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DEKRET 

Z dnia 8 listopada 1946 r. 

o postępowaniu n.espornym 

N"a piodstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. Q trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada 
Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej 
Rady Narodowej zatwierdza, co następuje: 

RoOzdział I. 

Przepisy oOg6J:ne. 

Art. 1; W postępoOwaniu unoOrmowanym 
w niniejszym dekrecie stoOsuje się przepisy czę
ści oOgóllnej kodeksu P()stępowania niesporne
go, o iJie przepisy poniższe nie stanowią inaczej. 

Rozdział I I. 

Zarząd Tz'ecZy wspó'nej. 

Art~ 2. Do ptr~eprowad~enia postępowania, 
ootyczącegoO dolronywania roOzporządtzeń oraz za
rządu rzeczą wspiÓlną jaklO też wyznaczenia 
zap;ądcy i składania rachunków, właściwy jest 
sąd miejsca połoOżenia " rzeczy. 

Art. 3. Postanowienia co do rO\1:porządze
nia rzeczą wsp6:l!ną oraz 00 do wyznac~ernia i 
odwołania zarządcy zapadają plO przepiI1Owadioo~ 
niu rozprawy. 

Art. 4. Zarządcą moOże być -wyznaczona 0-

s'oba, która wyrazi zgoOd'ę na objęcie zarządu 
i posiada odpowiednie przygoOOw,a.ni~ cip nal/el
zytego sprawowania z.am~du.. 

z zakresu prawa r.ceCZQwelo. 

Art. 5. Sąd moż'ez ważnych powocI:6w ZWoOB
nić zarządcę i wyznaczyć innego. 

Art.o. § 1. Od chwili wyznaczenia zarządcy 
wspólwłaścid:eJie mogą używać rzeczy i korzy .. 
stać z niej tylk,o Q tyle, Q ile to nie prze .. 
szkadtza w wykoOnywaniu zarządu. 

§ 2. Je:rel'i w chwili wyznaczenia zarządcy: 
wsplÓłwłaściciele korzystali z mieszkań w nieru!" 
chomoś<:i poddanej zarządowi, nalleży im je 
nadaf pozostawić. 

Art. 7. § 1. Zarządca moż,e podejmować 
czynności z.arz.ądu, przekraczająoe zakres zwy .. 
kłego z.arrttrlu, t y 11m za zezwoleniem sądu. 

§ 2. Zezwol'enie to moOże być udzielone tyI: 
kio po uprzednim wysłuchaniu zarządcy l 
współwłaścicieli. . 

Art. 8. § 1. Zarządca składa sądowi w wy'" 
ZIllacZOitlych terminach sprawoOzdania ze swoich! 
~ylnnoOści oraz sprawozdania rachunkowe .. Sp'~a= 
W1O'Zdania te muszą być składane 00 naJmmeJ 
% kó60em każdego roku, a ponadto po zwoU
nieniu zarz·ądcy. 

§ 2. Postanowienie sądu CoO do uznania 
sprawozdań rachunkowych zapada po wysłu
chaniu zarządcy i współwłaścicie li. 

§ 3. N a ptostal)owie!l1ie to służy za żallen:e. 

Art. 9. § 1. Nadwyżka d0chodów po ptokr)~. 
ciu wydatków poodliega wyp1a.cie współwlaścl" 
cidom w tleIiminach przez sąd określonych. 
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§ 2. Sąd może postanowić, aby zarządca 

wydawał współwłaścicielom nadwyżkę docho
(}.ów w naturze. 

Art. 10. Zarządca Jest odpowiedzialny WiO· 

bec wSpiółwl'aściciel1i za należyte pehiienie swych 
obowiąz~ów. 

Art. 11. Sąd ZWIOllni zarządcę, jeżeli odpad:· 
nie p'odistawa do dallsz'eg'lo trwania zarządu. 

Art;. 12. § l. Zarządca ma pra ,V1Q do wy
nagrodiZenia IOdlpowia:d:ająceg'lO jego nakładowi 
pracy oraz dlO zwrotu wydatków pIOniesionych 
pr21e~e:ń z 'Powodu zarządu. 'Wysokość ich IOzna
cza sąd. 

§ 2. N a postanowienie 00 do wynagr·od:re
nia i ZWl"otu wyidatldów służy zażalenie. 

Art. 13. Przyznane prz1ez sąd nal1eżnośd 
z tytułu wynagrodlZerlla i zwrotu wydatków, 
niepohrane przez zarządcę z dochodów, plOdlega· 
ją ściągnięciu od wsp!ółwłaściciefi rzeczy. . 

