłosz 'zniu według daty kalendarlza. 

Jc'żCili w cie"gu t.ermmu, ozna'czonelgQ w wezwa
niu, nikt nie z,glosi się z weikslem, sąd iW)'ida orz'ec'ze
nie, uznające weksel za umo1rzony. 

Je,żeli n<l!t.omiast posiadacz wekSIlu z:głosi się 
przed wydaniem orzeczenia, sąd umorzy dalsze po
stępowanie po Iprzes'luchaniu irutere'sowanych i pO' 
okazaniu welksilu żądającemu umorzenia. 

Zar6wno o wszlczę'ciu postępowania, jakO' ,też 
o je'go wyniku sąd zawiadomi trasalta i wszystkich 
dłużników wekslowych, wskazanyoh prZ/ez lŹąda,jącego 
umorzenia welk'Slu. 

Art. 97. Dłużnik weksllQ,wy i trasat, który pO' 
otrzymaJlliu zawiadomienia o ws'z'cz,ęciu postępo,wa
ma płaci wekseil, czyni to na własne niebezpieczeń
stwo; wQlno mu ,jednak sumę weiks.JQlWą złożyć dO' 
depozytu sądowegoI mieljsca ,płatności i zwolnić się 
przez to z zobowiązania. 

Art. 98. Po oigłosz,eniu wezwania Q okazanie 
wekslu i po terminie jego płatności, żąd<ająlcy umorze
nia może domagać się 00 akceptanta zło:benia sumy 
weksli owej do depozytu sądowego allbo zapłaty za 
zabez[>ieczeniem; prawo wY'boru służy dłużnikowi. 
Zło.żenie ,do de'pozytuzwalnia i w tym !przypadku 
z z,obolwiąz,ania. 

Art. 99. ,W tOlku postępowania Q umo,rzenie 
wokslu można wykon)'lwać zwrotne IPoszUlkiwanie 
przeciw wystawcy oraz indoIsantom, jeżeli akcep
tant, a w braku :przyjęcia trasat, pomimo wezwania 
nie złoży silmy wekslowej do depozytu sądowe'go, ani 
nie dokona zClipłaty za zabezpieczeniem. Odmoiwę na
leży stwierdzić protestem na podstarwie Q<tpLSU we!ks· 
lu. DO' zlwrotnego poszukiwania stosuje się przepisy 
adylkułu pOlprzedzające,go. 

Art. 100. Na pQdstawie orzeczenia, uznającego 
weksel za umorzony, można wykonywać wszystkie 
prawa z wekslu. 

TYTUŁ II. 

Weksel własny. 

Art. HU. Weksel własny zawiera: 
1) nazwę "weksel" w samym tekście d.okumen

tu, w języku, w jakim go wystawiono; 
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2) !przyrzeczenie bezwarun:kowe zapłacenia 
oznaczonej sumy pieniężnej; 

3) oznaczenie te rminu płatności; 
4) oznaczenie miejsca płatności; 
5) nazwisko osoby, na które j rzecz lub na któ

rej zlecenie zapłat a ma być dokonana; 
6) oznaczenie daty i mie jsca wysławienia we

kslu; 
7) podpis wystawcy wekslu. 

Art. 102. Nie będzie uważany za weksel własny 
dokument, Iktóremu hracr< jednei z cech, wskazanych 
w artykule poprzedzającym, wyjąwszy przypadki, 
określone w ustępach następujących. 

Weksel własny bez oznaczenia terminu płatno
ści uważa się za płatny za okazaniem. 

W, braku osobnego oznaczenia, miejsce wysta
wienia wekslu uważa się za miejsce płatności, a tak
że za miejsce zamieszkania wystawcy. 

Weksel własny, w którym nie oznaczono miej
sca wystawienia, uważa się za wystawiony w miejscu, 
podanem obok nazwiska wystawcy. 

