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OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRA WIEnLIWOŚCI 

z dnia 25 sierpnia 1950 r. 

o ogłoszen.i.u jednolitego tekstu kodeksu postępowania cywilnego. 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 20 lipca 1950 T. 

() zmianie przeplsow postępo'wania w sprawach c)'\v-il
nych (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 349) ogłaszam w załącze-

\ n iu do obwieszczenia n iniejszego jednolity tekst kodek
f;U postępowania cywiJuego (Dz. U. R. P. z 1932 r. 
Nr 112, poz. 934; z 1933 r . Nr 82, poz. 603; z 1936 r. Nr 8, 
poz. 88; z 1938 r. Nr 24, poz. 213 i Nr 89, poz. 609; 
z 1945 r. Nr 25, poz. 149 i Nr 48, póz. 271; z 1946 r. 

. Nr 6, poz. 53, Nr 57, poz. 321, Nr 60, poz. 329 i Nr 63, 
poz. 346; z 1947 r. Nr 65, poz. 391; z 1949 r. Nr 32, poz. 
240) z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów 
cgłoszonych przed dluem wydania jednolitego tekstu 
~ z zachowaniem nowej ciągłej numeracji tytułó\y, ·dzia_ 
łów, rozdziałów, oddziałów, artykułów i paragrafów. 

Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
tekst kodeksu postępowania cywilnego nie obejmuje 
przepisów art. 16, 17, 18 i 19 ustawy z dnia 20 lipca 
1950 r. o zmianie przepisów postępowania w sprawach 
cywilnych (Dz. U. R. P. Nr 38, ipOz. 349), które stanowią: 

"Art. 16. '- § 1. W sprawach toczących się w pierw"'! 
mej instancji, a jeszcze nie zakończonych, stosuje si~ 
dotychczasowe przepisy do dnia wejścia w życie rozp~ 

rządzeń przewidzianych wart. 2 ustawy z dnia 20 lipca 
1950 r. o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych. 

§ 2. Sprawy zakończone w pierwszej instancji 
w dniu wejś'cia w życie rozporządzeń oraz sp!l'awy, to-. 
c:zące się w tym dniu w drugiej i trzeciej instancji, pod
legają rozpoznaniu według przepisów dotychczaiowych 
ze zmianami poniższyffii: . 

al orzeczenia sądów drugiej instancji zapadłe po 
tym dniu są prawomocne, 

b) Sprawy, w których orzeczenia zostaną uchylone 
przez Sąd Najwyższy po tym dniu, podlegają 
przekazaniu do dalszego rozpoznania właściwym 
nue]Scowo . sądom wojewódTkim, chociażby 

przedtem orzekał;(iJ. w. nich sądy powiatowe, przy 
czym wydane następnie orzeczenia sądów woje
wódzkich nie podlegają dalszemu' zaskarżeniu, 

c) sprawy toczące się w sądach drugiej irultancji nie 
zakończone do tego dnia oraz sprawy, w których 
postępowanie w tych sądach ;rostało zawieszone, 
w przypadku podjęcia postępowania po tymże 
dniu, podlegają przekazaniu do dalszego rozpo
znania właściwym miejscowo sądom wojewódz
kim, 

-I d) odtworzenie akt w sprawach, które ostatnio to.
czyły się w sądach apelacyjnych i okręgowych 
jako drugiej instancji, przeprowadza po tym 
dniu właściwy miejscowo sąd wojewódzki. 

Przepisy pkt a) i b) nie mają zastosowania do spraw. 
które według art. 13 kodeksu postępowania cywilnego 
należą w pierwszej instancji do właŚciwości sądów wo--. 
jewódzkich . 

Art. 17. Sądy istniejące w chwili wejścia VI żye:(!' 
niniejszej ustawy rozpo·~ndią sprawy cy wilne ,v-edług 
dotychcza~;o'.~ych przepisów aż do czasu wej .ścia w życie 
rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości, przewidzianycli 
wart. 2 usta'\vy z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie prawa 
o ustroju .sądów powsz€(:hnych i do czasu zorganizow·a ... 
nia sądów lla podstawie nowych przepisów. : 

Art. 18. Do dnia 31 grudnia 1951 r. strona moźe 
w drugiej instancji powoływać nowe dowody, chyba że 
mogła je przytoczyć już w pierwszej instancjL J.eźelil 
sąd rewizyjny uzna te dowody za mające istotne znacz€-'! 
nie dla rozstrzygnięcia sprawy, uchyli zaskarżone orze .. 
czeme i odeśle sprawę do ponownego rozpoznania sądo
wi pierwszej instancji. 

Art. 19. W czasie do dnia 31 grudnia 1951 r. zawie~ 
8za się moc obowiązującą art. 350 kodeksu postępowania 
cywilnegq. Do tego czasu obowiązuje przepis następu~ 
jący: 

"Art. 350. § 1. Wyrok z uzasadnieniem powinien 
być w ciągu dwóch tygodni spo:rządwny na piśmie, je
żeli IJtrona tego zażądała w ciągu tygodnia od ogłosze-
nia senteDcjL ' 

§ 2 ... Obowiązek sporządzenia uzasadnienia wyro-
ku nie zależy od dopusz{!Zalności zaskarżenia wyroku. 

§ 3. Sporządzenie uzaSadnienia należy do sędziego 
8pr.awozdawcy, a gdy nie był wyznaczony - do st!dzie
go, któremu przewodniczący rozprawy to powierzy". 

Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
tekst jednolity obowiązuje od dnia wejścia w życie 
ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie p:rze.p'.sów po
stępowania w sprawach cywilnych (Dz. U. R. P. Nr 33, 
pru:. 349) i nie obejmuje art. 864 kodeksu pootępowania 
cywilnego w pierwotnym brzmieniu, który stanowi: 

"Art. 864. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1933 r.". 

Minister Sprawiedliwości: w z. T. Rek 

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedli
wości z dnia 25 sierpnia 1950 r. (poz. 394). 

K O D E K S POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 

CZĘSC PIERWSZA 
Postępowanie sporne. 

TYTUŁ WSTĘPNY. 

Przepisy ogólnt>. 

Art. l. Kodeks postępowania cywilnego normuj~ 
~vłaściwość sądów powszechnych i postEUJOwanie przed 

tymi sądami w sprawach cywilnych, chyba że ustawy' 
I5zczegó i ,H:' stanowią inaczej. 

Art. 2. Sądy powszechne roe.st:rzygają 8prawy ~ 
;wilne, chyba że sprawy te z mocy ustaw szczególnych 
są przekazane innym sądom lub władzom. 

Art. 3:"' Każdy może poszukiwać ochrony sądowej 
nie tylko wówczas, ~dy jego prawo zestalo n aruszona, 



ale i wtedy gdy, zapobiegając naruszeniu swe·go prawa, 
ma interes prawny w ustaleniu st-osunku pl7awnego :kib 
W usroleniu prawa. 

Art. 4. Każdy przebywający w Polsce mMe by~ 
pozwany przed. sąd. Spośród osób, przebywających 
w innym państwie, obywatele polscy mogą być pozwani 
!przed sąd o prawa stanu, o ros2!czenia zaś majątkowe -"! 
zarówno obywatele jak cudzoziemcy, jeżeli w Polsce 
znajduje się ich majątek lub prz·edmiot sporu, a także 
gdy chodzi o spadek otwarty w Polsce lub o zobowiąza~ 
uia, które na jej obszarze powstały lub mają być wyko ... 
Jlane. 

(:Poz. 394 .... 
~~! :A.rt. lO'. Do wWciwości sądów powiatowych na
leiią wszysikie sprawy z wy;j;ątk-i'em spraw, zastrzeżo~ 
pych dla sądów wojewódzkich. 

f : Art. 11. Do właśeiwości sądów woJewód~kich na
le~ą sprawy: 

1~ o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi poszukiwana 
, r ·oszczenia mają.tkowe z wyjątkLem spraw o usta--
7J"" lenie ojcostwa; 

2) ze stosunków dotyczących ochrony prawa autorskie.., 
go, patentów, Wzorów i znaków towarowych; 

Art. 5. § 1. Pod warunkiem wzajemności ni~ mo" 3) majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu 
gą być pozywani przed sąd: .. b. przewyższa 250,000 zł, a jedną ze stron jest Skacrb 
l) uwierzytelnieni w Polsce przedstawidele dyploma~ .. Państwa lub inny podmiot, pocUegający państwo.; . 

tyczni państw obcych; " " ... iY 2 wemu arbitrażowi gospodarczemu. t 
2) personel dyplomatyczny przedstawicielstwa;' . I ", 

: J) członkowie rodzin osób, wymienionych pod liczba.;' .. 
mi 1) i 2); ~&t~ L.;' 

• 4) personel kancel,aryjny: przedstawicielstwa; 
" 5) służba przedstawicieli, posiadająca obywatelstwo 

tego samego, co oni, państwa; 
: 6) inn,e osoby, korzystaiące z prawa zakrajowości na \al. mocy ustaw, umów lub ustalonych zwyczajów mię ... 

>p " dzynarodowych. 
. § 2. Jednak . osoby wyżej wymienione podlegają 

f;ądowi: 

': l) jeżeli poddadzą mu się dobrowolni,e; 
f 2) w sprawach dotyczących ich przedsiębiorstw, znaj-
I dujących się w Polsce; 
~ 8) w sprawach o !prawa, dotyczące nieruchomości znaj-
' ., dujących się w Polsce, z wyjątkiem sprawo czynsz 

.tj' za pomieszczenia o przeznaczeniu urzędowym lub 
/ nawet prywatnym. 
, . . . 

Art. 6. Powództwo o roszczenie, wynikające z prze .. 
fitępstwa, moż·e być wytoc.zone przed sąd cywilny albo, 
zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, 
pr2led sąd karny. 

Art. 7. § l. Ustalenia zapa'dIego w postępowaniu 
karnym prawomocnego wyroku skazującego co do speł .. 
nieni.a przestępstwa obowiązują sąd cyWilny. ; 

§ 2. Ustalenia te jednak mogą być przed sąden1 
lCyWilnym obalane, gdy sprawa dotyczy odpowiedzialn~ 
ści cywilnej osoby, przeciwko której oskarżenie nie było 
skierowane, bądź osoby, która nie broniła się w postę"'! 
powa.niu karnym. 

Art. 8. Sprawy cywilne mogą byc rozstrzygane 
także przez sądy polubowne na zasadach, określonycn 
:w ni.niejszym kodeksie. 

KSIĘGA PIERWSZA 

Sąd. 
1 T ..." 

DZIAŁ I.'" 
Właściwość sądu. 

Rozdział L "\ 

Właściwość rzeczowa. , 

Oddział 1. 

Podstawy właściwości. 

Art. 9. Sprav..'Y cywilne rozpoznają w pier:wsoej 
instancji: sądy powiatow~ i sądy :wojewódzkię, /' 

Oddział 2. : \ 

Warto:~ć przedmiotu sporu . . 

Art. 12. § l. W sprawach o rozszczenie pienięz~ I 

ne, zgłoszone choćby w zamian innego przedmiotu, po. 
dana kwota pieniężqa stanowi wartość przedmiotu 
!Sporu. 

§ 2. W innych sprawa.ch majątkowych powód obo
wiązany jest oznaczyć w pozwie kwotą pieniężną war .. 
tość przedmiotu sporu z uwzględnieniem przepisów, za", 
wartych w artykułach poniższych. 

Art. 13. Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza 
się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok ro·sz
czma głównego. 

Art. 14. Jeżeli pozew obejmuje 
należy zliczyć razem ich :wartość. 

kilk~ roszczeń, 

Art. 15. W sprawach o prawo do świadc2Jeń pow
tarzający~h się wartość przedmiotu sporu stanowi: ' przy 
świadczeniach, nie ograniczonych co do czasu lub do
zywotnich - suma świadczeń za lat dziesięć, a przy 
świadczeniach ograniczonych 00 do czasu o.- suma 
świadczeń za cały czas ich trwania, lecz nie więcej niż 
za lat dziesięć; przy świadczeruarh wszakż·enależnych 
z tytułu obowiązków ' rodzinnych - suma świadczeń za 
jeden rok. 

:". Art. 16. W, sprawach o istnienie, unieważnienie 
nlbo rozwiązanie umowy najmu lub dzierżawy, o wyda
nie lub odebranie przedmiotu najmu lub dzierżawy -
wartość przedmiotu sporu stanowi: przy umowach za
wartych na czas oznaczony _ suma czynszu za czas 
Sporny, lecz nie wi,~cej niZ za rok; przy umowach za
wartych na czas nie oznaczony ,...- suma czynszu za czas 
potrzebny do wypowiedzenia. 

~ I Art. 17. W spra~ach O zabezpieczenie lub o pra" 
wo zastawu albo hi.potekę wartość przedmiotu sporu 
stanowi wysokość wierzytelności. Jeżeli przedmiot za
bezpieczenia lub zastawu ma mniejszą wartość niż wie
rzytelność, rozstrzyga wartość mniejsza. 

!li' , Art. 18. § 1'. Sąd W razie wątpliwości może 
sprawdzić wartość przedmiotu sporu, oznaC21oną !przez 
powoda, i w tym ~elu, mo:cel1 jest z~;r::z.<ldzić doc:ho:dzenie. 
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§ 2. Po doręczeniu pozwu sprawdzenie nastąpić 
może jedynie na zarzut pozwanego, zgłO\Szony przed 
wdaniem się w spór co do istoty sprawy. 

§ 3. Do kosztów sprawdzenia stosuje się przepisy 
o kosztach procesu. 

Art. 19. § 1. Jeżeli sąd, w wyniku sprawdzenia 
wartości przedmiotu sporu, uzna się niewłaściwym, na 
wniosek powoda przekaże sprawę sądowi przezeń wska
zanemu, chyba że sąd ten jest oczywiście niewłaściwy. 

§ 2. Sąd, do którego skierowano pozew, nie bada 
ponownie wartości prz'edmiotu sporu. 

R o z d z i a ł II. 

Właściwość miejscowa. 

Oddział 1. 

Właściwość ogólna. 

Art. 20. Powództwo wytacza się przed sąd pierw
szej instancji, w którego okręgu pozwany ma zamiesz
kanje. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w któ
rej pozwany przebywa z zamiarem stałego pobytu. ' 

Art. 21. Gdy pozwany nie ma ' miejscazami·eszka
nia, powództwo wytacza się według miejsca jego pobytu 
w Polsce; gdy to miejsce nie jest znane, powództwo 
wytacza się według ostatniego miejsca zamieszkania 
pozwanego w Polsce. 

Art. 22. Powództwo przeciwko funkcjonariuszowi 
państwowemu cywilnemu albo przeciwko wojskowemu, 
mającym siedzibę za granicą, wytacza się we'dług miej
sca ostatniego zamieszkania w Polsce, a w braku takie
go miejsca - przed sąd w Warszawie. 

Art. 23. Powództwo przeciwko dzieciom, aż do 
uzyskania przez nie zdolności procesowej, wytacza się 

przed sąd właściwy dla ojca, matki lub opiekuna w za
leżności od tego, pod I;zyją władzą dziecko pozostaje. 

Art. 24. Powództwo z tytułu roszczeń przeciwko 
()sobie zmarłej wytacza się, dopóki dziedzice spadku 
prawnie nie objęli, przed sąd, który był dla niej właści
,wy w ChVlili §~ i er(';. 

Art. 25. § 1. ~~ ~wództwo przecivvko Skarbowi 
Pal1stwa wytacza się według siedziby urzędu Prokura
torii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, powołanego 
do zastępstwa Skarbu przed sądem. 

§ 2. Według tej siedZ'iby vvytacza się też powódz
two przeciwko przedsiębiorstwom i instytucjom pań

stwowym, które zastępuje Prokuratoria Generalna . 

Art. 26. Powództwo pneci"\vko <JOObie prawnej lub 
innemu podmi.otowi, nie będącemu osobą fi2yczną, wy
tacza si e według miejsca ich siedzi'by. Siedzibą w braku 
innych danych jest miejscowość, w której znajduje się 
zarząd. 

Oddział 2. 

Wł~śdwość przemienna. 

Art. 27. Powództwo w sprawach, objętych przepi
scami oddziału niniejszego, wytaczać można bądź w:~dług 
przepisów o właściwości ogólnej , bądź pr:t.led s~u. QI2lDA

~ony VI przepisach nast~ujących. ' . 

, "---- ---

Art. 28. Powództwo o wszelkie roszczenia alimen
tacyjne oraz powództwo o ustalenie ojcostwa i o zwią
zane z nim roszczenia wytoczyć można Według miejsca 
zamieszkania powoda. 

Art. 29. § 1. Powództwo o roszczenie majątkowe 
wytoczyć można przed sąd , w którego okręgu znajdt;:j.e 
się organ pozwanego, powołany do sprawowania jego 
interesów, jeżeli roszczerlie pozostaje w związku z czyn
nościami sprawowania interesów przez tenże organ. 

§ 2. Powództwo o roszczenie majątkowe, dotyczą
ce przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego, 
gospodarstwa rolnego lub leśnego albo kcpdni, wyto
czyć można przed sąd, w którego okręgu znajduje się 
przedsiębiorst\vo, gospodarstwo lub kopalnia. 

§ 3. Przepisy tego artykułu nie odnoszą się do 
sp,raw p.rzeciwko Skarbowi Państwa i przeciwko prz€d
siębiorstwom i instytucjom pal1stwowym, które zastę
puje Prokuratoria Gener~na. 

A.rt. 30. § 1. P owództw o o ustalenie istnienia umo
wy, o wykonanie, rozwiązanie l,~b unieważn:2nie Ul"!10-

wy jako też o odszkodowanie z powodu jej n ie\vykon,a
nia lub nienależytego v"ykonan:a wytoczyć rt:ożna prz€d 
sąd miejsca wykonania umo\vy. 

§ 2. Miejsce wykonania umowy m.1eży stw:enlzić 

dokumentem, dołączonym do pozwu. 

Art. 31. Pov,,"0dztv,TO o roszczenie z czynu n :edoz
wolonego wytoezy~ można p :::-zed sąd, w burego okrę
gu czyn został spdniony. 

Art. 32. Powództwo o zClpiatę nah~;~n Gś ci za pro
wadzenie sprawy pełnomocn:k procE'sowy wytoczyć . 

może przed sąd m iejsca, gdzie spra'fę prowadził . 

Art. 33. PowódLhvo o roszczenie majątlwwe prze
ciwko osobie, która w Polsce nie ma zamieszkania albo 
siedziby, wytoC"'.qć można przed sąd, w którego okręg u 
znajduje się przedmiot sporu lub majątek tej osoby. Je
żeli majątkiem jest wierzytelność, właściwy jest sąd, 
w którego okręgu ma zamieszkanie dłużnik pozwanego, 
a gdy wierzytelność jest zabezpieczona na rzeczy, sąd 
miejsca, gdzie rzecz się znajduje. 

Art. 34. Powództwo ze stosunku najmu lub dzjer
żawy nieruchomości wytoczyć można przed sąd miejsca 
położenia nieruchomości. 

Oddział 3. 

Własciw()ść wyłączna. 

Art. 35. § 1. Powództwo o prawo rZ€ CZOVle na ' 
nieruchomości, o zwolnienie od tego prawa i o ochronę 
zakłóconego lub przywrócenie utraconego posiada>1ia 
nieruchomości wytoczyć należy wyłącznie paed s ąd 

miejsca p-ołożenia nieruchomości . Gdy chodzi o służeb
ność lub ciężar realny, właściwość oznacza się według 

położenia nieruchomości obciążonej . 

§ 2. Właściwo{;ć według położenia nieruchomości 
pozostaje, chociażby z roszczeniem prz;eciwko p ozwane> 
mu o prawo rzeczowe lub o zwolr:.ienie cd tego prawa 
połączone było roszczenie osobiste o świadczenie lub 
o zwo:u:u.:nJie od długu, ZWiązaLegO . z prawem l-z,eczo
~ym. 
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Art. 36. § 1. Powództwo o prawo do spadku Jako 
też o roszczenia z rozporządz.eó. na przypadek śmieroL 
należy wytoczyć, dopóki dzi,edzioe prawnie nie objęli 
spadku, wyłącznie według miejsca otwarcia s :)adku. 

§ 2. Przepisy te obowiązują również, Ji?zeli po-' 

wództwo dotyczy nierL:óomoś:::i spadkowej. 
Art. 37. Powództwo ze stOSUJ1.kU spółki bądź inne

. go związku wytoczyć n21eży wyłącznie według miejs~ 
siedziby spółki bądż związku. 

Art. 38. § 1. Powód:~two ze stosunku małżeó.stwa, 
jeżeli przynajmniej jedna ze stron ma obywatelstwo 
polskie, wytoczyć należy według ffileJsca os ta tnieg() 
wspólnego zamieszkania w Polsce, gdy choć jedno z mał
'żonków w tym miejscu stale przebywa: w braku zaś 
tych po.dstaw do zapozwania powództwo wytoczyć nale
ży według miejsca pobytu strony pozwanej, a gdy nie 
ma i tej podstawy - wed~ug miejsca zamieszkania po
woda. 

§ :t Sądem właściwym do wytocz.enia p~ez pro
kuratora lub osoby trzecie powództwa o unieważruenie 
małżeństwa jest w przypadku, gdy małżonkowie nie 
mają w Polsce ostatniego wspólnego zamieszkania, bę
dącego miejscem stałego pobytu choćby jednego z nich 
sąd, w którego okr~gu pozwany ma zamieszkanie lub 
pobyt, a w braku tej podstawy - sąd w Warszawie. 

Art. 39. Powództwo 2le stosunku między rodzicami 
a dziećmi wytoczyć należy wyłąCZI1li'e według miejsca 
zamieszkania powoda, jeżeli choćby jedna ze stron ma 
obywatelstwo lpolskie i jeżeli brak podstaw do zapoz
wania według przepisów o właściwości ogólnej. 

Oddział 4. 

Przepisy szczególne. 

woW 1'lI:i:e.Prcowej, wówczas na wniosek strony Sąd Na:l
wyższy na posiedzeniu ndeja\vuym oznaczy sąd, przed 
który należ~ wytoczye powództwo. 

Rozdział III. 

Przępisy łączne o właściwości rzeczowej i miejscowej. 

Art. 46. Sąd właściwy w chwili wytocZlenia po
wództwa pozostaje właściwym aż do ukończ,enia pootę
powania, choćby podstawy właściwości zmieniły się 

w toku sprawy. 
Art. 47. § 1. Strony mogą umówić się na piśmie 

o poddanie sądowi pierwszej instancji, który według 
ustawy nie jest mi'ejscowo właściwy, sporu już wynikłe
go lub sporów w przyszłości wyniknąć mogących 

z oznaczonego stosunku prawnego. Sąd ten będzie wów
czas wyłącznie właściwy, jeże1i strony nie postanowiły 
inaczej. Dokument, stwierdzający umowę o właściwość, 
należy dołączyć do pozwu. 

§ 2. Stronom nie wolno jednak zmienić właści'W'O
śoi. ·wyłącznej. 

Art. 48. § 1. Spory o wlaściwość między sądami 
równorzędnymi rozstrzyga ostatecznie sąd w toku in
stancyj bezpośrednio przełożony ' nad sądem, który 
pierwszy wydal orzeczenie co do właściwości. 

§ 2. Orzeczenie sądu wyższego w prZJedmiocie wła
ściwości wiąie sąd niższy, nawet należący do innego 
okręgu. 

§ 3. Sąd wyższy orzeka na posiedzeniu niejaW= 
nym, jednak może zażądać od stron lub od władz wyjaś
nień oraz przeprowadzić patrz,ebne dochodzenie. 

DZIAŁ II. 

Wyłączenie sędziego. 
Art. 40. § 1. Jeżeli powództwo wytacz'a się łącz

nie przeciwko kilku osobom, dla których w myśl prze
pisów o '!Vłaściwośc:i. ogólnej właściwe są różne sądy, 
wybór między tymi sądami należy do powoda. Art. 49. Sędzia jest wyłączony z mocy samej usta-

§ 2. Gdy jednak mi~dzy współpozwanymi są dłuż- Wy: 
nicy główIli i uboczni, powództwo wytacza si~ przed 1) w sprawach, w których jest stroną albo pozostaje 
sąd właściwy dla któregokolwiek z dłużników głównych. z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że 

Art. 41. § 1. Powództwo przeciwko zobowiązane- wynik sprawy oddziaływa na j ego prawa lub oba-
mu z wekslu lub czeku wytoczyć można bądź prZled sąd wiązki; 

2) W sprawach swego małżonka, krewnych lub ,n. owi·· 
właśoiwy według przepLsó'W' o właściwości ogólnej, '1' 

bądź przed sąd miejsca płatności. nowa tych w prostej linii, krewnych bocznych aż 
do czwartego stopnia, powinowatych bocznych do § 2. Kilku zobowiązanych z wekslu lub cZJeku moż-

. stopnia dr ugiego; na łącznie zapozwać bądź przed sąd miejsca płatnośct, 
3) w spravvach osób, zVviązanych z nim z tytułu ł!rzy

bądź według przepisów o w:):aściwości agoln,ej dla akcep-
sposobienia, opieki lub kurateli,' tanta albo wystawcy wekslu własnego lub cZJeku. 

'1) w sprawach, w k tórych był lub jest jeszcze pełno-
Art, 42. Jeżeli w miejscu, według kJ;óreg-o oznaCZ3 mocnibem jednej ze stron; 

się wIaśC'iwość sądu, jest kilka sądów powiato"vych, 5) w sprawach, w którycn w iIlst.ancji ni.iszej brał 
Ci na podstawie przepisów o właściwości miejscowej nie udział w \V'.fdaniu zaskarżonego orzeczeni.a, jako też 
da się ustalić właściwości jednego z nich, natenczas wy- w spravlach o "vażność aktu prawnego, z jego udzia-
bór między tymi sądami należy do powoda. łem zawartego lub przezeó. rozpoznanego. 

Art. 43. Jeżeli właściwość sądu oznacza się we-
. Art. 50 § 1. Niezależnie od przyczyn, wymienio-
dług miejsca, gdzie znajclk1je się nieruchomość lub inna 

nych w artykule poprzedzającym, sąd wyłącza sędziego rzecz, a rzeczy te znajduj,;cl s:ę w okręgu kiL1<u sądów, 
b na wniosek strony, jeżeli pomiędzy sędzią a jedną za 

wy ór międz.y tymi sądami należy do powoda. 
stron. jej ustawowym przedstawicielem lub pełnomocni.-

Art. 44. Jeżeli sąd właściwy nie może z powodu kiem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógł
p rzeszkody wykonać swego obo,,,iązku, wówczas sąd by wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronno
bezpośrednio nad nim przełożony vTy7Jlaczy na posie- ścis~dziego. 
dzeniu niejawnym inny sąd, przed który należy wyto- § 2. Jeżeli pomimo to strona przystąpiła do roz-
czyć p-:>wództwo. ;prawy, może żądać wyłączenia tylko wtedy, gdy upraw-

Ad. 45. Jeżeli w myśl przepLSow kodeksu nie dopodobni. że przyczyna wyłączenia dopiero późni.ej 
1Il~~~ , ~~ l?Q9§@W.~ę Qkoliczl1o,ścl s.P:r:ąwY.w>J~!i.ć -,~~~~:".~ p'ąwstala lub stała ~ię jej ZJlana. 
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Art. 51. § 1. Wniosek o wyłączenie strona zgła~ <~_ r :Art. 62.§ 1. Strona, podejmując nie cierpiącą 
~a na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w któ· ~vłoki czynność proce-sową przeciwko stronie, która nie 
;rym sprawa się toczy, uprawdopodobniając przyczyny' ma zdolności procesowej i nie ma zastępstwa ustawowe~ 
!Wyłączenia. go lub asystencji, może ż.ądać od sądu, w którym spra.., 

§ 2. Aż do rozstrzygnięcia wniosku o wyłączenie wa się toczy, ustanowienia dla tej strony kw'atora. 
!iędzia może spełniać t ylko czynności nie cierpiące § 2. Koszty, połączone z ustanowieniem i z czyn- . 
:zwłoki. nościami kuratora, ponosi pO"..zątkowo strona, na której 

Art. 52. Sędzia, który ma podstawę do wyłączenia wniooek kurator został ustanowiony. 
f;i~, zawiadamia o tym sąd i wstrzymuje się od udziału 
~v sprawie. ' I 

DZIAŁ II. 

Spółuczestnictwo w sporze. :~. 

Art. 53. O wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd, 
w którym sprawa się toczy, a gdyby sąd ten n ie mógł , 

rwydać postanowienia dla braku dostatecznej liczby sę..,) 
dziów -sąd w toku instancj i przełożony. i;' 

Art. 54. Sąd może przeprowadzić dochodzenie ce "" r Art. 63. Kilka osób może w jednej sprawie wystę-
l em wyświetlenia okoliczności przytoczonych we wnio.., pować w charakterze powodów lub pozwanych, jeżeli 

przedmiot sporu stanowią : 
f;k u o wyłączenie. 

Art. 55. Zgłaszaj ącego w złej wierze wniosek 1) prawa lub obowiązki im wspólne albo oparte na tej 
o wyłączenie sędziego sąd, oddala j ąc wniosek, skaże na samej podstawie faktycznej i prawnej; 
grzywnę do wysokości dwudziestu pięciu tysięcy złotych. . 2) roszczenia lub zobowiązania jednego rodzaju, oparte 

Art. 56. Przepisy niniejszego działu stosuje się od- na jednakowej podstawie faktyczne j i prawnej , 
jeżeli nadto właściwość sądu uzasadniona jest dla powiednio do wyłączenia prokuratora oraz innych orga-

nów sądowych. Wniosek o wyłączenie sąd przekazuje każdego z pozwanych z osobna, jako też ze wzglę~ 
du na ogólną wartość dochodzonych roszczeń. 

ich władzy przełożonej. 

KSIĘGA DRUGA 

Proces. 

TYTUŁ l. 

Strony. 

DZIAŁ I. 

Zdolność procesowa. 

Art. 64. § 1. Każdy ze spółuczestników sporu 
działa w imieniu własnym; jego czynności procesowe 
nie mogą przynieść korzyści ani szkodzić innym spół~ 
:uczestnikom. 

§ 2. W przypadkach jednak, gdy z istoty spornego 
stosunku prawnego lub z przepisu ustawy wyrok doty
czyć ma niepodzielnie wszystkich spółuczestników 
(spółuczestnictwo jednolite), czynności procesowe spół

uczestników działających skuteczne są wobec nie dzia
łających. Do zawarcia ugody, zrzeczenia się i uznania 
potrzeba zgody wszystkich spółuczestników. 

§ 3. Jeżeli w przypadku spółuczestnictwa jednoli
tego oświadczenia faktyczne spółuczesL'1.fków pozostaj ą 
z sobą w sprzeczności, sąd oceni moc i znaczenie tych 
Qświadczeń dla ustalenia faktów. 

Art. 57. § 1. Zdolnuść procesową bądź zupełną, 
bądź ograniczoną posiada każdy stosownie do swej zdol
ności zobowiązywania się przez umowę. 

. § 2. Kto względem przedmiotu sporu może zob(}-O Art. 65. Każdy ze spółuczestników sporu ma pra-
l. ;wiązywać się przez umowę nie inaczej jak w asystencji wo samodzielnie popierać sprawę. Na posiedzenia są

osoby, dodanej mu w myśl przepisów prawa cywilnego, rlowe wzywa się wszystkich tych spół-ucrestników, co 
.ten może działać w procesie tylko w asystencji takiej ~ do których sprawa nie jest zakończona. 
psob". i . 

Art. 58. . Ustawowy przedstawiciel strony, nie ma
j ącej zdolności procesowej, ;powinien przy pierwszej 
czYImości procesowej wykazać swe uprawnienie; doty
czy to również osoby asystującej w mytil artykułu po.., 
przedzaj ącego. 

Art. ·59. Sąd w każdym stanie sprawy bierze 
2 urz~dtl pod rozwagę, czy nie zachodzi brak zdolności 
'p~ocesowej; brak ustawowego zastępstwa lub asystencji 
albo brak upoważnieni.a do prowadzenia sprawy lub do 
podjecia poszczególnej czynności procesowej. 

Art. 60. § 1. Jeżeli braki powyższe dadzą s<ię uzu
pełnić, sąd wyznaczy w tym celu odpowiedni termin. 

§ 2. Dla zabezpieczenia wszakże praw osoby, nie 
mającej zdolności procesowej, sąd może dopuścić do 
czynności procesowej stronę, przedstawiciela ustawo.., 
:wego lub osobę asystującą nawet przed upływem wyz
:naczonego terminu. Ważność dokonanej czynności za.., 
leżna będzie jednak od uzupełnienia braków w terminie. 

Art. 61. Jeżeli braki powyższe nie dadzą się uzu
pełnić lub w terminie wyznaczonym nie zostały uzupeł
nione, sąd zniesie postępowanie w tym zakresie, w ja.., 
kim brak zachodzi, 

DZIAŁ III. 

Interwencja główna i uboczna. 

Art. 66. Kto występuje z roszczeniem o rzecz lub 
prawo, o które sprawa toczy się między innymi osoba
mi, może aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej in
stancji wytoczyć powództwo o to roszczenie przeciwko 
obu stronom przed sąd, w którym tot'zy się sprawa (in
terv,rencja głó·wna). 

Art. 67. Kto ma ' interes prawny w tym, aby spra
wa tocząca się iniędzy innymi osobami została roz
strzygnięta na korzyść jednej z n ich, może w każdym 
~tanie sprawy aż do zamknięcia rozprawy w drugiej 
instancji przystąpić do tej strony (interwencj a uboczna). 

Art. 68. § 1. Wstąpienie swe do sprawy inter
wenient uboczny powinien zgłosić w piśmie, w którym 
poda, jaki ma interes prawny w tym wstąpieni.u i do 
której ze stron przystępuje. Pismo to należy doręczyć 
ubu stronom. 

§ 2. Inter:wenient może z wstąpieniem do sprawy 
\ połączyć dokonanie innej czymlOśc.i. proc;o-sowe~ . 
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Art. 69. § 1. Każda strona może zgłosić opozycję 
przec:wk ':> wstąpi€niu interwenienta uboczne] o, j 2dnak 
ł'i'~ " .&"':-,"112 ; j:l!;: przy rozpoczęciu najbliższej rOZlprawy . 

. § 2. ·S ':d odd 2.li opozycję po prz€prowadzeni1:1 C1t 

elO n icj rozpraw:;, . j e:': eli interwenient uprawdopodobni, 
:że m 2 interes pra.wny vve wstąpieniu do sprawy. 

§ 3. Opozycja nie wstrzymuj e biegu sprawy, a inter
vreni 8rtt może nadal działać, dopóki opozycja nie będzi.e 
uwz.glP.d;~ i0na. 

Art . 70. I:: terwenient uboczny uprawniony jest do 
'W~<:ystk ich czynno:~~ procesowych, dopuszczalnych 
w2ziług stanu sprawy; nie mogą one jednak pozostawać 
w EprL-ecznotci z czynnościami i oświadczenicUTu strony, 
cio której interwenient przystąpił. 

Art. 71. Interwenientowi ubocznemu należy od 
chwili jego wstąpienia do sprawy doręczać , tak jak 
st ronie, zawia domienia o terminach i posiedzeniach 
sądowych jako też orzeczenia sądu. 

Art. 72. Jeżeli z istoty spornego stosunku bib 
z przep~su ustawy wyrok VI sprawie m'1 odnieść b ezpo·· 
średni skutek prawny VI stosunku między interwenien
tem a przeciwnikiem s trony, do której interwenient 
przystąpił, wówczas do jego stanowiska w procesie mają 
odpowiednie zastosowanie przepiSy o spółuczestnidwie 
jednolitym. _ ,~ 

Art. 73. Za zgodą obu st~on lntenwnie.!;l.t uboczny 
łIlGże wejść na miejsce strony, do której przystąpił. 

DZIAŁ IV. 

Przypozwanie~ 

. Art. 74. § 1. Dla zachowania skutków prawnych 
w stosunku do osoby trzeciej strona moile ją zawiado
mić o toczącym się pro·cesie i wezwać do wzięcia w nim 
udziału. 

§ 2. W tym celu stron a wnosi. do sądu pismo pro
cesowe, obej ml;ljące przyczynę wezwania i stan sprawy. 
Pismo to ,dor~cza si ę niezwłocznie osobie trzeciej , któ
ra może zgłosić swe przystąpienie do strony jako inter
wenient uboczny. 

DZIAŁ V. 

Wskazanie poprzednika. 

Art. 75. Jeżeli w myśl przepisów prawa cywil
nego pozwany chce wskazać swego poprzednika, w któ
rego imieniu posiada rzecz lub p rawo, będące przedmio
tem sporu, powinien to uczynić w piśmie procesovJym 
wniesionym przed rozprawą. 

Art. 76. § 1. Pismo zawier2.jące wsk!lZarue .po
przednika doręcza się temuż z jednoczesnym wezwa
niem go na rozprawę. 

§ 2. Jeżeli wsk?z:my poprzednik nie przybędzie 
.na rozprawę lub na rozpn\.wie nie złoży oświadczenia 
o swym stosunku do przedmiotu sporu albo zaprzeczy 
ckolicznościom, przytoczonym przez pozwanego, poz-

. wany mocen jest uczynić zadość żądarliom zawartym 
w pozwie. Treść tego przepisu należy podać wskaz3.ne
mu poprzCdnikowi w wezwaniu na r ozprawE:. 

Art. 77. Jeżeli .poprzednik uzna oświadczenie poz
wanego za u zasadnione, może za zgodą powoda wstą
pić do sprawy na miejsce pozwanego, który wówczas 
będzie od udziału w sprawie zwolniony_ 

DZIAŁ VI 

z,i\su:pstwo stron przez pełnomocników. 

Art.. 78. Strony i ien 
ml)gą dziahć przed sądem 
pełnornocników. 

pnsdQ.\CIV\Ticiele ustawowi 
albo osobiście, albo przez 

Art. 79. Pełnomocnikami mogą być adwokaci, 
a spośród nie adwokatów tylko spółuczestnicy sporu oraz 
osoby, sprawujące zarząd majątku lub interesów stron, 
wreszcie i ch rodzice, małżonek, rodzeństwo lub dzieci. 

Art. 80. Pełnomocnictwo może być albo proceso
we - czy to ogólne, czy do prowadzenia poszcZiegól
n ych spraw . - albo do niektórych tylko czynności pro
c esowych. 

Art. 81. § 1. Pełnomocnik obowiązany jest przy 
p lerwszej swej c'zynności. procesowej dołączyć do akt 
sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy alb o 
wierzytelny OdDis tegoż pełnomocnictwa. Adwokat m o
że sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu p€lnomoc
n ictwa. Sąd może w razie wątpliwości zażądać sąc;')

w ego lub notarialnego uwierzytelnienia podpisu strony. 
§ 2. W toku sprawy pełnomocnictwo może b:r: 

udzielone ustnie na posiedzeniu sądu prz·ez oświadc:,~; · 

nie, wciągnięte do protokołu . 

Art. 82. Za stronę, która nie umie lub Ule mOże si·ę 

podpisać"...podpisze pełnomocnictwo osoba, przez n ' .. ~ 
upoważniona, z wymienieniem przyczyny, d la której 
strona sama się nie podpisała . 

Art. 83. Pełnomocnichvo procesowe upoważnia 

z samej ustawy : 
1) do wszystkich ze sprawą łączących się czynnosCl 

procesowych; obejmuje . ono też powództwo wzar
jemne, skargę o wznowienie postępowania i po
stępowanie, wywołane ich wniesieniem j ako też 
wniesieniem pozwu interwencyjnego przeciwko 
mocodawcy; 

2) do wszelkich cżynności dotyczących zabezpieczenia 
i egzek u2j i; 

3) do u dzieleni.a dalszego pełnomocnictwa procesowe
go adwokatowi ; 

4) do zB.warcia ugody, zrzeczenia si.ę albo uznania, 
o ile czynności te nie zostały wyłączone w samym 
pełnomocnictwie; 

5) do odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej. 
Art. 84. Strona ma prawo sama - bez udziału peł

nomocnika - zawrzeć ugodę, zrzec się swego roszczenia 
albo uznać żądanie przeciwnika, chociażby nie wyłą

czył.a tych czynności z zakresu pełnomocnictwa. proce
sowego. 

Art. 85. Co do pełnomocnictwa, obejmującego 

szerszy zakres niż przewidziany dla pełnomocnictwa 
procesowego, jak również co do pełnomocnictwa do 
poszczególnych czynności procesowych zakres ich, czas 
trwania i skutki oceniać należy według treści. pełno
mocnictwa oraz przepisów prawa .cywilnego. 

Art. 86. Czynności procesowe pełnomocnil:a obo
wiązują mocodawcę w toczącej się sprawie, chyba że 

chodzi o przyznanie lub inne oświadczenie faktyczne 
pełnomocnika, k tóre mocodawca ' jednocześnie stawający 
niezwłocznie sprostował lub odwołał. 

Art. 87. § 1. Odwołanie lub wypowiedzenie peł
nomocnictwa procesowego odnos.i. skutek prawny w sto
sunku do przeciwnika z chwilą zawiadomienia go za 
pośrednictwem sądu o wygaśnięciu pełnomocnichva. 

§ 2. W ra:oie wypowiedzenia pełnomocnictwa ad
'wokat jest obowiązany zastępować stronę. j eszcze prz-ez 
dwa tygodnie. Każdy inny pełnomocnik powinien. mimo 



wypowiedzenia, przez ten sam czas działać za m0co

dawcę, jeżl'!1i to jest konieczne do uchronienia go od 
ni.ekor;;-:ystnych skutków prawnych: 

Art. 88. W razie śmierci strony lub utraty przez 
nią zd{)lności procesowej pełnomocnik procesowy działa 
do czasu zawieszenia postępowania. 

Art. 89. § 1. Po wniesieniu pozwu sąd może do
puścić tymczasowo do podjęcia naghlcej czynności pro
cesowej osobę, nie mogącą na razie przedstawić pełno
mocnictwa. Zarządzenie to sąd może uzależnić od za
bezpieczenia kosztów. 

§ 2. Sąd v/yznaczy równocześnie termin, w ciągu 
którego osoba, działająca bez pełnomocnictwa, pow'..:nna 
~e złożyć albo przedstawić zatvvierdzenie s·wych czyn
ności przez strone:. Jeżeli termin upłynął bezskutecznie, 
5ąd pominie czynności procesowe tej osoby. W przy
padku tym przeciwnik może żądać od działającego bez 
umocowania zwrotu kosztów, spowodowanych tymcza-
60wym dopuszczeniem. 

DZIAŁ VII. 

Udział prokuratora w procesie cywilnym. 

\ : . Art. 90. Prdmrator może wytaczać wszelkie po-
wództwa oraz brać udział w każdym stap.ie sprawy, to
t:zącej się z czyjegokolwiek powództwa, jeżeli według 
jego oceny wymaga tego interes Pallstwa LudoW€go. 

Art. 91. Prokurator ni~ jest związany z Żoadną ze 
8tron oraz może składać oświadczenia i zgłaszać wnioo
ki, jakie uznaje za celowe, a także przytaczać fakty 
l dowody na ich potwierdzenie. 

.<\rt. 92. W przypadku, gdy sąd uzna udział pro
kuratora w sprawie za potrzebny, zawiadamia go o tym. 

Art. ~3. § 1. . Prokurator może zaskaIŻYć każde 
crrzec-zenie f~.dmve, od którego służy środek od'WQław
f;!Zy. 

§ 2. Tern' j ny do zaskarżenia orzeczeń sądowych, 
ustanoWlone dla stron, wiążą również p;rdulrarora. 

Art. 94. Z przyczyn przewi~ych W art.. 4M 
i 403 prokurator może źlldać wznowienia postępowania 
w sprawach prawomocnie zakończonych, jeteli brał 
w nich udział. 

Art. 95. Generalny Prokurator Rzeczypospolitej 
może w przypadkach przewidzianych w art. 396 zaskar
żać prawomocne orzeczenia w drodze nadzwyczajnej 
il"ewizji. 

Art. 96. Osoba, w której interesie prokurator wy
toczył powództwo, może wstąpić do sprawy w każdym 
jej stanie w charakterze strony powodowej. ' 

TYTUŁ II. 

Koszty procesu. 

, DZIAŁ L 

Przepisy ogólne. 

Art. 97. We wszystkich przypadkach, w których 
W myśl przepisów k odeksu stronie należy się od prze
~wnika zwrot kosztów procesu, sąd przyzna jej koszty, 
,uezbędne do celowego dochodzenia' praw lub celowej 
'iObrony . 

. -irt. 98. § 1. Do niezbędnych koszt:'i\v proces'-1 
&alicza ~ę paleinoś~ i wydatki je<inego adwokata. 

. ~ .!t Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Pol
Bkle] l prokurator zrównani są co do kosztów z adwo-
katami. . 

Art. 99. Strona może tylko wówczas żądać zwro
tu kosztów podróży i wynagrodzenia za utratę zarobku, 
spowodowaną osobistym stawiennictwem, gdy sąd za..., 
wezwał ją do takiego stawiennictwa. 

Art. 100. Strona, przegrywająca sprawę, obowią..., 
zana jest na żądanie przeciwnika zwrócić mu koszty; 
procesu. 

Art. 101. W razie częściowego tylko uwzględnie
nia żądał} koszty będą wzajemnie znjesione lub stosun
kowo rozdzielone. I w tym jednak przypadku sąd może 
włożyć na jedną ze stron obo'.viązek zwrotu wszystkich 
kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko Co do nie
znacznej części swego .żądania albo gdy za~ądzenie na
leżnej mu smny zależalo od wzajemnego obrachunku 
lub od oceny sądu. 

Art. 102. Zwrot kosztów należy się pozwanemu, 
jeżeli nie dał on powodu do wytoczenia SpT::'Wy i uznał 
przy pierwszej czynności procesowej żądanie pozwu. , 

Art. 103. § 1. Niezależnie od wyniku sprawy sąd, 
na żądanie przeciwnika, włoży na stronę obowiązek 

zw rotu tych kosztów, które strona ta wywołała swym 
n iesurniennym lub oczywiście niewłaściwym post~po
waniem. 

§ 2. Dotyczy to zwłaszcza kosztów powstałycb: 
'\'liBkutek złożenia n iezgodnych z prawdą wyjaśnień, za· 
tajenia pewnych okoliczności, uchylenia się od ·wyjaś", 
nień, spóźnionego przytoczenia istotnych okoliczności 

faktycznych lub spóźnionego powołania dowodów. 
Art. 104. Świadek, biegły lub zastępca strony mogą 

być skazani przez sąd na zwrot kosztów, wywołanych 
rażącą ich winą. Postanowienie sądu zapada na wnio
sek strony bądź w toku samej sprawy, bąd;; oddzielnie 
po wysłuchaniu osoby, której zarzucono winę, . 

Art. 105. Koszty procesu, w którym zawarto ugo
dę, znosi się wzajemnie, jeżeli co do nich n ie zapadło 
już wcześn:iej praWOmOcrl€ orzeczenie albo jeż(;1i strony 
nie postanowiły inaczej. 

Art. 106. § 1. Spółuczestnicy sporu zwracaj~ 

koszty procesu według ilości głów. Jednak w razi.e 
macznej różnicy w ich 5pÓłuczestnictwie sąd oznaczy; 
zwrot kasztów odpowiednio do sp6łuczestnictwa. 

§ 2. Na spółuczestników sporu, odpowiadających 
.olidarnie co do istoty spraV-ly, sąd włoży soLdarny obo
wiązek zwrotu kosztów. Za koszty, wynikłe z czynności 
pr~sowych poszczególnych spółuczestników, inni spół
uczestnicy nie odpowiadają. 

Art. 107. Strony nie mogą żądać zwrotu ko.c;ztów 
procesu spowodowanych wystąpieniem prokuratora. 

Art. 108. Interwenient uboczny, d{) którego nie 
mają zastosDwan ia przepisy o spółuczestnictwie jedno
litym, nie zwraca kosztów prze ciwnikowi strony, do 
której przystąpił; jednak sąd może przyznać kószty in
t erwencji od przeciwnika, obowiązanego do Z\VTotu 

kosztów. j 

Art. l O!}. § 1. W kaidym orzeczen ;u, k01"CZąCym 
sprawę w instancji, sąd rozstrzY91ie równi eż o kosz
tach. 

§ 2. \V innych or zecz?ni",ch sąd rozstrzygnąć może 
o z\vrocie kosztów tylko ,vJwczas, g c.y o:)o\'1iąz~k t e:l 
n~e zależy cd wyniku S~Jr2.wy . 

§ 3. Przyznaj ąc zwrot k osztóvv sąd oznaczy ich 
wyso;·~ość , włączaj~c opbty s',dowe . 

P-"r!. 110. ~trona, Żąr;r:;ąc:.l z'.v;:otu k 0SZ·tÓW, powi.n-
na - pod rygorem. u.tr~ty t ego rOSZCZEnia przed 

• 
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zamknięciem rozprawy, bezp<lśredn1o JX>I>rzedzające,! 
wydanie orzeczenia, złcżyć sądowi spis kosztów albo 
zgłosić wniosek o przyznanie jej k~w według norm. 
przepisanych. ~ " 

DZIAŁ IL 

Zwolnienie od kosztów sądowych. 

Art. 111. § 1. Zwolnienia od kosztów sądO'\vyeh 
aomagać się może osoba fizyczna, która wykaże na pod
stawie zaś,viadcz2nia admhl.istracji . państwowej lub 
:władzy opiekwlczej, że nie jest w stanie bez 1iszczerbku 
utrzymania, koniC'cznego dla siE'bie i rodziny, ponieść 
kosztów procesu. Zaświadczenie powinno obejmować 
dokładne dane o stanie rodzinnym, majątku i docho
dach; od sądu zależy uznanie tego zl:',świadczenia za do
stateczne do zwolnienia strony od kosztów sądowych. 

§ 2. Osobie prawnej może być przyznane zwoł
nienie od kosztów sądowych, jeżeli wykaże na podsta
wie zaś\viadczenia, wymienionego w paragrafie poprze
dzającym, że nie posiada dostatecznych środków na 
~oszty procesu. 

Art. 112. § 1. Wniosek o przyznanie zwolnienia 
od kosztów sądowych zgłosić należy w sądzi,e, w któ
rym sprawa ma być wytoczona albo już się toczy. 

§ 2. Strona, która nie ma zamieszkand.a w siedzi-:
bie tego sądu, może złożyć wniosek o przyznanie zwol
nienia od kosztów sądowych jako też wniosek o ustano
wienie dla niej adwokata w sądzie powiatowym mi,ejsca 
swego zamieszkania. Sąd powiatowy prześle bei zwłoki 
te wnioski właściwemu sądowi. 

§ 3. Rozpoznanie wniosku o przyznanie zwolnie
nia od kosztów sądowych w postępowaniu przed są

dem 'rewizyjnym, gdy strona z tego prawa jeszcz~ nie 
korzystała, należy do sądu piervlSzej instancji. 

Art. 113. § 1. Sąd może zarządzić stosowne do
chodzenie, jeżeli z okoliczności sprawy lub oświadczeń 
strony przeciwnej poweźmie wątpliwość CO do istotne
go stanu majątkowe-go strony, dvmagającej się zwolnie-
nia od kosztów sądowych lub z niego korzystającej. 

§ 2. Sąd odmówi zwolnienia od kosztów sądowych 
f;tronie w razie oczywistej bezzasadności jej powódz
twa lub obrony. 

.-\IŁ. 114. Cudzoziemcom przyznaje się zwolni.i!'"' 
nie od kosztów sądowych tylko pod warunkiem wza
jemności. 

Art. n5~ § 1. Strona, która została zw'olniona 
od k osztów sądowych: 

l) nie wnosi na rzecz Skarbu opłat 
ponosi wydatków, które za nią 
Państwa; 

sądowych ani nie 
wykłada Skarb 

" 2) ma prawo zgłosiĆ wniosek o ustanowie:tie dla niej 
adwokata; sąd uwzglt;dni powyższy \"n i osek, jeżeli 

\ z~ względu na zamieszkanie str ony [)1j za siedzibą 
sądu lub ze względu na charakter sprawy albo 

~ inne ważne okoliczności u zna p.stanowienie w spra
, '\vie adwokata za p otrzeb ne; o wyznaczerJe adwo-< 

kata sąd zwróci się do właściwej rady adwokacki€j. 
§ 2. Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów. 

sądowych częściowo. Rozporządzenie Ministra Spra-

Art. 117. Zwolnkmie od kosztów sądowych wyga
BIll ze śmiercią strony, która je uzyskała. Jednakże na 
zasadzie tego zwolnienia adwokat strony podejmie 
czynności procesowe nie cierp,iące zwłoki. 

Art. 118. § 1. Sąd cofnie zwolr:ienie od kosztów 
sądowych, skoro się okaże, że okoliezności, na których 
podstawie je przyznano, bądź nie istniały v,'cale, bądź 
przestały już istnieć, Wabu przypadkach strona obo
wiązana jest uiścić wszystkie opłaty przepisane; jed
nak w drugim przypadku sąd może włożyć na stronę 
obowiąz'ek częściowej tylko zapłaty stosownie aozmia
ny, zaszłej w jej stosunkach rr:ajątkowych. 

§ 2. Stronę, która zwolnienie od kosztów sądo
wych uzyskała na podstawie podania świadomie nie
prawdziwych okoliczności/sąd skaże na grzywnę do 
dwudziestu pięciu tysięcy złotych niezależru·e od JeJ 
obowiązku uiszczenia wszystkich przepisanych opłat. 

Art. 119. § 1. Przymanie stronie zwolnienia od 
kosztów sądowych nie zwalnia j ej od obowiązku zwró
e<mia kosztów przeciwnikowi. 