Art. 14. § 1. Zarządca traci pra\vlO dlO 
wynagrodzenia i zwrotu wydatków, jeżeJli nie 
zażąda przyznania ich w terminie dwumiesięcz~ 
nym od daty zwolnienia KO z zarządu. 

§ 2. Roszczeń powyższych nie można dc
chlOdzić w drodtle powództwa. . 

Art. 15. Na p ostanowienia sądu drugie j in-
8tancji z wyjątkiem postanowień 00 do rozpo
rządzenia J'ZIeczą skarga kasacyjna nie sluży. 

Rozdział III. 

Wyznaa'ooie zarządcy rzeczy obciążonej 
użytkowaniem. 

Art. 16. Do postępowania a wyznaczenie. 
tarząocy rzeczy obciążonej użytkowaniem. 
w przypadku niezJożenia przez użytkownika za
bezpiecrenia craz dlO zarządu taką rzeczą stlOSUje 
się ,odplOwiednio przepisy rozdziału pop·rzedza.
jącego. 

Rozdział IV. 

U poważnienie sądowe przy użyt~waniu . 
wierzytelności. 

Art. 17. P06tanowie.nie 00 do upoważnie
nia wierzycida lub użytkownika wie'1'ZYte1ności 
dio dokionania czy:rmośd przez jedneg'lo z nich 
bez zgu;dy drugiegx> zapada po przeprowadzeniu 
l1O~p'rawy. 

Art. 18. N a postanowieme sądu drugiej in
stancji skarga kasacyjna nie służy. 

Rozdział V. 

Stwierdzenie zasiedzenia włas:ności 
nieruchlOmości i praw rrecZIOwY'Ch ogran.icz.o
nych oraz wygaśnięcia tych praw przez prze

dawnienie. 

Art. 19. DIO p~eprowailzenia postępowania 
o s,twie.rc:1izecie n.abycia przez zasiedzenie własoo-

ści nieruchOilllOści l praw rzeczowych ograni
cronych na . nieruchomoś<:i właściwy jest sąd 
mi·ejsca położenia nie mchlomoś ci. 

Art. 20. Bostanowienie co do stwierdze nia 
nabycia własnlOści nieruchomości i praw rze
czowych ograniCZlCJ([lych zapada po pr21eprowa'
diZ~niU roOZprawy. 

, Art. 21. Przepisy artykułów poprzedz,,!-jąJ~ 
cych stlO'Suj1e się ró wnież do spraw o stWIer
dzenie wygaś,rfięcia przez przedawnienie praw 
rzeczlOwych ogranic~ooych. 

Rozdział VI. 

Umorzenie hipot,eki. 

Art. 22. § 1. Wniosek o umorzenie hipo
teki, kt,ó;ra zabeiZp:iecza wierzytelność wymagal. 
ną lub podlegającą wypowi~dreniu przez dłuż'· 
nika, powinien oprocz danych ogólnych zawie'
rać uprawdopodobnienie niemożności ustalenia 
osoby wierzyciela lub miejsca jeKIQ z.amieszkania 
i pobytu, wskazanie ootatniJeKO znanego miejsca 
jego zamiesz.kania oraz oświa~z~e wnilOsko_ 
dawcy lO zrzeczeniu się uprawmema. do odebra
nia z powrotem, przed upływem lat dwudlziestu, 
złoo()lnej p~Zlezeń db depozytu sądowego ~um;yf~ 
Eaiberz:.pieCZlOnej hipoteką, wraz z za1.egłYll1:11 nie· 
prrz.edawniony:mi ods1etkami. 

§ 2. DIO wniosku winien być dlołąc~ny wy': 
ciąg z księgi wieoz~te~, dJoty~zą-cy .hipot~k!i 
mającej ukc UIIllOnzemu, l. pokwitowarue stwler· 
d1zaj.ące cloź;enie sumy do depozytu. 

Art. 23. Właściwym do rozpoznania wnio
sku jest sąd mie jsca położenia nieruchomości. 

Art. 24. § 1. Jeżeli według treści wniosku 
istniej:ą p'rzesłanki 00 jegc uwzględni~nia, sąd 
zarządzi dokonanie ogłoszeń o WSZCzęCIU pastę.. I 
powania. 

