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( , Art. 1.- Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowa-
• , nie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa ~ywilne

go, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również 
";'>"· w innych sprawach, do których przepisy tego kodeksu stosujE! 

się z ' mocy ustaw szczegó'lnych (sprawy cywilne). ', 

Art. 6. Sąd pOWll11en przeciwdziałać' przewlekaniu postępo
wania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie na stąpiło na piE'rN
szym posiedzeniu, jeże li jest to możliwe bez szkody dla wy ja
śQienia sprawy. 

Art. 7. Prokurator może żą dać wszczęcia postępowania w 
każd,ej sprawie, jak również wziąć udzia.ł w każdym toczącym 

się już pos tępowaniu , j eże li według jego oceny wymaga t ego 
ochrona praworządności, praw obywateli, inter esu społecznego 

lub własności spolecznej. W sprawaoh niemajątkowych z zakresu 
prawa r odzinn ego prokurator może wytaczać powództwa t ylkO 

'Art. 2.§ 1.. Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane 
są sądy powszechne, o ile sprawy te n :e na leżą do właściwości 
sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy. 

§ 2. Nie są rozpoznawane w postępowaniu sądowym spra
wy cywilne między jednostkam~ 'gospodarki uspo.lecznionej, na

, leżące do właściwości państw:Jwego arbitrażu gospodarczego lub 
'" arbitr2zu r esortowego. 

§ 3. Nie są również rozpoznawane W - postępowaniu sądo

wym Inne sprawy cyw ilne, jeżeli przepisy szczególne przekazują 
je do właściwości innych organów: 

, Art. 3. § 1. Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są 
daw~ć ' wy j aśnienia ' co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą 
i bez zataj ania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. ' 

§ 2. Sąd powinien dążyć do wszechs tronnego zbadania wszyst
k ich ist-:Jtnych okoliczności sprawy i do wyjaśnienia rzeczywistej 
treści s tosu nków faktycznych i prawnych, Sąd z urzędu może 

:: pOdejmować czynności dopuszczalne według stanu sprawy, jakie 
,uz'na za potrzebne do uzupełnienia m ateria1u i dowodów przed
sta\vion ych przez stroQY i uczestników postępo~ania. 

Art: ł. Są d powini en dążyć do zapewnienia na~eży tej ochro-
, n"y własności społecznej. W szczególnośc i sąd pOWinien zawiado- _ 
I?ić organ nadrzędny jednostki gospodarki u~polecznionej będą
cej , s troną lub uczesthikiem postępowania, jeżeli osoby powoła
n e do r eprezentowania tej jednos :ki nie działają w sprawie, nie 

- przestrzegają obowiązuj ących pr.zepisów lub nie stosują się do 
wyda,nych przez sąd za rządzeń 'a lbo gdy może być celowe pod; ę

.cie czynności pr~cesowych w, stosunku do , osjb nie objętych po
stępowaniem; W razię p{Jtrze,by sąd zawiadamia prokuratora. 

Art. 5. Sąd - powinien udzie lać stronom i u czestnikom postę
powania ' występującym w ' sprawie be z adwokata potrzebnych 
wskazówek co do czynności procesO\vych oraz po,ucz ó\ ć ich 
o skutkach praw n ych :tych czynności i skutkach zaniedbań . 

w w ypadkach wskazanych w ustawie. . 
Art. 8. Organizacje społeczne ludu pracującego , których za

dan ie nie polega na prowadze niu działalności gospod'a r,czej, mogą 
w wypadkach przewidzianych w ustawie dla ochrony praw oby
~ate1i spowodować wszczęcie postępowania , ' jak również brać 
udzia ł w toczącym się' pos tępowaniu, 

Art. 9. Ro z,poznawa n ie spraw odbywa się jawnie, chyba: że 

przepis szczególny stanowi inacze j, Strony i l!czestnicy postępo
wan ia mają prawo przeglądać akta sprawy i o trzymywać odpi-
sy lub wyciągi z t ych akt. ' 

Art. lU. W sprawach, W. któr ych ,zawarcie ugody 'jest dopusz
cze. ln e , są d powin ien w każdym stan ie postępowania d ążyć do ich 
ugodowego zała twien ia. 

Art. 11. Ustalenia wydanego w pos tępowaniu karnym pra
womocnego wyroku skazują~go co do popełn ienia prz2stępstwa 

wiążą s ąd w postępowaniu cywilnym , Jednakże osoba, która nie 
była oska rżona, może powoływać- się w postępowaniu cywilnym 
n a w szelkie okoliczności wył ączające lub ograniczają ce jej odpo
wiedzialność cywilną. 

Art. 12. Roszcze nia majątkowe wyn ika j ące z 'prze s tępstwa 

mog ą być dochodzone 'w postępowańiu cywilnym albo w wypad
k ach w us tawie przewidzianych w postępowaniu karnym. 

Art. 13. § 1. Sąd rozpoznaje sprawy w , procesie , Chyba że 

us tawa stanowi inaczej . . -
§ 2. Przepisy o procesie stosuje s i ę odpowiednio do innych 

ro dzaj6w postęp<lwań u norm owanych w niniejszym kod'eksie , 
'c:lyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

, Art. 14. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego dotyczą
ce jednostek gospod arki uspO łecznionej stosuje s i ę' także do in- o 
stytucji państwowych, k tór ych zadanie n Ie polega na pr ~w.,g dze

niu d,zia'] alności gospodar cze j. 
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." 

TYTUŁ ' I. SĄD 

DZIAŁ I. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

Przepis wstępny 

Art. 15. § 1. Sąd właściwy , w chwili wniesienia pozwu po
zos taje właściwy aż dq ukończenia po~tępowania, choćby pod

,;st.awJY w!aśdW0ści :zmieniły się' w ·toku ·' sprawy. ' 

. ",.,§ 2; · Sąd ' nie' I1'I'Oze 'uzna'ć, 'że je~t; niewłaśćiwy, jeżelI 'wtoku 
postępowania " stał ·'się właściwy;' 

. · ··· Rozdda,ł l, ' \ Właściwość rzeczoWa 

O d d z i a ł 1. Po ds ta w y w łaś c i w o ś c i 

.Art. 16 • . §. 1. Sądy . powiatowe' rozpoznają wszystkie sprawy 
z; W),,;::ttkiem . spraw, dla których zastrzeżona ' jest właściwość są
dów wojewódzki.ch. 

§ 2. Sprawy o rozwód rozpoznają sądy powiatowe wlaśchye 
dla· miasta . będącego siedzibą · sądu .woj ewódzkiego lub jego 
o~rodka zamiejscowego. Minister Sprawiedliwości może w dro
dze rozporządzenia powierzyć rozpoz,nawanie tych spraw także 

mnym sądom powiatowym, a w wypadku gdy w siedzibie sądu 
wojewódzkiego ma stałą siedzibę więcej sądów powiatowyCh -
określić, które z tYSh sądów będą właściwe do rozpoznawania 
sprawo rozwód. 

Art. 17. Dowłaśclwości sądów wojewódzkich należą sprawy: 
1) o' prawa nremajątkowe r łącznie z ' nimi dochodzone 'roszczc

'nia tm'ajątkowe, oprócz spraw o rozV\Lód oraz o ustalenie. oj
costwa; 

. 2) '0 ' ochronę praw au.tor·skich, jak również praw ' wynikających 
z opatentowani'a wynalazków lub rejestracji wzorów " użyt

kO)l'/ych i zdobn iczych ' oraz znaków towarowych ; 
3) przeciwko Skarbowi Państwa o naprawienie szkody wyrzą

. dzonej przez. funkc jonariuszy organów władzy i admin :slra
cji państwowej przy wykonywaniu powierzonych im czyn
noŚCi; 

4) o prawa .majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu 
przewyższa sto tysięcy złotych, gdy ' jedną ze stron jest 
jednostka gospodarki uspołecznionej. 

Art.- 18. § 1. Jeżeli przy r ozpoznawaniu. sprawy w sądzie ' 

. powiatowym powstanie zagadnienie prawne budzące poważne 
wątpliwóści, sąd ten może przekazać sprawę do rozpoznania są
dowi' wojewódzkiemu. Postanowienie o przekazaniu sprawy wy

·mag.a 'uzasadnienia. , 

§ 2. Sąd wojewódzki może przed pierwszą · rczprawą odmó
wić przyjęcia sprawy do rozpoznania i zwrócić sprawę sądowi 

powiatowemu, jeżeli uzna, że poważne ' wątpliwości nie zacho
dzą. Postanow ienie zapada na posiedzeniu niej-awnym w składzie 
trzech sędz iów i wymaga uzasadnienia. Ponown~ przekazanie 
tej sarn'ej sprawy przez sąd powiatowy. nie jest dopuszczalne. , 

, Oddział 2. wartość przedmiotu sporu 

Art. 19. § 1. W sprawach o roszc'l.enia pieniężne, zgłoszone 
cho;:by w zamian innego , przedmiotu, podana kwota pienięż.na 

stanow i wartość przedmiotu sporu. 
§ 2. W innych sprawach majątkówychpowód obowiązany 

'est oznaczyć w pozwie kwotą pieniężną wartość przedmiotu spo
ril, uwzględniając postanowienia zawarte w artykułach poniż
szych; 
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Art. 20. Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odse-
tek, pożytków i koszlów, żądanych obok roszczenia głównego. 

Art. 21. Jeżeli powód dochodzi pozwem kilku roszczeil, zlicz'śl 
się ich wartość. 

Art. 22. W sprawach~ o prawo do świadczeń powtarzających 

się wartość prz2dmiotu śporu stanowi suma świadczeń za jeden 
rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok '-:- za cały c~a~ 
ich trwania. ' 

Art. 23. VI sprawach o i'stni'enie; unieważniel}ie alboro'zwią- J 
zanie . umowy najmu lub dzierżawy, o wydanie. albo odebrailie 
przedmiotu najmu lub dzierżawy, wartośi: przedmiotu sporu ,s ta
'nowi przy umOwach zawartych na czas oznaczony ~surria 
czynszu za "czas sporny, lecz n ie więcej niż za rok; przy umo
w ach zawartych na czas ,pie oznaczony - suma czynszu za okres.' 
trźech miesięcy. " : , • c' . 

Art. 24. W spra\Vach o zabezpieczenie,zastaw lub hipotekę 
wartość;~ przedmiotu sporu ,· stan-owi suma wierzytęlno·ścL" . Jeżęli . 
jedna.k prze.dmiot zahezpieez2nia lub zast~wu ma mniejszą wat"' :>' 
Uiść niż wierzytelność, rozs trzyga wartość mniejsza. 

Art. 25 • . §l. Sąd może na pc'siedzeniu nieiaw'ńym- i;prawdźić 
wart{Jść przedmiotu sporu ' oznaczoną przez 'powoda i zarządzić 

w tym celu dochodzenie. 
§ , 2. Po doręczeniu pozwu sprawdzenie nasfąpić moźejedy-' 

nie mi zarzut pozw'anego, zgłoszony przed ' wdaniem się w spór . 
~o do. is toty sprawy. 

§ 3. J eżeli sąd w wyniku sprawdzenia wart{Jści przedmiotu 
sporu uzna się za niewlaściwy, przekaże spr'awę sądowi 'właśd

wemu; jeżeli jest kilka sądów wlaściwy!h - przekaże temu 
z n ich, który wskaże powód. 

Art. 26. Po ustaleniu w myśl artykułu poprzedzająceg:o, war
tość przedmiotu sporu nie podlega ponownemu 'badaniu w dal
szym toku postępowania. 

Ro'zdzia,ł 2. Właściwosć miejscow~ 

Oddzi.aJ 1'. Właściwość 'ogólna 

. \ . 

Art. 27. § 1. Powództwo ' wytacza się >pr~ed sąd. pierwsłe;i 

ipstancji, w którego . okręgu pozwany ma miejsQe zam ieszkania; 
§ :2. l'4ie jscezamie.s.zkania określa s.ię/ według przepisÓW kq-

deksu cywilnego:. ' 
Art. 28. Jeże li pozwany nie ma mie jsca zamieszkania w Pol

_ sce, ogólną wła ściwość oznilcza, s ię według miejsca jego ' pobytu . 
w Polsce, a gdynie jest ono znane lub, nie Jeży w Pol sce -
wedlugostatniego miejs<:a zamieszkania pozwanego w Polsce. 

Art. 29. Powództwo przeciwko Skarbowi ' P<1ństwa wy-tacza 
się według siedziby państwowe;, jednostki orga!l;zacyjnej, z' któ
rej dz iałalnoś cią wiąże s i ę dochodzone r oszczenie. 

. Art. 30. Powćdztwo 'przeciwkp ,osobie prawnej lub innemu 
podmiotOWI nie będącem u osobą ' fizyczną wytacza się według 
miejsca ich siedziby. 

o d d z i'a ł. 2. W ł aś c j. w ość p r z e m i e n n a . 

Art. 31. Powództwo w spr awach ' obj~tych ' przepisami od.:. 
działu niniejszego wyt0czyć , można bą dź wedł\Jg przep:s '.iw o w ł a

ściw ości ogólnej , bądż przed sąd . oznaczony ,w przepisach ,Po': 
niższy ch. . . 

Art. 32. Powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o u,sta:
. lenie ojcostwa i związane z· tym roszczenia wytoczyć można 

wedlug miejsca zam.ieszkania , osOby uprawnionej. 

Art. 33. Powód.ztwo o roszczenie majątkowe wytóczyć mozna 
przed sąd , w kt9regó okrę~u znajduje się jednostk~ organ iz,ćY J::' 
na pozwanego lub jej zakład mający za zadanie' . pr-owadzenI'e 
działalności gospodarczej, jeżeli roszc-zen le pozostaje w iwiązkil 

z działalnością tej lednostki lub zakładu. 
. Art. 34. Powództwo o ustalenie istnienia umowy, o jej wy

konanie, rozwiązanie lub unieważnienie, jako te± o odszkódowa-
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nie z powodu niewykonania lub nie należytego wykonania umo
w y wytoczy ć można przed sąd miejsca jej w ykonania. W razie 
wątpliwości mie jsce wykonania umowy p()winno być stwierdzo
ne dokum entem. 

Art. 35. Powództwo o roszczen'ie z czynu niedozwolonego 
wytoczyć m()żna przed sąd, ~ którego o,kręgu nastąpiło zdarze
ni~ wywołujące szkodę, 

Art. 36. Powództwo o zapłatę należn('Ści za prowadzenie 
sprawy wytoczyć można przed sąd miejsca, gdzie pełnomocnik 

procesowy sprawę prowadził. 

Art. 37. Powództw() o roszczenie ze st.osunku najmu lub 
dZIerżawy nieruchom()ści wytoczyć można przed sąd miejsca 
położenia nieruchom()ści. 

o d d z i a ł 3. W łaś c i w ość w y ł ą c z n a 

Art. 38. § 1. Powództwo o własność lub o inne prawa ' rzeczo~ 

we na nie.ruchomości, jak również powództw() o posiadanie nie
ruch()mości mofna wytoczyć wyłącznie przed sąd miejsca ' jej 
p()łożenia. Jeżeli przedm'iotem sporu jest służebność gruntowa, 
właściwość oznacza się według poł()żenia n~eruchomości ()bcią

ż{)n ej, " 
§ 2, Właściwość powyższa rozciąga się na roszczenia osobi

ste związane z prawami rZeczowymi i dochodZ()ne łącznie z ni
mi przeciwko temu samemu pozwanemu. 

Art. 39. P()wództw() z ' t ytułu ' dz iedziczenia , zachowku , jak 
również z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testa
m entqwych wytacza się wyłącznie przed' sąd ostat~ieg() miejsca 
zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca żamieszkania 
w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znaj-

• duje się majątek spadkowy lub jego część. 

Art. 40. Powództwo ze st()sunku członkostwa spółdzielniJ 
spółk i lub stowarzysze nia wytacza się wyłącznie według miejsca 
ich siedziby. 

Art. 41. § 1. P()wództwo z'e stosunku małżeństwa wytacza , 
się wyłącznie przed sąd, w k t.órego okręgu malżonk()wie mieli 
ostatnie wspólne zamieszkan ie , j eże li choć jedno z nich w okrę
gu tym jeszcze stale przebywił. W braku takie j podstawy wy
łącznie właściwy jest sąd mIejsca zamieszkania strony pozwa
n ej, a gdy i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania 
pow()da. 

§ 2. Zakres właściw()ści miejsc()wej sądu powiatoweg() w 
sprawach o rozwód obejmuje okręg sądu wojewódzkiego lub jego 
ośrodka zamie jsc()we g() , a w wypadku gdy r ozpoznanie t ych 
spraw powierzone zostało ' s ąd()wi powiatowemu rozporządzen lem 

Ministra Sprawiedliwości - obszar ()kreślony w tym rozporzą-, 

dzeniu. 

Art. 42. Powództwo ze stosunku między rodzicami a dziećmi 
oraz między przysposabiającym a przysposobionym wytacza' s i ę 

wyłącznie p'rzed s ąd miejsca zamieszkania powoda, j eże li brak ł 
jest podstaw ,do wyt()czenia powództwa według przep isów o w1a:' 
śc iwo ści ogólne j.. 

Oddział 4. Prz episy szczególne 

Art, ' 43. § 1. Jeżeli uzasadniona jest wlaściwóść kilku są

d ów albo jeżeli powód ztwo wytacza się przeciwko kilku osob om, 
dla których według prze pisów () wła ściw()ści ogó łnej właściwe"są 

różne sąd~ w ybór między tymi sądami należy do powoda. 

§ 2. To samo do t yczy wypadku, gdy n ieruchomość , której 
poł ożenie , jest podstawą oz'nacżenia właściwości sąd u, j e ~t poło
żona w kilku ()kręga ch sądowych./ 

Art. 44. Jeżeli sąd właściwy, nie może z powodu przeszkody 
, rozpoznać ' spraw y lub podj ąć innej czynności, są d n ad n im prze
łoz imy wyznaczy na posiedzeniu niejawnym inny ' są d. 

Art. 45. J.eżeli w myśl przepisów kode~su n ie można: na 
pods tawie okoliczności spr awy ustalić właściwości m iejsco,wej, 

Sąd Najwyższy na posiedzeniu m eJawnym ()znaczy sąd, przed, ' 
k tóry należy wytoczy6 powództwo. 

Art. 4.6. § 1. Strony mogą umówić się na piśmie o poddan'i., 
sądowi pierwszej instancji, który według ustawy nie jest , miej
scowo właściwy, sporu juz wynikłego lub sporów mogących 

w przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosOlnku prawnego. Sąd 
ten będzie , wówczas wyłącznie wła ściwy, jeżeli strony nie posta
nowił y inaczej. Stro ny mogą f('J wnież ogra niczyć umową pi semną 

prawo wyboru powoda pomiędzy kilku sądami właściwymi dla 
takich sporów. 

§ 2. Stf()ny nie mogą jednak zmieniać właściwośc i wyłączne j . 
/ 

DZIAŁ II. SKŁAD SĄDU 

Art. 47. § 1. W p ierwszej instancji sąd rozp{)znaje ~praw"y 

w składzie jednego sędziego jako' pr:zewodniczącego oraz dwóch 
.ławników, chyba że przepis szczególll,y inacze j stanowi. 

§ 2, Wszelkie postanowienia poza rozprawą oraz zarządze- , 

nia wydaje przewodniczący bez udziału ławników. . ' , 

§ 3. Prezes sądu może zarzą dzić rozpoznanie spra'wy w skła-
dzie trzech sędziów zawodowych, jeżeli uzna to za wskazane ze 
względu n~ szczególną zawiłość sprawy. 

§ 4. Sąd rewizyjny rozpoznaje spra\'lY w składzie trzech 
sędziów także' wówczas, gdy pr'zepis dopuszcza rozpoznanie środ
ka odwoławczego na posiedzeniu n ie jawnym. 

DZIAŁ III. WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO 

Art. 48. § 1. Sędzia jest wyłączony z mocy samej \ls tawy: 
l) w sprąwach, w których jest stroną lub , pozostaje z jedną 

ze stron w takim stosunku prawnym, że w yn ik sprawy od
działywa na jego prawa lub obowiązki; 

2) w sprawa"ćh swego małżonka, krewnych lub powinowatych 
w linii prostej, krewnych boczny ch do czwartego stopnia 
i powinowatych bocznych do drugieg() stopnia ; 

3) w sprawach osób , związanych z ~ nim , z tytułu p rzysposobie
nia, opieki lub kurateli; 

4) w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem 
albo był radcą prawnym jednej ze stron ; 

5) w sprawach, w których w insta ncji niższej braI udzial w wy
dan iu zaskarżonego orzeczenia , jako te ż w sprawach o waż

ność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez 
niego rozpoz,nan ego oraz w sprawach, w których w'ystępował 
jako prokurator. 

§ 2. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasad
niającego je małżeństwa, przysposobie nia, qpieki lub kura teli. 

Art. 49. Niezależnie od przyczyn wymienionych w artykule 
poprzedzaj ącym , s ąd wyłącza sędziego na jego żąd anie łub na 
wniosek strony, j eże li między nim a jedn ą ze stron łub jej 
przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaj u, że 
mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego. 

Art. 50. § 1. Wniosek o wyłączenie sędziego s t roną zgłasża 

na piśmie lub ustnie do protokołu W s ądzie , w którym sprawa 
się toczy, uprawdopod abnia jąc przyczyny w);łączenia. 

§ 2. Strona, która przystąpiła do rozprawy, powinna upr'aw
dopodobnić ponadto , że przyczyna wyłączenia dopieropóźni'ej 

powstata lub' sŁała się jej znana. 

§ 3. Aż do rozstrzygnięcia sprawy o wyłączenie ,sęd 'z ia może 

sPełniać t ylko czynności n ie cierpiące zwłoki. 

Art. 51. Sędzia powinien zawiadomić sąd o zachodzącęj pod
stawie swego wyłączenia i wstrzymać się od udziału w sprawie. 

Art. 52. § 1. O wyłączeniu sędziego r ozstrzyga sąd , w któ
r ym sprawa się fo czy, a gdyby sąd t en nie mógł wydać posta
nowienia z powodu , braku dostatecznej liczby sędzió~, - sąd 
n ad nim przełożony. 

§ 2. P ostanowienie w ydaje sąd w składzie trzech sędziów 

zawodowych po złożeniy wyjaśnienia przez sę~ziego , którego 
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'.w.ni<lsek d<l.tyczy. ,Postanowienie ,mo±e by.ć ,wydane ,n·a posieąze
niu ' n iejawnym. 

.Ar~ . . 53. Zgłaszającęgo w złej wierze , Wniosek o. wył~czenie 
sędiiego. sąd, oddalając wniose~, skaże na .grzywnę do wyso
'kok( pi~ciu .tysięcy zloty.ch. 

Art. 54. Przepisy ~inlęjszego działu st<lsuje się odpow.iednio . 
Ho : wylączenia ławnikćw, jak również innych organów sądowych 
oraz prokuratora; Wniosek o wyłączenie ławnika sąd rozstrzyga 
z,godn le z przepisami .pop.rzedz3jącymi, a wniosek o wyłączenie 

pozostałych osób przekazuje <ldpowiedniemu organowi nadrzęd
nemu. 

TYTUl. n. PROKURATOR 

. Art. 55. PrcikuratoI', wytaczając powództwo na rzecz ozna': 
cz'onej osoby, powinien 'ją wskazać W · pozwie. Nie do~yczy to 
spraw niema:j ą:tkowych z zakresu prawa rodzinnego, chyba że 

przepis szczególny stan<lwi 'inaczej. 

2\Tt. 56. ,§ 1. 0sóbę, 'na rzecz której prokurator ' wytoczył 
powództwo,. sąd. zawiad.amia o tym, doręczając jej odpili pozwu. 
Os6'ga 'ta ·może wstąpić .do sprawy w każdym jej ' stanie w cha
-x-akter·lie 'PQwod·a; w tym wypadku do udziału prokuratora w spra
wie stosiIje 'się .odpowiednio przepisy o współuczestnictwie jed
ndHt·y.m. 

.§ 2, 'Prokurator nie może .samodzielnie rozporządzać przed-
miotem sporu. . 

Art. 57. Jeżeli prokurator, wytac~ając powód.ztwo, nie działa 
na rzecż oznaozonej .osob\y, 'wnosi 'on pozew przeciwko wszystkim 
osobom będącym stronami stosunku prawnego, którego dotyczy 
powództwo. 

Art. 58. 'Wyrok prawomocny ' zapadło/ w sprawie wytoczonej 
przez prokur.ahlra ma ,powagę rzeczy osądzonej pomiędzy stro
ną, na rzecz której .prokurat-or wytoczył powództwo, .a ·stroną 

pr-zedwiną . . JednakŻe w sprawach o roszczenia majątkowe 'pra
w.@mucne ,rozstrz\)'ignięcie sprawy lnie pozbawia stwny iaintere-

- sowanej, która n~e 'brała .udziału w spor.ze , możności dochodzenia 
swoich r·oszczeń w całości 'lub W. tej części, w której nie zostały 
zasądzone. 

. Ad. 59. ' :Sąd 'zawiadamia prokuratQr,a o '~ażdej 'sprawie, w 
której udział jego uważa za ·potrzebny. 

Art. 60. § 1. Prokurator mQże wstąpić do postępowania w 
każdym jego sta·dium. Prokurator nie lest związany z żadną ze 
str<J n. Może on skła'dać o·świadczenia i zgłaszać wniosk1, jakie 
uzna ża ce1owe, .oraz 'przytaczać fakty i dowody na ich potwier
dzenie. Od chwili, kiedy prokurator zgłosił udziaJ w pos tępowa

niu, 'należy .'IDU dor:ęczać pisma 'proces'Owe, ·zawiad·omienia o ter
minach i pO'siedzeniach oraz 'Qrzeczenia 'sądewe. 

. .§ 2. Prokurcator .maie za·skarlŻyć każde orzeczenie sądQwe, 
od ktÓrego służy środek .odwoławc2)Y. Terminy do zaskarżenia 
orzeczeń sądowych, ustanowi~ne dla .stron, Wiążą również pro
kuralora. 

TYTUŁ m. ORGAl\TIZACJE SPOŁECZNE 
·LUDlJ .. PRACUJĄCEGO 

. Art. 61 § 1. W sprawach o roszczenia alimentacyjne .oraz 
o rO'szczenia pra'cownikó~ ze stosunku pracy, jak równieZ o na
prawienie szkód wyniKłyeh~ z wypadku w .zatrudnieniu lub z cho
roby zawodowej , organizacje sp<l łeczne ludu pracującegQ, których 
zadanie nie polega na prowadzeniu działa:lności gospodarczej, 
mogą wytaczać powództwa na rzecz , obywateli. :Wykaz tych ·or-
ga·ni·zacji u-s tala 'Minister ' Sprawiedliw<lści. . 
. § 2. W sprawach wymienionych w paragrafie poprzedzają
cym O'rgani:ncja taka może wstąpić do p~Jstępowan ia w każdym 
jego stadium. 

Ar t. 62.. Do organizacji społecznych wnoszących powództwa 
na rzecz obywateli , j ak również do uczes tnictwa tak ich organi
zacji w postępowa niu dla ochrQl'ry 'praw obywateli, stosuje s i ę 
odpowiednio ,przepisy o .pmkuratorzp.. 

Art. 63. Organiza~je wymienione w ar ~yku'ł-ach poprze,ilzają

cych, .które .nie 'uczestniczą w sprawie, mogą by'ć 'dopuszczone do ' 
· udziału ·w ,pOstępowan iu celem przedstawi'enia 'sądowi 'istotn'ego 
dla sprawy poglądu takich organizacji, · wyrażonego w uchwale 
lub oowiadczeniu ieb należycie umocowany.ch or:ganów. 

TYTUl. IV. STRQN'Y 

DZIAŁ lo ZDOLNGŚC S.ĄDOWA I PROCESOWA 

Art. 64. § 1. Każda osoba fizyczna i .prawtla ma zdolność 

występowa nia w procesie jako strona (zdolność sądowa). _ 
§ 2. Zdolność sądową mają także organizacje społeczne hdu 

pracującego dopuszczone do działania na podstawie obowiązują

cych przepisów, choćby nie posiada~y .,nsobowości prawnej .. 

Art. 65. § 1. Zdolność ' do czynności proce30wych (zd olnoś ć 

procesową) mają osoby fizyczne posiad.a·ją~e . :peŁną zdolność do 
qynności prawnych, osoby prawne oraz otganizacje, ' 0 których 
mowa w artykule ,p O!przedzającym. 

§ 2. Osoba fiĘyczna ograniczona w zdolności do czy.nności 
prawnych ma zdolnoś.ć proc.e~ową w sprawach wynika jąc.ych 

z czyrmości prawnych, k tórych. może dokonywać . samodzielnie. 

