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prawą główną; do których powołany jest sąd pm,via
towy. 

§ 2. Zażalenia na postanowienia, wydane przez 
sędziego poza rozprawą, rozpoznaje sąd powiatowy 
w składzie trzech sędziów. 

. Art. 14. § 1. W sprawach, określonych wart. 5, 
gdyby przymusowe sprowadzenie oskarżonego miało 
być połączone z niewspółmiernymi trudnościami i kosz
tami, a według okoliczności danego wypadku można 
przewidywać, że wymierzona będzie tylko kara grzy\~
ny lub . pozbawienia wolności nie ponad rok albo oble 
te kary łącznie, niezależnie od kar dodatkOWych -
sąd może rozprawę przerwać lub . odroczyć i zwrócić 
się O przesłuchanie oskarżonego do właściwego sądu 
powiatowego. Wyjaśnięnia oskarżonego w tym trybie 

.. złożone należy . odczytać na rozprawie. 
§ 2. Przepis § 1 nie ma zastosowania w wypad-

kach powrotu do przestępstwa. . . 
§ 3. Jeżeli sąd na podstawie wyników rozprawy, 

przeprowadzonej w nieobecności oskarżonego, przesłu

chanego w drodze pomocy sądowej, uzna, że należy 
wymierzyć mu · karę wyższą niż wskazana w § 1 albo 
zarządzić umieszczenie oskarżonego w obozie pracy 
przymusowej lub w zakładzie dla niepoprawnych ~ 
natenczas przerywa lub odracza rozprawę · i zarządza 
sprowadzenie oskarżonego. 

Art. 15. § 1. Wyroku wydanego w nieobecności 
oskarżonego, który przesłuchany był \v drodze pomocy 
sądowej, nie uważa się za zaoczny. 

§ 2. Oskarżonemu, który nie był obecny na roz .. 
prawie, jeżeli również jego obrońca nie był na meJ 
obecny, doręcza się odpis sentencji wyroku, zawiada
miając go równ()cześnie, że termin do zapowiedzenia 
rewizji liczy się od daty doręczenia tego odpisu. 

Art. 16. Jeżeli w okręgu danego sądu powiato
wego· nie został utworzony sąd dla nieletnich, albo 
istnieją bardzo poważne trudności w dostawieniu nie
letniego - może sprawę nieletniego rozpoznać sąd 

zwykły według ogólnych zasad właściwości, stosując 
odpowiednio przepisy rozdziału II księgi IX. 

Art. 17. § 1. Właściwości sądów powszechnych 
nie podlegają: 

a) żołnier·ze · w czynnej służbie wojskowej; 
b) osoby, powołane do czynnej służby wojskowej 

z upływem terminu, w którym obowiązane 
były stawić się do tej 5'łużby, 

c) pracownicy cywilni administracji wojskowej 
w sprawach o przestępstwa, pozootające wzwiąz
ku z pracą luh służbą W administracji wojsko-
wej, . . 

d) funkcj6i1athlsie i pracownicy służby bezpieczeń-
stwa publicznego, ... 

e) jeńcy wojenni. 
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§ 2. W sprawach o przestępstwa, popełnione przez 
osoby, wymienione w § 1, właściwe są sądy wojskowe. 

§ 3. Sądy powszechne nie są właściwe również 
w innych sprawach, w których właściwe są sądy w oj
skowe. 

Art. 18. Uchyla się art. 8 dekretu z dnia 23 
czerwca 1945 r. przepisy wprowadzające kodeks woj
skowego postępowania karnego (Dz. U. R. P. Nr 36, 
poz. 216). 

Art. 19. W przepisach wprowadzających kodeks 
postępowania karnego wprowadza się następujące 

zmiany: 
1) art. 1 § 2 pkt 3, art. 5, 6, 15, 17\ 172 i 18 uchyla 

się, 
2) art. 31 i 38 otrzymują brzmienie: 

"Art. 31. § 1. W sprawach karnych, które według 
dotychczasowych przepisów należały do właściwości 

sądów grodzkich, może sąd powiatowy wydać Bakaz 
karny, jeżeli przestępstwo zagrożone jest niezależnie 

od kar dodatkowych i zastępczych, tylko aresztem 
grzywną lub jedną z tych kar. 

§ 2. Nakaz karny wydaje się bez rozprawy. 
§ 3. Sprawy rozpoznaje jeden sędzia. 
Art. 38. § 1. Oskarżonemu i oskarżycielowi słu

ży w ciągu siedmiu dni od daty doręczenia nakazu 
prawo wniesienia sprzeciwu. 

§ 2. Oskarżony może wnieść sprzeciw pisemnie 
lub ustnie do protokołu · w kancelarii sądu. 

§ 3. Sprzeciw wnosi się do sądu, który wyda!. 
nakaz". 

Art. 20. Sądy, istniejące w chwili wejścia w ży

cie mmeJszej usta,,,·y, rozpoznają sprawy karne według 
dotychczasowych przepisów . aż · do czasu wejścia w ży

cie rozporządzel1 Ministra Sprawiedliwości, przewidzia
nych wart. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r . o zmianie 
prawa o ustroju sądów powszechnych i zorganizowani.a 
sądów na podstawie nowych przepisów. 
. Art. 21. Upoważnia się Ministra Sprawiedliwośc i 

do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Pol
skiej jednolitego tekstu kodeksu · postępowania kar
nego oraz przepisów wprowadzających kodeks postępo
wania karnego z uwzględnieniem zmian, wynikających 
z przel>isów, ogłoszonych przed dniem wydania · jedno
litego tekstu, z zastosowaniem ciągłej numeracji dzia
łów, rozdziałów, artykułów i paragrafów. 

Art. 22. ' Wykonanie ustawy poru~za się Ministrowi 
Sprawiedliwości. 

Art. 23 . . Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia. 

• " o" 

Prezydent RzeGzypospolitej: .ą. Bierut 
Prezes Rady .Ministrów: J. Cyrankiewicz 
Minister Sprawiedliwości: w z. T. Rek 

34' ... 
. j;; 

, I ~' 
. USTAWA 

z dnia 20 lipca 1950 r~ ' 

o . zmianie przepisów postępowania w sprawach ·cywilnyCh. 

Art. 1. W kodeksie postępowanla cywilnego wpro-
wadza się następUjąceiIniany: . . 

.J 1)' wart. 2 wyrazy:"rozstrzYgająs.pory «> prawo pry
' . watne" iastępuje.si~ · wyraiami; ' ,;t-ozstrzygają 

sprawy cywilne", w wierszu drllgim wyi'az "SpOT);" · 
:zastępuje się wyraz.em"sprawy", . 

2) art,. 9 · otrzymuje brzmienie: 
... ~ "art. 9. Sprawy cywilne .. rozp&znają · w pjel'wsze~ 

inStancji: sądyp-owiatowef s!}dy wojewódz.kie.", 
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3) art. 10 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 10. Do właściwości sądów powiatowych na

leżą wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, zastrzeżo
nych dla sądów wojewódzkich.", 

4) art. 13 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 13. Do właściwości sądów wojewódzkich na · 
leż.".1 spr;nvy: 
1) o pra\'1a niemajątkowe i łącznb 

kiwane roszczenia majątkowe 

spraw o ustalenie ojcostwa, 

z n~!!1 i poszu
z wyjątkiem 

2) ze stosunków, dotyczących ochrony pr:lwa autor
skiego, patentów, wzorów i znaków towarowych, 

3) majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu 
przewyższa 250.000z1, a jedną ze stron jest 
Skarb Państ\va lub inny podmiot, podlegający 

pallstwoV:emu arbitrażowi gospodarczemu." , 
5) art. 1-1 u chyla się, 

6) wart. 22 skreśla się § 4, 
i 7) wart. 23 skreśla się § 2, 

8) wart. 24 skreśla się § 2, 
9) w ćl.rt . 30 § 2 po wyrnie ,;przedsiębiorstwom" wsta

wia się wyrazy: ,:'i instytucjom", 
10) wart. 31 wyrazy: "spółce handlow~j, stowarzysze

niu, gwarectwu, zakła.dowi, związkowi komunal
nemu, kościołowi, fundacji" zastępuje się wyra
zami: "osobie prawnej", 

11) w art. 31 § 3 po wyrazie "przedsiębiorstwom" VJSta
wia się wyrazy : "i instytucjom", 

12) art. 40 § 1 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 1. Powództvvo o prawo rzeczowe n~ nierucho

mości, o zwolnienie od tego prawa i o ochronę zakłóco
nego lub przY'wrócenie utraconego posiadania nieru
chomości wytoczyć nalezy wyłącznie przed sąd miej
sca połozenia nieruchomości. Gdy chodzi o służebność 
lub ciężar realny, właściwość oznacza się według poło-
żenia nieruchomości obciążonej.", . 

13) w art. 43 § 2 wyrazy: "sąd, w którego okręgu ma 
siedzibę Sąd Najwyższy" zastępuje się wyrazami: 
"sąd w Vvarszawie", 

14) w art. 49 skreśla się § 2, 

15) wart. 52 : 
w § 1 w w ierszu drugim po wyrazach: "według 

ustawy nie jest" doda}~ się wyraz "miejscowo", 
§ 2 otrzymuje brzmienie : 
,,§ 2. Stronom nie wolno jednak zmienić właści

wości wyłącznej.", 

16) wart. 53 skreśla się § 4, 

17) wart. 55 wyraz "zastępcą" zastępuje się wyrazem 
"przeclstawicielem" , 

18) art. 58 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 58. O wyłącze-niu sędziego rozstrzyga sąd, 

w którym sprawa się toczy, a gdyby sąd ten nie m5.~ł 

wydać postanowienia dla braku dostatecznej liczby sę
dziów - sąd w toku instancji przełożony.", 
19) art. 60 skreśla się, 

20) wart. 62 skreśla się osta.tnie zdanie, 
21) wart. 72 wyrazy: "drugiej instancji" zastępuje s;ę 

wyrazami: "pierwszej instancji" oraz skreśla się 

wyrazy: "pierwszej ii1stancji" i wyrazy: "lub 1..:>
cz.vła", 

22) w art. 75 § 2 skreśla się zdanie ostatnie, a w § 3 
skreśla się wyraz ,.prawomocnie"; 

23) \'" art. 34 wynzy: "zastępcy ustawowi" zastępuje 
się wyn.zami: "przedsbwiciele ustawowI", 

24) art. 86 i 87 skreśla się, 

25) wart. 91 skreśla się § 2, 
26) wart. 93 wyraz "prywatnego" zastępuje się wyra

zem "cywilnego", 
27) art. 95 § 1 otrzymuje brzrn,ienie: 

,,§ 1. Odwołanie lub wypowiedzenie pełnomoc

n ictw::! procesowego odnosi skutek prawny w stosunku 
do przeciwnika ż chwilą zawiadomienia eo za pośred .. 
ni ctwem sądu o wygaśni~ciu pełnom')Cnictwa.", 

23) w księdze II po dziale VI dodaje się dział VII 
w brzIl1leniu: 

"Dział VII. 