§ 2. Ogłoszenie winno zawierać: 

1) imię, nazwisklO i miejsce zamieszkania 
wnioskodawcy IOraz imię} nazwiskio i ostatnie 
znane miejsce zamieszkania wierzyciela; 

2) wezwanie skiel'lowane do wpisanego wie
rzyciela, aby w terminie sześciomiesięcZlIlym od 
dlnia ogłoszenia w piśmie zgło:sił sWIOj1e prawa 
i złożył oświadczenie 00 do żądania wniosku, 
gdyż w przeciwnym razie hipoteka może być 
UiIllOl1ZOIla. 

. Art. 25. Ogłosz'enie winnlO być umieszczl()ine 
w piśmie urzędlowym, prrermaCOOlłlytn do ogJo:.. 
SZell} oraz podane do wiadomości publicznej 
w budynku sądQwyin i urzędzie gminnym riiiej'. 
sca poło:ŻJenia nieruchomości. 

Art. 26. Da.1s2Ie postępowanie może się to
czyć 'dopiero po upływie jednego miesiąca od 
kiońca re:mni.nu, wskazanego w ogł1os.zeWu za
mieszc~nym w piśmie urzędowym. 
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Art. 27. Wierzyciel może składać wyj:aśnie
nia i zgłaszać zarzuty pf~ociwIoo żądaniu wnilO
sku takiJe po upłyWie rermiruu wskaz_anego 
w QgłQszeniu aż do zamknięcia postępowania 
w- drugiej instancji. 

Art. 28. § 1. JeiJeli w toku postępowania 
zgłlOsj się wpisany w księdze wieczystej wie
rzydel i sp:rnedwi się umorzeniu hipoteki 
wniosek po<Hega odd ale<niu. 

§ 2. }edlI1!oczd nie z oddaleniem wniosku 
sąd nakaiJe ZWIlot dłuŻlIlikowi sumy, :;:JioŻiOne:ji 
prz'Meń dlO deplOzytu sądiowe~o 

R ~·ż ci z i a ł V I 1 I 

I 

Zniesienie współwł-asności. 

Art. 29. § 1. We wniosku Q zniesienie 
współwłasnośdnależy oznaczyć d:oldadnie rze
czy mające ulec podziałowi. 

§ 2. W przypadku, gdy wnilOsek dlOtyczy 
nierL\JChoiffiości, dlo wniosku należy dQłączyć dio
kument stwierdzający prawo własności uczei
stnikiów. 

Art. 30. Właściwym do rozpoz.nania wnllO
sku j,est sąd miejsca poł'ożenia rzoczy. 

Art. 31. O wszczęciu postępowania sąd za
wiadamia wszys,tkich \vspiÓ'łwłaśddeli rzeczy. 

Art. 32. N a skutek wn100ku Q zniesienie 
współwłasności sąd w)"lttlacza rQzprawę. 

Art. 33. W toku postępowania sąd winien 
nakłaniać uczestniki6w dio zglOdnego przeJpl1()
wadJzenia podziału, wsl):azuj.ąc 1m sposoby mlO
gące do tego doprowadzić . 

Art. 34. W razie sporu CQ do prawa wła
SIlJOśd sąd może zawiesić postępowanie do czasu 
m~strzygnięcia tego sporu w drodze pi!1ocesu. 

Art. 35. § 1. PostanQwienie lO zniesieniu 
współwłasności zapada na podstawie żgodlnego 
lOświadczenj,ą wszystkich uczes tn ików, jeżeli 
wskutek te.gto nie będą n amszQne inter-esy ucze
stnik,ów, nie mających pełnej zdolności dlO dzia
łań prawnych lub nioob ecnych, Qraz prawa oso:b 
trzecich lub p rzepisy prawa, a nadto, gdy przed
miotem pod:ziału j,est nieruchomość - jeżelj 
podział j1ej nie jest sprzeczn y z interes-eIlll spo
. ł,eczno -gospodaoczym. 

§ 2. Jednakże, j,ei eli przedmiotem plO działu 
w naturz'e j1cst nie,ruchomośćziemska, sąd' przed 
wydaniem postanowienia winien zasięgnąć 10-

pinii powia towej władzy ziem skiej co do ży
wQtnośd gospodarstw, mających powstać w wy
niku pw jekoowane go p~lzialu. 

Art. 36. W braku podstaw dlO wydania po
staIlJOwienia według przepisów artykułu poprze
dzającego postanmvienie będzie wydane we:diług 
px:zepisów poniższy:ch. 

. . Art. 37. Sąd ustala w toku postępowania, 
Jakle rzeczy podlegają podziałlOwi, oraz icbi 
Wartość. 