§ 2. W razie wloż·enia kosztów procesu na prze
ciwnika w całości lub częściowo, należy od ni·ego \V tym 
samYm stosunku ściągnąć z urzędu opłaty i wydatki, 
od których strona, która uzyskała zwolnienie od kosz
tów sądowych, była zwolniona. 

§ 3. Opł'aty i wydatki przez stronę nie uis.zezone, 
kt6rych zaRłata nie została włożona na pr~eciwnika, na
leży ściągnąć z urzędu od strony, która uzyskała zwol
nienie od kosztów sądowych, z zasądzonego jej roszcze
nia; celem zabezpieczenia tych należności Skarbowi. 
Państwa służy ustawowe prawo zastawu na zasądzo
nym roszczeniu. 

Art. 120. § 1. Adwokat strony, która uzyskała 

zwolnienie od kosztów sądowych, ma prawo z wyłącze
niem strony ściągnąć sumą, należną mu tytułem wy
nagrodzenia i zwrotu wydatków, z kosztów, zasądzo
nych na jej rzecz od przeciwnika. Przeciwnik żadnych 
innych potrąceń czynić nie może oprócz kasztów na
wzajem mu przyznanych od strony zwolnionej od 
kosztów sądowych. 

§ 2. Na kosztach, przypadających od przeciwnika 
strony zwolnionej od kosztów ' sądowych, należności 
adwokata służy pierwszerlStwo przed roszcz-eniami osób 
trzecich. 

Art. 121. Orzeczenie o przyznaniu i cofnięciu 

zwolnienia od kosztów sądowych, tudzież Ol włożeniu 
na stronę obowiązku częściowej zapłaty sąd może wy
da~ bez rozprawy. 

Art. 122. WniesIenie środka odwoławczego od od
mowy zwolnienia od kosztów sądowych nie wstrzy
muje postępowania w s'Pl"awie, chyba że chodzi o zwol
nienie powoda od kosztów prowadzenia sprawy 
w pierwszej instancji na skutek wniosku zgł:oszonego 
'W pozwie lub przed wytoczeniem powództwa, 

DZIAŁ lli. 

ZalJczpicczcnie kosztów procesu. 

Art. 123. Powód - cudzoziemiec jest obowiązany 
na 'żądanie pozwanego złożyć kaucję na zabezpieczenie 
kosztów procesu. wiedliwości określi zasady częściowego przyznania 

zwolnienia od tych kośzt6w. Art. ' 124. Obowiązku takiego nie ma powód - cu
kt6- azoziemiec w następujących przypadkach: Art. 116. U.s'k'mowienie adwokata dla strony, 

ra uzyskała zwolnienie od kosztów .sądowych, ma 
~eni~ pe,łnomQ~.Q,i~tw~ pro;::esQwego. 

zna.. .. 1) jeżeli w państwie, do którego powód należy, obywa
-"-..... , - " te~ P91SCY: nie maj'l t<J,kiegQ QbQwl.'lzkui., , -, . -
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~.) jeżeli powód ma w Polsce miejsce zamieszkania lub 
, majątek, wystarczający na zabezpieczenie kosztów; 
łI) jeżeli uzyskał zwolnienie od kosztów sądowych; 
~) w sprawach małżeńskich niemajątkowych, w spra

wach wszczętych w następstwie sądowego wezwa-
• nia publicznego, w postępowaniu z powództwa wza-
• jemnego i w postępowaniu nakazowym. 

Art. 125. § 1. Pozwany może zgłosić żądanie za
bezpieczenia kosztów tylko przy pierwszej czynności 
procesowej. 

§ 2. Późniejsze zgłoszenie żądania dopuszczalne 
jest jedynie w następujących przypadkach: 

1) gdy dopiero w toku sprawy pozwany dowiedział 
się, że powód jest cudzm:iemcem; 

2) gdy powód w toku sprawy utracił obywatelstwo 
polskie; 

3) gdy na miejsce powoda - Oobywatela polskiego -
wstąpił bez zgody pozwanego cudzoziemiec; 

4) gdy w toku sprawy ustała podstawa prawna do 
uwolnienia powoda od obowiązku złożenia kaucji. 

§ 3. W przypadkach tych pozwany nie ma jednak 
prawa domagać się złożenia kaucji, gdy uznana prze
zeń część żądania powoda wystarcza na zabezpieczenie 
kosztów. 

Art. 126. § 1. Sąd orznaczy wysokość kaucji, ma
jąc na względzie prawdopodobną sumę kosztów pozwa
nego, jednak bez włączenia wydatków· z powództwa 
wzajemnego. 

§ 2. Jeżeli w toku sprawy okaże się, iż kaucja nie 
wystarcza, pozwany może żądać dodatkowego zabez
pieczenia. 

Art. 127. Kaucja powinna być złożona w gotowiź

nie lub w papierach wartościowych, Uznanych przez 
sąd za odpowiednie. . 

Art. 128. § 1. Zgłaszając w przepisanym czasie 
wniosek Q zabezpieczenie kosztów pozwany nie ma obo
wiązku wdawać się w spór przed rozstrzygnięciem 

tego wniosku. 

§ 2. Sąd wyznaczy powodowi ternun do złożenia 
kaucji. 

§ 3. Po bezskutecznym upływie terminu sąd na 
wniosek pozwanego odrzuci pO'zew lub środek odwo
ławczy, orzekając o kosztach jalc w przypadku cofnięcia 
pozwu. 

Art. 129. Jeżeli w toku sprawy wstanie przyczyna 
zabezpieczenia, sąd na wniosek powoda, po wysłucha
niu pozwanego, zwolni powoda od obowiązku zabez
pieczenia kosztów lub zarządzi zwrot złożonej kaucjL 

Art. 130. § 1. Sąd na wniosek pozwanego zarzą
dzi z;u;pokojeme z kaucji przyznanych kosztów. 

§ 2. Wniosek ten powinien być zgłoszony w ciągu 

.miesiąca od uprawomocnienia BiE! orzeczenia; jeżeli 

wniosku nie zgłoszono, sąd po upływie tego teTminu 
:zarządzi wydanie kaucji powodO'wi na jegOo żądanie. 

§ 3. Sąd zarządzi równlez wydanie powodowi 
kaucji natychmiast po uprawomocnieniu się orzeczenia, 
jeżeli pozw~nemu kosztów nie przyznał. 

Art. 131. Na k<lucji, złożonej przez powoda - cu
dZOoziemca, służy pozwanemu pierwszeństwo przed 
:wszystkimi innymi wierzycielami powoda 

Postępowanie. 

DZIAŁ I. 

Przepisy ogólne. 

Rozdział I. 

Pisma procesowe. 

Art. 132. Pi\SJlla procesowe obejmują wnioski 
l oświadczenia strO'n, składane poza rozprawą. 

Art. 133. § l. Każde pismo powinno zawierać: 
l) oznaczenie sądu, dO' którego ' jest s.l{ierowane, imię 

i nazwisko, zawód i miejsce zamieszkania stron 
i pełnomocników; 

2) orznaczenie rodzaju pisma i przedmiotu sprawy; 
3) osnowę wniosku lub oświ.?dczenia O'raz dowodu na 

poparcie przytoczO'nych okoliczności; 

4) podpis strony lub jej przedstawiciela; 
5) wymienienie załączników. 

§ 2. Do pisma powinno być dołączone pełnO'moc
nictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przed'" 
tern nie złożył pełnomocnictwa. 

§ 3. Za stronę, która nie umie lub nie może się 
podpisać, podpisze pismo osoba pnez nią upoważniOona 
z wymienieniem prLyczyny, dla której strona sama się 
nie podpisała. 

~rt. 134. W pismach, mających na celu przygOoto
wanie rozprawy (pisma przygotowawcze), należy podać 
zwięźle stan sprawy, wypowiedzieć się co do twierdzefl 
strony przeciwnej i dowodów przez nią powołanych, 
'wreszcie należy wskazać dowody, które mają być 
przedstawione na rozprawie, lub je załączyć. Wywody 
prawne, wyłuszczone w piśmie, winny być treściwe. 

Art. 135. Do p~sma dołączyć należy odpisy pisma 
i załączników dla uczestniczących w sprawie osób, a nad
to, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w Ooryginale, 
po jednym Oodpisie każdego załącznika dO' akt sądowych. 

Art. 136. Strona, powołująca się w piśmie na do
kument, obowiązana jest na żądanie przeciwnika zł0-
żyć Ooryginał tego dokumentu w sądzie jeszcze przed 
rozprawą· 

Art. 137. § l. Jeżeli pismo nie może otrzymać 

prawidłowego biegu wskutek niezachowania warun
ków formalnych, wymaganych przez kodeks niniejszy, 
lub nie jest należycie opłacone, przewodniczący wzywa 
stronę pod rygorem zwrócenia pisma do stosownego 
poprawienia lub uzupełnienia w terminie tygodnio
wym. 

§ 2. Po bezskutecznym upływie terminu przewod
niczący zwróci pismOo stronie. 

§ 3. Data wniesienia pisma pozostaje w mocy, je
~eli w tenninie braki należycie zostały poprawione lub 
uzupełnione . 

§ 4. Jeżeli pismo, podlegające opłacie w w)'l'Q-o 
kości stałej, wniesione przez adwokata nie jest należy
cie Oopłacone, przewodniczący zwróci pismO' bez wzywa~ 
nia dOo uiszczenia należnej opłaty. 

Art. 138. Za ubliżenie w piśmie powadze sądu lub 
użycie wyrażeń O'braźliwych sąd może skazać winnego 
na grzywnę do wysokości dwudziestu pięciu . tysięcy 
złotych niezależnie ()d ()dpO'wiedzialności przewidzianej 
inną ustawą. 

• 
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Rozdział IL 

Doręczeaia. ;illf't . 

Art. 139. § 1. Sąd dokonywa doręczeń przez W<l& .. 
nych, komorników lub pocztę; w miejsoowościatJh. zaś, 
w których nie jest wprowadzone stałe dostarcz,anie 110-
respondencji pocztowej, także przez organy gmirmy4h 
rad na.rodowych. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości mofe wydać w po-. 
rozumieniu z właściwymi ministrami rozporząd28nie, 
którego mocą także inne organy pańlstVłOwe obowiąiane 
b.,:ią dokonywać doręczeń sądowych. 

Art. 140. § L Pisma procesowe dovęca ~ w 0<1-
pjBie, orzeczenia zaś - w wypisie. ! 

§ 2. Doręczenia aokonywa się stronie lUD jej usta
wowemu przedstawicielowi, a gdy ci ustanowili pełn~ 
rnocnika procesowego lub osobę upoważnioną do ocibio-
ru pism sądowych, doręczenia dokonywa się tym <lSO

bom. 
§ 3. Podmiotom prawnym, które zastępuje Proku

ratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, doręcze
nia dokonywa się we właściwym urzędzie Prokuratorii 

Art. 141. § 1. Strona zamieszkała za gran.icą, je
~ nie ustanawia pełnomocnika do lPfI"owadzenia spra
wy zamieszkałego w Polsce, obowiązana jest wska:za~ 
:w Polsce pełnomocnika dla doręczeń. 

§ 2. W razie niewskazania pełnomocniika dla do ... 
ręczeń przeznaczone dla strony pisma sądowe pozo
,;t.awia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. 
O powyższym obowiązku strona winna być pouczona 
przez sąd przy pierwszym doręczeniu. 

§ 3. Przepisy paragrafów poprzedzających nie na
:ruszają postanowień umów międzynarodiYWych. 

Art. 142. § 1. Pełnomocnikowi procerowemu kai
ku osób doręcza się jeden egzemplarz pisma i załączni
ków. 

§ 2. Upoważnionemu przez kilku spółucZJeStników 
sporu do odbioru pism sądowych doręcza się po jednym 
egzemplarzu dla ka-hdego spółuczestnika. 

Art. 143. § 1. Strony: i ich przedstawiciele maj, 
obowiązek zawiadomić sąd o każdej zmianie swego za., 

mieszkania. 
§ 2. W razie zaniedbania tego obowiązku pozosta

wia się pismo sądowe w aktach sprawy ze skutkiem 
doręczenia. 

Art. 144. Doręczenia dokonywa się w mieszkaniu, 
w biurze, w lokalu przemysłowym lub handlowym, 
a w ich braku - tam, gdrie się adresata zastanie. 

Art. 145. Doręczenia szeregowym w czynnej słuz
bie wojskowej, milicji obywatelskiej i straży granicz.. 
nej dokonywa się przez władzę bezpośrednio przeło
Iloną· 

Art. 146. § 1. W dni niedzielne i ustawowo uzna
ne za święta powszechne, jako też w porze nocnej, do
ręczać można tylko w wyjątkowych przypadkach, za 
uprzednim zarządzeniem kierownika sądu. 

§ 2. Za porę nocną uważa się czas od godziny dzie
wiątej wiecz·orem do godziny siódmej rano. 

Art. 147. § 1. Jeżeli doręczający nie zastanie ad
resata w domu, może doręczyć pismo sądowe dorosłemu 
domownikowi, a gdyby go nie było - sąsiadowi lub 
dozorcy domu, jeżeli . ..QiOby te nie są przeciwnikami 
adresata w sprawie i podjęły się oddania mu pisma. 

§ 2. Dla adresata, którego doręczający nie zasta
nie w lokalu biurowym, przemysłowym lub handlowym, 
doręczyć można piSlllQ 2$Qbl~ t~~~ ~~4:Yd1liQgej. ' • 

'''-'- , .~.- ..... -~'" ' ' '-- '- , - - -'.~ :.. 

Art. 148. Doręc.zania korporacjo.:m., stowarzysze
niom, spółkom i zakładom dokonywa się w lcWu biuro
wym do rąk którejkolwiek z osób uprawnionych do 
przyjmowania pi'illl, w razie zaś mezastania takiej 080-"' 

by komukolwiek ~ personelu biurowego. 

Art. 149. § 1. W ;razie niemOŻllośd doręczenia 

w sposób, przewidziany artykuŁami poprzedzającymI, 
należy Z'lożyć pismo w urzędzie pocztoWym lub \V lo
kalu prezydium gminnej (miejskiej) rady narodowej, 
a zawiadomienie o tym przybić na drzwiach mieszkania, 
biura, lokalu przemyslowego lub handlowego adresata. 

§ 2. W razie odmO\vy przyjęcia pisma przez adre-' 
sata lub jego domownika, pozostaVl/"ia się je w miejscu 
doręczenia, a gdyby to było niemożliwe, składa się je----, 
uprzedzająco tym - w llrLęd:tie pocztowym lub w lo-. 
kalu :prezydium gminnej (miejsldej) rady narodow~. 

Art. 150. Doręczenia urzędom dokonywa się · de 
rąk ustanowionego do odbioru pism funkcjonari1.lSU 
lub przełożonego urzędu. 

Art. 15L Odbierający pismo stwierdza odbiór 
l jego datę podpisem własnoręcznym. Jeżeli tego uczy
nić nie może lub nie chce, doręczający sam oznacza da .. 
tę doręczenia oraz przyczynę braku podpisu. 

Art. 152. Adresat mO'Że odebrać pismo bezpośred
nio w sekretariacie sądu. 

Art. 153. § 1. Jeżeli stronie nieznanej li: miejsca 
pobytu ma być doręczony pozew lub inne pismo wyma: 
gające dokonania czynności procesowej, doręczenie mo
że nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego do 
zastępowania nieobecnego;. obowiązuje to aJ: do chwili 
zgłoozenia się strony lub osoby uprawniQD.~ do j.ej za
stępowania. 

§ 2. Przewodniczący ustanowi kuratora na WJ:lio... 
Eek stl'ony oraz ogłosi. o tym prze2 obwieszczenie pu,. 
hliczne w budynku sądowym i w lokalu p1"ezydium 
gminnej (miejskiej) rady narod9wej, w sprawach zaś 
wi~ wagi - nadto w piśmie urzęcloWjl11 przema
czonym do ogłoszeń, a według uznania także w gaz.e-
~ca I 

§ 3. Z chwil, doręczenia kuratorowi dorączenie 
uważa się za dokonane. Sąd może jednalI: skuteczność 
do~ ~('zenia uzależnić od upływu oznaczonego terminu 
od daty wywieśzenia ob~eszczenia w budynku sądo
wym. 

§ 4. Koszty połączone z ogloszeniem oraz z \.!sta
nowieniem i czynnościami kuratora ponosi na razie 
5trona, która tego zażądała. 

§ 5. W sprawach o ws~elki-e roszczenia alimenta
cyjne, jak również w sprawach o ustalenie ojcostwa 
i o zw-iązane z nim roszczenda, przewodniczący pi"Zed 
ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne do
chodzenie w celu ustalenia miejsca zamieBZkan.ia . lub 
pobytu pozwanego. 

§ 6. Przepis artykułu ni.niej-szego stosuje się rów
nież do korporacyj, stowarzyszeń, spółek i zakładów, 
które nie mają przedstawicieli alb,O których przedsta
wiciele nieznani są z miejsca pobytu. 

Art. 154. § 1. W przypadkach, w których ustano
wienie kura.tora w myśl arty-kulu pop'rzedzaj~cego nie 
jest wymagane, pismo doręcza się skonie niezn.anej 
z miejsca pobytu pr7leZ wywiesxenie w: budynku sądO
wym (obwieszczenie publiczne). 

§ 2. Z upływem miesiącą Qd :wywieszenia uważa 
mę d9.ręcz~w.,~ :l:!! dQk@..~ 
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Art. 155. Strona, żądająca doręczenia pisma p·rzez 
;wywieszenie w budynku sądowym lub do rąk kuratora, 
.tJbowiazana jes t upi"2.wdopodobnić, że miejsce pobytu 
~rzeci\~nika jest nieznane. 

Art. 156. Gdy się okaż.~ , że żądanie us.tanowi€nia 
kuratora lub wywieszenia pisma było nicuza.sadnione, 
ł'''ld zarządzi dor<~czenie pisma w sposób właś.::iwy, a VI 

miarę potrzeby zniesie na 'wniosek stl'ony interesowa
Ile j post~powanie, przeprowadzone z ucLz:ialem kura
'wra. 

Art. 157. Vi toku sprawy adwokaci mogą doręczać 
sobie nawzajem pisma bezpośrednio za potwierdzeniem 
odbioru i oznaczeniem da ty. 

Art. 158. Sposób doręczenia pism sądowych oso
bom, zamieszkałym za granicą, oraz osobom, pO'"~osta

~ącym w służbie dyplomatycznej państw obcych, tu
'łlzież osorJOm u nich mieszkającym określi rozporządze
nie Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Zagrani<!ZinYch. 

R o ~ d z i a ł nI. 

Posledzeniasądowe. 

Art. 159. § 1. Posiedzenie sądowe wyznacza prze- .. 
~dniczący na wniosek strony interesowanej lub z urzę
du, a o dacie posiedzenia zawiadamia strony przez wez
wanie lub ogłoszenie podczas rozprawy. 

§ 2. Stronie, na posiedzeniu nieobecnej, należy 

'W' każdym razie doręczyć wezwanie na posiedzenie na
stępne. Wezwanie powinno być doręczone przynajmniej 
na tydzień przed posiedzeniem; w przypadkach pilnych 
termin ten może . być skrócony. 

Art. 160. W wezwaniu na posiedzenie ozn.aeza się~ 
1) imię, nazwisko i zamieszkanie wezwanego; 2) sąd, 
miejsce i czas pos!edzenia; 3) strony i przedmiot sprawy; 
I) cel posiedzenia; 5) skutki niestawiennictwa. 

Art. 161. Posiedzenia sądowe odbywają się w bu
dynku sądowym, a w pos.zczególnych przypadkach i po
~a tym budynkiem, jeżeli to ułatwia przeprowOOzenie 
e;prawy lub przyczynia się znacznie do zaoszczęd:z.ania 
kosztów. 

Art. 162. § 1. Posiedzenia wyznaczone Da roz
prawy są jawne. 

§ 2. Wstęp na &\lę sądową mają osoby dorosłe 
l nieuzbrojone, chyba że noszenie broni wynika z obo
Wiązku służbowego. 

Art. 163. § 1. Sąd z urzędu uchyli jawność wago 
posiedzenia lub jego części i odbędzie je przy drzwiach 
zamkniętych, jeżeli jav\'Ilość zagraża począdkowi pu
blicznemu lub dobrym obycżaj o:n. 

§ 2. Sąd może uchylić jawność również na wnio
sek strony, jeżeli podane przez nią przyczyny uzna za 
;uzasadnione lub też jeżeli roztrząsane być mają szczegó
ły życia rodzinnego. 

Art. 154. Rozprawa dotycząca wniosku o uchyle
nie jawności odbywa się przy drzwiach zamkniętych. 
Fostanowienie swe sąd ogłasza publicznie. 

Art. 165. § 1. Podcz.:ls rozprawy, odbywającej się 
przy drzwiach zamkniętych, mogą być obecne na sali 
6trony, ich pełnomocnicy oraz osoby zaufania, po dwie 
E każdej strO:ly . 

;<; 2. Ogłoszenie 'wyroku odbywa się publicznie. 
iht. 166. § 1. Przewodniczący otvviera, prowadzi 

ł zamyka posiedzenie, udziela głosu, zadaje stronom, 
hiadkom i biegłym pytania, upoważnia do zadawania 
'Pytań i ogłasza orzecr.enia sądu. 

§ 2. Przewodniczący rflOŻe odebrać glos stronom, 
jeżeli go nadl!żywaj c1 , j 2k również uchylić pytania, za
daw3mł stroYlom, ś',vi adkom h~b hiegłym, j~żeli je uwa
ża za niewłaśdwe lub zbyteczne. 

Art. 167. Sąd naWEt mimo zgodnego wniosku 
s tron może odroczyć posiedzenie tylko z , 'ważnęj przy
czyny. 

Art. 168. § 1. Na k~ .. żdym posi edzeniu sądowym 
protokolant pod kiE'r unkiem -przewoQ.Y}icząe2'go s})isuje 
protokół. 

§ 2. Przy wydawaniu wyroków zaocznych zamiast 
protokołu wystarczy zaznaczenie w aktach, że pozwany 
nie stawił się na posiedzenie, nie żądał przeprowadze
nia rozprawy w swej nieobecnDŚci ani też nie złożył 
żadnych wyjaśnień. 

Art. 169. § 1. Protokół powinien zawierać: 

. 1) oznaczenie sądu, miejsca i daty posiedzenia, naz
wiska sędziów, protokolanta, prokuratora, stron 
1 obecnych na . posiedzeniu przedstawicieli oraz 
oznaczenie sprav.'Y tudzież wzmiankę co do jaw
ności l'00piLa wy; 

2) przebieg posiedzenia, a w. szczególności faktyczne 
twierdzenia i wnioski stron, wyniki pootępowania 
dowodowego oraz wymienienie zarządzeń !I. orze
czeń, ogłoszonych na rozprawie; zamiast podania 
twierdzeń i wniO&.1{ów protokół może powołać się 
na pisma , przygotowawcze; 

J) okoliczności, Wpływające na umorzenie lub roz
strzygnięcie sprawy (ugoda, zrzeczenie siE: lub 
uznanie, cofnięcie, zmiana, rozszerzenie lub ogra
niczenie . żądania po-zvvu). 

§ 2, Protokół podpisują przewodniczący i proto
kolant. 

Art. 170. § 1. Protokół może być spisany pismem 
~ograficznym. W tym przypadku protokolant, nie
zwłocznie po zakończeniu rozprawy, przełoży stenogram 
!la zwykłe pismo czyniąc adnotację, jakim posługiwał 
5ię systemem stenograficznym. 

§ 2. Na wniosek strony sąd może na jej koszt po
wołać Jako protokolanta przysięgłego stenografa bądź 
też wiarygodną ~ę, biegłą w piśmie stenograficznym, 
po odebraniu od niej przyrze<:7....enia, że sumiennie wy ... 
kona powierzone jej czynności. Przepis paragrafu po
przedzającego ma tu odpowiednie zastosowanie. W ro
Ue potrzeby można powołać kilku stenografów. 

§ 3. Protokół spisany pismem stenograficznym 
podpisuje stenograf, a przekład protokołu na zwykłe 
pi~mo podpisuje przewodniczący i stenograf. 

Art. 171. Strony mogą żądać w terminie tygod~ 
niowym od posiedzenia sprostowania lub uzupełnienia 
protokołu, przy czym od zarządzenia przewodniczącego 
można odwołać się do sądu. 

Art. 172. VI toku posiedzenia stronom wolno 
oświadczenia, wnioski, uzupełnienia i spros~owania za
mieścić w załączniku do protokołu. Gdy stronE: zastę

puje adwokat, przewodniczący może zażądać takiego 
załącznika. 

Art. 173. Strony mogą w toku posiedzenia wyt
knąć obrazę przepisów postępowania żądając wpisania 
odpowiedniego zastrzeżenia do p1'otokołu. Stronie, która 
zastrzeżeńia nie zgłosiła, n ie służy prawo czynienia 
w tym względzie zarzutów, chyba że pogwałcone zosta
ły istotne przepisy p06t~owapja. 

• 
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R o z d z i a ł IV. 

Terminy. 

Art. 174. R '~~ t erminu, wyznaczoneg,o ;:: ;.-zez &1d 
lub przewodniczącE:;;O (tenninu SWlowego), ro,:p0czyna 
się od ogłoszenia posi;ano'.vieni:t ; w przypadku z'i:Ś, gdy 
kodeJr..s pncwiduje d J r <:cz'2p.ie postanowienia s t"oi'lie 
z urzędu - od cl:lty cloi'ęcz2D1C! . 

Art. !"i5. OcIdanie p :sma w polskim urzęd:;;.ie pocz~ 
't<)wym jest rówrwzr,aczrlt.> z w !ll'es:eniem go do sądtL 
Stosuje się to również do pozwu. 

Art. 176. Przewodniczący m o:':? z ważnej przy
CFJyny przedłużyć lub skrócić termin sądowy na wnio
sek, zgłoszony przed upływem tenninu, nawet bez wy
:lłuehania strony przedwnej. 

R o z d z "i a ł V. 

Uchybienie i p:rzywrócen.i.e termi.nu. 

Art. 177. § 1. Czynność procesowa, podjęta przez 
stronę po upływie terminu, n:'e ma mocy prawne j. 

§ 2. Skutek uchybienia terminu następuje s<lm 
przez się, ehyba że w poszczególnych przypadkach za
leży od wniosku strony. W tych przypadkach mO'.lna do
pehrić czynności, która miała być w terminie dokonana, 
dopóki strona przeciwna nie zgłosiła odpowiedniego 
wniosku, a w razie zgłoszenia go, dopóki sąd nie zamk; .. 
nął co do tego wniosku rozprawy. 

Art. 178. § 1. Jeżeli strona nie dokonała w termi
nie czynności proc!i3owej .bez swej winy, sąd na jej 
wniosek postanowi przywrócenie terminu. 

§ 2. Przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli 
uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnyc.lt dla 
strony skutków procesovvych. • 

Art. 179. § 1. Pismo z wnioskiem o przywróce-
nie terminu powinno być wnies ione do sądu, w którym 
czynność miała być dokonana w ciągu tygodnia od 
czasu ustania przyczyny u chybienia terminu. 

§ 2. W piśmie tym należy uprawdopodobnić oko. 
li=ości, uzasadniaj ą('e wniosek. 

§ 3. R6~vnocze§nie z w!lioskiem strona powhma 
dopeŁ'lić cZyl1nosCl procesowej . 

Art. 180. Spóźniony lub z ustawy niedopuszczalny 
wniosek o przywrócenie t erminu sąd odrzuci b ez roz
prawy. Wniosek nie od:rzucorcy s ąd rozstrzygrde p o prze
!prowadzeniu rozprawy. Vi raz~e U\vzględnienia w-;'liosku 
sąd może n atych m Last przystąpić clo r ozpoznania sprawy. 

Art. 181. Zgłoszenie wniosku o przyvVfócenie n ie 
"VI-'"Strzymuje postępo\vE!nia w s -,mej sprawie ani wyko
n ?Jlia orLeczenia, chyba że S1d s t c~:;')wnie do okolicz
ności wstrzyma postępowa:-lie Llb wykonanie orze
czenia. 

Art. 182. Strona Żąd:1 j ąca przywrócenia ponosi 
kOf,'Zty postępowania w p'r:i:~dnllocie przywrócenia. 

. Rozdział VI. 

Zawieszenie postępowania. 

Art. 183. § 1. Sąd zawiesza postępowanie: lJ w razi'.ł śmierci strony lub przedstawiciela ustawo
, wego, w razie utraty przez nich zdolności proce.so. 
\ wej, jak również w razie u traty pr~ przedstawi .. 

, ~li J1StąWQW~gQ ~~8.Q przy'n;U.Qt~i. . 

2) w razie zaprzestania czynności przez sąd \ovs:m'c",:( 
wojny lub innych przeszkód. 
§ 2. Za,vieszenie ma m oc prawną od chwili po

wYższy~h zdarzeń. 
Art. 184. Zdarzenia, w s>:nnne w pkt 1 artykułu 

. poprzedzaj ącego, nie wstrzymuj,! wydania: orzecz'cn:ia, 
jeżeli zaszły po zamknięciu rozpr2,wy, 

Art. 185. § 1. W razie śmierci st rony - strona 
przeciwna lub sp6łuczestnik sporu żądać mogą wezwan 'a 
wsl{azanych przez siebie osób jako s~)adkobierc6w zIT'taY

ł4?go. Po wezwaniu tych osób na rOZl'l.rawę s ąd posta
nowi podjęcie dalszego postępowania, jeżeli' ich Iprzy
miot spadkobierców będżie udowodniony. 

§ 2. Jeżeli j ednak ten ich przymiot n ie będzie 

udowodniony lub j '~że1i spadkobiercy zmarłego nie są 
znani, sąd postanowi podjęcj,e dalszego ipOstępovmnia P i) 

w ezwaniu kuratora spadku lub wyk onawcy t estamen·:u, 
u prawnionego do prowadzenia sporu. W braku taki'C,,h 
osób strona przeciwna lub spółuczesLrlik sporu mo;( ą 

żądać we właściwej drodze ust,mowienia kuratora spa(.
ku i wezwania go do wstąpienia do sprawy, po czym 
na posiedzeniu niej awnym sąd wydaje p ostanuwien:e 
o podjęciu dalszego postępowania. 

Art. 186. W r azie utraty zdolności procesowej 
prz.ez stronę lub przedstawiciela ustawowego tudzież 
w razie jego śmierci lub utraty przeZeń tego przymiotu 
strona przeciwna lub spółuczestnik sporu mogą żądać We 
właściwej drodze ustanowienia przedstawiciela ustawo
wego dla strony i wezwania go do wstąpienia do spra
wy, po czym na posiedzeniu niejawnym są~ wydaje po
stanowienie o podjęciu dalszego postępowania. 

Art. 187. W ' raz ie śmierci pełnomocnika ptOć:eso~ 
wego p<lstępowanie może się toczyć dalej dopiel'o po 
wezwaniu strony niestawającej. Wezwanie doręcza się 
stronie w miejscu jej rzeczywistego zamieszkania. 

Art. 188. Sąd zawiesi postępowanie, gdy stronie 
ogłoszono upadłość, a spór dotyczy przed..rniotu należą
cego do masy. Postępov/anie może być podj ęte do-piero 
po wezwaniu zarządcy masy upadłości. 

Art. 189. Sąd zawiesi postępowanie na wniosek 
spadkobiercy, j eżeli przeciwko niem'] toczy się spór 
o przedmiot należący do spadku, a nie upłynął j eszcze 
termin do złożenia o.świadcz€!T!ia o przyjęciu lub odrzu
ceniu spadku. Post~pow:mie może być na wniosek któ
rejkolwh,k strony podjęt.e dopiero po złOŻeniu oświad
czenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku aJbo po upły
wJ.e terminu do złożenia takiego ośwbaczenia. 

Art. 190. Sqd zawiesi r6vmież post.ępowanie, j eżeli 
strona lub jej przec1~/cilwi ciel u ~ ~_aw0wy p2lni slużbę 
wojskową w czasie wojny lub też znajduje się w miej
,scovJoki, pozbawionej wskutek Indzwycza jnych vl yda
l'z<eń komunikacji z :-:iedzibą sądu. 

Art. 191. Sąd moż,e równ 12ż z~n'1iesić pC)::tępowa.

n ie w nas t ępujących pl'zyp"d::ach: 
1) jeżeli r ozstrzygnic;cie sprawy zależy od wyniku in

n ego procesu; 
2) jeżeli osoba trzecia zapozwała ()bi~ st.rony o ten sam 

prze dmiot sporu (int2'l'wen cja główna) ; 

2.) jeżeli rozstrzygnięcie spravły zalE:Zy od uprzedniego 
orzeczenia władzy admirtistracyj nej ; 

4) jężeli uj::rwni się czyn, k tóreg o us talenie Y'f drodze 
kanlej lub dyscyplinarnej m e'globy wywrzeć wpływ 
na rozstrzygnięcie sprawy cyvvilnej. 
Art. 192. § 1. W przYiJ2dkach artykułu p oprz€ 

dzającego zawieszenie postępowania trw a aż do czasu 
uprawomocnienia się orzeczenia sądowego lub admin~
stracyjnego. Sąd może jednak i przedtem , stosowni.e do 
Qk2li~~ wdj<lĆ d~ę postępowanie. 
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§ 2, . Jeżeli postępowanie- karne, dyscyplinarne 
lub administracyjne nie jest jeszcze rozpoczęte, a jego 
rozpoczęcie zależy od wniosku strony, sąd zakreśli jej 
termin do wszczęcia postępowania, a w innych przypad
kach może zwrócić się o to do właściwej władzy. 

Art. 193. Sąd postanowi podjęcie dalszego :postę

powania, gdy ustanie przyczyna zawieszenia. 
Art. 194. We wszystkich wyżej przewidzianych 

przypadkach zawieszenia terminy nie biegną i zaczynają 
biec od początku dopiero z podjęciem postępow~nia. 

Terminy sądowe w miarę potrzeby będą wyznaczone na 
nowo. 

Art. 195. § L Sąd może zawiesić również postę

powanie na zgodny wniosek obu stron. W tym przypad
ku dalsze postępow,mie mOże być na wniosek którejkol
wiek ze stron podjęte dopiero po upływie czasu przez 
:nie oznaczonego, nie wcześniej jednak jak z upływem 
trzech miesięcy od chwili zgłoszenia wniosku o zawie
szenie. 

§ 2. Zawieszenie z takim samym skutkiem nastę
puje w razie niestawiennictwa obu stron na rozprawie, 
o ile kodeks w przypadkach szczególnych inaczej nie 
stanowi, jak również w przypadku niestawiennictwa 
powoda, który nie żądał rozpoznania sprawy w swej 
nieobecności, pozwany zaś nie zgłosił wniosku o roz
poznanie sprawy. 

Art. 196. Zawieszenie, przewidziane w artykule 
poprzedzającym, wstrzymuje bieg terminów sądowych, 
y t 6re Lopiero z podjęciem postępowania biegną dalej. 
Bieq' termmów ustawowych nie ulega wstrzymaniu. 

Art. 197. Sąd, zawieszając postępowanie, moźe 
również na wniosek powoda zarządzić zabezpieczenie 
powóc';:twa. 

Art. ISS. § 1. Sąd umorzy postępowanie, zawie
l>Zone na zgodny wniosek stron lub wskutek ich niesta
wiennictwa, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie 
został zgłoszony w ciągu lat trzech od daty postanowie
nia (l zawleszej1iu. 

r, 2. Umorzen'e postępowania w pierwszej instan
cji n ie pozbawia powoda prawa wytoczenia ponownego 
powództwa, jednak poprzedni pozew nie przerywa prze
dawnienia. Umorzenie postępowania w drugiej instancji 
poworluje um'awomocnienie się wyroku pierwszej in-
Ilta r ' ji. . 

Z umorzenic:m postępowania umarzają się 
także kosztv obu stron w danej instancji. 

Art. 199. Postanowienie o zawieszeniu, - podjęciu 
i umorzeniu postępowania może zapaść bez rozprawy. 

DZIAŁ II. 

Postępo:w:mie przed sądami p!erwszej instancji. 

R o z d z i a ł l. 

Pozew. 

Art. 200. § 1. Pozew powinien czynić zadość wa
runkom pisma procesowego, a nadto zawierać: 

1) dokładnie określone żądanie, 
czenia majątkowe - także 
przedmiotu sporu; 

a w sprawach o rOS2-
oznaczenie wartości 

2) przytoczenie okoliczności 
cyc h żądanie, a w miarę 
również właściwość sądu. 

fc:ktycznych uzasadniają

potrzeby uzasadniających 
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§ 2. Ponadto pozew może zawierać wnioski o za .. 
bezpieczenie powództwa, o nadanie wyrokowi rygoru 
natychmiastowej wykonalności, o przeprowadzenie 
rozprawy w nieobecności powoda, o wydanie wyroku 
zaocznego. 

Art. 201. W pozwie można również zgłosić 
wnioski: 
1) o zawezwc\l1lie na rozprawę wskazanych przez !po

woda świadków i biegłych; 
2) o polecenie pozwam~mu dostarczenia na rozprawę 

będącego w jego posiadaniu a potrzebnego do prze
prowadzenia dowodu dokumentu lub przedmiotu 
oględzin; 

3) o zażądanie na rozpra\vę dowodów, znajdujących się 
u władz, w urzędach i u osób trzecich. 
Art. 202. Powód może dochodzić jednym pozwem 

kilku roszczeń przeciwko temu samemu pozwanemu, je
żeli nada.i.ą się do tego samego trybu postępowania oraz 
jeżeli sąd jest właściwy ze względu na ogólną wartość 
roszczeń, a nadto, gdy roszczenia są różnego rodzaju, 
o tyle tylko, o ile sąd nie jest niewłaściwy dla którego
kolwiek z tych roszczeń VI myśl przepisów o właściwo
ści bez względu na wartość przedmiotu sporu. 

Art. 203. Pozew o wydanie lub odebranie przed'" 
miotu najmu lub dzierżawy w terminie, w którym na" 
jem lub, d:z;ierźawa wygasa, można wnieść do sądu 
jeszcze przed tym terminem. 

Art. 204. § 1. Strona działająca bez adwokata 
w przypadkach, gdy zwolniona jest od opłat sądowych 
lub korzysta ze zwolnienia od kosztów sądowych, może 
ustnie zgłosić powództwo w sądzie właściwym lub 
w sądzie powiatowym swego miejsca zamieszkania, cho
ciażby sąd ten nie był właściwy do rozpoznania spra
wy. 

§ 2. Sąd stos.ownie do okoliczności zwróci powodowi 
uwagę bądź na niedopuszczalność powództwa z przy
czyn formalnych, bądź pa oczywistą jego bezzasadność. 

§ 3. W razie zgłoszenia powództwa w . sądzie nie
właściwym do rozpoznania sprawy, sąd ten przesyła 

niezwłocznie akta sądowi właściwemu. 
Art. 205. Z chwilą doręczenia pozwu !powstają 

następujące skutki procesowe: 
1) powód nie może wytoczyć w toku sprawy powódz

twa przeciwko pozwanemu o to samo roszczenie 
w tym samym lub innym sądzie; 

2) pozwany może wytoczyć powództwo wzajemne prze-
. ciwko powodowi w odpowiedzi na pozew, a jeżeli 
odpowiedzi nie wniósł - nie później jak na pierw
szej rozprawie albo w sprzeciwie od wyroku za
ocznego; 

3) zbycie w toku sprawy rzeczy lub roszczenia, obję
tych sporem, nie ma wpływu na _dalszy bieg spra
wy; jednak nabywca nie może wejść na miejsce 
zbywcy bez zezwolenia strony przeciwnej. 

Art. 206. § 1. Zmiana powództwa jest dopusz
czalna, . jeżeli nie wpływa na właściwość sądu. 

§ 2. Gdy powód występuje w toku sprawy z no
wym roszczeniem, skutki, przewidziane artykułem po
przedzającym, rozpoczynają się z chwilą, w której rosz
czenie to powód zgłosił podczas rozprawy w obecności 
pozwanego. 

Art. 207. § 1. Sąd odrzuci pozew w razie niedo
puszczalności drogi procesu cywilnego, w razie niewłaś
ciwości sądu tudzież gdy z treści pozwu wynika, że 
sprawa już się toczy między tymi samymi stronami o to 
samo roszczenie lub że została osądzona; w braku zaś 
zdolności procesowej powoda, braku ustawowego jego 



przedstaWJicielstwa lub upowaznlenia przedstawiciela 
do prowadzenia sprawy - wówczas, gdy brak nie bę
dzie uzupełniony zgodnie z przepisami niniejszego ko
deksu. 

§ 2. Postanowienie sądu może zapaść na posiedze-
n,iu niejawnym. 

Art. 208. 'V razie odrzucenia pozwu z powodu nie
właściwości sądu powód może wnieść pozew odrzucony 
do sądu właściwego w ciągu tygodnia od uprawomoc
nienia się postanowienia odrzucającego. Wówczas skutki 
poprzedniego wniesienia pozostaj ą w mocy. 

Art. 209. § 1. Pozew może być cofnięty bez zez
,,,-,olenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozpra'vvy, a je
żeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszcze
nia - aż do wydania wyroku. 

§ 2. Pozew cofnięty uważa się za niebyły; jednak 
powód zwróci pozwanemu na jego żądanie koszty, o ih 
sąd już przedtem nie orzekł .prawomocnie o obowiązku 
uiszczenia ich przez pozwanego. W razie cofnięcia pozwu 
poza rozprawą prze\vodniczący odwoła wyznaczoną 

rozprawę i o cofnięciu zawiadomi pozwanego, który 
może w terminie ' dwutygodniowym złożyć sądowi spis 
kosztów. 

§ 3. Gdy przedmiotem powództwa są prawa nie
majątkowe, 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 zinte
resem Państwa Ludowego, ani z interesem osób upraw
nionych. 

Art. 210. § 1. Powództwo wzajemne jest dopusz
czalne, jeżeli roszczenie wzajemne pozwanego jest 
w związku z roszczeniem powoda lub nadaje się do po
trącenia. 

§ 2. Pozew wzajemny wnosi się do sądu pozwu 
gJÓwnego. Jeżeli pozew wzajemny przekracza właści
wość rzeczową tego sądu, przekazuje on całą sprawę 

sądowi właściwemu do rozpoznania powództwa wza
jemnego. Oba powództwa podlegają łącznemu rozpoz-
naniu. 

§ 3. Przepisy dotyczące pozwu stosuje się i do 
pozwu wzajemnego. 

Art. 211. Sąd powiatowy może na wniosek pozwa
nego złożony aż do zamknięcia rozprawy przekazać 

sprawę sądowi wojewódzkiemu, jeżeli pozwany wyto
czył przeciwko powodowi prżed tym sądem powództwo 
wpływające na roszczenie powoda bądź dlatego, że ma 
z nim ścisły związek, bądź dlatego, że roszczenia stron 
nadają się do potrącenia. 

Rozdział II. 

Rozprawa. 

Art. 212. § 1. Przewodniczący wyznaczy termin 
rozprawy równocześnie z zarządzeniem doręczenia 

pozwu i stosownie do potrzeby wyznaczy sędziego spra
wozdawcę· 

§ 2. Termin rozprawy powinien być tak wyzna
czony, aby pomiędzy doręczeniem _wezwania a dniem 
rozprawy upłynęło w sądzie wojewódzkim przynaj
mniej siedem dni, a w sCjdzie powiatowym - przynaj
mniej trzy dni. 

Art. 213. § 1. Pozwany może przed pierwszą roz
prawą wmesc odpowiedź na pozew. 

§ 2. W sprawach zawiłych i w sprawachrpzra
chunkowyeh przewodniczący może przed rozprawą za
rządzić wniesienie odpowiedzi na pozew lub także wy
micmę przez strony dalszych pism przygotowawczych, 
przy czym oznaczy porządek składania pism, termin, 
w którym pisma złożyć należy, i okoliczności, które 
mają być wyjaśnione. W toku rozprawy wymianę pism 
może zarządzić sąd. 

Art. 214. § 1. Przewodn.iczący może, stosownie 
do okoliczności, przed rozprawą wydać n.a podstawie 
pozwu i pism przygotowawczych następujące zarzą
dzenia: 
l) wezwać strony do stawienia się na rozprawę oso-' 

biście lub przez pełnomocnika, polecić przedsta
wienie dokumentów, przedmiotów oględzin, ksiąg, 
planów itd.; 

2) zażądać na rozprawę od władz, urzędów i osób ząu
fania publicznego znajdujących się u nich dowodów, 
jeżeli strona sama dowodów tych otrzymać nie 
może; 

3) wezwać na rozprawę wskazanych przez strony 
świadków i zażądać od nich dostarczenia dok).l
mentów, potrzebnych do wyjaśnienia zeznań; 

4) wezwać na rozprawę osoby, powołane zgodnie przez 
strony na. biegłych. 

§ 2. Przewodniczący może ponadto, w razie ko
niecznej potrzeby, zarządzić oględziny jeszcze przed 
rozprawą· 

Art. 215. Każda ze stron może w piśmie proceso
wym żądać przeprowadrenia rozprawy w jej nieobec
ności. 

Art. 216. § 1. Rozpmwa odbywa się w ten sposób, 
że po wywołaniu sprawy strony - najpierw powód, 
a potem pozwany zgłaszają ustnie swe żądania i wnioski 
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 sprawy zgodnie z prawdą 
i bez zatajenia czegokolwiek. Każda ze stron obowią
zana jest do oświadczenia się co do twierdzeń strony 
przeciwnej dotyczących okoliczności faktycznych. 

§ 3. Ponadto rozprawa obeilJluje stosownie do 
okoliczności postępowanie dowoaowe i roztrząsanie 
jego wyników. 

Art. 217. Gdy zachodzi potrzeba przedstawienia 
stanu sprawy na podstawie akt, uczyni to przewodni
czący lub wyznaczony sędzia sprawozdawca. 

Art. 218. § 1. Przewodniczący, nie dopuszczając 
do rozwlekłości i zbaczania od przedmiotu, powinien 
dążyć do tego, ażeby rozprawa wszechstronnie wyświe
tliła punkty sporne i aby w miarę możności mogła być 
ukończona bez odroczenia. 

§ 2. Sąd nie jest związany uznaniem pozwu. Może 
jednak poprzestać na uznaniu, jeżeli znajduje ono uza
sadnienie w okolicznościach sprawy. 

Art. 219. Rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli sąd 

stwierdzi nieprawidłowość w doręczeniu stronie wez
wania tudzież jeżeli n\eobecność strony jest . wywołana 
wydarzeniem żywiołowym lub inną znaną sądowi prze
szkodą, której nie można przezwyciężyć. 

Art. 220. § 1. Rozprawa ulega odroczenłU rów
nież w przypadku, gdy ujaWni się, że nie występują 
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w spraWie w charak terze pozwany..ch wszystkie osoby. t6 .. formalnych. sąd. przystąpi. do rozpoznania istoty 
przeciwko którym sprawa powinna si~ toczyć łącznie. ,. c;pra-wy i rozstrzygnięcie co do nich zamieści w wyroku. 

/) 2. Jeżeli nie zostały z<lpo7.w ane wszystkie osoby, Art. 230. Jeżeli sąd uzna SW0ją niewłaściwość. 
przeciwko którym t ylko łącznie spraw~ może się to- przekaże spTawę na wnios~k powoda sądowi przezen 
czyć, sąd wezwie osoby n ie zapozwane do \vzięcia w skazanemu. chyba ±e sąd t en jest oczywiście n ie
u dz iab w spr?v,i.e i doręczy im odpisy pism p roceso- właściwy. 

w ych i załączników. Wezwani~ do wzięcia udziału Art. 231. § 1. Przewodniczący powinien we właś-
w sDr:nvie Z?~tępuje pozy,anie. ciwej chwili, j eżeli to uważa za m-cżliwe, skłaniać stro-

·rut. 221. Jeż-eli powód w nieobecności p ozwanego n y do pojedl1ani~. Osno·.-ła u gody, zawari€j p rzed są" 
r OZfJZ2rz·a lub zm ienia żądanie pozwu albo zam hst p ier - dem, powinna być wciągnięta do p rotokoh.l r ozpTawy 
w oLne.;o pl'ZeCh~1iGtu spor u żąda j ego wartości lub in- i , s twierdzona podpism"d s tron, a w razie niem':)i..11.ości: 
n ego przed:miotu, ,vinien uczY'i.i ć to na piśmie, a w ów- podpisania - przez sQd. 
czas r ozpraYva oulegnie odroczeniu i pismo b t;dz:i,e dorę- § 2. W przypadkach, w których do skuteczności 
CZione pozwanemu. cofnięcia poz'wu or az zrzeczenia s ię lub ogral"J.czenia 

Art. 222. Sąd może celem dokładniejszego wy jaś- roszczenia potrzebna jest zgoda sądu, zgoda ta vryma ... 
Ilienia przed9tawionego stanu sprawy zarządzić stawie- gana jest również do zawarcia ugody sądOWej. 

lrl ie się stron lub jednej z nich osobiście albO przez peł- Art. 232. § 1. Przewodniczący zamyka rozprawę, 
Ilom.ocnika. gdy sąd uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną. 

Ar t. 223. § 1. Strona może aż do zamknięcia roz- § 2. Można zamknąć rozprawę równie:i: .. przy-
prawy przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na padku., gdy ma być przeprowadzony jeszcze dowócJ 
uzasadnien ie swych wniosków lub dla odparcia twier- przez sędziego wyznaczonego lub przez inny sąd alb,> 
;dzeń i wniosków strony przeciwnej z zastrzeżeniem nie- ttŻ gdy ma być przeprowc,dzony dowód z aktów luh 
k orzystnych skutków, j akie według przepisów kodeksu wyjaśnień władz , a rozprawę co do tych d'.)wodów sąd 
mogą dla n iej wyniknąć z powodu działania na zwłokę uzna Z!l zbyteczną. 

łub niezasbsowa ni:l się do zarządzen przewodnicząrego Art. 233. Sąd może zamkniętą rozprawę otworzyć 
:i. postanowień sądu, na nowo, jeżeli potrzebn e są j eszcze dodatkowe wy-

§ 2. Sąd odrzuci środki dowodowe, jeżeli okolicz- jaśnienia stron lub do{htkowe dowody. 
noś ci s porne zostały już dostate<:znie wyjaśnione lub Art. 234. Od zar,:ądzcń przewodniczącego w toku 
jeże1i strona powołuje dowody jedynie dla zwłoki. rozprawy strony mogą odwolać się do !'lądu. 

Art. 224. § 1. Sąd może zarządzić oddzielną roz
prawę co do pozwu głównego i wzajemnego jako też co 
do jednego lub k ilku roszczeń, połączonych w jednym 
pozwie, czy to głównym, czy wza jemnym. . 

§ 2. Sąd może również zarządzić oddzielną roz
prawę co do r oszczenia, jakie pozwany przeciwstawia do 
potrącenia, j eżeli nie ma ono związku z roszczeniem 
pozwu głównego, 

Art. 225. Sąd może zarządzić łączną rozprawę 

i wydać łączne orzeczenie w toczących , się przed nirn. 
s prawach, j E'żeli są one z sobą w związku lub mog~y 

być objęte jednym pozwem . 
Art. 22G. 

wszystkim do 
n ycl1 

Sąd może ograniczyć rozprawę przede 
zarzutów formalny ch lub pyt?ń wstęp-

Art. 227. Zarzut niE'właściwości sądu i zarzut, że 
ro~tr7'ygnięcie spr2.wy nć!l eży do sądu polubownego, 
pozwany powinien zgIosi6 i należycie uzas..-::lcbić prz2d 
",,/daniem się w spór co do istoty sprawy, p od utratą pra
"va l~orzystania z t y ch zarzutów w ~blszym postępo
;\van i " , 

hrt. 228. W każdym s t<lnie spr awy sąd b ierze 
:z urzędu pod rozwagę: niedopuszczalność drogi p roce3u 
cywilnego; niewłaśc;iwość sądu, opieraj ącą się 11.;\ tym, 
iż sąd n ie mógłby być w~aśclwy nawet na p odstawie 
:um,ow.v s tron ; brak zdolności procesowej i należytego 
!Z2stępstwa lub tlpowa:i:nienia d\) prowadzenia sprawy; 
listnienie sporu sądowego o to samo roszczenie między 
;tymi samyrni s tronami; lpowagę rzeczy osądzclllej. 

A rt. 229. Pozwany n ie może odmówić wdania się 
.w spór co do istoty s prawy, chociaż wniósł zarzuty for
m alne. Odrzucając zru:zuty niedopuszczalności drogi 
:procesu cywilneg o, niewłaściwości sądu albo zarzut, że 
:rozstrzygnięcie sprawy należy do sądu polubownego.. 
sąd wyda oddzielne postanowienie i może wstrzymać dal .. 
:;ze rozpoznanie sprawy aż do prawomocnego rozstrzyg .. 
nięcia ,tych zarzutów. W razie odrzucenia innych zarzu,~ 

DZIAŁ III. 

Dowody. 

Rozdział 1. 

o dowodzie w ogólności 

Art. 235. P rzedmiotem dowodu stl fakty sporne. 
mające. dla sprawy istotne znacŻenie. 

Art. 236. § 1. Sąd może dopuścić dow M nawet 
111e powalany przez strony. \V razie potrzeby sąd może 
zarządzić odpowiednie dochodzenie. 

§ 2. W sprc,w::.ch o r oszcz2nia alim0nt acyjne sąd 
może z urzędu przeprowadzać stosowne dochodzenia dla 
ustalenia stanu m3jątkowe'go i zarobków stron. 

Art . 237. § 1. Fakty p o\vszechnie znan e nle vry
magają d owodu . Sąd bierze j e pod uwagę nawet b ez 
powołania się stron. 