Udział prokuratora w procesie cywilnym .. 

A rt. 971 . ProkLll'ator może wytaczać wszelkie po
wództwa oraz brać udział w każdym stanle sprawy, to
czącej się z czyjegokolwiek powództwa, jeżeli według 

j 2g0 oceny w ymaga tego interes Państwa Ludm,vego. 
Art. 972 . Prokura tor nie jest z''''lązany z żadną ze 

stron oraz może składać oświadczenia i zgłaSZ<lĆ wnios
ki, jakie uznaje za celo\ve, a także przytaczać fakty 
i dowody na ich potwierdzenie. 

Art. 973 . W przypadku, gdy sąd uzna udział pro
kura. tora w sprawie za potrzebny, zawiadamia go o tym. 

Art. 971 • § 1. Prokurator może zaskarżyć k3żde 
orzeczenie sądowe, od którego służy środ,ek odwoław

czy. 
§ 2. Terminy do zaskarżenia orzeczeń sądowych 

ustanowione dla stron, wiążą również prokuratora. 
Art. 97 5 . Z przyczyn, przewidzianych wart. 443 

i 445, prokura tor może żąd:;\ć \'J'Zl1owien i a postępowa

n ia w sprav"ach prawomocnie zakończonych, j eżeli brał 
w nich udział. 

Art. 97G• Generalny Prokurator Rzeczypospolitej 
może w przypadkach przewidzianych wart. 441 8 za
skarżać prawomocne orzeczen'ia w drodze nadz"vyczaj
n ej rewizji. 

Art. 97 7 . Osoba, w której interesie prokurator wy
toczył powództwo, może wst'1pić do sprawy w k':lżdym 
jej stanie w charakterze strony pGwodawej.", 
29) art. 99 § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. Prokuratoria Generalna Rzeczy,pospDlitej 
Polskiej i prokurator zrównani są co do kosztów z adwo
katami.", 
30) art. 1 04 § 2 otrzy muje brzmien!e: 

,,§ 2. Dotyczy to zwłaszcza kosztóx powstlłych 
wskutek zlożeni.a niezgodnyc\1 z prawdą wyjaśnieó" 
zatajenia pewnych okoliczności, uchylenia się od wy .... 
jaśnier'i, spóźnionego przytoczeni.a istotnych okolicz .. 
ności faktycznych lub spóźnlonego pO'.,vołaniado
wodów.", 
31) po art. 107 dodaje się art. 1071 w brzmieniu: 

"Art. 1071. Strony nie mogą żądać zwrotu kosztów 
procesu spowodo',\"mych wystąpieniem prokura tora.", 
32) art. 111 skreśla s i ę, 

33) n::tgłówek działu II tytułu I księg: II otrzymuje 
brzmienie: 
,.Zwolnieni.e od kosztów sądowych.", 

poza tym używane w przepisach tego dzbłLl i innych 
dz~a1<)w wyrazy: "prawo ubogich" zastępuj e się odpo
wiednio wyrazami: "zwolnienie od kosztów sądowych", 

3'1) w art. 112 w § 1 wyrazy: "administracji rządowej, . 

s1mo1'ząd;:3wej" zastępuje się wyrazami: "admini
stncji P3.r'lsl1.vowej", wyrazy: "sądu opiekuńcze
go' - wyrazami; "władzy opiekuńczej " , ' a ZGani e 
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ostatnie otrzymuje brzmienie: "od sądu zależy 
uznanie tego zaświadczenia za dostatec:one do zwol
nienia strony od kosztów sądowych", 

35) wart. 113 § 3 wyrazy: "Sądem Najwyższym" za
stępuje się wyrazami: "Sądem rewizyjnym", a wy
razy: "drugiej instancji" wyrazami: "pierwszej in
stancji", 

36) art. 116 § l otrzymuje brzmienie: 
,,§ l. Strona, która została zwolniona od kosztów 

sądowych: 

1) nie wnosi na rzecz Skarbu opłat sądowych ani nie 
ponosi wydatkó\v, które za · nią wykłada Skarb 
Państwa, 

2) ma prawo zgłosić wniosek o ustanowienie dla mej 
adwokata; sąd uwzględni powyższy wniosek, jeżeli 

ze względu na zamieszkanie strony poza siedzibą 

sądu lub ze wzgkdu na charakter sprawy albo inne 
ważne okoliczności u zna ustanowienie w sprawie 
adwokata za potrzebne; o wyznaczenie adwokata 
sąd zwróci się do właściwej rady adwokackiej.", 

37) art. 123 skreśla się, 

38) art. 124 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 124. ·Wniesienie środka odwolawczege od od

mowy zwolnienia od kosztów sądowych nie wstrzymuje 
postępowania w sprawie, chyba że chodzi o zwolnienie 
powoda od kosztów prowadzenia sprawy w pierwszej 
instancji na skutek wniosku zgłoszonego w pozwie lub 
przed wytoczeniem powództwa.", 
39) art. 125 skreśla się, 

40) art. 132 skreśla się, 
41) wad. 137 § l pkt 4 skreśla się wyrazy: "a w spra

wach z obowiązkowym zastępstwem adwokackim
podpis adwokata", a wyraz "zastępcy" zastępuje 
się wyrazem "przedstawiciela", 

4~) wart. 141 § l skreśla się zdanie ostatnie, 
43) wart. 143 § 1 wyrazy: "przez organy gminne" za

stępuje się wyrazami : "przez organy gminnych rad 
narodowych" , 

44) w art. 143 §2 skreśla się wyrazy: "lub samorzą
dowe", 

45) po art. 145 wstawia się art. 1451 w brzmieniu: 
"Art. 145 1. § 1. Strona zamieszkała za granicą, 

jeżeli nie ustanawia pełnomocnika do prowadzenia 
surawy zamieszkałego w Polsce, obowiązana jest wska
zać w Polsce pełnomocnika dla doręczeń. 

§ 2. W razie niew.s~razania pełnomocnika dla do
ręczeń, przeznaczone dla strony pisma sądowe, pozosta
wia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. O 
powyższym obowiązku strona winna być pouczona przez 
sąd Drzy pierwszym doręczeniu. 

§ 3. Przepisy paragrafów poprzedzających nie na
.. ruszają postanowień umów międzynarodowych.", 

46) wart. 147 § 2 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 2. W razie zaniedbania tego obowiązku pozo

stawia się pismo sądowe w aktach sprawy ze skutkiem 
doręczenia." , 
4.7) w art. 149 wyrazy: "pollcji państwoWej" zastępuje 

się wyrazami: "milicji. obywatelskiej", 
4&) w art. · 154 skreśla się wyrazy: "państwowym lub 

samorządowym", 
49) wart. 157 § 2 wyrazy: "Dzienniku Uj:zędowym 

Ministerstwa Sprawiedliwo{:ci" zastępuje się wy
r az:'.mi: "piśmie urzędowym przeznaczonym do 
ogłoszeń", 

50) art . 163 skreśla się. 

51) w ai't; 165 skn,śla się § 2, 
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52) wart. 169 skreśla się ostatnie zdanie, 
53) art. 173 skreśla się, 
51) wart. 175 § l pkt 1 skreśla się wyrazjY: ,,jeżeli usta

wa jego obecności wymaga", 

55) \V art. 1'17 po wyrazie "sądu" stawia się kropkę oraz 
skreśla się wyrazy: "na którego postanowienie nie 
nla zażalenia", 

56) VI art. 181 w § 4 dodaje się zdanie końcowe: "Sto... 
suje się to również do pozwu.", 

57) art 183 skreśla się, 
58) wart. 187 skreśla się § 2, 
59) wart. 188 skreśla się § 2, 
60) wart. 19l1 § l skreśla się pkt 2, 
61) wart. 191 wyrazy: "punktach l 2" zastępuje się 

\vyrazami: "pkt 1", 
62) art. 194 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 194. W razie śmierci pełnomocnika proceso
wego postępowanie może się toczyć dalej dopiero 
,po wezwaniu strony niestawającej. Wezwanie do
ręcza się stronie VI miejscu jej rzeczywistego za
mieszkania." , 

63) w art. 197 skreśla się § 2, 
64) w· art. 201 § 1 wyraz "zRvviesza" zastępuj? s'ę wy

razami: "m.oże za"'"viesić", 
65) w art. 204 § 2 wyrazy: "instancji apelacyjliej" za

stępuje się wyrazami: "drugiej instancj i", 
66) w art. 205 skreśla się § 2, 

67) nagłówek działu II tytułu III księgi II otrzymuje 
brzmienie: "Postępowanie przed sądami pierwszej 
instancji. " , 

68) w art. 206 § 2 skreśla się końcowe wyrazy: "i o roz
poznanie sprawy przez wydział handlowy", 

69) po art. 209 dodaje się art. 2091 w brzmieniu: 
"Art. 2091. § 1. Strona działająca bez adwokata 

w przypadkach, gdy zwolniona jest od opłat sądowych 
lub korzysta ze zwolnienia od kosztów sądowych, mo
że ustnie zgłosić powództwo w sądzie właściwym lub 
w sądzie powiatowym swego m IeJsca zamieszkania, 
chociażby sąd ten nie był właściwy do rozpoznania 
sprawy. 

§ 2. Sąd stosownie do okoliczności zwróci powo
dowi uwagę bądź na ni.edopu~zczalność powództwa 
z przyczyn formalnych, bądź na oczywistą jego bezza
sadność. 