Art. 66. Osoba fizyczna nie mająca zdolności pro.c.esowej mo
że podejmować c:z;ynności ,pracesowe tylko ,przez swego przedsta
wiciela ustawowego. 

Art. 67. § 1. Osoby prawne oraz inne .0rganizacJe · 'ma j ą!:e 

zdolność sądową dokonuj ą czynpości procesowych przez or:gar\y 
~pra'wnione tlo działania w ich imieniu.· . 

§ 2. Za Skarb Państwa podejmuje czynności .procesoweor.gan 
państwowej jednostki organizacyjnej, z której dzi·a łalnością wią

ż'e się dochodzone roszczenie, lub organ jednos Lki nadrzęd ne~. 

Art. 68. Przedstawiciel ustawowy i organ, . . o k tÓry m mowa 
w artykule poprzedzającym, mają .obowiązek wy.ka zać 'SWQ,.8 

umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności pl'ocesowej. 

Art. 69. Dla strOIłY nie .~ającej zdolności pro.:esQowe j, k·,óra 
nie ma przeds tawiciela us tawowego,. jak rów..nież dla. s i:r GIlY nie 
mającej organu ' powołanego do jęj , reprezentowania, sąd na wn'.o
~ek ' strony przeciwnej ustanowi 'kuratora, jeżeli strona ta pJode;
m'uje przeciw~o drug·iej .stroI)ie czynność procesową n:e cierpiącą 
zwłoki. . Postanowienie sądu może, zapaść na p'osiedzeniu nie
jawnym. 
. Art:·70. § 1. Jeżeli braki ' w zakresie zdolności sądowej lub 
procesowej aloo w składzie w;aściwych organów dają się uzu
pełnić, sąd wyznaczy w ty;m celu odpowiedni termin. W wyp.ad
kaoh, w których ustanowienie przedstawiciela ustawowego po
winno nastąpić z urzędu, sąd zwraca się o to do właściwego sądu 
opiekuńczego, 

§ 2 .. Sąd może dopuścić tymczasowo do' czynnOŚCi stronę nie 
mającą z'dolności ~ądowej lub procesowej altro osobę nie mającą 

· należytego ustawowego umocowania, z zastrzeżeniem, że prz'ed 
· upływem wyznĘlczonego terminu braki będą uzup'ełnione, a c.zyn-
ności zatwierdzone prze'z powołaną do tego 'Osobę· . 

Art. 71. Jeżeli braków powyższyCh nie można uzupełnić albo 
nie wstały one w wyznaczonym terminie uzupełnione, sąd znie
sie pos tępowanie w zakresie, w jakim jest ono d'Otknięte braka
mi, i w miarę PQtrzeby wyda odpowiednie postanowienie. 

DZIAŁ II. WSPOŁUCZESTNICTWO W SPORZE 

Art. 72. § 1. Kilka osób może w jednej sprawie występować 
w roli. powodów lub pozwanych, jeżeli" przedmiot sporu stanowią: 

1) prawa lub obowiązki im wspólne lub oparte na tej samej pod
stawie f aktycmej i prawnej (współuczestnictwo materialne); 

2) roszczoo ia lub zobowiązania· jednego rodzaju, oparte na jed
nakowej podstawie faktycznej i ~rawnej, jeżeli ponadto wła-
3ciwość sądu jest uzasadniona dla każdego z 'roszczeń lub 
zobowiązań z os,obna, jako też dla wszystkich wspólnie 
(współuczestnictwo formalne). 
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§ 2. ' Jeżeli przeciwko kilku osobom sprawa może toczyć srę 
tylko łącznie (współuczestnictwo konieczne), przepis paragrafu 
poprźedza.iącego stosuje się także do osób, których ud zia ł w spra
wie uzasadniałby jej rozpoznanie przez państwowy ' arbitraż go
spodarczy. 

Art. 73. § 1. ~ażdy współuczestnik działa w imieniu włas

nym. 
§ 2. W wypadku jednak, gdy z istoty spornego stosunku 

prawnego lub z przepisu ustawy wynika, że wyrok dotyczyć ma 
niepodzielnie wszystkich współuczest ników (współuczestnictwo 

jednolite), c'zynności procesowe współuczestników działa jących 

są skuteczne ,wobec nie d Żiał a jących. Do zawarcia ugo{)dy, zrze
czenia się roszczenia albo uznania powództwa po tr zeba zgody 
wszystkich współucze$tników. 

Art. 74. Każdy ze współuczest.ników sporu ma prawo samo-' 
d zieln ie popierać sprawę. Na posiedzen ' e sądowe , w zyw a się 

wszystkich tych współuczestników, co do k tórych sprawa nie jest 
zakończona. 

DZIAŁ nI. INTERWENCJA GŁOWNA I UBOCZNA 

Art. 75. Kto występuje z roszczeniem o rz ecz lub prawo, 
o k tóre sp'rawa toczy się pomiędzy innymi osobam i; może aż do 
zamkn ięcia rozprawy w pierwszej ins tancj i wy~oczy ć powództwo 
o tę rzecz lub prawo przeciw ko ' o ~u stronom przed , sąd, w kb
rym toczy s ' ę sprawa dnterwencja glówha) . 

Art. 76. K to ma in teres prawny w tym, aby sprawa została 
rozstrzygnię ta na korzyść jednej ze stron, może w kai:dym stan :, e 
sprawy aż do zamk n i:;cla rozpra v)'y ,w , drugie j insla ncj i przys tąpić 

co te j str ony (in terwe ncja u boczna). 
Art. 77. ' § 1. Ws~ąpieni e swe do sprawy interwenient ubocz

ny powini e n zgłosić w piśmie, w którym poda, jaki ma j'ntere~ 
prawny we ws tąpieniu i do 'której ze stro.n przystępuje. Pismo to 
nale~y dorę czyć o,:: u stronom. ' 

S 2. l n .erwenlent uJoczny _może ze wstąpieniem do spra wy 
połąc:oy ć dokonanie innej czynności procesowej . 

Art. n . § 1. Kai da ze stron może zgłosić opozycję przeci\;.r
ko wstąp ie niu interw2nien~a u iJOCl.U:=go, jednakże nie póżniej niż 

, przy rozpc,c l~ C ;U , najbliższej rozprawy. 
§ 2. Sąd c ::dali opozyc j ę po przeprowadzeniu co do n iej roz

p'r awy, ,~e :': p , i in :e rwenient uprawdopodobn i, że ma interes pl"aw
ny w e w sląpien-'u d ,') sprawy. 

li 3. Mimo wn\es ien ia opozycji interwenient uboczny bierze 
ud ział w spralvie ., d opóki orzeczE' n ie uwzględ niają ce opozycję nie 

_. stanie si ę prawomoc ne, W razie prawomocnego uwzględ nie n:a 

opozycji czynności in lerwenienta ubocznego uważane będą za 
nieby!e. ' 

Art. 79. Interwenient ubpczny j0s t uprawnio{)ny do w szel
kich c zynności proces'owych d opuszczalnych według slanu spr a
wy. Nie mogą one jednak pozostawać w sprzeczności z czynno
ściami i o świadcz e niam i strony, do której przys tąpił . 

Art. 80. Interwenientowi u~oczne ll~ u należy od ch wili jego 
wstąpienia do sprawy dOff; czać, tak jak stron ;e, zawiado-roienia 
o t er minCl ch i Posiedzeniach sądowych, jako też o{)rzeczenia sądu. 

Art. 81. J eżeli z istoty spornego stos unku prawnego lub 
ź przepisu ustawy wynika, że wyrok w sprawie ma odn ieść bez
po.sr edni sk u tek prawny w stosunku między interwenien te m 
a przec(wnikiem s lrvny , do k tóre j interwenient przy stąpił, do , 
sta nowiska ' in terwen ien ta w procesie stosuje się odpowiednio 
przep isy o współuczestnictwie jednolitym. 

Art. 82. In terwen ient u bocz ny n ie może w stosunku do stro
ny, do której przystąpił , pod n ieść zarzutu, że sprawa zos tała roz
s trzygnię ta blqdnie albo że strona ta prowadziła proces wadliwie, 
chyba że , stan , spr awy w chwil i przystąp ie nia interwenien ta 
uniemożliwił mu korzystan ie ze środków obrony alho że stro,na 
umyślnie ' lub przez n ied balstwo n ie s korzy s t ała ze środków, 

które nie były in terwen ien tovli znaue. 

Art. 83., Za zgc c' ą strc,n in te rwenie nt uboczny może wejść , 

na miejsce ętrony, do k~órej pn.ysląpił. 

DZIAŁ IV. PRZYPOZWANIE 

Att. 84. § 1. Strona, której w r azie n iekorzystnego dla m eJ 
rozstrzygnięcia przysługiwałoby r oszczen ie względem ' osob y trze
ciej albo przeciwko której osoba trzecia mogłaby wystąpić z rosz
czen iem, może zawiadomić taką osobę o toczą~ym , s ię procesi e 
i wezwać ją do wzięcia w nim udział u. 

§ 2. W tym celu st rona wnosi do sądu pismo procesowe 
wskazu~ą ce przyczynę w ezwania i sta n sprawy. Pismo to doręcza ' 

się niezwłocznie o-sobie trzeciej , która , może zgłosić swe przy
s tąpie n i e do strony jako interwenient uboczny. 

Art. 85. Sku tki związane z in terwenc ją uboczną określone 

wart. 82 powsta ją w stosu nku do wezwanego. który nie zgłosił 

przystąpien ia, z chwilą , w które j pr~ystąpienie by}e m,ożli\\fz . 

DZIAŁ V. PEŁNOMOCNICY PROCESOWI · 

Art. 86. Strony i ich organy lub przed stawiciele u stawowi 
mogą działa ć przed sądem osobiście lub przez pełnomocn i ków. 

Art. 87. § 1. P efnomocn ikiem może być adwokat, a ponadto 
współuczestnik sporu, osoba sprawująca zarząd majątku lub 
interes'ów strooy ora z osoba pozostająca ze stroną w stałym st'o:' 
sunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchp d z,i w zakres tego 
zlecen ia, jak również rod zice, małżonek, 'rodzeństwo lub zstępili 

strony oraz 'osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposo
bien ia. 

§ 2. Pełnomocnikiem jednostki gospodarki uspołecznionej lub 
organizacj i SPołe cznej lUDU pracują cego moze , być również radca 
prawny lub inny pz:acownik te j jednostki a lbo jej orga nu nad:' 
rzędnego. Pe łnomocnikiem tych jednostek może być także inny 
ich pracownik lub wyznaczony przez organ nadrzędny pracow
nik tego or ga nu albo innej podległej mu j ednostki. Rl;lda Mini
strów może us talić od rębne zasad y u stanawiania pełnomocn ików 

przez jednostki gospodarki uspołecznionej i organizacje społeczne 
ludu pracujączgo. 

§ 3. W sprawach o usta len ie ojcostwa i o roszczenia alimen
tacyjne pełnomocnikiem może być również przedsta wici e l . wla 
ściwe,go do spraw opieki społecznej organu prezydium rady na
r odowe j oraz organi zacji społecznej ludu pracującego, ma ; ącej 

n a cel u udzielanie pomocy ro{) dzinie. Wykaz organizacji, o{) któ 
rych mo{)wa w paragrafie niniejszym , określa Minister Sprawiedli
wości. 

~ Art. 88. Pełnomocnict~o może być a loo procesowe - bądż 
to ogólne, 'bądż do prowadzenia poszczególnych spr aw - albo do{) 
niek tórych tylko czynności procesowych. 

Art. 89. § 1. Pełnomocn ik obowiązany , jes t przy pier wszej 
czynności procesowej 'dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo 

z podpisem mOCodawcy lub wierzytelny odpis peinomocnictwa. 
Adwokat i r ad ca prawny mogą 'sami uwierzyteln ić odpis udzie
l onego im pełnomocnictwa .' Sąd może w razie wątpliwośc i zażądać 
urzędowego poświadczenia podpisu strony. 

, § 2. W toku sprawy p elnom ocn ictwo może być udz ielone 
u stnie n a posiedzeniu ' sąd u przez oświadczen ie złożone przez stro
nę i wciągnięte do protokołu . 

Art. 90. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje 
pełnomocnictwo osoba przez n i ą upoważniona , z ' wymienieniem , 
przyczyny, dla k tórej str ona sama się n ie podpisała. 

A rt. 91. Pełn omocnictwo procesowe obej muje ,z samego pra
wa umocowanie do : 

l ) wszystkich łączących się ze sprawą czynności , procesowych, 
n ie wyłącza ~ ąc powództwa wzajem nego, skargi o wznowienie 

' postępowania , p odania o .złożenie rew(zji nad zwy czaj n ej i po~ 
s tęp{)wania wywołanego ich wniesieniem, jako t eż wnie
sieniem interwencji głównej przeciwko{) mocodawcy: 

2) wszelkic h cżynn o t ci dotyczą::ych zabezpieczenia i egzekucji ; 
3) ud zielenia d alszego pełnomocnictwa, procesowego adwokato

wi lub rad cy prawnem u; 

'. 
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4) zawarcia ugody, ,zrzeczenia si~ roszczenia albo uznania po-" 
wódz twa, -jeżel i czynności te nie zostały wyłączone w da-
ny~in pełnomocnictwie; " 

, 5) odbioru k,o,sztów procesu od strony przeciwnej. 

, Art. 92. Zakres, czas trwania i sku tki uinocowaniaszerszego 
ni~ . per1f.e)m~cnictwo' pl:0cesowe, jak również umocowanie do po
szczególnych czynnośc i proces.owych, ocenia się według treści peł

n{)[D:0enic ~wa oraz .przepisów 'praI/Va cywilnego. ' 

'Ar t. 93. ·Mocodawca stawający jedn6cześnie z pełnom,ocni
kiem może niezwloczme prostować ,lub odwoływać oświadczenia 
pełnomocnika. 

Art. 94. § 1. Wypowiedzenie ' pe9WmocniCtwa procesowego 
przez m'ocodawcę odnosi skutek prawny w· stosunim do sądu 

z chwilą ,zawiado:miertia go G." tym, w· siqsunkuzaś, do," przeci)V
ni~a :!i ivnY'Cłl ·u<; zes ~rtików ' '''0 z, chwilą dQręczenia im tę.go ;. zaw\a-
domicnia ' prze·z sąd. .!.' .• • 

,, § 2,;· A'dwok·at;' który :<'\vypowiedŻ'Hlł pełnomocn ictwo;' obawią-
/' zany jest działać za stronę " jeszcze przez dWa tygodnie, chyba 'Że , 

mQeodawca zwolni go, od tego obowiązku. Każdy inny p ełno

mocn ik powinien, mimo wyp,owi'edzenia, , działać za mocoda wcę 
pl'Zez ten sam , czas" j e,żeli jest to konieczne do uc hronienia moco-

, dao/cy od, niekorzystnych sK u Lkówprawnych. ' 

Art. 95. Przepis artykułu popi'zedzającego stosuje się odpo
wiedn io di) a"dwokata ustanowionego dla s trony , zwolnionej od 
kosztGW . s ądowych w wypadku zwolnienia go od, obowiązku za
stępowania slr-o ny w procesie. 

Art. 96. W razie śmierci~trony albo u-t raty przez n ią zdol
notci sądowej peinomocnict wo wygasa. Jednakże pełnomocnik 

procęs.owy d ZIała ąż do . czasu zawieszenia postępowania. , 

Art. '97. §, 1. Po wniesien iu pozwu sąd może dopuścić tym 
czasowo do podjęcia nagłącej czynn.ości procesowej osobę nie 
mogącą na razie przedstawić pełnomocn i ctwa. Zarządzen i e to sąd 
może .uzależnić od zabezpi-eczenia kosztow. 

§,"2. ' Sąd wyzna'Czyrównocześnie ' termin, w ciągu którego 
oso.ba działająca ,' bez peŁnomocnictwa .powinna je złożyć albo 
przedstawić · zatwierdz.enie swej czynności przez stronę, Jeżeli ter
min uplynął 'bezsku-tec.znie, sąd . pominie . czynności procesowe tej 
osąby. 'Y ' tym wypa~ku przeciwni1$: m03e żądać od działającego 

bez, um.ocowani'a zwrotu kosztów spowodowanych jego ' tymcza
'sowym dopuszczeniem. 

TYTUŁ V.KOSZTY PROCESU 

DZIAŁ I. ZWROT KOSZTOW PROCESU 

Art. 98. § L Strona przegrywająca .sprawę obowiązana jest 
zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie ko~zty niezbędne do celo
wego 'dochodzenia praw i celowej .olDr.ony (ko,szty p,rocesu). 

§ 2. Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego rrzez 
sbonę .osobiś c i e lub ' przez pełnomocnika, k tóry nie jest adwo
katem; zalicza się po,niesione przez- nią koszty sądowe, kosz ty 
przejazdów 0.0- sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równo
wartość zarobku utraconego wsk Ulek, stawienn ictwa w sądzie. 
'Suma kosz tów przejazdów i równowartość utraconego zarobku 
nie może przekraczać wynagrodzenia jednego a,dwokata wykonll
jącego zawód w siedzibie. sądu pf.0cesowego. 

§ 3. Do n i ezbędnych koszlów procesu strony reprezentowa
'n ej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie i wyda tki jednego 

, adwokata, 'koszty sądowe oraz ko·szty nakazaneg.o przez sąd oso
bistego stawiennictwa strony. 

Ad~ 99. Jednostkom gospodaliki uspołecznionej reprezento
wanym przez rad,cę prawnego zwra ca się koszty w wysokości 

należnej według przepisów o wynagrodzeniu adwokata. \ 

Art. 100. 'W razie częściowego , tylko uwzględnienia żądań 
koszty b,ędąwzajemnie zn iesione lub stosunkowo rozd zielone. 
Sąd może j.edna'k włożyć na jedną ze stron ' obowiązek zwrotu 
wszystkich ' kosz,tów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do , nie-

~nacznej CZęSCI swego' żądania albo gdy określenie należnej, mu 
sumy zależało od wwjemnego obrachunku lub oceny sądu. 

Art. 101. Zwrot ko sztów należy s ię pCtzwanemu pomim!) 
uwzględni enia powództwa, jeżeli n ie dał 'powodu ,do wywczeni~ ' 
spra wy i uznał przy p ie rwszej czynności procesowej żądanie 

pozwu. 
Art. 102. W wypadkach szczególnie uzasau .. ionych sąd moż'e 

zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie 
obciążać jej w ogóle kosz tami. 

Art. 1113. § 1. Niezależnie od wyniku sprawy sąd może wło

żyć na stronę lub interw enien.ta o ::; owiązek zwrotu kO~ztów, w':(
wołanych ich niesumiennym lub oczywiście niewłaśc iwym postę

po.waniem. I , 

§ 2. Dótyczy tó zwła szcza kosztów pows~alych wsku tek uchy-
. lenia się od wyja ś ńi ~~ :· lub ' złożenia . wyj~ ~~ reń n iez~od ny'ch ' 

z pr~wdą: zatajenia' lub';'oPQż~ionegó powo:an ia clowadów. 

..Art. 104: Koszty procesu: w k t6r~m zawarto ugodę; zno~i~ię 
wżajemnie, jeż eli strony nie pos tanowiły inaczej. 

, : . "', . . . . ; . 
Art. 105. § 1. Wspól,uczes tnicy ' sporu zwracają koszty .proce- , 

su w częściach równych. Sąd mo::'e jednak nakazać . zwrot kosztów 
O<ipowiednio do ud zialu każdego ze współuczestników w sprawie, 
jeż eli pod tym względem zachodzą znaczne różn ; ce. . 

§. 2. NCi wspóluczes :n ików sp oru odpowiad a jących ' sol ;darnie 
co do istoty sprawy sąd Ivłoiy solidarny obow;ązek zwrotu kosz
tów. Za koszty wynikłe z czynności procesowych, podjętych przez 
poszczególnych współuczes , n ik ów wyl<'jcznie we własnym in tere
sie, inni współuczestn icy ne odpowi adają 

Art. 10'6. Udział prokurat-o ra w sprawie nie uZ2sadnia za
sądzenia zwrotu kosztów na n ecz Sk~rblJ Państwa ani < od Skar
bu Państwa. 

Art. 107. In terwenient uboczny, do k tórego n ie ma ją za sto- " 
sowa n ia przep isy o współuczestnictwie jednolltym, n:e zwraca 
k-osztów przec iwnikowi strony, ' do której przystąpił. Sąd może 
jednak przyzna c od in terwe'nienta na rzecz wygrywającego ~pra
wę, przeciw nika strony, do k tÓrej interwenient priy stąpił, zwrot 
koszt'ów wywołanych samoistnymi czynnOŚCiami proće50~ymi 
in terweni'en ,a. Sąd może także ' przymać iri ,er~enie;ntowi kos.zty 
l:nte'rwencji od przeciwnika obowiązanego do zwrotu k osztów. ' .. 

Art. 108. § 1. Sąd rozstrzyga o \{osztach w każdym o·rzecze- . 
n iu kOl1czącym sprawę w instancji. " 

./ 
§ 2. Sąd rewizyjny, uchylając zaskarżone orz.eczenie -i prze-

kazując sprawę sądowi pierwszej instancji dD ro zpoznan ia, po
zostawia temu sądowi r-ozstrzygnięcie o koszta,ch instancji od
woławcze ; . 

Art 109. Roszczen ie o zwrot kosztów wygasa, jeśli strona 
na jpóźniPj przed zamknięciem rozpra wy bezpośrednio poprzedza
jącej wydanie orz~czenia nie złoży sądowi spisu k.osztów albo 
nie zgłosi w niosku o pnyznanie kosztów według norm przepisa
nych. Jednakze ,o kosztach należnych sh0nie działającej be.z 
,adwokata sąd orzeka z urzędu. 

Art. 110. Sąd może zasądzić od świadka, biegł'ego, pełn:>
mocnika lub przedstawiciela ustawowego - po ich wysłucha

niu - ~wrot kosztów wywołanych ich rażącą winą. Pos ,anowie
nie sądu moż'e zapaść na posiedzeniu n iejawny~. 

DZIAŁ II. ZWOLNIENIE. OD I):OSZTOW SĄDOWYC:H 

Art. 111. § l. Nie mają obowiązku u.iszcze~ia kosztów są

dowych: 

1) strona dochodząca ustalenia ojcostwa i roszczeń z tym zwią
zanych; 

2) s trona d0chodząca roszczeń alimentacyjnych; 
3) strona , dochodząca n ależności pracownika ze stosunku pracy 

albo naprawienia szkód wynikłych z wypadku w za trudnie
niu albo z choroby zawod,owej; 

4) prokurator; 
5) kur 'ltor, wyzna czony przez sąd orzekający lub przez s ą d opie

kuńczy dla danej sprawy; 
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I 
6) strona, która została zwolniona od kosztów sądowych przez Jednakże na zasadzie tego ustanowienia adwokat strony podej. 

sąd. mu je czynno.ści procesowe nie cierpiące zwłoki. 

§ 2. Za kuratora, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią § 2. Adwokat może z ważnych przyczyn wnosić o zwolnienie 
inaczej, wydatki ponosi tymczasowo strona, dla której kurator go · od obowiązku zastępowania strony w procesie. Rada adw{),~ 

został ustanowiony, a gdyby to nie było możliwe - strona, ktara kacka lub zespół adwokacki zwalniając adwokata wyznaczy jedlo 
swym wnioskiem lub swą czynnością spowodowała ustanli..wienie ,nocześnie innego adwokata. 
kuratora. W 'pozostałych wypadkach wskazanych w paragrafie Art. 120. § 1. Sąd cofnie zwolnienie od kosztów sądowych 
poprzedzający~za strony zwolnione od kosztów sądowych wy- ! ustanowienie adwokata, jeżeli okaże się, że okoliczności, na' 
datki ponosi tymczasowo Skarb Państwa. których podstawie je przyznano, :nie istnialy lub przestały istnieć. 

Art. 112. § 1. Strona, która zostala w całości zwoln iona od W obu wypadkach strona obowiązana jest uiścić wszystkie prze-
kos~tów sądowych, nie wnosi opłat sądowych i nie ponosi wydat- pisane opłaty oraz wynagrodzenie adwokata dla niej ustanowio-
ków, które wykłada za nią Ska~b Państwa. n ego, jednakże w drugim wypadku sąd może obciążyć stronę tym 

§ 2. Sąd może przyznać zwolnienie od koszt.ów sądowych ol?owiązkiem t)iiko częściowo, stosownie do zmiany, jaka nastą-
częściowo. Zasady częściowego zwalniania od kosztów sądowych piła w jej stosunkach. 
określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. § 2. Przepisu powYZszego w części dotyc:t:ącej obowią?ku 

Art. 113 •. § 1. Zwolnienia od koszt.ów sądow'ych domagać się uiszczenia opłat i wynagrodzenia a.dwokata 'nie stosuje się, gdy' 
może osoba fizyczna, która wykaze zaświadczeniem organu admi- przyczyną cofnięcia zwolnienia i ustanowienia' adwokata . jest 
nistracji państwowej, że nie jest w stanie ich ponieść bel: oczywista bezzasadność powództwa · lub obrony, chyba że strona 
uszczerbku utrzymania koniecmego dla siebie i rodziny. Zaświad- podlega ukaraniu w myśl-przepisu pOr:Jiż~zego. 
czeriie powinno obejmować dokładne dane o stanie rodzinnym, § 3. Stronę, która uzyskała zwolnienie od kosztów sądo'-
majątku i dochodach. Od sądu zależy uznanie tego zaświadcze- wych i ustanowienie adwokata na podstawie podania świadomie 
nia za dostaiecznedo zwolnieni·a od kosztów sądowych. . nieprawdziwych okoliczności, sąd skaże na grzywnę , niezależnie 

§ 2. Osobie prawnej, jak również organizacji nie mającej od jej obowiązku uiszczenia wszystkich przepisanych opłat i wy-
osobowości prawnej może być przyznane zwolnienie. od kosztów . nagrodzenia adwokata. 
sądow)'ch, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na te I 

kosz ty. , 
Art. 114. § 1. Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów 

sądowych należy zgłosić na piśmie . lub ustnie do protokołu 

w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. 
§ 2. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania w siedzibie 

tego sądu, może złożyć wn.iosek o przyznanie zwoh;Jienia od kosz
tów sądowych, jako też wniosek o 'ustanowienie dla niej adwo
ka ta w sądzi.e powiatowym miejsca swego zamieszkania. Sąd 

powiatowy prześle niezwłocznie te wnioski właściwemu sądowi. 
. . 

Art. 115. 'Wniosek o przyznanie zwolnienia od kosztów sądo
wych, zgłosz'bnypo raz pierwszy w 'postępowaniu rewizyjnym, sąd. 
r ewizy j-ny ' może przekazać do rożpo:zmania sądowi pierwszej in:
s ta nCji. 

Art. 116. § 1. Sąd może zarzqdzić stosowne docbodze\lie7 
jeżeli na podstawie okoliczności ~prawy lub oświadczeń strony 
przeciwnej poweźm j e, wątpliwości ~o do istotnego stanu maj ąt
kowego . strony domagającej się zwolnienia od kosztów sądowych 
lub z niego korzystającej. 

§ 2. Sąd odmówi zwolnienia od kosztów sądowych stronie ' 
w razie oczywistej bezzasadności jej powództwa lub obrony. 

Art. 117. § 1. S trona zwolnio·na przez sąd od kosztów sądo:' 

wych w całości lub części ma prawo zgłosić wniosek o ustanowie
n ie dla: n iej adwokata. Przepisy art. i14 i 115 stosuje się odpo
wiednio. Sąd uwzględni wniosek, jeżeli udział adwokata w spra
wie 'uzna za potrzebny. O wyznaczeuie adwok.ata sąd zwraca się' 
do właś ciwej r ady adwokackiej lub zespołu adwokackiego mają
cego siedzibę w okręgu sądu orzekającego. Jeże li .adwokat ustano
wiony w ten sposób ma podjąć czynność poza siedzibą sądu orze
kającego, właściwa ra~a adwokacka lub zespół adwokacki na 
\Vniosek ustanowionego adwokata wyznaczy w · razie potrzeby 
adwokata z innej miejscowości. 

§ 2.- Przepis ' paragrafu poprzedzającego stosuje się również 
do strony korzystaj.ącej z ustawowego zwolnienia od kosztów 
sądowych, która zaświadczeni em orga nu administracji państwo
wej wykaże, że nie może bel uszczerbku dla utrzymania swojego 
i r odziny ponieść kosztÓw Wynagrod zenia adwokata. Sąd ' odmówi 
stronie ustanowien ia adwokata w razie oczywis tej bezzasadności 
jej powództwa lub obrony. 