Art. 103. Do wekslu własnego stosuje się prze
pisy o wekslu trasowanym, o ile z istotą wekslu wła
snego nie zostają w sprzeczności i dotyczą: 

indo'su (art. 11 - 210); 
pła tności (art. 33 - 37); 
zapłaty (art. 38 - 42); 
zwrotnego poszulk~wania sJPoWiodu niezapłace-

nia (art . 43 - 50, 5i2 - 54); 
zapłaty przez wyręczenie (art. 55, 59 - 63); 
odpisów (art . 67 i 68); • 
zmian (art. 69); 
przedawnienia (art. 70 i 71); . 
dni świątecznych, obliczania terminów i zakazu 

dni ulgowych (art. 72, 73 i 74); 
Srporsobu uwierzytelniania podpisów .osób nie

piśmiennych lub niemogących 'pisać (ad. 75); 
roszczenia z tytułu niesłusznego zbogacenia 

(art. 76); 
kolizji ustaw (a:rt. 77 - 80 i 82 - 84); 
weksli zaginionych (art. 96 - 100). 
Również stosuje się do wekslu właslne:go przepi

sy o weksilu platnym u trzedego lub w innej miej'sco
wości, niż miejsce zamieszkania trasata (art. 4 i 27), 
o .zastrzeżeniu odsetek (art. 5), o różnicach w ozna
czeniu sumy wekslowej (art. 6), 'o skutkach podpisu, 
złożonego w warunkach, przewidzianych wart. 7, o 
skutkach podpisu osoby, działającej bez pełnomoc
nictwa albo przekraczającej jego granice (art. 8), o 
wekslu in blanco (art. 10) oraz ° protestach (art. 85-
95) z tą różnicą, że protest ma być dokonany przeciw 
wystawcy. . 

Do wekslu własnego stosuje się również przepi
sy o poręczeniu wekslowe m (art. 30 - 32); w przy
padku, przewidzianym w ustępie ostatnim art. 31, je
żeli poręczyciel nie wskazał, za kogo poręcza, uważa 
się, że rporęczenie dał za wystawcę . 

Art. 104. Odpowiedzialność wystawcy wekslu 
własnego jest taka sama, jak akceptanta wekslu tra
sowanego. 

Weksle własne, płatne w pewien czas po oka
zaniu, powinny być w terminach, oznaczonych w 

art . 23, przedstawione celem zaznaczenia wizy przez . 
wystawcę. Termin po okazaniu biegnie od daty wi
zy, podpisanej przez wystawcę na wekslu. Jeżeli wy
stawca wzbrania się umieścić wizę lub zaopatrzyć ją 
datą, odmowę należy stwierdzić protestem (art. 25); 
od daty protestu biegnie termin, w jaki po okazaniu 
weksel był płatny. 

TY T UL III. 

Przepisy końcowe i przejściowe. 

Art. 105. Z dniem wejścia w życie prawa ni
niejszego traci moc rozporządzenie Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 14 listopada 1924 r. o prawie we
kslowem (Dz. U. R. P. Nr. 100, poz. 926) wraz z wyda
nemi na jego podstawie rozporządzeniami. 

Art. 106. Ilekroć przepisy prawne powołują się 
na dotychczasowe prawo wekslowe, stosuje się odpo
wiednio przepisy prawa niniejszego. 

Art! 107. Rozporządzenie Ministra Skarbu, wy
dane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości , 
ustali, które instytucje >są izbami TO'zrachunkowemi. 

Art • .108. POZQ,stają IW mocy przepisy rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 czerw
ca 1934 r. ° wierzytelnościach w walutach zagranicz
nych (Dz. U. R. 'P . Nr. 59, poz. 509), z wyjątkiem prze
pisów art. 2 ust. (3) i art. 7 pkt. 2), które tracą moc 
w stosunku do weksli, wystawionych po wejściu w 
życie prawa niniejszego. 

Art. 109. Przepisów prawa niniejszego nie sto
suje się do weksli, wystawionych przed jego. wej
ściem w życie. 

Art. 110. Wykonanie prawa niniejszego poru
cza się Ministrowi Sprawiedliwości. 

Art. 111. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 1936 r. 

Prezydent Rzeczypospolitei: l. Mościcki 
Preżes Rady Ministrów: . 

Marian Zyndram-Kr;ścialkowski 
Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

283. 
USTAWA 

z dnia 28 Ikwietnia 1936 r. 

PRAWO CZEKOWE. 

Dział I. 

Wystawienie i forma czeku. 

Art. 1. Czek zawiera: 
1) nazwę "czek" w samym tekście dokum entu, 

w języku, w jakim go wystawiono; 