§ 2. To S<1mo d 0tyczy faktó"N, 
urzęc1owrue, wszal~że sąd powJn!en 
zwrócić n a nie uwagę stron. 

z!lanych sądo·,lti. 

przy r ozprawie 

Art. 238. § 1. Nie wymagają l'ów nie* dowodu 
fakty, przyznane w przewodzie sądowym p.rzez stronę 

przeciwną na piśmie lub ustnie, j eżeli przy~lanie nIe 
jest sprzeczne z dO'Ncdami znajduj~ymi się w aktach' 
spra\'ry oraz nie budzi uz~sadnionych wątpliwości Co do 
jego zgodności z istotnym stanem rzeczy. 

§ , 2. Gdy strona nie wypowie się CO do faktów. 
przytoczonych prZe'L str on!! przeciwną. sąd uwzględ .. 
mając:: wyniki całej rozprawy może UZIl,ge fakty te ~ 
przyznane. 

Art. 23!ł. Jeżeli przyzncmi~ połączone jest z za-t 
strzeżeniami lub z tw.ierozeniaID1. dodatkowymi albo za-. 
6tało odwołane, sąd ocenia jego znaczenią Z :uw~qIi .. 
);U~em, pkoliczn:qś~ daneg() przypadku. " • 

• 



• 

DzienniK Ustaw~-=-N~r~4-.:.3_·'--':\c,.... _________ ..... k~::.."'., _ .. _y_·_-__ ·"'_-_'-:::.... _______________ --'--'--_P_oz. :"V 

Art. 240. Sąd ocenia znaczenie przyznania pozasą
dowego w związku z całością shmu faktycznego sprawy. 

Art. 241. Ustalenia faktyczne mogą być oparte 
także na okolicznościach bezspornych lub udowodnio
nvch gdy okoliczności te, wzięte pojedynczo lub ł ącz
n ie, ~sprawiedliwiają wnios::k o prawdziwości pewne
go, istotnego dla sprawy faktu (domniemanie faktyczne) . 

Art. 242. § 1. Sąd według' własnego przekonania na 
podstawie wsz.echstronnego rozwazenia zebraneg o ma
teriału ocenia wiarogodność i moc dowodów. 

§ 2. Sąd oceni na t ej samej podstawie, jakie nadać 
znaczenie odmowie przedstawienia dowodu lub przesz
kodom, stawianym w jego przeprowadzeniu wbrew po
stanowieniu sądu. 

Art. 243. Przepis artykułu poprzedzającego nie ma 
2astosowania do domniem.ań ustanowionych przEZ pra
wo (domniemań prawnych), jednak zachowu . · ~ moc przy 
ocenie dowodu przeciwnego, ilekroć praw o dowodu ta
ltiego n ie wyłącza. 

R o Z d z i a ł II. 

f'ostępmvauie dowcuvwe. 

Oddział 1. 

Przepisy ogólne. 

Art. 24,1. § 1. Postępowcmie dowodowe odbywa si ę 

VI zasadzi~ przed sądem orzekającym. Gdyby to nie 
było możliwe z powodu natury dOvvodu bądź gdyby t o 
było połączone z poważnymi niedogodnościami lub też 
;spowodowało zn:l'::zne koszty VI stosunku do przedmio
t u sporu - sąd orzekający zleci przeprowadzenie do
wodu jednemu ZG sv.rych s~dziów (sęd :da wyznaczony) 
lub s p.dovvi grodzkiemu (sąd wezwany) . 

§ 2. P rzeprowadzenie rlćiwodu za granicą, możli

vrie z zachowaniem przep:s6w niniejszego kodeksu, sąd 
orzekający zarządzi w drodze właściwej. 

Ar t. 24.5. IV post.anowieniu o przeprowadzeniu do
wodu sąd oznaczy fakty podlegaj ące stwierdzeniu, śro
d ek dowodowy i - stosownie do okoliczności sę
dziego lub sąd, przez który dowód ma być przeprowa
dzony, a n adto, o ile to jest możliwe, czas i m iejsce 
pn:e-prowadzenia dowodu. Wyznaczając sędziego sąd 

może mu pozostawić oznaczenie terminu. 
Art. %46. § 1. Jeżeli czas i m~ejsceprzeprowadze

nia dowodu n ie są wskazeme w postanowieniu, · strony 
będą o ruch osobno zawiadomione. 

§ 2. Nieprzybycie stron na .termin, wyznaczony do 
przeprowadzenia dowodu, n ie wstrzymuje czynnoscI są
dowej, chyba że obecność stron lub jednej z n ich okaże 
8ię, stos01vnie do okoliczności, konieczną . 

Art. 247. § 1. Protokół, zawierający przebieg po
stępowania dO\vodowego przeprow adzonego przed sę
dzią wyznaczonym lub sądem wezwanym, podpisują 
oprócz sędziego i protokolanta także osoby przesłucha
ne i strony obecne. 

§ 2. Odmowę lub niemożność podpisania stwier
dza się w protokole. 

Art. 248. § 1. 8~zia w yznaczony i sąd we2wany 
mają w z,:lkresie postępowania dowodowego prawa 
przewodniczącego i p'rawa sądu orzekającego. . 

§ 2. Nieprawidłowości w ich czynnościach strony 
mogą wytknąć nie później jak na najbliższej rozprawie 
pl'zed sądem orzekającym. 

Art. M!ł. Sąd onekająey może zarządzić powtó
rzenie lub uzupełnienie postępowania dowcdowego. 

Art. 250. § 1. Sąd nie jest związany swym po
stanowieniem dowodowym. Może je stcsownie do oko
liczności uchyli ć, uzupełnić lub zmlen i6. 

§ 2. Sąd może bez rozprawy zmienić lub uzupeł
nić swe p<)Stanowienie: o ile chod~i o nDwe fakty - za 
zgodą stron, o ile zaś chodzi o p rzeducha:1ie nowych 
świadków - na wniosek choćby jednej stro:q. 

§ 3. Sędzia wyzn3cwny i sąd wezwany mogą uzu
pełnić na wniosek strony p ostanQw ienie s<:<:l.1 orzekają
cego przez przesłuchanie nowych świadI.ów na fakty, 
wskazane w t ym p ostanowieniu. 

Art. 251. § 1. Jeżeli przeprowadzenie dowodu na
potyka na przeszkody, mogące trwać czas n]eokreślony, 
a lbo jeżeli dowód ma być przeprowadzcilY za grcmi cą, 
sąd może na wniosek jednej ze ' s tron oznRczyĆ termin 
do przeprowadzenia dowodu. Jeżeli w l.erm!nie d s'.vodu 
nie przeprowadzono, sprawa toczyć si ę b~cl zie d3Jej bez 
tego dowodu. 

§ 2. Po upływie zakr8§lonego terminu dowód ten 
może być jeszcze przeprowadzony tylko wó-.vczas, jeż-e-li 
postępowanie przez to . się n ie przeciągnie . 

Art. 252. Zachowanie szczegółov,rych przeplsow 
o postępowaniu d owo<:lo\\'Yffi n ie jest koni e-czn.e, i lek.roć 

ustawy przewidują uprawdopodobnienIe z;,miast do
WGdu. 

Oddział 2. 

Dokum.enty. 

Art. 253. Dokumenty, sporz~dzen e prz'ez władze, 

urzędy i osoby zaufania publicznego w żć1kresie ich 
działania, stanowią dowód tego, co uczestniczące 

w czynności osoby oświadczyły lub co ZClsta.ło urz~dow

n ie zaświadczone. 
Art. 254. Dokume!lty publiczne, sporządzone przez 

władze lub urz~dy państw obcych, powinny być w ra 
zie sporu co do ich autentyczności u wierzytelnione 
p rzez właściwego posła lub kcnsula :polskiego z.a gra
nicą a lbo przez Ministerstwo Spraw Zagr anicznych, 
o ile trC'okta ty nie stanowią inaczej. 

Art. 255. Dokument prywatny 
tego, że zawarte w nim oświad(.'Z~nie 
by, która go podpiSała. 

stanowi dowód 
pochodzi od oso-

Art. 256. Dowód przeciwny· co do oświadczeń, zło
żonych w dokumencie publicznym lub prywatnym, n ie 
jest wyłączony, jednak p'Jmi ędzy u czestnikami czyn
ności stwierdzonej dokumentem dowód ze świadków 
n ie będzie dopuszczony przeciwko osnowie lub ponad 
osnowę dokumentu. 

Art. 257. Dokument, p:rzedstawiony p rzez ~edną 

ze stron, może służyć jako dowód na korzyść przed.w
nika, choćby strona, która dokument przedstaw1ła, 
zrzekła się go następnie. 

Art. 258. § 1. Strona, powołująca Się lH doku
m ent, p owinna go złożyć sądowi w oryginale, chyba że 
5~rona przeciwna poprzestanie na odpisie , a sąd n ie za
żąda oryginalu. 

§ 2. Jeżeli tylko część dokumentu ma związek ze 
sprawą, sąd po przejrzeniu go może okazać s trcTlie p rze
ciwnej tylko odpowiednie ustępy z dokumentu. 

Art. 259. § 1. Kc.żda strona na żądanie drugiej 
lub sądu obowiązana jest przedstawić znajdujący się 
w i ei posiadaniu rlokument, stanowiący dowód Akolicz
ności spornej międzY stronami. 
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§ 2. Stronie wolno odm6wie przedstawienia do
okumentu, jeżeli ujawnienie jego treści może narazić ją 
f;amą lttb jej bliskich, wskazanych w przepisie o prawie 
liiwiadka do odmowy zeznań, na odpowiedzialność karną 
'lub hańbę albo pociągnąć za sobą wykroczenie przeciw~ 
ko tajemnicy urzędowej lub istotnej ta3emnicy zawodo
wej. ~szelako i w tych przypadkach stronie nie wolno 
odmówić prze dstawienia dokumentu, jeżeli obowiązana 

jest do tego z mocy prawa prywatnego lub gdy doku
ment wystawiony jest we wspólnym interesie obu stron. 

Art. 260. Sąd może -- s-tosownie do okolicz'llOści
uznać twierdzenie strony co do treśoi dokumentu za 
prawdziwe, jeżeli strona przeciwna bezpodstawnie od
mawia przedstawienia dokumentu, który znajduje się 

w jej posiadaniu lub który w myśl przepisów pTawa 
posiadać powinna albo gdy dokument został przez ni" 
ukryty lub zniszczony. 

Art. 261. § 1. J e2seli dokument znajduje się w ak
tach wladzy, urzędu lub .osoby zaufania publ-icznego, 
Wystarczy przedstawienie uwierzytelnionego prz~ nie 
odpisu lub wyciągu z dokumentu. 

§ 2. Gdy_sąd uzna za konieczne przejrzenie ory-: 
ginału dokumentu, może 2:arząd:cić dostarczenie tegoż na 
rozprawę albo przejrzenie go na miejscu przez sędziego 
lub przez cały skład sądu. 

Art. 262. Osoba trzecia, na wniosek strony, ma 
<Jbowiązek przedstawić w oznac'lonym przez sąd tenni
nie znajdujący się w jej posiadaniu dokument na do" 
wód okoliczności spornej między stronami, Jeżeli do
kument ten należy do stron lub należy do jednej z nich 

osoby trzeciej albo stanowi korespondencję, będącą 

w związku z działalnością tej osoby w charakterze peł
nomocnika, komisanta, agenta lubJXl'Średnika w sto
flunku do któręjkolwiek ze stron. 

Art. 263. Sąd stosownie do okoliczności, po wysłu
chaniu osoby trzeciej, . postanowi albo oddalić wniosek 
strony, albo nakazać osobie trzeciej przedstawienie do
kumentu, albo wy:maozyć stronie te1.1min do wytocze
nia przeciwko osobie trzeciej powództwa o wydani.e 
aokumentu, gdy orzeCzenie o obowiązku wydania zależy 
od uprzedniego ustalenia spornych okoliczności. 
NI ostatnim przypadku sąd może zawiesić postępowanie. 

Art. 264. Strona, żądająca od przeciwnika lub od 
<>soby trzeciej przedstawienia dokumentu, powinna 
flzczegółowo oznaczyć ten dokument i w razie potrzeby 
uprawdopodobnić, że dokument znajduje się w ich po
siadaniu. 

Art.. 265. § 1. W sprawach, dotyczących przedsię
biorstwa handlowego lub przemysłowego, w razie powo~ 
łania się jednej ze stron na księgi i dokumenty przed~ 
siębiorstwa, księgi te i dokumenty powinny być przed
stawione sądowi, jeżeli sąd uzna wyciąg z nich za nie 
:wystarczający. 

§ 2. Gdy zachodzi istotna trudność w dostarczeniu 
ksiąg do sądu, sąd może przejrzeć je na miejscu lub zle
cić sędziemu ich przejrzenie i poczynienie niezbędnych 
:wyciągów. 

Art. 286. Jeżeli strona zaprzecza prawdziwości 
dokumentu, przedstawionego przez stronę drugą, albo 
zarzuca niezgodność z prawdą urzędowych zaświadczeń 
zawartych w dokumencie publicznym, obowiązana jest 
fałsz udowodnić. Jeżeli jednak spór dotyczy prawdziwo
ści dokumentu prywatnego, pochodzącego od innej oso
by, a nie od strony zaprzeczającej, prawdziwość doku
mentu udowodnic powinna strona, która choe z niego 
~orzystać. . 

" 

Art. 267. Fałszu dowodzi~ można · ~lk:imi środ .. 
kami ' dowodowymi. W · · szczeg(>lnoścl badanie prawdzi .. 
wości dokumentu odbywa się przez porównanie z uc1rla-
łem lub bez udziału biegłych charakt~ru pisma M 
rz:akwestionowanym dokUmencie z charakterem pisma. 
tej samej osoby na innych ddkumentach, niewątpliwie 
prawdziwych; w razie potrzeby, sąd może też wziąć pod 
uwagę charakter pisma strony, ustalony w obec:Ilościi 
sądu przez podyktowanie jej szeregu wyrazów. 

Art. 268. Strona, która fałsz lekkomyślnie 2:arzu'" 
cHa, ulegnie karze grzyv.'l1y do pięćdziesięciu tysięcy zł~ 
tych. Grzywna może być zwięks:zona do wysokości l/a 
części wartości rzeczy lub sumy poszukiwanej z doku
mentu, jeżeli wartość lub Sll..11la przewyższa pięćdziesiąt 
tysięcy złotych, a sąd uzna, że zarzut był uczyniony; 
w złej. wierze. Wymierzaiąc grzywnę sąd orzeknie rów'" 
nocz~śnie, na przypadek niemożności jej ściągnięcia,
karę zastępczego aresztu według swego ' uznania, jednak 
nie ponad dwa miesiące. 

Art. 269. Sąd może zażądać, a,by dokument w ję" 
zyku obcym był przełożony przez tłumacza przysięg~ 
łe~o. . 

Art. 270. Sąd ooeni na pods-tawie <Jkolicznośd 
poozcze-gólnego przypadku, czy i o ile dokument zacho..o 
wuja moc dowodową pomimo pr:zekreśleń, poclskroban 
lub innych uszkodzeń. 

Oddział 3. "I .~" 

Zeznania świadków. 

Art. 271. Dowód ze świadków może być dopuszez~ 
ny tylko wówczas, jeżeli strona dokładnie oznaczyła 

fakty, które mają być zeznaniami stwierdzone, i Wska~ 
zała świadków tak, aby wezwanie ich do sądu było moi;.. 
li~. . ' 

Art. 272. § 1. Dowód ze świadków przeciw oświad .. 
czeniom złożonym w dokumencie publicznym lub IPI'Y
watnym może być dopuszczony tylko wówczas, jeżeli 
istnieje początek dowodu na piśmie. 
_ § 2. Przez początek dowodu na p~śmie rozumie sią 
każdy akt pisemny; pochodzący od oooby, przeoiwk() 
której jest stawiany, lub od jej przedstawiciela, a czy., 
nlący przytoczoną okoliczność prawdopodobną. 

Art. 273. Dowód ze świadków jest dopuszczalny 
również - w przypadkach, gdy prawo lub umowa stron. 
wymaga do ważności czynności, która ma być stwier
dzona, dokumentu urzędowego lub pisma, jeżeli doku" 
ment został zagubiony,zniszczony lub zabrany przez 
osobę trzecią. . . 

Art. 274. Swiadkami nie mogą być: 
l) osoby niezdolne do spostrzegania lub do komuniko

wania swych spostrzeżeń; 
2) duchowni co do faktów, powierzonych im na spo-

wiedzi lub pod tajemnicą duchowną; 
3) wojskowi i urzędnicy publiczni, nie zwolnieni od 

zachowania tajemnicy urzędowej,o ile by zeznanie 
ich miało być połączone z jej naruszeniem. 

Art. 275. § 1. Nikt nie ma prawa odmówić zez
nań w charakterze świadka z wyjątkiem małżonków 
stron, ich wstępnych, zstępnych i rodŻeństwa, powino~ 
watych w tym samym stopniu oraz osób, pozostających 
ze stronami w stosunku przysposobienia, chyba że cho
dzi _ o udowodnienie praw stanu. Prawo odmowy zeznań 
ze strony małżonków i powinowatych trwa i -po ustaniu 
;małżeń.stwa. 
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§ 2. Świadek może odmówić odp<YWiedzi na zadane 
mu pytania, gdyby zeznanie mogło narazić go lub jego 
bliskich, Wymienionych w paragrafie poprzedzającym, 
na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i be~po
średnią szkodę majątkową albo gdyby zeznanie miało 
być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy za
wodowej. 

Art. 276. Sąd, wzywając świadka, wymieni 
w wezwaniu imię, nazwisko i zamieszkanie wezwanego, 
miejsce i czas przesłuchania, nazwiska stron i przedmiot 
spr awy oraz zwięzłą osnow~ przepisów o karach za 
pogwałcenie obowiązków · świadka i o wynagrodzeniu 
za stawiennictwo w są.dzie. 

Art. 277. W razie potrzeby przesłuchania Prezy
denta Rzeczypospolitej sąd zwraca się do niego pisem
nie o wyznac-.lenie miejsca i czasu przesłuchania. 

Art. 278. Przesłuchanie osób, dotkniętych chorobą 
lub kalectwem, odbywa się w ich mieszkaniu, jeżeli 
opuścić go n ie mogą. 

Art. 279. Kolejność . przesłuchania świadków ozna
cza przewodniczący. Świadkowie, którzy nie złożyli 
jeszcze zeznań, nie mogą być obec..'1i przy przesłuchaniu 
innych świadków. 

Art. 280. § 1. Do przesłuchania świadka, nie wła
dającego dostatecznie językiem polskim, sąd może przy
brać tłumacza. 

§ 2. Do tłumaczów mają odpowiednie zastosowa
nie przepisy obiegłych. Aplikant lub ur7;ędnik sądowy 
może pełnić obowiązki tłumacza bez składania osobne
go przyrzeczenia, lecz z powołaniem się na ślubowa
nie służbowe. 

Art. 281. Przed przesłuchaniem zadaje się świad
kowi pytania, dotyczące jego osoby (imię, nazwisko, 
wiek, zawód) oraz stosunku do stron, tudzież uprzedza 
się go o prawie odmowy zeznań i o odpowiedzialności 
karnej za fałszywe zeznanie. Jeżeli świadek Ima składać 
zeznanie, przewodniczący lub jeden z sędziów odbierze 
od niego przyrzeczenie. 

Art. 282. Świadek składa przyrzeczenie według 
następującej roty: 

"Świadomy wagi mych słów i odpowiedzialności 
przed prawem przyrzekam uroczyście, że będę 
mówił szczerą prawdę, niczego nie ukrywając 
z tego, co mi jest wiadome". 

Art. 283. Nie składają przyrzeczenia świadkowie 

małoletni do lat czternastu oraz osoby skazane wyro
kiem prawomocnym za fałszywe zeznanie. Inni świad
kowie mogą być za zgodą stron zwolnieni przez sąd od 
złożenia przyrzeczenia. 

Art. 284. § 1. Świadek składa przyrzeczenie, pow
tarzając jego rotę za sędzią lub odczytując ją na głos, 
przy czym wszyscy, nie wyłączając sędziów, stoją. 

§ 2. Niemi piśmienni składają przyrzeczenie przez 
podpisanie jego roty. Niemi niepiśmienni i głusi niepiś

mienni .składają przyrzeczenie przy pomocy biegłego. 
§ 3. Przed . odebraniem przyrzeczenia sąd uprze

dza świadka o znaczeniu tego aktu i o odpowiedzialno
ści karnej za fałszywe zeznanie. 

Art. 285. W razie powtórnego przesłuchania świad
ka przypomina mu się poprzednio złożone przyrzeezenie. 

Art. 286. § 1. Świadek składa zeznanie ustnie za
czynając od odpowiedzi na pytanie przewodniczącego, 
co i z jakiego źródła jest mu wiadome o przedmiocie 
przesłuchania, po czym sędziowie i strony mogą w tym
że przedmiocie zadawać pytanią. 
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§ 2. Głusi oraz niemi składają zeznania przy, ~ 
60waruu sposobu, przewidzianego do składania przez 
nich przyrzeczenia. 

Art. 287. Świadkowie, których zeznania przeczą 
,obie nawzajem, mogą być konfrontowani. 

Art. 288. § 1. Zeznanie świadka, po zapisaniu do 
protokołu, będzie mu odczytane i, stosownie do okolicz
ności, na podstawie jego uwag uzupełnione lub sprosto
wane. 

§ 2. Świadek może oddalić się z sądu nie wcześ
niej, jak po uzyskaniu na to zezwolenia przewodniczą
cego. 

Art. 289. § 1. Na wniosek strony sąd może naka
zać świa:dkowi przedstawienie dokumentu, znajdują

cego się w jego posiadaniu i mającego związek z jego 
zeznaniem. 

§ 2. Świadek może . odmówić przedstawienia do
kumentu z tych samych powodów, z jakich świadkowi 
wolno odmówić zeznania, a nadto z tego powodu, iż 

posiada dokument w imieniu osoby trzeciej. 
Art. 290. § 1. Za nieusprawiedliwioneniestawien

nictwo sąd skaże świadka na grzywnę do dziesięciu ty
sięcy złotych, po czym wezwie go powtórnie, a w razie 
ponownego niestawiennictwa skaże go na grzywnę do 
dwudziestu pięciu tysięcy złotych i może zarządzić przy
musowe sprowadzenie. 

§ 2. Świadek w ciągu tygodnia od daty doręczenia 
mu postanowienia, skazuj ącego go na grzywnę, może 
usprawiedliwić swe niestawiennictwo; za okoliczność, 

usprawiedliwiającą niestawiennictwo, poczytuje się" 
w każdym razie zamieszkiwanie świadka poza okręgiem 
sądu wzywającego, o ile odległość od siedziby tegoż są
du przenosi pięćdziesiąt kilometrów. W przypadku 
usprawiedliwienia niestawiennictwa sąd zwolni świad

ka od grzywny i od przymusowego sprowadzenia. 
Art. 291. § 1. Za nieuzasadnioną odmowę zeznań, 

przyrzeczenia lub przedstawienia dokumentu sąd, po 
wysłuchaniu obecnych stron co do zasadności odmowy, 
skaże świadka na grzywnę do dwudziestu pięciu tysięcy 
złotych. 

§ 2. Niezależnie od powyższej grzywny sąd może 
w razie odmowy zeznań lub przyx'zeczenia nakazać are
sztowanie świadka na czas nie przekraczający tygodnia. 
Sąd uchyli areszt, jeżeli świadek złoży zeznanie lub 
przyrzeczenie · albo jeżeli sprawę ukończono w instancji, 
w której dowód z tego świadka został dopuszczony. 

Art. 292. Świadek ma prawo żądać zwrotu wydat
ków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do 
sądu, a nadto wynagrodzenia za stratę zarobku. Pod 
rygorem utraty należności powinien zgłosić żądanie to 
niezwłocznie po wykonaniu .swego obowiązku. Prze
wodniczący może przyznać świadkowi zaliczkę na kosz
ty podróży i na utrzymanie w miejscu !przesłuchania. 

Oddział 4. 

Opinia biegłych. 

Art. 293. § 1. W przypadkach, wymagających 
wiadomości specjalnych, sąd, po wysłuchaniu wniosków 
stron co do liczby biegłych i ich wyboru, może wezwać 
jednego lub kilku biegłych celem zasięgnięcia ich opinii. 

§ 2. Sąd orzekający może sędziemu wyznaczone
mu lub sądowi wezwanemu pozostawić prawo wyboru 
biegłych. 

§ 3. Sąd oznaczy, czy opinia ma być przedstawio
na )J,St.p.ię. f.!ZY na piśmię.. 
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.<"u-t. 204. § 1. Osoba, wyznaczona na biegłego, 
możc nie przyjąć włożonego na nią obowiązku z !przy· 
czyn, jakie upr-awniają świadka do odmowy zeznań, 
a nadto z powodu przeszkody, która jej uniemożliwia 
wYdanie oplniL 

§ 2. Stronie wolno zażądać wyłączenia biegłego 
z payczyn, z jakich można żądać wyłączenia sędziego. 

§ 3. Po rozpoczęciu czynności biegłego strona mo
~e aż do ich ukończenia żądać wyłączenia biegłego tyl
'ko wtedy, j eżeli uprawdopodobni, że przyczyna wyłą
czenia n ie była jej przedtem znana lub dopiero później 
!powstąła. 

Art. 295. § 1. Biegły składa przed rozpoczęciem 

czynności przyrzBczenie w następującym brzmieniu : 
,:,Świadomy wagi mych, słów i odpowiedzialności 
przed prawem przyrzekam uroczyście, że po
wierzone mi obowiązki biegłego wykonam z całą 

sumiennością i bezstronnością." 

§ 2. Poza tym do składania przyrzeczenia przez 
biegłych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 
składania przyrzeczenia przez świadków. 

Art. 296. § 1. Biegły nie składa przyrzeczenia, 
gdy obie strony wyrażą na to swą zgodę. 

§ 2. Biegły sądowy staly składa przyrzeczenie tyl
ko przy objęciu stanowiska. W poszczególnych spra
wach przypomina mu się złQżone przez niego przyrze-
czenie. 

Art. 297. Sąd może okazać biegłemu akta sprawy 
i przedmiot oględzin oraz zarządzić, ażeby brał udział 
w przesłuchaniu świadków. 

Art. 298. § 1. Opinia biegłych powinna być opa
trzona uzasadnieniem, chyba że istota rzeczy tego nie 
wymaga. 

§ 2. Biegli mogą złożyć opinię łączną. 
§3. Jeżeli biegły nie może na razie udzielić wy

czerpującej opiniJ, sąd wyznacza termin dodatkowy do 
przed5tawienia opinii. 

Art. 299. § 1. Gdy sąd uzna opinię wydaną na 
piśmie za nie wystarczającą, może zażądać od biegłych 
wyjaśnień ustnych. 

§ 2. W razie potrzeby sąd może zażądać dodatko
wej opinii od tych samych lub od innych biegłych. 

Art. 300. Za nieusprawiedliwione niestawien-
nictwo, za odmowę złożenia przyrzeczenia albo odmo"vę 
złożenia opinii bądź opóźnienie w jej złożeniu sąd Skil

że biegłego na grzywnę do dwudziestu pięciu tysięcy 
.złotvc h. 

Art. 301. § 1. B iegIy ma prawo żądać wynagro
azen:a za stawiennictwo do sądu i wykonaną pracę. Pod 
r ygorem utraty należności powin ien żądanie to zglosić 
przed zam1.·,nięciem r ozprawy, bezpośrec1.nio pop rzedza
j ącej rozs~rzygnięcie sprawy. 

§ 2. PrZeWOdj1 i cz ący może przyznać biegłemu 23-

licz> ·~ na p okryc:e wydatków. 
.:"rt. 302. Do w czwal1.ia i przesłuchania biegłych 

mają zastosowanie odpowiednie przepisy o świadkach, 

jeżeli przepisy nin iejsze;o oc1działu nie 'stanowią ina
czej, ws.zakże przepLs o przymusowym sprowadzeniu nie 
będzie w7. p."ledem bi0~~eso stosowany. 

CCtc: z i ał 5. 

Art. 303. Sąd mo-że zarząaZlC oględziny bez udziału 
lub z uclzia~em biegłych, a stosownie do okoliczności -
i W połączeniu z przesłuchaniem świadków. 

Art. 304. Przepisy o obowiązku. pnedstawienia 
dokumentu. znajdującego się u przeciwnika, mają od~ 
powiednie zastosowanie do przedstawienia przed.miotu 
oględzin. 

Art. 305. § 1. Jeżeli przedmiot oględ~ znajduje 
się w posiadaniu osoby trzeciej, a oględziny mają by6 
dokonane w miejscu, gdzie się przedmiot znajduje, OS~ 
ba ta powinna być wezwana na termin oględzin i 0bo
wiązana jest ułat-,':ić dcst~p do przedmiotu. 

§ 2. Gdy osoba ta wezwana jest nadto w charak· 
terze świadka, sąd mOże ją zobovviązać do przyniesienia 
przedmiotu, jeżeli natura przedmiotu n.a to pozwala 
i nie jest to połączone ze znacznymi koszta.1Ui. 

Art. 306. § 1. Osoba trzecia w ciągu dni trzech 
od doręczenia j ej wezwania może z ważnych przyczyn 
żądać od sądu wzywającego zaniechania oględzin. 

§ 2. Przed rozpoznaniem żądania osoby trzeciej 
sąd nie przystąpi do oględzin. 

Art. 307. _ Osoba trzecia wezwana na termin oglę
dzin ma prawo żądać wynagrodzenia na równi ze świad· 
kiem, a nadto zwrotu wydatkó.w połączonych z dostar
czeniem przedmiotu oględzin. 

Art. 308. Za wykroczen~e przeciwko nakazom, 
skierowanym do osoby trzeciej, sąd może ją skazać na 
grzywnę do dwudziestu pięciu tysięcy złotych, a ogl~ 
dziny mogą być dokonane przymusowo. 

Art. 309. Oględziny osoby odbyć się mogą tylko za 
jej zgodą. 

Art. 310 .• Do protokołu oględzin mogą być dołączo-
ne plany, rysunki lub fotografie. 

Oddział 6. 

Przesłuchanie stron. 

Art. 311. § 1. Jeżeli po wyczerpaniu środków dQ· 
wodowych lub w ich braku pozostały niewYJasmone 
fakty sporne, istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, sąd 
może dla wyświetlenia tych f aktów zarządzić dowód 
z przesłuchania stron z wyjątkiem przypadków, w któ
rych dowód ze świadków nie jest dopuszczalny_ 

§ 2. Strona może być przesł uchana, chociażby 
strona druga nie stawiła się na posiedzenie, wyznaczon~ 
do przesłuchani:t, l ub odmówiła zeZJ.'1:lń. 

§ 3. Przed przystąpieniem do przesłuchania sqd 
uprzedzi strony, że powinny zeznawać prawdę i że, s to
sownie do okoliczncśc i, może być n akazane stwierdzenie 
ich zezna6. przyrzeczeniem. 

Art. 312. W spr awach osób, znajdujących si.ę pod 
opieką. kuratelą lub Indzorem sądowym, jako też w 
sprawach dłuŻfiik ó 'N upadlych od uznania sądu zale~:y 
p rzesłuchanie b ądź samej stron:; , bądź jej przedsta\\-i
cie1a ustawowego, kuratora, nadzorcy sądowego lub za· 
rządcy upadfoś2 i - bądż oboj'5a. W sp rawach spółek 
z osobis t ą odpowiedzialno:;cią ws~ólników można prze· 
słuchać jednego bb k ilku w spóln ików, osobiścLe odpo-

• w iedzialnvch. . 
Art. 313. Je'żeli z przyc?yn natury faktycznej lub 

prawnej na o;~oliczności sporne prZesłuchać można jed ... 
ną t yE{o stron~, sąd OCen i, czy m imo to należy przesłu .. 
chać tę stronę, czy d owód ten pominąć w zupełności. 

Art. 314. § 1. Jeżeli przesłuchanie stron nie wy· 
świ etliło d ostatecznie s pornego faktu, sąd może przesIu'" 
chać według swego wyboru j ecb.ą ze stron, która była 
poprzednio prz2Sfuch ,nn bez przyrzeczenia, po uprzed-" 
nim odebraniu od niej p~·zyrzGczenia. 

• 
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§ 2. Przesłuchanie jednej ze stron co do pewnego 
fóktu z odebraniem od niej przyrzeczenia nie wyłącza 
takiegoż przesłuchania drugiej strony co do innego spor
n ego faktu. 

Art. 315. Odpowiednio- do faktu, podlegającego 

w~Tświetleniu, s qd może przesłuchanie strony z odebra
n .cm od niej przyrzeczenia ograniczyć do części jej zez
nań , złożonych poprzednio bez przyrzeczenia. 

Art. 31G. Zeznania stron, chociażby złożone po 
. odebraniu od nich przyrzeczenia, sąd oceni według swe 
go przekonania na podstawie wszechstronnego rozważe
nia zebranego materiału. 

Art. 317. Do przesłuchania i przyrzeczenia strony 
oraz uprzedzenia jej o odpowiedzialności karnej za fał
s zywe zeznanie, ziożone po odeb~'aniu od niej przyrze
cZE'nia, stosuje się odpowiednio przeplsy, dotyczące 
świadk6w z w:rjątkiem przep:sów o środkach przymu
~owych. 

Rozdział III. 

Zabezpieczenie dowodów. 

Art. 318. Wolno przesłuc]nć swiadków i dokonać 
oględzin ' bez udziału lub z udziałem bie~łych nawet 
p r zed wyt<Jczeniem powództwa w celu zabezpieczenia 
d owodu w następujących przypadkac]1: 

1) gdy zachodzi ob~wa, że prz'~pl·ow<!dz.enie dowodów 
stanie się niewykonalne lub ,zbyt u trudnione; 

2) gdy zachodzi potrzeba . ust31enia wad albo w ogóle 
właściwości rzeczy lub robót. 
Art. 319. Podanie o zab0zpieczenie dowodu wnosi 

Elę do sądu powiatowego, w które.go okręgu znajduje 
~ę przedmiot oględzin lub mieszkają świadkowie. 

Art. 320. Jeżeli potrzeba zabezpieczenia dow<><lu 
zachodzi w toku sprawy, podanie o zabezpieczenie po
winno być skierowane do sądu, w którym sprawa się 
toczy; atoli w przypadkach nie cierpiących zwłoki może 
być skierowane do właściwego sądu powiatowego. 

Art. 321. Podanie powinno zawierać: 
1) oznaczenie przeciwnika, jeżeli jest znany; 
2) wskazanie faktów, na które dowód ma być przepro

wadzony, v.rymienienie świadków oraz przedmiotu 
oględzin, a w razie potrzeby i . biegłych; 

,3) przyczyny, usprawiedliwiające żądanie zabezpiecze
nia dowodu. 

Art. 322. Zabezpieczenie dowodu może być bez 
wezwania przeciwnika dopuszczone tylko w przypad
kach szczególnie nie cierpiących · zwłoki, tudzież gdy 
I'rzeciwnik nie może być wskazany lub jest nieznany 
:r; miejsca pobytu. 

Art. 323. § 1. Sąd wzywa interesowanych na ter
min, wyznaczony do przeprowadzenia dowodu; jednak
te w przypadkach szczególnie nie cierpiących zwłoki 
~rzeprowadzenie dowodu może być rozpoczęte nawet 
przed doręczeniem wezwania przeciwnikowi. 

. § 2. Poza tym do postępowania w przedmiocie 
przeprowadzenia dowodu mają zastosowanie przepisy 
o przesłuchaniu świad..1{ów, oględzinach i opinii biegłych. 

Art. 324. § 1. Strony mają prawo wskazywać 

w toku sprawy przed sądem orzekającym uchybienia, 
popełnione przy zabezpieczeniu dowodu. 

§ 2. Sąd orzekający może i z urzędu nakazać uzu
pełnienie lub powtórzenie poprzedniego postępowania. 

Art. 325. Żądający zabezpieczenia ponosi ~t"1 
kowo koszty posttalowania. :w: pr:.;~ ~~~. 

nia dowodu, co nie przes<:(~za późniejszego r~ 
cia o kOllztach przez sąd oTZekają,:y. 

DZIAŁ IV. 

Orzeczenia sądowe. 

R o z d z ia ł I. 

Wyroki. 

Art. 326. Gdy po zamknięciu rozprawy sąd uzna, 
że sprawa jest dostatecznie wyjaśniona do stanowczego 
rozstrzygnięcia stosunku spornego, wydaje wyrok. Za
sądzeniu roszczenia n ie stoi na przeszkodzie okoliczność, 
że stało się ono wymagalne w toku sprawy . . 

Art. 327. § 1. Na wniOSEk powoda sąd może wy
dać wyrok częściowy, jeżeli dostatecznie vJyj::tśniona 

~ est do rozstrzygnięcia tylko część żądania lub niektóre 
z żąda11 pozwu; to samo dotyczy powództwa wzajem
nego. 

§ 2. Na tej samej podstawie sąd może wydać wy
rok częściowy rozstrzygając co do całości żądania poz
wu głównego lub wzajemnego. 

Art. 328. § 1. Sąd, uznając r cszczen ie za uspra
wiedliwione w zasadzie, może wydać wyrJk wstępny 
tyll{o co do samej zasady, co do spornej zaś wysokości 

żądania - zarządzić bądź dalszą rozprawę, bądź jej od
roczenie. 

§ 2. W razie zarządzenia, dalszej rozprawy, wyrok 
co do wysokości żądania jak również rozstrzygnięcie co 
do kosztów może zapaść d:>p~ero po uprawomocnieniu 
fiię wyroku wstępnego. 

Al-t. 329. § 1. Sąd nie ma prawa wyrokowc:.ć co do 
rzeczy, która nie była przedmiotem żądania, ani zasą
dzać ponad żądanie. 

§ 2. Przepisu paragrdu poprzedzającego nie sto
S'.lje się: 

1) gdy powodem jest Skarb Państwa lub inny podmiot 
podlegający państvlOwemu arbitra.żowl gospodar
czemu, a wysokość roszczeń nie została określona 

umową lub przepisami szczególnymi, oraz 
2) gdy przedmiotem powództwa są roszczen ia alimen

tacyjne, ze stosunku pracy lub o n aprawienie szko
dy wyrządzonej czynem niedozwolonym. 
Art. 330. Jeżeli w sprawie o szkody i straty lub 

o dochody sąd uzna, że ścisłe udowodl'lienie wysokości 
żądania jest niemo:Uiwe lub nader utrudnione, wów
czas może w wyroku zasądzić odpovliednią sumę według 
5wej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich okolicz
ności sprawy. 

Art. 331. § 1. Jeżeli zachodzi potrzeba stosowania 
prawa obcego; sąd zasięgnie opinii Ministra Sprawiedli
wości, o ile prawo to nie jest sądowi ZIl-:me albo nie zo-
5tało stwierdzone w toku postępowan ia. 

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

Art. 332. Wyrok może być wydany jedynie przez 
sędziów, przed którymi odbyła się rozprawa, poprze
dzająca bezpośrednio wydanie wyroku. 

Art. 333. § 1. Wyrok wydany będzie po meJaw
nej naradzie L'!ędziów. Narada obejmuje dyskusję oraz 
gkloowanie nad mającym zapaść orzeczeniem sądu. 

§ 2. Przewodniczący %biera głosy sędziów według 
Ich $rs:zeń5twa .ru.wo\W'go poczynając od najmłoo.
~"o, iam zaś glosuJe ~tatni. Sprawozdawca, jeżeli jut 
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;wyznaczony, głosuje ~eTWSZU. Wyrok zapada wlększo
Itcią głosów; w braku większości, przeważa zdanie prze
;wodniczącego. Sędzia, który przy głosowaniu nie zgodził 
się z większością, może złożyć swoje zdanie odrębne 

z u zasadnieniem. 
§ 3. Sentencję wyroku podpisują wszyscy sędzio-

:wk 
Art. 334. Sentencja wyroku powinna zawierać 

wymienienie sądu, nazwisk a s c;dziów, protokolanta 
i prokuratora, jeżeli brał udzinł w sprawie, datę i miej
Sce rozpoznania sprawy i wydania wyroku, wymienienie 
stron i oznaczenie przeclmiotu sprawy, wreszcie roz
I>trzygnięcie sądu o żądaniach stron. 

Art. 335. § 1. Przewodniczący ogłasza sentencję 

wyroku publicznie przez jej odczytanie. Ogloszenia nie 
:wstrzymuje nieobecność stron. 

§ 2. W sprawie zawiłej sąd może odroczyć ogło
szenie sentencji na ('zas do dwóch tygodni. Datę ogło
szenia sentencji należy obwieścić ni.ezwłocznie po zamk
nięciu rozprawy. Sentencję ogłasza przewodniczący. 

§ 3. Stronie działającej bez adwokata przevvodni
czący udzieli wskazówek co d() czynności procesowych, 
a w szczególności co do terminu złożenia środka odwo-
ławczego. . 

Art. 336. Sąd pierwszej instancji uzasadnia na piś-
mie wszystkie wyroki. . 

Art. 337. Vvyrok z uzasadnieniem ponad to, co 
obejmuje sentencja, zawiera powody rozstrzyg;l~cia, 
a mianowicie ustalenie jego podstawy faktycznej przeó 
wskazanie faktów, które sąd uznał za udowodnione, 
1 dowodów, na jakich się oparł, oraz wyjaśnienie pod
stawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów 
prawa. .'-

Art. 338. Wyrok podpisują sędziowie, którzy 
brali udział w jego wydaniu. Gdyby którykolwiek z sę
dziów nie mógł podpisać wyroku, przewodniczący lub 
najstarszy służbą sędzia zaznacza na wyroku przyczynę 
braku podpisu. 

Art. 339. Wyrok obowiązuj e sąd od chwili ogło

szenia sentencji, a gdy ogłoszenia nie było, od chwili 
podpisania wyroku z uzasadnieniem. 

Art. 340. § 1. Wypis wyroku z uzasadnieniem po
winien być z urzędu doręczony stronom we wszystkich 
sprawach, w których występuje Skarb Państwa lub in
ny podmiot podlegający pallstwowemu arbitrażowi go
spodarczemu albo prokurator. Poza tym doręcza się go 
tylko stronie, która w terminie siedmiodniowym od 
ogłoszenia sentencji wyroku zażądała jego doręczeni:!. 

§ 2. Sekretarz sądu podpisuje wypisy wyroków 
jak również odpisy caiego wyroku lub tylko jego sen
tencji, które mogą być wydawane na żądanie i na koszt 
.. trony. 

R o z d z i a ł II. 

Natychmiastowa wykonalność wyroków. 

. Art. 341. § 1. Sąd nada wyrokowi przy jego wy
daniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli za
~ądza alimenty lub należność za pracę. 

I § 2. Na wniosek powoda sąd nada wyrokowi przy 
I ~ego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności: 
~l) jeżeli zasądza należność z wekslu, czeku lub doku

inentu publicznego; 
;2) jeżeli zasądza roszczenie uznane przez pozwanego' 
13) jeżeli wyrok uwzględniający pozew jest zaoczny. ' 

§ 3. Poza tym sąd może nadać wyrokowi rygor na· 
tychmttl~owej wykonalnQści w przypadku, gdy opVż· 
nienie uniemożliwiłoby lub znacznie utrudniło vlykona
we wyroku lub naraziło powoda na szko<lę. 

Art. ·342. § 1. Sąd może uzależnić natychmiastG
wą wykonalność wyroku od złożenia p rzez powcda sto
flownego zabezpieczenia. 

§ 2. Zabezpieczenie może polegać rÓ'.vnież na 
wstrzym;miu wydania powodowi sum pieniężn:/ch p() 
dch · vvyegzekwowaniu lub na wstrzymaniu sprzed3Ży 

zajętego majątku ruchomego. 
§ 3. Sprzedaż nieruchomości wstrzym.uj~ si~ 

z urzędu do czasu uprawomocnienia się wyrol;;u. 
Art. 34a. § 1. Natychmiastowa wykonalność nia 

będzie jednak wyrzeczona nawet za zabezpieczeniem 
jeżeli wskutek wykonania wyroku może wyr{iknąć dl~ 
pozwanego njeDowetowana szkoda. Przepis ten nie ma 
zastosowania do wyroków zasądzających alimenty lub 
wynagrodzenie za pracę. 

§ 2. Natychmiastowa wykonalność nie będzie rów· 
nh~ż wyrzeczona nawet za zabezpieczeniem w spr aw<1cll 
przeciwko Skarbowi Pallstwa oraz innemu podmiotowi 
podlegającemu państwowemu arbitrażowi gospodarcz~
mu, chyba że zasądza się należność za pracę. 

Art. 344: Rygor natychmiastowej wykonalności 
ma moc obowiązującą od chwili ogłoszenia wyroku lub 
od chwili wydania wyroku, jeżeli' nie był ogłoswny. 

Rozdział III. 

W'yroki zaoczne. 

Art. 345. § 1. Jeżeli pozwany nie stawił się na 
posiedzenie wyznaczone na rozprawę albo mimo sta· 
wienia się nie bierze udział-u w rozprawie, sąd wycia. 
wyrok zaoczny. 

§ 2. W tym przypadku przyjmuje się za prawdzi
we okoliczności faktyczne przytoczone w pozwie, o ile 
nie są sprzeczne z dowodami, znajdującymi sią 
w aktach sprawy, oraz nie budzą uzasadnionych wątpli
wości co do ich zgodności z istotnym stanem rzeczy. 

Art. 346. § 1. Wyrok, wydany w nieobecności 
pozwanego, nie będzie zaoczny, jeżeli pozwany żądał' 
przeprowadzenia rozprawy . w swej nieobecności albo 
składał już w sprawie wyjaśnienia ustnie lub na piśmie. 

§ 2. Sąd obowiązany j est rozważyć oświadczenia 
faktyczne i wnioski strony niestawającej, znajdujące sic: 
w aktach sprawy. 

Art. 347. W razie nienadejścia dowodu (loręczenia 
na dzień rozprawy sąd mOŻe w ciągu następnych dwóch 
tygodni wydać wyrok zHoczny, jeżeli w tym czasie otrzy
ma dowód doręczenia . 

Art. 348. Jeżeli w przypadku spółuczestnictwa jed
nolitego jedni spółuczestnicy sporu· działają w sprawie, 
a inni nie działają, wyrok zaoczny zapaść nie może. 

Art. 349. § 1. Pozwó'.ny, przeciwko któremu za· 
padł wyrok zaoczny, może założyć sprzeciw w · ciągu 
siedmiu dni od doręczenia mu wyroku. 

§ 2. W piśmie, zawierającym sprzeciw, pozwany 
powinien przytoczyć zarzuty przeciwko żądaniu pozwu 
oraz fakty i dowody na ich uzasadnienie. 

§ 3. Sprzeciw, nie odpowiadający temu wymaga ... 
niu albo wniesiony po terminie, będzie przez sąd bez 
rozprawy odrzucony. f 

Art. 350. Po przyjęciu sprzeciwu przewodniczący 
WYlVlflcza termin rozprawy oraz zarządza doręczenie 

sprzeciwupowodowL -
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Art. 351. § 1. Przy samym założeniu sprzeciyvu, 
'jak rówmez l później do czasu wydania przez sąd no
wego wyroku, sąd na wniosek pozwanego zawiesi na
dany wyrokowi zaocznemu rygor natychmiastowej wy
konalności, jeżeli wyrok zaoczny wydany został z na
ruszeniem przepisu c;,rt. 345 lub 346 albo jeżeli pozwa
ny uprawdopodobni niezawmlOne niestawiennictwo, 
a przedstawione w sprzeciwie okoliczności wywołują 
wątpliwość co do zasadności wyroku zaoc;:nego. 
" '\ § 2. Wniosek ten sąd rozstrzygnie bez zwłoki. 

,) § 3. Od sądu zależy zarządzić wraz z zawieszenie?'.1 
wykonalności środki zabezpieczenia stosownie do prze
pi.sów poprzedzającego rozdziału. 

A.rt. 352. Po ponownym rozpoznaniu sprawy sąd 
wydaje wyrok, którym albo utrzymuje w mocy wyrok 
zaoczny, albo uchyla go i orzeka o żądaniu pozwu. 

Art. 353. Koszty rozprawy zaoczn~j i sprzeciwu 
ponosi pozwany, choćby następnie wyrok zaoczny zo
stał uchylony. 

Art. 354. § 1. Wyroki zaoczne mogą być zreda
gowane w skróconej formie. 

§ 2. Wyroki zaoczne doręcza się z urzędu obu 
fitronom. 

R o z d z i a ł IV. 

Sprostowanie, uzupełnienie .i wykładnia wyroków. 

Art. 355. § 1. Sąd może na posiedzeniu niejaw'" 
nym sprostować w wyroku niedokładnośei., omyłki pi
sarskie. rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. 

§ 2, Sąd może, w razie potrzeby, zażądać wyj aś- • 
nień stron lub zarządzić rozprawę. 

§ 3. Sprostowanie wyroku umieszcza się na ory
ginale, a na żądanie stron także na wypisach wyroku. 

Art. 356. Strona może w ciągu dwóch tygodni od 
ogłoszenia wyroku zgłosić wniosek o jego uzupełnienie, 
jeżeli sąd nie orzekł o całości jej żądania lub co do na
tychmiastowej wykonalności wyroku. Sąd może przed 
rozstrzygnięciem wniosku o uzupełnienie wyroku w ra
zie potrzeby zażądać wyjaśnień stron lub zarządzić roz
prawę· 

Art. 357. Sąd, który wydał wyruk, rozstrzyga na 
wniosek strony wątpliwości Co do wykładni tego wyro
ku, jakie mogłyby się nastręczyć przy jego wykonaniu. 

Art. 358. Orzeczenie uzupełniające wyrok zapada 
w postaci wyroku, jeżeli uzupełnienie nie dotyczy wy
łącznie kosztów lub natychmiastowej wykonalności. 

Art. 359. Wniosek o sprostowanie, uzupełnienie 

lub wykładnię wyroku nie ma wpływu na bieg termi
nu do założenia śI'odka odwoławczego od wyroku. 

fi 
R o z d z i a ł V. 

Postanowienia sądu. 

Art. 360. Sąd wydaje swe orzeczenie w postaci 
postanowienia, jeżeli w myśl przepisów niniejszego ko
rieksu n ie npada wyrok. 

Art. 361. § 1. Sąd wydaje postanowienie o umo
rzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął ze skutkiem 
prawnym pozew lub jeżeli wydanie wyroku stało się 
z innych pl'zyczyn zbędne. 

§ 2. P05tanowiel'lie o umorzeniu postępowania 
może zapaść bez rozprawy, jeżeli powód cofnął ze skut
kiem prawnym poz;;w w piśmie procesowym. 

"" Art. 362. § 1. Postanowienia wydane na podsta-
wie rozprawy ogłasza się na rozprawie. Postanowienia 
takie, jeżeli służy od nich środek odwoławczy, sąd uza
sadnia na piśmie. 

§ 2. Postanowienia zapadłe na podstawie rozpra
'wy, jE'żeli służy od nich środek odwoławczy, doręcza 
się stronom tylko w sprawach, w których bierze udział 
prokurator, Skarb Państwa lub inny podmiot podlega
jący państwowemu arbitrażowi gospodarczemu. Poza 
tym doręcza się postanovlienie tylko stronie, która 
w terminie siedmiodniowym od dnia jego ogłoszenia 
żądała jego doręcz.enia. 

§3. Postanowienia wydane bez rozprawy doręcza 
się z urzędu obu stronom, z wyjątkiem postanowień 
o zabezpieczeniu powództwa, które doręcza się tylko 
powodowi. Postanowienie należy doręczyć z uzasadnie
niem, gdy stronie służy zażalenie na postanowienie. 

Art. 363. Postanowienia nie kOllczące postępowa
nia (przedstanowcze) mogą być uchylane i zmieniane 
wskutek zmiany okoliczności sprawy. 

Art. 364. Do postanowień należy stosować odpo
wiednio przepisy o wyrokach, o ile kodeks nie stanowi 
inaczej. 

R o z ci z i a ł VI. 

Prawomocność orzeczeń sądowych. 

Alt. 365. Orzeczenie sądu staje się prawomocne, 
jeżeH stronom nie służy środek odwoławczy. 

Art. 366. Orzeczenie prawomocne obowiązuje nie 
tylko strony i sąd, który je wydał, ale również inne 
sądy oraz urzędy Rzeczypospolitej. 

Art. 367. Wyrok prawomocny ma powagę rze·czy 
osądzonej tylko co do tego, co w związku z podstawą 
sporu stanowiło przedmiot rozstrzygnięcia, nadto tylko 
między tymi samymi stronami, jeżeli z ustaw inaczej 
nie w~mika. 

Art. 368. Wyrok prawomocny zapadły w sprawie 
wytoczonej przez prokuratora ma powagę rzeczy osądzo.
nej pomiędzy stroną, na rzecz której prokurator wyto
czył powództwo, a stroną przeciwną. Jednakże w spra
wach o roszczenia majątkowe prawomocne rozstrzyg
nięcie sprawy nie pozbawia strony zainteresowanej, 
która nie brała udziału w sporze, możności dochodzenia 
swoich roszczeń w całości lub w tej części, w której nie 
zostały zasądzone. 

,DZIAŁ V. 

Srodld odwoławcze. 

Rozdział I. 

Rewizja. 

Art. 369. § 1. Od orzeczeń pierwszej instancJi 
kończących postępowanie, o ile przepis szczególny nie 
stanowi inaczej, służy rewizja. 

§ 2. Rewizja służy również od postanowień odda
lc:jących zarzut niedopuszczalności drogi procesu cywil
nego, zarzut niewłaściwości sądu opierający się na tym, 
że sąd nie mógłby być właściwy nawet na podstawie 
umo,wy stron, oraz zarzut, że rozstrzygnięcie sprawy na
leży do sądu polubownego. 