§ 3. W razie zgłoszenia • powództwa w sądzie 
niewłaściwym do rozpoznanja sprawy, sąd ten przesyła 
niezwłocznie akta sądowi właściwemu.", 
70) art. 211 § 1 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 1. Zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeżeli 
nie wpływa na właściwość sądu.", 
71) art. 212 skreśla się, 

72) wart. 215 dodaje się § 3 w brzmieniu: 
,,§ 3. Gdy przedmiotem powództwa są prawa niema

jątkowe, roszczenia alimentacyjne, roszczenia ze sto
sunku pracy lub roszczenia o naprawienie szkody wy
rządzonej czynem niedozwolonym, skuteczność cofnię
cia pozwu, zrzeczenia się lub ograniczenia roszczenia 
zależna jest od zgody sądu. Sąd udzieli powyższej zgo
dy w przypadku, gdy cofnięcie pozwu lub zrzeczenie się 
albo ograniczenie roszczenia nie są sprzeczne z intere
sem Pa11stwa Ludowego ani z interesem osób upraw
nionych.", 
73) art. 216 § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. Pozew wzajemny wnosi się do sądu pozwu 
,e-lównego. Jeżeli pozew ,"najemny przekracza właści
wość rzeczo\vą tego sądu, przekazuje on całą sprawę 



sądowi w. -~-- ~;": .. Ll do rozpoznania powództ wa wza-
2m. :~ :; -·J . Oba powództwa podlegaj ,ą łącznelTIU rozpoz

:13l:'iiu':: , ' 
74) po aft; 216 dodaje się art. 2161 w brzmle~lu: 

.... . \rt. 2161• Sąd pDwiatowy może na wniosek poz
wau_: ';0, żlożony aż do zamknięcia 'rozprawy, przekazać 
s:~;:a \".:Q s<'.dow i wojewódzkiemu, jeżeli pozwany wy to
~ył ' prz2c~;,vko powodowi przed tym sądem powództwo 
wpływające na roszczenie powoda bądź dl<ltego! że ma 
z nim ścisły związek, bądź dlatego, że roszczema stron 
nadają się do potrącenia.", 
75) w księdze U tytule lU dziale U skreśla się roz

dział II (art. 217-220), 
76) art. 221 § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. Termin rozprawy powinien być tak wyz.na..; 
czony, aby pomiędzy doręczeniem wezwa.nia a dnle~ 
rozprawy upłynęło w sądzie wojewódziom przynaJ
mniej siedem dni, a w sądzie powiatowym przynaj
mniej trzy dni.", 
77) art. 225 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 225 § 1. Rozprawa odbywa się w t en sposób, 
że po wywołaniu sprawy strony - najpierw powód, 
a pote m pozwany zgłaszają ustnie S'Ne żądania i wnios
ki oraz przedstawiają dowody na ich poparcie. Strony 
mogą nadto przytaczać zasady prawne. Na żądanie pro
kuratora sąd udziela mu głosu w każdym stanie roz
prawy. 

§ 2. Strony obowiązane są dawać wyjaśnienia co 
do okoliczności faktycznych spra\vy zgodnie z prawdą 
i bez zatajenia czegokolwiak. Każda ze stron obowią
zana jest do oświadczenia się co do twierdzeń strony 
przeci'Nnei dotyczących okoliczności faktycznych. 

§ 3. Pono.dto rozprawa obejmuje stosownie do oko
liczności postępowanie dowodowe i rozstrząsanie jego 
"\v·ynikó'\v.", 

78) w 3rt. 227 dotychczasowy przepis staje się § ' 1. Po
nadto vV artykule tym dodaje się § 2 w brzmieniu: 

,,§ 2. Sąd nIe jest związany uznaniem pozwu. 
Może jednak poprzestać na uznaniu, jeżeli znaj d<".j e 
ono uzasadnienie w okolicznościach sprawy.", 
79) pa art. 228 dodaje się 1:'.rt. 2281 w brzmieniu: 

"Art. 2281 . § 1. Rozprawa ulega odroczeniu róv/
ni eż w przype.dku, gdy ujawni się, że nie występują 
w sprawie w charakter;e poz\vanych 'vvszystkie osoby, 
przeci'wko którym sprawa powinna się toczyć łącznie. 

§ 2. Jeżeli nie zostały zapozwane wszystkie osoby, 
przeciwko którym tylko łącznie sprawa może się toczyć, 
sąd wezwie osoby nie zapozwane do wzięcia udzialu 
w sprawie i doręczy ihl odpisy pism pro~esowych i za
łączników. Wezwanie do wzięcia udziału V! sprawie za
stępuj e pozwanie.", 
BO) w art. 239 dotychczasowy przepis staje się § 1. Po

n ad to w artykule tym dodaje się § 2 w brzmieniu: 
,,§ 2. W przypadkach, w których do skuteczności 

cofnięcia pozwu oraz zrzeczenia się lub . ograniczenia 
roszczenia potrzebna jest zgoda sądu,' zgoda ta wyma
gana j est również do zawarcia ugody sądowej.", 
B1) wart. 242 skreśla się wyrazy: "na którego postano

wienie nie ma zażalenia", 
82) art. 244 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 244. Sąd może dopuścić dowód n ioI.we t nie 
powoła'ny przez strony. W razie potrzeby sąd może za
rządzić odpowiednie dochodzenie.", 
83) v/art. U6 §1 dodaje się na końcu zdanie w brzmie

niu nl\stępującym: ,.jeżeli przyzna'lic ' n:e - jest 
sphec'zne zclówooarniZhajdującymi: ' się: w aktach 
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sprawy o.raz .nie budzi użasadnionychwątpliVlOści 
co do jego zgodności z istotnym ~ta~e~' rz:ecZY.", 

84) w art. 253 skreśla się § 2, 

85) art. 258 ski'eśla się, 

86) art. 266 i 282 skreśla się, 

87) po art. 281 dodaje się art. 2811 w brzmieniu: 
,,§ 1. Dowód ze świadków przeciw . oświadcze~ 

niom złożonym w dokumencie publicznym lub pry_o 
watnym może być dopuszczony tylko wówczas, jeżeli 

isinieje początek dowodu na piśmie. 
§ 2. Przez początek dowodu na piśmie rozumie się 

każdy akt pisemny, pochodzący od osoby, przeciwko 
której jest sbwif'.ny, lub od jej przedstawiciela, a czy~ 

niący przytoczoną okolicznoś6 prawdo-p odohną·", 

88) art. 283 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 283. Dowód ze świadków jest dopuszczalny, 
również w przypadkach, gdy prawo lub umowa stron 
wymaga do ważności czynności, która ma być stwier ... 
dzona, dokumentu urzędm,vego lub pisma, jeżeli doku~ 

men t został zagubiony, zniszczony lub zabrany prre1: 
osobę trzecią.", . 

89) art. 294 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 294. Nie składają przyrzeczenia świadka. 

wie małoletni do lat czternastu oraz osoby skazane wy .... 
rokiem pn.womocnym za fałszywe zeznanie. Inni świad.
kowie mogą być . za zgodą stron zwolnieni przez sąd od 
złożenia przyrzeczenia. ", 

90) w art. 303 skreśla się § 2, 
91) art. 335 skreśla się, 
92) wart. 341 skreśla się § 3, 
93) d0tychczasowy przepis llrt. 34'2 staje się § 1 tego 

artykułu. Ponadto w artykule tym dodaje się § 2 
w brzmieniu: 
,,§ 2. Przepisu paragrafu poprzedzającego nie sto~ 

suje si~: 
1) gdy powodem jest Ekarb Pm'istwa lub inny pod

miot ' podlegający paJlstwowcmu arbitrażowi gos
podarczemu, a wysokość roszczeń' nie została okreś~ 
lona umową lub przepisami szczególnymi oraz 

2) gdy przedmiotem powództwa są roszczenia alimen
tacyjne, ze stosunku pracy luh o naprawienie szko- . 
dy wyrządzonej. CZ:'i'1: 2m n iedozwolonym. " , 

94) art. 344 skreśla się, 

95) wart. 3!19 dodaj.e się § 3 w brzmieniu: 
,,§ 3. Stronie działającej bez adwokata przewod

niczący udzieli wskazówel~ co do czynności proceso
wych, a w szczególnotci co do terminu złożenia środka 
odwoławczego. ", 

96) art. 350 otrzymuje bnmien ie: 
."Art. 350. Sąd pierwszej instancji uzasadnia na' 

piśmie wszystkie wyroki.", 
97) w art. 354 '§ 1 otrzymuje b!'zmienie: 

,,§ 1. Wypis wyroku z u zasadnieniem pov\nmen 
być z urzędu doręczony stronom we wszystkich spra~ 
wach, w których występuje Sl~arb Pz.ństwa lub inny 
podmiot podlegaj ący państwowemu arbitrażowi gospo
darczemu albo prokurc>.tor. Poza tym doręcza się go 
tylko ' stronie, która w terr!'.inie siedmiodniowym Od 
ogłoszenia s'2ntencji wyroku zażąd::l.ła jego doręczenia.", 
98) art. 355 i 356 otrzymują brzmienie : 

"Art. 355. § 1. Sąd nada wyrokowi przy 
\\-ydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, 

zasądza alimenty lub należności za . pracę . 

jego 
jeżeli 

... . § . 2. " 'Na :wn iosek jJov:od1 s~d nada wyrokowi przy 
jego wyualli:u" tygOł'" Tu!ydil"l (aS~o'\vejwykona'li1ości: , ' ; 
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1) jeżeli zasądza należnośCi z wekslu, czeku lub doku
mentu publicznego, 

2) je:ieli zasądza roszczenie uznane przez pozw~nego, 
3) jeże~i wyrok uwzględniaj ący pozew jest zaoczny. 

§ 3. Poza tym sąd może nadać wyrokowi rygor 
natychmiastowej wykonalności w przypadku, gdy 
ppóźnienie uniemożliwiłoby lub . znacznie utrudniło wy
konanie wyroku lub naraziłoby powoda na szkodę. 

Art; 356. § 1. Sąd może uzależnić natychmiasto
wą wykonalność wyroku od złożenia przez powoda 
stosownego zabezpieczenia. . 

§ 2. Zabezpieczenie może polegać rówmez na 
wstrzymaniu· wydania powodowi sum pieniężnych po 
ich wyegzelnvowaniu lub na wstrzymaniu sprzedaży 
zajętego majątku ruchomego. 

§ 3. Sprzedaż nieruchomości wstrzymuje się 
z urzędu do czasu uprawomocnienia się wyroku.", 
99) wart. 357 § 2 otrzymuj e brzmienie: 

. ,,§ 2. Natychmiastowa wykonalność nie będzie 
również wyrzeczona nawet za zabezpieczeniem w spra
wach przeciwko Skarbowi Państwa oraz inneGlU pod
miotowi podlegającemu państwowemu arbitrażowi gos
podc.rczemu,. chyba że zasądza się należność za pracę·", 

. 100) art. 35~ otrzymuje brzmienie: 
"Art. 359. § 1. Jeżeli pozwany nie stawił się na 

!posiedzenie w yznaczone n a rozprawę albo mimo sta
wienia się nie bierze udziału w rozprawie, sąd wyda 
wyrok zaoczny. . 