Art. 38. Sąd w postępowaniu o zniesienie 
wspiÓłwlasnośd rIOzstrzyga również Q wz:aj'elIu", 
nych roszczeniach uCZleStnikow z tytułu wspiÓl .. 
nego posiadania rzeczy, zgłoszonych w tym po. 
stępowaniu. 

Art. 39. § 1. W postanowieniu Q zniesieniu: 
współwłasności przez podział rzoczy w -:naturz~ 
sąd mnaczy, 00 z rzeczy będących przedlniotemi 
podziału p rzypada każdemu ZJe współwłaścicielJii 
na wyłączną własność. 

§ 2. Jednakże, jeżeli przedmiotem pod~ałUi 
w naturze j1est nieruchomIOść ziemska, należy{ 
co do możliwości i sposobu jej podziału za-'; 
sięgnąć opinii biegłego, a nacltlO przesłać pro .. 
j;ekt podziału do powiatowej władzy ziemskie] 
dla wyraż'enia opinii co do ,żyWlOtności gosp'ow 
darstw, mających powstać w wyniku projek:" 
oowanego podziału. 

§ 3. Części winny w zasadzie Qdpowiadać 
co do swej wartości udziałom uczestników i 
jednakż,e nieznacZ'ne nierówności w naturze wy{-J" 
równywa się przez dopłaty. 

§ 4. Można przyznać część rzeay ' kilku 
współwłaścicielom za ich zgodą na wsp6hvłaJ,. 
sność. 

Art. 40. Jeżeli puedmiotem miesieni~ 
współwłasności jest nieruchomość, projektOW~4 
ny sposób podtziału jej na częśći winien byli: 
zaznaczlOtn.y na planie sporządZlonym według za" 
sad, obowiązujących przy loznaczaniu nieruchd,. 
mości w księgach wieczystych. 

Art. 4i. W przypadku, gdy przepisy pra .. 
wa wymagają uprzedniego zatwierdzenia planUi 
podziału nie ruchOlffiio ki pinez w'ładz.c admini~ 
stracyjne, sąd pr~e'5yła sporządzony przez bie
gł-ego plan proj'ektowanego podziału tym wła .. 
dzom do zatwierd'zienia. 

Art. 42. W razie wprowadzenia przez wIa .. 
d:ze administracyjne w planie projektowanego 
pocLziału zmian lub poprawek sąd stosO\-vnk'l' 
do okoliczności albo dOkIOna podziału nierucho· 
mości zgodnie z~e zmienilOnym planem; albo od'~ 
stąpi Qd podziału w naturze. ' 

_ Art. 43. N a zgodny wniosek wszystkich u .. 
czestników sąd przeprowadzi lIOsowanie części. 
Sposób przeprowa!d:zeinia IQ\SI()wania ok'reśla sąd. 

Art. 44. W przyp adku zglOdnego wyhoru 
części przez uczestnikiów lub przeprowadzeni~ 
losowania sąd przyznaje w postanowieniu plO. 
szc-vególnym udestnikiom części według ich wy' .. 
boru lub wynilru losowania. 

Art. 45. § 1. Jezeli podział w ' naturze nie 
mQże być do~onany, sąd wyda postanowienie, 
w którym n8,każe w celu zniesienia wspó~wła: .. 
~IlpŚiCj spI:zedaż ~Yi imających oonę rynkoWąi 
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lub giełdową z wo]:nej ręki, a wszelkich innych 
.- z ·licytacji publicznej. 

§ 2.W postanowieniu tym sąd może także 
określić, jakie częśd sumy, która zostanie uzy
skanaze sprzedaży, przypadną pooszczeg6lnymj 
uc~estnikom oraz I10zstrzygnąć o wzajemnychi 
roszczeniach ucreStników. I 

, § 3. Postanowienie o sprzedaży rzeczy uwa-I 
Za się zawsze za postanowienie :trończące po-

I stępowanie, chociażby nie zawierało rozstrzy
gnięcia co do podziału sumy, jaka ma być 
uzyskana ze sprzreklaży, oraz o wz:ajiemnych 110-

,"zczeniach uczestników. 

Art 46. Na zgodny wniosek wszystkich 
współwłaścicieli sąd nakaże Itakie sprzedaż I7Je
r::zy z lkytacji publicznej bez badania możliwo
ki ich podIl;iału ?raz ustalania ich warrości 

Art. 47. § 1. Sprzedaż rZiOCZ)' odbywa się 
, według przepisów klodekSu postępowania cy
i wilnego o egzekucji. 
i 
I . § 2. Współ'wlaściciel me sk'Jia<ia ręlrojnli. 