Art. 370. § 1. Sądem rewizyjnym dla spraw roz
poznawanych w pierwszej instancji przez s:'ld powiato-
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wy jest sąd woj ewócizki, a w sprawach rozpoznawa· 
nych w p ierwszej instancji przez sąd wojewódzki--.., 
Sąd Najwyższy . 

G 2. Ponadto Sąd Najwy;~szy j est właściwy · do 
r ozp..;zn:1wania r eWlZJl w sprawach rozpoznawanych 
w pierwszej instancji przez sąd powiatowy, a przeka· 
:z.,·mych do postępowania rewizyjnęgo Sądowi Najwyż
s zeDU przez sąd w ojew ódzki oraz rewizji nadzwyczaj · 
-n~· ";.l zlożony:::h przez M in istra Sprawiedliwości, 

iPierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub Gen eraln€go 
Prokurator a . 

Art. 371. § 1. Rewizję oprzeć można na następu
Jących podstawach: 

1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną j ego 
wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie; 

\ 2) nieważności postępowania; 
3) sprzeczności istotnych ustaleń sądu z treścią ze

branego w sprawie materiału; 
4) na innych u chybieniach procesowych, jeżeli mogły 

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

\ 1) jeżeli droga procesu cywilnego była niedapusz
czalna; 

2) jeżeli strona nie miała zdolności procesowej, należy
tego zastępstwa lub brak było upoważnienia· do 

\ prowadzenia sprawy; 
li 3) jeżeli o to samo roszczenie między tymi samymi 

stronami toczy się sprawa wcześniej wszczęta lub 
jeżeli sprawa taka zootała już prawomocnie roz· 

1 strzygnięta; 

\. 4) jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przę. 
pisami prawa a lbo jeżeli w rozpoznaniu sprawy 
brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy; 

; 5) j eżeli strona została pozbawiona możności obrony 
swych praw; 

6) j 2żeli sąd powiatowy orzekł w sprawie, która na· 
leży do właściwości sądu wojewódzkiego z mocy 
art. 11 pkt 1. 

Art. 372. Rewizj a powinna czynić zadość ogólnym 
wym,lganiom przepis.anym dla pisma procesowego oraz 
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przyto
c zenie podstaw rewizyjnych i ich uzasadnienie, jako 

, też w n iosek o uchylen ie lub zmianę orzeczenia w ca
' łości lub v. części. W sprawash o roszczenia majątkowe 
należy podać również wartość przedmiotu za.skarżenia. 

Lrt. 373. § 1. Rewizję wnosi się do sądu, który 
wydał zaskarżone orzeczenie w t erminie dwutygodnio
w ym od doręczenia stronie ska.rżącej orzeczenia z u za
:;adp iE';-l~2m . 

~ 2. .::r2 7 21i orzeczenia ,n ie doręcza się z urzędu, 

a strona n ie zażądała doręczen:a go w t erminie sieci· 
:niodniow:łm od ogłoszenia orzeczenia, termin do zło
żenia przez nią rewizji b iegnie od dnia, w którym upły
nął termin do żądania doręcz2nia orzeczenla. 

Art . 374. Sąd p ierwsze j instancji odrzuci na po-
51ea.ze-lliU n~2.' awnym reWIZJ ę wniesioną po uplY'w ie 
p rzepisanego t erminu lub z innych przyczyn niedopu8z
cZ;:ł lną, j ako t eż rewizj ę, k tórej braków strona n ie u zu
pełn U'ł w t erminie zakre:] · .... " ··m. 

. l't 375. S tron a przeciwna może wnieść odpo
wiedź n a rewizję w terminie tygodniowym od doręcze
n ia jej odnisu r ewizj i. Po upływie t ego t erminu lub 
w p rzypadku \vn iesienia o dpowiedzi po doręczeniu od
pisu stronie przeciwnej sąd p ier wszej instancji p rzed
stawi rewizję i odpowiedź n a nią wraz z aktami spra
wy sądowi drugiej instancji. 

,Art. 376. § 1. Sąd rewizyjny na posiedzeniu nie
jawnym odrzuca rewizję, jeżeli ulegała ona odrzuceniu 
przez sąd pierwszej instancji, bądź zwraca ją sądowi 
pierwszej instancji w celu usunięcia dostrzeżonych, 
a daj ących się usunąć braków, bądź też sam bezpośred
nio żąda od stron usunięcia tych braków. 

§ 2. W r azie nieusunięcia tych braków w t€ł'minie 
zakreślonym sąd r ewizyjny odrzuca rewizję. 

Art. 377. Poza przypadkc:mi wymienionymi w ar
tykule poprzedzającym będzie wyznaczona r ozprawa. 

Art. 378. Rozprawa rozpoczyna się od sprawozdi.ł
nia sędziego, który zwięźle przedstawia stan sprawy ze 
szczególnym uwzględnieniem podstaw i wniosków re
w izyjnych oraz uchybień, które należy brać z urzędu 
pod rozwagę. 

Art. 379. Rozprawa odbywa się w granicach re
wizji, jedna k strony mogą przytaczać nowe uzasadnie
nia podstaw rewizyjnych. 

Art. 380. § 1. Sąd rewizyjny rozpoznaje sprawę 
w granicach rewizji, biorąc jednak z urzędu pod 
rozwagę: 

1) czy nie zachodzi nieważność ; 

2) czy zaskarżone orzeczenie nie stanowi jawnego po
gwałcenia praworządności i int.eresu Państwa Lu
dowego; 

3) czy nie zostały naruszone przepisy prawa material
nego. 
§ 2. Sąd rewizyjny nie jest związany granicami .. 

rewizji w sprawach o prawa niemajątkowe oraz o rosz
czenia majątkowe ze stosunków rodzinnych i stosunku 
pracy. 

Art. 381. Sąd rewizyjny może z urzędu rozpozna~ 
sprawę w stosunku do osób, które orzeczenia nie za
skarżyły; może to jednak nastąpić tylko wówczas, gd~ 
będące przedmiotem sporu prawa lub obowiązki są 
wspólne także dla osób, które orzeczenia nie zaskarżyły 
albo gdy oparte są na tej samej podsta.wie faktycznej 
i prawnej. 

Art. 382. § 1. R ozprawa przed sądem rewizyjnym 
odbędzie się bez . względu na niestawiennietwo j edn€j 
lub ob u stron. 

§ 2. W yda.ny wyrok nie jest w żadnym r azie za
oczr.y. 

Art. 333. Sąd r ewizyjny oddah reWlzJę, j eżeli ni& 
ma u Z:1sadn i.onych p odstaw rewIzyjnych, ani podstaw, 
które należy brać z urzędu pod rozwagę, albo j 2żeli 
zaskarżone orzeczenie pomimo błędnego uzasadnienia 
w ost::;tecznym wyniku odpowi:d a pra·Nu. 

Ar t. 384. Sąd r ewizyjny w r azie uwzględnienia 

rewizji uchyla z2.skE!rżone orzeczenie w całości luh 
w części i odsyła sprawę do ponownego rozpoznanIa 
sądowi p ier'wszej instansji, któ!"y je wydał lub innemu 
sądowi róvmorzędnem1.1. 

Art. 3S5. Sąd, któremu sprawa została przesłana, 

zv,ri ązany j est wykładnią prav:a zawartą w orzeczeniu 
sądu r ewizyjnego. Nie można opierać r ewizji od orze
czenia wydanego po p onown ym rozpDznaniu sprawy na 
podstawach sprzecznych z wykladn.ił ustaloną przez 
sąd rewizyjny . 

Art. 386. Jeżeli s ąd rewizyjny u zna, że n ie ma 
uchybień procesovvych, mog"lcych mieć wpływ na wy
n ik sprawy, a zach odzi naruszenie prawa m3.terialnego, 
orzeka co do istoty 'sprawy n ie odsylając jej sądowi 
p ien'lszej instancji do ponownego r ozpoznania. Przy 
wydaniu orzeczenia sąd rewizyjny opiera się:na ma
t eriale zebranym w pierwszej instancji i jest związany; 
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stanem faktycznym ustalonym w zaskarżonym orze
czeniu. 

Art. 387. Jeżeli pozew ulega odrzuceniu lub jeżeli 
postępowanie w sprawie podlegało umorzeniu, sąd re
wizyjny, uchylając orzeczenie sądu pierwszej instancji, 
jednocześn ie odrzuca pozew lub umarza postępowanie. 

Art. 388. W przypadku, gdy rozstrzygnięcie re
wizji, podlegającej rozpoznaniu sądu wojewódzkiego, 
zależy od rozstrzygnięcia zagadnienia pra\vnego, bu
dzącego poważne wątpliwości lub rozbieżnie rozstrzy
ganego przez sądy, sąd wojewódz"ki, na wniosek proku
ratora lub z urzędu, może przekazać tę sprawę do roz
poznania Sądowi Najwyższemu. 

Art. 389. Sąd rewizyjily uzasć'.dnia na pifunie 
wszystkie wyroki oraz te postanowienia, które kończą 
postępowanie. 

Art. 390. § 1. Jeżeli nie ma szczegóhych przepi
sów o postępowaniu przed sądem rewizyj :1ym, do po
st~powal1ia tego stosuje się odpowiednio przf:'pisy o po
stępowaniu przed sądem pierwszej instancji. 

§ 2. VI postępowan iu rewizyjnym ni~ m ,"j<1 jednak 
t:".S i,,08-0" ,,-.T?nia przepisy art. 191 i 195 § 2. 

li o z d z i a ł II. 

Art. 2!l1. § 1. Zażal enie do sądu rewizyjnego słu
;.y j ,:: cI.,'n ie na post:?!1owienia s<;du i zarzć] dzE:n ia prze
, . xlnicz;::c2go, których przedmlOtem j est : 

] \ zwrot po:cwu; 
:) oc1TJ1oVJ ~~ zwolnie:1;a od kosztów sądowych lub cof

n ;€,c'e t~k i ego zwo!nienia; 
::) n~_ (;· .. .,j2 lub odrilowa n 3dania wyrokov"'i rygoru na

t"chm:astowej wykonalności; 
'1) :· : ~"!n: :l·. e śv,l i?d~·~a, b:e?,łego, strony i osoby trzeciej 

na grzywnę ; 

5) wygaśnięcie zap.\su na sąd polubowny; 
6) odmowa w yznaczenia sędziego polubownego lub 

przewodniczącego sądu polubownego; 
7) kwestia "vykonalności wyroku sądu polubownego 

i ugody za\vartej przed tym s ądem; 
8) zawieszenie postępowania i odmowa podj'icia za

wieszonego PQstępo\vania; 
9) odmowa odtworzenia akt w całości lub w części; 

10) odmov.ra przywróc2nia terminu do złożenia środka 

0dwoławczego; 

11) odrzucenie skargi o wznowienie postępowania; 
12) orzeczenie o k osztach, jeżeli s t!'ona n ie składa in

nego środka oclwołaviczeg .. --' co do istoty sprawy, 
o:'az orz€czenie o k oszt:lch zawarte w nakazie za
platy; 

13) odmowa w ydania n2kazu zapłaty w postępowaniu 
n akazo\vyrn ; 

1<1) odrzucenie skargi r ewizyjnej, zażalen i a, sprzeciwu 
od wyroku zaocznego i zarzutów przeciwko naka
zo'.vi zapłc.ty w postępowan;u nakazowym i sp rze
C:" N ll pr:~eciwko nakazowi zaplaty w postępowan iu 

l.lpor:.1ino. V.rCZylTI ; 

15) WY;l"!; :S cp!ut ~ądOV,Tych i odmowa zwr otu tY:;:!l 
o:Jld. 

§ 2. Term in do zażalenia wynosi siedem dni od 
d nia dort:;c:zenia vvypisu postanowienia, a w przypadku, 
g dy ~trona nie żądała w terminie przepisanym dorę
czenia j ej wypisu postanowienia wpadłego na rozpra
wie - od dnia ogłoszenia pos~ow.i.l;:.Pl a.. 

§ 3. Zażalenie powinno czynić zadość wyma;:;aniom 
przepisanym dla pisma procesowego oraz zaw: 2 ___ ::: 
wskazanie zaskarżonego postanowieni.a i wniosek o V<.. 

powiednią jego zmianę. 

Art. 392. Akta sprawy wraz z za~leniem sąd 
pierwszej instancji przedstawia sądowi rewizyjnemu 
niezwłocznie po złożeniu zaża~enia , a w przypaci;, :J. 
wniesienia zażalenia na postanowienie ""vskazane w a rt . 
391 § 1 pkt 3, 5 - 12 po doręczeniu odp;su 'zażalenia 

stronie . przecivmej. Odpowiedż na zażalen:e może być 
wniesi€ma w terminie tygodnioviym od doręczenia za
żalenia wprost do sądu rewizyjnego. 

Art. 393. § 1. Jeżeli przepisy inaczej nie ::;tano
wią, zażalenie nie wstrzymuje postępowan; a w sprawie, 
ani wykonania zaskarżonego postanowienia. 

§ 2. Jednak sąd pierwszej instancji może wstrzy
mać w ykonanie zaskarżonego postanow~enia aż do eza
su rozstrzygnięcia zażalenia. 

Art. 394. § 1. S ąd n:'wizyjny roz:)QD1?je zaża l en ie 

na posi<.>dzoniu niejawnym, maż c jedn<lk p rzed jega r oz
strzygnię,·h~r;1. zażąd"ć wyjaśnień, :J w r'"zie potrzeby 
ze.rządzie przeprawacJ.zenie duwodów lu~ wyznaczyć 

rozprawę· 

§ 2. Zażalenie na orzeczenie co do n::·tychmiCl:;to
w ej wykonalności wyroku sąd rewizyjny rozpozna !l ie-
2.wlocznie po nanej ściu akt. 

§ 3. Poza tym do Postę90wania, toczącego się na 
Ekutek zaża lenia, stosuje się odpowiednio przepisy, do
tycza('~ postępowanie: rewizyjnego. 

Art. 395. Przepisy n ini.ejszego rozdziału S'tosuje 
się odpowiednio do za:i a ' r=ń n :~ zarządzeni a przewodni-
czącego. " 

R o z d z i a ł III. 

r ..ewizja nadzwyczajna. 

Art. 396. § 1. Od każdego prawomocnego orze
cz<.>nla kończącego post.ępowćmie w sprawie może Mi
nister Sprawiedliwości, P ierwszy Prezes ~ądu Najwyż
szego i Generalny Prokurator Rzeczypospolitej złożyć 
r,adzwyczajną rewizję, jeżeli orzeczenie narusza inte
res P3ństwa Ludowego albo powzięte zostało z pogwał
ceniem istotnych przepisów prawa. 

§ 2. Niedopuszczalna jest nadzwycza jna reW1Z]3 
cd wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub 
r ozwód, jeżeli choćby jedna ze stron weszła po jego wy
daniu w nowy związek nnlżel'lski . 

Art. 297. Nadzwycz:: j ną rew } zję wnosi s~ę bezpo
średnio do Sądu N?jwyżSZE':';o. 

Art. 398. Do nadzwycz2<j~.e j r ewizj i, jeżeli prze-
pisy rozdziału niniejszego nie sta!1 0w i ą inaczej, stosuje 
si ę odpowiednio przepisy rozdziału o r ewizji. 

Art. 399. § 1. VI przy padkach złożeni a reWlZJl 
od orzeczeń powziętych z pogwałceniem istotnych prZe
p isów prawa, j eżeli zlożenie rew izjl nastąpiło po upły
wie sze ściu miesięcy od upraw omoc:1ie:'1ia E lę oi::eczenia, 
S~d Najwyższy nie rooż~ ani uchyli.ć, ini zmienić za
~karżonego ol'~eczenia. Sąd ogr~ni ('za się '.vówczas 
bądź do oddalenia rewizji, bą dź do styvierdze!1 ia, iż za
skarżo;le orzeczen ie zostało wyd.ane z p ogw:\J:cen iem 
przepisóvi prawa. 

§ 2. Jednakże Sąd Najwyższy bez wz~lc.du na 
termin złożenia r ewizj i u chyla orzE'czen ;e, j eżeli spra
w a ze względu na osobę lub pr zedmiot n ie p o(Hega 
ilrzeczpil::twu ~ądów powszę.chnych. 



TYTUŁ IV. 

W~nowHmie pestępował'lia. 

~li\.rt. 400. N a zHsadzie przepisów niniejszego t y
ttlru można żądać wznowienia postępowania, zakończo
llego wyrokiem. prawomocnym. o 

Ar t. 401. Można żądać w znowienia postępowania 
i u chylenia wyroku z powodu nie'.vażności: 
, 1) jeżeli orzekał s~dzia wyłączony z mocy ustawy, 

a strona przed uprawomocnieniem się wyroku n ie 
mogła domagać się wyłącz·enia; 

(2) j eżeli strona wsku tek n aruszenia przepisów prawa 
pozbawiona była możności działania lub, n ie nnj ąc 
zdolnpści procesowej, nie była należycie zastąpiona; 
n ie można jednHk żądać wzno\Wenia, jeżeli brak za
stępstwa zarzucono przed uprawomocnieniem się 
wyroku albo jeżeli strona potwie:rdziła dokonane 
czynności procesowe. 
Art. 402. Nie ma skargi o wznowienie od wyroków 

Sądu Najwyższego z powodu nieważności. 
Art. 403. § 1. Można również żądać wznowienia 

na t ej podstawie: 
i 1) że wyrok został oparty na dokumencie podrobio-
\ nym bądź sfałszowanym lub na skazującym wyro-
I ku karnym, następnie uchylonym; 
: 2) że wyrok został uzyskany przez czyn karalny. 

§ .2. Można również żądać wznowienia w razie póź
niejszego wykrycia prawomocnego orzeczenia, dotyczą
cego tego samego stosunku prawnego, bądź takich no
:wych .okoliczności faktycznych lub środków dowodo
wych, które mogłyby mieć wpływ istotny na wynik 
"prawy, a z których strona n ie mogła skorzystać w po
przednim postępowaniu. 

Art. 404. Można żądać wznowienia z powodu czy
nu karalnego jedynie wówczas, gdy czyn został ustalo
ny praw.omocnym wyrokiem skazującym, chyba że po
stępowanie karne nie może być wszczęte lub że zostało 
:umorzone z innych przyczyn niż brak dowodów. 

Art. 405. Sąd, który wydał zaskarżony wyrok, jest 
właściwy do wznowienia postępowania z przyczyn nie
ważnDści. Gdy zaskarżono wyroki różnych instancyj, 
jest właściwy sąd instancji wyższej . Do wznowienia na 
innej podstawie jest właściwy sąd, który ostatni Drze
kał co do istoty sprawy. 

Art. 406. § 1. Skargę o wznowienie wnosi się 
:w terminie miesięcznym, licząc: 
\ 1) w przypadku udziału sędziego wyłączonego -Dd 
~ dnia, w którym strona dowiedziała się o przyczynie 
( wyłączenia; 
I 2) w przypadku, jeźeli strona pozbawiona była moż
\ ności dział.ania lub nie była należycie zastąpiona -
: ; .od dnia, w którym o zaskarżonym wyroku dowie-

( działa się strona lub jej przedstawiciel ustawowy; 
\ 3) w przypadku czynu karalnego lub uchylenia wyro

ku skazującego - od dnia uprawomocnienia się 
" (i wyroku lub postanowienia, zapadłego w postępo-

waniu karnym; 
(4) w przypadkach późniejszego w ykrycia orzeczenia 
\, aibo nowych faktów i dowodów-od dnia, w którym 

str.ona dowiedziała się o nich. 
§ 2. Bieg terminu rozpoczyna się nie wcześniej, jak 

od dnia uprawomocnienia się zaskarż·onego wyroku. 
Art. 407. Po upływie lat pięciu od uprawomocnie

nia się wyr.oku nie moźna żądać . wznowienia z wyjąt
kiem przypadku, jeżeli strona pozbawiona była możno
ści działania lub nie była :należycie zastąpiona, 
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Art. 468. Skarga o wznowien.ie p<>winna czyn.i~ 
zadość warunkom pozwu ' tudzież zawiGrae .ozna~ie 
zaska·rżonego wyroku. podstawę wznowi-enia i jej uza-· 
sadnienie, okoliczności stwierdzające zachowan.ie t&r"i 
minu do wniesienia skargi, wreszcie wniosek o u chw4e"i 
nie lub zmianę zaskarżonego wyroku. i 

Art. 40!l. § 1. Sąd zbada na posiedzeniu niejaw'" 
nym, czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera 
się n a ustawowej podstawie wznowienia. Na żądanie 
.sądu skarżący uprawdopodobni okoliczności, stwierdza
j ące zachowanie terminu lub dopuszczalność wznowie~ 
n ia. W braku jednego z warunków ustawowych sąd 
skargę odrzuci, w przeciwnym r azie wyznaczy rozprawę. 

§ 2. Sąd również skargę odrzuci na rozprawie, je
zeli okaże się brak u~tawowej podstawy wznowienia 
<lIbo niezachowanie t erminu. 

Art. 410. Sąd postanowi po rozważeniu stanu rze
czy. czy naprzód rozstrzygnąć tylko o dopuszczalności: 
wznowienia, czy też połączyć badanie dopuszczalności; 
z rozpoznaniem sprawy. 

Art. 411. Jeżeli Sąd Najwyższy jest właśf!iwy do 
rozstrzygnięcia o wznowieniu. wyda tylko postanowie" 
n ie o dopuszczalności wznowienia, natomiast rozpozna ... 
n ie sprawy przekaże sądowi pierwszej instancji. 

Art. 412. Sędzia, którego udział lUlb zachowania 
się w procesie poprzedni~ jest podstawą skargi, jest 
wyłączony od orzekania w postępowaniu ze skargil 
Q wzn.owienie. 

Art. 413. Do postępowania ze skargi o wznowienie 
stosuje się odpowiednio poza przepisami niniejszego ty ..... 
tulu inne przepisy kodeksu. I 

Art. 414. Wniesieme skargi o wznowienie nie ta: ... 
muje wykonania zaskarżonego wyrDku. Jednak sąd mo
że na wniosek strony wstrzymać wykonanie wyrok\! 
w razie uprawdopodobnienia, że skal'żącemu grozi nie .. 
powetowana szkoda, chyba że strona przeciwna złożYi 
odpowiednie zabezpieczenie. 

Art. 415. Dalsze wznowienie jest uiedop-uszozalne 
.od prawomocnego orzeczenia, zapadłego wskutek skar .. . 
gi o wznowienie. 

TYTUŁ V. 

Postępowanie odrębne. 

Rozdział I. 

Postępowanie w sprawach małżeńskicll. · 

Art. 416. W sprawach o ustalenie istnienia lUD 
nieistnienia małżeństwa, o unieważńienie małżeństwa 
lub o rozwód stosuje się przepisy ogólne o postępowaniu 
ze zmianami, wynikającymi z przepisów rozdziału ni .. 
niejszego. 

Art. 417. Małżonek ubezwłasnowolniony CZęŚc1011 
wo ma zdolność procesową· 

Art. 418. Pełnomocnictwo ogólne nie wystarcza 
do występowania w sprawie: 

Art. 419. Posiedzenia sądu odbywają się przy. 
drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony żądaj ą 
jawności. a sąd uzna, że jawność nie zagraża dobrym 
obyczajom. 

Art. 420. Protokół posledzenia sądowego powinien 
zawierać oświadczenie małżonków co do ilości, wieku 

I i płci . dzieci żyjących, stosunków majątkowych i zar ob
k owych obu małżonkó, ... ·• szczególnych obowiązków: 
:utrzymania osób, nie b~d'lcych ich wspólnymi dziećmi. 
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tudzież czy i jaką umowę małżeńską między sobą za
warli. 

Art. 421. Rozprawa odbywa się bez wzg,lędu na 
niestawiennictwo jednej ze stron, jednak w razie nie
stawienia się powoda na pierwsze posi'edzenie sądowe 
postępowanie ulega umorzeniu, chyba że prokurator po
piera żądanie unieważnienia. 

Art. 422. § 1. Jeżeli w toku postępowania o roz
wód sąd nabierze przekonania, że istnieją widoki na 
u trzymanie wspólnoty małżeński ej, wówczas zawiesza 
postępowanie. Zawieszenie to może nastąpić tylko raz 
jeden w t oku postępowania. 

§ 2. Podj ęcie postępowania może nastąpić na 
wniosek jednej ze si ron, nie wcześniej jednak j.ak po 
:upływie trzech miesięcy od dnia z.awieszenia. 

§ 3. Przepis art. 198 stosuje się tu odpowiednio. 
Art. 423. W sprawach o unieważnienie małżeństwa, 

popieranych przęz prokuratora, nie mają zastosowania 
przepisy o zawieszeniu postępowania na zgodny wnio
sek lub z powodu niestawienia się obu stron ani przepi
sy artykułu poprzedzającego. 

Art. 424. § 1. W sprawie o rozwód przewodni
czący przed wyznaczeniem terminu pierwszej rozpra
wy wzywa strony do osobistego stawienia się do sądu 
na posiedzenie pojednawcze, którego ,przeprowadzenie 
porucza rÓvv'llocze·śnie w yznaczonemu przez siebie sę
dziemu. Sędzia wyznaczony nakłania strony do pojed
nania, mając w szczególności na uwadze dohro dzieci 
i społeczne znaczenie trwałości małżeństwa. 

§ 2. Jeżeli pojednanie nie nastąpi, a odroczenie po
siedzenia pojednawczego byłoby niecelowe, sędzia wyz
naczony stwierdza, że próby pojednania nie dały wy
niku. 

§ 3. Sędzia wyznaczony ma w zakresae postępo
wania pojednawczego prawa przewodniczącego i prawa 
sądu orzekającego. 

Art. 425. Jeżeli stawiennictwo jednej ze stron na
potyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, na wnio
sek /Strony sąd może zaniechać przeprowadzenia posie
dzenia pojednawczego. Postanowienie w tym przed
miocie zapada na posiedzeniu niejawnym. 

Art. 4%6. § 1. Pozew małżonka o unieważnienie 
małżeństwa doręcza się w odpisie prokuratorowi. 

§ 2. Prokuratora wzywa się na posiedzenie są
dowe. 

Art. 427. Jeżeli małżonek ooobiście wezwany nie 
stawi się bez usprawiedliwionych powodów na posiedze
nie pojednawcze lub na rozprawę, sąd mOlŻe go skazać 
na grzywnę według przepisów o karach za pogwałcenie 
obowiązków świadka, jednak nie może nakazać sPT<>
wadzenia go przymusowo do sądu. 

Art. 428. W sprawach o unieważnienie małżeń
stwa i rozwód przepis art. 345 § 2 nie ma zastosowania. 

Art. 4%9. Jeżeli strona wnosi o dopuszczenie do
wodu z przesłuchania stron, sąd nie może odmówić za
rządzenia tego dowodu. 

Art. 430. Jeżeli w sprawie o rozwód pozwany 
uznaje żądanie pozwu, sąd może ograniczyć postępowa
nie dowodowe . do przesłuchania stron. Przesłuchanie 

stron powinno w szczególności zmierzać do ustalenia 
powodów, które skłoniły stronę pozwaną do U2I1a.nia 
ż~dania pozwu. , 

Art. 431. W sprawach o unieważnienie małżeń..; 
I>twa lub o rozwód l1ąd na żądanie jednego z małżonków: 
O'i"zeka postanowieniem o ich wzajemnych obowiązkach 
pl'ZyCZyniani~ ~i~ dQ za.spąkoj~w~ pą~~Q. !'..Q.dzi;ny p'Qd ... 
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czas procesu, o sposobie roztoczenia w tym czasie pie
czy nad w.spólnymi dziećmi oraz o wydaniu temu z ma~
żonków, który opuszcza wspólne mi€szkanie, potrze;J
nych mu przedmiotów. 
, Art. 432. § l. Postępowanie o unieważnienie mał
żeństwa w razie śmierci jednego z małżonków zawies Z3 
się· 

. § 2. Postępowanie umarza się, jeżeli zstęuni lTIR,l 

żonka, który wytoczył powództwo, nie zgłosza ·w ci ągu 
sześciu miesięcy wniosku o podjęcie postępow;nia. · '" 

§ 3. W razie śmierci pozwanego postępowanie po
dejmuj e si ę po ustanowieniu przez sąd kuratora który 
wstępuj e na miejsce zmarłego małżonka. ' . 

Art. 433. W r~zie śmierci j ednego z małżonków 
umarza się postępowanie w sprawie o rozwód. 

A.rt. 434. Wyrok prawomocny w sprawie o unie
ważnienie małżeństwa lub rozwód ma skutek także 
w stosun ku do osób trzecich. 

Art. 435. N ie ma skargi o w znovv'ienie postęDowa
nia, jeżeli j edna ze stron wstąpiła w nowy związek mał
żeński po uprawomocnieniu się wyroku, orzekającego 
unieważnienie małżel1stwa lub rozwód. 

Art. 436. § l. W sprawie o uni e\vażnicmie mał
zeństwa lub o rozwód małżonek może dochodzi ć 
rOSZCZeń alimentacyjnych od drugiego małżonka na 
przypadek unieważnicnia małżeństwa lub rozwodu. 

§ 2. Do c:!:ęści postępowania, dotyczącej roSZCZe}1 
alimentacyjnych, stosuje się odpowiednio przepisy roz
cl:.tiału niniejszego z wyjątkiem art. 428, 434 i 435. 

Art. 437. W wyroku, orzekc:jącym rozwód, sąd -
mając na względzie dobro dziedca oraz interes społecz
ny - powierza wykonanie władzy rodzicielskiej n ad 
dzieckiem ' jednemu z rodziców, określa uprawnienia 
drugiego z rodziców w .stosunku do osoby dziecka, 
w szczególności w zakresie nadzoru nad jego wychowa
niem i w zakresie utrzymywania z n im stosunków os~ 
bistych, oraz orzeka, w jakiej wysokości każde z ro
dziców obowiązane jest do ponoszenia kosztów utrzy
mania i wychowania dzie€ka. 

Art. 438. W wyroku orzekającym rozwód s'ld mo
ze pozbawić władzy rodzicielskiej jedno lub oboje ro
dziców, .stosując odpowiednio przepisy o pozbawieniu 
władzy rodzicielskiej. 

Art. 439. W sprawie o zniesienie wspólności usta
wowej stosuje się przepisy art. 418, 429, 434, a ponad
to - gdy idzie o ustalenie powodów zniesienia wspól
ności - art. 428. Postępowanie umarza się w razie 
am.ierci jednej ze stron. 

Rozdział II. 

Postępowanie' w sprawach ze stosunków rodzków 
i dzieci. 

Art. 440. W sprawach o ustalenie, czy strony po
:zostają ze sobą w stosunku rodziców i dzieó, st06uje 
liię przepisy kodeksu postępowania cywilnego ze zmia
nami, przewidzianymi w rozdziale niniejszym. 

Art. 441. Strona ubezwłasnowolniona częściowo ma 
zdolność procesową. 

Art. 442. Pełnomocnictwo ()gólne nie wystarcza 
do występowania w sprawie. 

Art. 443. Rozprawa ()dbywa się bez względu na 
niestawiennictwo jednej ze stron. 

Art. 444. Jeżeli .strona osobiście wezwana nie sta
wi się bez \ISprawiedliwionych powodów na roz,pr?,wę , 

f.ild 1ll.Q-Ż! ją ~ć pa grzy'wn~ według przepisów o ka-
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ra ch za pogvJa~cen;e obowiązków świadka, j ednak nie 
może nakaz'lć sp row adzen ia je j przymusowo do sądu. 

trt. 415. VJ sp r a w ach o us talenie czy strony po
zosta:; ą ze sobą w stosunku r odziców i dzieci, p rzepis 
a rt. 3 '~ :i § 2 n ie ma zas tosow im:a. 

p,,-!:'!. <1/,6. § 1. Po.:;tę~c'.v,mie UMarza si ę w r azie 
śmierci j ednej ze s tron, a j eżel i w ch arak terze tej sa
m ej str:my wJst~pU: e l;:E;.a os0b w r a zie śmierci 
w szystkich tych osób z za..strze;:eniem 'w-yjątków, :prze
w i&i2.nych w § 2. 

o 2. Jednakże w Spl":n.,';e o u s talen ie ojcostwa 
m q-:Cc.,:yzny, który n ie j est mężem matki, postępo'wanie 
z a'Niesza się w r azie śmierci pozw anego do czasu usta
now~en ia p rzez władzę opiekuńczą kuratora, k tóry 
wstępuj e na m iejsce zmarłego. 

§~. W sprawie o zap~"zeczenie ojcostwa postępo

wan :c uma rza się w r a zie śmierci dzi€cka . 
Art. 447. Wyrok p r c:womocny ma także skutek 

w s~()sunku do osób trzecich. 
Ar t. 448. Jeżeli ojcostwo mężczyzny, k tóry n ie 

jest mężem m atki, n ie zostało ustalone, zarówno dziec
ko j a k i matka mogą dochodzić roszczeń maj ątkowych, 
związanych z ojcostwem tylko w tedy, gdy jednocześnie 
z tymi r oszczeniami dochodzą ustalenia ojcostwa. Prze
pis ten stosuje się odpowiedn io w przypaciku, gdy rosz
c zen ie dziecka wzgl ędem ojca przeszło na matkę, która 
poniosła przypadającą na oj ca część ciężarów, . związa
nych z utrzymaniem i wychowaniem dziecka. 

Art. 449. Jeżeli w SJ)ra wie ustalenia ojcostwa męż
czyzny, który nie jes t mężem matki, dziecko lub matka 
dochodzą roszczeń majątkowych, związanych z ojco
stwem i pr zewidzianych w kodeksie rodzinnym , do cz~ 
ści postępowania, dotycz ącej tych roszczeń,~stosuje się 
<>dpowiednio przepisy niniejszego rozdziału z wyjątkiem 
a rt. 445 i 447. 

Ar t. 450. P ost:mowienia art. 441 - 447 stosuje się 
w sprawach o rozwiązanie stosunku przysposob ien ia, 
jeżeli sprawy te należą do postępowania spornego. 

R o z d z i a ł III. 

Postępowanie w sprawach o ochronę zakłóconego lub 
p rzywrócenie utraconego posiadania. 

Art. 451. P ow ództwo o ochronę zakłóconego lub 
przywrócenie utraconego posiadania m usi być w ytoczo
n e w ciągu miesiąca li c z ąc od d nia , w którym p owód 
d owiedzia! się o zakłóceniu lub u tracie p osiadania, n ie 
później jednak niż przed upły\ve:TI sześc iu miesięcy od 
chwili zakłócełliil lub utraty p osi3:dan:a . 

Art. 452. W s pr aw ach o ochronę lub p r zywróce
nie p osiadania sąd · b ada jedyn ie os ta tni s1an sp~kojne

go p os iadania l f akt j ego n ar'lsze:-J.i a n ie rozpoznaj ąc s ,-,,
me~o p rawa ani dobrej w'ary pozwanego. W w y roku 
sąd może, s tos::nvnie do okoliczności, wydać odpowied
n ie zarządzenia. Wyro;~ n ie t:lmuj e dochodzenia s amego 
p rav.'u w odr E:bny:n p roces:e. 

R o z d z i a ł IV. 

P05t~powanie pojednawcze. 

Art. 453. § 1. Niezależnie od orzek ania w spra
w ach cywilnych sądy p owiatowe są właściwe do prze
prowadzania pojed .. l1ania s t r on. 

l'! 2, Przed wytoczeniem powództwa bez względu 
na rz.eczową właściwość sądu można zwrócić się do są
du powiatowego, w którego okręgu przeciwnik ma 

m ieJsce zamieszk ania, o zawezwanie go do pojednania. 
W wezwaniu należy zwięźle oznaczyć sprawę. Nie moż

na go doręczać poza okręgiem powyższego sądu. 

§ 3. Z p osiedzen ia sp isuje się protokół, a j ~żeli 

doszło do u gody osnowę je j wciąga si ę do Ip robkolll. 
S t r ony podpisują protokół, a gdyby g ') podpisać nie 
mogły, rjemożność tę stwierdzi sąd . 

§ 4. J-eżeli wzywający n ie st3.wi się n a posiedze ni e, 
sąd ' n a żądani€ przeciwni~a włoży na nie-go obowtiąz€i<: 
zwrotu koszlów w:JTwołanjch próbą pojednan ia. 

. § 5. Do ugody s tosuje się odpow iednio p rzepis 
art. 231 § 2. 

R o z d z i a ł V. 

Postępowanie nakazowe. 

Art. 454. Powód może żądać w ,pozwie, aby s ,!d 
wydał przeciwk o p ozwan emu n akaz zapłaty w ierzyte,,
noś ci pieniężnej albo uiszczenia in nych rzeczy zarn ;=.n
nych, jeżeli ż ądan ie pozwu j est u zasadnione w całości 
dołączonymi do pozwu dokumenta mi bądź publicZl1J
m i, sporządzonymi przez wł2.dze lub urzędy p olsk ;e, 
bądź prywatnymi, na k tórych podp~y uwiErzytelnione 
są przez sąd lub notariusza w I?olsce . . 

Art. 455. § 1. Powód może również żądać wyda
nia nakazu zapłaty przeciw k o kaźdemu zobowiąz.anemu 

z wekslu lub czeku , j eżelI r oszczenie opiera się na w ek
slu lub czelni, maj ącym w szel k ie w anmki ważno,;cl 

i n ie n asuwaj C!cym podejrzen ia co do j ego pra'Rdziwości. 
§ 2. Do p ozwu należy dołączyć w eksel lub czek 

oraz wszystkie d okumen ty , potrzebne do u zasadnien ia 
roszczenia. 

§ 3. Nakaz n a rzecz osoby, która z w ekslu lub cze
ku nie j est bezpośrednio uprawnioną, wydać można je
dynie wtedy, gdy prze j ście prawa na nią udowodnion e 
j est dokLllnentarni, wymienionymi w artyk ule poprze
dzaj ącym . 

Art. 456. Jeżeli z sarnego doku m entu, w eksla. l ub 
czeku wynik a , że przeciwk o r oszczeniu mógłby być p od
n iesiony zar zu t przedawnien ia , n aka z wydać można je
d ynie w ówczas, gdy powód udow odni w pozwie p rzer
wan ie lub wstrzyman ie biegu przedawnienia dokumen 
t am i pub licznym i lub uw ierzytelnion ymi. 

Art. 457. Jeżeli n ie można wydać n :.k azu , a p ozew 
n adaj e ' się do zvvykłego post~powania w t ym samym są
dzie, w ówczas zastosować należy odpowiednie przepisy 
k odeksu; w r a zie przeciwnym należy p ozew odrzucić . 

Art. 458. § L Naka z wydaje sąd w osob ie jedne
go sędziego b ez r ozp r aw y i b ez wezwania pozwanego, 
l, tórem u doręcza się pozew' wraz z n akazem i odpis ami 
d okmnentów. 

§ 2. Sąd orzeka l1 :lkazem , że pozw any m a w ciągu 

t ygodnia , a gdy ch odzi o roszczen ie z w ekslu lub cze
k u -- w ciągu dni t rzech od doręczenia, z.aspokoić 

roszczenie w całości wraz z kosztami albo wnieść 
w tymże term inie zarzu ty. 

Art. 459. § 1. Naka z od chwili w ydania s tanowi 
tytuł zabezpieczenia , a j eżeli był W"".fdany na p odstawie 
w ekslu lub czeku staje się nad to natychmiast wy kon al
ny z upłyvvem t er m inu udzielon eg o do zaspokoj enia 
r oszczenia. 

§ 2. Sąd n a wniosek p ozw an'ego moźe ograniczył: 

zab ezpieczenie według s wego uznania, a w razie wnie ... 
sienia zarzutów wstrzymać wykonanie nakazu. 

• 
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§ 3. Nakaz prawomocny ma skutki wyroku prawo
mocnego. 

Art. 460. § 1. Pismo, obejmujące zarzuty, należy 
wnieść do SCic1u, który wydał nak2.z. 

§ 2. P ismo powinno zawierać wszystkie te zarzuty, 
które w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji 
l)ależy pod przepis~nym rygorem zgłosić przed wda
niem się w spór co do istoty sprawy. Fakty i dowody 
mogą być przyt~cz<me aż do zamknięcia rozprawy, jak 
"\"\ zwykłym postępowani u. 

§ 3. Przewodniczący zarządzi doręczenie pisma 
powodowi z jednoczesnym wy:;maczeniem terminu roz
prawy. 

§ 4. Pismo spóźnione sąd odrzuci bez rozpraw-y. 
Art. 461. Sąd po przeprowadzeniu rozprTwy 

orzeknie wyrokiem, że nakaz utrzymuje w mocy albo że 
go uchyla w całości lub w części i w tym zakresie żąda
nia powoda oddala. 

Art. 462. Jeżeli pozwany cofnął zarzuty, sąd 
orzeknie postanowieniem, że nak2.z pozostaje w mocy. 
W tym przypadku co do kosztów stosuje się odpowierl
n io przepisy o kosztach, przewidziane w razie cofnięcia 
pozwu. 

Art. 463. W bre>ku przepisów szczególnych stosu
je się w postępowaniu nakazowym przepisy niniejsz;go 
kodeksu, jednak do pozwu. nie można dołączyć odpisów 
zamiast oryginałów, od wydania nakazu nie służą środ
ki odwoławC'7...€ z wyjątkiem zażalenia na orzeczenie 
o kosztach i powództwo wzajemne jest niedopusz
clalne. W postępowaniu nakazowym niedopuszczal
ne jest przeciwstawienie roszczenia do potrącenia, chy
ba że roszczenie jest uzasadnione dokumentem. 

Ad. 464. W razie uwzględnienia zażalenia na od
mowę wydania nakazu, sąd drugiej instancji odsyła 
sprawę sądowi pierwszej instancji do pon~wnego roz
poznania. 

Ro.zdział VI. 

Postępowanie upominawcze. 

Art. 465. Powód w pozwie, którym dochodzi w są
dzie grodzkim od swego dłużnika osobistego sumy pie
niężnej do wysokości dziesięciu tysięcy złotych, może 

iądać, aby ~ąd wydał przeciwko pozwanemu nakaz za
płaty. 

Art. 466. § 1. Sąd "\vydaje nakaz bez rozprawy 
ł bez wezwania pozwanego, któremu doręcza się pozew 
wraz z nakazem. . 

§ 2. Nakazem sąd orzeka, że pozwany ma w ciągu 
cwóch tygodni od doręczenia zaspokoić roszczenie w ca
łości wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie sprze
aw. 

Art. 467. § 1. Sprzeciw może być wniesiony 
w dowolnej formie pod jakąkolwiek nazwą - na piśmie 
lub ustnie do protokołu sądowego, nawet bez przytocze
nia podstaw, faktów i dowodów. 

§ 2. Osnowa .przepisu niniejSzego powinna być po
Clana pozwanemu wraz % nakazem. 

Art. 468. Sąd bez; rozprawy odrzuci sprzeciw 
lłPóźniony. Pozwany może postawić wniosek o przywró ... 
cenie terminu, jeżeli kodeks na to zezwala. Wniosek 
uwzglt;dniony ma skutki sprzeciwu, wniesioneg9 we 
właściwym czasie. 

Art: 469. § 1. Jeżeli sprzeciw wniesiono we wla .. 
&ciwym. c.a.sie. nakaz tr:aci ~C, p.ąW~t gdy;bl'. ~J2;~.w:. 

dotyczył tylko części roszczenia albo był zgłoszony przez 
któregokolwiek z pozwanych o to sO.mo roszczenie. 

§ 2. Sprzeciw zgłoszony co do jednego lub nie
których tylko roszczeń, objętych ",:spólnym. pozwem, 
uchyla nakaz jedynie co do nich. 

Art. 470. Sąd zal'ządzi doręczenie sprzeciwu po
wodowi z jednoczesnym wyznaczeniem terminu roz
prawy. 

Art. 471. § 1. Sąd odmówi wydania nakazu: 
1) jeżeli roszczenie nie nadaje się do dochodzenia 

w drodze postępowania upominawczego lub w ogó
le procesu cywilnego; 

2) jeżeli z samej osnowy pozwu wynika, że r06zczenie 
jest oczywiście bezzasadne; 

3) jeżeli zaspokojenie roszczenia zawisłe jest od świad
czenia wzajemnego; 

4) jeżeli m iejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo 
gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić 

w kraju. 
§ 2. Okoliczności powyższe stanowią przeszkodę 

do wydania n3kazu, jeżeli zachodzą choćby co do części 
roszczenia lub przeciwko jednemu' z kilku współpozwa
nych. 

Art. 472. § 1. Sąd zawiadamia powoda o odmo
'wie wydani::! nakazu. Na tę odmowę nie ma środka od
woławczego. W przypadku odmowy wydania nakazu 
powód może w ciqgu mie-siąca żądać skierow-ania ~pra
wy do zwykłego postępowR!1 ia. 

§ 2. Powód nie traci prawa wytoczenia ponmvne
go powództwa, jeżeli nie skorzystał z tego terminu. 

Art. 473. Nakaz prawomocny ma skutki prawo
mocnego wyroku. 

Art. 474. \V postępowaniu upominawczym w bra
ku przepisów szczególnych stosuje się prz0nisv niniej-
szego kodeksu. 

TYTUŁ \71. 

Postępowanie w przypadku zaginięcia lub zniszczenia 
akt. 

Art. 475. § 1. Postępowanie w przypadku zagi
nięcia lub zniszczenia akt sprawy, będącej VI toku, prze
prowadza sąd, w którym sprawa się ostat.'1io toczyła. 

§ 2. Jeżeli w myśl § 1 właściwym był sąd rewizyj
ny, sąd ten przekaże sprawę do sądu pierwszej instancji, 
chyba że chodzi o odtworzenie tylko akt sądu r~wizyj
nego: 

§ 3. Postępowanie w przypadku zaginięcia lub 
zniszczenia akt sprawy, prawomocnie zakończonej, 
przeprowadza sąd, w którym sprawa· toczyła się 
w pierWl?zej instancji. 

Art. 476. Jeżeli akta sprawy albo częś6 akt, mają
ca istotne znaCzenie dla spraw-y, zaginęły lub uległy 
:zniszczeniu, to akta przepadłe zastępuje się urzędovvnie 
zaświadczonymi odpisami. 

Art. 477. § 1. Przewodniczący wzywa osoby, po- . 
siadające odpisy akt przepadłych, do złożenia ich sądo
wi, wyznaczając odpowiedni termin. 

§ 2. W razie nieuczynienia zadość wez\vaniu 6~d 
stosuje rygory, przewidziane wart. 291 na p rzypade:':' 
c"dmowy .zeznań przez świadków. 

Art. 478. Jeżeli zaświadczone urzędownie odpisy 
2QStaną, złożone, przewodniczący zarządza dołączenIe 
idl dQ ~kt.Odpi.s zarządzenia docęcza się stronom" 
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" Art. 479. § 1. Jeżeli odtworzenie akt w trybie, 
,przewidzianym w artykułach poprzedzających, nie da 
~ię przeprowadzić, przewodniczący wzywa strony do 
złożenia w terminie oznaczonym wniosków co do treści 
przepadłych akt oraz co do sposobu ich odtworzenia. 

§ 2. "Wraz z wnioskami, wskazanymi w § 1, strony 
()bowiązane są złożyć posiadane na poparcie wniosków 
o owody, jako to: odpisy pryw3tne or az inne pisma 
li nob,tki, które mogą być pomocne przy odtworzeniu 
iikt. 

Art. 480. Niezależnie od wniosków stron sąd prze
prowadza doc~codzenie potrzebne do odtworzenia akt 
i zarządza t2.kie postępowanie dowodowe, jakie uzna za 
w skazane. W szczególności sąd bierze pod uwagę wpisy 
'cb repertoriów i innych ksiąg biurowych oraz może 

przesłuchać w charakterze świadków sędziów, proku~a
torów, protokolantów, pełnomocników stron i inne oso
by, które uczestniczyły w postępowaniu lub które mogą 
wypowiedzieć się co do treści akt, jak również zarządżić 
przesłuchanie stron. 

Art. 481. Sąd po przeprowadzeniu rozprawy orze
ka postanowieniem, w jaki sposób i w jakim zakres ie 
akta przepadłe maj ą być odtworzone lub że odtworze
,nie akt j est niemożliwe. 

Art. 482. W przypadku, gdy akta sprawy bądź nie 
:mogą być w ogóle odtworzone,. bądź zostały odt.worzo
ne w części; nie wystarczającej do podjęcia dalszego po-

• stępowania, sprawa może być wszczęta ponownie. We 
;wszystkich innych przypadkach sąd podejmie postEfPo
wanie w takim stanie, w jakim okaże się to możliwe 
!przy ' uwzględnieniu akt pozostałych i odtworzonych. 

Art. 483. B ieg przedawnienia lub terminu preklu" 
2yjnego, pl:zerwany przez pierwotne wszczęcie sprawy, 
irOzpoczyna' się na nowo od daty uprawomocnienia się 
postanowienia, stwierdzaj ącego niemożliwość odtworze
nia akt lub odmawiającego podjęcia dalsz.ego postę~ 

powania. 
Art. 484. § 1. Jeżeli zaginęły lub uległy znis;cze

hiu akta sprawy prawomocnie zak<lńczonej, postępowa
nie o odtworzenie akt wszczyna się tylko na wniosek 
~rol1. 

§ 2. Odtworzeniu podlega wówczas tylko ta część 

akt, która jest niezbędna do wykonania <lrzeczeń w tej 
sprawie zapadłych lub do wzn<lwienia postępowania. 

Art. 485. § 1. Jeżeli zaginięcie lub zniszczenie akt 
nastąpiło w zwdązku z działwami wojennymi lub Idę
skamL elementarnymi, odtworzenie akt następuje tylko 
na wniosek str<>ny. 

§ 2. Sąd może wszcząć postępowanie o <ldtworze
nie akt z urzędu, jeżeli sprawa, której akta zaginęły lub 
~egły zrriszcz-eniu, była wszczęta z urz.ędu. 

KSIĘGA TRZECI~ 

Sąd polubowny. 

Ro z dzi a ł l. 

Zapis na sąd polubowny. 

Art. 486. § 1. Strony w granicach swej zdolności 
llo samodzielnego zobowiązywania się mogą zawrzeć 
!Umowę o oddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polu
bownego (zapis na sąd polubowny). 

§ 2. Dopóki strony obowiązuje taka umowa, nie 
można żądać rozpoznania sporu przez sąd państwowy. 

:Art. 487.§ 1. 2:apis na sąd polubowny musi być 
sporządzony na piśmie i podpisany przez obie strony. 
IW zapisie <lznaczyć należy dokładnie przedm'iot sporu, 
bądź stosunek prawny, z którego spór wynikł lub wy .. 
niknąć może; 

§ 2. Zmiany i uzupełnienia w zapisie wymagają tej 
samej formy. 

Art. 488. § l. Sędz,iego polubownego (arbitra) 
wyznaczyć moż.na bądź w samym zapisie, bądź po jego 
sporz-ądzeniu. • I 

§ 2. Każda strona wyznacza jednego sędz.iego, ' 

li w yznaczeni sędziowie 'wybiorą przew<ldniczącego sądl1 
polubownego (sup-eravbitra), o ile zapis inaczej nie sta., 
nowi. 

Art. 489. § 1. Sędzią polubownym m<lże być kaź-4 
'da <lsoba fizyczna, nie <lgraniczona W zdolności do dzia ... 
łania, tunięjąca czytać i pisać. 

§ .2. Sędzią polubownym nie może być sędzia pań
stwowy. 

Art. 490. § 1. Strona, która wyznaczyła sęd-l'Jie ... 
go polubownego, zawiadomi o tym przeciwnika wzywa .. 
jąc go, aby w ciągu tygodnia również wyznaczył sędzie-4 
go polubownego i zawiadomił ją o swym wybo:rze. ! 

§ 2. Zawiadomienia dokonywa się przez 'notariu-
flza lub listem pOleconym. 

§ 3. Jeżeli wyznaczenie sędziego polubownego na~ 
leży według zapisu do osoby trzeciej, może ją o to wez~ 
wać każda strona; w tym przypadku stosuje się rów" 
nie-ż powyższy termin <lraz sposób wezwania i zawiadQ .. . - / mlema. 

Art. 491. Każdą ze stron wiąże dokonane prze l; 
nią wyznaczenie sędziego polubownego od chwili otrzy ... 
mania przez przeciwnika o tym zawiadomienia. 

Art. 492. Jeżeli wezwany nie wyznaczył w termioO! 
nie sędziego polubownego alGo ' gdy sędziowie nie zgo-... 
dzili si ę na wybór przewodniczącego, sąd państwowYj 
wyznaczy na wniosek strony sędziego polubownego lub 
przewodniczącego, o ile zapis inacz-ej nie stanowi. 

Art. 493. § 1. Strona może wyłączyć sędziego po~ 
lubownego z tych samych przyczyn, które uzasadniają 

wyłączenie sędziego państwowego i w tym samym cza
sie. Jednak prawo wyłączenia s~dziego polubownego' 
przez stronę, która go wyznaczyła, służy jej tylko wte~ 
dy, gdy o przyczynie ':VYłączenia dowiedziała się dopie..; 
TO po ustanowieniu sędziego. 

§ 2. Zapis na sąd polubowny nie może zawierać 
zastrzeżeń sprzecznych z przepisem tego artykułu. '-Art. 49,1. Z ważnych przyczyn sędzia polubowny 
może się zwolnić od przyjętego obowiązku. 

Art. 495. Sąd państwowy na wniosek strony wez-. 
wie opieszałego sędziego polubownego do spełnienia 
czynności w przeciągu zakreślonego terminu, a następ
nie usunie sędziego, jeżeli tenże mimo wezwania nie 
spełni swych czynności. 