§ 2. W tym przypadku przyjmuje się za prawdzi
we okoliczności faktyczne przytoczone w pozwie, o ile 
n ie są sprzeczne z dowod3mi, znaj dującymi się w aktach 
sprawy oraz nie budzą u7,asadnionych wątpliwości CQ 

do ich zgodności z istotnym stanem rzeczy.", 

101) wart. 363 § l wyrazy : "dwóch tygodni" zastępuje 
się wyrazami: "siedmiu dni", 

102) wart. 365 § 1 otrzymuje brzmienie: 
.,,§ L Przy samym zało:2eniu sprzeciwu, jak rów

nież i później . do czasu wydania przez sąd nowego wy-
, roku, sąd na wniosek poz1-Vanego zawiesi nadany wy

rokowi zaocznemu rygor natychmiastowej wykonalności, 
jeżeli wyrok · zaoczny wydany został z m:iruszeniem 
przepisu art. 359 lub 360 albo jeżeli pozwany upraw do
'Podobni niezawinione niestawiennictwo, a przedsta
wione w sprzeciwie okoliczności wywołują wątpliwość 
co do zasadności wyroku zaocznego.", 

103) wart . . 375 w §§ 1 i 2 po wyrazie ,,,cofnął" wstawia 
się wyrazy: "ze skutkiem prawnym", 

104) w art. 376 §§ 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
,,§ 1. Postanowienia- wydane na podstawie rozpra

wy ogłasza się na rozprawie. Postanoyvienia takie, je
żeli Służy od nich środek odwoł,'.w,:::zy, sąd uzasadnia 
na piśmie. 

§ 2. Postanowienia zapadłe na podstawie rozpra
w y, jeżeli slużyod nich środek odwoławczy, doręcza się 
stronom tylko w sprawach, w ktÓrych bierze udział 
11rokurator, Skarb Państwa lub inny podmiot podlega
j ący pallstwow21'nu arbitrażowi gospodarczemu. Poza 
tym doręcza się postanowienie tylko stronie, która 
w terminle siedmiodniowym od dnia jego ogłoszenia 
żądała jego 'doręczenia . " 

105) art. 380 otrzymuje brzmimie: 

.,Art. 380. Orzeczenie sąd u staje się prawomocne, 
jeżeli stronom nie służy środ~k odwoławczy. H. 
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106) po art. 382 wstawia się art. 382' w brzmieniu : 
"Art. 382'. Wyrok prawomocny zapadły w spra

wie wytoczonej przez prokuratora ma powagę rzeczy 
oSijdzonej pomiędzy stroną, na rzecz której prokurator 
wytoczył powódżtwo, a stroną przeciwną. Jednakże 
w sprawach o roszczenia majątkowe prawomocne roz
strzygnięcie sprawy n ie pozbawia strony zainteresowa
nej, która nie brała udziału w sporze, możności do
chodzenia swoich roszczeJi w całości lub w tej części, 
w k tórej nie zostały zasądzone. ", 
107) w księdze II tytule III skreśla dę dział V (art. :183 

- 392), a w dziale VI rozdziały I i II (art. 393 -
423), 

108) 'oj.[ dziale VI tytułu III księgi II rozdzi3l:y III i IV 
otrzymują brzmienie: 

"R o z d z i a . ł III. 

Rewizja. 

Art. 424. § 1. Od orzeczeń pierwszej instancj i 
kończących postępowanie, o ile ptzepi~ szczególny n:e 
stanowi inaczej, służy rewizja. 

§ 2. Rewizja służy również od postanowień od
dalających zarzut niedopuszczalności drogi procęsu 
cywilnego, zarzut niewłaściwości sądu apier?j :;cy si t; 
na tym,. że sąd nie mógłby . być · właściwy TICnvet na 
podstawie umowy stron, oraz zarzut, że rozstrzygnięcie 
sprawy należy do sądu polubownego. 

Art. 425. § 1. Sądem r ewizyjnym dla spraw roz-
. poznawanych w pierwszej instancji przez sąd powia
towy jest sąd wojewódzki, a w sprawach rozpoznawa
nych w pierwszej instancji ' przez sąd wojewódzki -
Sąd Najwyższy. 

§ 2. Ponadto Sąd Najwyższy jest właściwy do roz
poznawania reWIZJI w sprawach rozpoznawanych 
w · pierwszej instancji przez sąd powiatowy, a ·· przeka
zanych do postępowania rewizyjnego Sądowi Najwyż- _ 
szemu przez sąd wojewódzki, oraz rewizji nadzwycza j
nych złożonych przez Ministra Sprawiedliwości, Pierw
szego Prezesa Sądu Najwyższego lub Generalnegó Pro-
kuratora. . 

Art. 426. § 1. Rewizję oprzeć można na następu
jących podstawach: 

1) naruszenia prawa materialnego ,przez błędną jego · 
wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, 

2) nieważności postępowania, 
3) sprzecznOSCl istotnych ustaleó sądu z treścią ze

branego w sprawiel1il3terialu, 
4) na imlych uchybieJ:liach procesowycJ.1, jeżeli mogły 

one wpłynąć na wypik sprawy. 
§ 2. Nieważność postępowania zachodzi: 

1) j eżeli droga procesu cywilnego była niedopuszcza]-
na, 

2) jeżeli strona nie miała zdolności procesowej, 
nciIeżytego zastępstwa lub brak było upoważnienia 
dó prowadzenia sprawy, 

3) jeżeli 6 to samo roszczenie między tymi samymi 
stronami toczy się sprawa wcześniej w:.:zczęta lub 
jeżeli sprawa taka zosłała już prawomocnie roz
.trzygnięta, 

4) jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z prze
pisami prawa albo jeżeli w rozpoznaniu sprawy ' 
brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy, 

5) jeżeli strona ' została pozbawiona możności obrony 
sWjch praw, 

6) je:l_eli sąd powiatowy orzekł w sprawie, która na-
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1eŻY do , wlasciwości sądu wOjewódzkiego z mocy 
art. 13 pkt l. , , : 
Art. 427. Rewizja powinna czynić zadość ogólnym 

wymaganiom przepisanym dl;ł pis..71a procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przy to-

' czeniepodstaw rewizyjnych i ich uzasadnienie, jako 
' też wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia iN ca
łości lub w cZE;ści, Vi sprawach o roszczenia majątkowe 
należy podać' również wartość przedmiotu zaskarżenia. 

Art. 428. ' § "1. ' Rewizję wnosi si ę do sądu, który 
wydał zaskarżone orzeczenie w terminie dwutygodnio
w ym od doręczenia stronie skarżącej orzeczenia z uza
sadnieniem. 

§ 2. Jeżeli orzeczenia n ie doręcza się z urz E;du, 
a strona nie zażądała doręczenia go w terminie siedmio
dniowym od ogłoszenia orzeczenia, termin' do złożenia 
przez nią rewizji biegnie od dnia, w którym upłynął 
termin do żądania doręczenia orzeczenia. 

Art. 429. Sąd p ierwszej instancji odrzuci na po
siedzeniu niejawnym rewizję wniesioną po upływie 

przepisanego terminu lub z innych przyczyn niedopusz
czalną, jako też rewizję, k tórej braków sb:ona n ie u zu
pełniła w terminie zakreślonym. 

Art. 430. Strona przeciwna może wnieść odpowied:Ł 
na rewizję w terminie tygodniowym od doręczenia jej 
odpisu rewizji. Po upływie tego terminu lub w przy
padku wniesienia odpowiedzi po doręczeniu odpisu 
stronie przeciwnej sąd pierwszej instancji przedstawi 
re\vizję i odpowiedź . na nią wraz z aktami sprawy 
sądowi drugiej instancji. 

Art. 431. § 1. Sąd rewizyjny na posiedzeniu nie
jawnym odrzuca rewizję, jeżeli ulegała ona odrzu
ceniu przez sąd pierwszej instancji, bądź zwraca ją są

dowi pierwszej instancji w celu usunięcia dostrzeżo

nych, a dających się usunąć braków, bądź też sam 
bezpośrednio żąda od stron usunięcia tych braków. 

§ 2. W razie , il ieusunięcia tych braków w t erminie 
zakreślonym sąd rewizyjny odrzuca rewizję. 

Art. 432. Poza przypadkami wymienionymi w arty
kule poprzedzającym będzie wyznaczona rozprawa. 

Art. 433. .Rozprawa rozpoczyna się od sprawozda
nia 'sędziego, ktqry zwięźle przedstawia stan sprawy 
ze szczególnym uwzględnieniem podstaw i wniosków 
r ewizyjnych oraz uchybień, które należy brać z urzędu 
pod rozwagę. 

Art. 434. Rozprawa odbywa się w granicach rlO!
wizji, jednak ,strony mogą przytaczać nowe u zasadn je
nia podstaw rewizyjnych. 

Art. 435. § 1. Sąd rewizyjny rozpoznaje sprawę 

,w granicach rewizji, biorąc jednak z urzędu pod roz
iWagę: 

,l) czy nie zachodzi nieważność, 
;!) czy zaskarżone orzeczenie nie stanowi 

pogwałcenia praworządności i interesu 
'Ludowego, . 

jawnego 
Państwa 

,.31 .czy nie zostały naruszone przepisy prawa mate
rialnego. 
§ 2. Sąd rewizyjny nie jest związany grabicami 

'rewiZji w sprawach o prawa niemajątkowe oraz o rosz
,' , 'czeniamajątkowe że stosunków rodzinnych i stOSllllku 

prac-o 
, - ' .nrt. 436. Sąd ~ę\'Vizyj~y może z urzędu rozpoznać 
sorawę w stósunku dó osób, Które orzeczeriia nie' 7.a
s~arŻVl:Y; moźe to jednak nastąpić tylko wówczas, gay. 

będące .' przedmiotem sporu prawa lub obowiązld są 
' wspólne także dla ' osób, które orzeczenia nie, zaskar
żyły albo gdy oparte, są na tej samej podstawie fak-
tycznej i prawnej. . 

Art. 437. § L Rozprawa przed sądem rewizyjnym 
odQędzie sięb.ez względu na niestawiennictwo jednej 
lub obu stron. 

, § 2. Wydany wyrok nie jest w żadnym razie za
oczny. 

Art. 438; Sąd rewizyjny oddala re'\'lZJę~ jeżeli nie 
ma uzasadnionych podstaw rewizyjnych ani podstaw, 
które należy brać z urzędu pod rozwagę, albo jeżeli 

zaskarżone orzeczenie pomimo błędnego uzasadnienia 
w ostatecznym wyniku odpowiada prawu. 

Art. 439. Sąd rewizyjny w razie uwzględnienia re
wizji uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w czę':' 

ści i odsyła sprawę do ponownego _rozpoznania sądowi 
pierwszej instancji,- który je wydał, lub innemu sądowi 
równorzędnemu. 

Art. 440. Sąd, któremu sprawa została przesłańa, 
związany jest wykładnią prawa zawartą w orzeczeniu 
sądu rewizyjnego. Nie można opierać re\vizji od orze
czenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy 
na podstawach sprzecznych z wykładnią ustaloną przez 
sąd rewizyjny. 

Art. 441. Jeżeli sąd reviizyjny uzna, że nie ma uchy
bień procesowych, mogących mieć wpływ na wynik 
sprawy, a zachodzi naruszenie prawa materialnego, 
orzeka co do istoty sprawy, nie odsyłaj ąc jej sądowi 
pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Przy 
wydaniu orzeczenia sąd r ewizyjny opiera się na ma
teriale zebranym w ' pierwszej instancji i jest zwią

zany stanem faktycznym ustalonym w zaskarżonym 
orzecz,eni u. 