Art. 48. Jeżeli postanowienie o sprzedaży 
~ nie zawierało rOZ'strzygnięcia 00 do po
&iału sumy i 00 do zgłooZlOnych Wzajemnych 
ilX>Su::zeń uczestriiklów, s~ po dokonaniu sprze
tlaży, wyda w tym przedmiocie odrębne posta
, DOwienie. 

R07.dzd al V II L 

Przepisy wprowadzające. 
I 

Art. 49. § 1. Z dniem wejścia w życie ni
mejszegodekretu tr.acą moc wsz)'\Stkie przepisy 
'~ pr.zeidmiotach unormowanych w tym dekrecie. 

§ 2. W szczególności uchyla się wraz 
t . w~~kimi pi6źniejszymi zmianami i uzupffl'
meIUru:nl : 

§ 2 pkt 6 prrepisów wprowadzających kodeks 
pIOiStępowania . cywilnego; 

5) art. 33 i 66-76 ustawy z dnia 21' 
wl'ZIeśnia 1899 r. o sądownictwie niesponnym 
(Zb. u. prusk. st1'. 24'9); 

· 6) art. XV i XXIV przepisów wprowadlZa· 
j,ących prawo o sądowym postępowaniu egze· 
kucyjnym oraz art. XLVII tych przepisów co 
clio zniesiooia wsp6łwłasnośd. 

Art. 50. Do postępowania w sprawach o 
zniesienie służebności, ustanowionych na oh. 
s~arze b. Kr6lestwa -KO[lgres:owego p'rzed dniem 
wejścia w życie niniejszego dekre tu, ktlÓire utra
ciły wszellcie zn~czenie, stosuje się przepisy tego 
dekretu, dotyczące stwierdzenia wygaśnięcia 
prretz pr.ZJeldawnienie praw l'2eCZowych ograni! .. 
coorrycll. 

Art. 51. Do postępowania WlOl1lllOWanego 
diekretem mniejszym 5,tosuje się od'powiedlnio 
przepisy pmejsciowe, zawarte w ro:z;dziale VII'L 
klddeksu postępowania ruespomego (art. 49-
53) re zmianą, za wartą w artykule następuj:ą,
cym. 

Art. 52. $ł 1. PQS'tępowanie w s'l·rawachl 
Z zakresu prawa ~OOZIOwego, wszczęte prz~ 
dniem 'wejścia h' życe n inietszegD dd~rdll w lr y
bie s.pornym, toczy się aż do prawomocnego za 
kiończlea:ria w trybie spornym, chociaż'by wedl!ug 
przepisów tego- dekretu sprawy te naLeżaJ:yi 
do postępowania ruespomego. 

§2. Pos tę:powanie w sprawach z zakresU! 
prawa rzecrowego, W52iCZęte przed dniem wej-
ścia w życie niniejszego debetu w trybie nie!. 
spo,mym, toczy się aż do praWomocnego zaworu·· 
czenia w trybie niespomym, chociażby według 
prrepislÓw tego diekretu sprawy te należały do 
postępowania sporneglO. 

Rozdział IX. . 
Przepisy ldońicowe • . . 1) art. 1424-14261, 1433, 1433 1-', 1434 . 

. bl'az 1781~1796. ustawy ipIOStępowaniacywilnego 
Art. 53. Wyko!l1anie niniejszego dekretu po

rucza się MinistrQ\vi Sprawie'd'liwości. 
.~«;! 1864 r., ~tny:mane w mocy art. XVII § 1 
pkt 10 i 12 'J'rzepisiów wprowadzających kO'
tlieks postępowania cywilnego; . 

. 2) art. 22 przepisów przechodnich % 1917 r. 
do ustawy postępowania cywilnego z 1864 r., 
Jltrzymany w mc;x:y art. XVII § 2 pkt 2 przepi
JSó.w ~wad:taJących lrodeks postępowania cy
wil!nego co dio znies~enia wspi6J:wł:asności; 

. 3) §§ 267-280 patentu ces. z dttria 9IŚierp
ma 1854 :r. o postępowaniu w sprawach nie
spornych (Dz. u. po austr. Nr 208); 

.' 4) §§977- 988 ustawy o postępowaniu cy
~)IIn z 1877 x., ~1[UaDe w mocyar,t. XXXI, 

Art. 54. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dn:iern 1 styonia 1947 r. 

Pretlydlent Krajowej Rady Narodowej: 

Bolesław Bierut 

P~s RaJdy Ministrow: 

Edward · Osóbka - Morawsld 

Ministe,r SprawiedliWlo§d: 

Henryk Śruiqtkowsld 