Art. 496. Strona może żądać ustanowienia innego 
sędziego polubownego, gdy sędzia, nie wyznaczony 
w samym zapisie, umarł, został wyłączony, utracił wa.., 
runki niezbędne do pełnienia czynności sędziego polu .. 
bownego albo z innych ważnych ' przyczyn nie może 
nadal pełnić swych czynności, gdy zwolnił się od przy .. 
jętego obowiązku, wreszcie gdy został z powodu opie
szałości usunięty. 

Art. 497. Sędzia polubowny ma prawo. do ~yna-:" 
grodzenia za swe czynności; j eżeli co do wynagrodzeni1 t 
n ie ma umowy ze stronami, sąd pallstwowy <lznaczy j~ 
na wniosek s~dziego. . 
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Art. 498. § 1. Zapis traci moc w przypadkach na~ 
stępujących: 

l) gdy upłynął czas, w ciągu którego sąd polubowny 
obowiązany był wydać wyrok, a lbo gdy wygaśnię
cie zapisu wynik" z innych jego postanowien; 

2) w razie pisemnej umowy rozwiązującej; 
3) gdy sąd polubowny nndmiernie" zwleka z wydaniem 

wyroku; 
4) gdy strony n ie mogą się zgodzić na sędziego, którego 

w myśl zapiSu wspólnie wyznaczyć powinny; 
5) jeżeli sędzia, wyznaczony w zapisie, nie przyjął te

go obowiązku lub z powodu usunięcia go bądź;?: j.a
(t kiejkolwiek innej przyczyny swych czynności. nadal 

pełnić nie może; . 
6) j eżeli przy wydaniu wyroku nie można osiągnąć 

jednomyślności lub większości głosó\y. 
§ 2. Sąd państwowy na wniosek jednej ze stron 

po przeprowadzeniu rozprawy orzeknie postanowieniem 
co do wygaśnięcia zapisu. 

Art. 499. Jeżeli zapis obejmuje wszystkie spory 
2 pewnego stosunku pravvnego, a przyczyna wygaśnię
cia zapisu nie wyłącza sądu polubownego co do dalszych 
sporów. jakie z tego stosunku wyniknąć m0gą, sąd 
państwowy odpowiednio ograniczy postanovvienie o wy
gaśnięciu zapisu do danego przypadku. 
" Art. 500. Wnioski, zgłoszone w myśl przepisów 
poprzedzających, sąd rozstrzyga w osobie jednego sę
dziego. 

Rozdział II. 

Postępowanie przed sądem polubownym. 

Art. 501. § 1. Strony mogą określić same tryb 
postępowania przed sądem polubownym. 

§ 2 . . Jeżeli strony tego nie uczyniły do chwili przy
jęcia obowiązku przez sędziów polubownych, sąd po
lubowny według swego uznania określi tryb postępowa
nia. 

Art, 502. § 1. Sąd polubowny może przesłu.cRac 
strony, świadków i biegłych, jednakże n ie może odbie
rać od nich przyrzeczenia ani stosować środków ,przy
musowych. 

§ 2. O wykonanie czynności, której sąd polubowny 
nie jest mocen przedsięwziąć, sąd ten zwraca się do są
du powiatowego, w którego okręgu czynność ma być 
wykonana. 

§ 3. O t erminie swej czynności sąd powiatowy za
wiadomi strony lub ich pełnomocników oraz sąd polu~ 
bowny, którego członkowie mogą niezależnie od stron 
wziąć udział w przeprowadzeniu dowodu r~adawać py" 
tania. j 

Art. 503. O ile zapis inaczej nie stanowi, sąd po
lubowny może rozpoznać sprawę po wysłuchaniu jednej 
tylko strony. j eżeli druga strona nie składa wyjaśnień. 

Art. 504. Wyrok sądu polubownego zapada b ez
względną większością głosów, chyha że zapis inaczej 
stanowi. Jeżeli sąd polubowny składa się tylko z dwóch 
sędziów. j ednomyślność jest konieczna. 

Art. 505. Wyrok sądu polubownego zawierać po-
winien: 

l) oznaczenie zapisu na sąd polubowny; 
2) miejsce i datę wydania wyroku; 
3) imiona i nazwiska s t.ron i sędziów; 

4) rozstrzygnięcie o żądanIach stron; 

Poz. :';1 . ~ 

5) powody, którymi kierował się sąd " przy w ydanb 
wyroku, chyba że zapis uwalnia od ich przytac=a 
nia. 

Art. 506. § 1. W yrok podpisują wszyscy sędzio
wie polubowni. 

§ 2. Jeżeli którykolwiek z sędziów odmówi podpi
su lub nie może podpisać wyrok u, pozostali zaznaczają 
to na samym wyroku. Wyrok, podpisany przez więk

szość sędziów, ma taką samą moc, jak podpisany przez 
wszystkich. 

Art. 507. § 1. Sąd polubowny doręczy obu stro
nom odpisy wyroku, podpisane przez sędziów tak jak 
oryginał, za dowodem doręczenia na · piśmie. Zapis nie 
może zawierać zastrzeżenia sprzecznego z tym artykułem. 

§ 2. Sąd polubowny złoży w sądzie państwowym 
oryginał wyroku bądź ugody wraz z dowodami dorę 
czenia. zapisem i innymi dokumentami. 

§ 3. Akta sądu polubownego, złożone w sądzi ~ 
państwowym w myśl § 2, mogą być w razie zaginięc ;a 
lub zniszczenia odtworzone w myśl przepisów art. 475-"" 
485 l'liniejszego kodeksu. 

Art. 508. § 1. Od wyroku sądu polubownego n ie 
ma odwołania. 

§ 2. Wyrok sądu polubownego ma moc prawną na 
równi z wyrokiem sądu rpaństwowego. Takież samo 
znaczenie ma ugoda, zawarta przed sądem polubow
nym, jeżeli ją podpisały strony i wszyscy sędziowie po
lubowni. 

Art. 509. Sąd państwowy wyda na wniosek strony 
postanowienie o wykonalności wyroku lub ugody i zao
patrzy je odpowiednią klauzulą, j eżeli ze zło-żonych 
w sądzie akt sądu polubownego nie wynika, że wyrok 
lub ugoda treścią swą ubliża praworządności lub zasa
dom współżycia społecznego w Państwie Ludowym. 

R o z d z i a ł III. 

Skarga o uchylenie wyroku. 

Art. 510. § 1. Strona może żądać uchylenia wy
roku sądu polubownego w przypadkach następuj ących: 

1) jeżeli nie było zapisu na sąd polubowny albo gdy 
zapis był nieważny lub utracił moc; 

2) j eżeli stronę pozbawiono możności obrony swych 
praw przed sądem polubownym; 

3) jeżeli nie zachowano przepisów o postępowaniu 
przed sądem polubownym, przewidzianych w za~ 
pisie lub w ustawie; dotyczy to zwłaszcza przepi
sów o składzie sądu, głosowaniu, wyłączeniu sę

dziów i o wyroku; 
4) j eżeli rozstrzygnięcie o ządaniachstron jest niezro

zumiałe, zawiera sprzeczności, przekracza granice 
zapisu, albo treścią swą ubliża praworządności łub 
zasadom współżycia społecznego w Państwie J:m .. 
dowym; 

5) j eżeli zachodzą przyczyny, które stanowią podsta~ 
wę skargi o wznowienie postępowanis W myśl prze
pisów niniejszego kodeksu. 
§ 2. Zapis nie może zawierać zastrzeżeń sprzecz

nych z przepisami t ego artykułu. 
Art. 511. § 1. Skargę o uchylenie wyroku sądu 

polub ownego wnieść należy do sądu pa6stwow2go 
w ciągu miesiąca od doręczenia 'wyroku. 

§ 2. W r azie oparcia skargi na przyczynach, któ:-e 
stanowią podstawę skargi o wznowienie postępowania , 

term,in liczy si~ w~dług pI'zep.isów Q wz:g.QW.ieniu., . ;.. ... ,-,-.. - ~-
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Art. 512. Postępovvanie ze skargi o uchylerie wy- . 
~u sądu polubownego odbyw:l się według przepLsów . 
'G postępowaniu z pOZ'.vu. 

R o z d z i a ł IV. 

Przepisy ogólne. 

) , 'Art. 513. Ilekroć w niniejszej księdze mówi lfię 
() sądzie państwowym, rozumie się ten sąd państwowy, 
'który byłby właściwy do rozpoznania sporu między 
'strcnami, o Be by strony nie zapisały się na sąd pohl-
bowny. 

Art. 514. PrzepL<;y niniej szej księgi mają odpo
:wiednie zastosowan ie do sądów polubownych, ustano
:wionych w rozporządz2niach ostatniej woli lub 
:w aktach fundacyjnych, jak również - o ile ustawy 
~zczególne inaczej nie stanowią - do stałych sądów 
!'POlubownych, powołanych do życia postanowieniami 
~tatutów lub r egulamiYlów instytucyj p ublicznych lub 
~p{)łecznych. J ednak postanowieni:ł te nie mogą uchy
~iać tym przepisom niniejszej księgi , któr e są dla stron 
łJezwzględnie obowiązuj ące. Tak u;:;tanowioYle sądy po
iubowne n ie mają rÓ'wnież prawa odbierania przyrze
czenia cd stron, świ~dkćw i biegłych ani też prawa sto-
50wania środków przymuE:owych. 

c Z Ę Ś Cn R U G A 

Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczają~e. 

KSIĘGA PIERWSZA 
Postępowanie egzekucyjne. 

TYTUŁ PIERWSZY 

Przepisy ogólne. 

Ro zdz iał L 

o właściwości w sprawach egzekucyjnych 
i o postepowaniu w ogólności. 

Art. 515. § 1. Sprawy egzekucyjne należą do wła
ściwości sądów powiatowych i urzęduj ących przy tych 
liądach komorników. 

si 2. Czynności egzekucyjne 
z wyjątkiem tych czynności, które 
rlow'. 

pełnią komornicy 
są przekazane są-

§ 3. W sprawach, przekazanych sądowi, komornik 
jest organem w ykonawczym, speł.niającym polecenia 
są-elu. 

o 4. Sąd może z urzędu wydawać komornikowi za
rządzenia, zmi erzające do zapewni-enia należytego wy
k onania egzekucji, oraz usuwać spostrzeżone uchybie
n JCl. 

Art. 516. § 1. Wnioski i oświac.iczenia w postępo

waniu egzekucyjnym składa s ię bądź na piśmie, bądź 
ustnie do protoko:,1. 

o 2. W przypadku gdy według przepisów kodeksu 
n iniejszego zachodzi p oirzeba wysłuchania strony, wy
'sl uchanie odbywa się stosownie do okoliczności . bądź 

;przez spisanie protokołu w obecności lub nieobecności 
d rw:;iej strony, bądź przez oświadczenie strony na piś-

." rt. 517. § 1. Komornik w razie potrzeby może 
It:ądać od stron żłożenia w wyznaczonym terminie wy
jaśnień ustnych lub na piśmie, a nadto może zasięgać 

informacyj od 11ll'Zędów oraK oeeb, :ale u(W:estniczą~ 
VI postępowaniu. 

§ 2. W sprawach o egzekucję środków a1imEn~ 
cyjnych komornik obowiązany jest z urzędu pr.zepl'owa
dzić stosowne dochodzenie w celu ustalenia zarobków: 
i stanu majątkowego d;;użnika. 

Art. 518. Komornik na żądanie strony zawła8a" 
mi ją o każdej dokonanej czynności, o której termhrlt!t 
nie była zawiadomiona. 

Art. 519. § 1. Skargę na cZ)ffiIlOści k.omm:niJu: 
wnosi się do sądu powiatowego w terminie tyg.oonio
wym od daty czynności, a w przy-padku gdy strona pn!ed 
dokonaniem czynności żądała zawiadomienia o niej ..... 
od daty doręczenia. 

§ 2. Sąd rozstrzyga postanowieniem po uprze4", 
nim wysłuchaniu stron, jeżeli uzna to Ul potrzebne. 
Może nadto żądać wyjaśnień od komornika. 

Art. 520. § 1. Na postanowienie !lądu powiato-. 
we~o nie ma zażalenia, chyba że przepisy księgi niniej
szej stanowią . inaczej. 

§ 2. W postępowaniu egzekucyjnym nie ma skal'li 
rew izyjnej. 

Art. 521. ' Komornik może upomnieć, a po bezsku
t ecznym 'upomnieniu wydalić osobę, k tóra zachowuje 
się niewłaściwie lub przeszkadza jego czynnościom. 

Art. 522. § 1. Komornik może wezwać p{)mocy 
organów milicji w r azie oporu; jeżeli opóJ;' stawia 000-

b a wojskowa, należy ,vezwać pomocy wojskowego orga
nu bezpieczeństwa, chyba że zwłoka grozi udaremnie
n iem egzekucji, a na miejscu nie ma organu wojsko
w e;;o. 

'J 2. W przypadku, gdy pomoc organów milicji 
okaże Sl~ nie wystarczającą dla stłumienia zbiorowych 
a ::tów oporu lub gwałtu przec~w czynnościom egzeku
cy jnym, komornik zwróci się do kiero'Nnika sądu o za
żąda:l.ie pomocy woj ,oka . 

Art. 523. § 1. Strony maj ą prawo przeglądać 

akta sprCiwy komornika eraz sporządzać i otrzymywać 

odpi sy lub wyci ągi z tych akt . 
§ 2. Komornik na żądanie wierzyciela powinien 

mu udzielić na piśmie wyjaśriień o stanie sprawy. 
,'. A..rt. 524. § 1. Podział czynności między komor

n ikami, jeżeli ich kilku urzęduje przy sądzie, oznacza 
kierownik tego sądu. 

§ 2. W przypadkach , zasługujących na szczególne 
uwzględni.eni e, kierow n ik sądu na wniosek wierzyciela 
może wyznaczyć komornika, któremu sprawa według 
ogólnego podzi ału n ie przypada . 

§ 3. Komorni):, do którego należy przeprowadze
nie egzekucji przeciwko jednemu :l współdłużników, 

powołany jest również do przeprov/adzenia egzekucji 
z tego samego tytułu przeciwko każdemu z współdłuż
n ików, jeżeli czyn.!10~ci egzekucyjne mają być dO~{Qnane 

w okręgu tego samego sądu powiatowego. 
o 4. Komornik, pov,'olany do przepr owadzenia 

egze i~ucji w myśl dwóch pa r agrafów poprzedzaj ąr;ych, 

zawiadomi o wszczęciu i ukOllczeniu egzekucji komor~ 
n ika , któn:!!1U sprav;a przYPud1.aby według podziału. 

Art. 525. § 1. Jeżeli w toku postęp ')wania okaże 

się , że eg:cekucja nale:~y uo właściwości innego sądu" 
s prawa będzie przekazane!. według wra§ciwości; już do
k O!1.'\n e czynności pozos tają w mccy. 

§ 2. Jeżeli w ier zyciel n!e wskazHł podstaw do 
oznaczenia wl:aści,,;ości i n ie podał ich w wyznaczonym 
t erminie, który nie ' może być krótszy od tygodnia, po
stępowanie będzie umorzone. 

Art. 526. KomoL'n; k jest wyłączony od czynności 
6tosowrue do przep.isuw hot.:e;i.su run.iejs l ego o wyłączę~ 

.. 
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niu organów sądowych. Zarządzenia w tej m:ierze wy-
daje kierownik sqdu. ' 

Art. 527. Jeżeli- komornik z powodu przeszkód 
faktycznych lub prawnych nie może pełnić sWYSh czyn"" 
ności, kieroVi'Ilik sądu zleci ich pełnienie innemu k()oo, 
lnOrnikowi lub sekretarzowi sądowemu. 

Art. 528. § 1. K omornik obowiązany jest do wy-; 
nagrodzenia szkód, spowodowanych swym niedbalsbNem 
łub zł~ wolą, j eżeli poszkodowany d e mógł zapobiec 
szkodzie w toku postępowa:lia za pomocą środków, 
przeWidzianych w kodeksie niniejszym. 

§ 2. Za szkodę Skarb PaJistwa jest odpowiedzial
ny solidarnie z komornikiem . 

§ 3. Roszczenie o wynagrodzenie szkody przedaW"
nia się z upływem dwóch lat od daty, kiedy poszkodo
wany dowiedział się o czynności lub zaniedbaniu ko
mornika, które spowodowały szkodę. 

Art. 529. Przepisy kodeksu niniejszego, dotyczące 

kom~rników, stosuje się również do osób, pełn.:iącycQ ' 
~ności k omornika. 

Art. 530. § L Dłużnik powinien zwrócić wierzy ... 
e1elowi koszty, niezbędne do celowego przeprowadzenia 
egzekucji. Koszty te podlegają ściągnięciu wraz 'z egZ&! 
kwowanym roszczeniem. Koszty egzekucji ustala ko
mornik, jeżeli przeprowadzenie egzekucji do niego 
JI,aleźy. 

§:[ Na postanowienie sądu CO do kosztów służy 
IEahlenie. 

Art. 531. Zwolnienie od kosztów sądowych, prz,... 
2tlane stronie w procesie, rozciąga się także na zabe:a-
~eczenie i postępowanie egzekucyjne. _ 

Art. 532. W przypadkach, nie unormowanych W 
~ęści niniejseej kodeksu, stosuje się odpowiednio prz&o 
pisy jego części pierwszej: 

Rozdział n. 
Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności. 

Art. 533.. Podstawą egzekucji jest tytuł egzekll"! 
~jny, zaopatrzony klauzulą· wykonalności, _ tytuł wy-. 
konawczy. 

Art. 534. Tytułami egzekucji sądowej są: 
' l.}, orzeczenie sądu powszechnego, prawomocne lub 

podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak 
, : również ugoda, zawarta przed sądem powszec&! 

nym; 
2) orzeczenie sądu szczególnego, podlegające wykona.. 

niu, j eżeli egzekucja nie jest zastrzeżOna innym: 
władzom; 

~ wyrok sądu polubownego i ugoda, zawarta przed. 
tym sądem; 

'4) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy 
podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej: 

łi.>, akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzE!o\ 
.kucj i i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy 
pieniężnej lub u iszczenia innych rzeczy zamiennych. 
ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek 
wydania lub zwrotu r zeczy indywidualnie oznaczo
nej, gdy termin zapłaty, u iszczenia, wydania lub 
zwrotu jest w akcie wskazany. 
Art. 535. § 1. Orzeczenia sądu zagranicznego, wy-; 

aane w postępowaniu spornym cywilnym w sprawach. 
należących w Polsce do właściwości sądów powszech
nych, i mające znaczenie wyroku, jako też ugody, za .. 
warte w takim postępowaniu, są tytułami egzekucyj .. 
nym.i, jeżeli to przewiduje umowa międzYI\arodowa. Ję .. 

Zen umowa nie określa inaczej warunków wykonalności, 
orzeczenia i ugody będą w P olsce wykonywane pod na
stępującymi warunkami: 

1) jeżeli orzeczenie zostało wydane ~lbo ugoda została 
u.warta po wejściu w życie umowy międzynaro
dowej; 

2) jeżeli sąd zagraniczny, w którym sprawa toczyła si" 
nie był do jej rozpoznania niewłaściwr stosowniAt. 
do zasad kodeksu niniejszego; 

3) jeżeli orzeczenie joest prawomocne; 
4) jeżeli orzeczenie lub ugoda podlega wykonanł'a, 

w państwie, skąd pochodzi; 
5) jeżeli wezwanie do sprawy, zakończonej wyrokiem 

zaocznym. zostało dorqczone po'zwanemu do ~ 
własnych; jednak doręczenia w sprawach ml~ 
obywatelami i na obszarze t ego państwa, skąd WY"" 
rok pochodzi, są wystarczaj ące, gdy odpowiadaj, 
przepisom o doręczeniach w państwie ,tym obo
wiązuj ącym; , 

lO jeżeli orzeczenie przy ocenie zdolności osobisteJ lub 
ustawowego przedstawicielstwa obywatela polsld ... 
go nie odbiega ze szkodą dla niego od zasad prawa 
polskiego; 

'l) jeżeli orzeczenie zagraniczne nie pozostaJe ... 
sprzeczności z prawomocnym orzeczeniem sądu 'poło. 
skiego ani też o ten sam przedmiot me toczi si, 
spór w sądzie polskim; ' i 

Ił> jeżeli orzeczenie lub ugoda nie są sprzeczne z pod.. 
stawowymi zasa.dami obowiązującego w Polsce ~ 
rządku publicznego lub z dobrymi obyczajamL ' 
§ 1. Jeżeli umowa międzynarodowa nie normuje 

trybu postępowania COl do nadania klauzuli wyko~ 
nośd. stosuje się przepisy kodeksu niniejszego l ~ 
zmianą, że termin do wniesienia zażalenia wynosi dwa 
tygodnie. 

Art. 53G. § 1. Tytułowi egzekucyjnemu, pocho-. 
dzącemu od sądu powszechnego, nadaje klauzulę wy-. 
konalnoścl sąd pierwszej instancji, w którym sprawa 
toczyła się. Sąd drugiej instan cji może nadać klauzu1~ 
dopóki akta sprawy w sądzie tym się znajdują. 

§ 1. Tytułowi, pochodzącemu od sądu pracy. kla1l
r.ulę wykonalności nadaje ten sąd. 

§ 3. Innym tytułom nadaje klauzulę wykonalności 
~d powiatowy właściwości ogólnej dłużnika w spra
wach spornych. Jeżeli tej właś:;iwości n ie można ustalić, 
klauzulę nadaje sąd powiatowy, w którego okręgu ma 
bye wszczęta egzekucja, a gdy, wierzyciel zamierza 
wszcząć egzekucję za granicą - sąd powiatowy .. W któ-
rego okręgu tytuł został sporządzony. 

§ 4. Wyrokowi sądu polubownego lub ugodzie. za
wartej przed tym sądem, nadaje się klauzulę wykona1-
ności w trybie, przepisanym w części pierwszej ko-. 
deksu niniejszego . 

. § 5. Tytułom zagranicznym nadaje klauzulę wy-. 
konalnoścl sąd powiatowy właściwości ogólnej dłużnika 
w sprawach spornych, a j eżeli tej właściwości nie moż
na ustalić, sąd powiatowy, w którego okręgu ma b~ 
wszczęta egzekucja. 

Art. 537. § 1. Klauzulę wykonalności nadaje sąd 
w. osobie jednego sędziego na wniosek wierzyciela bez 
wezwania stron. 

§ 2. Jednakże tytułowi egzekucyjnemu, zasądzają
cemu świadczenia alimentacyjne, sąd nadaje klauzulę 
wykonalności z urzędu; w tym przypadku tytuł wyko
nawczy doręcza się powodowi z urzędu. 

§ 3. Jeżeli tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie 
sądu powszechnego lub szczególnego, kla~w.!! :Y,mi~~ 
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.czona będzie na wypisie orzeczenia lub sentencj!, W tJw.; 
nych przypadkach - na tytule egzekucyjnym. ' 

Art. 538. Celem uzyskania klauzuli wykonalności 
tytułu, pochodzącego od władzy administracyjnej lub 
~ądu szczególnego, który sam nie nadaje klauzuli, wie .. 
lrzyciel złoży sądowi oprócz tytułu także ich zaświad ... 
czenie, że tytuł podlega wykonaniu. 

Art. 539. § 1. Celem uzyskania klauzuli wyko .. 
nalności tytułu, pochodzącego od sądu zagranicznego, 
wierzyciel złoży, oprócz oryginału tytułu i uwierzytel
nionego przekb.du tegoż na język polski, także zaświad
czenie, że tytuł ten podlega wykonaniu w państwie, 
skąd pochodzi, i że ol'zeczenie jest prawomocne; gdy 
:zaś tytułem jest wyrok zaoczny - nadto zaś"'liadczenie, 
że wezwanie do sprawy zostało pozwanemu należycie 
doręczone. 

§ 2. Złożone dokumenty powinny być uwierzytel
nione w sposób przepisany dla uwierzytelnienia doku
:rr.entów zagranicznych, chyba że umowa międzynaro
dovva stanowi inaczej . . 

Art. 540. Jeżeli do uzyskania klauzuli wykonal
ności potrzebne jest zaświadczenie lub dokumen.t, które 
w myśl ustawy władza lub notariusz obowiązani są wy
dać dłużnikowi, wierzyciel również może żądać wyda
nia tego zaświadczenia lub dokumentu. 

Art. 541. § 1. Jeżeli po wniesieniu pozwu upraw
nienie lub obowiązek przeszły na inną osobę, należy ce
lem uzyskania klauzuli wykonalności przejście to wy
kaza.ć dokumentem publicznym lub prywatnym z pod
pisem uwierzytelnionym; przejście tp sąd zaznacza 
w klauzuli. 

§ 2. Na podstawie tytułu egzekucyjnego, doty-
czącego obowiązku hipotecznie zabezpieczonego, sąd na
da klauzulę wykon:;.lności przeciwko każdemu, kto po 
wciągnięciu obowiązku do księgi wieczystej został wpi
sany jako właściciel nieruchomości obciążonej. Egze
kucja w tym przypadku może być skierowana wyłącznie 
do tej nieruchomości, co należy zaznaczyć w klauzuli. 

§ 3. Nie wyłącza to egzekucji z innego majątku, 

jeżeli będzie wykazane stosownie do przepisu paragrafu 
pierwszego, że również obowiązek osobisty przeszedł na 
nowego właściciela. 

§ 4. Na podstawie tytułu egzekucyjnego prze
ciwko spółce jawnej lub komandytowej sąd nada klau
zulę wykonalności przeciwko każdemu spólnikowi, od
powiadającemu osobiście bez ograniczenia za zobowią
zania spÓłki. 

Art. 542. § 1. Jeżeli tytułem egzekucyjnym jest 
orzeczenie sądu powszechnego lub szczególnego albo 
ugoda, zawarta przed tymi sądami, klauzula wykonal
ności powinna zawierać: 

:;,) wymienienie sądu, nadającego klauzulę; 
2) wzmiankę, że tytuł uprawnia do egzekucji; 
3) datę nadania klauzuli; 
4) podpis sędziego; 
5) odcisk pieczęci sądu. 

§ 2. W innych przypadkach, oprócz wskazanych 
w paragrafie poprzedzającym, oraz gdy nastąpiła zmia
na osoby wierzyciela lub dłużnika, klauzula wykonal
ności powinna nadto zawierać wskazanie wierzyciela 
i dłużnika, świadczenie, które ma być spełnione, oraz 
inne . z egzekucją związane szczegóły. 

Art. 543. W razie potrzeby prowadzenia egzekucji 
na rzecz kilku osób lub przeciwko dlku osobom albo 
z kilku części składowych majątku tego samego dłuż
nika sąd oprócz pierwszego tytułu wykonawczego może 

:wydao aa1sze łytu~y o~jąe cel, 0.0 kt&ego mają 
służyć, i ich licżbę porządkową. 

Art. 544. Ponowne wydanie .tytułu wykonawczego 
w zamian utraoonego może nasfąp-ie jedynie z mocy>p<M 
stanowienia sądu po przeprowadieniu rozprawy. Na 
ponownie wydanym tytule wykonawczym czyhi się 
wzmiankę o wydaniu go w zamian pierwotnego ;.tytp.łu.. 

Art. 545. § 1. Na 1P0stanowdenie sądu co donada~ 
nia klauzuli wykonalności służy Z<lŻa.łenie. 

§ 2. Termin do zażalenia "bi~gnie dla wierzyCiela 
od daty wydania mu tytułu wykonawczego lub postano.. 
wienia odmownego, dla dłużnika _ _ od 'daty doręczenia 
mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. 

Rozdział III. 

:Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne. 

Art. 546. Wniosek o wszczęcie egzekucji składa afl 
stosownie do właściwości sądowi lub komornikowi 

Art. 547. We wniosku o wszczęcie egzekucji wie
rzyciel powinien wskazać świadczenie, które ma byĆ 
spełnione, i sposób egzekucji. Do wniosku należy dolą..; 
czyć tytuł wykonawczy. Jeżeli wniosek jest skierowany 
do sądu, powinien odpowiadać warunkom pisma proce.. 
sowego. 

Art. 548. Jeżeli dłużnikowi służy wybór między 
świadczeniami, które ma spełnić, a wyboru jeszcze nie 
dokonał, wierzyciel we wniosku oznaczy świadczenie, 

którego żąda. Dłużnik może jednak spełnić inne z tych 
świadczeń, dopóki wierzyciel wskazanego przez siebie 
świadczenia jeszcze nie otrzyma nawet w części. Wszak ... 
że wierzyciel nie traci prawa wskazania il'mego świad ... 
czenia, jeżeli zrzeknie się egzekucji poprzednio wskaza ... 
nego świadczenia lub jeżeli egzekucja ta nie odniosła 
skutku. 

Art. 549. § 1. Wierzyciel w jednym wniosku mo
że wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu 
samemu dłużnikowi. 

§ 2. Jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłuż
nika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, 
dłużnik mOże żądać zawieszenia egzekucji z innej ~ści 
majątku. 

Art. 550. § 1. Wniosków, skierowanych do sądu, 
nie wolno łączyć z wnioskami, skierowanymi do ko-
mornika. Również nie wolno łączyć wniosków, które 
skierowane są do różnych sądów lub do komorników 
l'óżnych sądów.'-

§ 2. W razie niedozwolonego połączenia wniosków 
sąd lub komornik rozpoznaje wniosek w zakresie swej 
właściwości, w pozostałej zaś części wniosek odrzuca. 

Art. 551. § 1. Przy pierwszej czynności egzeku
cyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczę
ciu egzekucji z podaniem treści tytułu wykonawczego 
i wymienieniem sposobu egzekucji. 

§2. Na żądanie dłużnika komornik pmvinien"'fuu 
okazać tytuł wykonawczy w oryginale. 

Art. 552. Komornik powinien na żądanie wierzy
ciela przyjąć od niego pieniądze lub inne rzeczy, przy
padające dłużnikowi w związku z egzekucją. 

Art. 553. § l. W przypadkach; w których kodeks 
niniejszy przewiduje zabezpieczenie, powinno ono być 
złożone w gotowiźnie lub w takich papierach wartoś
ciowych bądż książeczkach wkładkowych instytucyj, 
w których według obowiązujących przepisów wolno 
umieszczać fundusze osób małoletnich. 
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§ 2. O wydaniu zabezpieczenia rozstrzyga sąd po 
wysłuchaniu osób interesowanych. Na postanowienie) 
sądu służy zażalenie. 

Art. 554. § 1. Kwota [piemęzna, złożona w postę
powaniu egzekucyjnym, jeżeli nie podlega wydaniu nie
zwłocznemu, będzie wniesiona do depozytu sądowego. 

§ 2. Sąd na wniosek osoby inteL"esowanej zarządzi 

umieszczenie złożonej sumy na opr ocentowanie, jeżeli 
u zna to za właściwe ze względu na wysokość sumy 
i czas, w ciągu którego ma być z3trzymana. 

. Art. 555. Komornik stwierdza . każdą czynnosc 
«:>gzekucyjną protokołem, który zawierać będzie: 

1) oznaczenie mIejSCa i czasu czynności; 
2) imiona i n azwiska stron i innych osób przy\voła

nyc;h; 
3) sprawozdanie z przebiegu czynn ości ; 
4) wnioski i oświadczenia obecnych; 

podp isu; 
5) wzmiankę o oćł.czytaniu protokołu; 

6) podpisy obecl'lych lub wzmiankQ n przyczynie braku 
7) podpis lw:nornika. 

Art. 556. § 1. W dni niedzielne i lIsta\VOwO u zna
ne za święta powszechne jako też w porze nocnej czyn
ności egzekucyjne można spełniać j edynie za zezvvolc
niem kier·ownika sądu. 

§ 2. Przystępując do wykonania czynności, komor
nik okaże dłużnikowi zezwolenie kierownika sądu na 
piśmie. 

Art. 557. § 1. W obrębie budynków wojskowych 
i na okrętach wojennych można spełniać czynności 
egzekucyjne tylko po uprzednim zawiadomieniu właś
ciwego komendanta w ' asyście wyznaczonego przezeń 
organ u wojskowego. 

§ 2. W budynku, zajmow anym w całości przez 
przedstawicielstwo dyplomatyczne, w lokalu urzędowym 
przedstawicielstw a . dyplomatycznego oraz w mieszka
niu osób, które w myśl przepisów kodeksu niniejszego 
n ie mogą być pozywane przed sąd, wolno czynności 
e~zekucyjne spełniać tyl'-o za zgodą właściwego przed
stawiciela dyplomatycznego. W razie wątpliwości, mo
gących zaj ść przy stosowaniu tego przepisu, sąd powi
IJien zwrócić się do Ministra Spławiedliwości onpinię· 

Art. 558. § 1. Wierzyciel i dłużnik mogą być 

obecni przy czynnościach egzekucyjnych. Na żądanie 
wierzyciela lub dłużnika albo według uznania komor
nika mogą być przy t ych czynnościach obecni świadko
w ie w liczbie nie więcej niż po dwóch z każdej str;>ny. 

§ 2. Komornik powinien przywołac jednego lub 
dwóch świadków, jeżeli dłużnik nie jest obecny lub kG
r10rnik go wydalił, chyba że zachodzi ohawa, iż wsku
t ek straty czasu na przywołanie świadków egzekucja 
będzie udaremniona. 

§ 3. Świadkami mogą być także członkowie ro
dziny i domownicy dłużnika. 

§ 4. Świadkowie nie otrzymują wynagrodzenia. 

. A.rt. 559. Jeżeli potrzeba zasięgnąć opinii biegłe

go, komornik wzywa jednego lub kilku biegłych. Biegły, 
który nie jest stałym biegłym sądowym, składa wobec 
k omornika zapewnienie sumiennego bezstronnego 
spełnienia obowiązku. 

Art. 560. § 1. Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, 
komornik zarządzi otworzenie pomieszczet'J. i schowków 
dłużnika oraz przeszuka jego rzeczy, mieszkanie 
i schowki. Gdyby to nie wystarczało, komornik może 

przeszukać nawet odzież, którą dłużnik ma na sobie ; 
komornik może to uczynić również, gdy dłużnik chce si~ 

wydali6 lUD zacnodzt podejrzenie, ze chce c usunąć od 
egzekucji przedmioty, które ma przy sobie. 

§ 2. Do przeszukania odzieży u osoby płci żeńskiej 
komornik wezwie kobietę. Praeszukanie odzieży u oso
by wojskowej przeprowadó w obecności komornika 
organ wojskowy, wyznaczony przez władzę wojskową. 

Art. 561. Pokwitowanie !::omorn ikn ma t aki s am 
skutek jat: pokwitowanie wier zycieL!., j ednak nie zwal
n ia wierzyciela od obowiązku wykonania ciynności po
trzebnej do wyheślenia obciążeń z księgi wieczystej 
lub z rejestru. 

Art. 562. Po ukończeniu postępowania egzeku-! 
cyjnego należy na tytule wykonawczym zaznaczyć wy ..... 
n ik egzekucji i tytuł zatrzymać w aktach, a j eżeli 

świadczenia, obj ęte tytułem, nie zostały zaspokoj9n~ 
całkowicie, tytuł zwrócić wierzycielowi. 

R o z d z i a ł IV. 

Zawieszenie umorzenie postępowania. 

Art. 563. § 1. Postępowanie podlega zawieszeniu, 
j eżeli okaże się, że wierzyciel lub dłużnik nie ma zdol
ności procesowej i n ie ma przedstawiciela ustawowego, 
z wyjątkiem p rzypadku, gdy ustanowiony jest pełno ... 
mocnik.· . 

§ 2. Sąd na żądanie wierzyciela ustanowi kuratQ-! 
ra dla dłużnika, który nie ma przedstawiciela ustawo
wego lub jest nieznany z m iejsca pobytu. 

§ 3. Przedstawicielustawo\vy wierzyciela luh 
dłużn ika jako też kurator dłużnika mogą zaskarżyć po
stanowienia sądu oraz czynności komornika, odnoszące 
się do czasu, kiedy strona nie miała należytego zastęp
stwa. Termin do zaskarżenia biegnie od daty, kiedy 
przedstawiciel ustawowy lub kurator otrzymał zawia-: 
domienie o toczącym się .postępowaniu, albo od daty, 
kiedy zgłosił uczestni ctwo swoje w postępowaniu. Po
wtórzenia . czynności już dokonanych moż~a żądać tylko 
wtedy, gdy przy wykonaniu czynności zaszło narusze
nie praw strony, nie mającej zdolności procesowej. 

Art. 564. § 1. Postępowanie zawiesza się równiez 
w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika. Postępowanie 
będzie na wniosek strony interesowanej podjęte z udzia ..... 
lem następców prawnych zmarłego. 

§ 2. Jeżeli następcy prawni dłużnika nie objęli 
spadku albo n ie są z"1'mi, sad na wniosek wierzyciela 
u sbmowi kuratora, celem zastąpienia zInarłego dłuż; ... 
nlka. 

Art. 565. Postępowanie egzekucyjne zawiesza siQ 
nadto: 
l) na żądanie wierzyciela ; 
2) w czasie zawieszenia czynności sądu v.'skutek wojny; 

lub innych przeszkód; 
3) w innych przypadkach prawem przewidzianych. 

Art. 566. § 1. Sąd może na ~'niosek zawiesić' 
w całości lub w części postępowanie egzekucyjne, j eżeli 

wniesiono skargę na czynności komornika lub zażalenie 
na postanowienie sądu. Zawieszenie postępowania sąd 

może uzależnić od złożenia zabezpieczenia przez dłuż., 
nika. 

§ 2. Jeżeli dłużnik zab ezpieczy spełnienie swego; 
obowiązku, sąd może uchylić dokonane czynności egze-; 
kucyjne z wyjątkiem zajęcia. 

§ 3. Sąd może odmówić zawieszenia postępowania: 

a.Ibo już zawieszone postępowanie podjąć no nowo, j~ 
żeli wierzyciel zabezpiecży wynagrodzenię szkody, jakI! 
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lWskutekdalszego postępowania może wyniknąo dla 
dłużnika. 

Art. 567. Komomik wstrzyma się zdokonaruem 
(!zynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży 
oowód na piśmie, nie budzący wątpliwości, że obowiąz
ku swego dopełnił albo że wierzyciel udzielił mu zwło
'ki. O wstrzymaniu czynności komornik zawiadomi wie
rzycie~a . 

A t't. 568. § 1. Postępowanie egzekucyjne będzie 
umOi'zone w całości lub w części: 

1) jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów 
władzy sądowej; 

2) na wniosek wierzyciela; 
3) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł egzekucyjny 

został pozbawiony skutków prawnych; 
4) jeżeli okaże się, że egzekucja ze względu na jej 

przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedo
puszczaina; 

5) jeżeli egzekucję skierowano do majątku, z którego 
według klauzuli wykonalności dłużnik nie odpo
wiada; 

6) jeżeli jest oczywiste, Że z egzekucji nie uzyska się 
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych. 
§ 2. W przypadkach wskazanych w pkt 1), 4) i 6) 

§ 1 umorzenie postępowania następuje z urzędu. 
§ 3. W przypadkach wskazanych w pkt 4) i 5) § 1 

komornik, jeżeli nie może niezwłocznie powziąć posta
nowienia o umorzeniu, zawiesza postępowanie aż do 
czasu powzięcia postanowienia, 

§ 4. Postępowanie będzie umorzone również w in
nych przypadkach prayvem przewidzianych. 

Art. 569. § 1. Postępowanie egzekucyjne umarza 
się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu 
roku ,nie- popierał egzekucji lub nie żądał podjęcia za
wieszonego postępowania, Termin powyższy biegnie od 
dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej bądź 
też od ustania przyczyny z!,!wieszenia postępowania. 

§ 2. Umorzenie postępowania egzekucyjnego po
woduje uchylenie dokonanych czynnoscl egzekucyj
nych, lecz nie tamuje wierzycielowi ,możności wszczęcia 
ponownej egzekucji, chyba że egzekucja w ogóle jest 
niedopuszczalna. 

§ 3. Na wniosek wierzyciela lub dłużnika komornik 
wyda zaświadczenie o umorzeniu postępowania. 

Art. 570. W przypadku, gdy wierzyciel ma 
w swoim władaniu rzecz ruchomą dłużnika, na której 
służy mu prawo zastawu, egzekucja, skierowana do in
nej części majątku, będzie na wniosek dłużnika umorzo
na, jeżeli z wartości tej rzeczy w ierzyciel mOże być cał
kowicie zaspokojony. 

Art. 571. Przed z2\vieszeniem lub umOJizeniem po
stępowania należy wysłuchać wierzyciela dłużnika, 

wyjąwszy gdy istnieje JUz prawomocne orzeczenie, 
uzasadniające umorzenie postępowania, lub gpy zawie
szenie bądź umorzenie ma nastąpić z woli wierzyciela 
BIbo z samego.prawa. 

Art. 572. Na postanowienie sądu co do zawiesze
n ia i umorzenia postępowania służy zażalenie, 

Art. 573. § 1. Dłużnik może w drodze powództwa 
żądać umorzenia egzekucji w całości lub w części: 

1) jeżeli przeczy zdarzeniom, na których oparte było 
wydanie klauzuli wykonalności, i 

2) jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło 
zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło 
albo nie może być egzekwowane. Gdy tytułem jest 
wyrok sądowy, dłużnik może powód:two oprzeć 

także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknię-

,. 

ciu rozprawy. Zdarzenia te powinny być stwierdz~ 
ne dowodem na piśmie dołączonym do pozwu. 
§ 2. W przypadkach powyższych powództwo na-t 

leży wytoczyć przed sąd rzeczowo właściwy, w któreg~ 
okręgu prowadzi się egzekucję. 

§ 3. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł, pocho ... 
dzący od władzy administracy jnej, do orzekania o tYJIlól 
że zobo'wiązanie wygasło lub nie może być egzekwowa ... 
ne, powołana jest władza administracyjna, od której "ty-! 
tuł pochodzi. c::i''i\fl 

Art. 574. § 1. Osoba trzecia może w drodze po.. 
wództwa żądać zwolnienia od egzekucji przedmiotu, je
żeli egzekucja do tego przedmiotu skierowana narusza 
prawa tej osoby, a w szczególności: 

1) jeżeli przedlniot stanowi jej własność; 
2) jeżeli na przedlniocie ma ograniczone prawo rzeczo ... 

we, a ustawa nie nakazuje tego prawa w inny ~p<r 
sób w egzekucji uwzględnić; 

3) jeżeli przedmiot nie należy do dłużnika, a osoba 
trzecia ma prawo zażądać zwrotu tego przedmiotu; 

4) jeżeli na korzyść osoby trzeciej istnieje obowiązu'" 
jący dla wierzyciela zakaz zbywania lub obciążania 
przedmiotu. 
§ 2. Powództwo należy wytoczyć przed sąd rzeczo

wo właściwy, w którego okręgu prowadzi się egzekucję. 
§ 3. Zapozwać należy wierzyciela, a także dłw,u .. 

ka, jeżeli powództwo przeciwko niemu oparte jest na 
tej samej zasadzie faktycznej i prawnej. 

Art. 575. § 1. W pozwach, przewidzianych 
w dwóch poprzedzających artykułach, powód powinien 
przytoczyć wszystkie zarzuty, które w tym czasie mógł 
zgłosić; w dalszym postępowaniu traci prawo korzysta
nia z tych zarzutów, jeżeli nie zgłosił ich w pozwie. 

§ 2. Sąd może na wniosek powoda w drodze za
bezpieczenia ipowództwa zav"iesić postępowanie egze
kucyjne. 

R o z d z i a ł V. 

Ograniczenie egzekucji. 

Art. 576. § 1. Przeciwko osobom, które z uwagi 
na stosunki międzyp.arodowe w myśl przepisów kodek
su niniejszego nie mogą być pozywane przed sąd, nie 
może być także prowadzona egzekucja, chyba że chodzi 
o sprawę, w której te osoby podlegają sądowi. 

§ 2. Nieclopuszczalna jest egzekucja z mienia, słu
żącego do urzędowego użytku, oraz czynności egzeku
cyjne, skierowane przeciwko osobie dłużnika. 

. § 3. W razie wątpliwości, mogących Z<łJSC przy 
stosowaniu tych przepisów, sąd powinien zwrócić się do 
Ministra Sprawiedliwości o opinię. 

Art. 577. Nie podlegają egzekucji: 
1) niezbędne dla dłużnika lub członków jego rodziny:" 

sprzęty domowe, pości el, bielizna i ubranie co
dzienne; 

2) przyrządy używane z powodu ulomności przez dłuż
nika i członkćw jego rod ziny; 

3) zapasy żywności i opalu , niezbędne dla dłużnika, 

jego rodzirq i j~go slużby na okres jednego mie
siąca; 

4) krowa dojna albo dwie kozy lub trzy owce wraz 
z zapasem paszy i' ściółki aż do czasu najbliższych 
zbiorów, o ile zwierzęta te są ni ezbędne do wyży
wienia dlużnika, jego rodziny i jego służby; 

5) przedmIoty i surowce, ni ezbędne na okres jednego 
miesi 'jca do osobistego znrobkowania dlużnika, pra
cuj ą(ego fizycmie; 



. ~ przedmioty, niezbędne do pełndenia sł:uZby luD ~ 
konywania zawodu, oraz jedno ubranie dluż:ruikaf. 

J) u dłużnika, pobieraj ącego periodycznie stałą płac~ 
pieniądze w kwpcie, która odpowiada nie podlegll-! 

< jącej egzekucji części płacy za czas do najbliższego 
t erminu wypłaty; 

8) u dłużnika, n ie otrzymującego stałej płacy, pienią
dze, niezbędne dla n ieGO i jego rodziny na utrzy
manie przez dwa tygodnie; 

9) przedmi'Jty, d ane dłużnikowi dla p oratowan ia jego 
i jego r odziny \v razie klęski z powodu nadzwyczaj
nych wypadków, choroby lub śmierci, oraz pienią
dze, podarowane mu \V tym celu albo d ane tytułem 
pożyczki, o ile tych przedmiotów i pienięd~y dla , 
celów tych jeszcze potrzebuje; 

10) przedmioty, służące dłużnikowi i jego rodzinie do 
wykonywania praktyk r eligijnych lub niezbędne 
do nauki; 

11) ordery i odznaki honorowe, obrączki ślubne, .listy, 
p ap iery familijne i inne p apiery osobiste dłużnika 
oraz jego książki r achunkowe; 

12) przedmioty codziennr:!go użytku potrzebne dłużni
kmvi, które mogą być sprzedane tylko za bezcen, 
a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową; 

13) przedmioty mające służyć do pochowania zmarłego 
członka rodziny. 
Art. 578. .§ 1. Przedmioty, stanowiące przynalez

nosc nieruchomości lub r zeczy głównej, nie podlegają 
egzekucji oddzielnie od nieruchomości lub rzeczy 
głównej. 

§ 2. Nie podlegają również egzekucji oddzielnie 
od całości przedmioty, niezbędne do utrzymania ruchu 
kopalni, kolei, komunikacji morskiej, śródlądowej, po
Wietrznej, pocztowej, telegraficznej lub t elefonicznej, 
wreszcie do prowa dzenia szpitala 1ub aptekL 

Art. 579. Nie podlegaj ą egzekucji: 
1) uposażenie służbowe, wpłacone na konto czekowe 

Powszechnej Kasy Oszczędności lub innych insty
tucyj , wykonywających czynno~:ci bankowe; 

2) sumy i świadczenia w naturze, przeznaczone na 
pokrycie wydatków lub Ylyj azdów w sprawach 
służbowych oraz wydatków , związanych z przesie
dleniem emerytów; 

3) żołd oraz wszelkie inn,e należności służbowe i ubocz
ne niezawodowych podoficer6w i szeregowców; 

4) stypendia na kształc€:1je się; 
5) s ubwencj e (zasiłki) p r zyznane prze:!: S karb Pań

stwa n a cele oświatovv'e, kulturalne i artystyczne; 
t:) wsparcia, wyznac;:one dlużnikowi dla p oratowania 

jego lub j ego rocl;~:l,)Y z powodu choroby, śmierci 

lub innej klęski. 
Art. 580. Nie podlegają również egzekucji pra

wa, których wykonywanie związane j est wyłącznie 
z osobą dłużnika. 

Art. 581. N ależności pO!3miertne, wypłacone tytu .. 
łem zapomogi lub zaopatrzenia jednorazowego pod ja
Ikąkolwiek nazwą albo z tytułu ubezpieczenia kosztów 
pogrzebu, podlegają egzekucji tylko na zaspokojenie 
·kosztów pogrzebu. 

Art. 582. § 1. Uposażenie służoowe i zaopatrze ... 
nie emerytalne (uposażenie emerytalne, pensja wdowia 
i sieroca) osób, będących w publiczno-pTawnym stosun ... 
ku służbą.wym, oraz diety posłów, wynagrodzenie praol 
cowników umysłowych i robotników tudzież świadcze

Poz. 394 

• JaKiegokolwiek innego tytułu prawnego, jeżeli nie 
przewyższają dwudziestu tysięcy złotych miesięcznie -
podlegają egzekucji w jednej piątej części, a na zaspo
kojenie należności alimentacyjnych także- w drugiej 
piątej części, przy czym zawsze suma dziesięciu tysięcy 
złotych miesięcznie wolna jest od egzekucji, chyba że 

dochodzone są należności alimentacy jne. Jeżeli dłużnik 
otrzymuje miesięcznie powyżej dwudziestu tysięcy zło

tych, egzekucji podlega nadto polowa całej przewyżki, 

a na zaspokojenie należności alimentacyjnych również 
i. druga połowa. 

§ 2. Przy zbiegu egzekucji należności alimenta
cyjnych z egzekucją innych należności jedna piąta 
część podlega egzekucji za wszystkie długi ogółem, 

druga zaś część piąta na zaspokoj enie samych tylko na
leżności alimentacyjnych, o ileby pierwsza część na nie 
przy zbiegi! z innymi wierzytelno.ściami n ie wystar
czała. Według tej samej zasady podlega egzekucji prze
wyżka ponad dwadzieścia tysięcy złotych miesięcznie. 

§ S. Dodatki, które dłużnik otrzymuje na u t rzy
manie członka rodziny, podlegają w całości egzekucji 
na zaspokojenie należności alimentacyjnych tego człon
ka przed innymi należnościami. 

§ 4. Uposażenie oraz zaopatrzenie emerytalne osób 
wojskowych podlega egzekucji według przepisów 
!Szczególnych. 

Art. 583. § 1. Dochody, wymienione w artykule 
poprzedzającym, oblicza' się wraz z wszystkimi dodatka
mi i wartością świadczeń w naturze, lecz po potrąceniu 
podatków, składek emerytalnych i opłat publicznych, 
należnych z ustawy. 

§ 2. Jeżeli dłużnik otrzymuje dochody z kilku źró
deł, wymienionych w artykule poprzedzającym, pod
stawę obliczenia stanowi suma dochodów. 

Art. 584. § 1. Egzekucj a należności pieniężnych, 

przypadających od Skarbu Państwa, jest dopuszczal
na tylko celem zrealizowania umownego prawa za
stawu lub hipoteki umownej . W innych przypadka-::h 
wierzyciel celem otrzymania należności pieniężnej skła

da tytuł egzekucyjny bezpośrednio odpowiedniemu 
urzędowi, który obowiązany jest niezwłocznie należność 
uiścić. 

§ 2. To samo stosuje się odpowiednio do należno
ści, przypadających od przedsiębiorstw państwowych 

"Polskie Koleje Państwowe" i "Polska Poczta, Telegraf 
i Telefon". 

Art. 585. Na postanowienia sądu co do ograniczeń 
egzekucji służy zażalenie. 

TYTUŁ DRUGI. 

Przepisy szczegółowe o egzekucji. 

DZIAŁ I. 

Egzekucja należności pieniężnych. 

R o z d z i ał 1. 

1):gzekucja z ruchomości. 

OddtiałL 

Zajęcie. 

ma powtarzające się, których celem jest zapewnienie :Arl586. Egzekucja z ruchomości nalcly do ko
:utrzymania, należnego z tytułu: alimentów, renty za mornika tegą sądu, w. którego okręgu, znajdują si.f: ru ... 
:utratę zd21f!,QŚ~ do pr:a~YJ ubezpięęz~~ WS~~2t~ l'!'!p" _ lCh3.~~ . 
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Art. 587.§ 1. Do egzekucji z ł-'Uchomości komo~ ,. 

nik przystępuje przez ich zajęcie. ' .. 
§ 2. Zająć można ruchomości dłuzmka, będące 

bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego w~e: 
,xzyciela, który do nich skierował egzekucję. ~u.chom~sCl 
dłużnika bedące we władaniu osoby trzecIeJ, mozna 
zająć tyiko ~ÓWCZ9.S, gdy ona wyraźnie zgadza się na, 
.lich zsjęcie. ! 

§ 3. Nie należy zajmować więcej ruchomości po
Irlad te, które są potrzebne do zaspokojenia należności 
li kosztów egzekucyjnych. 

Art. 588. § 1. Egzekucja z ułamkowej części rze-
czy n,l.chomej, będącej wspólną własnością kilku osób, 
@dbywa się w sposób, przewidziany dla egzekucji z ru .. 
chomości, z zastrzeżeniem, Że sprzedaży podlega tylko. 
lldział dłużnika we wspólnej ruchomości. 

§ 2. Innym współwłaścicielom łącznie służy prawo 
ządania, aby była sprzedana cała rzecz. 

Art. 589. § 1. Komornik dokonywa zaj ęcia przez 
wciągnięcie ruchomości do protokołu zaj ęcia. 