Art. 441 1• Jeżeli pozew ulega odrzuceniu lub jeżeli 

,postępowanie w sprawie podlegało umorzeniu, sąd re
wizyjny, uchylając orzeczenie sądu pierwszej instancji, 
jednocześnie odrzuca pozew lub umarza pos·tępowanie. 

Art. 441 '. W przypadku, gdy rozstrzygnięcie re
wizji, podlegającej rozpoznaniu sądu wojewódzkiego, 
zależy ód rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego budzą
cego poważne wątpliwości lub rozbieżnie 'rozstrzyga
nego przez sądy, sąd wojewódzki, na wniosek prokura
tora lub z urzędu, może przekazać tę sprawę do roz
poznania Sądowi Najwyżsżemu. 

Art.. 441 2a• Sąd ' rewizyji1Y uzasadnia na , piśrąie 
wszystkie wyroki oraz te postanowienia, któr,e kończą 

postępowanie. 

Art, 441 3
• § 1. Jeżeli nie m?- szczególnych przepisów 

o postępowaniu przed sądem rewizyjnym, do postępo
waniĘl tego stosuje się odpowiednio przepisy o postępo
wa'niu przed sądem pierwszej instancji. 

§ 2. W postępowaniu rewizyjnym nie mają jed,nak 
zastosowania przepisy art. 197 i 201 § 2. 

R o z d z i a ł IV. 

, Zażalenie. 

Art. 441'. § 1.Zażąlenie do sądu rewizyjnego służy 
jedynie na postanowieni a sądu i zarządzenia przewod
niczącego, których przedmiotem jest: 
'1) zwrot pozwu,' ' 
2) odmowa zwolnienia od kosztów sądowych ' lul> 

COfnięcie takiego , zwolnienia. 
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3) n adanie lub odmowa nadania wyrokowi rygoru na
tychmiastowej wykonalności, 

4) skazanie świadka, biegłego, strony i osoby trzeciej 
na grzywnę, 

5) wygaśnięcie zapisu na sąd polubowny, 
5a) odmowa , wyznaczenia sędziego polubownego lub 

przewodniczącego sądu polubownego, 
6) kwestia wykorialności wyroku sądu polubownego 

i ugody zawartej przed tym sądem, 
7) zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia za

wieszonegó postępowania, 
8) odmowa odtworzenia akt w całości lub ", w części, 

9) odmowa przywrócenia ' terminu do złożenia środka 
odwoławczego, 

10) odrzucenie skargi o wznowienie postępowania, 
11) orzeczenie o kosztach, jeżeli strona nie składa inne

go środka odwoławczego co do istoty sprawy, oraż 
orzeczenie o kosztach zavJ'arte w nakazie zapłaty, 

12) odmowa ,wydania nakazu zapłaty w pos1ępowaniu 
nakazowym, ' 

13) odrzucenie skargi r ewizyjnej, zażalenia, sprzeciwu 
od wyroku zao,:znego i zarzutów przeciwko' naka
zowi zapłaty w PostE;powaniu nakazowym i sprze
ciwu przeciwko nakazowi zRpłaty w postępowaniu 
upominawczym, 

14) wymiar opłat sądowych i odmówa ' zwrotu tych 
opłat. 

§ 2. Ten~in do zażalenia wynosi siedem dni od 
dnia doręczenia wypisu postanowienia, a VI przypadku, 
gdy strona nie żądała w terminie przepisanym doręcze
n ia jej wypisu .postanowienia z ::l padłego na rozprawie -

- od dnia ogłoszenia postanowienia. 

§ 3. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom 
prze!)isanym dla pisma procesowego oraz zawierać 
wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o -od,
powiednią jego zmianę. 

Art. 441 5
• Akta sprawy wraz z zażaleniem sąd 

pierwszej instancji przedstawia sądowi rewizyjnemu 
niezwłocznie po złożeniu zażalenia, a w przypadku 
wniesienia zażalenia ' na postanowienie wskazane 
wart. 441 4 § 1 pkt 3, 5-11 po' doręczeniu odpisu zaża
lenia ,stronie przeciwnej. Odpowiedź na zażalenie może 
być wniesiona w terminie tygodniowym od doręcze
nia zażalenia wprost do sądu rewizyjnego. 

Art. 441". § 1. Jeżeli przepisy inaczej nie stanowtą, 
zażalenie nie wstrzymuje ' postępowania w sprawie ani 
wykonania zaskarżonego postanowienia. 

§ 2. Jednak sąd pierwszJ~jnstancji może wstrzy
mac wykonanie zaskarżonego postanowienia aż do czasu 
rozstrzygnięcia zażalenia. 

Art. 441 7
• § 1. Sąd rewizyjny rozpoznaje zażalenie 

na posiedzeniu niejawnY1!l, może jednak przed jego 
rozstrzygnięciem zażądać wyjaśnień, a w razie potrzeby 
zarządzić przeprowadzenie dowodów lub wyznaczyć roz-

/ prawę· < 

§ 2. Zażalenie, na orzeczenie co do natychmiasto
wej wykonalności wyroku sąd rewizyjny rozpozna nie
zwłocznie po nadejściu akt. 

§ 3. Poza tym do postępowania, toczącego się na 
skutek zażalenia , stosuje się odpowiednio przepisy, do. 

, ' tyczące postępowania rewizyjnego. 

Art. 441 'a. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje 
Idę odpowiednio do zażaleń na zarządzenia przewodni-
czą<::ego.", , 

109) w dziale VI tytułu ItI księgi II dodaje się nowy 
rozdział V w brzmieJjju następującym: 

"R o z d z i a ł V. 

Rewizja nadzwyczajna. 

Art. '441". § 1. Od każdego prawomocnego orze
czenia kończącego postępowanie w sprawie może Mi
nister Sprawiedliwości, Pierwszy Prezes Sądu Najwyż
szego i Generalny Prokurator 'RzeczYPospolitej złożyć 
nadzwyczajną rewizję, jeśli orze~ęie narusza · interes 
Państwa Ludowego albo powzięte zostało z pogwałce
niem istotnych przepisów prawa. 

§ 2. Niedopm:zczalna jest nadzwyczajna rewizja od 
wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa " lub 
rozwód, jeżeli : choćby jedna ze stron weszła po jego 
wydaniu w nowy związek małżeński. 

Art. 4419
• Nadzwyczajną rewizj ę wnosi się bezpo

średnio do Sądu Najwyższego. ' 

Art. 441 1°. Do nadzwyczajnej rewizji, j eżeli prze
pisy rozdziału niniejszego nie stanowią inaczej, stosuje 
się odpowiednio przepisy rozdziału o rewizji. 

Art. 441 11
• § 1. W przypadkach złożenia rewizji od 

orzeczeń powziętych z ' pogwałceniem istotnych prze
pisów prawa, jeżeli złożenie rewizji nastąpiło po upły
wie. sześciu miesięcy od uprawomocnienia się orzecze
n ia, Sąd Najwyższy nie może ani uchylić ani zmienić 
zaskarżonego orzeczenia. Sąd ogranicza się wówczas 
bądź do oddalenia rewizji, bądź do stwierdzenia, iż 
zaskarżone orzeczenie zostało wydane zpogwałcenicllłl 

p rzepisów prawa. 
§ 2. Jednakże Sąd Najwyższy bez względu na ter

min złożenia rewizji UChyl"il orzeczenie, jeżeli sprawa 
ze względu na osobę lub przedmiot nie podlega orzecz
n ictwu sądów powszechnyc.ll.", ' 

110) w art. 453 wyrazy: "drugiej instancji" zastE;puje 
się wyrazami: "pierwszej in staric}i" , 

111) w art. 457~ t;. 4572i skreśla sIę zdanie końcowe, -

112) art. 4574 skreśla się, 

113) wart. 45712 w § 2 po zdaniu pierwszym średnik 
zastępuje się kropką, skreśla się resztę tego pa
ragrafu jak tęż i § 3, 

114) art. 45714 otrzym~je brzmienie: 
"Art. 45714

• Vi sprawach o unieważnienie małżeń
stwa i rozwód przepis art. 3'59 § 2 nie ma zastosowa
nia.", 

1.15) art. 4572' otrzymuje brzmienie: 
"Art. 457"'. W sprawach o ustalenie, czy strony 

pozo~tają ze sobą w ,stosunku rodziców i dzieci, prze
pis art. 359 § 2 nie ma zastosowania.", 
116) w tytule V księgi II po rozdziale I dodaje się nowy 
rozdział I-b: 

"R o z d z i a ł I-b. 

Postę~wanie w sprawach o ochronę zakłóconego 
lub przywrócenie utraconego posiadania. 

Art. 4573°. Powództwo o ochronę zakłóconego lub 
,przywrócenie utraconego posiadania musi być wytoczo
ne w ciągu miesiąca licząc od dllia, w którym powód 
dowiedział , się o zakłóceniu lub utracie posiadania, nie 
pM,niej jednak niż przed upływem sześciu miesi~cy 0<\ 
chV'iili zakłócenia lub utraty posiadania. ' 
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Art. 457H
• W sprawach o ochronę lub przywróceni~ 

pasladania sąd bada jedynie ostatni stan spokojnego 
posiadania i fakt j ego naruszenia nie rozpoznając same
go prawa ani dobrej wiary pozwanego. W wyroku' sąd 
mo';;e. stosownie do okoliczności, wydać odpowiednie 
z:!rządzenia. Wyrok nie tamuje dochodzenia samego pra
wa" w odrębnym procesie.", 

11J) w tytule V księgi II po rozdziale I-b wprowadza 
. się nowy rozdział I-c: 

;,~ d z i a ł I-c. 

Postępowanie pojednawcze. 

Art. '4573
,. § 1. Niezależnie od orzekania w spra

wach cywilnych sądy powiatGwe są właściwe do prze
prowadzania pojednania stron. 

§ 2. Przed wytoczeniem powództwa bez względu na 
rzeczową właściwość sądu można zwrócić się do sądu 
powiatowego, w którego okręgu przeciwnik ma miejsce 
zamieszkania, o zawezwanie go do pojednania. W we
zwaniu należy zwięźle oznaczyć sprawę. Nie można 
go doręczać poza okręgiem powyższego sądu. 

§ 3. Z posiedzenia spisuje się protokół, a jeżeli 
doszło do ugody osnowę jej wciąga się do protokołu. 

~trony podpisują protokół, a gdyby go podpisać nie 
mogły, niemożność tę stwierdzi sąd. . ..... 