Art. 118. Ustanowien ie adwokata dla strqny zwolniond od 
k osztów S ądowych jest równoznaczne z udzieleniem pełnomoc
nictwa procesowego. 

Art. 119. § 1. Zwolnienie od kosz tÓw sądowych oraz usta
nowienie adwokata wyg"sa ze śmiercią strony, która je uzyskała. 

'Art. 121. Zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie 
adwokata nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów prze- . 
ciwnikowi. 

Art. 122. § 1. Adwokat ustanowiony według przepisów po
przedzających ma prawo -:- Z wyłączeniem strony - ściągnąć 
sumę należną mu tytułem wynagrodzenia i zwrotu wydatków 
z kosztów zasądzonych na rzecz tej strony od przeciwnika. Prze
ciwnik nie może czynić żadnych potrąceń, z wyjątkiem kosztów 
nawzajem mu przyznanych od strony zwolnionej od kosztów są
dow ych. 

§ 2. Na kosztach, przypadających od przeciwnika strony 
zwolnionej od kosztów sądowych , należności adwokah ' ustanowio
n ego według przepisów poprzedzających przysługuje pierwszeń

stwo przed roszczeniami osób trzecich. 

:Art. 123.Postanowienie' o przyznaniu i cofnięCiu zwolnienia 
od kosztów sądowych i ustanowieniu ·adwokata, jak róWni eż 

o włożeniu na stronę obowiązku zapłaty kosztÓw sąd może wydać 
na posiedzeniu niejawnym. , 

Art. 124. Zgłoszenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądo
wych lub ustanowienie adwokata, jak również wniesienie środka 
odwoławczego od odmowy zwolnienia od kosztów sądowyCh nie 
w strzymuje biegu toczącego się pos·tępowania, chyba że chodzi 
o zwolnienie powoda od. kos~tów sądowych na skutek wniosku 
zgloszonego w pozwie lub przed wytoczeniem powództwa. Sąd 
może jednak wstrzyma ć rozpoznanie sprawy aż do prawomocnego 
rozstrzygnięcia wniosku ! w żwiązku z tym ' nie wyznaczać roz
prawy, a wyznaczoną rozprawę odwolać lub Odroczyć. 

TYTUL VI. I PO~TĘPOW ANIE

DZIAŁ l. PRZEPISY OGOLNE 
O CZYNNOSCIACH PROCESOWYCH 

Rozdział l. Pisma proceSOWt 

Art. 125. Pisma procesowe obejmują w.nioski oświadczenia ' 

stron składane poza ' rozprawą. 

.Art 126,. § 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:' 

1) oznaczenie sąd u, do którego jest skierov.ca ne, imię i nn wisko 
lub nazwę stron, ich przedstawicieli u stawowych i pel n omoc
ników; 

2) oznaczenie rorl''l:>,iu pisma; 
3) osnowę wniosku ~r..b oświadczenia oraz dowody na poparcie ' 

przytoczonych okoliczności; 
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4) podpis strony alta iej przedstawiciela ustawowego lub pełno
' mocnika; , 

'5) wymienienie załączników. 
§ 2. Gd;r pismo procesowe , jest pierwszym pism em w SPÓł

Wie', powi:nno: ponadto zawieraĆ' omaczenie zawodu i mIeJsca 
z~mieszkania lub sledziby- stron, ich przedstawicieli ustawowych 
i pdm~mocl'łiki.,..w ()raz przedmIotu sporu, pisma zaś dalsze -
sygnaturę akt. 

§. 3. Do· płsma nareży d:ołąezy~ pelnomocn,ictwo, jeżeli pismo· 
wnosi peŁnomocnik, kt6ry przedtem n ie złożył pełnomocnictwa. 

§ 4. Za stronę, która nie może się- . podp.isac, podpisuJe pismo 
osoba przez ' nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla 
której strona sama się nie podpisała. • 

Art. 127 ... W pismach .procesowych mającyeh na celu przygo-
. tow,mie rozprawy (pisma przygc1;owawcze) należy po:dać zwiężle 

st:'-n sprawy,. wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej. 
i ÓO\\1udów przez nią , pow'El'ł:anych, wreSzcie wskazać dowody, któ
re mają byĆ' przedstawione na rozprawie, lub je załąl:zyc. 

Art. 128 . . Do pisma, pr;;'c.esoweg,o należy dołączyć je.go odpisy· 
i odpisy załączników dla doręczenia, ich uczestniczącym' Vi spra
wie. osobom, a. popad.to, jeżeli w sądzie nie złożono załąezników 

w oryginale, po Jednym odpisie każdego załącznika do aktsądo~ 
wych. 

Art. 129; Strona powołująca się w piśmie na dokument obo
wiąo:ana jest na żądanie prz.eciwnika. złoż,y{: oryginał dokumentu 
w sądzie jeszcze przed ro.zprawą; 

Art. 130. § 1. Jeże lic pismo procesowe nie może otrży.mae pra
widłowego biegu wskutek niezachowąnia warunków formalnych, 
przewodniczący wzywa stronę , pod rygorem zwrócenia pisma, do 
popr awienia lub uzupełnienia go w terminie.' tygodniowym. Mylne 

. o z;naczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności 
nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania 
go w trybie właściwym. 

§ 2,Po bezskutecznYm upływie , terminu przewodniczący 
zwraca pis'mo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje ' żadnych 

s kutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma pr<Jcesowego 
do sądu . 

§ 3. Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie wywołuje 
skutki od chwili jego wnieSIenia. 

§. 4. Zarządzenie przewodniczącego o' z'-VT0cie pozwu doręcza 
Itlę tylko powodowi. 

Rozdział 2. Doręczenia-

Art. 1:11.. § l. Sąd dokonywa doręczeń przez poC'Ltę lub 
przez, wożnych. , ' 

§ 2. Szczegółowy tryb doręczania pism sądowych przez pocztę 
określa rozpor~dzenie Ministra Sprawiedliw<lści wydan~ w po
rozumieniu z Ministrem Lą,czności. 

Art. 132. ~ 1 .. W toku sptawy adwokaci mogą doręczać sobie 
nawzajem pisma bęzpośrednio za potwierdzeniemodbioFU. i ozna
czeniem daty. 

§ 2. Doręczenie adresatowi może nastąpić także przez wręcze
nie mu pisma be~Ęlośredriio' w sekretariacie' sądu. 

Art. 133.§ 1. Jeżeli stroną jest osoba fizyczna, doręczenia 
dokonuje się jej osobiście, a gdy n ie ma ona ' zdolności proce

, sowej - jej prz~dstawicielowi ustawowemU. 
§ 2. Pisma ,procesowe lub orzeczenia dla .osoby prewnej, 

j ak również dla organizacji, która n ie ma osobowości prawnej , 
doręcza się organowi upra wnionem u d:O reprezentowania ich przed 
sądem lub do rąk pracownika upoważnionego do odbioru pism. 

, § 3. Je~eli bIstanow iono pełnomocnika proc.esowego lub, osobę 
uPQwa7nioną do od!:ioru pism sądowych, doręczenia należy 'do
konać t ym osobom. Jednakże państwowej 'jednost ce org.anizacyj~ 

n ej do·ręczenia d'okonywa się- zaws~e · w sposób określony w pa
r agrafie poprzedzającym. 

Art. 134. § 1. W dni ustawowo mnane za wolne od pracy, . ~ . 
' ak o też w porze nocnej doręczać możn a t ylko, \V wyjątko"TY cn 

wypadkach za uprzed nim zarządzeniem prele~a sądu . 

§ 2. Za porę nocną uważa się czas O? godziny dwud.ziestej 
pierwszej do godziriy siódmej. . 

Art. 135. Doręczenia dokonywa się w mieszkaniu, w' miejscu 
,pracy rub tam, gdzie się adresata zastanie. 

Arf. 136. § 1. Strony i ich przedstawiciele maj ą obowiązek: 

zawiadamiać sąd o każdej zmianie swego zamieszkania. 
§ 2: W razie zaniedbania tego obowią,ku pismo sądowe po'

zostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że 
nowy adres jest sądowi znany. C powyzszym 'Ooowiązku i skuf
kadr jego lliedopełnienia sąd powinien pouczyć strorię przy ' 
pierwszym doręczeniu. 

§ 3. Przepisu paragrafu poprzedzającego nie stosuje się do, 
doręczenia , skargi o wznowienie postępowania al'bo rewizji nad
zwyczajnej. 

Art. 137. § 1. Doręczenia iołnierzom zasadniczej' służby woJ
skowej, fUlnkcjon;;lriusz'Om Milicji Obywatelskiej. i SIuźby Wię

ziennej dokonywa s:fę przez ich organy bezposrednio prz~e}ożone. 
§ 2. Doręczenia osobom poz!:'awion;ym WOIllO.śd dokonywa 

się prze:1J zarząd odpowiedniego zakładu. 
Art. 13S. § 1. Jeżeli doręczający nie zastanie adresa:ta w m ie

szkaniu, może doręczyć pismo sądowe d~rosłemu domownikowi, 
a gdyby go nie było - administracji domu, dozorcy domu lub 
sołtysowi, jeżeli osoby te nie są przeciwnikami adresata w spra- , 
wie i ped'ięły się oddania mu pisma. 

§ 2. Dla adresata, któtego doręczający nie zastanie w miejscu 
pracy, można doręczyć pismo osobie upoważnionej do odbioru. 
pism. 

Art. 139. § l. W razie niemożności doręczenia w sposób pr7.e
widziany w artykułach poprzedzających należy złożyć pismo 
w urzędzie. poczt<Jwym lub lokalu prezydium właściwej rady 
narodowej, a zawiadomienie. 0 , tym umieścić na drzwiach mie
szkania adresata lub w skrzynce listowej. 

§ 2. Jeżeli adresat lub jego domownik odmawia przyjęcia 
pisma, pozostawia się je w miejscu doręczenia, a gdyby to- było 

niemożliwe, składa się je- - uprzedzoając o tym -w UIzędzie 
p()Cztowym lub w lok.alu prezydium właściwe'i rady narodowej. 

§ 3. Przepisów paragrafów poprzedzających nie stosuje się. 

gdy adresatem jest państwowa jednostka organizacyjna. 
Art. 140. Pisma procesowe. i orz.eczenia doręcza się w odpi

sach. 
Art. 141. § l. Pełnomocnikowi procesowemu kl1ku osób do,· 

ręcza się jeden egzemplarz pisma i załączników. 

§ 2. Uprawrtlonemu przez kilku współuczestników sporu do 
Qdl:ioru pism sądowych doręcza się po, jednym egzemplarzu dla 
każdego współuczestnika. 

§ 3. Jeżeli iest kilku pełhomocników jednej strony, sąd do
ręcza pismo tylko jednemu z nich. 

Art. 142. § 1. o.dbierający pismo potwierdza odbiór i jegG 
datę własnoręczpym podpisem. Jeżeli tego nie może lub nie 
s:hce udynić, doręczający sam oznacza datę ..... do.ręczenia oraz przy
czyny braku podpisu. 

§ 2. Doręczający stwierdza na potwierdzeniu odbio!,u sposóh 
doręczenia, a na dorę<;zonym piśmie zaznacza. dzień doręczenia • 
i opatruje to stwierdz.enie swoim pOdpisem.. 

Art. 143. Jeżeli stronie, kt6rej miejs.ce pobytu nie jest znane. 
ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołu,j ące 

potrzebę podjęcia obr-any jej praw, doręczenie może do chwili 
z$,łoszenia s ię strony albo .jej ,przedstawicie la lub pełnomocnika 
nastąpić tylko do ' rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby 
zain te r esowanej przez sąd orzekający. 

Art. 144. § l. Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnio
skod awca u~awdopodobni, że miejsce po!: y tu. strony nie j,es.t 
znane. W sprawach o roszczenia alimentacy jne, jak równ ież 

w sprawach o ustalenie ojcostwa i o związane z tym r oszczen ia, ' 
przewodnic7·ący pr: ed us b nowieniem. kuratora przeprowadzi sto
sowne dochod~en ie w celu ustalenia miejsca zamies7.ka nia lub 
poby tu pozwaneg o, 

& 2. O ustanowien iu kuratora przewodniczący' ogłc si pu blicz
n ie w budyn:m sądowym i lokalu prezydium ' w.aściwej rady ' n ~, ro-
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dowej, w sprawach zaś większej wagi, gdy uzna to za potrzebne, 
takie vr prasie. 

~ 3. Z chwilą doręt:zenia . pisma kuratorowi doręczenie staje 
się skuteczne. Sąd może jednak uzależnić skuteczność . doręczenia 
od upływu oznaczonego terminu od chwili' wywIeszenia obwiesz
czenia w budynku sądowym. 

Art. H5. W wypadkach, w których ustanowienie kuratora 
według przepisówpoprzedzającycn nIe jest wymagane, pismo 
doręcza się stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, przez 
wywieszenie w budynku sądowym. Doręczenie t akie staje się 

skuteczne z upływem miesiąca od dnia wywieszenia. 

Art. 146. Przepisy o doręczeniu stronie, której miejsce po
bytu nie jest znane, i ustanDwieniu dla niej kuratora stosuje się 
również do organizacji, 'które nie mają organów albo których 
organy są .nie znane z miejsca pobytu. 

Art. lU. Gdy okaże się, że żądanie ustanowienia kuratora 
lub wywieszenia pisma nie było uzas!ldnione, sąd zarządzi do
ręczenie pisma w sposób właściwy, a w miarę potrzeby zniesie 
na w.niosek stl'ony zainteresowanej PO's _ępowanie przeprQwadz'one 
.r: udziałem kuratora lub po wywieszeniu pisma w budynku są
dowym. 

Rozdział 3. Posiedzenia sądowe 

Art. 148. § 1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, 
posiedzenia sądowe są, jawne" a sąd orzekający roz,poznaje spra
wy n~ rozprawie. 

§ 2. Sąd może skierować sprawę na posie:lzenie jawne i wy
znaczyć rozprawę tak ~e wówczas, gdy sprawa pOlHega .rozpozna
niu na posiedzeniu niejawnym. 

Art. 149. § t. Posiedzenia sr,dowe wyznacza przewodniczący 
z urzędu, ilekroć wymaga tego stan sprawy. 

§ 2. O posiedzeniach jaWnych zawiadamia się strony i osoby 
zainteresowane przez wezwanie lub ogłoszenie podczas posiedze
nia. StronIe nieobecnej na posiedzeniu jawnym należy zawsze 
doręczyć wezwanie ńa nastt;pn'e posiedzenie. Wezwanie powinno 
być doręczone co najmniej na tyd zień przed posiedzeniem. W wy
padkach pilnych termin ten może być śkrócony do trzech dni. 

. Art. 150. W wezwaniu mi posiedzenie oznacza się: 
1) imię, nazw isko i miejsce za,tnieszk ania wezwanego; 
2) sąd oraz m iejsce i czas posiedzenia;' 
'3) s trony i przedmiot sprawy; 
4) cel posiedzenia; 
5) skutki niestawiennictwa. 

Art 151. Posiedzenia sądowe odbywają si~ w budynku są

dowym, a póza tym budynkiem tylko wówCz'as, gdy czynności 
sądowe muszą być wykonane w innym miejscu all::o gdy od
bycie posiedzenia poza budynkiem sądowym ułatwia przeprowa
dzenie sprawy lub przyczynia się znacznie do zaoszczędzenia 

kosztów. 
Art. 152. Na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową maj'l'

poza str<mami i osobami wezwanymi - tylko osoby pełnoletnie . 

Na posiedzenia niejawne maj ą :",stęp tylk-o osoby wezwane. 

Art. 153. § 1. Sąd z urzędu zarządza Odbycie całego posie
dzenia lub jego częśc i przy drzwfach zamkniętych, jeżeli publicz
ne rozpozn anie spraw y zagraża porządkowi publicznemu lub 
moralności albo gdy mogą być u~ awnione okoliczności ot jęte 
,tajemniCą państ"'lcwą lub służbową. , 

§ 2. Sąd może zarządzić . odbycie posiedzenia przy drzwiach 
zamkniętych również n a wniosek strony, jeżeli podane przei': 'n ią 

przyczyny uzna za uzasadnione lub jeżeli I'cztrząsane być mają 

szczegóły życia rodzinnego. Postępowanie dotyczące tego wniosku 
odbywa się przy drzwiach zamkniętych. P.ostanowienie w tym 
przedmiocie sąd og:asza publicznie. 

Art. 154. § 1. Podczas posiedzenia odbywającego się przy 
drzwiach zamkniętYCh mogą być obecni na sali: strony, inter
wenienci uboczni, ich przedstawi ciele ustawowi i pełnomoenicy, 

prokurator ora '~ osoby .zaufa nia po dwIe z każdej strony. 
§ 2. Ogłcszen ie orzeczenia kończącego postępowanie w spra

wie odl:ywa się publicznie. 

Art. 155. § 1. Przewod'niCzący otwiera, prowadzi i zamyka 
posIedzen'ia, udziela głosu, zadaje pytania, upowaznia do zada
wania- pytań P :r..f'lasza . orzeczenia: 

§ 2. Pn;ewooniczący może ottebrać głos, gdy przemaWiający 
go nadużywa, jak r own-iez uchylii: pytanie, jeżeli m:na je .'Za 

niewłaściwe lub zbyteczne. 
Art. f5G. Sąlł nawet na ~godny Wni()sek stron moźe odroczyć 

posiedrenie tylko z ważnej przyczyny. 
AI"t. 157. § ł. Z przebiegu posiedzenia 'jawnego protokolant 

pod k ierunkiem przewodniczącego spisu;e protokół. 

§ 2. Przy wyd awaniu wyroków zaocznych w ystarcza Za,zna
czenie w aktach, że ' pozwany nie stawił. się na pos iedzenie, nie 
żądał przeprowadzenia rozp rawy w swe i nieobecności. i nie złożył 
żadnych wyjaśnień, oraz wzmianka co' do ogłoszenia w yroku. 

§ 3. Z posiedzenia niejawnego spónąd.za siEt notatkę urzędo
wą, ' jeżeli nie wydano orzeczenia. 

Art. 158. § 1. Protokół powinien zawier'al;: 
1) o, naczen ie sądu, miejsca i daty posiedzenia, nazwiska sę

dziów, protoko:lanta. prokuratora, stron, interwenientów, jak 
również obecnych na posiedzeniu przedstaw icieli ustawowych 
i pełnomocników oraz oznaczenie sprawy tud~.iei wzmiankę 

co do jawności; 
2) przebieg posiedzenia, w szczególnoś ci wnioski i twierdzenia 

stron, wyniki postępowania dowodowego, wyrpi€nienie za
rządzeń i orzeczeń wydanych na posiedzeniu oraz slwier
d~enie, czy 7.tlstaly og:oszone; jeżeli sporzą Jzenieodrębnej 

sente ncji orzeczenia nie jest wymagane,( wystarcza zamiesz
czenie w protokole tl"eści samego rozstrzygnięcia; zamiilst 
podania wniosków i twierdzeń można w prolokole p":>wołać -
si ę na pisma przygotowawcze; 

3) c7.ynności s,tron wpływające na rozstrzygnięcie sądu {ugoda, 
zrzeczenie ' się roszczenia, uznani~ powództwa, cofnięcie, zmia
na, rozszerzenie l.ub ograniczenie żądania pOZWU). 
§ 2. Protokół podpisują pn:ewodniczący i protokolant. 
Art. 159. § 1. Przebieg czynności protok-ołowanych . może byt 

uirwalonyz8 pomocą apara·t.ury dźwiękowej , o czym należy przed , 
uruchomieniem .aparatury uprzedzić wszystkie osoby uczes-tniezą

'ce w czynności. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Prokura
torem Generalnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej może okre.; 
ślić sposób używania aparatur iśro ;ków technicznYCh służących 
do utrwalania dżwięku dla ' celów procesowych oraz sposóh ich 
zabezpieczenia, przechowywania i 'odtwarzania dźwię.ku . 

§ 3. Protokół może również być spisany pismem stenogra
fic znym. W tym wypadku protokolant niezwłocznie po zakończe

niu posiedzenia przełoży stenogram na zwykłe pismo, czyniąc 

adnotację, jak~m posługiwał się systemem stenogr:aficznym. 
Art .. 163. Strony mogą żądać spr.ostowania lub uzupełnienia 

protokołu , nie póżn iej jednak jak na następnym posiedzeniu, 
a jeśli idzie o protokół rozprawy, po której zamknięciu nastą

pEo wydanie w yroku - dopóki akta sprawy znaj:: ują się w są

dzie. Od zarządzenia przewodniczącego strony mogą odwołać się 

do sądu w terminie tygodniowym od doręczenia im zarządzenia. 

Art. 161. W toku posiedzenia wnioski, oświa ~ czenia, uzu
pełnien ia i sprostowania wni(jsków i oświadczeń można zamieście 
w załączniku do protokoŁu. G dy stronę zastępuje adwokat lub 
radca prawny, przewodniczący ~oże zażądać złożenia takiego 
załącznika w wyznaczonym terminie. 

Art. 16~. Strony mogą w toku posiedzenia, a jeżeli nie 'były 
obecne, na najbliższym posiedzeniu zwrócić uwagę sąd u na UChy
bienia przepisom postępowania , wnosząc o wpisanie zastrzezenia 
do protokołu. Stronie, k tóra zastrzeżenia niezglosila, nie przy
sługuje prawo powoływania się na taki e uchybienia w dalszy m 
toku postępowania, chyba że chodzi o przepisy postępowania; 

których naruszenie sąti powinien wziąć pod rozwagę 'z urzędu, 
albo że strona uprawdQpodobni, iż nie zgIosiła zastrzeżeń bez 
sw-ojej w iny. 

,Art. 163. § 1. Jeżeli kode~s przewiduje grzywnę 'bez okre
ślenia jej wysokości, . grzywnę wymier.zasię w sumie do trzech 

.' 
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tysięcy złotych. Grzywny- ściąga się w drodze egzekucji sądo-

w ej na r zecz Skarbu Pańs twa. • 

§, 2. Ilekroć kod eks dopuszcza zarządzenie przymusoweg:> 
sprowadzenia lub aresztowania, . stosuje się odpowiednio prze
pisy kod eksu postępowania karnego. 

§ 3. O ukaranie i zastosowanie środków przymusu w sto
!;,unku do żołnierza w czynnej służbie wojskowej, funk cjo n:uiusza 
,Milicji Obywatelskie j i Służby Więzienn ej sąd zwraca się do 
ich władzy przełożonej. 

R:Jzdział 4. Terminy 

Art.. 164. Bieg t erminu wyz.naczonego· przez sąd lub i:h' ,:e
~odniczącc gO (t 2rm in ' sądowy) rozpcczyna się od og łos z en ia 
w ' tym przedmiocie postanowien ia lUb zarządzen ia, a gdy ko

''oeks przE:widuje d oręcz2nie z urzędu - od jego doręczen i a. 
Art. lu5. , §1. Term iny oblicza się według przep:sów prawa 

, cywi-lnego. " 

' § 2. Oddanie pi"sma procesowego 'w pOlsk im urzędzie poczto
wym jest rów noznaczne z ' wniesjeniem g~ do sądu. 

, § 3. , To s"m J dotyczy -, złożenia p isma przez żołnierza : w do
w ódz twie jednostki wojskowe j albo przez osobę pozbawioną 
wolności w adm inis tra cji zakładu karnego oraz przez członka 

załogi polskiego statku morski ego u kapitana statku. 

Art. 166. Przewodriicz ący może z ważnej ,przyczyny przedłu
:żyć lub skró c ić ,term 'n sądowy na wniosek zgłoszony przed upły 

w ,'m terminu, ' nawet 'bez , wysłuchania strony przeciwnej. 

Rozdział 5. UchybienIe przywrócenie terminu 

Art. 167. Czynność procE'sowa podjęta przez stronę po upły

wie terminu jest b ezskuteczna. 
Art. 168. § 1. Jeże li strona nie dokonała \V terminie czyn

ności procesow ej bez swojeJ winy, sąd na jej wniosek postanowi 
przywrócenie terminu. ' 

§ 2. 'przywrócen ie n ie jest dopuszczaln e, jeże li u chybie nie 
t erminu n ie pociąga za sobą ujemnych dla ·strony skutków pro-
cesowych. ' , 

Art. 169; § 1. P inno z wnioski em o przywrócenie term ;nu 
wnosi się do sądu, w którym czynnosć miała być dokonana, 
w ciągu tygodnia - od CZ '1 SU ustania przyczy ny uchybicnia t er-
minu. 

~ 2. W pi śmie tym należy uprawdopodobn i ć okolicznoś ci 
u zasadn ; a-jące wn iosek. - I 

§ 3. R[,wnocźeśnie z wnioskiem strona powinna dokonać 

czynno~ ci procesowej. 
§ 4. Po upł y wie roku od uchybionego t erminu, jego przy~ 

wró cenie jest dopus zczal ne tylko w wypadkach wyjątkowych. 

Art. 170. Niedc puszcz:l lne jest przywrócenie t erm inu do zlo
żenia środka odwoławczego od wyroku orzekającego unieważ

n ienie małżeństwa lub rozw ód albo u stalaj ącego nieistnien ie 
małżeńs twa, je'ż"li choćby jedna ze stron zawarła po uprawo
mocnieniu się wyroku nowy' zw i ązek ma łżeń ski. 

Art. 171. Spóż~ionY lub z mocy ustawy' niedopuszczalny wnio
sek o przywrócenie t erm inu sąd odrzuci na posiedzeniu ni ejaw
onym. 

Art. 172. Zgloszenie wniosku o przywrócenie t e rminu n ie 
w strzymuje pos tępowania w sprawie ani wykonania orze czen ia. 
Sąd może j~ d nak, stosownie do ' okoliczności , ' \vstrzymać postę
powa nie lub wykimanie o'rzeczen ia . Postanowienie może być wy
dane n a posiedzeniu ni ej awnym. W razie uwzględnienia wnio
sku sąd może natyc-hmiast przystąpić do rozpozn an ia sprawy. 

Rózdział 6. :Z;awieszenie postępowan'ia 

Art. 173. Postępowani'e ulega, zawieszeniu z mocy praw a 
w razie ,zaprzest<lnia czynności przez sąd wskutek siły wyżs zej. 

Art. 174. § 1. Sąd zawiesza ~stępowan ie z urzędu: ' 

l) w r azie śmierci strony lub je'jprzedstawiciela ustawowego, 

.----------~--------------------~------

utraty przez n ich_ zdolności procesowej, utraty przez stronę 

zdolności sądowe j lub utraty przez przedstawiciela ustawo~ 

w egJ charakteru takiego przedstawiciela; 
2) j eżeli -w skła d zie organów jednostki organizacyjnej będą

cej stroną zac4bdzą braki uniemożliwiające jej działanie; 
3) 1 jeże li strona lub jej przedstawiciel us tawowy znajduje się 

w miejscowoś ci pozbawione j w skutek nadzwyczajnych wy
d arzeń komunikacji z siedz'ibą sąd u; 

4) jeżeli w s tosunku do stro ny zo s tało wszczęte 

upadłościowe, 'a spór dotyczy przedm iotu 
w skła d masy upadłości . 

postępowanie 

wchodzącego 

§ 2. W wypadk ach w ymien ion ych w pkt 1 i 4 paragr afu 
poprzedzającego zawieszeni e ma skutek od chwili zdarzeil., któ
re je spowodowały. Zdarzen ia t e nie wstrzymują jednak wyda
nia orzeczenia, j e żeli nastąpiły po zamknięciu rozprawy. 

Art. 175. W razie śm ierci pełnomocnika procesowego ,po
stępowc: nie moźe toczyć się dale j dopiero po w ezwaniu strony 
nie stawającej . We zwan ie doręcza się stro nie w miejscu jej rze
czyw is tegtl zamieszkania, zawiadamiając ją równoczesme 
o śm~r ci pełnomocnika procesowego. W wypadku tym nie 
stosuje się a rt. 136 § 2. 

Art. 176. Sąd zawiesi post~powanie na wnios ek spadkopier
cy, jeże li powód dochodzi przeciwko niemu wykonania obowiąz
'ku, n a leżącego do dług6w spadkowych, a ' spadkobierca nie zło

żył jeszcze oswiadczenia o przyjęciu spadku i t ermin do złożenia 
takiego oświadczenia je,szcz'c nie upłynął. 