§ 2. Przy zajęciu, a jeżeli dłużnik jest nieobecny, 
to niezwłocznie !PO otrzymaniu odpisu protokołu zaję
c ia, dłużnik winien wymienić komornikowi znajdujące 
się w jego władaniu ruchomości, względem których 
osobom trzecim służy prawo żądania zwolnienia ich od 
egzekucji, ze wskazaniem adresu tych osób. Komornik 
zawiadomi o zajęciu osoby, wskazane przez dłużnika. 

Art. 590. Jeżeli dłużnik przy zajęciu odmawia ko" 
mornikowi wyjaśnień lub da.je wyjaśnienia świadomie 
:niepra.wdziwe, sąd może na wniosek komornika skazać 
dlużnika po wysłuchaniu g0 na grzywnę do dwudziestu 

r !pięciu tysięcy złotych. 

Art. 591. Jeżeli komornik odracza dalszy ciąg za .. 
jęcia, powinien stosownie do okoliczności poczynić za ... 
trządzenia, zapobiegające usunięciu ruchomości jeszcze 
lnie zajętych. 

Art. 592. § L Jeżeli wierzyciel żądał, aby zajęcie 
odbyło się w jego obecności, komornik . zawiadomi go 
o terminie, w którym zaj ęcie ma być dokonane. 

§ 2. Jeżeli wierzyciel pomimo zawiadomienia nie 

-------------------------------------
iWoła biegłego Cia. 98ZacOWania, kamej z odrębnycll 
grup ruchomości. 

§ 2. Strona, ządająca oszacowania przez biegłego, 
powinna złożyć z góry na koszty sumę odpowiednią 
~naczoną przez komornika. . 

Art. 596. § 1. Na każdej zajętej ruchomości ko
mornik umieści znak, ujawniający na zewnątrz jej za.., 
jęcie, a jeżeli to nie jest możliwe, ujawni je w inny 
~posób . 

§ 2. Zajęte ruchomości komornik pozostawi we 
władaniu osoby, u której je zajął, jednak z ważnych 
przyczyn może w każdym stanie postępowania oddać 
je pod dozór innej osobie nie wyłączając wierzypiela, 
choćby to było zWiązane z koniecznością ich przenie-
sienia. 

§ 3. Osoba, w której władaniu pozostawiono zajęte 
ruchomości, sprawuje ohowiązki dozorcy. 

§ 4. Dłużnikowi i dozorcy komornik doręcza odpis 
protokołu zajęcia. 

Art. 597. § 1. Jeżeli zajęte ruchomości pozost a
wiono w pomieszczeniu, należącym do dłużnika, i dozór 
powierzono jemu samemu lub członkowi jego rodziny, 
razem z nim mieszkającemu lub pracującemu, dozorca 
ma prawo zwykłego używania rzeczy, byleby przez to 
rzecz nie straciła na ,vartości. To samo stosuje się do 
przypadku, gdy ruchomości zajęto u innej osoby i pozo
stawiono pod jej dozoTern, jeżeli osoba ta uprawniona 
jest do używania rzeczy. 

§ 2. W innych przypadkach dozorca nie ma pra
wa używać ruchomości, oddanej mu pod dozór. 

Art. 598. § 1. Dozorca obowiązany jest przecho
wywać oddane mu pod dozór ruchomości z taką staran
nością. by nie straciły na wartości, i oddać je na wez
wanie komornika lub stosownie do orzeczenia sądu albo 
na zgodne wezwanie obu stron. 

§ 2. Dozorca nie odpowiada za uszkodzenie przy
padkowe lub wynikłe wskutek siły wyższej. 

§ 3. Dozorca obowiązany jest zawiadomić komor
nika o zamierzonej zmianie miejsca przechowania ru
chomości. 

f;tawił się, komornik dokona zajęcia w jego nieobecności. Art. 599. § 1. Dozorca może żądać zwrotu wydat-
§ 3. Jeżeli komornik, nie . zawiadomiwszy wierzy- ków za m-zechowanie oraz wynagrodzenia za dozór od

cieła, dokonał zajęcia w jego nieobecności, wierzyciel powiednio do poniesionych trudów. ! 
może żądać sprawdzenia zajęcia z jego udziałem. § 2. Sumę wydatków i wysokość wynagrodzenia 

Art. 593. § 1. Jeżeli zajęte już ruchomośoi mają ustala komornik, o czym zawiadamia strony i dozorcę., 
,być zajęte na zaspokojenie innej jeszcze wierzytelności, 

Art. 600. § 1. Komornik może z ważnych przyczyn "komornik dokona nowego zajęcLa przez zaznaczenne go 
zwolnić dozorcę i ustanowić innego. w protokole pierwszego zajęcia bez wciągania posz-

§ 2. Zmianę dozorcy zarządzi komornik po wysłu<:zególnych ruchomości do protokołu. 
chariiu stron, chyba że konieczna jest natychmiastowa § 2. Wierzyciel może żądać, aby komornik spraw-

dził ruchomości, zajęte na podstawie protokołu; spraw- zmiana. 
czenie to komornik stwierdzi w tym protokole. Art. 601. Z powodu uszkodzenia lub zaginięcia za- ' 

Art. 594. § 1. Komornik oznacza w protokole jętych ruchomości podczas przewożenia albo przesS-łki 
zajęcia wartość każdej zajętej ruchomości. lub podczas ich przechowywania u dozorcy dłużnikowi 

§ 2. Jeżeli komornik uzna, że w celu oszacowania nie służy żadne roszczenie do wierzyciela. 
nalezy przywołać biegłego, albo jeżeli wierzyciel lub Art. 602. Minister Sprawiedliwości może w dra
dłużnik podnoszą zarzuty, oszacowanie przez biegłego dze rozporządzenia zarządzić utrzymywanie osobnych 
ocib ędzie się przy samym zajęciu, a gdyby to nie było pomieszczeń do przechowywania i. dozorowania zaję-
możliwe - w dniu licytacji. tych ruchomości oraz ich sprzedaży. 

§ 3. Rzeczy ze złota, platyny i srebra nie mogą Art. 603. § l. Zajęte pieniądze użyte będą przez 
bvć {)szacowane poniżej wartości kruszcu z uwzględnie- komornika na :!;aspokojenie wierzycieli, a jeżeli n ie wy~ 
lllem kosztów przetopienia. . starczają na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, zło'" 

Art. 595. § 1. Do oszacowama, zarządzonego żone będą do depozytu sądowego celem podziału. Rów
w myśl artykułu poprzedzającego, komornik powoła nież złożone będą do depozytu sądowego, jeżeli został 
rjednego biegłego. Jeżeli mają być oszacowane rucho- zgłoszony zarzut, iż osobie trzeciej służy do tych pfe-
mości rozmaitego rodzaju, a nie ma biegłego, który by niędzy prawo, które stanowi przeszkodę do wydania 
· mógł oszacować wszystkie ;ruchomości, komo;rwk PQ- ich '"Wierzycielowi. .- ",, ' .Ił; ....... ' _" 
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§ 2. Sąd wyda pieniądze wierzycielowi, jeżeli 

w ciągu trzech tygodni nie będzie złożone orzeczenie 
właściwego sądu, unieważniające zajęcie lub wstrzy
mujące wydanie pieniędzy. 

§ 3. Na postanowienie sądu służy zażalenie. :.. 

Oddział 2. 

Sprzedaż. 

Art. 604. Po zajęciu komornik przystępuje do 
sprzedaży ruchomości, chyba że wierzyciel ograniczył 
egzekucję do zajęcia. Sprzedaż odbywa się przez licy
ta cję publiczną· 

Art. 605. § 1. KomorniK wyznaczy termin licy
tacji tak, aby licytacja odbyła się między piętnastym 

d trzydziestym cLrliem od daty zajęcia albo od daty zgło
szenia przez wierzyciela wniosku o sprzedaż, jeżeli 
wniosek ten zgłoszony był po zajęciu. 

§ 2. Komornik wyznaczy termin na dzień wcześ

n iejszy niż piętnasty od da ty zaj ęcia , jeżeli ruchomo'ki 
ul egaj ą szybkiemu zepsuciu lub j eżeli wskutek opóźnie
n ia sprzedaży straciłyby znacznie na wartości albo je
żeli p rzechowanie pociąga za sobą koszty zbyt wielkie 
w stosunku do ich wartości. 

§ 3. W r azie wniesienia skargi na zajęcie sąd nie 
jest uprawniony do wstrzymania sprzedaży ruchomości, 
ulegających ,szybkiemu zepsuciu. 

Art. 606. § 1. Papiery na okaziciela, pieniądze 

zagraniczne i inne ruchomości, mające cenę targową 

lub giełdową, komornik sprzeda z wolnej ręki ' po kur
sie dziennym. Jeżeli sprzedaży nie da się osiągnąć 

w ciągu tygodnia, komornik na wniosek jednej ze stron 
prześle ruchomości komornikowi innego sądu, znajdu
jącego si ę w większym ośrodku handlowym, celem ich 
sprzedaży z wolnej ręki za cenę targową lub giełdową 
pod warunkiem wsz"kże, że strona żądająca złoży w 
terminie oznaczonym sumę potrzebną na koszty prze
syłki. Z povvodu uszkodzenia lub Zaginięcia ruchomości 
podczas przewożenia albo przesyłki dłużnikowi nie słu
ży żadne roszczeni·e do wierzyciela. 

§ 2. Jeżeli sprzedaż z wolnej ręki nie dojdzie do 
skutku. komornik dokona sprzedaży przez licytację pu
hliczną. 

Art. 607. § 1. Licytacja odbędzie si~ w miejscu, 
gdzie się znajdi..lją ruchomości. 

§ 2. Licytacji.! na wniosek jednej ze stron odbę
dzie się w innym miejscu, jeżeli to moźe dać korzyst
n iejszy wynik. W tym celu komornik zarządzi przewie
zienie ruchomości na inne miejsce, a w razie potrzeby 
nawet prześle je komornikowi innego sądu. Z powodu 
uszkodzenia lub zaginięcia ruchomości podczas przewo
żenia albo przesyłki dłużnikowi nie służy żadne rosz
Gzeni e do wierzyciela. 

§ 3. Komornik odmówi przewozu lub przesyłki, 
jeżeli strona, któ~a wniosek zgłosiła, nie złoży w termi
nie, przez komornika oznaczonym, sumy potrzebnej na 
koszty, związane z przewozem lub przesyłką. 

Art. 608. § 1. Komornik ogłosi o licytacji p~zez' 
obwieszczenie, w którym wymieni: 

l) miejsce i czas licytacji; . 
2) ruchomości, które mają być sprzedane, z podaniem 

ich rodzaju i łącznej sumy oszacowania; 
3) mie jsce i czas, kiedy można oglądać .ruchomości. 

§ 2. Odpisy obwieszczenia komornik doręczy stro
nom oraz dozorcy najpó~niej w terminie, przewidzia
nYm do ogłoszenia obwieszczeń.. 

Art. 609. § 1. Najpóźniej na trzy dni przed licy'" 
tacją, a gdy licytacja ma się odbyć wcześniej niż po 
piętnastu dniach od daty zajęcia, na jeden dzień przed 
licytacją, komornik uluieści obwieszczenie o licytacji 
na drzwiach zewnętrznych domu, gdzie ~j.ę ma odbyć 
li cytacja, oraz prześle obwieszczenie do ogłoszenia właś
ciwemu prezydium gminnej (miejskiej) rady narodo
wej, a nadto, gdy uzna to za potrzebne zarządzi ogłosze
n ie innym sposobem w danej miejscowości przyjętym, 

celem r ozpowszechnienia wiadomości o licytacji. 
O umieszczenie obwieszczenia o licytacji na drzwiach 
domu komornik może wezwać właściwe prezydium 
gminnej r ady narodowej. 

§ 2. Obwieszczeń nie ogłasza się w prezydiach 
miejskich r ad narodowych miast będących siedzibą są
du powiatowego bądź jego wydziału zamiejscowego. 

Art. 610. § 1. Jeżeli wartość ruchomości , które 
m aj ą być sprzedane, oznaczona została na sumę wyższą 
niż dwieście tysięcy złotych, komornik zamieści także 

jednorazowe obwieszczenie w dzienniku poczytnym w 
danej miejscowośoi, O. ile to jest możliwe, zamiast posz
cz.ególnych obwieszczeń należy podawać zbiorowe ob
wieszczenia o terminach sprzedaży ruchomości , choćby 
należących do różnych dłużników i choćby terminy te 
przypadały na różne dni. 

§ 2. Na wniosek i koszt strony komornik zarzą
dzi ogłosz enie również w inny odpowiedni sposób, przez 
nią wskazany. 

Art. 611. § 1. Komornik rozpoczyna przetarg od 
wywołania ceny, która jest połową sumy oszacowania. 
Cena wywołania jest naj niższą, za którą można zbyć 
ruchomości. 

§ 2- Rzeczy ze złota, platyny i srebra wywołuje się 
w sumie oszacowania; nie mogą być one zbyte za cenę 
niższą od wartości kruszcu. 

Art. 612. § 1. Przetargu nie można rozpoczynać 

później niż w dwie godziny po czasie, oznaczonym w ob
wieszczeniu. 

§ 2. W przetargu n ie mogą uczestniczyć: dłużnik, 
komornik, jego małżonek i dzieci oraz osoby obecne na 
licytacji w charakterze urzędowym. 

Art. 613. § 1. Komornik wystawia na sprzedaż 
kolejno poszczególne ruchomości lub poszczególne gru
py, obejmujące ruchomości tego samego rodzaju, a za
raZ>€!n wymienia sumę oszacowania i cenę wywołania. 
Dłużnik mOże żądać, aby ruchomości były wystawione 
na sprzedaż w kolejności przez niego wskazanej. 

§ 2. Przetarg odbywa się ustnie. 

§ 3. Zaofiarowana cena przest c>,je wiązać uczestni
ka licytacji, jeżeli inny u czestnik postąpi ł cenę wyższ·ą. 

Art. 614. Jeżeli po wywołaniu nikt nie zaofiaruje 
przynajmniej ceny wywalania, komornik stwierdza 
w protokole, że licytacja nie doszła do skutku. 

Art. 615. Jeżeli suma, osiągnięta ze sprzedaży 

części zajętych ruchomości, wystarcza na zaspokojenie 
poszukiwanych należności i kosztów egzekucyjnych, 
komornik przerwie licytację i zwolni pozostałe :rucho
mości spod zajęcia. 

Art. 616. Komornik udzieli przybicia, czyli 
przyzna własność sprzedanej ruchomości osobie, która 
zaofiarowała najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym 
w ezwaniu do dalszych postąpieil nikt więcej nie zaof'ia

. rował. 

Art., 617. § 1. Wierzyciel lub dłużnik mogą za
skarżyć udzielone przybicie w razie naruszen ia przepi": 
sów O 'publicznym charakterze licytacji, o naj niższej re-
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nie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu. 
Skarga po\vinna być zgłoszona do protokołu licytacjL 
Nie ma skargi na udziel enie przybicia ruchomości, ule
gających szybkiemu zeps uciu. 

§ 2. N a postanowienie sądu wydanlł na skutek 
skargi służy zażalenie. 

§ 3. G dyby sąd w ciągu dw óch t ygodni skargi n ie 
rozstrzygnął, n o.bywca może s~ę zrzec nab ycia i odebrać 
zaplaconą sumę· 

Art. 618. § 1. Nab Y'vvca obowiązany j est całą ce
nę n abycia , jeżeli ta n ie przewyższa stu tysięcy zł otych, 
:uiścić n a tychmiast po . udziel eniu mu przybicia. Jeż eli 
ceny nie uiści, traci prawa, wynikające z przybicia, i n ie 
rooże uczestniczyć n adal w licytacji, a komor nik w zno
wi niezwłocznie przetarg na tę sarną ruchomość rozpo
czynając od ceny wywolan ia. 

§ 2. Sąd na wniosek komornika nałoży na nabyw
cę, który nie uiścił natychmiast całej ceny, grz·ywnę w 
:wysokości jednej piątej czp.ści ceny: 

Art. 619. Jeżeli cena nabycia przewyższa sumę stu 
tysięcy złotych, nabywca powinien złożyć natychmiast 
Ijedną piątą część tej ceny, nie mniej jednak niż sto ty.., 
sięcy złotych, resztę zaś do godziny dwunastej dnia na
stępnego. Nabywca, który w tym terminie nie " zapłaci 
reszty ceny, traci złożoną Jedną piątą część, licytacja 
zaś uznana będzie za niedoszłą do skutku. 

Art. 620. Piąta część ceny, pobrana oC! nabywcy, 
w myśl dwóch poprzedzających artykułów, użyta ~ 
dzie na zaspokojenie wierzycieli, a gdyby to okazało si. 
niepotrzebne, otrzyma ją dłużnik. 

Art. 621. § 1. Nabywca, który zapłaci całą cen~ 
staje się właścicielem nabytej ruchomośai i powinien ją 
natychmiast odebrać. 

§ 2. Ruchomości sprzedanych nie wydaje się na
bywcy, j eżeli do protokołu licytacji zgłoszono skargę na 
przybicie w przypadka~h, gdy taka skarga jest dopusz
czalna. 

Art. 622. § 1. Jeżeli licytacja nie doszła do skut
ku, w ierzyciel może w ciągu dwóch tygodni od otrzy~ 
mania zawiadomienia od komornika żądać wyznaczenia 
drugiej licytacji lub przej ąć na własność niesprzedane 
ruchomości lub n iektóre z n ich VI cenie nie niższej od 
trzech czwartych części sumy oszaco,wania. ' 

§ 2. Jeżeli egZekucj ę prowadzi kilku wier zycieli, 
pierwszel'l.stwo, prze j ęcia ruchomości na własność służy 
:temu. k tóry ofiarował najwy;;sz ą cenę, a przy r ównej 
cenie t emu. na kt6r ego żąd:mie wcześniej dokonano, za
jęcia. Oświadczenie chęci przejęcia będzie uwzględnio
ne tylko wtedy, gdy v,Fierzyciel jednocześnie z ,\'nio,
skiem złoży całą cenę. Własność ruchomości pr?)echodzi 
na wier zyciela z chwilą zawiadomienia go o przyznaniu 
mu przejętej rzeczy.. 

§ 3. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni nie zgłoszono 

wniosku o wyznaczen ie drugiej licytacji ani n ie złożono 
oświadczeni? o przej ęciu ruchomości na własność, ko
.:mor nik u mo,rzy post c;povY'cmie co do, niesprzedanych ru
chomośd. W razie sprzecznych , ,,-niosków różnych wie
!I'Zycieli, z k tórych jedni żądaj ą licytacji, a inni przeję
da na Vlł~sność, wyznaczona będzie druga licytacja. 

Art. ,,23. Na drugiej licy tacji cena wywołania wy~ 
!nOsi dv,'ie piąte części sumy oszacowania. Jeżeli 1 na tej 
'!licytacji n ild n ie zaofiarował nawet cehy wywołania 
lalbo j eżeli licytacja nie doszła do skutku, wierzycielo
:wt w ciągu dwóch .tygodni od otrzymania zawiadomie
nia komornika służy prawo przejęcia ruchomości na. 
własność w cenie wynoszącej rpołowę sumy oszacowa~ 
ma. W tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisyj 

paragrafu drugiego artykułu poprzedzającego. Jeżeli 
wierzyciel nie sko,rzystał z prawa przejęcia ruchomości, 
komornik postępowanie umorzy. 

Art. 624. Po zawiadomieniu o przyznaniu ruch ero 
mości 'Wierzyciel powinien je natychmiast odebrać. Je
żeli dłużnik nie zgadza się na oddanie rzeczy, komornik 
na wniosek wierzyciela postąpi jak przy egzek ucji rosz
czeń niepieniężnych. 

Art. 625. W każdym s tanie postępowania, jednak 
nie wcześniej niż po, upływie dwóch tygodni od zajęc ia , 

komornik może na w niosek jednej ze stron i po wysłu
ch aniu drugiej s trony sprzedać- zaj ęte ruehomości z wol
nej ręki za cenę, która musi być co n a jmn iej o j edną 

czwartą wyższa od sumy oszacow ::mia. 
Art. 626. Nabywca, Jeżeli j es t jedynym wierzycie

lem egzekwuj ącym, ma prawo swoją wierzytelność za
liczyć na cenę n abycia. 

Art. 627. Nabywca nie może domagać ' się lli'1ieważ
nienia nabycia; nie może również żądać zrnrueJszenia 
ceny nabycia z powodu wad ruchomo,ści lub z powodu 
pokrzywdzenia. 

Oddział 3. 

Wyjawienie majątku. 

Art. 628. § 1. Jeżeli z protokołu zajęcia wynika, 
fe z ruchomości należność n ie będzie w całości zaspoko
jona, albo j eżeli osoby trzecie zgłosiły prawa, uzasad
niające zwolnienie zajętych ruchorriości od egzekucji, 
a dłużnik nie ma w swym wł:?daniu ilmych ruchomości, 
wystarczaj ących na zaspokojenie, sąd na wniosek wie
rzyciela nakaże dłużnikowi złożenie w ykazu swego ma
jątku oraz zapewnienia, że ze swego majątku świado
mie niczego nie zataił i że wykaz jest prawdziwy i zu
pełny. 

§ 2.. Złożenia wyk?,zu i zapewnienia nie może żą
<lać wierzyciel, którego tytułem egzekucyjnym jest 
9rzeczenie n.ieprawomocne. 

§ 3. Na postanowienie s ądu służy zażalenie. 
Art. 629. Wie,rzyciel, choćby egzekucji z rucho

mości dłużnika nie rozpoczął , może na podstawie tytułu 
wykonawczego ż ądać złożenia wykazu i zapewnienia, 
je-żeli uprawdopodobni, że egzekucja z ruchomości n ie 

. da zaspokojenia jego należności. 
Art. 530. § 1. Wniose;- o nak azanie dłużnikowi 

złożenia w ykazu i zapewnienia sąd rozpozna na posie
dzeniu niej awnym po w ezwaniu i wysłuchaniu stron, 
jeżeli się stawią. Zapewnien ie sąd odbierze po uprawo
mocnieniu się postanowienia nakazującego złożenie wy 
k~ 1 zapewnien i.a . 

§ 2. W w ezw aniu do dłużnika należy podać treść 
przepisów o skutkach niestawiennictwa oraz o skutkach 
niezłożenia wykazu lub zapew nien ia tudzież o skutkach 
odmowy odpowiedzi na zitdane pytania. 

Art. 631. § 1. W wykazi~ dłużnik powinien podać 
miejsce, w k tóry m się zna jduje j ego mienie, oraz wsk 3.

.. ,zać tytuły prawne i dowody, dotyczące wymienionych 
w wykazie wierzytelności i innych praw majątko-
Wych. • 

§ 2. Sąd oraz za j ego zezwoleniem wierzyciel mo.., 
ze zadawać dłużnikowi przed złożeniem przezeń zapew
nienia pyt2.nia, zmierzaj ące do wykrycia przedmiotów 
i praw. do kt<Jrych mogłaby być skierowana egzekucja. 

Art. 632. § 1. Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwia
Jącej go przyczyny nie stawił si~ do złQż~ni~ :wykazu, 
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t zapewnienia lub stawiwszy się wykazu nie złożył bądź 
odmówił odpowiedzi na zadane mu pytania albo złoże
n ia zapewnienia, sąd na wniosek wierzyciela zastosuje 
do dłużnika przymus osobisty według przepisów ko
deksu niniejszego or:?z zagrozi mu dalszym przymusem 
na przypadek, gdyby w ciągu tygodnia po dalszym zwol
ni~miu nie dopełnił włożonego na niego obowiązku. 

§ 2. Przepisy te stosuj e się również w dalszym po
stępowaniu. 

§ 3. Przymus osobisty n a podstawie każdego posz
czególnego postanowienia nie może trwać dłużej niż 
dwa tygodnie, ogólny zaś czas trwania przymusu nie 
może przewyższać sześciu miesięcy. 

§ 4. Na ' postanowi,enie sądu służy zażalenie. 

Art. 633. § 1. W czasie trwania p rzymusu osobis
tego dłużnik może domagać się stawienia go przed są
dem celem złożenia wykazu i ' zapewnienia . Sąd, nie 
wzywając wierzyciela, niezwłocznie przyjmie wykaz 
i odbierze zapewnienie, po czym zwolni dłużnika . 

§ 2. Wierzyciel , któl'y nie był obecny pr-.ly tych 
czynnościach , może żądać ponownego wezwania dłuż
nil{a celem zada n ia mu pytan, zmierzających do wykry
cia pł'z'edmiotów, do których mogłaby być skierowana 
egzekucja. Niestawiennictwo dłużnika lub odmowa od
powiedzi pociąga za sobą skutki, wymienione w arty
kule poprzedzaj ącym. 

Art. 634. Dłużnik , który złożył zapewnienie lub 
odbył przymus osobisty VI ciągu sześciu miesięcy, obo
wiązany jest do złożenia nowego zapewnienia na żąda
nie tego samego lub innego wierzyciela tylko wtedy, 
gdy wierzyciel uprawdopodobni, że dłużnik nabył póź

n iej majątek, do k tórego może być skierowana egze
kucja, albo gdy od czasu złożenia zapewnien ia lub od
bycia przymusu osobistego upłynął okres lat pięciu. 

Art. 635. Nie składa wykazu majątku i zapewnie
nia osoba znajdująca się pod opieką. Obowiązek ' ten 
ciąży na opiekunie. 

R o z d z i a ł II. 

Egzekucja z wierzytelności pieniężnych i innych praw 

majątkowych. 

Art. 636. § 1. Egzekucja z wierzytelności pienięż
nych i innych praw majątkowych należy do komornika 
sądu, w którego okręgu dłużnik ma zamieszkanie, a je
żeli w Polsce nie ma zamieszkania - do komornika 
sądu, w którego okręgu dłużnik przebywa, a gdy m iej
s ca te nie są znane - do komornika sądu, w którego 
okręgu dłużnik ma przedsiębiorstwo. Wszakże egzekucja 
z innych prav .... majątkowych poza wierzytelnością na
leży prze.de w szystkim do komornika , w którego okręgu 
prawo jest wykon:,·wane. 

§ 2. Jeżeli dłużni k nie ma w Polsce ani zamiesz
kania, ani m iejsca pobytu, an i przedsi ębiorstwa, egze
k ucja należy do kO'T1ol'!!ika sądu, w którego okręgu 
zna jduje si ę rzecz, stanowiąca zabezpieczenie wierzytel
ności lub innego pra\va l11 ::lj ątkowego , Gdy zabezpie
czenia nie mao , egzekucja nak:ży do komornika sądu, 
w którego okręgu m 2. zam: eszkanie osoba, zobowiązana 
w obec dłużnika (dłużn ik wierzytelności lub innego pra
wa m?-jątkovvego), a je.':e:i osoba ta nie ma zamieszka
nia - do J,wmornika sądu, w k"tórego okręgu ona prze
b ywa, w braku zaś i tych podstaw-do komornika sądu, 
w którego okręgu osoba ta ma przedsiębiorstwo. 

Art. 637. § 1. Egzekucja z wierzytelności i innycn 
praw majątkowych, związanych z posiadaniem doku .. 
mentu, przenoszonego przez indos, lub dokumentu, na 
nazwisko oznaczonej osoby wysta"" ionego, którego po
si.adanie jest koniecznym warunkiem w ykonania prawa, 
należy do komornika, w którego okręgu dokument si~ 
znajduje. 

§ 2. Ten sam komornik , u którego wierzyciel zgła
sza wniosek o zajęcie fuchomoścl , na podstawie tego 
wniosku dokona również zaj ęcia wierzytelno~ci lub-in ... 
n ych praw majątkowych, związanych z posiadaniem 
dokumentu, jeżeli znajdzie dokument w posiadaniu 
dłużnika. 

Art. 638. § 1. Do egzekucji z wierzy telności lub 
innego prawa majątkowego komornik przystępuje przez 
ich zajęcie. Celem zajęcia komornik: 

1) zawiadomi dłużnika, że nie wolno mu zajętej sumy 
lub innego świadczenia odbierać ani nimi rozporzą
dzać jak również nie wolno mu rozporządzać za
bezpieczeniem dla nich ustanowionym; 

2) wezwie dłużnika wierzytelności lub prawa, aby na
l eżnej od niego sumy lub świadczenia nie uiszczał 
dłużnikowi egzekwowanemu, a należne sumy złcr 
żył komornikowi lub do depozytu sądowego. 

§ 2. . Jednocześnie komornik wezwie dłużnika za.., 
j ętej wierzytelności lub prawa, aby w ciągu tygodnia 
złożył oświadczenie: 

1) czy dłużnikowi należy się od niego z<ljęta wierzy ... 
teiność lub czy uznaje za j ęte prawo; 

2) czy zajętą wierzytelność uiści, czy też odmawia 
uiszczenia i z jakiej przyczyny; 

3) czy i w jakim sąd zie lub przed jaką .wł.adzą toczy 
się albo toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność 
lub prawo. 

§. 3. Zajęcie jest dokonane z chW\lą doręczenia 

wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności lub prawa. 
Art. 639. Skutki z aj ęcia powstają, chociażby wez-

wanie nie było jeszcze doręczone dłużnikowi zajętej 

wierzytelności lub prawa, jeżeli zawiadomienie o zaję
ciu doręczone było jednej z osób, biorących udział 
w akcie prawnym, dotyczącym tej wierzytelności lub 
prawa, a kontrahent tej osoby o tym wiedział. 

, Art. 640. Jeżeli prawo majątkowe, które ma być 
zajęte, jest tego rodzaju, iż nie ma oznaczonej osoby, 
obciążonej obowiązkiem wobec dłużnika, zajęcie jest 
dokonane z chwilą doręczenia zawiadomienia dłużni
kowi. 

Art. 641. Na żądanie wierzyciela komornik sporzą
dzi opis zajętego prawa mJ. j ątkowego. 

Art. 642. § 1. Jeżeli ma być zajęta wierzytelność, 
przypadaj ąca dłużnikowi od Skarbu Paóstwa albo od 
instytucyj i fW1duszów w ich zarządzie będących, za 
dłużnika wierzytelności uw nża się urząd , ktÓ1'Y pOwo
łany jest do w ydania polecer;ia wypłaty. Na żądanie 
wierzyciela wezwanie doręczone będzie takż·e kas ie, 
która ma dokonać wypłaty cHużnikowi; kasa wstrzyma 
wypłatę, choćby już otrzymała po!ecellie wypłacenia 
dłużnikowi należnej sumy. '\Vó:kaz:mie urzęd :..!, który 
jest powołany do w y d.9.nia polecenia \v.>'pla ty, i kasy, 
k tóra ma dokonać wypłaty, jest obowiązkiem wierzy
ciela . 

§ 2. Wierzytelność, przypadaj ąca dłużnikowi od 
Skarbu Paóstwa, przedS I ębiorstw państwowych, zastę .. 
powanych przez Prokuratorię Generalną, funduszóW: 
państwowych, będących osobami prawnymi, z tytułu 
dostaw lub robót, n ie może być zaj ęta przed ukończę;... 



Il'liem dostawy lub roboty, chyba że chodzi o rosrezenia 
IPracownikó,"l dłużnika z tytułu pracy, wykonane j przy 
t ej dostawie lub r obocie. 

Art. 6"13. Dłużnik za~ ętej wierzytelności lub inne
go p rawa mająt:wwego, k tóry na wezwanie komornika 
:nie złożył :należytego oświadczenia, niezależnie od od
powiedzialnośc i za wyrządzoną przez to w ierzyoielow i 
szkodę na vmiosek wierzyciela mOże być skazany na 
grzyw'nę do dzieg~ęciu tysięcy· złotych przez sąd powia
TO-"VY swego miejsca zamieszkania. Przed wydaniem 
orzeczenia sąd wysłucha dłużnika. 

A.rt. 644. § 1. Z m ocy samego zajęcia wierzyciel mo
::2, o ile to jest p otrzebne do zaspokojenia j ego wier zy
te1'1ości, wykonywać wszelkie prawa i roszczenia dłuż-

§ 2. J cżeli dłużnik j est zatrudniony u osoby blis
kiej, osoba t a nie może zasłaniać się względem . upraw
l': ioaego do świ:ldczeń z tytułu wszelkich roszczeń ali
mentacyjnych ani zarzutem, że wypłaciła zobowiązane
m u w ynagrodzenie z góry, ani zarzutem, że służy jej 
wierzytelność , nadająca się do potrącenia z roszczeniem 
o wy:ugrod zenie. ' 

§ 3. Na żądanie wierzyciela komornik wyda mu 
odpov.riednie zaświadczenie. 

§ 4. Wieri:yciel, wnoszący powództwo przeciwko 
dłużnikowi zajętej v.rierzytelności lub innego prawa 
majątkowego, powinien przypozwać dłużnika egzekwo
wanego. 

Art. 645. § 1. Na wniosek wierzyciela komornik 
odbierze dłużnikowi dokumenty, stanowiące dowód 
Wierzytelności lub innego prawa majątkowego, i złoży 
je do depozytu sądowego. 

§ 2. Jeżeli wierzyciel zgłasza wniosek, abyode
branie odbyłO się w jego obecności, komornik zawiado
mi ' go o terminie tej czynności W razie niestawienia 
s ię wierzyciela czynność nie będzie dokonana. . 

§ 3. Dłużnik obowiązany jest udzielić wierzycie
lowi wszelkich wyjaśnień, potrzebnych do dochodzenia 
praw przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności lub 
prawa. 

Art. 646. § 1. Zajęcie wierzytelności lub innych 
!praw majątkowych, związanych z posiadaniem doku ... 
mentu, odbywa się przez odebranie dokumentu dłużni'" 
'kow'i lub osobie trzeciej, która zgodzi się na wydanie 
dokumentu. 

§ 2. O dokonaniu zajęcia komornik zawiadomi 
wierzyciela egzekwującego, dłużnika egzekwowanego 
9raz dłużnika wierzytelności lub prawa. 

Art. 647. § l. Jeżeli wierzytelność, związana z po
si,adaniem dokumentu, może być odebrana zaraz lub po 
wypowiedzeniu, komornik dokona w miarę potrzeby 
wypowiedzenia i podejmie poszukiwaną sumę. Również 
dokona czynności zachowawczych na wniosek wierzy
ciela lub dłużnika, jeżeli zajdzie tego potrzeba. 

§ 2. W razie potweby innyGh czynnoscl celem 
ściągnięcia z!łjętej wierzytelności wierzyciel lub dłuż
n ik mogą za pośrednictwem komornika zgłosić do sądu 
wniosek o ustanowienie kUTa tora. Sąd może kuratorem 
ustanowić także wierzyciela. 

§ 3. To samo stosuje się odpowiednio do innych 
praw majątkowych, związanych z posiadaniem doku
m entu . 

Art. 648. § 1. Następne zajęciawierzyteln03ci lub 
p 'raw majątkowych, związanych z posiadaniem doku," 
~nentu, będą dokonywane prze z zaznaczenie na proto-. 
kole Dierwszego zajęcia. 

§ 2. O nowym zaj.ęclu nalOOyzawiOOomić oprócz 
dłużników i wierzyciela również pO;pIlZednich wieuy ... 
cieli. 

Art . . 649. § 1. . Jeżeli zajęte zostało prawo, z mocy, 
którego maj ą być wydane dłużnikowi ruchomośei, będą 
one wydane komornikowi w miejscu, gdzie miały b y t: 
wydane dłużnikowi. Zaj ęcie ruchomości dokonane jest 
przez samo zaj ęcie prawa. 

§ 2. Dalsza egzekucja z tych ruohom06ci prowa ... 
dzona będzie według przepisów o egzekucji z rucl:o'" 
mości. 

Art. 65'0. § 1. Jeżeli zaj ęte zostało prawo, z mocy: 
którego ma być wydana nieruchomość, komornik wy ... 
daną mu nieruchomość odda dłużnikowi', a w razie po
trzeby' ustanowionemu przez siebie dozorcy. -

§ 2. Dalsza egzekucja z tej nieruchomości prowa-, 
dzona będzie według przepisów o egzekucji z nierucho
mości bądź o zarządzie przymusowym. 

Art. 651. § 1. Jeżeli zajęte zostało prawo, z mocy 
którego dłużnik może żądać działu majątku, zajęcie 
obejmuje wszystko to, co dłużnikowi z działu przypa d
nie. Jeżeli wierzyciel w ciągu miesiąca po ukończeniu 
działu nie rozpocznie egzekucji z mien'la przypadłego 
dłużnikowi, przedmioty majątkowe, do których egze ... 
kucji nie skierował, będą wolne od zajęcia. 

§ 2. O zajęcia komornik zawiadomi wskazane 
przez wierzyciela osoby, przeciwko którym dłużnikowi 
służy prawo żądania działu. 

Art. 652. Jeżeli zajęte zostało prawo, z mocy kt6 ... 
rego osoba, obciążona obowiązkiem, ma według wyboru 
dłużnika egzekwowanego albo zapłacić sumę pieniężną, 
albo spełnić inne świadczenie, prawo wyboru prz€ch~ 
dzi na wierzyciela, jeżeli dłużnik, wezwany prz€z ko
mornika do dokonania wyboru, w ciągu tygodnia z tego 
prawa nie skorzystał. 

Art. 653. Jeżeli wierzytelność lub prawo majątko
we jest zabezpieczone poręczeniem albo zastawem, n ie 
wpisanym do księgi wieczystej, komornik na wnios2'k 
wierzyciela zawiadomi także poręczyciela albo właści
ciela przedmiotu lub prawa, zastawem obciążonego, iz 
zajętej sumy lub świadczenia nie wolno uiścić dłużni'" 
kowi. 

Art. 654. § l. Zajęcie wierzytelności lub innych 
praw majątkowych, z,abezpieczonych wpisem w księdze 
wieczystej, dokonywa się na wniosek wierzyciela przez 
odpOwiedni wpis do księgi wieczyste j. 

§ 2. Jeżeli nieruchomość obciążona nie ma urzą
dzonej księgi wieczystej albo jeżeli urządzona dla niej 
księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu, 8 tO

S\łj~ się przepisy o składaniu wniosków do zbioru do
kumentów, prowadzonego dla tej nieruchomości. 

§ 3. Jeżeli właściciel nieruchomości odpowiedzial
ny jest tylko rzeczowo, k omornik na żądanie wierzy· 
ciela dokona zajęcia u dłużnika osobistego. 

Art. 655. § 1. Jeżeli egzekucja celem ściągnięc ia 
należności pieniężnej jest skierow ana do prawa, które 
podlega ujawnieniu w księdze wieczystej, lecz nie jest 
ujawnione, wierzyciel może na podstawie tytułu wyko ... 
nawczego i dokumentów, potrzebnych do wpisu t ego 
prawa, żądać jego ujawnienia na rzecz dłużnika i jedno
czesnego wpisu zajęcia. 

§ 2. Na wniosek wierzyciela komornik odbierze 
dłużnikowi dokumenty, potrzebne do ujawnien ia tego 
prawa. . 

§ 3. Jeżeli egzekucja została wszczęta przez kilku 
wierzycieli, komornlIt po odebraniu dłużnikowi doku-
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mentów •. , potrrebnych do ujaw!nienia tego prawa, ~łoży . ; ... 
wniosek Q dokonanie wpiSU na rzec~ dłużnika oraz 
wpisu zajęcia na rzecz wszystkich wierzycieli. 

Art. 656. Zajęgie sum, płatnych periodycznie obej'" 
muje także wypłaty prz.yszłe. 

Art. 657. Zajęcie płac l innych sum, przy:padajli
cych ze stosunku służbowego, obowiązuje bez pott'Zooy 
[!Jonownego zajęcia także osobę, na którą przeszły obo
wiązki poprzedniego służbodawcy, jeżeli osoba ta o za~ 
jęciu wiedziała. 

Art. 658. Jeżeli obowiązek dłużnika zajętej wie
rzytelności lub innego prawa majątkowego zależy od 
świadczenia wzajemnego, któl'e ma spełnić dł'użnik 
egzekwowany, a które polega na wydaniu rzeczy, znaj ... 
dującej się w jego władaniu, sąd na Wlllosek wierzy .. 
·ciela i po wysłuchaniu ooób inferesowanych poleci ko
mornikowi odebranie tej rzeczy dłużnikowi egz.ekwo
wanemu, gdy jego obowiązek wydania rzeezy dłuZi1i
kowi zajętej wierzytelności lub prawa jest jut OI!Ze"'i 
cwny prawomocnym wyrokiem 111b stwierdzony innym 
tytułem egzekucyjnym. Na postanowienie sądu służy 
~ażalenie. 

Art. 659.§ 1. Jezeli po zajęeiu wierzytelności ruD 
prawa majątkowego wykonanie praw dłużnika (l1'2ez 

wierzyciela natrafia na znaczne trudności, sąd na wnio-. 
sek wierzyciela lub dłużnika wyznaczy kuratora celem 
wykonania tych praw. Do sądu należy też bliższe ozna ... 

- czenie czynności kuratora. 

§ 2. N a postanowienie sądu, oddalaj ące wnio-; 
$ek, służy zażalenie. 

Art. 660. § l. W przypadku zajęcia prawa ma
jątkowego sąd może na wniosek wierzyciela po wysłu .. : 

. chaniu dłużnika nakazać zarząd przymusowy lub sprze
daż prawa, chyba że wyrządziłoby to znaczną szkodę 
dłużnikowi. Na postanowienie sądu służy zażalenie. 

§ 2. Do zarządu przymusowego i sprzedaży prawa 
stosuje się odpowiednio przepisy o zarządzie przymuso
wym i o sprzedaży ruchomości.. 

§ 3. Przepisy powyższe nie dotyczą wierzytelności 
Jlieniężnych. 

Art. 661. Umowny zakaz rbycia wierzytelności 
nie wyłącza egzekucji z tej wierzytelnoś€i. . 

Rozdział III. 
:... 

Egzekucja z nieruchomości. 

Oddział 1. 

Zajęcie. 

Art. 662. § 1. Egzekucja z nieruchomości należy 
do komornika tego sądu, w którego okręgu nierucho
mość jest położona. 

§ 2. Jeżeli nieruchomość jest położona w okręgach 
kilku sądów, wybór sądu należy do wierzyciela. Wszak
że z postępowaniem, wszczętym przez jednego wierzy ... 
ciela, połączone będą postępowania, wszczęte przez in
nych wierzycieli. W tym celu komornik, który rozpo
czął egzek.ucję, o wszczęciu, a następnie o ukończeniu 
egzekucji zawiadomi komornika, do którego stosownie 
do paragrafu poprzedzającego mogłaby należeć egze
kUCja. 

Poz. 394 

Ad. 663. Wsaiutek wniosku wierzyciela ó wszczę
cie egzekucji z nieruchomości, we wniosku wymiel1io
nej, komornik wzywa dłużnika, aby zapłacił dług w cią
gu dwóch tygoclni pod rygorem przystąpienia do opisu 
i oszacowania. 

Art. 664. § 1. Jednocześnie z wysłaniem dłużni
kowi wezwania komomik przesyła do sądu powiato
wego wniosek o dokonanie wpisu o wszczętej egzekucji 
we właściwej księdze wieczystej. Prawo zgłoszenia t ego 
wniosku służy także wierzycielowi. 

§ 2. Jeżeli nieruchomość n ie ma urządzonej księ
gi wieczystej albo jeżeli urządzona dla niej księga wie
czysta zaginęła lub uległa zniszczeniu, stosuje się P:r.~e
pisy o składaniu wniosków do zbioru dokumentów, 
prowadzonego dla t ej nieruchomości.. 

Art. 665. § l. J ezeli w księdze wieczystej znaj
CSują się wpisy, . stanowiące przeszkodę do wpisu 
'0 wszczętej egzekucji, sąd prowadzący księgę wieczy
stą, wyznaczając termin do usunięcia przeszkody, za
wiadamia o tym wierzyciela i komornika. W -przypadku 
takim egzekucja ulega zawieszeniu. 

§ 2. O ile to jest potrzebne do uzyskania wpisu 
o wszczętej egzekucji, wierzyciel może wykonać roszcze
nie dłużnika o usunięcie przeszkody do wpisu. 

§ 3. Po bezskutecznym upływ-ie terminu, wyzna
czonego przez sąd prowadzący księgę wieczystą, ko
mornik umorzy egzekucję, chyba że wierzyciel uzyskał 
przedłużenie terminu albo wytoczył powództwo przed 
j:ego upływem. Komornik umorzy również egzekucję, 
gdy roszczenie o usunięcie przeszkody do wpisu 
o wszczętej egzekucji zostanie prawomocnie oddalone. 

Art. 666. § 1. W stosunku do dłużnika nierucho
mość jest zajęta % ehwilą doręczenia mu wezwania . 
W stosunku do dłużnika, któremu nie doręczono wez
wania, jako też w stosunku do osób trzecich n ierucho
moś"ć jest zajęta z chwilą dokonania wpisu w księdze 
wieczystej. 

. § 2. Jednakże w stosunku do każdego, kto wie
dział o wszczęciu egzekucji, skutki zajęcia powstają 
z chwilą, gdy o wszczęciu egzekucji powziął wiadomość, 
chociażby wezwanie nie zostało jeszcze wysłane dłuż
nikowi ani wpis w księdze wieczystej nie był jeszcze 
dokonany. 

Art. 667. § 1. Postępowanie egzekucyjne, doty
czące kilku nieruchomości tego samego dłużnika, ko
mornik może przed ukończeniem opisu połączyć na 
wniosek jednej ze stron w jedno postępowanie, jeżeli 
poh;czenie przyczyni się do uproszczenia dalszego po
stępowania albo do korzystniejszej sprzedaży nieru
chomości lub zmnieJszenia kosztów, a nie ma przeszkód 
natury prawnej lub gospodarczej. 

§ 2. Jeżeli jednak postępowanie dotyczy jednej 
lub kilku nieruchomości, położonych w okręgach róż
~lych sądów powiatowych, połączenie zarządzi sąd wo
jewódzki, bezpośrednio przełożony nad sądem powiato
wym, w którego okręgu postępowanie było wcześniej 
wszczęte, 

§ 3. Postępowania egzekucyjne, dotyczące części 
ułamkowych tej- samej nieruchomości, oraz postępowa
nia, dotyczące części nieruchomości i jej całości, mogą 

być połączone przez komornika w jedno postępowanie. 

Art. 668. Wierzyciel, który skierował egzekucję do 
nieruchomości po jej zajęciu p-rz~z innego wietzyciela, 
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~t\Zyłącza się do post(7POV,a:1°;a wszczętego wc ześIli ej 
~.nie może żądać powtór zen:a cz)~no~ci już dok:many~l:; 
IiPOza tym ma t e same prawa, co l p ierwszy Wier zyciel. 

o Art. 669. Celem dopilnow2.nia praw o!:oby, k tórej 
/ml:ejsce pobytu n ie jest znan e i k tórej z. powodu nie., 
~becności nie mo~na uskutecznić dOl'ęczeń, sąd na wnio-
6ek komornika, k tóry w r azie pot rzeby wniosek ten 

~
głOSi z urzędu, ustano,vi k uratora do zastępowania 
soby ni eobecnej. Kun'.tor obowiązki swe sprawow:lć 

. ~dzie także w Jnter esie wszystk ich innych osób, któ~ 
fym w dalszym t oku postępowania doręczenia nie b~ 
;Qą mogły być usku!:ecznion e. Wspólny kura tor może za
f..,tępować t ylko osoby, któr ych in teresy n ie są między 
'ojObą sprzeczne, 

Art. 670. § 1. Zajęcie nieruchomości obejmuje 
~zelkie Jej przynależności i prawa, wynikające 
tz umów ubezpieczenia przedrrriotów, podlegających za
!Jęciu, tudzież należności z tych umów już przypadają
!~e, jeżeli według treści umowy przeznaczone były Il3 

l>rzywrócenie rzeczy do poprzedniego stanu. 
" o § 2. Zajęcie obejmuje także wprowadzone poz
niej przynależności oraz później wzniesione budowle 
II posadzone rośliny, jak również prawa z umów ubez
pieczenia później zawartych. 

Art. 671. § 1. Zbycie nieruchomości po zajęciu 
.ue ma wpływu na dalsze postępowanie. 

§ 2. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu 

~ charakterze dłużnika. W k?żdym razłe czynności 
~gzekucyjne są ważne t.?k w stosunku do dłuźnika, jak 
ta w stosunku do nabywcy. 

§ 3. Inne zmiany w stanie hipotecznym, zaszłe po 
'dokonaniu wpisu o wszczp.ciu egzekucji, nie mają wpły
:wu na dalsze postępowanie egzekucyjne. 

Art. 672. § 1. Zajętą nieruchomość pozostawia 
się w zarządzie dłużnika, który co do sposobu zarządu 
stosować się będzie do przepi.'iów o zarządzie przymu
.s<l\VV!TI. 

o§ 2. Na wniosek wierzyciela lub innej osoby, któ
. !ra ma prawo do zaspokoj en ia z zajętej nieruchomości, 
.sąd odejmie dłuż nil>:owi zarząd i ustanowi zarządcę, 
,!który róvmież obowiązany jest StOSOW-3Ć się do przepi
sów o zarządzie przymusowym. 

§ 3. Czysty dochód, osiągnięty do dnia przejścia 
;własności sprzed::mej nieruchomości na nabywcę, do
łącza się do ceny, która będzie uzyskana za nierucho
mość. 

Art. 673. Od chw ili zajęcia dłuźnik nie może zby
:wać 80ni zas tawiać r zeczy, będących przynależnością 
zaj ętej nieruchomości , z wyjątkiem j edynie takiego zby ... 
(:la , które jest niezbędne do podtr zymania prawidło

wego g ospoQarstwa. 

Art. 674. § 1. Wierzy ciel a lbo inna osoba, mająca 

prawo do zaspok ojenia z zaj ętej nieruchomości (uczest 
nik), jak również nabywca nieruchomości na licytacji 
:może w drodze powództwa żądać unieważnienia umów, 
aotyczących t ej nieruchomości lub nawet tylko jej przy
należności, jeżeli k ontrahent dłużnika 9ziałał w złej 

. wier ze. 
§ 2. W tym przypadku właściwość sądu oznacza 

się według siedziby sądu, którego komornik prowadzi 
egzekucję, o 

Oddział 2. 

Opis i oszacowanie. 

Art. 675. Do opisu i oszacO"wania nieruchomOOcl 
komornik może przystąpić dop iero po upływie miesiąca 
od daty doręczenia dłużnikowi wezwania 00 ' zapłaty 
długu. 

Ad. 676. § 1. przy wniosku o doko.."1aIlie opisu 
i oszacowania w ierzyciel powinien: 

1) złożyć wyciąg z księgi w ieczystej, a jeżeli n ieru
chomość jest wciągnięta do katastru - także wy
ciąg z katastru; 

Z) wskazać zamieszkanie osób, które naleźy zawiado
mić o terminie opisu i oszacowania. 

§ 2. Jeżeli nieruchomość nie ma urządzonej ksi~ 
gi 'wieczystej albo j eżeli urządzona dla niej księga wie
czysta o zaginęła lub uleeła zniszczeniu, poświadczony; 

wykaz dokumentów, złożonych do zbioru dokumentów, 
prowadzonego dla tej nieruchomości, wraz z zaświad

czeniem o treści każdego ze złożonych dokumentów 
zastępuje wyciąg z księgi wieczystej. 

§ 3. Wyciągu z księgi wieczystej i katastru oraJ: 
poświadczonego wykazu dokumentów złożonych do 
zbioru wraz z zaświadczeniem ich treści może żądać oc1 
właściwych władz także komornik. 

Art, 677. § 1. O t,l:!rminie opisu i oszacowania 
komornik zawiadamia dłużnika, wierzyciela, osoby ma .... 
jące prawa zabezpieczone hipotecznie oraz innycl1 
uczestników, o k tórych ma już wiadomość, tudzież oso
by, mające z mocy ustawy rzeczowo obowiązujące pra
wo odkupu (wykupu) lub pierwokupu (pierwszeństwo 
kupna). 

§ 2. Komornik w ezwie przez obwieszczenie pu
bliczne także wszysU-ie inne osoby, aby przed ukończe'" 
niem opisu zgłosiły swoje prawa do nieruchomości lub 
jej przynależności, jeżeli ich prawa stanowią przeszko
d~ do egzekucji. 

§ 3. Obwieszczenia umieszczone będą w budynku 
sądowym i będą przesłane prez.ydium gminnej (miej ... 
skie j) rady narodowej mie js cowo9ci, gdzie nieruch<r' 
mość j est położona, celem w ywieSZE'llia na nierucho
mości i w lokalu prezydium oraz celem ogłoszenia także 
w sposób, w tej miejscowości zwyczajem przyjęty. 

§ 4. Dor~czenia i obwieszczenia pow~nny być do-; 
konane nie później niż na dwa tygodnie przed terroi-! 
nem rozpoczęcia opisu . 

Art, 678. § 1. Dłużnik n ie później niż podczas 
opisu i oszacowania może złożyć wniosek, aby na lic)"'"' 
tację wystawiona była tylko wydzielona z nieruchO"! 
mości część, któr ej cena wywołania wystarcza na zaspo..; 
koj enie wierzyciela egzekwującego. Vlniosek będzie 
rozstrzygnięty po oszacowaniu nieruchomości. 

§ 2. W r e.zie uwzględnien ia wniosku dalsze po-; 
stępowanie co do reszty ni'eruchomości będzie zawie-t 
szone do czasu ukończenia licytacji wydzielonej częś~ 

§ 3. Na postanowienie sądu, oddalające wniosek,. 
służy zażalenie, 

Art. 679. W protokole opisu i oszacowania komor
ni,k wymieni: 
1) oznaczenie nieruchomości, jej granice lub oznacze

nie katastralne, a w miarę możności jej obszaz:oraz 



oznaczenie księgi wieczystej, jeieli nier-uchomo-Jć 
ma założoną księgę wieczystą; 

2)"prz~ale~ności, budowle.i inne urządzenia ze wska-
-zamem Ich przeznaczen:a gospodarczego; 

3) stwierdzone prawa i ciężary; 

4) umowy ubezpieczenia; 
5) osoby, w których posiadaniu znajduje się nienlcho

mość lub j ej przynależność ; 

6) umowy ,dzierżawy lub zastawu z zaznaczeni~m, czy 
nieruchomość oddana jest w naj em; 

7) oszacowanie z podaniem jego podstaw; 
8) zgłoszone prawa do nieruchomości; 

9) inne dla oznaczenia lub oszacowania nieruchgm""ci 
istotne szczegóły. 