§ 4. Jeżeli wzywający nie stawi się na posiedzenie, 
si',d na żądanie przeciwnika włoży na niego obowiązek 
zwrotu kosztów wywołanych próbą pojednania. 

et § 5. Do ugody stosuje się odpowiedn~oprzepis 
. art. 239 § 2.", 

118) VI art. 464 § 2 wyraz "okręgowym" zastępuje się 
wyrazami: ,ipierwszej instancji", 

119) w art. 476 § lotrzymu. brzmienie: 
,,§ 1. Sąd zawiadamia powoda o odmowie wyda

nia nakazu. Na· tę odmowę nie . ma środka odwoławcze
go. W przypadku odmowy wydania nak_u powód może 
w ciągu miesiąca żądać ;;kierowania sprawy do zwykłe
go postępowania.", 

120) w art. 478 i § 2 wyrazy: "drugiej instancji" zastę
. puje się wyrazami: "pierwszej instancji" , a wy
razy : "Sąd Najwyższy" i "Sądu Najwyższego" 
zastępuje się odpowiednio wyrazami: "sąp ' rewi
zyjny" i "sądu rewizyjnego" , 

121) art. 4788 skreśla się, 

122) w art. 485 skreśla się § 2, 

123) wart. 488 skreśla się zdanie końcowe, 
124) art. 493, otrzymuje brzmienie: 

, .. :-\.rt. 493. Wnioski, 'zgłoszone w myśl przepisów 
poprzedzaj ących, sąd rozstrzyga w osobie jednego sę
c ziego.'\ 
125) VI art. 502 wyrazy : "porządkowi publiczn emu lub 

dobrym obyczajom" zastępuje się vryrazami: "pra- . 
worządności lub zasadom współżycia społecznego 
w Państ"vie Ludowym", zdanie kOl1.COWe skreśla 

126) wart. 503 VI § l w pkt 4 w yrazy: "porządkowi 
publicznemu lub dobrym oby czajom" zastępuje 

się wyrazami: "praworządności hlb zasadom 
współżycia społecznego w 'Państwie LucIo'wym", 

127) w art. 513 § 2 otrzymuje brzmienie : 
,,§ 2. W postępowaniu egzekUCyjnym nie ma 

skargi rewizyjnej .", 

128) wart. 515 w §§ 1 i 2 wyraz "policji" zastępuje 
się wyrazem "milicji", 

. 129) wart. 570 pkt 6 wyraz "przyzwoite" zastępuje się 
wyrazem "jedno", wyrazy końcowe: "pracującego 
umysłowo" skreśla s'ię, 

130) wart. 571 w § . 1 \~yrazy: "na podstawie prze
pisów prawa prywatnego" skreśla się, 

131) wart. 572: . 
w pkt i wyrazy: "PocztoVlej Kasy Oszczędnościi. , 

zastępuje się wyrazami: "Powszechnej Kasy Oszczęd
nCJoŚci", 

w pkt 5 wyrazy: "lub związki komunalne" skre
śla się, 

132) wart. 575 w § 1 skreśla się wyrazy: "pracowni
ków samorządowych" oraz wyrazy: "i senatorów", 

133) art. 578 skreśla się, 

134) VI art. 611 § 2 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 2. Na postanowienie sądu wydane na skutek 

skargi służy zażalenie.", 

135) wart. 628 wyraz "przysięgi" zastępuje się wyrazem 
"zapewnienia", 

136) wart. 636 wyrazy: "według zasad prawa prywat
nego" skreśla się, 

137) wart. 658 w § 2 wyrazy: "sąd okrę~owy" zastę
puje się wyrazami: "sąd wojewódzki" , 

138) art. 724 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 724. Na postanowienie sądu CJ do przybicia 
służy zażalenie. Jednakże zażalenie nie służy temu, 
czyje prawo nie zostało naruszone ,z powodu pogwałce-
nia przepisów . postępowania." , . 

139) wart. 728 § 3 ot,!'zymuje brzmienie: ' 

,,§ 3. Na postanowienie sądu służy zażalenie.", 

140) rozdział V działu II tytułu II (art. 733-740) skre
śla się, 

141) wart. 792 § 3 otrzymuje brzmienie: 
.. § 3. Na postanowienie sądu służy zażalenie.", 

142) wart. 796 w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
. ,,4) należności przypadające pracownikom za rok 

ostatni.", 
143) wart. 808 § 1 wyrazy: "z kolei żelaznych" skre-

śla się, jak też skreśla się cały § 2, 

144) wart. 827 skreśla się wyraz "senatora", 
145) wart. 847 skreśla się zdanie: "Od postanowienia 

sądu drugiej instancji nie ma śI;:odka odwołav/cze-

go." 

Al;t. 2. W przepisac~vprowadzających kodeks po
stępowania cywilnego '\vprowadza się następujące zmi.a
ny: 

1) wart. III skreśla się pkt 8, 
2) wart. VI: " 

w § 3 w yr az "ubogiej'" zastępuje się wyrazami: 
"zwolnionej od kosztów sądowych" , 

§ 5 skreśla się, 

3) p o art. VIII dodaje się nowy art. vnp w brzmie
niu : 
"Ar t. VIII'. § 1. Jeżeli czynu, za który sąd raqże 

wymierzać grzywnę, s~oso"vać areszt lub przymusowe 
doprowadzenie, cl.o;xlś:::ił · Się żołnierz w czynnej slllżbie 

wojskowej, sąd ZWl':lca się do przełożonej władzy w oj -
. sKowej , która stosuje środki przew~dziane w przepi
sach wojsKowych. 

§ 2. Przepis ' § 1 s tosu je ś 'ę odpowiednio d o fW1k· 
cjonal'i uszów slllżoy b ezpieczeilsLwa pupliczn eJo.", 
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4) art. XVII i XIX skreśla się, 

5) art. XLV i XLV' otrzymują brzmienie: 

"Art. XLV. § L Wszystkie postanowienia poza roz
prawą oraz zarządzeaia wydaje p_'zewodniczący bez 
udziału ławnikóvv. 

§ 2. Prezes sądLl mOże zarządzić rozpoznanie spra
wy w składzie trzech sędziów, jeżeli uzna to za wska
zane ze względu na szczególną zawilość sprawy. 

Art. XL V' . W okresie lat dwóch od dnia wejścia 
w życie rozporządzell. Ministra Sprawiedliwości, prze
widzianych wart. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. 
o zmianie prawa o ustroJu sądów powszechnych, pre
zes sądu powiatowego może zan-:ądzić rozpoznanie każ
dej sprawy należącej do właściwości tegoż sądu przez 
jednego sędziego." 

Art. 3. W kodeksie postępowania niespornego księ
ga I część ogólna wprowadza się następujące zmiany: 

l) wart. 4 dodaje się zdanie "W szczególności przepi
sy kodeksu postępowania cywilnego mają odpo
wiednie . zastosowanie do udziału prokuratora 
w postępowaniu niespornym.", 

2) w art. 6 wyrazy: "sądy grodzkie" zastępuje się wy-
razami: "sądy powiatowe", 

3) wart. 7 wyrazy: "sąd, w którego 
dzibę Sąd , Najwyższy" zastępuje 

"sąd w Vlarszawie", 

4) w art. 9 skreśla się § 3, 

okręgu ma sie
się wyrazami: 

5) wart. 13 § 2 po zdaniu pierwszym dodaje się na
stępujące zdanie: "Przez wezwanie do wzięcia 
udziału w sprawie wezwany staje się uczestni-
kiem.", 

6) art. 15 skreśla się, 

7) art. 23 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 23. Posiedzenia sądowe są jaw·ne, jednak sąd 

uchyli jawność całego posiedzenia lub jego części, je
żeli jawnosc zagraża porządkowi publicznemu lub 
d{)brym obyczajom, nadto sąd może uchylić jawność 

również na wniosek uczestnika sprawy, jeżeli podane 
przez niego przyczyny uzna za uzasadnione.", 

8) w art. 24 i · 25 w § 1 skreśla się wyrazy: "i osoby 
zainteresowane", a wart. 25 w § 2 wyrazy: 
"i osób zainteresowanych", 

. 9) wart. 26 w § 1 skreśla się zdanie drugie, 

10) wart. 27 § 1 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 27. § 1. Świadkowie składają zeznania po 
złożeniu przez nich przyrzeczenia, jednakże sąd stosow
nie do okoliczności może icli przesłuchać bez przyrze
czenia. Przesłuchanie świadków po złożeniu przez nich 
przyrzeczenia może być zarządzone, chociażby uczestni.
ey zwolnili świadków od złożenia przyrzeczenia.", 

11) wart. 32 w § 3 wyrazy: "dwóch tygodni" zastępuje 
się wyrazami: "siedmiu dni", 

12) art. 34 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 34 § -1. Na ~ostanowienia kończące postępo
wanie lub samodzielną jego część służy rewizja, chyba 
że przepis szczególny stanowi inaczej lub przewiduje 
inny środek odwoławczy. 

§ 2. Zażalenie służy jedynie w przypadkach wy
rażnie przewidzianych .. 

§ 3. Termin do złożenia środka odwoławczego bieg
nie od daty doręczenia wyp:su postaIiowlenia. Jeżeli 

postanowienia się nie dOl'ęcza, tel'min pO·Ny?<:zy biegnie 
od ogłoszenia postanowienia_", 

13) art. 35 skreśla się. 

14) art. 36 otrzyi-nuje brzmienie : 

"Art. 36. Postanowienia sądLJ re';vizyjnego kO:1czqce 
postępowanie powinny być uZ2sldni<)ne tJ 8_ piśl))ie i do
ręczone uczestn&om z urzędn." , 
15) art. 37 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 37. Jeżeli rewizja lub zażalenie Z2.l'zuca nie
ważność postępowania, S<ld, . który wydal zaskarżone 

postanowieQie, może je uchyIić i sprawę rozpoznać po
nownie.", 

16) wart.· 40 skreśla się § 3, 

17) wprowadza się nowy art. 47' w brzmieniu: 
"Art. 47'. We wszystkich sprawach podlegających 

rozpoznaniu według przepisów o postępowaniu niespor
nym orzeka jeden sędzia 6ez udziału ławników z wy
jątkiem sprawo: 

1) odebranie władzy rodzicielskiej, 

2) udzielenie zeżwolenia rodzicom i opiekunom na 
rozporządzenie majątkiem dziecka, I 

3) przyspDsobienie, 
4) ubezwłasnowolnienie, 
5) dział spadku, 

6) stwierdzenie zasiedzenia, 

7) zniesienie współwłasności.", 

18) art. 53 skreŚla się. 
Art. 4. W postępowaniu niespornym stosuje się od

powiednio art. XLV i XLV' przepisów wprowadzają
cych kodeks postępowania cywilnego.,. 