Art. 177. § 1. Sąd może zawies ić postępowanie z urzędu: 
1) jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego to

czącego się postępowania cywilnego; 
2) j e żeli osoba trzecia wys tąpiła przeciwko obu stronom z in

terwencją główną; 

3) j eżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji 
organu adm inistracji panstwowej; 

4) jeżeli ujawni ~ ię czyn, którego usta lenie w drodze karnej 
/ lub 'dyscyplinarne j mogłoby wywrzeć wpływ na roz,strzyg

nięcie sprawy cywilnej; 
5) w r azie n iestaw iennictwa obu stron na rozprawie" jeżeli 

u~ tawa ąie stanow.i inaczej', oraz w ra zie ,ni estawiennictwa 
powoda, gdy ' powód nie żądał rozpoznania sprawy W jego 
n ieobe cności, a pozwany nie zgłosił ' wnios~u o roZPjJznanie 
sprawy; 

6) jeżeli na skutek braku lub wskaza nia złego adres u powoda 
albo niewskazania przez powoda w wyzn aczonym terminie
a dr esu pozwa nego lub niewykonania przez powoda innych 
zarządz~ń nie można nadać sprawie da-łszego biegu. 

§ 2. Jeżeli postępowanie karne, dyscyplinarne lub admini
stracyj ne nie jc'st jeszcze rozpoczęte, a jego roz ;:JOczęcie zależy 
od , wniosku ,trony, sąd w yznaczy termin , do wszczęcia postępo

wJ.nia, w innych wypadkach może zwrócić s i ę do właściwego 

orga nu. 
Art. 178. Sąd może również zawiesić postępowanie na zgod-

ny wnios?k stron. ' , ' 
Art. 179. §, 1. W wypadku zawieszen ia postępowania. na 

'zgod ny wn ;osek stron albo w sk utek- ich ni estawiennictwa lub 
ni emożnosci nada nia spr'l-wie dalszego b iegu, zawieszenie wstrzy~ 
muje ty"lko bieg tetmlnó\X{ sąd o wych, które bIegn ą dalej dopiero 
z chw.il ą po dj ęcia ' postępowan ia. 

§ 2. We wszystklch innych wypadkach zawiesze nia żadne 

-t erm iny ni e b i egną i za czynają biec dopicro od początku z chwi,· 
lą podjęcia postę powania. Terminy sądowe należy w miarę po
trzeby wyznaczać na nowo. 

§ 3. Podczas zawieszen ia sąd n ie podej muj e żadnych czyn-, 
ności z wyjąt.k iem tych , które mają na celtr podjęcie postępo

w ani a albo zabezpieczenie powódz tw a lub dowodu. Czynności 
,podejmowane pi"zez strony, a nie dotyczą ce tych przedmiotów, 
wywołuj.ą sk utki dopiero z chwilą pOdjęcia postępowania 

Art. 180. Sąd posta nowi pOdjąć postępowanie z urzędu , ' gdy 
ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności: 
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1) w razie śmierci str.ony - z .chwilą zgłoszenia się lub wska
, zania następców prawnych zmarłego albo z' chwilą ustano-
wienia w f! właściwej drodze kuratora spadku; '\ 

2) w razie utraty zdolności sądowej ~ z chwilą ustalenia ogól
nego następcy prawnego; 

3) w razie braku przedstawioie1a ustawowego - z 'chwilą 
jeg.o ustanowienia'; 

4) gdy rozs trzygn ięcie ' sprawy zależy od wyniku innego po
stępowani~ - z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia koń
czącego to poslępowan ie ; sąd może jednak i przedtem, sto
sownie, do okolicznóści, pod j ąć dalsze postępowanie. 

Art. 181. Sąd postanowi podjąć postępowanie na wniosek 
które jkolwiek ze s tron: 
l) gdy postępowanie zostało zawieszone na wniosek spadko

biercy - po złożeniu oświadczenia o przyjęciu 11lb , od nu
ceniu spadku albo po upływie t,erminu do złożenia takiego 
oświadczenia; 

2) w w ypadku zawieszenia na wnios ek obu stron albo wsku 4 

tek niestawiennictwa - nie wcześniej niż po upływie trzech 
mie'si ęCy od zawieszenia, 'j eżeli strony 'we wniosku o za
wiesz·enie n ie oznacz.y!y d it1ższego terminu. 

Art. 182. § 1. Sąd umarza postępowanie zawieszone z przy
czyn wspomnia'nych w pkt 5 ,i 6 § , 1 art. 1 ;n, jak róym lez 
zawieszone na wniosek spadkobiercy, j eże li wniosek o podjęcie 

postępowania nie zosta ł zgłoszony w ciągu lat trzech od daty 
p ostanowienia o za wieszeniu. Ponadto ' sąd umorzy pOstępowa,
nie w razie stwierdzenia braku następcy prawnego strony, k tó
ra utraci.ła ,zdolność sądową, a w każdym r azie po upływie lat 
trzech od d aty postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny. 

§ 2. Umorzenie postępowania zawieszom'go w pierwszej itl
sta ncji nie pozbawia powoda prawa ' pono',vriego wytoczenia po
w ództwa" jednakże poprzedni pozew n ie wywołuje żadnych skut
ków, jakie ustawa wiąże z w ytoczeniem powodztwa. 

§ 3. Umorzenie za wieszonego postępowania w drugiej in
s tancji pow oduje uprawomocn ienie się orzeczenja pierwszej 
instancji, z wyjątkiem spraw o unieważnienie małżeństwa lub 

' o ' rozwód o raz o us talen ie nieis tnien ia małżeństwa, w których 
pos tępowanie umarza s ię wówczas w ca łoś ci. . 

§ 4, Z umorzeniem postępowa nia umarzają się nawzajem 
także koszty stron w danej instancji. 

Art. 133. Postanay.rienie w pr zedmiocie zawieszenia,, ' podję- ' 
cia i ' umorzenia postępowania może zapaść na posiedz.eniu , nie
jawnym. 

DZIAt., II. POSTĘPOW ANIE PRZED SĄDAMI 
PIERWSZEJ INSTANCJI 

Rozdzia.ł 1. ' Postępowa.nie pojednawcze 

Art. 184. Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, 
mogą być uregulowane drogą ugOdy sądowej zawartej przed 
wniesieniem pozwu. , Sąd uzna ugodę za niedopuszczalną, jeżeli 

j ej treść jes t n iezgo,dna z praw em lub zasadami współżycia 

spo łeczn pgo albo rażąco narusza usprawiedliwiony interes j ed
n ej ze stron. 

Art. 185. § 1. O zawezwanie do próby ugodowej - bez ' 
względu na właściwość rzecżową - można zwrócić się do sądu 
powiatowego ogólnie właściwego dla przeciwnika. W wezwaniij 
pależy oznaczyć zwiężle sptawę. 

§ 2, Postępowanie pOjednawcze przeprowadza sąd w skła

dzie jedn oosobowym. 
§ 3. Z posiedzenia spisuje się protokół, a jeżeli doszło do 

ugody, osnowę jej wciąga się do protokołu. Strony podpisują 

ugcdę; niemozność podpisania ' ugody sąd stwierdza w pro to
k<lle. 

Art. 186. § 1. Jeżeli wzywający nie stawi się na posiedze
nie , s ąd na żądanie przeciwnika włoży na t,liego obowiązek zwro
t\.: koszt( w wywołanych próbą ugodową. 

§ 2. ' Jeżeli przeciwnik bez usprawiedliwienia nie stawi się 

na pos iedzenie, sąd na żądanie wzywaj ącego, który wniósł na
stępnie w te j sprawie pozew, uwzględnI koszty wywołanę próbą 
ugOdową W orzeczeniu kończ'ącym pos tępowanie w sprawie. 

Rozdział 2. Pozew 

Art. 181. § 1. Pozew powin ien czynić , zadość 

pisma procesow ~g o, a nadto zawierać: 
warunkom 

l) dokładnie okreś lone żądanie, ' a w sprawach o prawa ma
jątkowe także oznaczenie wa-rtości przedmiotu sporu, chyba 
że przedm iotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna; 

2) przytoczenie okoliczności fakt ycznych uzasadniającl,ch żą

d :=tnie, a w miarę potrzeby uzasadniających również wlaści- I 

WDŚĆ są du. 

§ 2. P ozew m.oże zawierać wnioski o zabezpi~czeniepo-. 
wództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastcw~j wykonal
ności i przeprowadzeriie rozprawy w nieobecności powoda oraz 
w nioski s łużące do przygotowania rozprawy, a w , szczególności 
wnioski o: 

l) w ezwanie na rozprawę wskazanych prżez powoda świadków 
i biegłych ; 

2) dokonanie oględzin; 
• 3) poiecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu 

będącego w jego pooiadaniu, a potrzebnego , do przeprowa
dzenia dowodu, lub przedmiotu oględz.in; 

4) zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, 

urzędach lub u osób trzecich. 

Art. 188. § 1. Strona zwolniona od kosztów sądowych , a dzia::
łaj ąca bez adwokata, może ustnie zgłosić powództwo w sądzie 

właśCiwym lub w sądzie powiatowym swego miejsca zamieszka
nia, chociażby sąd ten nie , był właściwy , d? rozpoznawania' 
sprawy. 

. § 2. Sąd;' stosownie do okoliczn.ości, zwróci ppwodowi uwa
gę bądż na niedopUszczalność poWÓdztwa z , przyczyn torr~'al-
nych, bądź na oczyw istą jego bezzasadność. ' , 

§ 3. W razie zgłoozenia powództwa w· sądzie niewłaściwym 
dD rozpoznania sprawy, sąd ' ten prześle niezwłocznie akta są
dowi właściwemu. 

Art. 189. Powód może żądać ustalen ia przez sąd is tnienia lub 
n ieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym in
teres prawny. 

Ad. 190. Można dochodzić przyszłych powtarzających się 

świadczeń, j ężeli nie sprzeciwia się temu treść łączącego .strony 
stosunku prawnego. 

Art. 191. Powód m.oże dochodzić jednym pozwem kilku 
roszq:eń przeciwko temu samemu pozwanemu, jeżeli nadają się 
one do tego samego trybu postępowania ' oraz jeżeli sąd jest właś
ciwy ze względu na .ogólną wartość Joszczeń, a ponadto -
gdy roszczenia są różnego rodzaju - o tyle tylko, o ile dla 
któregokolwiek z t ych roszczeń n ie jest przewidziane postępowanie 
odrębne ani też nie zachodzi niewłaściwość sądu według prze
p isów o właściwości bez względu na wartość' przedmiotu sporu. 

Art. 192. Z chwilą doręczenia pozwu: 

l) nie można w toku sprawy wszcząć pOmiędzy tymi samymi 
stronami nowego postępowania o to samo roszczenie; , 

2) pozwany może wytoczyć przeciw powodowi powództwo W'll:l

jemne;: 
3) zbycie W toku sprawy rze czy lub prawa, objętych sporem, 

nie ma wpływu na dalszy bieg sprawy; nabywca' może jednak 
wejść na miejsce zbywcy za zezwoleniem strony przeciwnej, 
i to także wówczas, gdy należy do 'osób , których udział 
w sprawie uzasadniałby jej rozpoznanie przez państwowy 

arbitrat g.ospodluczy. 

Art. 193. § 1. Zmiana powództwa Jest dopuszczalna, jeżdi 

nie wpływa na właściwość sądu. 
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§ 2. Jeżeli w myśl przepisu poprzedzającego zmiana nie jest 
dopuszczalna, a pówód zmienia powództwo w ten spos.ób, że wy
stępuje z nowym roszczeniem obok pierwotnego, sąd rozpo
znaje nowe ' roszczenie jako sprawę oddzielną, jeżeli jest dla 
niej rzeCZOWD i miejscowo wł'aściwy, w przeciwnym ZllŚ razie 
przekazuje sprawę sądowi właściw,emu. Gdy jednak zmiana taka 
następuj e w sądzie po.wiat9wym,. należy przekazać całe zmienione 
powództvio ~ądowi woj ewódzkiemu, który dla zmienionego po-
Wództwa jest rzeczowo i miejscowo właściwy. . 

§ . 3. Jeżeli powód występuje z nowym roszczeniem zamiast 
lub obok roszczenia pierwotnego, skutki przewidziane w art y
kule poprzedzającym rozpoczynają s ię z chwilą, w której roszcze
nie to powód zgłosił na rozprawie w obecności pozwanego, w in· . 
nych . z erś wypadkach - z chwilą doręczenia pozwanemu .pisma 
zawierającego zmianę i odpowiadającego wymaganiom pozwu. 

Art .. 194. § 1. Jeżeli okąże' się , że powództwo nie zostało, wuie
sione p rzeciwko osobie, która powim~a być w -·sprawie stroną 
poz}vaną , sąd na wniosek ·powoda lub pozwanego wezwie tę osobę 
dó', wzięl:La udziału w sprawie . 

. . §. 2. Osoba wezwana do wzięcia udżiału w sprawie w cha
rakterze pozwanego może za zgodą obu stron wstąpić w mi ejsce 
pozwa n ·~go, który WÓwczas będzie zwolniony od udziału w spra
w,ie: W razie wyrażenia zgody na' zmianę strony pozwanej, po-o 

....zwany ,może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniQ-. 
sek ' o przyznanie' 'kosztów od strony powodowej, niezależnie od 
póżniejszego wyniku sprawy. ' 

, § 3, Jeżeli okaże się, że powództwo <> to .samo roszczenie 
może być wytoczone przeciwko ' innym jeszcze osobom, które 
nie występują w sprawie w charakterze pozwanych, sąd na 
wniosek powoda może wezwać te osoby do wzięcia udziału 

w sprawie. 
§ 4. Jeżeli wymaga tego ' ochrona własności społeczn"j, 

. wezwania, o którym mowa w § 1 i 3 niniejszego ar.tykułu, sąd 

może dokonać ' z urzędu. 

Art. 195. § '1. Jeżeli okaże się, że ,nie występu j ą w charak
terze powodów 'lub pozwanych wszystkie osoby, k tórych łączny 
udział w sprawie jest koriieczny, sąd wezwie stronę powodową, 

aby ' oznaczyła w wyznaczonym terminie osoby nie biorące udzia
łu w taki sposób, by ich wezwanie lub 'zawiadomienie był-o moż
liwe, a w razie potrzeby, aby wystąpiła z wnioskiem o ustano
wienie kuratora. 

'" § .2 . . Sąd wezwie osoby nie zapozwane do wzięcia udziału 

. w sprawie w charakterze pozwanych. Osoby, których udział 

w sprawie w charakterze powodów jest konieczny, sąd zawia
domi o toczącym się procesie. Osoby te mogą w ciągu dwóch 
tygodni od doręczenia, zawiadomienia przystąpić. do sprawy 
w chara:kterze powodów, 
. Art.- 196. / § l. Jeżeli okaże się, że powództwo zostało wnie

siane nie przez' osobę, która powinna występować w sprawi e 
w charakterze powoda, sąd na wniosek powoda . zawiadomi o to
czącym się procesie osobę przez niego wskazaną. Os·oba ta _może 
w ciągu dwóch tygodni od doręczenia zawiadomienia wstąpić do 
sprawy w chał'akterze powoda. 

§ 2. ~soba zawiadomiona, która zgłosiła przystąpienie do 
sprawy w charakterze powoda, może za zgodą obu stron wstąp:ć 
na miejsce strony powodowej, która wówczas będzie od udziału 
w' sprawie zwolniona. W razie wyrażenia zgody na zmianę strony 
powodowej pozwany inoże w terminie dwutygodniowym złożyć 

- sądowi wniosek o przyznańie 'dotychczasOwych kosztów od osoby, 
która I!0przednio występowała j'ako po~Ć~. 

Art. 197. J:eżeli w sprawie o zwrot świa<!czenia okaże , się, że 

przedmiot świadczenia uległ przepadkowi na rzecz Skarbu ' Pań
stwa na skutek tego, że świadczen i e było spełnione w zamian za 

~. dokonanie czynu zabronionego pr zez ustawę lub sprzecznet(o 
'z zasadami współżycia spolecznego albo w, wykonani'u czynności 

• prawnej mającej-cel sprzeczny z, ustawą lub ' z zasadami współ
życia społecznego, sąd z urzędu zawiadomi o toczącym .się pro
ces"ie prokuratora oraz właściwy do spraw finansowych .organ 
prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej. 

Poza tym siosuje się odpowiednio przepisy artykułu poprzedza:
jącego. 

Art. 198. § 1. Wezwanie do wzięcia udziału w sprawie 
w charakterze pozwanego, dokonane przez sąd zgodnie z artyku
łami . poprzedzającymi, , zastępuje pozwanie. Osobom wezwanym. 
sąd doręczy odpisy pism procesowych i załączników. 

§ 2. Skutki prawne, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem po
wództwą , ,w stosuniw do osób zawiadomionych w myśl artyku-:
łów poprzedzających następują z chwilą przystąpienia tych osób 
do sprawy w charakterze powodów. 

§ 3. Osoby wezwane do wzięciaudzialu w sprawie, a także 

osoby zawiadomione w myśl artykułów poprzedzających o tei:' 
czącym się procesie, k tóre w ter.m inie zgłosiły swe przystąpienie 
do sprawy w charak terze powodów, mogą przy pierwsze j czyn
nościprocesowej żądać powtórzenia do tychczasowego po'stępowa
nia w całoś ci lub w części, stosownie do okoliczno~c i sprawy. 

§ 4. W stosunku do osób wezwanych do wzięcia udziału 
w sprawie i osób zawiadomionych, ktć,r e zgłosiły przystąpienie do 
sprawy, stosuje się odpowiednio przepisy o współuczestnictwie; ' 

Art. 1'99. § 1. Sąd odrzuci pozew: 
1) jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna ; 
2) jeżeli o to samo roszc;:zenie pomiędzy tym i samymi stronami 

spr.awa jest w toku albo z-J s t ała już prawomocnie osądzona; 
3) jeżeli jed na ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli 

powód nie ma zdolności procesowej, a nie d z iała za n iego 
przedsta wiciel ustawowy albo jeżeli w skiaclzie organów jed
nostki organizacyjnej będącej powodem zachodzą braki unie
możliwiające jej działa nie; 

4) j,ei:eli rozs trzygnięcie spra wy należy do ' sądu polubownego. 

§ 2. Z powodu braku zdolności sądowej jednej ze stron albo 
zdolności pro cesowej powod3.i n iedziałania przedstawiciela usta
wowego lub braku w sklad <:: ie organów jednostki organ izacyjnej 
będącej powodem, uniemożliwiającego jej działanie, sąd odrzuc: 
po'zew dop iero wówczas, gdy brak nie będzie uzupełniony zgodn:e 
z przepisami kodeksu. 

§ 3. Odrzucenie pozwu może nas tąpić na posiedzeniu nie
jawnym, 

Art. 200 • . § 1. Sąd, który stwierdzi ' swą niewłaści"vość, prz~
każe sprawę sądowi właściwemu. Posta nowienie sąri u mo~e za
paść na po·siedzeniu n ieja wnym. 

§ 2 .. Sąd, k tóremu sprawa została przekazana, jest związany' 
postanowieniem o przekaza niu sprawy. Nie d otyczy ' to wypadku 
przekazan ia sprawy są:lowi wyższego rz!;du. Sąi ten w razie 
stwierdzenia swej niewłaściwości przekaże spraw~ innemu sądo
wi, który uzna za właściwy, n fe \vy ;ącza ,j ąc sądu przekazu jącegO'; 

§ 3, Czynnośc-i dokonane w sądzie niewła~ciwym pozosta ; ą 

w mocy. 
Art. 201. Jeże li sprawę wszczęto lub· prowadzono w trybie 

niewłaściwym, sąd rozpozna ją w trybie właściwym lub przekaże 
ją wlaściwemusądowi 'do r ozpoznania ' w tak im trysie. 'W wy
padku przekazan ia stosu .: e ,się o:ipo'vviednio przepisy § 2 i :3 arty
kułu poprzed zaj ącego. Każda jednak ' strona może żądać -powtó
rzenia czynności sądu dokonanych bez jej udzialu. 

Art. 202. Zapis na sąd pO ] l~bowny oraz niewłaściwość sądu 

dającą się usunąć za pomocą umowy stron sąd bIerze pod roz
wagę tylko na zarzut pozwan ego, zgłoszony i należycie uzasad
niony przed wo.aniem się . w spór co do istoty sprawy. Inne oko
liczności, które uzasadni ają odrzucenie pozwu, jak również nie
właściwy tryb postępowa n i a, brak. zdolności procesowej pozwa
nego, brak w składzie jego organów lub niedziałanie jego przed
s tawiciela ustawowego sąd b ierze pod rozwagę z urzędu w każ

dym stanie sprawy. 

Art. 21l3. § 1. Pozew może by~ cofnięty bez zezwolenia po
zwanego aż do rozpoczęcia rozprawy. a j eżeli z cofnięci em połą
cz·one jest zrzeczenie się roszczen ia - aż do wydania wyroku . 

§ 2. P ozew cofnięty nie wywołuje żadnYCh skutków. jakie 
ustaw.a wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żąda nie pozwanego 
p;wÓ.d zwraca mu koszty, jeżeli sąd j uż przedtem nie orzekł pra
womocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego. 

/ 
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§ 3. W, razie cofnięciai poz.wu poza, rozprawą prźewodniczący 
odwołu1e wyznacz'Oną; rozprawę, i, o .. c,ofniąciu zawiadam,ia pozwa
nego, który; może w terminie' dwutygodniowym, złożyć sąaowi 
wniosek o· przyzman.ie kosztów. Gdy s,H;uteczno,ść cofnię.cia pozwu
zależy od zgody p.ozwanego, n'iezłożenle' przez niego oświadcze- ' 
nia w tym przoorrW.'Ocie w pow,yższ'y;m terminie uw-aża się za 
wyrażenie zgody. 

§, 4. Sąd uzna, za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, jak rów
nież zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia, jeżeli czynność 
taka jest niezgoona z prawem lub zas'adami ' wspól.życia- spolecz
negp' albo rażąco nar usza usprawiedliwiony interes o,sób, upr.aw
nionych. W.s·zelkie czynn03ci, choćby podjęte pot;a' sądem, dla 
UChylenia się od skutków takiego sprzeciwu są. niewame. 

Art. 2'04. § 1. Powooztv:.o wz~jem~e jest d{)puszczalne,. jeżeli, 
roszczenie' w,zajemne jest w związku z' roszcżeńiem po,woda' lUQ 
nadaje się do potrącenią. Powództwo wzajemne można wy;toc~yć 
bądź w odpo,wiedzi napoz~w, bądŹ' oddzielnie, nie póź'niej jed

' nak ni.i q.a pierwszej rozprawie, albD: w sprzeciwie od', wyrok,u' 
zaocznego. 

§ 2; Pozew wzajemny wnosi się do sądu pozwu, gló,wnego. 
Jeżeli jednak pozew wzajemny podlega rozpoznaniu przez sąd 

wojewóQz'ki,. a sprawa wszczęta- była w' sądzie: p.owiatowym, , sąd 

ten przekazu je całą, sprawę; sądowi właściwemw do rózp,oznania 
powództwa wzajemnego, 

§' 3. Pr~episy ' d'otyczące; pozwu stosuJe się ' od!'>Owioonio do 
pozwu wzajemnego. 

Art. 205. Sąd' powiatowY' może, na, wniosek pozwanego, zło

żony aż do zamknięcia rozprawy, przekazać sprawę sądGwi wo~ 
jewódizk iemu, jeżeli pozwany wytoczył' pIlzeciwko powod'Owi przed 
tym ' sądem . powództwo wplywające na r@szczenie powoda bądi 
dla tego, że ' ma z' nim. z'wiązek, bą.dź. dlatego, że roszc;wnia' s tron 
nadają się do, potrącenia. 

, Ro~dział 3. Rozprawa 

Art. 2 6. Termin, rozpra'wy wyznacza przewodniczący'. Jedn0-
ćze.mie i wyznaczeniem ' pierwszej , rozprawy , zarządza d'O.ręczen i e 
poz:wu i stosownie do potrzeby wyznacza sędziego sprawozdawcę. 

Art~ 207. § 1. Pozwany: może, a j ,eżeli jest nim jednostka 
gos!J'Odarki I.!społecznion€j, ma obowiązek przed pierwszą roz
prawą wnieść odpowie'dź n a poz:, w: 

§ 2. ,W sprawach zawiłych lub rozrachunkowychprzewod
niczący może ' zarząrl.ziĆ przed pierwszą rozprawą wniesienie od
powiedzi na pozew lub także w ' miarę potrzeby wymianę przez 
strony dalszych pism przygotowawczych" , p rzy czym oznaczy 
porząd ek składania pism, termin, w którym pisma należy zło

żyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione. W toku sprawy 
wymianę p;sm może zarządzić sąd. 

Art. 208. § 1. Przewodniczący, stosownie do okolicinośći, 
w y,da przed rozprawą na podstawie pozwu i innych pism proce
sowych zarządzenia mające na celu przygotowanie roz,J rawy. 
przewodniczący może w szczególnoś ci: 

1~ ' wezwać strony do stawienia się na rozprawę osobiście lub 
przez' pełnomocnika; 

2) zażądać na rozprawę od jednostki gospodarki uspołecznio
nej znajdujących się ' li niej dowodów, jeżeli strona Slma 
dowodów tych otrzymać nie może; 

3} wezwać na rozprawę wskazanych przez stronę świadków; 

4)' wez\V'lfć na rozprawę osoby powołane zgodnie przez strony 
na biegłych; 

' 5') zarządzić przedstawienie dokum entów, przedmiotów oględzin, 
ksi2,g" planó.w itd, ' 

§, 2. Przewodniczący może ponadto, w razie koniecznej po
trzeby, zarządzie oględziny jeszcze przed rozprawą. 

Art. 209. ' Każda ze stron może w piśmie procesowym żą

dać pl'zeprowaożenia rozprawy w jej nieobecn ości. 

Art. 210. § 1. Rozpr.awa odbywa s ię w te'n sposób, że po wy
wołaniu sprawy strony - najpierw po;""ód,. a potem pozwany -

zgłaszaJą ustnie, sw.e- żądania, i' wnioski. Ó1'a·z przedstawiają twier:" 
dzenia, i dowody na 'ich p oparcie. Strony mogą ponadto. wska,'
zywać pOdstawy prawne, swyCh: żą~ń, i wniosków, Na- żą}ianie 

proktu·atora, sąd, udziela ' mu. głosu w każd~m sta-nie rozprawy,';, 
al't. 62 nie stosuje s-ię, 

, ,§ 2. Każda ze s~ron oc owiązana jest do złozenia oświadczenia" 
co do twierdzel'i strony przeciwnej, dotyczących okolicznOŚCi fak
tycznych. 

§ 3. Eo.nadto. rozprawa obei,muje, stosownie do. okoliczności. 

postępowanie dowodowe i roztrząsanie jego wyników. 

Art. 211. W r.azie nieobec,no.ś ci. strony na rozprawie prz,ewod-; 
niczący lub wyz:naczony przez niego sę,dzia spr.awoz.dawca, przecL
staM(ia jej, wnios~i,. twjer,dzenia i dowody. znajd,uiąc.e ~ię : Vi , ą ~,.tach 

sprawy. 
Art. 212. Prżewodniczący, j~żelL to mQżliw~; ' Jeszcze ' przed' 

wszczęciem postĘpowania ' dOWOdowego powinien przez zadawanie 
pytań stronom us ';alic, jakie z istófnych okolicznośi::'i sprawy są 
między 'nimi sporne, i dążjć' d'o ich wyjaśnierrla: W razie' p"trzeby' ; 
udziela stronom odpowiE:dnich pouczeń r wSkazówek-,a stosownie , 
do okoliczności zwraca im uwagę na' celowość ustan'owienia peł
nomocnika procesowego. 

Art. 213. § 1. W celu lj.zupełnienia lub wYJasmenia twierdzeń 
stron sąd może zarządzić odpowiednie dochodzenie. Fakty pow
szechnie znane sąd bierze 'pod uwagę na\vet bez powołania się 

stron. 
§ 2. Sąd nie jest żwiązany' uznaniem pozwu. lVlloże' jednalt 

poprze~tać na uznaniu, jeżeli zn.addUje· ono. tizasadnienie w oko
licznościach s ')rawy. 

Art. 214. Rozprawa, ulega odroczenlu, jeżeli sąd stwievdzi'-nie
prawidłow{}ść w ' doręczeniu ~ezwania &1'&, jeżeli> Iłieoecuność 
strony jest wy"';'ołana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną 
znaną sądow.i' przeszkodą, której nie można p-rzezwyciężyc. 

Art; 215. Rozprawa uiega odroczeniu, jeżeli sąd' post'unowi 
wezwać do wzięcia udział'u w sprawie rub zawiadomić o toczącym 
się ' procesie ośo.bY, które ' dotychczas w postę~wanii.t Ii'ie w y~ ~ę
powały w charakterze powoo'ów' iub pozwanych: 

Art. 216. Sąd , może w celudokł'adniejszego wyjaśnienia sta: 
nu sprawy zarządzić. s tawienie się stron lub' jednej z nich oso hi
ście 'albo przez p,elnomocnika. 