Art. 680. § 1. We wniosku o dokonanie opisu 
wierzyciel może oszacować nieruchomość, o czym bę
d zie umieszczona wzmianka w zawiadomieniu o termi
nie opisu, doręczonym dłużnikowi i u czestnikom. 

§ 2. Oszacowanie przez wierzyciela będzie przy
jęte za podstawę licytacji, j eżeli na trzy drii przed ter
m inem opisu nie sprzeciwią się temu dłużnik i uczest
n it:y. 

§ 3. Dłużnik n ie może sprzeciwI c s ię oszacowaniu, 
u staTonemu w umowie z wierzycielem, uczestnicy· zaś 
nie mogą żądać, aby oszC\cowanie było wyższe od osza
cO\vania umownego. 

Art. 681. Jeżeli oszacoVlanle n ie będzie dokonane 
w sposób, w skazany w artykule popl'zedlającym, ko
m ornik powoła jednego lub kilku biegłych. 

Art. 682. § 1. W oszacowaniu biegły poda ooobno 
wartość nieruchomości, j ej przynależności, urządze11 

i praw do niej przywiązanych, a osobno wartość całości 
tudzież wartość czę~ci nieruchomości, która według 

wniosku dłużnika może być wydzielona i wystawiona 
na licytację oddzieln ie. 

§ 2. Biegły poda również w razie potrzeby war
tość pieniężną poszczególnych praw, które z sumy, uzys
kanej za nieruchomość, mają byćzaspokojon€, w 
szczególności zaś świadczeń z tytułu t akich praw. 

Art. 683. W przypadku, gdy zosta]y zgłosz{)ne pra
wa osób trzecich do nieruchomości, jej przynależności 
lub urządzeń albo gdy rzec-zy te znajdują się w posia
d aniu osób trzecich, b:;dzie oznaczona· wartość osobno 
r zeczy spornej, osobno całości po wyłączeniu rzeczy 
spornej, wreszcie o~obno wartość całości wraz z tą 

rzeczą· 

Art. 684. Zarzuty przeciwko opisowi i oszacowa
niu należy zgłosić komornikowi najpóżniej w t erminie 
dwóch tygodni od uk0l1czeniaopisu i OszOlcowania. Je
żeli zostały zgłoszone zarzuty, komornik przedstawi 
akta sądowi, który po wysłuchaniu w razie potrzeby 
stron i uczestników rozstrzygnie zarzuty. Na postano
wi enie sądu służy zaża12nie. 

Oddzia~ 3. 

Ohwieszczenie o Iicyt~cj i. 

Art. 685. § 1. Komornik ogłasza o licytacji przez 
obwieszczenie. 

§ 2. N a wniosek v::ierzyci€la lub dłużnika ełbo 

uczestnika sąd może postanowić, że licytacja b~dzi~ d~ 

konana w ir>.nym sądne przez komornika t am urzędlł
j ącego, jeżeli wartość nieruchomości przewyższa milllon 
złotych i j eżeli w te n sI>osób można spodziewać się lep
szych wyników licytacji. W tym przypadku o licytacji 
oglasza komornik, który ma ją przeprowadzić. 

§ 3. Sąd , w którego okręgu ma się odbyć hcy1l8-
cja, jest właściwy w dalszym t oku postępowa.nia z wy
jątkiem postępowania , obejmującego podział sum, osiąg-
niętych za nieruchomość. . 

Art. 686. Sąd może na wnios,~k wierzyciela lub 
dłużni.ka albo uczestnika postanowić, że licytacja odbę
dz.ie się w miejscowości, gdzie nieruchomość jest ~lo.. 
żona. 

Art. 687. Licytacja nie może być wyznaczona :aa 
termin wczEśniejszy niż po upływie dwóch miesięcy ed 
ukończeni,a opUsu i oszacowania. 

Art. 6SS. W obwieszczeniu o licytacji wskazać »ao-
leży: ' 

l) nieruchomość, która ma być sprzedana, z o.znacze
niem jej przeznaczenia gospodarczego, miejsca jej 
polożenia, imienia i nazwiska dłużnika oraz z wy
m ienkmiem księgi wieczystej i miejsca przechowa
nia t ej księgi; j eżeli nieruchomość nie ma urządzo
n ej księgi w i.eczyst ej albo jeżeli urządzona dla niej 
księga wieczysta z2ginęła lub ul.egła zniszczeniu, 
należy wymienić sąd, w którym jest prowadzony 
zbiór dokumentów dla tej nieruchomości , oraz 
oznacze nie zbioru; 

2) czas i miejsce licytacji; 

3) sumę os.zacowania i cenę wywołania; 

4) wysokość rękojmi, jaką licytan t, pl'zystępując do 
przetargu, pov.-inien złożyć, z zaznaczeniem, że rę

kojmia powinna być złożona w gotowiźnie albo w 
takich papierach wartościowych bądź książeczkach 
wkładkowych instytucyj, w których wolno umiesz
czać fundusze małoletnich, i że papiery wartościo
we przyjęte będą w wartości trzech czwartych czę
ści ceny giełdO\V'ej. 

Nadto w obwieszczeniach należy podać: 
5) że przy .licytacji będą zachowane ustawowe warun

ki licyt3cyjnę, o ile dodatkowym publicznym ob
wieszczeniem nie będą podane do wiadomości wa
runki odmienne; 

6) że prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licy
tacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy 
b ez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem 
przetargu n ie złożą dowodu, że wn iosły powództwo 
Q. zwolnienie nieruchomości lub jej cz ę~ci od egze
kucji i że uzyskały postanowienie właściwego sądu, 
nakazujące zawieszenie egzekucji; 

7) że w ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją 
w olno oglądać nieruchomość w dni powszednie od 
gou.ziny ósmej do osiem.11astej, akta zaś pDstępowa
nia egzekucyjnego można przeglądać w sądzie. 

Art. 639. Obwieszczenie o licytacji będzie dorę-

c;:one: 
1) wierzycielowi i dłużnikowi; 

2) u czestnikom i osobom, maj ącym 
zujące prawo odkupu (wykupu) 
(pierwszeństwa kupna); 

rzeczowo obowią
lub pier.wokupu 

3) wJ\ściwemu prezydium wojewódzkiej 
dowej i Bankowi Ro.lnemu stosownie 
o wykonaniu reformy rolnej; 

rady naTO
do ustawy 
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\ 4) organom władzy publicznej i instytucjom publicz
nym, powołanym do zgłaszania należności z ty~u~u 

, _podatków i innych dcmin publicznych. Jednocwsme 
należy je wezwać, aby najpóźniej w t.erminie lic:y"' 
tacji zgłosiły zest:lwienie podatków i mnych damn 
publicznych, n2.leżnych po dzień licyt2.cji, po~ ry
gorem utraty mogącego im służyć z ustawy pierw .. 
szeństwa zaspokojenia. 

Art. 690, .§ . 1. Obwieszczenie o licytacji będzie 
:przynajmniej na miesiąc przed jej terminem \vy\viesz~ 
ne w budynku sądowym oraz ogłoszone w dzienniku 
poczytnym, w danej miej scowości rozpowszech~ionym, 
jak również będzie przesłane zarządowi gmmnemu 
miejscowości, gdzie ni,eruchomość jest położona, cele~ 
wywieszenia na samej nieruchomości . oraz w urzędzIe 
gminnym i ogłoszenia także w sposób, w tej miejsco .. 
wości zwyczajem przyjęty. 

§ 2. Na żądanie wierzyciela, dłużnika lub uczest ... 
!!lilia n:lstątt też ogłoszenie w hll1ych dziennikach na 
koszt żądającego. 

§ 3. W obwieszczeniu, przeznaczonym. do ?glosze.. 
nia w dziennikach, należy podać: oznaczeme nleruchOo< 
mości, czas i miejsce licytacji, sumę oszacowania i ceną 
wYWołania oraz wysokość rękojmi, jaką licytant powi,.; 
nien złożyć. 

Art. 691. Jezeli egzekucja dotyc'zy jednej lub kil~ 
ku nieruchomości, położonych w różnych okręgach są
dowych, obwieszczenie będzie nadto wywieszone . we 
wszystkich właściwych sądach oraz ogłoszone w dZien" 
nikach, rozpowszechnionych w okręgach tych sądów. 

" Art. 692. O licytacji nieruchomości, oszacowanej 
nie . wyżej niż na pięćset tysięcy złotYch, nie ogłasza 
się w dziennikach. 

,< Art. 693. Po dokonaniu obwieszczeń, jednak nie 
później niż na trzy tygodnie przed terminem licytacj4 

:: komornik przedstawia akta sądowi, który w razie spo" 
" strzeżenia niedokładności lub wadliwości postępowania. 
r !poleci komornikowi ich usunięcie. 

Art. 694. Na postanowienie sądu ze sk8.rgi na 
~zynności komornika co do obwieszczeń sfuży zażalenie. 

Oddział 4. 

Warunki licytacyjne. 

~ Art. 695. § 1. Przystępujący do przetargu obo
"'Wiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dzie
siątej części sumy oszacowania. 

§ 2. Rękojmia złożona będzie w gotowiźnie albo 
'Y{ takich papierach wartościowych bądź książeczkach 

;Wkładkowyc? instytucy~, w kt~rycb woln;>. umieszcz~ć 
ifundusze osob małoletmch. PapIery wartosCl:owe przy]'" 
:ll11owane są w wartości trzech czwartych części ceny 
i giełdowej. 

" Art. 696. Rękojmię, złożoną przez licytanta, które .. 
mu udzielone będzie przybicie, zatrzymuje się, pozo" 
"tałym zaś licytantom - zwraca się niezwłocznie. 

Art. 697. Nie składają rękojmi: Skarb Państwa, 

' polSkie zakłady i przedsiębiorstwa p<lństwowe, będące 
[ odrębnymi osobami prawnymi, oraz instytucje kredy ... 
rttowe, którym prawo to będzie przyznane rozporządze-
niem Ministra Sprawiedliwości, __ w~~a_nlIlJ. w IJ.0&g~U,.,. 

mieniu z Ministrem Finansów, jak również zastawnik 
i wierzyciel hipoteczny, jeżeli roszczenia ich przenoszą 
wysoKOŚć rękojmi, a nadto jeżeli inne wierzyt~ości, 
korzystaj ące z pierwszeństwa przed nimi, są niZ?ze od 
ceny wywołe.nia o sumę nie mniejszą od wymaganej 
rękojmi. 

Art. 698. Najniższa suma, za którą nieruchomość 
:można nabyć na pierwszej licytacji, wynosi trzy cz\var
te części sumy oszacowania (cena wywołania). 

Art. 699. Po uprawomocnieniu się postanowienia 
() przybiciu sąd wzywa licytanta, który uzyskał przy
bicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygoGln:i od otrzy'" 
mania wezwania złożył do depozytu sądowego cenę na-
bycia z ustawowymi odsetkami od dnia przybicia z po
trąceniem rękojmi złożonej w gotowiźnie. 

Art. 700. § 1. Za zgodą wierzyciela, którego wie-; 
rzytelność zn3.jduje zaspokojenie w cenie nabycia, na" 
bywca może tę wierzytelność zaliczyć na poczet ceny. 
Zgoda wierzyciela powinna być odpowiednim aktem 
stwierdzona przed sądem w terminie, w którym Rabyw .... 
~ ma obowiązek uiścić cenę nCl.bycla. 
. § 2. Nabywca może zaliczyć na poczet ceny rów
nież swoją wierzytelność, o ile znajduje ona zaspokoje .. 
nie w cenie nabycia. 

Art. 701. § 1. Jeżeli nabywca w terminie nie wy .... 
kona warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny naby'" 
cia, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. 

§ 2. Od nabywcy, nie składającego rękojmi, który 
nie wykonał warunków licytacyjnych, rękojmia będz:e 
ściągnięta w trybie egzekwowania należności sądowych. 

§ 3. Rękojmi~, złożoną w rpapierach wartościo

wych albo w książeczkach wkładkowych, komornik na 
podstawie zarządzenia sądu spienięży według przepisów 
kodeksu niniejszego. 

§ 4. Jeżeli nabywca nie wykonał warunków licy" 
tacyjnych, sąd na wniosek osoby interesowanej uchyli 
przybicie. Na postanowienie to służy zażalenie . . Po 
uprawomocnieniu się postanowienia wierzyciel może 

żądać wyznaczenia ponownej licytacji, licytacja ta od
będzie się pod takimi samyrni warunkami, jak licytacja, 
która nie doszła do slqltku. 

A.rt. 702. § 1. Z rękojmi, utraconej przez nabyw ... 
cę albo od niego wyegzekwowanej, pokrywa się koszty 
postępowania oraz uprzywilejowane: należności pra
cowników, podatki i inne daniny publiczne; resztę do
licza się do sumy, która będzie uzyskana na ponownej 
licytacji. 

§ 2. Jeżeli w ciągu sześciu miesięcy po terminie, 
w którym nabywca miał wykonać warunki licytacyjne, 
nie złożono wniosku o wyznaczenie ponownej licytacji,. 
nastąpi podział reszty rękojmi. ". ' 

§ 3. Na postanowienie sądu służy zażalenie. 

Art. 703. § 1. Nabywca może zrzec się kupna, je" 
zeli przedmiot nabycia w ciągu ostatnich trzech dni 
przed ukończeniem licytacji uległ takiemu pogorszeniu, 
że stracił na wartości więcej niż dziesiątą część sumy 
oszacowania, chyba że nabywca w chwili z.aofiarowa" 
nia ceny o tym wiedział, albo że uległy pogorszeniu 
przedmioty od szkody ubezpieczone. 

§ 2. Zrzeczenie się nabycia powinno być zgłoszone 
l;).i~ później niż~_ Ei_ągu, ty~qc1pJ.a po lic~tacji. 1 
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§ 3. Sumę, jaką przedmiot stracił na wartości, 
oznaczy sąd po wysłuchaniu wierzyciela, dłużnika i na
byws,y.Na postanowienie sądu służy zażalenie. 

AI·t. 704. Sumę odszkodowania, przypadającą na 
podstawie umowy ubezpieczen ia za szkodę, powstałą 
przed oszacowaniem nieruchomości, dolicza się do ceny, 
uzyskanej na licytacji, suma zaś przypadająca za szko
dę, powstałą po oszacowaniu, przechodzi na nabywcę. 

Art. 705. Nabywca riie może domagać się unie
ważnienia nabycia; nie może również żąd3.ć zmniejsze
nia ceny nRbycia z powodu wad nieruchomości lub 
z powodu pokrzywdz'enia. 

Art. 706. § 1. Na wniosek wierzyciela , dłużnika 
lub uczestnika, złożony w ciągu tygodnia od daty do
ręczenia zawiadomienia o t erminie licytacji, sąd, odstę
pując od warunków ustawo\vych, może w przypadkach, 
zasługujących na szczególne uwzględnienie: 

1) obniżyć rękoj mię do jednej dwudziestej części 
oszacowania; 

2) OZllClczyć dłuższe t erminy uiszczenia ceny nabycia, 
nie dłuższe jeduak od trzech miesięcy po uprawo
mocnieniu się przybicia. 

§ 2. Obwieszczenie o zmienionych warunkach li
cytacyjnych dOKonane będzie przynajmniej na dwa ty
godnie przed terminem licytacjL 

Oddział 5. 

Licytacja. 

Art. 707. Licytacja odbywa się publicznie wobec
ności i pod n adzorem sędziego. 

Art. 708. Po wywołaniu licytacji komornik podaje 
do wiaqomości obecnych: 

1) przedmiot przetargu; 
2) cenę wywołania: 
3) sumę rękojmi; 

4) termin ulszczenia ceny nabycia; 
5) ciążące na nieruchomości zaległości w podatkach 

państwowych oraz innych daninach publicznych, 
jeżeli wysokość tych sum jest zgłoSzona; 

6) wierzytelności, które z mocy ustawy podlegają za
spokojeniu w gotowiźnie; 

7) zgłoszone prawa do nieruchomości. 

Art. 709. Przedmiotem przetargu. jest to, co w 
chwili przetargu jest objęte zajęciem. Komornik na pod
stawi,e akt poda do wiadomości zmiany, jakie zaszły po 
chwili zajęcia. 

Art. 710. Jeżeli ma być sprzedanych kilka nieru
chomości lub części jednej nieruchomości, dłużnik ma 
prawo wskazać kolejność, w jakiej przetarg poszczegól
nych nieruchomości lub części · ma być przeprowadzony. 

Art. 711. § 1. Przetarg odbywa się ustnie. 
§ 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: sędz i a, 

pod którego nadzorem od!:Jywa się licytacja, komornik, 
ich małżonkowie i dzieci , dłużnik, licytant, który nie 
wykon~ł warunków poprzedniej licytacji, osoby, k tóre 
mogą n ieruchomość net licytacji nabyć tylko za zezwo
leniem v/Iad"y, a tego zezwolenia nie złożyły, oraz oso
by .obecne na licytacji w charakterze urzędowym. 

§ 3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza ' do 
odbycia przetargu, jeżeli licytant ten zaof iarował przy
najmniej cenę wywołania. 

Art. 712. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu 
powinno być stwierdzone dokumentem publicznym albo 
prywa tnym z podpisem uwierzytelnionym. Jednakże 

dla adwokata wyst:\rcza pełnomocnictwo z podpisem 
prywatnym. 

Art. 713. Postąpienie nie może wynosić mmeJ niż 
pół procentu ceny wywołania z zaokrągleniem wzwyż 
do sumy złotych, podzielnej przez sto, w każ~m jed
nak razie wystarcza postąpienie o tysiąc złotych. 

Art. 714. Zaofiarowana suma przestaje wiązać, 

gdy inny licytant zaofiarował ważnie wyższą cenę. 

Art. 715. Jeżeli w tym samym postępowaniu ma 
być sprzedanych kilka nieruchomości lub części jednej 
nieruchomości i j eżeli za te, które już zostały sprze
dane, osiągnięto cenę wystarcz 3.jącą na zaspokoj enie 
należności wierzyciela egzekwującego i kosztów egze
kucyjnych, komornik wstrzyma przetarg pozostałych 
nieruchomości lub ich części. 

Art. 716. Po ustaniu postąpień komornik, uprze
dzając obecnych, iż po trzecim obwieszczeniu dalsze po
stąpienia nie będą przyjęte, obwieści trzykrotnie ostat
nio zaofiarowaną cenę, zamknie przetarg i wymieni oso
bę licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę. 

Art. 717. Jeżeli należność wierzyciela u iszczona 
będzie wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, 
komornik umorzy egzekucję. 

Art. 718. Jeżeli na licytacji nikt nie ;przystąpił do 
przetargu, komornik na wniosek wierzyciela wyznaczy 
drugą licytację, na której cenę wywołania stanowią 
dwie trzecie części sumy oszacowania. Cena ta jest naj
niższą, za którą można nabyć nieruchomość. 

Art. 719. § 1. Jeżeli również na drugiej licytacji 
n~kt nie przystąpił do przetargu, wówczas wierzyciel 
egzekwujący jak również każdy wierzyciel hipoteczny 
ma prawo objąć nieruchomość na własność w cenie nie 
niższej od trzech czwartych części sumy oszacowania. 

§ 2. Wniosek o objęcie nieruchomości, wierzyciel 
powinien złożyć sądowi nie później niż w ciągu tygod
nia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię, jeżeli 
go ustawa od niej nie zwalnia. 

'§ 3. Przybicie następuje pod warunkami, pod ja
kimi nieruchomość wystawiona była na licytację. 

§ 4. Jeżeli kilku wierzycieli składa wniosek o ob
jęcie, pierwszeństwo służy temu, kto zaofiarował wyż
szą cenę, a przy równych cenach temu, czyja należność 
jest większa. 

Art. 720. § 1. Jeżeli po drugiej licytacji żaden 
z w ierzyciel i nie objął nieruchomości na własność, po
stępowanie egzekucyjne umarza się i nowa egzekucja 
z tej nieruchomości może być wszczęta dopiero po upły
wie roku. 

§ 2. Jeżeli wniosek o wszczęcie nowej egzekucji 
złożono przed upływem trzech lat od daty drugiej licy
tacji. komornik dokona nowego orJisu i oszacowania 
tylko na wniosek wierzyciela lub dłużnika. Dłużnik mOże 
złożyć taki wniosek przed upływem dwóch tygodni od 

·c1aty ponownego doręczenia mu wezwania do zapłaty 
długu, o czym n?leży go uprzedzić przy dor~czeniu wez-
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w arna. W braku t akiego wniosku licytacja nie może być 
w yznaczona na t ermin wcześniejszy filZ po upływie 
trzech miesięcy od daty ponownego doręczenia dłużni
kowi w ezwania do zapłaty długu. 

Art. 721. Zarzuty z powodu czynności komornika 
w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu osoby in
teresowane powinny zgłosić niezwłocznie sędziemu nad
zoruj ącemu, który je n atychmiast rozstrzyga. 

Oddział 6. ,. 
Przybicie. 

'Aort. 722. Po zamknięciu przetargu sąd w osobie 
sędziego, pod którego nadzorem odbywa się licytacja, 
wyda postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, 
który zaofiarował najwyższą cenę, po wysłuchaniu tak 
jego jak i obecnych: wierzyciela, dłużnika i uczestni
ików. 

Art. 723. § 1. Postanowienie o przybiciu będzie 
ogłoszone niezwłocznie po ukończeniu przetargu; jed
nakże ogłoszenie może być odroczone naj dalej na ty
dzień, jeżeli postanowienie zależy od wyników dowodu, 
który niezwłocznie nie może być przeprowadzony, jak 
również z innych ważnych przyczyn. 

§ 2. Jeżeli skargi, zarzuty lub zażalenia, wnie-
810ne w toku postępowania egzekucyjnego, pje są jesz
cze rozstrzygnięte prawomocnie, sąd może wstrzymać 

się z wydaniem postanowienia o udzieleniu przybicia . 
§ 3. Jeżeli przybicie nie następuje niezwłocznie 

po ukończeniu przetargu, sąd na wniosek licytanta, któ
ry zaofiarował najwyższą cenę, może ustanowj ć zarząd
cę nieruchomości. 

Art. 724. W postanowieniu ° przy DlCll.l należy wy
miernc Imię i n azwisko nabywcy, nieruchomość, datę 
przetargu, cenę nabycia oraz w miarę pot rzeby warunki 
licytacyjne, odmienne od warunków ustawowych. 

Art. 725. § 1. Sąd odmó'""i przybicia z povvodu 
pogwałcenia przepisów postępowania w toku licytacji, 
jeżeli uchybienie mogło mieć istotny wplyw na wynik 
przetargu. 

§ 2. Sąd odmówi również przybicia, jC'~eli postę

powanie podlegało umorzeniu lub zawieszeniu albo jeżeli 
wierzyciel , dłużnik lub uczestnik n ie otrzymał zawiado
mienia o licytacji, chyba że z tego powodu nie zaszło 
n aruszenie jego praw albo, będąc obecny na licytacji, 
zarzutu nie zgłos i ł lub wreszcie zarzutu tego zrzekł się 
w piśmie do sądu skicrcn':anym. 

Art. 726. Jeżeli sąd odmówi p r zybicia; komornik 
na wniosek w ierzyciela wyznaczy now'}' t ermin licy
tacji; licytacja ta odbędzie się pod t akimi samymi wa
l 'unkami, jak licytacja, która nie doszła do skutku. 

Ar t. 727. § 1. Na wniosek wierzyciela, diużnika, 
uczestnika lub nabywcy sąd po przybiciu odejmie za

·rząd dłużnikowi i ustanowi zarządcę nieruchomości. 
ił 2. Nabywcę, który oprócz rękojmi złożył w go

towiżnie nie m nie j niż dwie dziesiąte części ceny na
b ycia, sąd na jego żądanie ustanowi zarządcą . Zarządcą 

można ustanowić róvil'lież nabywcę, któremu do te j wy
~okości służy p r awo zaliczenia swej wierzytelności n a 
poczet ceny nabycia. 

& 3. Jeżeli skutki przybicia wygasły, a postępo

wanie egzekucyjne nie zostalo umor zone, zarząd będzie 

utrzymany; w tym przypadku sąd wyda postanowienie 
co do osoby zarządcy. 

Art. 728. Nabywca, który nie u zyska przysądzenia 
nieruchomości, obowiązany jest złożyć rachunek z za
rządu. Sąd po sprawdzeniu r achunku orzeka co do 
zwr otu złożonej przez nabywcę sumy. Przypadaj ąca od 
n abywcy z tytułu zarządu należność będzie pokryta 
z pierwszeństwem przed innymi jego zobowi ązaniami 

z kwot pieniężnych, zlożonych na p oczet ceny poza rę
kojmią. 

Art. 729. § 1. Własność sprzedanej nieruchomości 
prrechodzi na nabywcę od dnia ogłoszenia bądź dorę
czenia postanowienia o udzieleniu przybicia. Od tego 
również dnia należą do niego pożytki osiągane z nieru
chomości. 

§ 2. Powtarzające się świadczenia publiczno-pra\v
ne, przypadające od dnia przybicia, ponosi nabywca. 
Świadczenia nie powtarzające się nabywca ponosi tylko 
wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu przybicia lub 
później. 

Art. 730. § 1. Użytkowan1e, służebności i ciężary 

realne będą utrzymane w mocy. jeżeli służy im pierw
SZel1.stwo przed wszystkimi hipotekami albo jeżeli ich 
wartość, ustalona przy oszacowaniu, znajduje pełne po
krycie w cenie nabycia; w ostatnim przypadku wartość 
ta będzie zaliczona na poczet ceny. 

§ 2. W innych przypadke.ch wymienione prawa 
wygasają z chwilą uprawomocnienia się postanowienia. 
o udzieleniu przybicia. Jeżeli ich wartość, ustalona 
przy oszacowaniu, znajduje częściowe pokrycie w cenie 
n abycia, odpowiednia część ceny będzie wypłacona 

uprawnionemu według [lierwszeństwa, jakie służyło 
jego prawu. 

Art. 731. Na wniosek złożony na podstawie art. 697 
sąd może postanowić, że służebność grw1towa; która 
nie znajduje pełnego pokrycia w cenie nabycia; będzie 
utrzymana w mocy, jeżeli jest dla nieruchomości włnd ... 
nącej konieczna, a n ie obniża istotnie wartości nieru ... 
chomości służebnej. 

Art. 732. BE;dą utrzymane w m ocy bez potrącenia 
i ch wartości z ceny n abycia : 

1) prawa ciążące na nieruchomości z mocy ustawy; 
2) służebnośc i, ustanowione przez właściwe władze 

w związku z przebudową ustroju rolnego; 
3) służebność drogi koniecznej oraz służebność. usta .. 

nowiona w przypadku przekro<:zenia granicy przY: 
w znoszeniu budowli lub innego urządzenia. 

Al·t. 733. Jeżeli ustawa nie st8.nowi inaczej, skutki 
uj awnienia praw i roszcze11 osobistych w księdze wie-; 
czystej ustają z chwilą uprawomocnienia się postano'" 
w ienia o udzieleniu przybicia. 

Art. 734. § 1. Od dnia przybicia nabywca wstę" 
pu je w prawa i obowiązki dłużnika, wynik2jące ze sto-. 
s1J nku najmu lub dzierżawy, jeżeli n a jemca objął nie .. 
ruchomość przed przybiciem albo j eżeli prawo najmu 
lub dzierżawy zostało przed zajęciem ujawnione w księ-
dze viieczystej. 

§ 2. Nabywca jednak mOże wypowiedzieć: najem
przed początkiem :pierwszego, po uprawomocnieniu się 
przysądzenia, kwartału kalendarzowego ze skutkiem na 
lwniec tego kwartału, dzierżawę zaś - przed począt., 

kiem rozpoczynaj ącego się po powyższej dacie roku 
dzierżawnego ze skutkiem na koniec t ego r oku. 
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§ 3. Wypowiedzenie, dokonane przez nabywcę, n ie 
zwalnia dłużnika od odpowiedzialności za dotrzyman ie 
;terminu najmu lub dzierżawy. 

Art. 735. Nabywca jest związany terminem za
strzeżonym w umowie najmu lub dzierżawy, jeżeli 
prawo to jest uj awnione w księdze wieczystej z pierw
szeństwem przed w3Zystkimi hipotekami albo jeżeli je
go wartość, ustalona przy oszacowaniu, znajduje pełne 
pokrycie w cen ie nabycia; w ostatnim przypadku war
tość ta będzie zaliczona na poczet ceny. W razie pokry
cia częściowego nabywca może wypowiedzenia dokonać, 
chyba że zrzekł się tego uprawnienia wobec sądu przed 
upływem t erminu do wykonania warunków licytacyj
nych, w ictórym to przypadku część wartości, znajdu
j ąca pokrycie, będzię zBJiczona na pvczet ceny nabycia. 
W razie wypowiedzenia przez nabywcę część wartości, 

znajdująca pokrycie, będzie wypłacona najemcy lub 
dzierżawcy według pierwszeństwa jego prawa. 

Art. 736. Rozporządzenia czynszem najmu lub 
dzierżawy, dokonane przez dłużnika, obowiązują na
bywcę, o ile nie przekraczają kwartału kalendarzowego, 
w którym nastąpiło przybicie. To samo dotyczy pobr a
nia n aprzód czynszu najmu za czas dłuższy niż jeden 
kwartał, a czynszu z tytułu dzierżawy za czas dłuższy 
niż pół r oku. 

Art. 737. Postanowienie o przybiciu, które zapadło 
na posiedzeniu niejawnym, doręcza się wierzycielowi, 
dłużnikowi, nabywcy i tym osobom, które w toku licy
tacji zgłosiły zarzuty co ' do udzielenia przybicia, jako 
też zarządcy, j eżeli był ustanowiony; postanowienie zaś 
o odmowie przybicia - wierzycielowi, dłużnikowi i li
(!ytantowi, który zaofiarował najwyższą cenę. 

Art. 738. Na ,postanowienie sądu co do przybicia 
służy zażalenie. Jednakże zażalenie nie służy temu, czy:' 
je prawo nie zostało naruszone z powodu pogwałcenia 
przepisów postępowania. 

Oddział 7. 

Nadlicytacja. 

Art. 739. § 1. W ciągu tygodnia od dnia przybi
cia każdy, kto ·ma prawo do uczestniczenia w przetargu, 
może w piśmie, złożonym sądowi, zaofi.arować za nieru
chomość cenę co najmniej o jedną czwartą część wyż
szą od ceny, w której przybicie nastąpiło. 

§ 2. Zgłaszający zaofiarowanie wyższej ceny (nad
licytant) powinien złożyć jednocześnie do depozytu są
dowego rękojmię w wysokości piątej części ceny, którą 
zaofiarował. 

§ 3. Od złożenia rękojmi nikt nie jest zwolniony. 
§ 4. Podanie spóźnione lub zło.żone bez rękojmi 

albo z rękojmią n ie wystarczającą sąd niezwłocznie od
rzuci. 

§ 5. Dopóki podanie nadli.cytanta nie zostało od
rzucone, podlega zawieszeniu bieg te rminu do uiszcze
nia ceny nabycia przez licytanta, który uzyskał przy
bi.cie . . 

Art. 740. § 1. Pismo, zawierające wniosek nadli
cytanta , doręcża się licytantowi, który uzyskał przybi
cie. Jednocześnie wyznaczony będzie termin posiedze
nia, na które wzywa się do sądu tego licytanta i nadli
cytanta. Nikt inny oprócz n ich do współubiegania się 
d opuszczony nie będzie. . 

§ 2. Przybicie ostateczne udzielone będzie temu, 
kto zaofiaruje cenę najwyższą. Wskutek udzielenia tego 
przybicia przestaje obowiązywać poprzednie przybicie. 

Art. 741. Poza tym do n adlicytacji stosuje się ogól
ne przepisy, dotyczące licytacji i przybicia, jeżeli nie są 
sprzeczne z przepisami oddziału niniejszego. 

Oddział 8. 

Przysądzenie własności. 

Art. 742. § 1. Po uprawomocnieniu się przybicia 
i po wykonaniu przez nabywcę lub jego następcę praw
nego warunków licytacyjnych sąd na wniosek wyda 
~ostanowienie o przysądzeniu własności. 

§ 2. Postanowienie o przysądzeniu własności j est 
,ytułem do ','misu urawa własności w księdze wieczys
tej na rzecz ~aby~vcy oraz tyt~!łem egzekucyjnym do 
wprowadzenia go w posiadanie nieruchomości. 

§ 3. Na. postanov"ienie sądu służy zażalenie. 

Art. 743. § 1. Postanowienie o przysądzeniu 
własności wraz z planem podzia łu jest tytułem do wy
kreślenia w księdze wieczystej praw, które według pla
nu podziału wygasły. 

§ 2. Na podst?wie 'samego postanowienia o przy
sądzeniu wykreśla się vvszystkie wierzytelności , obcią
żające nieruchomość, jeżeli w postanowieniu swierdzo
no uiszczenie przez nabywcę całej ceny nabycia goto
wizną · 

Art. 744. Jeżeli sprzedana nieruchomość nie ma 
urząd:wnej księgi wieczystej albo jeżeli urządzona dla 
niej księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu, 
nabywca przedstawi właściwemu sądowi poświadczony 
odpis postanowienia o przysądzeniu własności wraz 
z wnioskiem o zło.żenie go do zbioru dokumentów, pro
wadzonego dla tejże nieruchomości. 

R o z d z i a ł IV. 

Egzekucja z nieruchomości będącej przedmiotem 
własności czasowej. 

Art. 745. Do egzekucji z nieruchomości, będącej 
przedmiotem własności czasowej , stosuje się przepisy 
rozdziału poprzedzającego z zachowaniem przepisów 
poniższych. 

Art. 746. W protokole opisu i oszacowania oraz 
w obwieszczeniu o licytacji powinien być wymieniony 
termin kalendarzowy wygaśnięcia własności czasowej. 
To samo dotyczy ustalonych umownie warunków ko
rzystania z nieruchomości przez \',;łaściciela czasowego, 
jeżeli są ujawnione w księdze wieczystej. 

Art. 747. Prawo powrotu będzie utrzymane w mo
cy bez potrącenia jego wartości z ceny nabycia. To samo 
dotyczy ujawnionych w księdze wieczystej roszczeń 
uprawnionego do .powrotu, dotyczących sposobu korzy.., 
stania z nieruchomości przez właściciela czasowego. 

" R o z d z i a ł V. 

Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości. 

Art. 748. Do egzekucji z ułamkowej części nieru
chomości stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji 
z nieruchomości z zachowaniem przepisów poniższych. 
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Art. 749. Egzekucja z ułamkowej CZęSCl nierucho
mości może być prowadzona tylko w przypadku, gdy 
część ułamkowa stanowi udział współwłaściciela. Jed
nakże gdy współwłasność powstała wskutek dziedzi
czenia, egzekucja z części ułamkowej, przypadającej 
fipadkobiercy, nie może być prowadzona przed działem 
f;padku. 

Art. 750. Opisowi i oszacowaJ;liu podlega cała nie
ruchomość, sprzedaży zaś część ułamkowa należąca do 
ajużn i ka . 

Art. 751. W razie sprzedaży części ułamkowej hi
potel{a uzyskana na nieruchomości przed powstaniem 
współwłasności będzie utrzymana w mocy bez potrące
n ia su my zabezpieczonej z ceny nabycia. 

Art. 752. Wierzyciel, który uzyskał hipotekę na 
nieruchomości przed powstaniem współwłasności, nie 
może prowadzić egzekucji z poszczególnych części ułam
kowych. 

R o z d z i a ł VI. 

Egzekucja z wlasncśd górniczej i z prawa wydobywania 
żywic ziemnych. 

Art. 753. Do egzekucji z własności górniczej i z 
prawa wydobywania żywic ziemnych stosuje się odpo
wiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości. 

Art. 754. § 1. Do wniosku o dokonanie opisu 
ł oszacowania własności górniczej wierzyciel powinien 
rlołączyć wyciąg z księgi wieczystej lub górniczej, 
a gdyby własność górnicza do księgi wpiSana nie była
odpis dokumentu nadawczego lub zaświadczenie wyż
szego urzędu górniczego, w którym wymienione będą 
minerały, objęte_ własnością górniczą. 

§ 2. W obwieszczeniu o licytacji należy także wy
lllienić te minerały. 

Art. 755. Szczególne przepisy określają, jakie rze
czy stanowią przynależność własności górniczej i które 
z nich dłużnik mOże mimo zajęcia zbywać celem pra
widłowego prowadzenia przedsiębiorstwa. 

R o z d z i a ł VII. 

Egzekucja z handlowych statków morskich i statków 
żeglugi śródlądowej. 

Art. 756. Do egzekucji z handlowych statków m or
skich i :;tCltków żeglugi śJ'ódl~dowej, wpis?nych do pol
s ki ego rejestru statków, stosuje się odpowiednio prze
p lSy o egzekucji z nieruchomości ze zmi anami , wsk:,za
nymi w artykułach poniższych. 

Art. -757. Egzekucja należy do l-;.)morili!{a sądu , 
w którego okręgu statek znajduje się w chwili wszcz~
cia egzekucji. 

Art. 758. Do wniosku o wszczęcie egz€okucji wie
rzyciel p owinien d <::lączyć dow ód, że' s t2tek jest wpisa
ny do rejestru. 

Art. 759. Dłużnik może żądać z2wieszenia egze
.kucj l ze stRtku h and lowego morsl::iego, jeżeli statek 
w chwili zajęcia przygotowany jest do ruszenia w po
dróż. Prawo to nie służy dłużnikowi, jeżeli egzekucja 

zoo13ła wszczęta w poszukiwaniu długu, zaciągniętego 
w celu dokonania zamierzonej podróży. 

Art. 760. Wierzyciel może skierować egzekucję do 
statku nie tylko na podstawie tytułu egzekucyjnego, 
uzyskanego przeciwko właścicielowi statku, lecz także 
na podstawie tytułu, uzyskanego przeciwko innej oso
bie, jeżeli z uBtawy służy mu prawo zaspokojenia ze 
statku. Egzekucja na podstawie tytułu, uzyskaneg o 
prze·;::iwko innej osobie, jest dopuszczalna tylko wtedy, 
gdy klauzula wykonalności wyraźnie na to zezwala. 

Art. 761. O egzekucji, wszczętej na podstawie ty.., 
tułu egzekucyjnego, u zyskanego przeciwko innej oso
bie, należy zawiadomić właściciela statku, wpisanego 
do rejestru. Właściciel, wpisany do rejestru, j ak rów
nież do rejestru nie wpisany, lec~ _ składający dowód 
swego prawą włó>.sności, może uczestniczyć w postępo

waniu w charakterze dłużnika. 

Art. 762. Egzekucja, wszczęta przeciwko właści

cielowi statku po wszczęciu egzekucji przeciwko innej 
osobie. będzie miała znaczenie przyłączenia się do 
pierwszej egzekucji. 

Art. 763. Jeżeli egzekucja ze statku jest dopusz
czalna przeciwko jego kierownikowi, wierzyciel w razie 
zmiany kierownika przed wszczęciem egzekucji może 
otrzymać klauzulę wykonalności przeciwko nowemu 
kierownikowi na podstawie tytułu egzekucyjnego, UZYl'J

kanego przeciwko poprzedniemu kierownikowi, gdy 
zmianę osoby kierownika udowodni dokumentem pu
blicznym lub prywatnym z podpisem uwierzytelnio
nym. W razie zmiany kierownika statku po wszczęciu 
egzekucji nowy kierownik może wziąć udział w postę

powaniu w charakterze dłużnika, jeżeli w sposób wy
żej przepisany udowodni swoje upoważnienie do kie
l·ownictwa statku. 

Art: 764. § 1. Jednocześnie z wysłaniem dłużni
kowi wezwania do zapłaty komornik zarządzi przytrzy
manie statku i ustanowi dozór. 

§ 2. Statek jest zajęty z chwilą przytrzymania. 

Art. 765. O wszczęciu egzekucji komornik wy
wiesi ogłoszenie w budynku sądowym i umieści je w 
dzienniku poczytnym, w danej miejscowości rozpow
szechnionym. 

Art. 766. Wpisy w księdze w ieczystej, przewidzia
ne przy egzeKucji z nieruchomości, dokonywane będą 
w rejestrze statków. 

Art. 767. § 1. Do opisu i oszacowania statku mor
skiego komornik przystępuje po upływie dwóch tygodni 
od doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty. 

§ 2. Opis i o8zacowanie statku żeglugi śródlądo

wej powinny być dokonane, jeżeli to jest możliwe, jedno
cześnie z przytrzymaniem statku. 

Art. 768. § 1. Licytacja nie może być wyznaczona 
na termin wcześniejszy niż po upływie mie.<:iąca od 
ukończenia opisu i oszC'.cowaniC' .. 

~ 2. Obwieszczenie o licytacji będzie przynaj
mniej ni) dv·:a tygodnie przed licytacją wywieszone w 
budynku sądowym oraz ogłoszone w dzienniku poczyt
nym, w d:mej miejscowości rozpowszechnionym, jak 
również będzie przesłane władzy portowej mle)SCa, 
gdzie statek się znajduje, celem wywieszenia wnajbliż
szym porcie i porcie ojcz;ystym. 
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Att. 769. § 1. Egzekucja z udziału w statku, za
pisanym do rejestru okrętowego (z udziału okrętowego), 
należy do komornika sądu, w którego okręgu znajduje 
się port ojczysty. 

§ 2. O zajęciu komornik zawiadomi wierzyciela 
i dłużnika, a także pełnomocnika spółki okrętowej, je
żeli ten jest ustanowiony, i władzę rejestrową. Zajęcie 
jest dokon ane już z chwilą zawiadomienia pełnomocni
ka spółki. 

§ 3. Do wniosku o dokonanie opisu i oszacowania 
wierzyciel powinien dołączyć wyciąg z rejestru okrę
towego, zawierający wszystkie wpisy dotycząc~ udziału. 

Art. 770. Egzekucja z handlowych 
skich i statków żeglugi śródlądowej, nie 
rejestru, odbywa się według przepisów 
z ruchomości. 

statków mor
wpisanych do 
o egzekucji 

Art. 771. § 1. Egzekucja ze statku zagranicznego, 
znajduj ącego się na terytorium Polski, jeżeli odpowiada 
on warunkom, pod którymi statek polski podlega wciąg
nięciu do rejestr u, odbywa się według przepisów 
o egzekucji ze statków polskich, wpisanych do rejestru. 
,W tym przypadku komornik zawiadomi o wszczęciu 
egzekucji zagraniczną władzę rejestrową. 

§ 2. Egzekucja z innych statków zagranicznych 
odbywa się według przepisów o egzekucji z ruchomości. 

Rozdział VIIL 

Egzekucja z pożytków i dochodów z nieruchomości 

przez zarząd przymusowy. 

Art. 772. § 1. Zarząd przymusowy można usta
nowić nad nieruchomością, z której egzekucja przez 
sprzedaż jest n iedopuszczalna wskutek istniejących ogra
niczeń pra wa własności. 

§ 2. Nad nieruchomością, nie podlegaj ącą takim 
ograniczeniom; zarząd przymusowy można ustanowić 

tylko wtedy, gdy czysty dochć" dwuletni z tej nieru
chomości wystarczy na zaspokojenie wierzytelności 
egzekwowanej. 

§ 3. Wierzyciel powinien we wniosku o wszczęcie 
egzekucji udowodnić istnienie ograniczeń prawa włas
ności lub uprawdopodobnić skuteczność egzekucji w 
myśl paragrafów poprzedzających. 

§ 4. Jeżeli w toku egzekucji okaże się, że dochód 
dwuletni nie wystarczy ~a zaspokojenie wierzytelności 
egzekwowanej, egzekucję przez zarząd przymusowy 
umarza się. 

Art. 773. Do ustanowienia zarządu przymusowego 
nad nieruchomością właściwy jest sąd, w którego okrę
gu nieruchomość jest położona. 

Art. 774. § 1. Wskutek wniosku wierzyciela o usta
nowienie zarządu przymusowego nad nieruchomością, 
we wniosku wymienioną, sąd w zywa dłużnika, aby za
płaclł dług w ciągu dwóch tygodni pod rygorem wyzna
czenia zarządcy. 

§ 2. Na postanowienie co do ustano'.vienia zarządu 
służy zaż2. le:l ie. 

Art. 775. § 1. JednocZeŚll li! z wysłaniem dłużn:1;o 
wi w ezw8.nia sąd przesyła do s ądu powiatOWego żącb

n ie dokon 3.11ia wpisu o ust ano wien iu zarządu przym u
sowego We właśc iwej księdze wieczystej. Prawo zgło

szenia t ego żądania służy także wierzycielowi, 

§ 2. Jeżeli nieruchomość nie ma urządzonej księgi 
wieczystej albo jeżeli .urządzona dla niej księga wieczy
sta zaginęła lub uległa zniszczeniu, sąd zarządzi złoże
nie odpisu postanowienia o ustanowieniu z.arządu przy
musowego do zbioru dokumentów, prowadzonego dla 
tej nieruchomości. 

Art. 776. O ustanowieniu zarządu przymusowego 
sąd zawiadamia również władze i instytucje publiczne, 
powołane do ściągania należności z tytułu pódatków 
i innych danin publicznych z nieruchomości. 

Art. 777. § 1. W stosunku do dłużnika nierucho
mość jest zajęta z chwilą doręczenia mu wezwania. W 
stosunku do dłużnika, któremu nie doręczono wezwania, 
jako też w stoslliiku do osób trzecich nieruchomość jest 
zajęta z chwilą dokonania wpisu w księdze wieczystej. 

§ 2. Jednakże w stosunku do każdego, kto wie
dział o wszczęciu egzekucji, skutki zaj ęcia powstają 
z chwilą, gdy o wszczęciu egzekucji powziął wiadomość, 
chociażby wezwanie nie zostało jeszcze wysłane dłużni
kowi ani w pis w księdze wieczystej nie był jeszcze doko
nany. 

Art. 778. Zajęcie nieruchomości pociąga za sobą 

takie skutki, j ak zajęcie w toku egzekucji z nierucho
mości. 

Art. 779. § 1. Po zajęciu nieruchomości nie moż
na kierować egzekucji do pożytk:ów i dochodów z zaję
tej nieruchomości w sposób inny niż przez zarząd przy
musowy. 

§ 2. Wierzyciel, który skierował egzekucję przez 
zarząd przymusowy do nieruchomości, co do której in
ny wierzyciel uzyskał zarząd przymusowy, przyłącza 

się do postępowania 'wszczętego wcześniej i nie może 
żądać powtórzenia czynności już dok~nanych; poza tym 
ma te same prawa, co pierwszy wierzyciel. 

Art. 780. Przepisy kodeksu niniejszego o łączeniu 
postępowania egzekucyjnego z nieruchomości oraz 
o ustanowieniu kuratora do zastępowania osoby nie
obecnej w tym postępowaniu stosuje się odpowiedni.o 
przy zarządzie przymusowym. . 

Art. 781. Zajęcie nieruchomości obejmuje wszel
kie jej przynależności, płody i pożytki lUZ zebrane, 
a znajdujące się na mi.ejscu, jako też płody i pożytki 
przyszłe, czynsze najmu i dzierżawy z nieruchomości 

zajętej, zarówno przypad2.jące jak i w przyszłości na
leżne. oraz prC:W2 z 'ftmów ubezpieczenia przedmiotów 
zajętych tudzież należności przypadające z tych umów. 

Art. 782. § 1. Przez zajęcie zostaje dłużnikowi 

odjęty zarząd i użytkowanie zajętej nieruchomości. 

§ 2. Jeżeli dłużnik w chwili zajęcia korzyst:l z po
mieszczeń w zajętej nieruchomości, należy mu je pozo
stawić. Sąd może jednak na wniosek wierzyciela zarzą
dzić odebranie pozost"wionych dłużnikowi pomieszczeń, 
jeżeli dłużnik lub jego domovvnik przeszkadza zarządcy 
w wykonyw3niu z ć\rządu . 

Art. 783. Od chwili z ~lj ę cia cU uźnik n ie może zby
wać an i zastawIać rzeczy, będących przynależnośc i ą za
jętej nieruchomości , ani też żc1dnych płodów, pożytków, 

czynszów i praw, które są objęte zajęciem. 

Art. 784. § 1. Sąd ustana wia zarządcą osobę, 

która zgadza się na przyj ęcie zarządu i ma odpowiednie 
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przygotowanie zawodowe do należytego sprawowania 
zarzacIu. 

§ 2. Zarządcą może być u.stanowiony sam dłużnik, 
~eżeli daje dostateczną rękojmię należytego wykonywa
nia zarządu. 

§ 3. Sąd na wniosek strony może z ważnych przy-
czyn usunąć zarządcę i ustanowić inne~o. 

Art. 785. § 1. W razie powierzenia zarządu dłuż
nikowi sąd ustanowi nadzór nad zarządem i nadzór ten 
odda bądź instytucjom lub organizacjom gospodarczym, 
bądź nadzorcom, zamianowanym przez sąd. 

§ 2. Instytucja lub organizacja gospodarcza, któ
'tej powierzono nadzór, w ciągu trzech dni wskaże oso
bę, upoważnioną do działania w jej imieniu i pod jej 00-
ił><>wiedzialnością. Do osoby tej stosuje się przepisy do
' !tyczące nadzorców, jeżeli kodeks niniejszy nie stanowi 
Inaczej. 

Art. 786. Nadzorcą sądowym nie może być osoba, 
pozostająca do dłużnika w takim stosunku osobistym, 
tiaki by uzasadniał wyłączenie sędziego. 

Art. 787. § 1. Nadzorca sądowy sPrawuje nadzór 
nad prowadzeniem gospodarstwa. Ma on prawo w każ
Clym czasie badać stan gospodarstwa i czynności. zarzą
'du oraz przeglądać księgi, zapiski i inne akta gospodar
~ze dłużnika. O spostrzeżonych wykroczeniach dłuż
nika przeciwko jego obowiązkom nadzorca powinien 
donieść natychmiast sądowi. 

§ 2. W zakresie swych czynności nadzorca powi-
nien stosować się do poleceń sądu. 

Art. 788. § 1. Dłużnik, który jest ~arządcą, powi
nien stosować się do zarządzeń nadzorc:y sądowego co 
'do wykonywania zarządu, jeżeli nie są sprzeczne z po
leceniami sądu. 

§ 2. Wszys*ie swoje wnioski, oświadczenia, spra
'Wozdania i rachunki dłużnik skł2.da za pośrednictwem 
nadzorcy, który je zaopatrzy w swoje oświadczenie. 

§ 3. Wszelkie zawiadomienia, uskuteczniane dluż
ndkowi jako zarządcy sądowemu, powinny być doko
lIlywane jednocześnie nadzorcy. 

Art. 789. § 1. Komornik na polecenie sądu wpro
wadza zarządcę w zarząd nad nieruchomością. 

§ 2. Również zarządca może sam objąć zarząd na 
,:podstawie upoważnienia, wydanego na piśmie przez sąd. 

Art. 790. Po ustanowieniu zarządcy komornik za
,wiadomi wskazane przez wierzyciela osoby, aby świad
czenia. przypadające od nich tytułem dochodu z nieru
!Chomości, objętej zarządem przymusowym, tak zaległe 
jak i przyszłe, uiszczały do rąk zarządcy. W zawiado
:mieniu komornik u przedzi, że uiszczenie do rąk dłuż
pika nie będzie ważne w stosunku do wierzyciela. 

Art. 791. § 1. Zarządca obowiązany jest wyko
nywać czynności potrzebne do podtrzymania prawidlo
;wego gospodarstwa i korzystnego użytkowania nieru
chomości, poddanej zarządowi przymusowemu. Ma on 
prawo do pobierania zamiast dłużnika wszelkich po
ilytków i dochodów z nieruchomości, spieniężania zbęd
nych dla gospodarstwa pożytków oraz prowadzenia 
spraw, które przy wykonyvvaniu zarządu okażą się po
rtl'ZebE". 

§ 2. Zarządcy wolno zaciągać tylko takie zobo
wiązania, które mogą być z2_spokojone z dochodów i są 
:usprawiedliwione zwykłym trybem gospodaro\vania. 

§ 3. .Czynności, poza zwykły zaJ;ząd wykraczające, 

zarządca może wykonywać tylko za zgodą stron, a w jej 
braku - za zezwoleniem sądu, który przed wydaniem 
postanowienia wysłucha wierzyciela, dłużnika i zarząd .. ' 
cę, chyba że zwłoka groziłaby szkodą. 

Art. 792. Zarząd przymusowy nie ma wpływu na 
umowy najmu lub dzierżawy, istniejące w chwili jego 
ustanowienia. Zarządcy wolno jednak wypowiadać tego 
rodzajU umowy pod warunkami w tej mier ze obowią ... 
zującymi oraz zawierać umowy na czas, przyjęty miej ... 
scowym zwyczajem. Do wydzierżawienia nieruchomości 
wymagana jest zgoda stron, a w jej braku - zezwole-; 
nie sądu. 

Art. 793. . § 1. Zarządca składa sądowi w wyzna"! 
czonych terminach sprawozdania ze swoich czynnoścli 
jak również sprawozdania rachunkowe, usprawiedli"! 
wione dok1J1llentami, corocznie z końcem roku, a nadto 
po ukończeniu zarządu. 