Art. 5. W dekrecie z dnia 29 sierpnia 1945 r. 
w sprawie postępowania o ubezwłasnowolnienie (Dz. U. 
R. P. Nr 40, poz. 225) wprowadza się następujące 

. zmiany: 
1) w· art. 2 wyrazy: "sądów okręgowych" zastępuje 

. się wyrazami: "sądów wojewódzkich", 

2) w art. 9 w § 2 i wart. 13 w § 3 skreśla się zdanie 
końcowe. €' 

Art. 6. W dekrecie z dnia 8 listopada 1945 L o po
stępowaniu niespornym z zakresu prawa rzeczowego 
(Dz. U .. R. P. Nr 63, poz. 345) v,,-prowadza się następu
jące zmiany: 

1) wart. 8 skreśla się § 3, f 
2) art. 15 · i 18 skreśla się, 

3) w tytule rozdziału V spójniki "t" i "oraz" zastępuje 
się przecinkami na końcu zaś dodaje -się wyrazy: 
"oraz ust::mowi~nie służebności gruntowych.:', 

4) wart. )9 i 20 dodaje się po wyrazach: "ograniczo
nych na nieruchomości" wyrazy: Iloraz ustanowie
nia służebn03ci gruntowych". 
Art. 7. W prawie o księgach wieczystych (Dz. 

U. R. P. z 1946 r. Nr 57, poz. 320) wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) VI art. 1 wyrazy: "sądów grodzkich" zastępuje się 
wyrazami: "sądów pow·iatowych", 

2) art. 2 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 2. § 1. Właściwym do prowadzenia księgi 

wieczystej jest sąd powiatowy, w którego okręgu nie
ruchomość jest położona. 

§ 2. Jeżeli nieruchomQść jest położona w okręgach 
kilku s<,d0w powiatowych, sąd właściwy do prowadze
nia księgi wieczystej będzie wyznacwny przez prezesa 
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sadu wojewódzkIego, jeżeli zaś jest położona w kilku 
o.Kręgach są·::l.ów wojewódzkich - przez Ministra Spra
wiedliwoś,ci.", 

3) art. 48 otrzymuje brzmienie: 
.. Art. 4il. § 1. Na ppstanowienie sądu prowadiące

go księgę \vieczystą, wyznac"ające termin do usunięcia 
przę!':zkoay, służy zażalenie. 

o 2. Zażalenie wnosi się do sądu prowadzącego 

księgę wieczystą. Sąd t en może uczynić zadość żądaniu 
wyrażoaenlu w zażaleniu.", 

4: art: 49 i 50 skreśla się, 

5) VI art. 51 wyrazy: "zażalenia" "zażaleniu" zastępuje ' 

~;ię odpo\viednio wyrazem "rewizji", 

6) VI art. 53 w § 1 d odaje się na końcu zdanie 
w brzmieniu: "Zawiadomienie to doręcza się po
wyższym osobom razem z odpisem postanowienia 
zarządzającego dokonanie wpisu." 

Art . 8. Wart, XXII § 1 i L VII § 2 przepisów 
'wprowadzających prawo rzeczowe i prawo o księgach 
wieczyst ych (Dz. U. R. P. z ~946 . r. Nr 57, poz. 321) 
wyrazy: "sądów grodzkich" i "sąd grodźki" zastępuje 

się odpowiednio wyraza_mi: "sądów powiatowych" i "sąd 
powiatowy". ' 

Art. 9. W dekrecie z dnia 8 listopada 1946 r, o po
stępowaniu spadkowym (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 346) 
wprowadza Się następujące zmiany: 

1) wart. 2 wyrazy: "sąd, w którego okręgu ma sie
dzibę Sąd Najwyższy" z.astępuje się wyrazami: "sąd 
w Warszawie", 

2) art. 4 skreśla :lię, 

3) wart. 33 w § 2 skreśla się wyraźy: "do sądu okrę
gowego", 

4) wart. '36 w § 2 skreśla się zdanie końcowe, 
. 5) wart. 38 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu: 

"N a te postanowienia służy zażalenie.", 

6) w art. 44 w § 2 skreśla się zdanie ostatnie, 

7) po art. 18 dodaje s1ę art. 481 w brzmieniu: 
"Art. 48'. Na postanowienia co do obowiązku wy

jawienia i nałożenia grzywny służy zazalenie.", 

8) w art. 51 w § 2 dodaje się na końcu zdanie w ltrzmie
niu: "Na postanowienie co do nałożenia grzywny 
sł\.tży zażalenie.", 

9) w art. 52 dodaje się § 4 w brzmieniu: 
,,§ 4. Na postanowienia co do nakazania złożenia 

tęstamentu i złożenia: oświadczenia służy zażalenie.", 

10) w ?rt. 67 skreśla się § 2, 

,11) wart. 69 dodaje się zdanie końcowe: "Sąd wszczyna 
postępowanie w sprawie stwierdzenia praw do 
soadku z urzędu, jeżeli · wydane zostało postanowie
nle o zabezpieczeniu spadku wskutek tego, że spad
kobiercy nie są znani.", 

12) wart. 71 skreśla się § 2, a w § 3 tego artykułu 
wyrazy: "z .,urzędu" zastępuje się wyrazem "rów
nież" , 

13) w art. 74 skreśla się wyrazy: "na wniosek osoby 
zainteresowanej" , 

14) art. 81 skreśla się. 

15) wart. 85 skreśla się § 2, 

16) wart. 86 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu: 
"Na postanowienie co do zwrotu wydatków i wy
nagrodzenia kuratora służy zażalenie.", 

17) art. 101 i 106 skreśla się, 

18) wart. 114 przed zdaniem końcowym wstawia się 

zdanie w brzmieniu: "Na póstanowienie to służy 

. zażalenie.", 
19) w art. 138 dodaje 1;i.~ § 4 w brzmieniu: 

,,§. 4. Na postanowienie co do wynagl'cdzenia [lłu-

ży zażalenie.", . 

20) wart. 153' w § 3 skreśla się wyi"azy: "drugiej in
stancji", a wyrazy: "skarga kasacyjna" zastępuje 

się wyrazem "rewizja", 

21) art. 164 skreśla się, 

22) wart. 169 w § 2 dodaje się na kOilcu zdanie: "Na 
postanowienie s ądu służy zażalenie." 

Art. 10. W prav"ie upadłościowym (Dz. U. R. P. 
z 1934 r. Nr 93, poz. 334) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) wart. 
,,§ 2. 

towy.", 

8 §2 otrzylnuje brzmienie: 
O ogłoszeniu upadłości orzeka sąd pawia-

2) art. 17 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 17. Na postanowienie o upadłości służy re

wizja tylko dłużni.kowi, na postanowienie zaś oddala
jące wniosek o ogłoszenie upadłości - tylko temu, kto 
'zgłosił ten wniosek,", 

3) w art. 19 dodaje się § 4 w brzmieniu: , 
,,§ 4. Na postanowienia co do przymusu osobistego 

służy zażalenie.", 

4) art. 69 skreśla się, 

5) art. 78 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 78. Jeżeii prawo niniejsze nie stanowi ina

czej, na postanowienie sądu nie służy zażalenie.", 

6) w art. 114 skreśla się zdanie końcowe, 

7) wart. 122 w § 2 dodaje się na końcu zdanie 
w brzmieniu: "Na postanowienie co do wynagro
dzenia służy zażalenie.", 

8) w art. 123 skreśla się § 2, 

9) wart. 137 skręśla się § 3, 

10) wart. 149 skreśla się § 3, 

11) art. 192 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 192. Na postanowienie zatwierdzające układ 

i postanowien~e odmawiające jego zatwierdzenia. służy 
rewizja.", 

12) wart. 197 w § 2 wyraz "zażalenia" zastępuje się 
wyrazami: "nie ma środka odwoławczego", a w § 4 
tego artykułu dodaje się na końcu zdanie w brzmie
niu: "Na postanowienie to służy ·zażalenie.", 

13) w art. 210 w § 1 dodaje się na końcu zdanie 
w brzmieniu: "Na postanowienie sądu, wydane na 
skutek zażalenia na postanowienie sędziego ""- lm
misarza, służy zażalenie." 

Art. 11. W prawie o postępowaniu układowym 

(Dz. U. R. P. z 1934 r . Nr 93, poz. 836) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) wart. 6 w § 1 wyrazy "sąd okręgow~" zastępuje się 
wyrazami "sąd powiatowy" i skreśla się § 2, 

2) art. 8 skreśla się, 

3) wart. 13 § 1 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 1. Jeżeli prawo niniejsze nie stanowi inaczej, 

na postanowienie sądu powiatowego nie służy zaża~ 
lenie.", 

4) wart. 24 § 3 otrzymuje brzmięniel 
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,,§ 3. Na postanowienIe uwzględniające podanie· 
o otwarcie postępowania układowego nie ma środka 

odwoławczego. Na pos;anowiellie oddalające takie po-
. danie oraz na umorzlCnie postępowania uk~adowego słu
ży rewizja.", 

5) wart. 25 skreśla . się § 2, 

6) wart. 31 w § 5 skreśla się zdanie końcowe, 
7) art. 66 otrzymuje brzmie;1ie: 

"Art. 66. Na postanowienie sądu zatwierdzające 
układ i odmawiające jego zatwierdzenia służy rewizja.", 

8) wart. 74 w § 2 w z,daniu ostatnim \vyraz "zażalenia" 
zastępuje się wyrazami: "środka od'llOławczego". 

Art. 12. W prawie o sądach obywatelskich (Dz. U. 
ił.. P. z 1946 r, Nr 8, poz. 64, z 1948 r. Nr 23, poz. 153) 
w brzmieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 1949 r. (Dz. U. 
ił.. P. Nr 32, poz. 238) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) wart. 45: 
§ i otrzymuje brzmienie: 
,,§ 1. Od wyroku są\:1u obywatelskiego służy w ter-

minie dwutygodniov.rym od daty . ogłoszenia bądź dorę
czenia wyroku rewizja, którą rozpoznaje sąd okręgo-

wy.", 
w § 2 wyrazy: "środek odwoławczy" zastępuje się 

wyrazem "revvizja", 
2) w art. 49 wyraz " .. pelacja" skreśla się, 

3) w art. 51, 0'1, 68, 69 wyrazy: "sąd grodzki" zastę

puje się wyrazami: "sąd po\viatowy", 
4) w art. 72 wyrazy: "grodzkich i" skreśla się, a wyraz 

"okręgowych" zastępuje się wyrazem "powiato
wych". 

Art. 13. § l. Od orzeczeń sądu pracy służą środ
. ki odwoławcze w przypadkach przewidzianych W ko
. deksie postępowania cywilnego. 

§ 2. S~ldell1 rewizyjnym w sprawach rozpoznawa
nych przez sądy pracy jest sąd wojewódzki. Do postę
powania rewizyj!lego stosuje się odpowiednio przepisy 
kodeksu postępowania cywilnego. 