Art 217: § 1. St1'011a może az do zamknięda' rozprawy przy
t aczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swych 
wnios\<'ów lub dl,a odparc ia wniosków i twierdzeń strony prze
Ciwnej, z zas·trzeżeniem niekorzystnych skutków, jak'ie w.edług 

prZEpisów niniejszego k\odeks,u mogą dla niej wyniknąć z dzia
łania na zwło.kę lub n-i'ezastosowania się do zarządzeń P'l'zewoci'ni
czącego i postanowień sądU. , 

§ 2. Sąd, p Qminie środki , dowodowe, jeżeli 'okoLiczności spor
ne zostały ju'ż dostatecznie wyjaśnione lub jeżeli strona powołuje 
dowody jedynie dla zwłoki. 

Art. "2:18, Sąd może zarządz ić ' oddzielną' rozprawę co. do. poz
wu głównego i wzajemnego, jako t~ż' co do jednego z kilku ro~ 

szcz€ń połączonych w jednym pozwie; bądz to głównym, bądź 
wZ3jemnym, albo w stosunku do poszczególnych współ.uczestmi

ków. 
Art. 219. Sąd mo~e zarządzić połącz.enie kilku oddzietnych ' 

spraw toczących się przed nim w celu ich łącznego r07.poznania 
lub także rozstrzygnięcia, jeżeli są one ' ze sobą w związku lub 
mogły być objęte jednym pozwem. 

Art. 220. Sąd może ograniczyć rozprawę ' do poszczególnYCh za
rzutów~ lub zagadnień wstępnych. 

Art. 221. Pozwany nie może odmówić wdania się w spór- co 
do istoty sprawy, chociaż wniósł zarzuty formalne. 

Art. 222. Oddalając zarzuty, których uwzględnienie uzas-ad,. 
niałoby odrzucenie p ozwu, sąd wyda oddzielne postanowienie 
i może wstrzymać dalsze rozpoznanie' sprawy, aż do uprawomoc
n ienia się tego postanowienia. Oddalenie innych zarzutów for
malnych sąd stwierdza w uzasadnieniu orzeczeni~ kończącego 

postępowanie, przytaczając powody rozstrzygnięcia. 

" 
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Art. 223. § 1. Przewodniczący ,powinien we właściwej chwili 
skłaniać strony do pojednania, zwłasżcza na pierwszym posiedie
niu, po wstępnym wyjaśnjeniu stanowiska stron. Os now a ugody 
zawartej przed sądem p owinna być wciągnięta dopr otokolu roz
p r awy i stwierdzona podpisami stron. Niemożność podpisania sąd 
stwierdzi w p i'otokole. 

§ 2. Przepis art. 203 § 4 stosuje się odpowiednio. 

Art. 224. § 1. Przewodniczący zamyka rozprawę, gdy sąd 

u zna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną: Przed zamknięciem roz
p rawy p ;'zewodniczą cy udziela g'losu stronom. 

§ 2. Można zamknąć rozprawę również w wypadku, gdy ma 
być przeprowadzony , jeszcze dowód p rzez sędziego wyznaczonego 

lub prz~z sąd wezwany allx> gdY' ma by ć przeprowadzony ~owód 
'z ak t lu 'Q wyj aśnień organów pails.twowych, a . 'ro zprawę co do 
't YCi1 dó~odów sąd uzn a za _zbyteczną. '-

I 
Ad. 225. Sąd może zamkniętą . rozprawę otworzyć na 110WO. 

,AFt., ,226; , Od za rządzeń przewodniczącego wydanych w toku 
rozprawy .. s ,1'ony. mogą odwołać się do sądU. 

DZIAŁ III. DOWODY 

Rozdział 1. Przedmiot ocena downdów 

Art. 227. Przedmiotem dowodu są fakty mające dla roz
strzygnięcia sprawy i ~to tne znaczenie. 

' Art. 228. § 1. Fiakty powszechnie znane nie wymagają do
wod'u. 

.../§ 2. To samo dotyczy faktów znanych sądowi urzędowo, 

jednakże sąd powiuien na rozprawle zwrócić na nie uwagę 

s tron. 
A rt. 229. Nie wymagają równ ież- dowodu fakty przyznane 

w toku postępowani a przez stronę przeciwnl jeżeli przyznanie 
nie Budzi wątpl iwości co do swej zgOdności z rzeczywistym sta
n em rzeczy. 

Art. 230. Gdy strona ' nie ' w ypowie się co do twierdzeń stro
; n y ,,· prze.ciwnej .o faktach , sąd, maj ąc na uw adze wy niki całej 

' r ozprawy , może fakty te uznać za przyznane. 

Art. 231. Sąd może u.znaĆ' za ustalone fakty ma.iące is totne 
znaczenie dla rClzs trzygnięcia spi'awy, jeżeli wniosek taki rnoż
na wyprowadzić z innych usta lonych faktów (domniemanie fak
·tyczne). 

Art. 232, ,Strony są obowiązane wskazać !lowody potrzebne 
do rozstrzygnięcia sprawy. Sąd może jednak dopuścić dowód 
nie' wskazany przez strony; może także dla us talenia k oniecz
nych dowod ów zarząclzić odpowiednie dochodzenie. 

Art. 233. § 1. Sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów we
dług własnego przekona l1la, na podstawie wszechstronnego rbz
ważen ia zebr a n ego materiału. 

§ 2. Sąd oceni na t ej s ~mej podstaw ie', jakie zn aczenie 'na
d ać odmowie przeds taw ienia przez · stron·ę dowodu łubprzeszko
dom stawia nym przez nią w jego p rze prowadzen iu ' wbrew po-
s ta"n()\vi en iusądu. I 

Art. 234. Domniem a nia us tąnowione p rzez prawo (domnie-
m an ia p raw ne) wiążą sąd; mogą być jec;n a k obaloąe , il ekroć 

u staw a teg o nie wyłącza . 

Rozdział 2.Posfępowanie dowodowe 
, /' 

Oddzi a ł 1. Przepi sy ogólne 

Art. 235. PostE:po'.van ie dow odowe Odbywa się przed sądem 
orzekającym , ch .\ b a że spr zeciwia s ię temu ch a rakter dowod u 
albo wzgląd na poważne ni edogodności lub ńiewsp :)łmi erność kosz
tóww stos un k u do p rzed m iotu sporu. W takich w ypadkach sad 
orzek3 jący zleci prze prowadzenie dowod u je j n em u ze swych 
członków (sędzia wyzn aczony) albo innemu sądowi (sąd w ezwa
ny). 

Art. 236. W postanowieniu o przeprowadzeniu dowodu sąd 

oznaczy fakty pOdlegają ce stwierdzeniu, ' środek dowodOWY i -
stosownie do okoliczności - sędziego lu b sąd , który ma do
wód przeprowadzić, a ponadto, j eżeli to jest możliwe , ' termin 
i miej sce p rzeprowadzenia dowodu. Wyznaczając~ sędziego, sąd 

może pozootawie mu o.znaczenie terminu p r zeprowadzenia do
wodu. 

·Art. 237. Niestawiennictwo stron na term in nie wstrzymuje 
przeprowadzenia dowodu, chyba że obecność st.ron lub jednej 
z nich okaże się k onieczna. 

Art. 238 . . § 1. Protokół . zawierający prze bieg postępowan i a 

dowodowego przed sędzią wyznaczon ym lub przed sądem wezwa
nym podpisu ją, oprócz s:;dziego i protokoianta, także osoby prze-
słucha ne oraz strony, 'j~żeli 'są obec~e . · . . , , ' 

§ 2. Odmowę ' lu b niemo~ność podpisania -stwierdta się 
w p rotokole. 

Art. 239. S~dzia wyznaczony i ' sąd wezwany mają w zakre
sie zleconego im pos tępowania dow odowego prawa p rzewodni
czącego i prawa s'ądu orzeka jącego. Na i~ł1 UC hy bienia stron3' 
mogą zwrócić uwagę s ądu nie. później niż na najbliższej roz
p rawie. 

Ar t. 240. §. 1. Sąd nie jest związany swym postanowieni em 
d?,,,,:,odowym i może je stos'ownie do okoliczności uchylić lub 
zmIenić nawet na p :)s i ~dzeniu niejawn ym. 

§ 2. Sędzia wyznaczony i sąd wezwańy mogą uzupełnić na 
wniGsi',Jc strony post anowienie sądu orzeka ja,cego przez prze
sł uchanie nowych świadków na fakty wsfiazarie w tym pc ~ta

nowieniu. 
Art. 241. Sąd orzeka j ący może zar,:ądzić powtórzenie lub U7·U' . 

pełnienie postępowania dowodowego. 

Art. 242. Jeżeli postępowanie dowodo\ve napotyka przesz
kody o nieokreślonym czasie . trwania , sąd może - oznaczy ć te r" . 
m in, - po którego upływie dowód może być przeprowadzony tyl
ko wówczas, gdy nie spowoduje to zwłoki w postępowaniu. 

Art. 243. Za chowanie szczegółowych p rzepisów o ' postęPowa
niu dowodowym nie .iest konieczne , ilekroć ustawa .. przewiduje 
uprJwdopodobnienie żamiast dowodu. 

(' d d z i a ł 2. D o k u m e n t y 

Art. 244. 1. Dokum en ty urzędow e, sporządzone w prze-
pisa ne.i for mie przez pcwolane do tego organy państwowe wic" . 
zakres ie dzi ałania, stanow ią dowód tego , co zostało w nich urzę

dowo zaświadczon e . 

§ 2. Przepis paragrafu poprzedzaj ącego stosuje się odpowied
nio do dokumentów urzędowych sp;Jrządzonyd1 przez organizacje 
zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i in ne orga niza-cje społecz

ne ludu pracującego w zal' resie poruczonyCh im przez ustawę 

spraw z d ziedziny administracji państwowej. 

Art. 245. Dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, 
która go podpisała , złożyła oświadczenie zawarte w dok umencie. 

Art. 246. Jeżeli w.tawa lub umow a st ron wymaga dla c~yn
nośc i prawnej zachowa niet fo r my pisemn ej , dowód ze ś\\Iiadk6w 

lub z przesłuchania str on w s praw ie między uczest nikam i tej 
czynnOści na fakt jej dokonania .iest dopuszczalny w wypadku , ' 
gdy dokument obe jmu .iący czynność został zagubiony, zniszczony 
l u b za bra ny przez osobę trze'cią ; a .ieżeli forma p isemna była ' za
s : rzeżona tylko db ce lów dowodowyc h, także w wypadkach okre· 
ślonych w kode ks ie cywilnym. , 

Ar t. 247. Dow(; d Z'i' świadków 'lub z przesłu chania s ~. ron · prze
ciwko osnowie lub pO na d osnowę dokumentu obejmującego czyn
ność prawną mMe byc d op:.Jszczony między uczestnikami t ej czyn
nOSCI tylko w w ypadkach, gdy nie doprowad zi to do obej ścia 

przepi<ów o for m ie zastrzE'żonej pod r ygorem nieważności i gd y 
ze względu n a szczegó lne okoliczności sp,n ", y s ą d uzna to za \to-
nieczne. 

Art. 248. § 1. K;o)żd y obowiązany Jest przedstawiĆ na .. za':zą~ 
dzenie sądu w oznaczonym term inie i miejscu dokument znajdu-
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jącysię w jego posiadaniu i stanowiący dow ód faktu btotnego 
' dla róz~trzygnięcia sprawy, chyba ze , dokument zawiera ta~em

nicę państwową. 
§ 2, Od powyższego obowiązku moze uchylić się t en, kto co 

do okoliczności objętych treścią dokumentu mógl'\,;y jako świadek 

oGmówić zeznania a lbo kto posiada dOt:llment w imieniu 0300y 
trzeciej , k tóra mogłaby z ta l> ,ch s i\m ;;ch przyczyn sp~zec iwić ~ię 

' p rzeds tawieniu dokumelHl!, ,Jednakże i ,w j wczas n ie można od
mówić prze,cistaw.:enia dokurr.entu, gdy jego posiadacz lub osoba 
trzecia cbowiązani są do tego względem chociazby jednej ze stron 
albo gdy dokument wystawiony jest w interesie strony, która 
ząda przeprowadzenia dowodu'. strona nie może ponadto odmó',\'ić 
przeds tawienia dokument\.!, jcżeli .szk oda, na którą byłaby przez 
to narażona, polega na przegrani u. p rocesu. 

Art. 249. § 1. W sprawach dotyczących przedsiębiors twa han
dlowego lub przemysło,:\'ego, w razie powołania się jednej ze stron 
na ks ięgi i dokumenty przedsiębiorstwa, należy je przedstawić 

~ądo\V i , jeżeli s,ąd uzna wyciąg za niewystarczający . 
• § 2. Gdy zachodzi istotna trudność w dost~rczeniu ksiąg do 

sądu, sąd może przejrzeĆ je na mie; sclI lub żlecić sędziemu wy
zn aczonemu ich prz~jrzenie i sporządzenie niezbędnYCh wycią
gów. 

Art. 250. § 1. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu 
państwowego, wystarczy przedstawi~ urzędowo poświadczony 
przez t en ,organ . octpislubwyciągz dokumentu. Udzielenia od
p isu lub wyciągu zażąda sąd, jeżeli strona 'sama uzyskać go nie 

: mOŻ2. 

§ 2. Gdy sąd , uzna za konieczne przejrzenie oryginału doku
ment u, może zarządzić, by go dostarczono na rozprawę, albo 
przej rzeć go na: miejscu przez sędziego wyznaczonego lub przez 
cały s '~ ład ' sądu. 

1\rt. 251. Za nieuzasadnioną odl1lowę przedstawienia doku
m entu ,p r zez osobę trzecią sąd, po wysłuchaniu jej oraz stron co 
d o zas"d noś9i odmowy, skaże os obę trzecią na grzywnę. Osoba 
t rzecia ma prawo żądać zwrot u wydatków połączonych z przed-
si a'wlen;em dokumentu. ' 

Art. 2;;2. '$t rona, która zaprzecza prawdziwości dokumentu 
urzę::owego albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczen ia orga
nu, ód ,któr~go dok ument ten pochodzi, są niezgodae z prawdą, 
p owinna okoliczności te udOWodnić. ' 

Art. 253. Jeż~li s trona zaprzecza prawdziwości dokumentu pry
w atnego albo twierdzi, że zawarte w nim oświadczenie osoby, 
k tóra je podpisała, od Iliej nie pochodzi,obowiązana jest okolicz- ' 

' no ści te udowod~ić. Jeżeli jednak spór' dotyczy dokumentu pry
w at nego pochodzącego od innej osoby niż strona zaprzeczająca, 

prawdziwość dokumentu powinna udowodnić strona, która chce 
z ' niego skorzystać. 

, Art. 254. ,§ 1. Badania prawdziwości pisma dokonuje się 

z udz.ałem lub bez udziału bległy'ch, zwłaszcza pr zez porównanie 
pisma ,rla zakwestionowanym dokumencie z -pismem tej samej 
oscby na iimych dokumentach niewątpliwie prawdziwych. Sąd 

w raz 'e potrzeby może wezwać ' osobę, od której pismo ,pochO-
0 7i, na termin wyznaczony, w celu 'napisania podyktowanych 

' jej wyrazów. 
§ 2. Od obowiązku złożenia próby pisma zwolniony jest ten, 

kto na zapytanie, ' czy pisma na -dokumencie jest prawdziwe, 
móg1by jako świadek odmówić zeznania. ' 

.§ 3. Sąd może zastosować do osoby trzeciej , która nie wy
konała zarządzeń sądu wydanych w myśl paragrafów poprzedza- , 
j ących, takie same środki przymusówe, j'ak wobec świadków. 

§ 4. Osoba trzecia może na równi ze świadkiem żądać zwro
tu, wydatków koniec,znych związanych ze stawiennictwem do sądu, 
a ponadto wy'nagrodzenia za utratę zarobku. 

Art. 255. Strona, kt,óra w złej wierze lub lekkomyślnie zgło
siła zarzuty przewidziane wart. 252 i 253, podlega karze 
grzywny. 

Art. 256. Sąd może zażądać, aby dokument w języku obcym 
był przełożony przez tłu~ac~a przysięgłego. 

Art. 257. !Sąd oceni na podstawie okoliczności poszczególnego ' 
wypadku, czy i o ile dok ument zachowuje moc dowodową ' pomi
mo przeKreśleń , podskrobań lub innych uszkodzeń. 

O d d z i a ł 3. Z e z n a n i a ś w i a d k ó w 

Art. 258. Strona powołująca się na dowód ze świadków 

obowiązana jest dokładnie oznaczyć fakty, które mają ,tyć ze- , 
znaniami pc szczególnych świadków stwierdzone, i wS :i.azać , 

świadków, tak by wezwanie ich do sądu było możliwe. 

Art. 259. Św'i adkami nie mogą być: 
l) osoby niezdolne' do spostrzegania lub komunikowania swych, 

spos trceżeń; 
2) wojskowi i .'urż~dnicy nie z~lnieni od zachowariia tajemnl cy 

służbowej, jeżeli ich zeznanie miałoby być połączone z Jej 
naruszeniem; 

3) przedstawiciele ustawowi stron oraz osoby, które mogą być 
przesłuchane w charakterze strony jako organy osób.y ' praV'{
nej lub innej organizacji mającej Zdolność sądową; 

4) współuczestnicy jednolici. 

Art. 2€O. Współuc:?:estn ik sporu, nie będący współuczestni

k iem jednolitym, mbże być świadkiem: co do faktów dotyczących , 
wyłącznie innego współuczestnika. 

Art. 26L § 1. Nikt n ie ma prawa odmówić zeznań w charak ... 
terze świadka, z wyjątkiem małżonków ' stron, ich wstępnych, 

zstępnych i rodzeństwa oraz pow:nowatych w tej samej' linii lub 
stopniu, jak również osób pozosta jących ze stronami w stosunku 
przysposobienia. Prawo ,odmowy zeznań trwa po u staniu mał
żeństwa lub rozwiązaniu s,tosunku przysposobienia. Jednakże od
mowa zeznań nie jest dopus:o:czalna w sprawach o prawa stanu, 
z wy;ątkiem ..sprawo rozwód. 

§ 2. Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane . mu py
tanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego blisk ich, 
wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzia lność 

karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę ma Jątkową ' 
a.lbo jeżeli ze znanie miałoby być połączone z pogwałce'niem ' istot
n,ej ta ~eronicy ,zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań --eo 

do faktów powierzonych mu na spowiedzi. 
Art. 262. Sąd, wzywając świ adka, wymieni w wezw aniu imię, 

nazwisko i, zamieszk anie wezwanego, miejscę i czas przesJuch,a
nia, nazwiska stron i przedmiot sprawy oraz zwięzłą osnc wę 

przepisów o karach za pogwałcenie obowiązków świadka, a po
nadto o zwrocie wyda tków koniecznych, związanych ze s taWIen
nictwem do sądu', oraz o w ynagrodzeniu za utratę zarobku. 

Art. 263. Przes łuchanie o,sób dotkniętych chorobą lub ka
lectwEm odbywa się w miejscu, gdzie przebywają, jeżeli ,nie 
mogą go, opuścić. 

Art. 264. Kolej ność przesłuchanh świadków oznacza przewod
niczący. Świadkowie, którzy nie złożyli jeszcze zeznań, nie mogą 
być obecni przy przesłucha niu innych świadków . 

Art. 265. § 1. Do przesłuchania świadka n ie władającego 

dosta tecznie językiem polskim s ą d może przybrać tłumacza. 

§ 2. Do tłumaczy stosuje się odpowiedn io przepisy o b.ieg
łych. Pra cownik or ganów wymiaru sprawiedliwości może. pełnić 

obowiązki tłumacza bez skcadania przyrzeczenia, lecz z powo- ' 
łaniem się na ślubowanie służtowe. 

Art. 266. § J. Przed przesłuchaniem świadka uprzedza się 

go" o prawie odmowy zeznań i odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywych zeznań. ' ' 

§ ' 2. Ptzesłu~hanie rozpoczyna się od zadania świadkowi 
pytań dotyczących jego osoby oraz stosunku do' stron. 

§ 3. Jeżeli świadek ma składać zeznania, przewodniczący 

odbiera od, niego przyrzeczenie, po pouczeniu go o zhaczeniu 
tego akt.u. 

Art. 267. Nie składają przyrzeczenia świadkowie małoletni, 
którzy nie ukończyli lat siedemnastu, oraz osoby , skazane wyro
k iem prawomocnym za fałszywe zeznania. Inni świa;' kowie mO<4ą 
być za zgodą stron zWolnieni przez sąd od złożenia przyrzeczenia . 

.. / 
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Art. 268. Brzmienie przyrzeczenia jest następujące: "Swiado
.my znaczenia mych słów i odpowiedz-ialności przed prawem' 
przyrzekam uroczyście, że będę mówił szczerą prawdę, niczego 
nie ukrywając .z t~gO, co mi jest wiadome". 

Art. 269. § 1. Świadek składa przyrzeczenie, powtarzając 

za sędzią lub odczytując na glos tekst przyrzeczenia, przy czym 
, wszyscy - nie wyłączając sędziów - stoją. 

§ 2. Niemi l głusi składają przyrzec.zenie priez podpisanie 
jego tekstu 'lub przy pomocy biegłego. 

Art. 270. W razie powtórnego przesłuchania świadka 'przy
pomina mu się poprzednio złożone przyrzeczenie. 

Art. 271. ' § 1. , Świadek składa zeznanie ustnie, zaciynając od ' 
odpowiedzi na pytania przewodniczącego, co ' i z jakiego źród ła 
wiadomo mu w sprawie, po czym sędziowie i . strony mogą 
w tymże przedmiocie zadawaĆ" mu pytania. 

§ 2. Niemi i głusi składają zeznania na piśmie lub przy 
pomocy biegłego. 

Art. 272. Świadkowie, których zeznania przeczą sobie wza
jemnie, mogą być konfrontowani. 

Art. 273. § 1. Zeznanie świadka, po zapisaniu do protokołu, 
będzie mu' oci.czytane .j stosownie do okoliczności na podstawie 
jego uwag uzupełnione Tub sprostowane. 

§ 2. Świadek może oddalić się z sądu nie wcześnie.j niż po 
uzyskaniu na to zezwolenia przewodniczącego. 

Art. 274. § 1. Za nie usprawiedlrwione niestawiennictwo sąd 
,każe świadka na grzywnę, po czym wezwie go powtórnie, 
a w razie pon,ownego niestawiennictwa skaże go na ponowną 
grzywnę i może zarządzić jego przymusowe ·sprowadzenie. 

§ 2. Przepis paragrafu poprzedzającego stos'u je się odpo
wiednio do świadka, który oddalił się bez zezwolenia prze
wodniczącego . . 

Art. 275. Świadek w ciągu tygodnia od daty doręczenia mu 
postanowienia skazującego go na gr'zywnę lub na pierwszym po
siedzeniu, na Idóre zostanie wezwany, może usprawiedliwić swe 
niestawiennictwo. W razie usprawiedliwienia niestawiennictwa 
.ąd zWolni świadka od grzywny i od przymusowego sprowadzenia. 
Postanowienia sądu mogą zapaść na posiedzeniu niejaw,pym. . 

Art. 276. § 1. Za nieuzasadnioną odmowę zeznań lub przy
rzeczenia sąd , po wysłuchaniu obecnych ' stron co do zasadności 
odmowy, skaże świadka· na grzywnę. 

§ 2. Niezależnie od powyższej grzywny sąd może nakazać are
.ztowan'ie 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 
jwia'dka został dopuszczony. , 

Art.. 277. Świadek ma prawo żądać zwrotu wydatków ko
niecznYCh, związanych ze stawiennictwem do sądu, a ponadt/) 
wynagrodzenia za utratę zarobku. Przewodniczący może przyznać 
.wiadkowl zaliczkę na koszty podróży i na utrzymanie w miejscu 
przesłuchania. 

o d d z i a ł 4. O p i n i a b i e g ł y c h 

Art. 278. § ' l. W wypadkach wymagających wiadomości spe
~jalnych sąd po wy,słuchaniu wniosków stron co do liczby bie
głych - i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych 
w celi:! zasięgnięcia ich opinii.' 

§ 2. Sąd orzekający może pozostawić prawo wyboru biegłego 
lędziemu wyznaczo,nemu lub sądowi w ezwanemu. 

§ 3. Sąd oznaczy, czy opinia ma "być przedstawiona ustnie, 
czy na piśmie. 

Art. 279. Dopuszczenie ' dowodu z b ieglych może nastąpić 

na posiedzeniu niejawnym po wysłuchaniu wniosków stron co 
do liczby biegłych" i ich wyboru. 

Ar~ 280. Os-oba wyznaczona 'na biegłęgo może nie przyjąć 

włożonego na nią obowiązku z' przyczyn, jakie uprawniają św : ad
~ ka do odmowy zeznań, a ponadto· z powodu prz~szkody, która 

uniemożliwia jej wydanie opini-1. ' 

Art. 281. Aż do ukończenia czynnoscl biegłego strona .. może 
żądać jego wyłączenia z przyczyn, z jakich można, ż,ąda~ wy
łączenia sędziego. Gdy strona zgłasza wniosek o wyłączenie bie
głego po rozpoczęciu przez niego czynności, obowiązana jest 
uprawdopodobnić, że przyczyna wyłączenia powstała później 
lub że przedtem nie była jej znana. 

Art. 282. § 1. Biegły składa przed rozpoczęciem czynności 

przyr zeczenie w następującym 1?rzmieniu: "Świadomy znaczenia 
mych słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam urą
czyście, że , powierzone mi obowiązki biegłego wykonam z ,całą , 

sumiennością i bezstronnością". 

§ 2. Poza tym do przyrzeczenia biegłych stosuje się odpo
wiednioprzepisy dotyczące przyrzeczenia świadków. 

Ad. 283. § 1. Biegły nie składa, przyrzeczenia, gdy' obie stro- , 
ny wyrażą na to zgodę: 

§ ' 2. Biegły sądowy stały składa przyrzeczenie tyfko przy 
objęciu , stanOwiska, w poszczególnych zaś sprawach powołuje 

się na nie. 
Art. 284. Sąd może zarząElzić okazan.ie biegłemu akt sprawy 

i pqedmiotu oględzin oraz zarządzić; aby brał udział w postę

powaniu dowodowym. 

Art. 285. § 1. Opinia biegłego powinna zawierać uzasad
nienie. 

§ 2. Biegli mogą złożyć opinię łączną. 

§ 3. Jeżeli bięgły nie może na razie udzielić wyc'zerpują
cej opinii, sąd wyznaczy termin dodatkowy do jej przedstawienia. 

Art. 286. Sąd może zażądać ustnego wyjaśnienia opinii zlo
żonej na piśmie, może też w razie potrzeby zażądać dodatkowe} 
opinii od tych samych lub innych l:ieglych. -

Art. 287. Za nie usprawiedliwion'e iliestawiennictwo, za nie
uzasadnioną odmowę złożenia przyrzeczenia' lub ' opinir albo' za" 

~ . 

nie usprawiedliwione opóźnienie złożenia opinii sąd skaże bie-
głego na grzywnę. 

Art. 238. Biegły ma prawo żądać wynagr,oazenia< za , stawien
nictwo do sądu i wykonaną pracę. Przewodni~zący może przy
znać biegłemu' zaliczkę na poczet , wydatkÓw, 

Art. 289. Do wezwania i przesłuchania Biegłych stosuje się: 

ponadto odpowiednio przepisy o świadkach, z wyjątkiem prze
pisów o przymusowym sprowadzeni.ą 

Art. 290. § 1. Sąd może zażądać opinii odpowiedniego insty:" 
tutu na ukowego ' lub naukowo-badawczego. Sąd ' może zażą::lać 

od instytutu dodatkowych wyjaŚnień bądź pJsem nycl1, ' bądź: 
ustnych przez wyznaczoną do tego osobę, może też zarządzić zło
żenie dodatkowej opinii przez ten sam lub inny instytut. 

§ 2. W o'pinii instytutu należy wskazać osoby, które przepro-
wadziły badanie i wydały opinię. ' 

Art. 291. ' Instytut naukowy lub naukowo-badawczy może 
żądać wynagrodzenia .za wykonaną ,' pracę i za stawiennictwo 
swoich przedstawicieli. 

O d d z i a ł 5. O g l ę d z i n y 

Art. , 292. Sąd może zariądzić oględziny bez udziału lub 
z udziałem biegłych, a stosowp.ie do okoliczności - równiei; 
'w polączeniu z przesłuchaniem świadkÓw. 