§ 2. Po rozpoznaniu sprawozdań zarządcy I PC) 
wysłuchaniu wierzyciela, dłużnika i zarządcy sąd ustala: 
pozycje rachunkowe, które uzna za usprawiedliwione. 
Na postanowienie sądu służy zażalenie. 

Art. 194. § 1. Zarządca, jeżeli nie jest nim ·clłuz..; 
nik. ma prawo do wynagrodzenia, kt6re mu oznaczy; 
sąd stosownie do trudów przez niego poniesionych, oraz 
do zwrotu wydatków, które z własnych fundu.szów z p<lł-! 
wodu zarządu wyłożył. 

§ 2. Dłużnik, który jest zarządcą, nie ma prawa 
do wynagrodzenia za prowadzenie powierzonego mu 
zarządu. Może on tylko pokrywać z plonów, pożytków: 
i dochodów z nieruchomości najkonieczniejsze potrzeby; 
swoje i swojej rodziny w mierze, którą oznaczy sąd, 
oraz wydatki swoje związane z zarządem. 

§ 3. Instytucje i organizacje, którym został powi~ 
rzony nadzór, mają prawo do zwrotu wydatków. połą~ 
czonych z wykonywaniem nadzoru. 

§ 4. Nadzorca, bezpośrednio mianowany przez sąd. 
ma ponadto prawo do skromnego wynagrodzenia za 
swoje cz:pmości. 

Art. 795. § 1. Zarządca i nadzorca traci praw~ 
do wynagrodzenia i zwrotu poniesionych kosztów, j-e-że-' 

li nie zażąda ich w ciągu miesiąca po ustąpieniu z za
rządu lub nadzoru. 

§ 2. Roszczeń powyższych nie można dochodzie 
powództwem. 

Art. 796. Na postanowienie sądu co do wynagrO"" 
dzerua za sprawowanie zarządu lub nadzoru i co do: 
zwrotu poniesionych kosztów służy zażalenie. 

Art. 797. § l. J·eżeIi prowadzenie zarządu wy'" 
maga kosztów, na których pokrycie nie wystarcZ<l.ją na 
razie dochody bież ące, sąd 'postanowi, żeby wierzyciel 
w ciągu tygodnia złożył zarządcy odpowiednią kwotę. 

§ 2. Jeżeli wierzyciel temu zadość nie uczyni, egz€-i 
kucja będzie umorzona. 

Art. 798. § 1. Z dochodów pokry-wa zarządca bez .. 
pośrednio konieczne wydatki, pvłączone z zarządem, 
w następującej kolejności : 

1) koszty e!IZ2kucyjne, a mianowicie: nie uiszczone w 
toku postępowania opłaty sądowe, koszty doręczen 
oraz koszty zarządu prżymu.sowego; 

2) n"leżności pracovilli!<;:ów zatrudnionych w nierucho'" 
mO,śd, której zarząd dotyczy, lub w przedsiębiors~ 

twa ch, znajdujących się na tej nierill:homości i na-
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leżących do dłużnika, tak bieżące jak i zaległe 
z ostatniego roku przed ustanowieniem zarządu; 

3) podatki i inne daniny publiczne, należne z nieru
chomości, której zarząd dotyczy, bieżące i zaległe 
za ostatnie dwa lata przed ustanowieniem zarządu 
wraz z wszystkimi dodatkami, odsetkami i koszta
mi egzekucji; 

4) należności instytucyj ubezpieczeń społecznych, pow
stałe z tytułu ubezpieczenia pracowników, wymie
nionych w pkt 2), tak bieżące jak i zaległe za rok 
ostatni przed ustanowieniem zarządu; 

5) należności z tytułu umów ubezpie czenia, które po
nosić ma dłużnik, jeżeli umowy te dotyczą nieru
.chomości oddanej w zarząd, jej przynależności lub 
płodów i pożytków zarządem objętych; 

6) odsetki, raty amortyzacyjne, renty i inne powtarza
j ące się n3.1eżności z wierzytelności i praw h ipotecz
nie zabezpieczonych, przypadaj ące podczas zarządu 
przymusowego oraz zaległe za ostatnie dwa lata 
przed ustanowieniem zarządu w kolejności stosow
nie do zabezpieczenia, służącego im w myśl przepi
sów prawa rzeczowego; 

,7) podatki i inne daniny publiczne, nie wymienione 
w pkt 3) i 4), przypadające od dłużnika i zaległe 
za r ok ostatni przed ustanowieniem zarządu przy
musowego. 

§ 2. Należności, wymienione w pkt 6) i 7) § 1, za
rządca moż,e uiścić jedynie wtedy, gdy służy im nie
wątpliwie pierwszeństwo przed ' prawem wierzyciela 
egzekwuj ącego. 

Art. 799. § 1. Zarządca ma prawo pobrać z do
modu przyznane mu przez sąd wynagrodzenie. 

§ 2. Za należności, przypadające zarządcy z tytu
łu zarządu, odpowiada przed nim również wierzyciel. 

Art. 800. § 1. Nadwyżka dochodów, pozostała 
po pokryciu wydatków, użyta będzie przez zarządcę 
na zaspokojenie wierzyciela egzekwującego. 

§ 2. Jeżeli jest kilku wierzycieli egzekwujących, 
a uzyskana nadwyżka nie wystarcza na zaspokojenie 
wszystkich, zarządca składa ją do depozytu sądowego 
~lem podziału. 

§ 3. Również w tym przypadku sąd mcie jednak 
upoważnić zarządcę, aby nadwyżki dochodów wpłacał 
'rlo instytucji kredytu długoterminowego na pokrycie 
jej należności, jeżeli zarząd przymusowy został usta
nowiony na r zecz tej instytucji, celem ściągnięcia na
leżności z tytułu pożyczek, udzielonych ' w listach za
stawnych lub obligacjach, a należnościom tym służy 
niewątpliwie pierwszel1Stwo przed prawem innych wie
:rzycieli egzekwujących. 

Art. 801. § 1. Zarządca jest odpowiedzialny za 
należyte pełnienie nałożonych nań oboWiązków wobec 
wierzyciela, dłużnika i wszystkich uczestnil(ów. 

§ 2. Dłużnik, któremu powier zono zarząd jego 
majątku, jest pod względem odpowiedzialności za ten 
zarząd zrównany z zarządcą cudzego mienia. 

§ 3. Zarządca, k tóry bez usprawiedliwiaj ącej go 
przyczyny w terminie oznaczonym nie złoży przepi
sanego .sprawozdania lub n ie spełni innych przez sąd 
wydanych poleceń, mOże być usunięty z zarządu i sto
sownie do okoliczności skazany na grzywnę do dwu
dz1estu pięciu tysięcy złotych. 

Art. 802. § 1. Do zarządu przymusowego ułam
kowej części nieruchomości stosuje się odpowiednią 

przepisy o z.."'lrządzie całej nieruchomości. Zarządca jed
nak działa tylko w granicach praw dłużnika jako 
współwłaściciela. 

§ 2. O zarządzie przymusowym ułamkowej CZęSCl 
należy zawiadomić także pozostałych współwłaścicieli 
nieruchomości. 

R o z d z i a ł IX. 

Podział sumy uzyskanej z egzekucji. 

Oddział 1. 

Przepisy ogólne. 

Art. 803. § 1. Suma uzyskana z egzekucji będliie 
podzielona między wierzycieli stosownie do właściwo

ści przez sąd lub komornika. 

§ 2. Jeżeli j ednak . suma, u zysk ana przez egzeku
cję z ruchomości, n iehipotekowanych wierzytelności 

lub innych praw majątkowy<:h, wystarcza na zaspoko
jenie wszystkich wierzycieli, komornik ~ypłaci przy
padaiące im należności, a pozostałą resztę wyda dłuż
nikowi. Dla wierzycieli n ieobecnych przypadające im 
sumy komornik złoży do depozytu sądowego. 

Art. 804. Sąd lub komornik sporządzi plan podzia
łu sumy, uzyskanej z egzekucji, i w planie tym: 

1) ustali sumę, podlegaj ącą podziałowi; 
2) wymieni wierzytelności i prawa osób, uczestniczą

cych w podziale; 
3) oznaczy Sl..unę, jaka każdemu z uczestników z po

działu przypada; 
4) wskaże, które sumy mają być wypłacone, a które 

i z jakich przyczyn pozostawione w depozycie są
dowym. 

Art. 805. § 1. O sporządzeniu planu podziału na
leży zawiadomić dłużl1.ika i osoby uczestniczące w po
dziale. 

§ 2. Zarzuty przeciwko planowi można wnosić 

w ciągu dwóch tygodni od daty zawiadomienia. 

§ 3. Przeciwko planowi, sporządzonemu przez 
komornika, należy wnosić zarzuty do komornika któ
ry je niezwłocznie przedstawia wraz z aktami s~dowi. 
. . Art. 806. § 1. Na wniosek osoby, której zaspoko
JenIe zależy od wykreślenia nie istniejącego prawa 
z księgi wieczystej, sąd upoważni tę osobę do docho
dzenia roszczenia o wykreślenie, jeżeli niezgodność wpi
su z rzeczywistym stanem prawnym zostanie uprawdo
podobniona. Sumę, przypadającą na to prawo według 
planu podziału, sąd złoży do depozytu sądowego. 

§ 2. Jeżeli przed upływem dwóch tygodni od 
uprawomocnienia się planu podziału nie będzie sądowi 
wykazane, że wniosek o wykreślenie został złożony, 
suma złożona do depozytu będzie wypłacona stosownie 
do planu podziału, chyba że interesowany uzyskał na 
niej zabezpieczenie w trybie zarządzenia tymczasowego. 

Art. 807. § 1. Jeżeli zarzutów nie wniesiono 
w terminie przep isanym, sąd lub komornik przystąpri 
do wykonania planu podziału. 

§ 2. W razie wniesienia zarzutów sąd po wysłu
chaniu osób interesowanych plan zatwierdzi albo odpo
wiednio zmieni. W post~powaniu tym sąd nie wchodzi 
w rozpoznanie sporu co do istnienia, p:z:awa, 9bj~t~go 
plan~'m podziału~ .. , . . oC.<-• .•. __ -~~~ .... ~ ........... ~~ 
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§ . 3. Na postanowienie sądu służy zażalenie. 

§ 4. Wykonanie planu w części, której zarzuty do
tyczą, nastąpi po uprawomocnieniu się postanowienia 
E~du, chyba że zostało wstrzymane przez zabezpiecze
me powództwa w sporze o istnienie zaprzeczonego 
prawa . 

Art. 808. Osobom interesowanym wolno umówić 
się o ' inny sposób podziału niż w kodeksie niniejszym 
przewidziany. 

Oddział 2. 

Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości 

oraz z niehipotekowanych wierzytelności i innych praw 
majątkowych. 

Art. 809. § 1. W podziale sumy, uzyskanej ze 
sprzedaży ruchomości jako też przez egzekucję z wie
rzytelności niezabezpieczonej hipotecznie albo z prawa 
majątkowego niehipotekowanego; oprócz wierzyciela 
egzekwującego uczestniczą: wierzyciel, składający ty
tuł wykąnawczy z do\vodem doręczenia dłużnikowi 
wezwania do zapłaty, wierzyciel, który uzyskał zabez
pieczenie, oraz zastawnik, który udowodnił prawo za
stawu dokumentem publicznym lub prywatnym z pod
pisem uwierzytelnionym, jeżeli zgłosili się najpóźniej 
w ciągu tygodnia od daty, gdy suma, podlegająca po
działowi, złożona została do depozytu sądowego. 

§ 2. Plan podziału sporządza komornik po upły
wie tygodnia od daty złożenia do depozytu sądowego 
~umy podlegającej podziałowi. 

Art. 810. § 1. Wierzytelność, przypadająca zastaw
nikowi, nie mającemu jeszcze tytu1u wykonawczego, 
będzie wypłacona za zgodą dłużnika. Jeżeli dłużnik nie 
wyraził swej zgody, odpowiednia suma' będzie pozosta
wiona w depozycie sądo'JIlym . . 

§ 2. Jeżeli zastawnik w ciągu miesiąca nie przed
stawi dowodu wytoczenia powództwa o zaspokojenie 
swego prawa zastawu, pozostająca w depozycie , sądowym 
I:luma będzie wydana dłużnikowi lub komu wypadnie. 

§ 3. Na postanowienie sądu służy zażalenie. 

Art. 811. § 1. Należności, przypadające od dłuznika, 
będą zaspokojone z sumy wyegzekwowanej w następu
jącej kolejności: 

l) koszty egzekucyjne, a mianowicie: nie uiszczone 
w toku postępowania opłaty sądowe, koszty dorę
czeń, koszty opisu, oszacowania i przechowania lub 
nadzoru ruchomości, koszty ogłoszeń o sprzedaży; 

2) podatki i inne daniny publiczne, należne z ruchomo
ści sprzedanej jako też należne z nieruchomości, je
żeli przedmiotem podziału są sumy, uzyskane z za
jęcia u dzierżawców i lokatorów czynszu z tej nie
ruchomości, - we wszystkich tych przypadkach za 
ostatnie dwa lata wraz z wszystkimi dodatkami, od
setkami i kosztami egzekucji; 

3) wierzytelności zabezpieczone ustawowym lub umow-
I nym prawem zastawu; 

4:) należności przypadające pracownikom za rok ostat-
, ni; 
\ 6) koszty ostatniej choroby oraz_ niezbytk~wnego. ~.., 

, 8z:~bu, dłużnika .. 

fi) podatki i inne daniny publiczne, nie wymienione 
w pkt 2), za rok ostatni 'wraz ze wszystkimidodatka ... 
mi, odsetkami i kosztami egzekucji; 

7) należnośCi instytucyj ubezpieczeń społecznych, pow
stałe z tytułu ubezpieczenia pracowników, wymie-
nionych w pkt 4) za rok ostatni; . 

8) inne wierzytelności. 

§ 2. Po zaspokojeniu wszystkich wierzytelności za
spokojone będą kary, grzywny sądowe, administracyjne 
i skarbowe. 

§ ;3. Terminy, przewidziane w artykule nm1eJszym, 
oblicza się wstecz od daty złożenia do depozytu sądo-
wego sumy, podlegającej podziałowi. 

Art. 812. § 1. Jeżeli suma, podlegająca podz:! ałowi. 
nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich wie
rzytelności tej samej kategorii, wierzytelności te będą 
zaspokojone stosunkowo do wysokości każdej z nich, 
jednak wierzytelności zabezpieczone prawem zastawu 
będą zaspokojone w kolejności daty powstania prawa 
zastawu. 

§ 2. Wydzielona wierzycielowi suma zaliczona będzie 
przede wszystkim na koszty procesu, następnie na od
setki, a w końcu na kapitał. 

Oddział 3. 

Podział sumy uzyskanej przez egzekucję 

z nieruchomości. 

Art. 813. Do podziału sumy, uzyskanej przez egze-. 
kucję z nieruchomości, sąd przystępuje po uprawomoc.,. 
nieniu się postanowienia o przysądzeniu. 

Art. 814. § 1. W podziale oprócz wierzyciela egzek ... 
wującego uczestniczą: wierzyciel, składający tytuł ·wy ... 
konawczy z dowodem doręczenia dłużnikowi wezwania 
do zapłaty, wierzyciel, który uzyskał zabezpieczenie po,.. 
wództwa, jeżeli zgłosili się nie później niż w dniu 
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu, 

pracownicy co do stwierdzonych dokumentem należno-. 
ści Za pracę w sprzedanej nieruchomości lub w przed. ... 
siębiorstwach, znajdujących się na tej nieruchomości 
i należących do dłużnika, jeżeli zgłosili ' się przed SP<>-; 

rządzeniem· przez sąd planu podziału, oraz osoby, ma ... 
jące prawa zabezpieczone hipotecznie. 

§ 2. Wierzytelności i . inne prawa w braku osobne-. 
go zgłoszenia lub wyszczególnienia będą uwzględnione 
w podziale, jeżeli są udowodnione wyciągiem z , księgi 
wieczystej lub innym złożonym w aktach dokumen
tem. 

Art. 815. W podziale uczestniczą także osoby, któ
rym służą prawa rzeczowe ciążące na nieruchomości 
bez wpisu, jeżeli zgłosiły te prawa najpóźniej w dniu 
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu 
własności i udowodniły je dokumentem publicznym. 

Art. 816. § 1. Nalezności, przypadające od dłużnika, 
będą zaspokojone z sumy wyegzekwowanej w następu
jącej kolejności: 

l) koszty egzekucyjne, a mianOWICIe: nie uiszczone 
W toku postępowania opIaty sądowe. koszty do... 
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ręczeń, koszty opisu, oszacQwania i ogłoszeń, koszty 
zarządu nieruchomości, ustanowionego w toku egze
kucji; 

2) należności pracowników, zatrudnionych w sprze
danej nieruchomości lub w przedsiębiorstwach, 

znajdujących się na tej nieruchomości i należących 
do dłużnika, powstałe przed dniem licytacji, byleby 
nie prze"vyższały rocznej należności pracownika; na
leiności, przewyższające sumę dziesięciu tysięcy 

złotych T,1iesięcznie, korzystają z pierwszel1stwa do 
wysokości dziesięciu tysięcy złotych miesięcznie; 

3) podatki i inne daniny publiczne, należne ze sprze
danej nieruchomości za ostatnie dwa lata przed 
licytacją, wraz ze wszystkimi dodatkami, odsetka
mi i kosztami egzekucji ; 

4) należnośCi instytucyj ubezpieczell spolecznych , po
wstałe z tytułu ubezpieczenia pracov.,;ników, wy
mienionych w pkt 2), za rok osta tni przed l icytacją; 

5) wierzytelności i prawa, zabezpieczone hipotecznie 
(również i raty amortyzacyjne) przed wciągnięciem 
do k sięgi wpisu o wszczętej egzekucj i; 

6) prawa rzeczowe, ciążące na nieruchomości bez 
wpisu, j eżeli powstały przed wciągnięciem do 
księgi wpisu o wszczętej egzekucji; 

7) podatki i inne daniny publiczne, nie wymienione 
w pkt 3) i 4), przypadające od dłużnika i zaległe za 
rok oS,tatni przed licytacją, wraz ze wszystkimi 
dodatkami , odsetkami , i kosztami egzekucji; 

S) inne wierzytelności. 

§ 2. Po zaspokojeniu wszystkich wierzytelności za
spokojone będą kary, grzywny sądowe, administracyj
ne i skarbowe. 

§ 3. W równym stopniu z kapitałem, zabezpieczo
nym hipotecznie, zaspokojone będą objęte wpisem przy 
kapitale odsetki za ostatnie dwa lata przed ' licytacją 
oraz przyznane koszty procesu w wysokości, nie prze
wyższającej dziesiątej części kapitału. 

§ 4. , Pozostałe odsetki od kapitałów zabezpieczo
nych hipotecznie tudzież odsetki od kapitałów nieza
bezpieczonych oraz koszty procesu w poszukiwaniu ka
pitałów niezabezpieczonych umieszczone będą w ostat-
niej kategorii. • 

Art. 817. § 1. Jeżeli suma podlegająca podziałowi 
nie wystarcza na zaspokojenie w całości wszystkich 
wierzytelności i praw tej samej kategorii, wierzytel
ności hipoteczne i inne prawa wpisane do księgi wie
czystej oraz prawa rzeczowe, ciążące na nieruchomości 
bez wpisu, będą zaspokojone w kolejności, odpowiada
jącej służącemu im pierwszeństwu, inne zaś wierzytel
ności - stosunkowo do wysokości każdej z nich. 

§ 2. W obu przypadkach wydzielona wierzycielnwi 
suma zalicwna będzie przede wszystkim na koszty pro
cesu, następnie na odsetki, a w końcu na kapitał. 

Art. 818. § 1. Jeżeli przy sporządzeniu planu okaże 
się, Że nabywca uiszczając cenę potrącił wierzytelność, 
l.t.tóra nie mieści się w cenie, sąd postanowieniem zobo
wiąże nabywcę do uzupełnienia ceny w ciągu tygodnia. 
Na postanowienie sądu służy ~ażalenie. 

§ 2. W planie wymienione będą osoby, dla których 
przypadająca od nabywcy suma jest przeznaczona. Po
stanowienie sądu stanowić będzi~ dla nich tytuł ~ze:-. 
kucyjny przęciwką nąbywcy., ' - ,~..,. -- -~.-

§ 3. Do czasu złożenia do depozytu sądowego lub 
uiszczenia przez nabywcę osobom upr awnionym ceny 
użupełnionej prawa, które z tej ceny mają być zaspo-. 
kojone, utrzymane będą w mocy. 

Art. 819. Na zaspokojenie wierzytelności, opartej 
na hipotece kaucyjnej, sąd ".,.ydzieli wierzycielowi sumę, 
należną w dniu sporządzenia planu, Jeźeli kaucja nie 
jest \'.'yczer pana, ale może jeszcze służyć na zabezpiecze
nie wier zyciela, reszta sumy pozostanie w depozycie są
dowym aż do ustania stosunku prawnego, uzasadniają
cego korzystanie z kaucji. 

Art. 820. § 1. Jeżeli wierzytelność zabezpieczona jest 
hipotecznie na kilku llie;:uchomościach łącznie, a po
dzielona ma być tylko suma, uzyskana z jednej nieru
chomości, wierzyciel może żądać zaspokojenia bądź calej 
swej wierzytelności, bądź cz ęści przez niego wskazanej. 
Jeżeli przed uprawomocnieniem się post anowjenia 
o przysądzeniu wierzyciel nie złożył żadnego oświad

czenia, jego wierzytelnosć będzie przyjęta do rozra
chunku w całości. 

§ 2. Jeżeli podziałowi podlegają sumy, u zyskane ze 
sprzedaży kilku nieruchomości obciążonych łącznie, wie
rzyciel może oznaczyć kwoty, jakie mają przypaść z po
szczególnych sum na zaspokojenie jego wierzytelności, 
może również żądać całkowitego zaspokojenia z jednej 
lub z niektórych z tych sum. Jeżeli przed uprawomoc
nieniem się postanowienia o przysądzeniu własności 
wierzyciel nie złożył oświadczenia co do podziału, 

wówczas z każdej z sum podlegających podziałOwi przy
pada na j~go wierzytelność taka część, jaka odpowiada 
stosunkowi kwoty, pozostałej po zaspokojeniu należno
ści z wyższym pierwszeństwem, do ogólnej sumy tych 
kwot. ' 

Art. 821. Jeżeli w dniu sporządzenia planu termin 
płatności wierzytelności nie oprocentowanej jeszcze nie 
nastąpił, wierzycielowi będzie wydzielona suma, zmniej
szona o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż sześć 
od sta w sto..<runku rocznym, za czas od dnia przybicia 
do dnia płatności. Jeżeli wierzytelność jest oprocento
wana, należność będzie wierzycielowi wydzielona wraz 
z odsetkami do dnia przybicia. 

Art. 822. Suma, wydzielona na zaspokojenie wierzy
telności, której uiszczenie zależne jest od warunku za
wieszającego, będzie wydana wierzycielowi bez . zabez
pieczenia, chyba że obowiązek zabezpieczenia zwrotu 
ciąży na wierzycielu z mocy istniejącego między nim 
a dłużnikiem stosunku prawnego. 

Art. 823. Suma, wydzielona na zaspokojenie wie
rzytelności, której uiszczenie zależne jest od warunku 
zawieszającego będzie pozostawiona w depozycie sądo
wym. Odsetki' od tej sumy przypadną wierzycieloWi, 
jeżeli według urnowy odsetki mu się należą, w prze
ciwnym razie przypadną dalszym wierzycielom. 

Art. 824. § 1. Do , podziału sumy, uzyskanej przez; 
egzekucję z własności górniczej, z prawa wydobywa
nia żywic ziemnych, ze statków morskich i statków 
żeglugi śródlądowej, wpisanych do rejestru statków, 
stosuje się oopowiednio przepisy o podzialę sumy, uZY
Jlkanej p.x:z~..z,- .egz~~ycję Z n,ię!:~!:~Ilłpśc~ 
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§ 2. Z sumy, uzyskanej przez egzekucję ze statk~ 
bezpośrednio po kosztach egzekucyjnych będą zaspo
kojeni wierzyciele, mający prawo zaspokojenia ze statku 
według kolejności, przewidzianej w ustawach szczegól· 
nych. Wierzytelności, wpisane do rejestru statków, będą 
zaspokojone w takiej kolejności jak wierzytelności "h ipo-. 
teczne. 

Oddział 4. 

'. Podział sumy uzyskanej przez zarząd przymusowy. 

Art. 825. § 1. Do podziału nadwyżek sąd przystąpi 
po załatwieniu sprawozdania rachunkowego zarządcy. 

§ 2. Sąd może na wniosek wierzyciela przystąpić 

00 podziału złożonych kwot przed upływem okresu 
,rachunkowego, jeżeli z zarządu uzyskano dostateczne 
środki do wypłaty. 

Art. 826. § 1. W podziale uczestniczą wierzyciele, 
na rzecz których prowadzi się zarząd przymusowy, oraz 
,wierzyciele hipoteczni co do odsetek i innych powta
rzających się świadczeń pieniężnych, chyba że zostali 
.zaspokojeni bezpośrednio przez zarządcę. 

§ 2. W podziale uczestniczyć mogą również inni 
wierzyciele, składający tytuł wykonawczy z duwudem 
. doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty. 

Art. 827. Przepisy o podziale sumy , uzyskanej 
przez egzekucję z nieruchomości, stoslije się odpowie d

I nio przy podziale nadwyżek, uzyskanych przez zarząd 
\przymusowy z następującymi zmianami: 
\ l) z sumy nadwyżek pokrywa się przede wszystkim 
ftWYdatki konieczne, które zarządca pokryć mi<,łł bez-

pośredniu z dochodów; 
( 2) wierzytelności i inne prawa hipoteczne zabezptie· 

czone, dla których nie prowadzi się egzekucji przez 
, zarząd przymusowy, będą zaspokujone tylko co do 

odsetek i innych należności powtarzaj ących się, 

DZIAŁ II. 

Egzekucja roszczeń niepienięŻllych. 

Art. 828. § 1. Jeżeli dłużnik ma wydać wierzycie
-łowi rzecz ruchomą, komornik sądu, w któregu okręgu 
fxzecz się znajduje, odbierze ją dłużnikowi i wyda wie
!~zycielowi. 

§ 2. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy niezwłocz
ne fizyczne jej przejęcie nie jest możliwe, komornik 

, postąpi tak, jak prawo prywatne wymaga . do objęcia 
\posiadania. 

Art. 829. Jeżeli odebranej rzeczy n ie można wy
.(lat! wierzycielowi, komornik złoży ją do d epozytu są
laowegu albo odda na skład na koszt i niebezpieczeń
stwo wierzyciela. 

Art. 830. Jeżeli rzecz, należąca do dłużnika, znaj
duje się we władaniu {)Soby trzeciej, która nie zgadza 
się na jej oddanie, w ierzyciel może zająć roszczenie, 
'które służy dłużnikowi wobec tej osoby. W tym przy
padku stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji 
z praw majątkowych. 
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Art. 831. Jeżeli wierzyciel żąda, aby odebranie 
rzeczy odbyło się w jego obecności, komornik zawiado
mi go w terminie, wyznaczunym do odebrania, a w razie 
niestawienia się wierzyciela nie przystąpi do wyko
nania. 

Art. 832. Jeżeli komurnik nie znalazł u dłużnika 

rzeczy lub dokumentu, podlegających odebraniu, sąd 

na wniosek wierzyciela nakaże dłużnikowi, aby wy ja ... 
wił, gdzie one się znajdują, lub oświadczył, że nie wie, 
gdzie się znajdują, i aby złożył zapewnienie, że jego 
oświadczenia są zgodne z prawdą. Przepisy, dotyczące 
zapewnienia przy wyj awieniu majątku, stosuje się tu 
odpowiednio. 

Art. 833. § 1. Jeżeli dłużnik ma wydać nierucho
mość lub statek albo opróżnić pomieszczenie, komornik 
sądu, w którego okręgu one się znajdują, wezwie dłuż .. 
nik a do dobrowolnego wykonania w zakreślonym sto-; 
sownie do okoliczności terminie, po którego bezskutecz· 
nym upływie dokona czynności, potrzebnych w celu 
wprowadzenia wierzyciela w posiadanie. 

§ 2. W tym celu komornik usunie ruchomości, nie 
będące przedmiotem egzekucji, i odda je dłużnikuwi, 

w razie zaś j ego nieobecności pozostawi osobie durosłej 
5pośród jego' rodziny lub służby, a gdyby i to było 

niemożliwe, ustanowi dozorcę, któremu odda rucho
mości na koszt dłużnika . 

§ 3. Jeżeli dłużnik pomimo wezwania ze strony 
dozorcy rzeczy nie odbierze, sąd na wniosek dozorcy 
i po wysłuchaniu dłużnika zarządzi sprzedaż ruchomo
ści przez licytację. 

Art. 834. Jeżeli dłużnik jest zobowiązany do zło

żenia uznaczonego oświadczenia woli, prawomocne orze
czenie sądu, stwierdzające tu zobowiązanie dłużnika, 

zastępuje jego oświadczenie. 

Art. 835. § 1. Tytuł wykonawczy, stwierdzający 

nabycie przez wierzyciela prawar które może być 

ujawniune w księdze wieczyste.j, rejestrze lub innej 
księdze publicznej, zastępuje oświadczenie dłużnika 

potrzebne do dokonania wpisu. 

§ 2. Jeżeli prawo dłużnika, którego wpis w księdze 

lub rejestrze jest potrzebny w celu ujawnienia prawa 
wierzyciela, nie jest wpisane, wierzyciel może na pod
stawie tytułu wykonawczego oraz dokumentów, pu
trzebnych do dokonania wpisu na rzecz dłużnika, uzy
skać wpis prawa dłużnika i równoczesny wpis swoje
go prawa. 

§ 3. Komornik, w którego okręgu dłużnik ma za
m ieszkanie lub przebywa, udbierze dłużnikowi na 
wniusek wierzyciela dokumenty, potrzebne do dokuna
nia wpisu na rzecz dłużnika, i złoży je sądowi. 

Art. 836. J eżeli w samym tytule egzekucyjnym 
nie postanowiono, że w razie niewykonania przez dłuż
nika w terminie mu zakreślonym czynności, którą z na
tury rzeczy może wykonać także inna osoba, wierzyciel 
będzie upOWaŻlll(}ny do wykunania ' tej czynnuści na 
koszt dłużnika - wówczas sąd, w którego okręgu 
czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela 
wezwie dłużnika do wykonania w terminie wyznaczo~ 
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nym, apo bezskutecznym upływie terminu upoważni 
wierzyciela do wykonania czynności na koszt dłuż:.. 

nika i przyzna wierzycielowi sumę, potrzebną do wyko
nania. Na postanowienie sądu służy zażalenie. 

Art. 837. § 1. Jeżeli dłużnik ma wykonać czyn
ność, której inna osoba za niego wykonać nie może, 
a której wykonanie zależy wyłącznie od jego woli, 
sąd ~ jeżeli tego nie postanowiono już w samym ty
tule egzekucyjnym --, na wniosek wierzyciela po wy
słuchaniu stron zakreśli dłużnikowi termin do wyko
nania i zagrozi mu grzywną lub przymusem osobistym 
na przypadek, gdyby w zakreślonym terminie czynności 
nie wykonał. 

§ 2. Jeżeli wykonanie czynności zależy od wy
(!atków pieniężnych lub od dostarczenia materiałów, 
a obowiązek ich dostarczenia ciąży na wierzycielu -
lam zaś tytuł egzekucyjny nie zawiera w tej mierze 
odpowiedniego postanowienia ;-- sąd zagrozi dłużni

kowi grzywną lub przymusem osobistym dopiero wte
oy, gdy wierzyciel złoży w sądzie sumę potrzebną lub 
dost~rczy dłużnikowi potrzebnych materiałów. 

§ 3. Po upływie terminu, w którym dłużnik czyn
ność mial wykonać, sąd na wniosek wierzyciela nałoży 
na dłużnika grzywnę lub zastosuje do niego przymus 
osobisty i jednocześnie, wyznaczając nowy termin do 
wykonania czynności, zagrozi surowszą grzywną lub 
dalszym przymusem osobistym. 

§ 4. Jeżeli dłużnik na skutek przymusu osobiste
g.o zgłosi gotowość wykonania czynności, sąd postanowi 
zwolnić go niezwłocznie i zawiadomi o tym. wierzycie
la, a zarazem stosownie do okoliczności wyznaczy dłuż
nikowi odpowiedni termin do wykonania. 

§ 5. Gdyby dłużnik po zwolnieniu zwlekał z wy
konaniem czynności, sąd na wniosek wierzyciela po 
wysłuchaniu stron postanowi zastosowanie przymusu 
do końca wyznaczonego poprzednio czasu. 

§ 6. Jeżeli dłużnik zgłosi się ponownie do wyko
nania, sąd może odmówić zwolnienia przed upływem 
powyższego czasu. 

§ 7. Na post anowienia sądu służy zażalenie. 

Art. 838. § 1. Jeżeli dłużnik ma obowiązek zanie
chać pewnej czynności lub nie przeszkHdzać czynności 
wierzyciela, sąd na wniosek wierzyciela po wysłucha~ 

niu stron i stwierdzeniu, że .dłużnik działał wbrew 
obowiązkowi, nałoży na niego grzywnę do pięćdziesię
ciu tysięcy złotych lub zastosuje przymus osobisty na 
czas do dwóch tygodni Tak samo sąd postąpi w r azie 
dalszego wniosku wierzyciela. 

§ 2. Ponadto sąd może na wniosek w ierzyciela 
~obo.wiązać dłużnika do. zabezpieczen ia szkody, grożą

cej w ierzycielowi wskutek dalszego działania dłużnika 

wbrew obowiązko.wi. W postanowieniu sąd oznaczy 
·wysokoŚć i czas trwania zabezpieczenia. 

§ 3. Jeżeli dłużnik po powstaniu tytułu egzekucyj
nego dokonał zmiany sprzecznej ze swym obowiązkiem, 
fiąd na wniosek w Ierzyciela po wysłuchaniu stron upo
wa:imi wierzyciela do usu,?ięcia tej z~ąny': ~ kQszt 
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dłużnika i przyzna mu sumę na ten cel potrzebną. 
W razie oporu ze strony dłużnika wier zyciel może 
żądać, aby sąd polecił komornikowi usunięcie oporu. 

§ 4. Na postanowienia sądu służy zażalen i e. 

Art. 839. § 1. W jednym postanowieniu sąd może 
wymierzyć grzywnę, nie wyższą niż pięćdziesiąt tysię
cy złotych , .a przymus osobist.y na czas nie dłuższy 
niż dwa tygodnie. Ogólna suma grzywien w tej samej 
sprawie nie może przewyższać pięciuset tysięcy zło
tych, a ogólny czas przymusu osobistego - sześciu 
miesięcy. 

§ 2. Zastosowanie jednego środka nie wyłącza na
stępnego zastosowania środka drugiego. Oba środki 
nie mogą być stoso.wane jednocześnie. 

Art. 840. § 1. W razie umorzenia postępowania 
egzekucyjnego podlegają umorzeniu także grzywny, 
choćby prawomocnie orzeczone, a jeszcze nie zapłacone. 

§ 2. Obowiązek uiszczenia grzywny nie przechodzi 
na spadkobierców dłużnika. 

Art. 841. § 1. Przymus osobisty wykonywa się 
przez osadzenie dłużnika w pomieszczeniu na ten cel 
przeznaczonym oddzielnie od osób, pozbawi{)uych wol
nOŚCi w trybie postępowania karnego lub administra
cyjnego. 

§ 2. Jeżeli dłużnik nie przebywa w okręgu sądu, 
który postanowił zasto.sować przymus osobisty, sąd ten 
Z'wróci się · o wykonanie do sądu powiatowego, w któ
rego okręgu dłużnik przebywa. 

Art. 842. Zarządzając w ykonanie przymusu os obi
~ego na podstawie prawomocnego postanowienia, sąd · 
wyda · komornikowi na piśmi e n akaz z odpowiednim 
uzasadnieniem. Przystępując do. w ykonania n akazu, ko.
mornik nakaz ten doręczy dłużnikowi. 

Art. 8,13. O wykonanie pr zymusu względem dłuż

nika; pełniącego czynną służbę woj skową, sąd zwraca 
się do. właściwej władzy wojskowej, przesyłając jej 
W tym celu nakaz. 

Art. 844. Przymus osobisty n ie może być stosowa
ny względem: 

1) o.sób, n ie podleg.:jących sądom polskim; 

2) w ojskow ych , należących do zmcbilizowaaej części 
w ojska lub m arynar ki wojen .. l1ej; 

3) k ierownika statku han dlowego morskiego, któr y 
ma odpłyr.ąć, tudzież względem osób, nakżących 

do załogi takiego statku . 

Art. 8,15. P rzymus osobisty względem posła i sę

dziego może być zastosowany tylko z zachowaniem 
przepisów Konstytucji i prawa o ustroju sądów pow
szechnych. 

Art. 846. § 1. Przymus względem osób, których 
zdrowie może być nal'ażone na niebe::rieczeństwo, nie 
będzie. :wykQ!ly'~~y'ąż .. dą Wy':z9:0w ienia. - -
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§ 2. Na wniosek jednej ze stron będzie zarządzone 
na jej koszt zbadanie stanu zdrowia dłużnika przez 
lekarza. 

A rt. 847. Po uprawomocnieniu się postanowienia 
() przymusie względem osób duchownych, osób, będą
cych w służbie państwowej, oraz względem osób, peł
niących służbę w przedsiębiorstwie użyteczności pub
Hcznej, sąd zawiadomi władzę przełożoną dłużnika lub 
kierownictwo przedsiębiorstwa i uprzedzi je, że po upły
wie tygodnia wyda komornikowi odpowiedni nakaz. 

Art. 848. Z ważnej przyczyny sąd może zwolnić 
dłużnika od przymusu tymczasowo, nie dłużej jednak 
niż na tydzień. 

Art. 849. Wierzyciel obo'wiązany jest złożyć z góry 
komornikowi sumę, potrzebną na sprowadzenie dłuż

n ika do . miejsca osadzenia i na wyżywienie go p rzez 
czas trwania przymusu. 

DZIAŁ III, 

Egzekucja celem zniesienia współwłasności 

nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej. 

Art. 850. W postępowaniu egzekucyjnym, mającym 
na celu zniesienie współwłasności nieruchomości 

',w drodze sprzedaży publicznej, stosuje się odpowied
nio przepisy o egzekucj i z nieruchomości ze zmiana
mi, wskazanymi w artykułach poniższych. 

Art. 851. Postępowanie może być wszczęte na wnio
sek każdego z współwłaścicieli, wymienionych w ty
tule egzekucyjnym, nakazującym sprzedaż. 

Art. 852. We wpisie w księdze wieczystej o wszczę
tej egzekucji i w obwieszczeniu o licytacji należy pa
dać, że egzekucja ma na celu zniesienie wspóh'{łasno
ści. 

Art. 853. § 1. Współwłaściciele mogą za wzajemną 
zgodą oszacować nieruchomość, oznaczyć najniższą cenę 

~przedaży oraz ułożyć warunki licytacyjne, chyba że 

,tytuł egzekucyjny inaczej stanowi. Jeżeli zgoda nie na
stąpi lub jedna z osób, mających prawo rzeczowe na 
nieruchomości, zgłosi sprzeciw co do oszacowania lub 
cznaczenia najniższej ceny, obowiązują w tej mierze 
przepisy kodeksu niniejszego o egzekucji z nierucho
mości. 

§ 2. Na postanowienie sądu, ustalaj ące warunki 
licytacyjne, służy zażalenie. 

Art. 854. Egzekucja celem zniesienia współwłasno
ści i egzekucja z nieruchomości mogą się toczyć jedno
cześnie. W r azie sprzedaży nieruchomości w to!;: u jed
nej z tych egzekucyj drugą zawiesza się, a po u prawo
mocnieniusi.ę postanowienb o przysądzeniu umarza 
51~ 

KSIĘGA DRUGA 

Postępowanie zabezpieczające. 

Rozdział L 

Przepisy ogólne. 

Art. 855. Celem zabezpieczenia roszczenia, którego 
rozpoznanie należy do sądu powszechnego albo pod ... 
dane zostało sądowi polubownemu i które nadaje si~ 

do egzekucj i sądowej, sąd powszechny może na wniosek 
wier zyciela wydać zarządzenie tymczasowe, jeżeli rosz
czenie jest wiarogodne, a niezabezpieczenie mogłoby 

wierzyciela pozbawić zaspokojenia. 

Art. 856. Zarządzenie t ymczasowe wydaje się 

VI drodze zabezpieczenia powództwa przy samym jego 
wytoczeniu bądź w dalszym t oku sprawy; w prżypad

kach, zasługujących na szczególne uwzględnienie, za
rządzenie tymczasowe może być wydane również przed 
wytoczeniem powództwa. ... . 

Art. 857. § 1. Dopuszczalne jest także zabezpiecze
nie roszczenia o przyszłe powtarzające się świadczenia, 
j eżeli stosunek prywatno-prawny między stronami nie 
sprzeciwia się wytoczeniu o to roszczenie powóąztwa: 

§ 2. W tym przypadku zarządzenie tymczasowe 
jest dopuszczalne także po uzyskaniu przez wierzyciela 
wyroku, podlegającego wykonaniu, lecz tylko co do 
świadczeń, których termin spełnienia jeszcze nie na"" 
stąpił. 

Art. 858. Wydając zarządzenie tymczasowe przed 
wytoczeniem powództwa, sąd wyznaczy · wierzycielowi 
termin,w którym powództwo powinno być wytoczone 
pod rygorem upadku zabezpieczenia. Termin ten nie 
może być dłuższy niż dwutygodniowy. -

Art. 859. § 1. Rozpoznanie wniosku o zarządzenie 

tymczasowe przed wytoczeniem powództwa należy do 
sądu powszechnego, który byłby właściwy do rozpozna
nia sprawy w pierwszej instancji. 

§ 2. Wnioski o zarządzenie tymczasowe w toku 
procesu rozpoznaje sąd tej instancji, w której sprawa 
się toczy, a gdy sprawa toczy się w Sądzie Najwyż

szym - sąd pierwszej instancji. 

§ 3. Wnioski o zarządzenie tymczasowe sąd roz
poznaje w składzie, w jakim podlega rozpoznaniu 
sprawa. 

§ 4. Przewodniczący w przypadkach nie cierpią

cych zwłoki może sam wydać zarządzenie tymcza sowe. 
Wszakże w sprawach rozpoznawanych w składzie trzech 
sędziów przewodniczący przedstawi sw'e zarządzenie 
do rozpoznan ia właściwemu składowi na naj bliższym 

posiedzeniu. 

Art. 860. § 1. Wier zyciel we wniosku o zarządzenie 
tymczasowe llowlnlen podać i uprawdopodobnić oko
liczności , które usprawiedliwiają ż.'ldani e. Poza tym 
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wniosek, jeżeli nie jest połączony z pozwem, powinien 
czynić zadość wszystkim warunkom pisma proceso
wego. 

§ 2. We wniosku wierzyciel może także wskazać 
sumę, której złożenie przez dłużnika wystar~za do za
bezpieczenia roszczenia. 

Art. 861. Sąd może rozpoznać wniosek o zarządze
nie tymczasowe na posiedzeniu niejawnym, władny jest 
jednak wyznaczyć rozprawę. 

Art. 862. § 1. Sąd, uwzględniając wniosek o za
rządzenie tymczasowe, oznaczy dokładnie w postano
wieniu roszczenie, które ma być zabezpieczone, oraz 
sposób i zakres zabezpieczenia. 

§ 2. W razie potrzeby można zastosować jednocze
śnie kilka sposobów zabezpieczenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia tymczasowego sąd 
może uzależnić od złożenia przez wierzyciela kaucji 
celem zabezpieczenia roszczeń dłużnika o odszkodowa-:
nie z powodu wykonania zarządzenia. Na kaucji tej 
będzie służyło dłużnikowi pierwszeństwo zaspokojenia. 

Art. 863. § 1. Wszelkie zabezpieczenie roszczeń 
pieniężnych będzie na żądanie dłużnika zastąpione zło
:leniem przez niego do depozytu sądowego odpowied
niej sumy. Na sumie tej będzie służyłó wierzycielowi 
pierwszeństwo zaspokoj enia. 

§ 2. Zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych mOlle 
być stosownie do okoliczności również w ten sam spo
sób zastąpione. Nie dotyczy to jednak zabezpieczenia 
w sprawach o prawo własności, chyba że strony na to 
się godzą. 

Art. 864. Dłużnik w każdym czasie może ządać 
uchylenia lub zmiany zabezpieczenia. W tym przypad
ku wyznaczona będzie rozprawa oddzielnie lub łącznie 
z rozpoznaniem istoty sprawy. 

Art. 865. Na postanowienie sądu pierwszej instan
cji co do zarządzeń tymczasowych służy zaialenie. 
W przypądku zabezpieczenia powództwa termin do 
wniesienia zażalenia biegnie dla dłużnika od doręcze
nia mu postanowienia przy wykonywaniu zabezpiecze
nia. 

Art. 866. § 1. Postanowienie sądu, uwzględniające 
wniosek o zarządzenie tymczasowe, jest natychmiast 
wykonalne. 

§ 2. Zażalenie wstrzymuje wykonanie postanowie
nia, uchylającego lub zmieniającego zarządzenie tym
czasowe. 

§ 3. Do wykonania zarządzeń tymczasowych sto
suje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzeku
cyjnym. 

Art. 867. Koszty postępowania o zarządzenie tym
czasowe, wszczętego przed wytoczeniem powództwa, 
ponOSi wierzyciel, jeżeli W terminie przepisanJ7m nie 

wytoczył powództwa. W tym przypadku pozwany może 
w ciągu dwóch tygodni od upływu tego terminu złożyć 
w sądzie wniosek o przyznanie mu kosztów. .. 

Art. 868. § 1. Jeżeli wierzyciel nie wytoczył po
wództwa w terminie przepisanym lub cofnął wniesiony 
pozew, albo gdy powództwo jego zostało oddalone, 
dłużnik ma przeciwko wierzycielowi roszczenie o wy
nagrodzenie szkód i strat, poniesionych wskutek wy
konania zabezpieczenia. Roszczenie to wygasa po upły
wie roku od chwili jego powstania. 

§ 2. Wierzyciele, którzy łącznie wykonali zabezpie
czenie, odpowiadają za szkody i straty solidarnie. 

§ 3. Jeżeli w ciągu miesiąca od chwili powstania 
roszczenia o odszkodowanie dłużnik nie wytoczy po
wództwa, sąd zwróci kaucję wierzycielowi. 

R o z d z i a ł II. 

Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych. 

Art. 869. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych na-
stępuje: 

1) przez zajęcie ruchomości; 

2) przez wpis hipoteki przyn1usowej; 

3) przez odpowiedni wpis do rejestru statków; 

4) przez zakaz zbywania lub obciążania nieruchomo
ści, które nie mają urządzonej księgi wieczystej 
albo których księga wieczysta zaginęła lub uległa 
zniszczeni u; 

5) przez zajęcie wierzytelności lub innego prawa. 

Art. 870. Zabezpieczenie roszczenia piemęznego 

przeciwko Skarbowi Państwa oraz polskim zakładom 

i przedsiębiorstwom państwowym, będącym odrębny

mi osobami prawnymi; jest niedopuszczalne. 

Art. 871. Zabezpieczenie nie może obejmować rze
czy i praw, z których egzekucja j~st wyłączona, oraz 
rzeczy, ulegających szybkiemu zepsuciu. 

Art. 872. § 1. Zajęte ruchomości nie mogą być ·od
dane pod dozór wierzycielowi. 

§ 2. Zajęte pieniądze i papiery wartościowe złożone 
będą do depozytu sądowego. 

Art. 873. Na żądanie dłużnika sąd po wysłuchaniu 
wierZyciela może zarządzić sprzedaż zajętych rucho
mości w drodze postępowania egzekucyjnego. Suma 
uzyskana będzie złożona do depozytu sądowego i będzie 
zabezpieczeniem roszczeń wierzyciela w zastępstwie za
jętych ruchomości. 

Art. 874. § 1. Uwzględniając wniosek o wydanie 
zakazu zbywania i obciążania nieruchomości, która nie 
ma urządzonej księgi wieczystej albo której księga wie
czysta zaginęła lub uległa zniszczeniu, sąd zawiadomi 
o tym wierzyciela i dłużnika. 

§ 2. Odpis postanowienia będzie złozony do zbioru 
dQkumentów. prowadzonego dla, tej nie.:tu.~hQm()ści.. 
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§ 3. Zbycie lub obciążenie nieruchomości wbrew 
zakazowi, dokonane po złożeniu odpisu postanowienia 
do zbioru dokumentów, nie ma wpływu na prawa wie
rzyciela. 

Art. 875. W sprawach o alimenty sąd może zabez
pieczyć powództwo także przez zobowiązanie strony 
,pozwanej do uiszczenia stronie powodowejmfesięcznie 
aż do ukończenia sprawy pewnej oznaczonej sumy pie
niężnej. W sprawach tych uprawdopodobnienie, że nie
zabezpieczenie mogłoby pozbawić wierzyciela zaspoko
jenia, nie jest w ymagane. 

Art. 876. Sąd może jeszcze przed urodzeniem się 
clziecka zabezpieczyć przyszłe powództwo o roszczenia 
alimentacyjne, zw iązane z ustaleniem ojcostwa, przez 
zobowiązanie domniemanego ojca do wyłożenia odpo
:wiedniej sumy na koszty utrzymania matki przez trzy 
miesiące w okresie porodu oraz utrzymania dziecka 
przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. w'. tym 
przypadku nie stosuje się przepisu art. 858. 

Art. 877. Z powództwa o zapłatę czynszu najmu 
lub dzierżawy sąd udziela zabezpieczenia przez zajęcie 
ruchomości lokatora lub dzierżawcy, które znajdują 
się w wynajętych pomieszczeniach lub w wydzierżawio
nej nieruchomości, na podstawie samego tylko pozwu. 

Rozdział III. 

Zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych. 

Art. 878. § 1. Celem zabezpieczenia roszczeń nie
pieniężnych sąd wydaje zarządzenie, jakie stosownie 
0.0 okoliczności uważa za odpowiednie, nie wyłączając 
zarządzeń, przewidzianych do zabezpieczenia roszczeń 

pieniężnych. 

§ 2. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd 
uwzględni interesy stron w takiej mierze, ażeby wie
rzycielowi zapewnić zaspokojenie, dłużnika zaś nie ob
ciążać ponad potrżebę. 

§ 3. W przypadku zabezpieczenia przez wpis rosz
czeń osobistych do księgi wieczystej nie stosuje si~ 
ograniczeń, przewidzianych w przepisach prawa rzeczo
wego o ujawnianiu takich roszczeIl. w księdze. 

§ 4. W żadnym przypadku zarządzenie tymczasowe 
nie może' zmierzać do tego, aby stanowiło zaspokojenie 
roszczenia. 

Art. 879. W sprawach z powództwa o ochronę lub 
przywrócenie posiadania jako też o zaniechanie czyn
ności sąd mOże w drodze zabezpieczenia unormować 
tymczasowo aż do ukończenia sprawy stan faktyczny, 
jeżeli okaże się to konieczne celem odwrócenia 
szkody. 

Art. 880. W drodze zabezpieczenia nie można sto
sować przeciwko dłużnikowi przymusu osobistego. 

Art. 881. § 1. W sprawach o prawo własności lub 
o inne prawo rzeczowe można ustanowić w drodze za.., 
bezpieczenia sekwestr. 

§ 2. Sekwestr będzie wykonywany według prze
pisów o zarządzie przymusowym ze zmianami poniż

szymi: 

1) dłużnik nie może być ustanowiony zarządcą; 

2) jeżeli pr~edmiotem sekwestru jest dom, w którym 
zamieszkuje dłużnik w czasie ustanowienia sekwe
stru, mieszkanie to nie będzie wyjęte z jego 
użytkuj 

3) dochód, pozostający po potrąceniu wydatków, za'" 
rządca składa do depozytu sądowegoj sumy w ten 
sposób złożone sąd na wniosek strony umieści na 
oprocentowanie, jeżeli uzna to za właściwe ze wzglę
du na wysokość sum i na czas, w ciągu którego 
mają być zatrzymane. 

PRZEPISY KOŃCOWE. 

Art. 882. Wykonanie kodeksu postępowania cywil.., 
nego porucza się Ministrowi Sprawiedliwości. 
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OBWIESZQZ.ENIE MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 5 września 1950 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla osób, pozo
lita łych po uczestnikach ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyzwolenie Polski spod 

najazdu hitlerowskiego. 

I. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 30 grudnia 
1949 r. o zmianie ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. o zasił
kach i pomocy dla osób pozostałych po uczestnikach 
ruchu podziemnego i partyzanckiego, poległych w walce 
o wyzwolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego 
(Dz. U. R. P. Nr 65, poz. 528) ogłaszam w za
łączeniu do niniejszego obwieszczenia jednolity 
tekst ustawy z dnia 23 lipca 1945 r. o zasiłkach i po-

mocy dla osób, pozostałych po uczestnikach ruchu pod
ziemnego i partyzanckiego, poległych w walce o wyz.., 
wolenie Polski spod najazdu hitlerowskiego (Dz. U. R. p. 
z 191:5 r. Nr 30, poz. 180, z 1949 r. Nr 65, poz. 528), 
z uwzględnieniem zmian, wynikających z przepisów 
ustawy z dnia 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji 
naczelnych władz gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. 
Nr 7, poz. 43), ustawy z dnia 7 marca 1950 r. ° prze-