,Art. 14. § 1. Znosi się komisje rozjemcze do za
łatwiania sporów indywidualnych, działające na pod
stawie: 

l) art. 19 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwia
niu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami 
i pracownikami rolnymi (Dz. U. R. P.· z 1931 r. 
Nr 90, poz. 706), . 

2) art. 4 ustaviy z dnia 18 lipca 1924 r . . w przedmiocie 
uprawnień Ministra Pracy i Opieki Społecznej do 
powoływania Nadzwyczajnych Komisji Rozjem
czych do załati-viania zatargów zbiorowych pomię
dzy pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz. U. 
R. P. Nr 71, poz. 686), 

3) art. 4 ustawy z dnia 16 maja 1922 r. w przedmiocie 
powołania Nadzwyczajnej Komisji Rozjemczej do 
załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy wlaści

. cielami nieruchomości miejskich a dozorcami do
mowymi (Dz. U. R. P. Nr 39, poz. ' 324). 
§ 2. Sprawy należące w myśl dotychczasowych 

przepisów do właściwości komisji rozjemczych, wymie
nionych w § 1, a nie zakończone przed dniem wejścia 
w · życie niniejszej ustawy, będą przekazane właściwym 
sąoom. 

Art. 15. Ilektbć w przepisach prawnych, doty
czących postępowania cywilnego, mówi się o sądzie 

grodzkim lub okręgowym, należy przeZ to rozumieć 
sąd powiatowy, . chyba że przepis szczególny stapowi 
inaczej . 

Art. 16. § l. W sprawClch toczących s:ę VI pierw
szej instancji, a jeszcze nie zakończonych, sLOsuje się 

dotychczasowe przepisy do dnia wejścia w życie rozpo
rządzeń prze,vidzianych wart. 2 ustawy z dnia 20 lipca 
1950 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych. 

§ 2. Sprawy zakończone w pierwszej instancji 
w dniu wejścia w życie rozporządzeń or2';: sprawy, to
czące się w tym dniu w drugiej i trzeciej instancji, 
podlegają rozpoznaniu według przepisów dotychczaso
wych ze zmianami poniższymi: 

a) orzeczenia sądów drugiej instancji zapadłe po 
tym dniu są prawomocne, 

b) sprawy, w których orzeczenia zostaną uchy:one 
przez Sąd Najwyższy pa tym dniE, podlegają 
przekazaniu do dalszego rozpozn:mia -"i ;c,śówym 

miejscowo sądom wojewódzkim, chociaiby przed
tem orzekały VI nich sądy powiatowe, pr:cy czym 
wydane następnie orzeczenia sądów wcjewódz
kich nie podlegają dalszemu zaskarŻe!l i u, 

c) sprawy toczące się w sądach drugiej ir;stancji 
nie zakończone do tego dnia o ~az sprawy, 
w których postępowanie w tych sądą-::h zostało 

zawieszone, w przypadku podjęcia pocot ępClwania 

po tymże dniu, podlegają przekazani'.1 do dal
szego · rozpoznania właściwym miejscowo sądom 
woj ewódzkim, 

d) odtworzenie akt \V sprawach, .które ost<1tnio to
czyły się w sądach apelacyjnych i okręgowych 
jako drugiej instancji, przeprowadza po tym 
dniu właściwy miejscowo sąd wojev.r6dzki . 

Przepisy pkt a) i b) nie mają ząstosovvania do spraw, 
które według art. 13 kode:(su postępowania cywilnego 
należą w pierwszej instancji do właściwości sądów 
wojewódzkich. 

Art. 17. Sądy istniejące w chwili weJSCla w życie 
niniejszej ustawy rozpoznają sprawy cywIlne według 
dotychczasowych przepisów aż do czasu wejścia w ży
cie rozporządzeń .Ministra SprawJedliwości, przewi
dzianych wart. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1950 T. o zmia
nie prawa o ustroju sądów powszechnych, i do czasu 
zorganizowania sądów na podstawie nowych przeplsów. 

Art. 18. Do dnia 31 grudnia 1951 r. strona może 
w drugiej L'1stancji powoływać nowe dowody, chyba 
że mogła je przytoczyć już w pierwszej instancji. Je
żeli sąd rewizyfny uzna te dowody za mające istotne 
znaczenie dla i'ozstrzygnięcia sprawy, uchyli zaskarżone 
orzeczenie i odeśle sprawę do ponownego rozpoznania 
sądowi pierwszej instancji. 

Ad. 19. W czasie do dnia 31 grudnia 1951 r. za
wiesza się moc obowiązującą art. 350 kodeksu postępo
wania cywilnego. Do tego czasu obowiązuje· przepis na
stępujący: 

"Art. 350. §. 1. Wyrok z uzasadnieniem powinien 
być w ciągu dwóch tygodni sporządzony na p'.śmie, je
żeli strona tego zażądała w ciągu tygodnia od ogłosze
nia sentencji. 

§ 2. Obowiązek sporządzenia uzasadnienia wyroku 
nie zależy od dopuszczalności zaskarżenia wyroku. 
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§ 3. Sporządzenie uzasadnienia należy do sędziego 
s 'Jrawozdaw cy, a gdy nie był w yznaczony - do sę

Qzie ~w , k tór emu pne-,vodniczący rozpra-wy te powier zy." 

.",1: t. 20. Upovvażnia się Ministra Sprawiedliwości 

do og1oszen ia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Pol
s.dej jednolitego t ekstu kodeksu postępowania cywil
nego, przepisów wprowadzających ten kodeks, p rzepi
Suw wprowadzających prawo o sądowym postępowaniu 

egzekucyjnyrl1, . kodeksu postępowania niespornego 
z uwzgl ędnieniem. zmian lUZ wprowadzonych oraz 
zmian, jakie 'zostaną "lprowadzone przed dniem ogło
szenia jednolitego t ,=k stu, i z dostosowaniem do tych 
zmian treści pozostałych przepisów oraz do wprowadze-

nia ciągłej numeracji tytułów, działów, rozdziałów, 

oddziałóvv, artykułó.w i paragrafów. 

Art. 21. Wykonanie ustawy porucza się Mini
strowi Sprawiedli\vości, a co do art. 11 i 12 Ministrom 
Sprawiedli-wości oraz Pracy i Opieki Społecznej. 

Art. 22. Ustawa wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
Minister Sprawiedliwości: w z. T. Rek 
Minister Pracy i .Opieki Społecznej: K. RLlsinel~ 
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USTAWA 

z dnia 20 lipca 1950 r. 

'0 zmilanIe dekl't'tu z (lnia 16 listopada 1945 r. o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do Walki 
z N adu.życiami i Szkodnictwem Gospodarczym. 

Art. 1. W dekrecie z dnia 16 listopad.'l 1945 r. (Dz. 
U. R. P. Nr 53, poz. 302) w brzmieniu dekretu z dnia 
14 maja 1916 r. (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 149) o utwo
rzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do Walki 
z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym wprowa
dza się nast~pujące zmiany: 

1) art. 1 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 1. Do rozpoZ!nawania spraw o przestępstwa, 
godzące w interesy życia gospodarczego lub spo
łecznego Państwa, a zwłaszcza o przywłaszczenie 
mienia społecznego, korupcję, łapownictwo, speku
lację i powodowanie paniki w celu szkodzenia in
teresom mas pracujących - powołuje się Komisję 
Specjalną do Walki z Nadużyci2mi i Szkodnictwem 
Gospodarczym, zwaną w dalszym ciągu niniejszego 
dekretu"Komisją Specjalną.", 

2) art. 2 uchyla się, 

3) art. 3 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 3. (1) Komisja Specjalna składa się z prze

wodniczącego, jego. zastępcy i członków. 
(2) PrzevfOdniczącego Komisji Specjalnej, jego za

stępcę i członków mianuje. i odwołuje Rada Państwa.", 

4) art. 4 otl'zymuje brzmienie: 
"Art. 4. PTŻy prezydiach wojewódzkich rad na
rodowych oraz przezydiach rad narodowych m. st. 
Warszawy i m. Łodzi działają delegatury Kom:sji 
Specjalnej.", 

5) art. 5 otrzymuje br.zmienie: 
"Art. 5. Delegatury Komisji Specjalnej składają 
się z przewodniczącego i członków, mianowanych 
i odwoływanych za zgodą Przewodniczącego Ko
misji Specjalnej przez prezydia wojewódzkich rad 
narodowych, a w m. st. Warszawie i m. Łodzi 
przez prezydia rad narodowych tych miast." 

6) art. 6 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 6. (1) Komisja Specjalna i delegatury Ko
misji Specjalnej orzekają na wniosek prokuratora. 

(2) Komisja Specjalna i delegatury Komisji 
Specjalnej orzekają w składzie trzech członków.", 

7) art. 7, 8 i 10 uchyla się, 

8) art. 101 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 101. Komi>sja Specjalna lub delegatury Ko
misji Specjalnej orzekają na wniosel{ prokuratora 
również' w ' tych przypadkach, jeżeli działanie 
sprawcy pozostaje w związl?u ze wstrętem do pra
cy albo stwarza niebezpieczeństwo popełnienia na
dużyć lub dopuszczania się szkodnictwa gospodar
czego.", 

9) art. 102 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 102 • (1) Komisja Specjalna i delegatury Ko
misji Specjalnej mogą orzec: 
a) umieszczenie sprawcy w obozie pracy na okres 

nie przekraczający lat dwóch i wymierzyć 
grzyV'lllę do 5.000.000 zł lub jedną z tych kar, 

b) przepadek towarów, których przestępshvo do
tyczy, urządzeń przedsiębiorstwa stanowiących 
własność sprawcy, przedmiotów pochodzących 

bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa, 
II stanowiących własność sprawcy, lub narzędzi, 
które służyły lub były przeznaczone do popeł
nienia przestępstwa, 

c) zamknięcie przedsiębiorstwa, pozbawienie upraw
nień handlowych i przemysłowych oraz prawa 
do zajmowania lokalu użytkowego, 

d) zakaz pobytu sprawcy w województ\vie jego 
dotychczasowego miejsca zamieszkania na okres 
do lat pięciu. 

(2) Orzekając grzywnę, Komisja Specjalna lub de
legatury Komisji Specjalnej mogą według swego uzn::t
nia zamienić karę grzywny w razie jej nieściągalności 
na obóz pracy na okres nie . przekraczający lat dwóch, 
niezależnie od orzeczonego już skierowania sprawcy do 
obozu pracy.' 

(3) Kto narusza zakaz pobytu, orzeczony w myśl 
ust. (1) lit. d); może być przez Komisję Specjalną lub 
ddegaturę Komisji Specjalnej skierowany do obozu 
p r acy na okres do lat dwóch.", 

10) art. 103 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 103• W razie wydania orzeczenia, nakazują
cego umieszczenie w obozie pracy, Komisja Specjal
na lub delegatura Komisji Specjalnej może zali
czyć na poczet okresu pozbawienia wolności cd-