Art,. 293. Przepisy o obowiązku przedstawienia dokumentu 
stosuje się odpowiednio do przeds.tawienia przedmiotu ' oględzin. 
Jeżeli rodzaj przedmiotu n a to pozwa la i nie jest to połączone 
ze znacznymi kosztami, należy. przedmiot oględzin dostarczyć 

do sądu. 

Art. 2!)4. Jeżeli przedmiot oględzin jest w posiadaniu osoby 
trzeciej, aoględzinJ~ mają być dokonane w miejs cu, gdzie przed-o 
miot znajduje się, osoba ta, powinna być wezwana na termin 
oględzin i obowiązana jest ułatwić dostęp do przedmiotu. 

Art. 295. § 1. Osoba trzecia w ciągu dni trzech o,d doręczenia 
jej wezwania może z ważnych przyczyn żądać od sądu w zywa
jącego zaniechania oględzin. 
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§ 2. Przed rozpoznaniem żądania osoby trzeciej sąd nie przy-
stąpi do oględzin. ' 

Art. 296. Osobę trzecią, która bez uzasadnionych przyczyn 
nie zastosowała się do zarządzeń w przedmiocie oględzin, sąd 

skaże na grzywnę. ., -

Art. 297 • . Osoba trżecia wezwana na termin oględzin ma pra
wo żądać zwrotu wydatków koniecznych" związanych ze sta
wiennictwem do ..sądu, oraz wynagrodzen'ia za utra-tę zarobku 
na równi ze świadkiem, a ponadto zwrotu wydatków połączo

nych z dostarczeniem przedmiotu oględzin. 

Art. 298. Oględziny osoby mogą odbyć się tylko za jej zgodą, 

Oddział 6. Przesłuchanie stron 

Art. 299. Jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub 
w ich braku pozostały nie wyjaśnione fakty istotne dla rpz
strzygnięcia sprawy, sąd dla wyjaśnienia tych faktów zarządzi 

dowód z przesłuchania stron. 
Art~ 300. § 1. Za osobę prawną sąd przesłuchuje osoby wcho

dzące w skład organu uprawnionego do jej reprezentowania, 
przy czym sąd decyduje, czy przesłuchać wszystkie te' osoby, 
czy też tylko niektóre z nich, 

§ 2. Za Skarb Państwa sąd może przesłuchać w charakterze 
strony osoby powqłanedo reprezentowania państwowej jednostki 
organizacyjnej, z której działalnością wiąże się dochodzone 
roszczenie, lub osoby przez nie wskazane, 

Art. 301. Jeżeli powództwo jest wytoczone przez prokuratora 
lub organizację społeczną ludu pracującego na rzecz oznaczonej 
osoby, przesłuchuje się w ·charakterze strony powodowej tę osobę, 
chociażby nie przystąpiła ona do sprawy, 

Art. 302. § 1. Gdy z przyczyn natury faktycznej lub prawnej 
przesłuchać można co do okolicf:nościspornych jedną tylko stro
lIlę, sąd oceni,czy mimo to należy przesłuchać tę stronę, czy też 
dowód ten pominąć w zupełn'ości. Sąd postąpi t ak samo, gdy 
druga strona lub niektórzy ze współuczestników nie stawili się 
na przes1uchanie stron lub odmówili zeznań, 

§ i. W sprawach osób znajdujących się pod, wladzą rodzi
cielską, opieką lub kuratelą od uznania sądu zależy przesłu

chanie bądź samej strony, bądź jej przedstawicie'la ustawowego, 
bądź też obojga, 

Art. 303. Sąd przesłucha najpierw strony bez odbierania 
przyrzeczenia. Jeżeli przesłuchanie to nie wyświetli dostatecznie 
faktów, sąd m'oże przesłuchać według swego wyboru jedną _ze 
stron ponownie; po uprzednim odebraniu od niej przyrzeczenia. 
Przesłuchanie jednej ze stron co d0 pewnego faktu z 0debra
niem od niej przyrzeczenia nie wyłącza takiego przesłuchania 
drugiej strony co do innego faktu. 

Art, 30". Przed przystąpieniem do przesłuchania sąd up.rze-
\ dza strony, że obowiązane są zeznawać prawdę i że stosownie 
do okoliczności mogą być przesłuchane ponownie po odebraniu 
od nich przyrzeczenia. Przed odebraniem ptzyr'zeczenia sąd 
uprzedza stronę o odpowiedzJarności karnej za złożenie fałszy

wych zeznań. Poza tym do przesłuchania stron i składania przy-
1:zeczenia stosuje się odpowiednIO przepisy dotyczące świadków, 
z wyjątkiem przepisów o środkach przymusowych. 

Oddział 7. Inne środki dowodowe 

Art. 305. Sąd może dopuścić tdowód z grupowego badania 
krwi. 

Art. 306. Pobranie krwi w celu jej -badania może nastąpić 
tylko za zgodą osoby, której krew ma być pobrana, a jeżeli osoba 
ta nie ukończyła trzynastu lat lub jest ubezwłasnowolni-ona 
-całkowicie - za zgodą jej przedstawiciela ustawowego. 

Art. 307. §- 1. W celu przeprowadzenia dowodu z grupowego 
badania krwi sąd zwraca się do biegłego o pobranie krwi, zba
danie jej i złożenie sprawozdania o wynikach badania łącznie 
z końcową opinią. 

§ 2. Sprawozdanie z grupowego badania krwi powinno za
wierać stwierdzenie, czy sprawdz,cmo należycie tożsamość osób, 
których krew pobrano, oraz wskazanie sposobu przeprowadzenia 
badania, Sprawozdanie powinno być podpisane przez osobę, która 
przeprowadziła badanie, a jeżeli krew została pobrana przez inną 
osobę, pobranie krwi powinno być stwierdzone lej podpisem. 

§" 3. Pobranie _ krwi i przesłanie jej do instytutu, o jakim 
mowa wart. 290, można zlecić _ biegłemu miejsca zamieszkania 
stron lub siedziby sądu. 

Art. 308. § 1. Sąd może dopuścić dowód z filmu, telewizjo!, 
r~otokopii, fotografii, planów, rysunków oraz płyt lub taśm 

dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających albo przeno
szących obrazy lub dżwięki. 

§ 2, Dowody, o ktÓrych mowa w paragrafie poprzedzającym, 
'sąd przeprowadza, stosując odpowiednio przepisy o dowodzie 
z oględzin or,az o dowodzie z dokumentów, -

Art. 309. Sposób przeprowadzenia dowodu innymi środkami 
dowodowymi niż wymienione w artykułach poprzedzających 

określi sąd zgodnie z ich charakterem, stosując odpowiednio 
przepisy o dowodach. 

Rozd,ział 3. Zabezpieczenie dowądów 

Art. 310. Przed wszczęciem postępowania na wniosek, a w -to
ku postępowania również z . urzędu, można zabezpieczyć dowód, 
gdy zachodz,i obawa, że jego przeprowad:>;enie stanie się niewy;
konalne lub zbyt utrudnione, albo gdy z innych przyczyn zacho
dzi potrzeba stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy, 

Art. 311. Wniosek o zabezpieczenie dowodu składa się w są

dzie właściwym do rozpoznania sprawy, a w - wypadkach nie 
cierpiących zwłoki , lub gdy pośtępowanie ' nie zostało jesZcze 
wszczęte, w sądzie powiatowym, w którego okręgu dowód ma 
tyć przeprowadzony. 

Art. 312. Wniosek powinien zawierać: _ 
1) oznaczenie wnioskodawcy i przeciwnika oraz innych osób 

zainteresowanych, jeżeli są znane; 
2) wskazanie faktów oraz dowodów; 
3) przyczyny uzasadniające potrzebę zabezpieczenia dowodu. -

·Art. 313. Zabezpieczenie dowodu .może być dopuszczone bez 
wezwania przeciwnika tylko w wypadkach nie Cierpiących zwło
ki albo gdy przeciwnik hie może być wskazany lub gdy miej
sce jego pobytu nie jest znane. 

Art. 314. ' Sąd wzywa zainteresowanych na termin wyznaczo
ny do przeprowadzenia dowodu; jednakże w wypadkach nie 
cierpiących zwłoki przeprowadzenie dowodu może być rozpo
częte nawet przed doręczeniem weiwania -przeciwnikowi. 

Art. 315. § 1. Strony mają prawo wskazywać- przed sądem 
orzekającym uchybienia popelnione przy zabeżpieczeniu d0wodu. 

) § 2. Sąd orzekający może również ' z urzędu nakazać uzupeł
nienie lub powtórzenie postępowania. _ 

DZIAŁ IV. ORZECZENIA 

Rozdział 1. 'Wyroki · 

O d d z i a ł 1. W y d ił ni e w y r oku 

Art. 316. § 1. Gdy po zamknięciu rozprawy sąd uzna, że 

sprawa jest 'dostatecznie wyjasniona do stanowczego rozstrzyg
nięcia stosunku spornego, wydaje wyrok, biorąc za podstawę 

stan rzeczy istniejący w chwili zamknięcia rozprawy; w szcze
gólności zasądzeniu roszczenia nie stoi na przeszkodzie okolicz
ność, że stało się ono wymagąlne dopiero W toku rozprawy . . 

§ 2. Ro:>;prawa powinna być otwarta na nowo, j'eżeli istotne 
okoliczności ujawniły się dopiero po jej zamknięciu. 

Art. 317. § 1. Sąd może wydać wyrok częściowy, jeżeli do
statecznie wyjaśniona do rozstrzygnięcia jest tylko część żąda

nia lub niektóre z żądań pozwu; t o samo dotyczy powództwa 
wzajemnego. 
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§ 2. Na tej samej podstawie sąd może ~ydllć wyrok c:<ę-
ściowy, rozstrzygając o całości #lda1fia pow6dztwa głównego lub 
\Ypijęm,nego: ,-, . ' . . , " ..... .. . 

Art. 318. § ' l. Sąd, uznając roszczenie za uspra,wiedliwione 
W, .. zasadzie,możę wydać wyrok wstępny tylko co do samej za
,~,a~y,- co do spornej, zaŚ wysokości żądania ~zarz!idZić 'bądź dal
'Z,ąr.ozprawę, bądź jej odroczenie; 

§ 2. W rażie zarządzenia .dalszej rozprawy, wrr ok co do wy
lokości żądania,. jak również rozstrzygnięcie co do kosztów, może 

' zapaść dOJliero po uprawomocnien.iu' się wyroku wstępnego. 

Art. 319. Jeżeli pozwany ponosi odpowiedzialność z określ 0-
nyćh przedmiotów majątkowych albo do wysokości ich w~rto

,ści, sąd może, nie wymieniając tych prźedmiotów ani ich war
,tO&c,i, . uwzględąić ,pQ\Yódz,two zastrzegając pozwanemu prawo do 

.' powoła~ia się w t01Jl pośt'ępowania egzekucyjnego na , ogranicźe-

żasadni~ze powody rozstrzygnięcia, moż,e je.dnak tego zani.echa,ć. 
jeżeli sprawa była , rozpoznawana przy drzwiach' iamkni!~tych. ' 

Art. 327. Stronie działającej bez adwokata, obecnej przy 
ogłoszeniu Wyroku, . przewodniczący ' udzie li wskazówek co dp sp"ti-
Bobu ' i terminów wniesienia środka zaskarżenia. 

" Ar~. 328. § L 'Uzasadnienie wyroku ' sporządza się z urzędu 
tylko w sprawach, W których jedną ze stron jest jednostka 
gospodarki uspołecznionej lub w ktÓrych brał udział prokurator. 
Poza tym uzasadnienie wyroku sporządza się na żądanie . 5: ro
ny zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoS:zenia sen
tencji wyroku. Żądanie spóźnione sąd odrzuca na posiedzeniu 
ni'ejawnym. W innych , sprawach sąd sporządza uzasad nien ie 
wyroku .tylko ,wówczas, gdy strona zaskarżyła 'wyrok w usta-
wowym terminie. 

§ 2. Uzasadnienie wy'roku powirinozawierać wskazanie pod
st'a\vy faktycinejrozstrzygn:ię cia, a inhmowiCie: ' ustalenie 'fak-nie .. odpowiedziiJJności. "", A t .32 'vi ' , ól . d ' h dk h d' .- (' tów, które sąd uznał za udowodnione, dowodów, na kt6rych się 

1:. . O. . szczeg me uZ;?sa · monyc wypa ac są moze oparł, i przyczyn, dla których inn ym dowodom odmówił wiaro
w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach 

godności i niocy dowodowej, oraz wyjaśnienie pódstawy prawnej 
'' :O .,wydanie nieruchomości lub o opróźnienie pomieszcź~mi·a w,yroku z przytoczeniem przepisów prawa. 
wyznaczyć odpowie~i termin do spełnienia ' tego świadczenia. 

Art. 321. § 1. Sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, 
, ktl';lry nie był objęty żądaniem, . ani zasądzać ponad żądanie. 

§ 2. Przepisu paragrafu poprzedzającego nie stosuje się, gdy 
powodem jest jednostka gospodarki uspołecznionej, jak równieź 
,w ' sprawach o roszczenia alimentacyjne i o napra"-Tienie szkody 

I wyrujdzonej czynem niedozwolonym. W takich , sprawach sąd 
orzeka. o roszczeniach, jakie Wynikają z faktów przytoczonych 
przez powoda także wówczas, gdy roszczenie nie 'było objęte żą
daniem lul;> gdy było w nim zgłoszone w rozmiarze mniejszym 
niż usprawiedliwiony wynikiem postępowania. ' 

Art. 322. Jeżeli w sprawie o naprawienie szkody, o dOchody, 
zwrot bezpodstawnego wzbogacenia lub o świadczenie z um()wy 
o dożywocie sąd uzna, źe ścisłe udowodnienie wysokości żądania 
jest niemożliwe lU,b nader utrudnion.e, może w wyroku zasądzić 
odpowiednią sumę według swej oce'ny, opartel na rozważeniu 
,wszystkich okolicznośd ' sprawy. .r 

, Art; 32:i.Wyrok<1 może ··być wydany " jedynie, przez sędziów, 
'przed którymi Odbyła .. ' się T.ozprawa poprzedzająca bezpośred

nio wydanie wyroku. 

". Ad. ,324. § 1. Sąd wyd·aje wyrok .po niejawnej ' naradzie sę
dzioi,v. Narada. obejmuje dyskusję, ,głosowanie nad mającym za
paść orzeczerifem i zasadniczymi powodami rozstrzygnięcia oraz 
spisanie sentencji wyroku. 

§ 2. Przewodniczący żbiera głosy , sędziów według' ich star
szeństwa służbpwego, a ławpików według ich wieku, P9czyna
j ą c od najmłodszego, . tam zaś głosuje ostatni. Sprawozdawca, 

'jeżeli jest wyznaczony, 'gł9suje pierwszy. Wyrok zapada więk

szością głosów. Sędzia, który przy głosow'aniu nie zgodził się 

z większością, może przy podpisywaniu ' sentencji zgłosić zdanie. 
odrębne i obowiązany jest uzasadnić je na piśmie przed podpisa
niem uzasadnienia. 

§ 3. Sentencję wyroku podpisuje cały skład sądu. 

Art. 325. Sentericja wyroku powinna zawierać wymienienie 
sądu, sędziów, protokolanta ora:i prokuratora, jeżeli brał udział 

w ~prawie, deltę i miejsce rozpoznania sprawy i wydania wyro
ku, wymienienie stron i oznaczenie przedmiot~ sprawy oraz . roz
strzygnięCie sądu '0 żądaniach stron. 

. . Art. 326; § l , Ogłoszenie wyrolql powinno nastąpić na po'
'siedzeniu , na którym zamknięto rozprawę. Jedliakże VI sprawie 
' zawiłej sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku na czas do ' dwóch 
tygodni. W pos tanowieniu o odroczeniu 'sąd powinien wyzna
czyć termin ogłoszenia wyroku ' i ogłosić go niezwłocznie po 
zamkn-ięc iu rozprawy. 

§ 2. Ogłoszenie wyroku naśtępuje na posiedzeniu jawnym. 
Nieob.ecn<lść strpnnie ' wstrzymuje ogłoszenia. Jeże li ogłoszenie 

. było ,odroczonę, może go dokonać sam pr.zewodniczący. 

, .§ 3. Ogłosz'enią wyroku 'dokonuje ,się przez ' odczytan,iesen
tencji. Po ogloszen'iu sentencji przewodniczący podaje ustnie 

/ 

Att. 329. W spraWach, w których uzasadnienie wyrokuspo
rządza się z · urzędu, powinno to n as tąpić w termiryie tygodnio-
w ym od dnia ogło~zenia wyroku, a w inn:ycch sprawach - w ter- . 
ininie tygodniowym od dnia złożenia w.niosku o sporządzen'; e 
uzasadnienia, a 'gdy wniosek taki nie był zgłoszony -:- od dnia 
zask~rżenia wyroku. 

Art. 330. § LW sprawach rozstrzyganych w składzie . trzećh 

sędziów zawodowych uzasadnienie wyroku podpisują sędziow ie , 

którzy brali udział w jego wydaniu. Jeżeli któr.:ykolwiek z sę

dziów nie może podpisać uzasadnienia , przewodn iczący lub na j
starszy służbą' sędzia zazna.cza na wyrąku przyczynę braku po li-
pisu. 

§ 2. Uzasadnienie wyroku w sprawie rozpoznawanej z udzia
łem ławników podpisuje tylko przewodniczący. W, razie złożen ia 
zdania odrębnego uzasadnienie wyroku podpisuje przewodniczą-
cy wraz z ławnikami. , . ' . . 

i w • ,. ' . ; . ... . • / • < 

Art . . 331. § 1. WyroK ' z uzasadnieniem doręcza się z . urzę!'1 u 

stronom we" wsielkich sprawach, w których jedną ze s tron jes t 
jednostka gospodarki uspołecznionej' lub ,;, których brał udzi ał 
prokuratOr. 

§ 2. W' innych sprawach wyrok z uzasadnieniem t;l dręcza się 
iylko stronie, która w terminie tygodniowym od ogłoszenia jego 
sentenc'j i zażądała sporządzenia uzasadnienia. 

Art. 332. § 1. Sąd jest związany wydanym wyrOkiem od chwili 
jego ogłoszenia. 

§ 2. Jednakfe w razie cofnięcia pozwu przed uprawomocn ie
niem się ,wyroku i przed' jego zask.arżeniem z jednoczesnym :zrzę
czeniem s ię dochodzonego roszczenia, a za zgodą pozwanego róW
nież bez takiego zrzeczenIa się, sąd pierwszej instancji uchyli 
swój wyr;k i postępowan ie w sprawie' umorzy, jeżeli uzna !;ofn : ę
cie takie za dopuszczalne. Postanowienie sądu w tym pr zedmio
cie może być wydane na posied zeniu n iej awIlym. 

O d d z i a ł 2. N a t y c h m ia s t o w a w y k o n a l n ość 
wyroków 

Art. 333. § 1. Sąd z urzędu nada wyrokowi przy jego wyda- . 
niu ' rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli: 

1) zasądza alimenty - co do rat pła tnych po dniu wniesienia 
powództwa,a co do rat płatny!!h przed wniesieniem powódz-
twa za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące; -

,2) , zasądza roszczep ie uznane przez pozwanego; 
3) wyrok uwzględniający powództwo jest zaoczny. 

§ 2~ Sąd może n'adać wywkowi przy jego wydaniu r ygor na
tychmiastowej wykonalności, jeżeli zasądza roszczen ie odszkodo
wawcze na rz~cz jednostki gospodarki uspoł'ecznionej . . pónadto 
sąd może, nadać wyrokowi przy jego wydaniu' rygor natychmiasto
wej wykonalności, jeżeli zasądza nal eżn41ść z wekslu, czeku, doku
mentu urzędowego lub dokumentu prywatnego,: którego prawdzi-
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woŚć nie została zaprzeczona,' oraz jeżeli , uwzględnJa powództwo 
o naruszenie · posiadania. 

§ 3 . . Sąd może również na wniosek nadać wyrokowi nada
'jącemu się do wykonania w drodze egzekucji rygor natychmia
stowej . wykonalności, gdyby opóżnienie uniemożliwiało lub zna
cznie utrudniało wykonanie wyroku albo narażało powoda na 
szkodę· 

Art. 334. § 1. Sąd może uzależnić natychmiastową wykonal
nO$ć wyroku od iłożenia przez powoda stosowne'go zabezpiecze
nia. 

§ 2. Zabezpieczenie może polegać również na wstrzymaniu 
wydania powodowi rzeczy odebranych pozwanemu lub sum pie
niężnych po ich ' wyegzekwowaniu albo na wstrzymaniu sprzeda
ży zajętego majątku ruchomego. 

§ 3 .. Sprzedaż lub przejęcie' na własność zajętej nieruchomo
ści wstrzymuje się z urzędu do czasu uprawomocnienia się wy-

roku. ' . 
§ 4. Za?ezpieczenie nie może być zarządzone co. do należno-

ści alimentacyjnych W granicach, w ja~ich sąd nadaje wyrokowi · 
zasądzającemu te należności rygor natychmiastowej wykonalnoś.c1 
z urzędu. 

Art. 335. § 1. Natychmiastowa wykonalność nie będzie orze
czonanawet za zabezpieczeniem, jeżeli wskutek wykonania wy
roku mogłaby wyniknąc <;Ila pozwanego niepowetowana szkoda. 
Przepisu tego nie stosuje się do wyroków zasądzających alimenty 
w granicach, w jakich sąd nadaje wyrokowi rygor natychmiasto
wej wykonalności z urzędu. 

§ 2. Natychmiastowa wykonalność nie będzie również orze_ 
czona nawet za zabezpieczeniem w sprawach . przeciwko państwo
wej jednostce organizacyjnej. 

Art. 336. Rygor natychmiastowej wykonal-ności obowiązuje od 
chwili ogłoszenia wyroku lub postanowienia, któ<rymgo nadano, 
a gdy ogł"oszenia nie było .- od chwili podpisania sentencji orze
czenia. 

Art. 337. Natychmiastowa . wykonalność wyroku wygasa 
z chwilą ogłoszenia, a jeżeli nie było ogłoszenIa, z chwilą podpi
sania seńtencji orzeczenia zmieniającego albo uchylającego y/y
rok lub postanowienie o natychmiastowej wykonalności wyro
ku - w ta:kim zakresie, w jakim nastąpiła zmiana lub ul:hy
lenie. 

Art. 338. § 1. Uchylając lub zmieniając wyrok, któremu na
dany został rygor natychmiastowej wykonalnoŚCi, sąd na/ wniosek 
pozwanego orzeka w orzeczeniu kończący:m postępowanie o zwro
cie. spełnionego lub wyegzekwowanego świadczen,ia lub o przy
wróceniu . poprzedniego ,stanu. 

§ 2. Przepis paragrafu poprzedzającego nie wyłącza możli

wości dOChodzenia w osobnym procesie naprawienia szkody po
niesionej wskutek wykonania . wyroku. 

o d d z i a ł 3. W Y rok i z a o c z n e 

Art. 339.§ 1. Jeżeli pozwany nie stawił się na posIedzenie 
wyznaczone na ' rozprawę albo mimo stawienia się nie bierze 
udziału w . rozprawie, sąd wyda wyrok zaoczny. 

§ 2. W tym wypadku przyjmuje się za prawdziwe t.wierdze
nie powoda o okolicznościach 'faktycznych przytoczonych w p'oz
wie lub pismach 'procesowych doręczonych pozwanemu przed 
rozprawą, jeżeli nie budzą one uzasadnionych wątpliwości oó do 
zgOdności z prawdzi,,!,ym stanem rzeczy. 

§ 3. Przepisu paragrafu poprzedzającego , nie stosuje się, gdy: 
stroną ' pozwaną jest jednostka gospodarki uspołec,zni?nej. 

\ Art. 340. Wyrok wydany w nieobecności pozwanego nie ' bę-
dzie zaoczny, jeżeli pozwany żądał przeprowadzenia rozprawy 
w swej nieobecności albo _ składał już ~l.. sprawie wyjaśnienia 

. ustnie lub na piśmie. 

Art. 341. W razie nienadejścia dowodu doręczenia na dzień 
rozprawy sąd może w ciągu następnYCh dwóch tygodni wydać 
na posiedzeniu niejawnym wyrok zaoczny, jeżeli w tym ćzasie 

otrzyma dowód . doręczenia. Wyrok tak! 'Wiąże ląd od chwili 
podpisania sentencji. 

Art. 342. § 1. Wyrok zaoczny sąd uzasadnia, jeżeli uwzględ
nił powódżtwo w całości lub w części po przeprowadzeniu po
stępowania dowodowego. 

§ 2. Ponadto /wyrok zaoczny sąd uzasadnia, gdy powództwo 
zostało oddalon.e, a powód zażądał uzasadnienia w ciągu tygod
nia od doręczenia mu wY.foku, albo gdy powód, który żądania 

takiego nie zgłosił, wniósł rewizję w przepisanym terminie. 

Art. 343. Wyroki zaoczne doręcza się z urzędu obu stronom 
wraz z pouczeniem o przysługujących , im śr<odkacn .... zaskarżenia. 
ą gdy stroną pozwaną jest jednostka gospodarki uspołecznionej. 
także prokuratorowi. ... 

Art. 344. § 1. Pozwany, przeciwko któremu zapadł wyrok 
zaoczny, może złożyĆ sprzeciw w ciągu tygodnia od doręczenia 

mu / wyro\.tu. 
§ 2. W piśmie zawierającym sprzeciw pozwany powinien 

przyto,czyć zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz fakty i do
wody na ich uzasadnienie. 

§ 3. Sprzeciw złożony po terminie oraz sprzeciw, którego 
braków strona w wyznaczonym terminie nie uzupełniła, sąd od
rzuca na posiedzeniu niejawnym. 

Art. 345. Jeżeli sprzeciw został złożony prawidJowo, prze
~odniczący wyinacza termin rozprawy i zarządza doręczenie 

sprzeciwu powodowi. 
. I 

Art' , 346. § 1. Na wniosek pozwanego sąd zawiesi rygor na-
tychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu, jeżeli 

wyrok ten został wydany z naruszeniem przepisów '0 dopusz
czalności jego wydania albo jeżeli pozwany I uprawdopodobni, ża 
jego niestawiennictwo było nie zawinione, a przedstawione w 
sprzeciwie okoliczności wywołują wątpliwości . co do zasadnoścl 

wyr~ku' zaocznego. Zawieszając wykonalność wyr~ku, sąd może 

zarządzić środki żab~zpieczenia w myśl oddziału poprzedzają
cego. 

§ 2. Wniosek o zawieszenie natychmiastpwej wykonalności 

sąd może rozstrzygnąć 'na posiedzeniu' niejawnym. 
Art. 347. Po ponownym rozpoznaniu spra:wy sąd ' wydaje wy

rok, którym wyrok zaoczny w całości lub <' części utrzymuje 
w mocy albo uchyla go i orzeka o żądaniu pozwu, bądź teł 

pozew odrzuca lub postępowanie umarza. 

, Art. 348. Koszty rozprawy zaocznej i sprzeciwu ponosi poz
wany, choćby następnie wYrok zaoczny został uchylony, Chyb~ 

że niestawienni'ctwo pozwanego było nie zawinione lub że nie do
łączono do akt nadesłanych do sądu przed rozprawą wyjaśnień 
pozwanego. 

Art. 349. § .1. W razie cofnięcia sprzeciwu sąd, jeżeli uzna, że 
cofnięcie jest dopuszczalne, umarza postępowanie wywołane wnie
sieniem sprzeciwu i orzeka o kosztach jak przy cofnięciu poz
wu. Wyrok zaoczny staje się wówczas prawomocny. 

§ 2. Przepis art. 203 § 4 stosuje się odpowiednio. 

o d d z i a ł 4. S p r o s t: o w a n i e, u z u p e ł n i e n i e 
1 wykładnia wyroków 

Art. 350. § 1. Sąd może z urzędu sprosto~ać w wyroku nie
dokładności; błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywi
ste omył'ki. 

. § 2. Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu nie
jawnym; o sprostowaniu umieszcza się wzmiankę na oryginale 
wyrOku, a na żądanie stron także na udzielonych im wypisach. 
Dalsze odpisy i wypisy powinny. być zredagowane w brzmieniu , 
uwzględ~iającym postanowienie o sprostowaniu. 

§ 3. Jeżeli sprawa toczy się przed sądem rewizyjnym, sąd 

ten moż.e z urzędu sprostować wyrok pierwszej instancji; · 

Art. 351. § 1. Strona może w ciągu dwó'ch tygodni od ogło
szenia wyroku, a gdy .doręczenie wyroku następuje z ur'zę~u . 
od jego doręczenia, zgłosić wniosek o uzupełmenie wyroku, Jczell 
sąd nie orzekł o całości żądania, o natychmiastowej wykonalnoścl 

I 

/ , 
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aU'looJl nie' za:mnieśeil. WJ 'wyroku dadatkowe'go oJ.1ze czerria>, klfó;re: W ie'

dług prz",p :sów ustawy powinien był zamieście z urzędu, 'Dl:>1!y

CZ';)-' 'to' także wypadlItu, gd)' w sP1'a·wLe, której Z3'Kr'e'S nie zależy 
d U"eś{t1 żą-claFJli;<Il pOZWU', sąd -'-- wbrew , w'Ynike>!1'l postępowa-

nia - nie orzekł o roszcze niu nie zgl(;)'s,z{)t-J1ym W' żądani;l!I' ]l!I'lb 
p'i'~;m1fał je w r02irniarse rnl1l)fejs~m ni:ż nalieżiało. 

§., 2': Wniosek o· unupef.niel'Fie wyro'ffl!l' eo do 'zwl'o'bu: k!JS-Zt'0W 
lliIIllu. natydJlmiastQwej, wykonalFIośei sąd moee rOZl'lOilnae 1'1<1 PQ
siedzenltl:ll miejawn:%l1l" 

§:, 3. C>r,zeezeni-e' uzl;l:pełMaUą.~e' w;)1rok. zalplil:da W p0sta.c.i! wy-
1.':0k11', ehy:bq, :re u7:1!1'pełl'lienre doti)1'cxy w'Y'łą6:zrufe: k!aS71Łro:w lul:r I!l'~ 

t.yehm-i,as,bowej wykonałl'lości:. 

Art. 35·2. Sąd, który wydał wyrok, rozsbrzyg>2l' p(i)~arrowiE'ł'l:ii~ 
w,·ą,tJ1l.hiw0ści eo cli(i)' j:ego treśc,i.. PQsta;F.l:e~iem·ie w tY'm' przedmio
eie- s-ąd 1liI00e: wydać- na p(j)s~dizeni1lt l'l1ieia,Wl1!ym.. 

Art. 353. Wn'io-sek o sprostowanie, uzupełnienie ' Pub- wykłi:uf. 
n.rę W'Jlr(!)ku\ m.je' ma wPłIYWu 'i'I-a ll1kg terl'lJ.wu de- wrui'esTenra środ
ka. zaska'l!iieni>aJ. 

Art. 354. Jeżeli ' kod~ks ni'l'l·iiej'szy,. nre przewf<łnjill wye-a'rrfa 
VIlyT:ll)ku,. sąa wywje ~ni:e Wf pGs:t:ae il pos;~li'n;0IWiel1fi~, 

&ri.. 355.. §, l . Sąd WJ'dact:e p!)s1ramI:~W!ierui;e o llllIll(!)rzemi.m; pastę.
pow:ania, jezeli powód cofnął ' ze skutkiem pJlaoW'l'llym po0eWl Ju1b 
ieżeLi. wyda,nie wylfQku lOt ale, &ię z. inlifY'~l1 pl!Zycz:yn :dl~fte.lub 
niea(!)pUsliG:2alne. 
) ,§. 2, P0&tii\1'l~wienie o l!I'fl'lotTaeni'l!I ]1l.ostępewa.n:i·a' mmże zal!>aae 
na posleooeniu, nieja-wny.m" lllżeli ]jWl\liódt cofnął Ze' S'kUltltiem 
Jj!l'awn.ym, pozew- w pł&fl'lie prQce5'Owy·m. 

Mt . . 356. Rozstrz·ygm.ięlda ZJi\lWa.l'Ue· w pos1ta,nowiemi-aeh nfe 
ImfrCZą1~'Ych. ?~tęp'()w,n'l\ia. w· spmlwie, w,Y-da'n.ych, na,. p0s-iiecitzeai'aC'l1J. 
j;;r,wn.ych, WJPis-lJl;je- się' dQ, pili~tokolll:lJbe~ S!!ll&ywania ~'dltr ęl:lnej seFl
tencji, jeżeli nie przysługuje na nie ' zażalenie. 

Art: 3507. ~. r. Po'S't·anowrenia: ogfo'swrre na pOsIedzerriu jaw
nym sąd uzasa:dnfa r doręcza: z urzędu, jeżel'f padl'egaią zaslmr
zen'iu f wyUane zo~tały w sprawie, w któreJ bierze udział jed
I'lostka: gospO'Cfarki uspołecznionej albo prokurator. W inrrycl'! 
gpraWGl'cn . sąd' u'Za'!;acfnra i doręcza ""-postanowfenia ogfoszone na 
posiedzeniu jawnym lówn:fez tylko Wted'y, gdy pod'l'egają zasltar;.. 
zerr-ru, Teez ty,nie- tej' stronYe·, ~t0ra w term'inf.e · tYg'odTri:0wynT za .. 
ż'ądaf.a d'ol'ęczeIl'ia ' I'los-1tanowienf.a z 11 Z a-s a d'Tl'reni'em', 

§ 2. Postarrowienia wydane, na posiedzeniu niejawnym sąd' 
dbręcza z urzęd:u- obu str<:>nolll', c1'lyba ze przepis szczególny sta
nowi inaczej. Gdy stronie przysługuje środek zaskarżeńia, po
s1:a'n'owien'i-e- ma;leży doręczyc' 7f Ulzasa'cln,ien-iel'l'l'; dloręczająC' posta
nowienie należy pou'czy:Ć' str0'l'lę' w'Ystęl'l'l-j'ącą w spl'awi'e' bez 

. adwokata o oopuszeza-ln-oś'ci', termin'ie i sposobi~ wn'iesieni'a śTod'
ka zaskarżenia. 

§ 3. Uzasa-cfnien.ie, o kteirym mowa' w pa-ragI'aiach pol!>rze
dzających, należy sporządzić w ciągu tygodnia od dnia wydania 
postam0wi:emi.a na posied.zeniiu: miiefa<w.nym~ Jeżeli. p0staIWwienie 
wydario na posiedzeniu jawnym·, teI'min tygodniowy' liczy si~ 
od dnia ogłoszenia, gdy uzasadnienie następuje z urzędu, poza 
tY'fl'l' zaś' _ . o® dnta, w. któl!ym, ~ażiąd!a,nO'· jeg0> d0ręc~efl'i·a·, ,a- gdy 
żąd'a:;ni·a· ta'kfege mie' by~(i} - ' od ania wn·iesi'€'l1l ial z-a,żialenia. 

§ 4, Postanowh:i ń, kt6ie odnoszą się wyłącznie da innyen 
OS0łl> (świadka', liliegłego., osob~' trzeei'ej)J, -nie diorę~za· się stl!onom; 
oS0-bom, ktcb-ry€Jr te postanowienia d0:t!ycZą" ttGi'ęCZal się je tyJ,!i;o, 
w &wczas:, gd'y ni~ były one omecne na posi'edzeniu·, nlł' któllym po-

\ S'tanowfę:nia te zostały wydane. 

Art. 358. Postanowienie wyda:ne na posteclzeniu niejawn-ynr 
wiąże sąd od i:!hwiIi, ~ które} z<Jstało pod'pisane wraz z uza'sad
nieniem, je'żeTi zaś sąd postanowienfa ' nie uzasadnia, od ' c~ mIt 
pąd:pisa'll'i~ sentencji. . 

Art. · 359: Postan~wienia nie kończące postępowania - w spra
wie mogą byc uch'ylane i ~zmienrane wsk utelt zmiany oko'lTcz,nó
§ci sprawy, checiażby były zaskarż'orre, a nawet prawomocne. 

Art; 360l. Posta'n'Owienfa: stają ~ię' skutec2!ne w takim zakresie 
i w taki sposób;' jaki wynika z ich. treści', z C'h w if'ą' Ogros~fa, 
:Ii j~ie lli\ cogl~szenia, n.re> byłe- _ . z C'fuwilią ('>QcdpJ;s-an'Ea sen te,l'lc,iii. 

A:rl. , ;ł6ł. Bo J1l'o'Starr0wień stasuje si'ę od'powie'dn'fo' przepis-y 
C>' wyraka'ch, jeiel'i kod'eks- nt e s1!a:n·owi' inaczej. 

Arf. 3'G2: P'rzepisJ- -niniefszego rozdzf~ł'u stosuje się odpo
wiednio do zarządzeń przewodniczącego. 

Rozdział 3. Prawomocność orzecz~n 

Art.. 3i3. § L Ox:ze.czenie. sov;iu\ staje. slę prawomocne" jeżeli 

nie, przyslug,uj,e: co. do. niego. śro.dek od'v\.wla..wczy lub. in.ny . ŚllOJ- . 

dek zaskarżenia. . 
. §. 2, Mimo niedopuszczalności odr~bnego zaskarżenia. nie 
sfaj'ą sr~ prawomocne postanowienia podlega jące rozpoznanw 
przez sąd rewizyfny, gdy sąd ten rozpoznaje sprawę, w któ.rej 
j,e wydano. 

§ 3'. .Też'eli zaskarżoruJ tylko. czę~ć orzeczenia,. staie si~ ono 
. prawomocne w cz~śc.i {!ozostałei z upływem terminu do, zaskar
z~nfa, chyba ze sąd rewizyjny może z urzędu rozpoznac sprawą 
także w tej czę,śc.L 

Ad. 36.4~ Plrawom,ocn()ść orzeczenia., S'twierdza na. wn,io.se-k 
strono)! s.ąci p.ieL'\l\lszej, i,ns,tauG:.ji.. fola, pos-iecheniu n.ieja,wnY'rn" a cdo~ 

póki akta. sprawy znajdują: się w sądzie l'ewl-z)ljnym - tel'l sąd. 

Stwierdzenia d;okon.uje sąp. iedn()()sQ,boN\1'Qo 

Art. 365. § 1. Orzeczenie' prawou.tQClire: wi:ąże nie' tylko' sum1-
n;w il s.ąd, ktcrI'y.- je: wyci'alł, lie:ez, r:t!i>wn.rei. hm€ s ąlllJy i imue oFgany 
p:a:iI:s:twawe. ~ V\t wj-pm'cd1lEaclł w t1istlilwie' pI'2lewiltiizi~nyeh taka 
inne osoby. 

§: 2. K0cleks' pElSt.ępOi\Mania., k-a-1'1!Ilego okreś·La, w' i.akim zakre
s.i.e o,J;zec;zenla, sąw cYWlHn€g0J folie W1iąfłą sądlu W' p-os;tfipomli'l'l'i!llI 
kat;nytn. 

Art. 366. Wyrok prawomocny ma powagę rzeczy osą,dz(!Il!Iej 

t:)!1ka, co at)' tego, I?E> w zW;;ą0ku . z. peclsbwą sporu stam!lwiło 

pvzedmi-01: rozs-.tra.llg-,Flię<tiJa., . a- łlGOOUlto tylko) międ'Z;>f ty,-mi samy,
lliI,i strona.mi, 

DZJ,AL V. ŚRODKli ODWCŁA,WCZE 

Art. 367.. Od wy,rokó.w sądu' pierwsze.j instancjj, przy,sługu"ie 
rewizja. 

Art.' 368. Rewizję można oprzeć' lila nas1iępl!l'ją:cych. podsta
wach: .. 

l} naTu-s:zenm Jjlrawli', ma,b.ei'ialrrego· prze~ błędlilą. je:go ,wykla:dni:ą • 
lub mewłaśćiwe zastosQwa.lllie.; 

2) nieważności postępowania ; 

3) niewyjaśnieni.u wsz)lshki-ch OKolicz!llOści fa.ktycznycl}. · istot
nych dla rozstrzygnięcia sprawy; 

) , stpI21ec.zn~i isto.·un.y.ch u'Staleń· sąd,y z beśeią: zebra:ne&<> w 
spra.wie matedału~, 

5) innyCh uchybi.eniach, pI'o(;!esowy~h\ jeżeLi.. mogły one wpbY,
ną.ć Iła w:~m.,ik spra,wY'; 

6). no.w~e.h fakta·ch. i. dowodach, któ.y.eh strona' nie mogła. pm." 
wóta.ć 'Ul pier.wszej instaLLcji. 
Arll.. 3.69 . . NieważnQść pestftllowania ziłlme.d'2l i: 

l) jeże li droga sądowa b-y.łą. nied0,p,lJl·sz.t:zaln'a;. 
2). jeżeli strona nie m·ia.ł,a zdQlnQsei: . sądowej; lub procesowej:" or

ganu p"'·woł.aneg{). do ie1 l'e~F,ezen'to·wania lub przed-stawi«i.clla 
, u stawowego albo gdy pę!nomQcnik strony; nie· by.ł należycie . 

umocowany; 
3) jeżeli o to samo r szcz~nie pomiędzy tym4 samymi. stronami 

toczy się "prawa wcześniej wytoczona albo jeżeli sprawa ta
ka została już prawomocnie. os ą,~zona; 

~) jeżel'i skIad' sąd'u órzekającego byr sprzeczny z przepisami. 
prawa albo j'eieIi w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia 

. wył'ączon~ z mo'cy ustawy; 
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, 
5) jeżeli stwna zost.ała pozbawiona możności obron~ iwyclł 

praw; / 
6) jeżeli sąd powiatowy orzekł w sprawie, w której sąd woje

wódzki jest właściwy bez względu na wartość przedmiotu 
sporu. 

Art. 370. RewizJa. powinna czynić zadość wymaganióm prze
p isanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie za
skarżonego wyroku, przytoczenie wdstaw rewizyjnych i ich uza
sadnienie, jako też · wniosek o uchylenie albo' zmianę wyroku 
w całości lub w określonej części. W sprawach o roszczenia ma
jątkowe należy podać również wartość przedmiotu zaskarżenia. 

Art. 371. ' § 1. Rewizję Wnosi się do sądu, ktÓry wyd:;!ł za-, 
skarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia 

stronie' skarżące j wyroku z uzasadnieniem. Po upływie [ego ter
minu przytoczenie nowych podstaw r ewizyjnych, ' których sąd 

n ie bierze pod rozwagę z urzędu, nie jest dopuszczalne. Nie do
tyczy to jednak nowych taktów i dowodów, których strona nie 
mogł a pOWOłać w rewizji. . 

. § 2. Jeżefi strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w ter
m in ie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesie
nia rewizji biegnie od dnia, w którym upłynął termin ao żądania 
uzasadnienia. 

Art. 372. Sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu nie
jawnym rewizję wniesioną po upływie przepisanegq terminu lub 
z inllych przyczyn niedopuszczalną , jako też rewizję , któręj bra
ków strona nie uzupeł niła w wyznaczon)\m t erminie. 

Art. 373. Po , doręczeniu rewizji seronie przeciwnej sąd 

, pierwszej instancji przedstawia akta sprawy sądowi r ewizyj
ne mu. 

illrt. 374. Strona przeciwna może w ciągu tygodnia od dorę
cZ'2nia rewizji wnieść odpowiedź na rewizję Wprost do sądu 

' r ewizyjnego. 
Art. 375. Sąd rewizyjny na posiedzeniu niejawnym odrzuci 

r..ewizję, jeże li ulegała ona odrzuceniu, przez sąd pierwszej in
st:ól11cji. J eże li dostrz~że . braki, do których usunięcia strona nie 
była wezwana, zażąda ich usunięcia albo zwróci w tym celu 
rew;zj ę sądowi pierwszej instancji, W razie nieusunięcia braków 
w wyznacuanym termińie rewizja ulega odrzuceniu. 

Art. 3l6. § 1. 'Sąd rewizyjny może rozpoznać rewizję na po
siedzen iu - n ie jawnym, j eże li zachodzi nieważność postępowania. 

§ 2. OI'zeczen ie kończące postępowanie w sprawfe wyctane 
na posiedzeniu niejawnym sąd rewizyjny doręcza z urzędu 

obu ' s tronom wraz z uzasadnieniem. 
Art 377. Poza wypadkami wymienionymi w dwóch arty

kułach poprzedzających sąd rewizyjny/ wyznacza rozpraw~. 

Art. 378. Rozprawa przed sądem rewizyjnym odbywa siEj 
bez względu na niestawiennictwo jednej lub ob~ stron. WydilllY 
wyrok nie jest w ża dnynl razie zaoczny. ~ ~ 

Art. 379. Po wywołaniu sprawy rozprawa rozpoczyna siEj 
od spr:;:wozdania sędziego, który zwiężle przedstawia stan spraw'y 
ze szczególnym uwzględnieniem podstaw i wniosków rewizyjnych 
oraz uchybień, które należy brać pod rozwagę z urzędu. 

Art. 330. Rozprawa odbywa s i ę w granicach ' rewizji; jed
na kże strony m.ogą przytaczać nowe uzasadnienie podstaw re
w izyjnych. 

Art. 381. § 1. Sąd rewizyjny rozpozlłaje sprawę w grani
cach r ewizj i. bierze jednak z urzędu ' pod rozwagę naruszenie 
prawa materialnego, nieważność postępowania, jak również nie
wyjaśnienie wszystkich okoliczności faktycznych Istotnych dla 
rozs trzygnięcia sprawy. 

§ 2. Sąd nie jest związa:ny granicami ani wniosków, ani 
podstaw rewizji w sprawach, w których) stroną skarżącą jest 
jednostka gospodarki uspoiecznionej, oraz ' w sprawach o prawa 
niemajątkowe , o roszczenia alimentacyjne i o naprawienie szkody 
wyrządzone j czynem niedozwolonym. 

Art. 383. W .zakresle oznaczonym w artykule poprzedzają
cym rozpoznaniu sądu rewizyjnego podlegają również postano
wienia poprzedzające wydanie wyroku, chyba że według prze
pisów kodeksu ulegały one oddzielnemu · zaskarżeniu. Postano
wienia oddalające zarzuty, których uwzględnienie uzasadniałoby 
odrzucenie pozwu, sąd rewizyjny rozpoznaje, jeżeli nie orzekał 

już poprzednio w tym przedmiocie. 

Art. 384. Sąd x-ewizyjny może z urzędu rozpoznać sprawę 

na rzecz współuczestników, którzy wyroku nie zaskarżyli, gdy 
będące przżdmiotem zaskarżenia prawa lub obowiązki są ' wspól
ne także dla tych współuczestników albo gdy opartę, są na tej 
samej podstawie faktycznej I prawnej. Współuczes tników takich 
należy wezwać na rozprawę rewizyjną; mogą oni także składać 

pisma przygotowawcze. 

Art. 385. § 1. Sąd rewizyjny rozpoznaje , sprawy na podsta
wie stanu faktycznego usta'lonego w postępowaniu przed sądem 

pierwszej instancji, bierze jednak pod rozwagę fakty powszech
nie znane lub wiadome mu urzędowo, jak również okoliczności 

uzasadniające nieważność Po.stępowania. 

§ 2. Sąd rewi!:yjny może przeprowadzić dowody uzupel niają-
. ce lub ponowić niektóre z dowodów przeprowadz.onych przez sąd 
pierwszej instancji, j eżeli uzna, że przyczyni się to w sposob 
istotny do przyspieszenia . postęl.lowania. Na podstawie tych dowo
dów sąd rewizyjny 'może dokonać nowych u sta l e ń , j eżeli nie 
jest do tego , konieczne ponowne przeprowadzeniepostęp<J\vania 

dowodowego w całości lub znacznej części. 
§ 3. W postępowaniu przed Sądem Najwyższym dopuszczal

ny jest tylko dowód z dokumentu ; w postępowaniu ' t ym może 

także nastąpić przyznanie faktów przez strony lub uzn an ie po- ' 
wództwa. 

§ 4. Jeżeli nowe ustalenia sąd.u rewizyjnego - dokonane na 
podstawie zeznań świadków lub przesłuchania stron - byłyby od
mienne od ustaleń dokonanych przez sąd pierwszej ins :ancji , 
sąd ' r ewizyjny uchyla zaskariony wyrok i przekazuje sprawę 

sądowi pie rwszej instancji do ponownego ·rozpoznania. 

Art. 386. Powód, który złożył ' rew izj ę , może skutk iem zm'ia
ny okoliczności zamiast pierwotnego przedmiotu sporu żądać je:' , 
go wartości . lub innego przedmiotu, jeżęli nie zmienia podsta
wy fakt ycznej powództwa, a ~ sprawach o świadczenia powta
rzające się może nadto rozszerzyć żądanie pozwu na śwwdczenia 

za dalsze okresy. 
Art. 387. Sąd rewizyj ny oddala rewi zję , jeżeli nie ma ona 

uzasadnionych podstaw i jeżeli brak podstaw, które . należy brać 

pod rozwagę z urzędu, albo j eżeli zClskarżone , orzeczen ie m 'mo 
błędnego uzasadnienia w ostatecznym wyniku odpowiadg prawu. 

Art. 388. § 1. W razie uwzględnienia rewizji sąd rewiZ'y jny 
uchyla zaskarżony wyrok vi całości lub w części i przekazuje 
sprawę do ponownego rozpoznania s ą dowi, który rozpoznawał 

ją w pierwszej instancji. Sąd rewizy jny przekazuje sprawę in
nemu właściwemu sądowi pierwszej instancj i, jeże li s ą d, k tóry 
sprawę rozpozna..yał, nie jest właściwy albo gdy za przekaza
niem sprawy innemu sądowi przemawiają względy celowości. 

§ 2. Jeżeli uchylenie wyroku "nastąpiło z powodu nieważ
ności post~powania , sąd r ewizyjny .. przekazując sprawę do pierw
szej instancji, znosi postępowCtnie w takim zakresie, w jakim 
dotknięte jest nie\vażnością. 

§ 3. Jeże li pozew ulega odrzucenIu albo zachodzi pods tawa 
do umorzenia postępowania, sąd rewizyjny, uchylając wyrok, 
odrzuca pozew lub uIt!a rza postępowanie. 

Art. 389. Ocena prawna i wskazania co do dalszego postę
powania wyrażone w uzasadnieniu orzeczenia sądu rewizyjnego 
wiążą zarów'no , są d, któremu sprawa została przekazana" jak 
i sąd rewizyjny przy ponownym rozpoznaniu sprawy. Nie doty
czy to jednak w ypadku, gdy nastąpiła zmiana ustawy lub gdy 
odmienna wykładnia " wynika z późnie-jszych wytycznych Sądu 

Al't. 382. S,ąd . ni e może UChylić lub 
niekorzyść strony wnoszącej rewizję , chyba 

zmienić wyroku na Najwyższego, a gdy sądem rewizyjnym ' jest Sąd Najwyższy -
ze strona przeciwna ' z póżniejsze j uchwały tego s ądu , wpisanej do ks ięgi zas : d praw-

r-ównież wniosła rewizję. nych. 
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Art. 390. § 1. Sąd rewizyjny może zmienić zaskarżony wy
rok i qrżec , co do istoty sprawy, jeżeli zachodzi jedynie naru

, sz~ni~" prawa '. mat~rialnego, ił w, razie innych uChybień, j~żeli 
w związku z Joko,r;anymi ,w postępqwaniurewizyjnym us.tale
~iami istnieJ ą , d~śtateczne ' podstawy do rozstrzygnięcia. 

• "" § 2. Orzekając co> do istoty s~rawy" sąd rewizyjny może 
orzec nie zależnie od żądań stron w tych wypadkach, w. których 
n a ~odstawie przepi~ów kodeks u uprawniony jest do tego sąd 
pierwszej instancji. , W wypadku takim stosuje ' się przepis 
art. 332. 

Art. 391. §, 1. _ Jeżeli przy rozpoznawaniu rewizji przez sąd 
wojewódzki powstanie zagadnienie prawne budzące poważne 

wątpliwoś.ci; sąd może ', przedstawić to zagadniel)ie do rozstrzyg
nięcia Sądowi Najwyższemu; Odraczając' rozpoznanie sprawy. 
Sąd N'a'jwyższy władny jest : przejąć ' sprawę ,du rozpo~ania. 

§ 2. Uchwała Sądu Najwyższego ' rozstrzygająca zagadnienie 
. , prawne,' wiąże w danej sprawie. 

,Art. ,392; §. L 'Sąd -rewizyjny, uzasadnia wszelkie orzeczenia 
'~kończące postępowanie w drugiej in.stanc ji. 

, ,§ 2. Sporządzenie uzasadnienia" powinno nastąpić w termi
nie do dwóch tygodni, a w Sądzie NajwY,ższym - iN terminie do 

' cźterech tygodni qd ogłoszenia sentencji orzeczenia. Jeżeli ogło
' szenia nie było" term in liczy się od 'dnia wydania orzeczenia. 

Art. 393. § l. Jeżeli nie ma szczególnych przepisów o post<:
:powaniuprzed ' sądem rewizyjnym, do postępowania tego stosuJe 
się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej 
instancji. Przepisy art., 194-198 nie mają zastosowania. 

§2. W razie cofnięcia rew iżji sąd rrewizyjny,' jeżeli uzna, że 
cofnięcie jest dopu-szcialne, umarza postępowanie rewizyjne 
i orżeka ó kosztach; jak , przy cofnięciu pozwu, Gdy cofnięcie 
re~izji nastąpiło przed, przedsta wie niem akt sądowi rewizy j'1e
mu lub ' po zwrocie akt sądowi pierwszej instancji -postępo

:'wan!e 'umarza sąd pierwszej instancji. Zaskarżone orzeczenie 
stajesi,ę 'prawomocne; 

Rozdział 2. Zażalenie 

Art; 39'. §. I. Zażalenie do sądu rewizyjnego ,przysługuje, na 
postanowienia sądu pierwszej . in~tan<!ji kończące< postępowapie 

. w sprawie, ' a ponadt.o na postanowien ia sądu pierwszej instancji 
i , zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest: 

. 1) zwrot pozwu, ,odmowa odrzucenia pozwu, przekazanie spra
wy sądowi równorzędnemu lub niższemu albo podjęcie po
stępowa nia w innym trybie; . • // 

2) odmowa zwolnienia od kosztów sądowych lub cofnięcie takie
go zwolnienIa oraz odmowa ustanowienia adwokata lub jego 
odwołanie; 

3) oadalenie opozycji przeciwkl) wstąpieniu interwe'nienta ubocz
nego oraz niedopuszczenie interwenienta do udziału ' w spra
wie wskutek . uwzględn ieńia opozycji; 

4) rygor, natychmiastowej wykonalności; 
5) skazanie świadka, biegłego, strony i osoby trzeciej na grzyw

nę, zarządźenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania 
świadka oraz odmowa zwolnienia świadka I b iegłego . od 
grzywny i świadka od przymuwwego sprowad,zenia; 

,6) zawieszenie , postępowania j odmowa podjęcia zawies,?:onego 
postępowania; 

7) odmowa . U~asadnienia orzecze'nia. oraz jego doręczenia; , 
8) sprostówanie lub wykładnia .' orzeczenilł albo ich odmowa; 

,;, 9l.z.w,rot kosztów, : j~żeli strona nie s.kła,da .środ1a 'zaskarżenia co 
, .dą istoty spr\łWY, koszty przyznane w nakazie zapłaty 0.raz 

wynagrodzeni.e biegłego; 
10) oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego; 
11) odrzucenie zażalenia. 

§ .2, Termi.n downiesien.ia zażalenia jest tygodniowy I liczy 
,się od , doręczenia postanowienia, a gdy strona nie aażąda-la , 

·w termi,nie 'przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na ' 
rozpra wie - od ogłosze.nia plistanowienia. 

§ ' 3, Zażalenie ~winn~ czynić' zadość wymag; nioJlk .prz$pi
sanym dla p isma procesowego oraZ zawierać wskazanie zaskar
żonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylęnie, 

, jak również zwięźłe' uzasadnienie zażalenia ze wskazani·em w mia
rę potrzeby nowych faktów i dowodów . 

Art. 395. § 1. Ak ta sprawy wraz z za~a,leniem sąd pierwszej 
Instancji . przedstawia sądowirewi~yjnemu po doręczeni u ~aia
lenia stronie przecIwnej, a w wypadkach wskazanYCh w pkt 2 

.' I 5 § l artykułu poprZedżającego - niezwłocżn.ie . po złożeniu za
zalenia bez doręczenia go stro nie prZeciwneJ. OdpowiedZ na Zaża
lenie może być ' ~vniesio~a wprost do sądU ' rewizy jnego w termi
nie tygodniowym od doręczen ia zażalenia. . , " ' 

§ 2, Jeżeli zażalenie ' zarzuca nieważność postępowania lub 
jest oczywiście uzasadnione, sąd, który wydał żaskarżone posta
nowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyła Jąc akt 

. .\, , 

sądowi ' rewizyjnemu;' uchylić zaskarżone " postanowieriie' i ' w 
' m iarę potrzeby spfawę rożpoznać ' na nowo: Od pon()wnie wyda

nego postanowienia przysługują środki 'od woławcze na zasad~ch 
ogólnych. 

Art. 396. Sąd pierwszej instancji może wstrzymać wykona,
nie zaskarżonego postanowienia do czasu rozs trzygnięcia zażale

nia. Postanow.ilnie takie może zapaść na posiedzeni u n iejaw
nym. 

Art. 397 • . § 1. Sąd rewizy jny, rozpoznaje zażalenie na posie
dzeniu niejawnym, biorąc także pod uwagę nowe okol i czności 

i dowody. Sąd rewizyjny może sam dokonywać ustaleń I zarzą
dzić w ' razie po trzeb~ odpowiednie dochodzenie. 

§ 2. POla tym do postępowania tocząceg'o się na skutek za
żalenia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu :ewi
zyjnym, 

Art. 398. Przepisy niniejszego dz iał u stosuje się odpowiednio 
do zażaleń na zarządzenia prze 'wodniczącego. 

DZIAŁ VI. WŻNOWIENIE POSTĘPOWANIA 
, # ,.. - ~ 

'Art. 399. W' wypadkach przewidzianych yj dziaieniniejszym 
można żądać wzn9wienia pos tępowania, kt6r~ . zostało zakoń~zone 
prawOmocnym wyrokiem. 

Art. 400. Niedopuszczalna jest ~karga o wznowienie od wy
. ' roku ' orzekające'go' u~iewazn ienie ' małżeństwa lubroz~6d albo 
. tistaiając~go nieist nienie małżelY~twa, jeżeli choćby jedna ze ,stron 
zawarła po jego uprawomocnieniu się nowy zwIązek małżeński. 

/ . 
Art. 401. Możn<i żądać wznowienia postępowania z powodu ,' 

nieważności: , ' . ' , 
i) j eże li orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed 

uprawomocnieniem się wyroku nie mogla domagać się wy-
• łączenia; 

2) jeżeli wskutek naruszenia przepi sów prawa strona była po
zbawiona możności dzi ałania lub nie była nalrżycie rt!pre
zentowana; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli ,przed 
uprawomocnie niem się wyroku niemożność działania us tała 

lub 'brak reprezen tacji był podniesióny w drodze z~rzutu albo 
stro-na potwierdziła d,okonane czynności procesowe. 
Art. .• 02. ,Od wyrokew Sądu Najwyższego nie przysługuje 

skarga o wznowienie z powodu nieważności postępow;ania . 
Art., 403. § 1. Można żądać wznowienia na tej podstawie, że: 

1) wyrQk zost~ł oparty ną dokumencie podr\)bionym lub prze
,robionym.' albo n", skazu.jącym wyroku karnym, następnie 

uchylonym; ' ,' 
2) wyrpk został uzyskany za pomocą przestępstwa. ' 

§ 2. Motna również ~ żądać wznowienia VI raz.ie późniejsze
go wy1.l:rycią prawomocnego . 'wyroku, dotyczącego. tego sam~go 
stosunku ' prawnego, albo wykrycia t.akich okoliczności faktycz
nych lub środków ' dowodowych, które mogłyby mieć w.pływ 
na wynik sprawy, a z . których s trona nie mogła §korzystać 
W poprzednim postępowaniu. 

Art. 404. Z powodu' przestępstwa można żądać wznowienia 
jedynie wó\Vczas, gdy czyn zostaj ustal()ny praw.omocnym wy

, rokiem skazującym, chyba że po~tępowanie karne nie może być 
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wszczęte lub 'że ' zosia'ło ,umorzone l innych przyczyn niż brak 
" dowodów. ' 

Art. 405. Do wznowienia postępowania właściwy jest sąd, 

który wydał zaskarżóny wyrok. Gdy zaskarżono wyroki róż

'nych instancji, właściwym jest sąd instancji wyższej. 

Art. 406. Do- postępowania ze skargi o wznowieriie stosuje 
sIę odpowieanio ,przepisy o postępowaniu przed sądem pierwszej 
fnstancji, 'jeż'eli przepisy poniższe nie stanowią inaczej. 

" Art. ' 407. 'Sk'argę ' o wznowięnie wnosi się w terminie mle-
,slęcznym; termin ten liczy się od qnla, w którym strona dowie
działa się o pQdstawie Wznowienia, a gdy podstawą jest pozba
wienie możności działania lub brak należytej reprezentacji -
od dnia, w którym o wyroku dowiedziała się strona, jej organ 
lub jej przedstawiciel ustawowy. 

Art. 408. Po 'upłyWIe lat " pięciu od uprawomocnienia się 
wyrOku ,nie można żądać wznowienia, l wyjątkiem wypadku, 
gdy strona 'był!! po'Lbawiona możności działania lub nie ,była 
należycie reprezentowana. 

Art. 409. Skarga o wznowienie powinna czynić zadość wa
rąnkom ,pozwu· oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego wyroku, 
podstawę wznowienia i jej uzasadnienie" okoliczności stwierdza
jące zachowanie terminu do wniesienia skargi ' oraz wniosek 

DZ,IAl:.-VH; REWIZJA NADZWYCZAJ,:NA 

. Art. U7. ,§ 1. Od, , każdego' prawomocnego orzeczenia koń

cząceg'o postępowan ie w. sprawie może Minister SprawiedliwoścI. 
Pierwszy Prezes',' Sądu ' Najwyższego i Pr<>kurator Generalny' 
PolSkiej Rzeczypospolitej Ludowej złożyć rewizję nadzwyczajną. 
jeżeli orzeczenie rażąco narusza prawo lub Interes Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. Rewizja nadzwyczajna może ograni
czyć się do' zaskarżenia , uzasadnienia prawomocnego orzeczenia, ' 
j eżeli' uzasadnienie to narusza interes Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej albo w s'posób , rażący ,uchybia czci strony lub naru
liza jej prawa. 

§ 2. Od tego samego orzeczenia w interesie tej samej stro
ny rąoże być złożorla tylko jedna rewizja nadzwyczajna, 

§ 3 ~ Niędopuszczalna jest rewizja nadzwyczaj na od orze
czenia Sądu Najwyższego wydanego w następstwie złożenia re
wizji riadzwyczajnej. 

§ 4. Niedopuszczalna jest rewizja nadzwyczajna od wyroka 
ustalającego nieistnienie , małżeństwa, orzekającego uni € ważnie

nie małżeństwa albo rozwód, jeżeli choćby jedna ze stron po 
uprawomocnieniu Się takiego orzeczenia zawarła związekmał
żeński. 

Art. 418. § 1. Strona może wnieść podanie o , złożenie rę,-
o uchyl~nie lub zmianę zaskarżonego wyroku. wizji nadzwyczajnej do Ministra Sprawiedliwości lub ,proku,ra-

Art. ,410. § 1. Sąd bada na posiedzeniu nlejawnYtn, czy tora Generalnego, 
skarga jest wniesiona w terminie I czy opiera się n~ ustawo- - § 2, POdanie można wnieść tylk9 raZ i ' tylko do jednego 
wej podstawie wznowienia. W braku jednego l tych wymagad z organów wymienionych w paragrafie poprzedzającym, Jeżeli 
sąd skargę 'Odrzuci, ,w przeciwnym razie wyznaczy , rozprawę· w tej samej sprawie wniesiono kilka 'podań , należy je phe-

§ 2. Na żądanie sądu skarżący uprawdopodobni okolicznoś- kazać temu z powyższych organów, do którego wpłynęło "pierw-
ci stwierdzające, zachowanie terminu lub dopuszczalność wzno- sze z nich, a jeżeli wp'łynęły one do obu organów jednoc'ześnic 

wienia. - t emu z or'ganów, który pierwszy podjął czynności. 
:Art. 411. Na rozprawie sąd rozstrzyga przede , wszystkim Art. 4~9. § 1. Rewiżję nadzwyczajną wnosi się do Sądu 

o dopuszczalności wznowienia I odrzuca ' skargę, jeżeli brak Najwyższego. 
ustawowej podstawy wz~owienia- albo termin do wniesfenia § 2. , W razie wn-iesienia rewizji nadzwyczajnej Sąd Naj-
skargi nie został zachowany. Sąd może jednak , po rozważeniu wyższy może wstrzymać wykonanie zaskarżonego orzeczenia , do 
stanu sprawy połą myć badimie dopuszczalności ' wZlIlowie,nia czasu ' rozstrzygnięcia sprawy. Postanowienie może byĆ wyda-
l rozpoZjnaniem sprawy. ne na , posiedzeniu niejawnym. 

,- Art: 412; § 1. ' Sąd rozpoznaje sprawę na nowo w granicach, Art. 420. § 1. Sąd Najwyższy rózpoznaje reWIZJę nadzwy-
jakie zakreśla podstawa wznowienia. czajną na rozprawie. O terminie rozprawy zawiadamia I strony 
, § 2. Po- ponQwnym. ro:opoznaniu sprawy sąd stosownIe do oraz Prokuratora I Generalnego, " . 

'okoliczności bądź oddala skargę o wZlnowienie, bądt uwzględ- § 2. Sąd Najwyższy nie jest- związany pOdstawami rewizji 
n \ając ją zmienia za~arżony 'wyrok albo, go UChyla l pozew nadzwyczajnej. 

odrzuca lub postępowanie umarza. Art. 421. § 1. Sąd Najwyższy oddala rewizję nadzwyczajną, 
§ 3, Jeżeli jednak do rOllstrzygnięcia o wznowIeniu jest jeżeli stwierdzi brak pods,tawy do uchylenia zaskarżonego orze-

właściwl ' sąd rewizyjny, a brak ' podstaw do tego, by rozpoznając czenia. _' 
rewizję mógł orzec co 'do istoty sprawy, sąd rewizyjny orzeka § 2. Sąd Najwyższy oddala rewizję nadzwyczajną także 
tylko 'o dopuszczalności wznowienia, rozpoznanie zaś sprawy wówczas, gdy została ona złożona po upływie sźeściu miesięcy 
przekazuje sądowi pierwszej instancjI. Nie dotyczy to wypadku, od uprawomocnienia się , zaskarżonego orzeczenia, chyba że orze
gdy podstawę wznowienia stanowi nieważność postępowania czenie to narusza interes Polskiej Rzeczypospolit., j Ludowej. 
przed sądem rewizyjnym. ' § 3. Sąd Najwyższy bez względu na termin złożenia rewizji 

Art. 413. Sędzia, którego udziału lub zachowania się w pro- nadzwyczajnej uchyli zaskarżone orzeczenie, j eże li sprawa ze 
cesie poprzednim dotyczy skarga, wyłączony jelit od orzekaFIla względu na osobę lub przedmiot nie podlega orzecznictwu są-

w postępowaniu ze skar!,1 o wznowienie. dów powszechnych. 

Art. 414.Wnie~ienie skargi o wznowienie nie tamuje wy- Art. 422. § 1. W raZlie uwzględnienia rewizji nadzwyczajnej 
konania zaskarżonego wyroku. W razie uprawdopodobnienia, ż. Sąd Najwyższy uchyla zaskarżone orzeczenie '1 stosownie do wy- , 
skarżącemu 'grozi niepowetowana szkoda, sąd może na wniosek ników rozprawy orzeka co do istoty <sprawy albo odrzuca pozew 
s,trony wstrzymać VIlykonanie wyroku, chyba , że strona przeciw- lub umarza postępowanie. Przepis art. '415" stósuje się ' odpo-
na złoży odpowiednie zabezpieczenie. Postanowienie może być wiednio. / "----, 
wydane na !)osiedzeniu nlejawńym. § 2. Jeżeli uwzględniając rewizję nadzwyczajną Sąd Naj-

Art. 4iS. Uchylając lub lroieniając wyrok: sąd na wniosek wyższy stwierdzi, że brak warunków do ostatecznego rozstrzyg-
skarżącego w orzeczeniu kończącym postępowa,nie w sprawie nięcia sprawy w jeden zespQsobów oznaczonych w paragrafia 

' orzeka o zwrocie spełnion ego ' lub 'Wyegzekwowanego świadcze- poprzedzaJącym, uchyla' za skarżone orzeczenie, a w razie po-
nia lub o przywróceniu stanu poprzedniego. Nie wyłącza to mo- trzeby także orzeczenie sądu pierwszej instancj i i przekazuje 
żliwoścl dochodzenia w , osobnym procesie naprawienia szkody sprawę do ' ponownego rozpoznania sądowi właściwemu lllb 
poniesionej wskutek wykonania wyroku. równorzędnemu. 

Art. 416. Niedopuszczalne jest dalsze wznowienie postępo- Art. 423. § 1. ' Do r ewizji nadzwyczajnej stosuje się odpo-
wania zak<lńczonego prawomocriYn;l orzeczeniem wydanym na wiednio przepisy o rewizji , jeżeH kodeks nie stanowi inaczej . 
skutek ' skargi o wznowienie,. Gdy rewizja nadzwyczajna skierowana jest przeciwko , uzasad-

J 

/ 
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nieniu pra'wom'OCnego wyroku, :Sąd Na~wyż'SEy, ltWzględniając 
rewizję nadzwyczajną, ogranicza s'ię do zmiany uzasadnienia za

' KuŻCllD<e'go tlIZEcreniia. 
-§ 2. W pos';;ępow,anha przed Sądem Najwyższym wywcla

.nym mz-eniw l1€w1zjinadz:wyozajlile; niedt0>pus·z.czaIn·e są Tlastę
pliją'ce aiY!llllilo'Ści str.()n: i'ozszerzeniie żądania pozwu lu'b ITlna 
.uniana powództwa; com[.ędepo:zwlJI, lTzecz-enie s~ roszcz-enia, 
ugochi s:ą'd:owa, przypozwa:rnie !(lraz żądanie wezwa'l'l'ia lub Z'a

w[:aGomienia os:@:b nie biorących '1!ldz'iału w 'postępl'lwaniu; nie 
a.w.z.głęln~a się ani uzu&niapogWódŻitwa, aTli przyznania oJroHcz
l'l,oś;ei faktyczny.ch. W 1p0·stęp<ilwall'iu tym mOma przytaczae 'oowe, 
fakty oraz powoływać dowód z dokumentu tylko w'Ówczas, ~dy 
m jest potrz.ebne G() wykazania ! istnien:i,~ lub braku podstaw 
rewizji nad;Z;WYlCzaj,n,ej. 

Art. 424. W i'<rzle przekazania 'przez 'Sąd NajwyZszy sprawy 
' 00 ~1'łOwTl'egoroz;poznania s'ądowi włas'Ciwemu lub r6wnorzęd
nemu, do ' postępowania przed tym sądem stosuje się \. przep'isy 
()bowiązlll:iąee ten sąd. Sąd l€ll zw.ią:zany }est «)~ną ' praw
ną i wska;zani.:aml zawartymi worz-eezenlu Sądu Najwyisz€go. 

TYTUŁ VII. I'O'S'n;ł"OWAŃIA ODltĘBNE 

qZIAŁ "l . .. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH MAt.'ZEŃSKICH 

Rozdział · 1. Przepisy ogólne 

O'l'a'Z ro dot1'eśei \I:Imowy mająt'kowej, jeżeli m'ałZoon'lmwi'e umowę 

taką zawal'li. 

Ari •. 414. Sąd !n'Oźe 'ZaTządzić p'I'zepT'(')wa'dzeni'e przez wyzna
<cz~ną 'OSQhę wywiadl\Jl 'ŚrOOtc>wiskc>wegó w -eelu ustaleniia warun
ków, w M.óryda :Ey§ą :j wy,ehowują sl-ę dZi.eci stron. 

Alrt. 'las. § '1. WyrGk' prawomOCny ma :skutek wobec osób 
trzeciJch. 

§ 2. Nie dotycZZ to części orzeka~ąeej' o prawach i roszcze
nlach m-aJ-ątkowye'h poszukiwanych 'łącznie 'Z prawami nlemająt
kQWym'i. 

Rozdział 2. Sprawy o rozwód 

Art. 436. § 1. Przed wyznaezeniem terminu p'ierwszej ro~ 
pr:awy prUW,'(i)(f;Jl.jCE:ąCY wzyw·a ' st!'ony do 'Os0'bistegu stawienia . 
się 00 sądu 'l'la :po$ied'Zeniie pc>jeGfi<l:Wezoe, ktG'l'ego .przeprowadp;e
ni€ p6TUCR n)wniOCZ(!Śni'e wyznaCmlnem-u przez 'siebie 'sędziemu. 
Sędzia wyznaczony nakłania strony'C!J:o pojednania, ma9'ą'c w 
sElCzegóm«)Śd I'IR'Illwadm dob!r.o ~ i społeczne 'Zna:elrenie trwa'" 
łośd malŻJeil'stwa. 

<§ ~ .'JeŻJeli pojednanie niienastąpi, a odroczenil! pt'Jsiedzenla 
_'PG]-;e!i'RaWlCZ<ego byłc>'by n :j,ecellQwe, sę«'liawyznaczony stwierdza, .ze 
próby pojednania mie -dały wynIk'1l. 

§3. _ Sędzia wymacwny ma w z'akresie postoępowania pojed
!!Ia'Wcz_eg() prawa przewod'nicząeeg,c> i prawa '5ąd'u'Orz~kająeego.1 

.... ,~v Art; łZi . . Prnepisy niFliej&zeg.G rozdziiam s ,tQs'1:l}e się w spra- Art. 4'37. Jeżel1 stawiennictwo jedriej ze str41n papotyka 
w:a'Cihl o U'liIi.eważnleni.e małreństwa, G ustalenie łstnienia lub ) trl,ldne do przezwycięzenia przes;zkody, na' wniosek strony sąd 

· n~itaj'en'ńa mafżeMtwa i o roZWGrl. m'cle zani'echac przeprowadzenIa posiedzeniapojednawczegQ. Po-
-Art. 426.- Do reprezenlowaniastrony konieczne 'jest pel- stanowienIe 'W 'tym przedm'ioCie zapada na posiedzeniu niejaw-

''I1omocnictwó udzielone do prowadzenia danej sprawy. nym. 

Art. 4!'i. Posl'€dzenia odbywaj'ą '!d'ę przy drzwiach zamknię- Art. 438. Jeżeli pO.siedzenia pojednawczeg.o nie wyznaczono 
tych, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania spTa- albo do , pojednania nje doszło., przewodniczący wyznaCZa IDZ-

wy, a" ~·ąd uzna, ze jawnoŚ'ć :nle za'gra:za m-oTaln'O'sci: " prawę· 
Art:- 428. § 1. ,Rozprawa odbywa się bez wz,ględu na nie- Art. U9. Powództwo w.zajemne Q rozwbd jest ruedopuszczal-

· slawiennictwo 'jednej ze stron. Jednakże w razie nie usprawie- . ne. Strona pozwana może jednak również żądać .ro:zwoou. 
dliwionego niestawiennict~a powoda na pierwsze posiedzenie Art. UD. ' § .L Jeieli sąd JIIab.ie.rzepa-zekoliHillia, że istnieJą 
sądowe wyznaczone --w ce'lu przeProwadzenia rozprawy, postępo- widoki na utrzymanie pożyeia m.ałżeńsk,i,eg,o, zawiesza @Ostępo-
'Wanle ulega zawieszeniu, chyba że prokurator popiera -żqdanie warne. Zawieszenie takie moŻJe -nas1jp.ić tylko raz w ·toku postę
unieważnienia albo ustalenia lstn'i~nia lub nieistnienia mal'-' ,Powania.. 

zeńs'twa. :§ 2. Poo,~ie pos4;ęp.owanianastępu~ .na WTIiru;e:\{ jedruij ze 
§ 2. Podjęcie pos,tępowania następuje na wniosek powoda, stron; poza tym stosuje się odp.0wi~dnioa1't.428 § 2.. 

>nie wcześflqe~ jeełnalk nfz 'pa uplywie meclh. miesięcy <od cl'l'lł:a za-
w:yeszeniia post-ępc>waTliia. W Taiie nie~~wsze!A;j:a takieg<o 'Wn,i'O'sk1Jl 
w ciągu róku po zawieszeniu, sąd umorzy postępowanie. UmfJ
rzenie 'Wyworuje takie same~ 'Sk'Ulk1,- lak umorzel'lie 1)OStępowa
nia zawiesz<O'l'Iego na 2lg<odny 'Wrriooek 'Stron il'lib ż pow('xlu 'ich 
n'ies!taWiennktwa. 

A'n. 4t9. II'JeeE€łi str.ol'la -wezWana do QOObistego stawienl'li<etwa 
,nie 'stawi 'się bez usprawie<C:iiliw'iol'lyelh pGwodćw Tlaposiedzenie, 
s1:jd - może skazac j'ą na grzywn-ę</ według przepis.ów o kara<ch 
Z'an1'E'Stawi-ermie'twlil 'Świadka, n'ie ffiQZ-e 'jednak nakaza'c przym'1~ 
sowego sprowadzenia jej do sądu. - - , 

Ari. m. Ma lliJie't ni, ktmy nie Ukończyli la1:trzynastu, 
'S 'Z-stę.pni s t1To,n , którzy nie uko1itezyH lat sied:emnastu, me IDl!l,g-ą 
być llrz,esł.!łchiwani w c:har.ak1oefZe świadków~ 

Art. 431. W sprawach pr2lewI'iizianY'eifl w r<0zdziale >nln'ie3sZ3'm 
nie można oprzeć rozstrzygnięcia wyłącznie na uznaniu powódz
twa lub przyznaniu' ~koqicmości fa'kty·czny<ch. · W sprawacifl tych 
nłe stosuje się art. 339 § 2. 

A'rt. ł32.W każdej 'spraw-ie o rc>zwód sąd zarządza przepro
wadzenie dowodu z przesłuchania 'stron. W inl'lych sprawach 'są1i 
n'ie może odmówić dopuszczenia tak'i.e:go dowodu, jeżełistrona g'o 

· powolała. Art. 302 . § 1 stosuje 'Się odpoWiednio. 

Art. 433. Protokół rozprawy powinien zawierać t·świadczenie 
ma!J:żonków co do- licz'by, wieku i płci dzi eci żyjących, stc>sU'l'lków 
majątkowych i zaro'bko\vych obu ma'łż<Hl'k0w, szc~egóhlyc'h ób;)
Wiązków utrzyma'nia osób nie bę~ący'Ch ich wS'P'0lnymi ·dziei:mi 

'. 

Ad. 44ł. Rcilstępowa'IDe oow,odowe, ma 1pTZ'ede 'Wszystkim na I 

ceh:l ust.a~eru.e oik<0iiunG'Śei d·.otyeząeyeh rozkladu pJ:>Ż'ye'.ia, j~ . 

' l'0w:Rież<Yk-.ołkzf<llOŚCi dotycząeych dzieci :str<{i)n .1 .iehS'ytuae~i, a w 
razie llZI'i1,,~lOja pGw:OOztwa - takie pr~ylCz.yn, kt~,re skłoniły do 
tego str..onę pozwaną. 

Art.. ,tł!. S'eżeli P'Iilzwamy u,znajezc!,danie pozwu, 'sąd możil 

ograniczyć postępowanie dowodowe do prz.e~uchanijasitr<Ql'l. 

ATt. 443. '§ i. Sąd na żądanie jednego z małzonków lub . 
2:. U'rzęcl-u oneka postanowieniem o obowi:<:!zku ma'ł:i:on'k,ów przy
czyniania się do zaspokojenia potrzeb 'rodziny przez czas trwania 
pt':@ce'Sll ,oraz () spos'G'biie T,ozt<0czemia w "tym czasie 'Pieczy nad 
wsp.ólnymi m,a,loletnam[ dz:vecmi, a na zącianie jednego z m'ałżon- , 
ków - także -o zakJ)esie i '~so'biie kcirzystan'ia pnez mał:i:onk'Ów 
2:e wsp@1n'e,g"o m-ieszkariia w ·e~s'ie trwa'l'l1-a ;proeesN oraz () wy
,da'miu małżG'nkow'i, o(')'PllIszcz·ająceFl'llll 'WS'!'ó1ne mieszkanie, ,po'trze~ 

nych mu przedmiotów~ -

,§ '2. !P<Gs'tanoWieoiia te .sąd w:y.dage po flrzepr<)wadzeniu ' roz
pr'awy, stosują'C odfJomednio _p:rzepisy c pGs>tępowaniu zabezpie~ 

'Czającym. 

§ '3. Jeżeli w przedmiocie zaspokojenlapotrzeb rodziny lub 
alimentów pomiędzy małżon'kami i pomiędzy nimi a ich wSpÓl
nymi małoletnimi dziećmi 'Zapadło prawc>mocne orzeczenie przed 
w'szczęderri sprawy <O ł'ozwód, jl za'ch'odzi p.okze'ba zmiany wy
so!ko:s'e'j 'św'iadcreń "ze względ'l!1 na zmianę o'lmUcznośd, -sąd wy
daje w tym zakresie postanowienia, prze'widziane w 'paragrafie 
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'pierwszym. Obniżenie ' wyso"koś~i świadczeń może nastąpić tylko 
na wniosek strony. , 

Art. 444. Małżonek może dochodzić ros,zczeń alimentacyj
nych od drugiego małżonka na wypadek ' orzeczenia ro,zwodu. Do

,chodzenie następuje przez zgłoszenie wniosku na rozprawie w 
obecności drugiego, małżonka albo w piśmie, które należy dorę

czy t: d'rugiemn małżonkowi. 

Art. 445.' § 1. W czasie trwania procesu o rozwód nie może 
być wszczęta odrębna' sprawa o zaspokoj,en'te potrzeb rodziny 
i o alimenty pomiędzy małżonkami albo pomiędzy nimi a ich 
wspólnymi małoletnimi dziećmi co do świa dczeń, ' za okres od 
wytoczenia powództwa o rozwód. Pozew lub wniosek o zabezp.ie
czenie powództwa w takiej sprawie sąd przekaże sądowi, w któ
rym toczy ' się sprawa o rozwód, w celu rożs.frzygnięcia o nich 
w myśl przepisu art. 443. 

§ 2. Postępowanie w sprawie o zaspokoienie potrzeb li'odziny 
lub alimenty . wszczęte przed wytoczeniem powództwa o rozwód. 
ulega z urzędu zawieszeniu z chwilą wytoozenia takieg.o po
wództwa co do świadczeń za okres od iego wytoczenia. Z c,hwilą 

wydania '\W sprawie o, rozwód orzel::zenia o obowiąz_ku zag,poka
jania potrzeb rodziny wstrzymuje się także z _mocy prawa wy
kQnanie nieprawomocnych .orzeczeń o obowiązku świadczeń. 

wydanych w poprzednio ' wszl::zętej sprawie. za okres od wyto
czenia powództwa o rozwód. 

§ 3. Po prawomocnym zakończeniu sprawy o rozwód zawie
szone postępowan :e podejmuj,e się z, mocy prawa. órze~z.enia ziś. 
których wykonanie było wstrzymane. podl egają wykonaniu. jed
nak tylko co do Glkresu. za który w sprawie o rozwód' nie orze:
czono (} roszczeniach objętych zawieszonym postępowaniem, 
W pozostałym zakresie' postępowanie ufega z mocy prawa urno

\ rzeniu, 
Art. «(6'. w razie ś'miercf je\:lhego z małżonków post~powanie 

umarza sJę. 

Rozdział 3. lime sprawy 

Art. 447. § 1. Na wniosek osoby., która ~ śmierci jednego 
z małżonków zamierza wytoczyć powódzLwo o unieważnienie 

małżeństwa, sąd powiatowy mieisca zamieszkania zmarłego ust~
nawia kuratora'. Jeżeli zmarli obydwoje małżonkowie. ustaąawia 

Slę dwóch kuratorów. 
§ 2. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuj,e się. odpowied

nio do powództwa o ustalenie istnienia lub nieis.tnien.ia mał
żeństwa. 

.. Art. 448. § 1. Jeżeli powództwo o unieważnienie małżeństwa 

wytacz_a prokurator, pozywa on oboje małżonków, a w wypadku 
śmierci jednego z nic,h - kuratora ustanowionego na mieisce 
zmarłego małżonJca. 

§ 2. Przepis paragrafu ' poprzedzająceg,o stosuje się odp':Jwied
nio d<?powództwa prokuratora o ustalenie is tnienia lub rue-
istnienia małżeństwa. 

Ad. 44.9. §, L. ,W sprawach o unieważnienie alb0 o. ustalenie 
istnien ia luh nieistnienia małieńs,twa odp,is pozwu doz;ęeza się, 

prokuratorowi i zawracl iunia się, go o te.rminach r ozprawy. 
§ 2. Jeżę li sp,rawa tara została Wytocz'0naluJil j-est po.pier a,na. 

p:r2iez, prolnIratBra" nie . st0s.uje si,ę: pJ:ż:episó1w o. zawieszenilu po
stępowania na zgodny wniosek stron lub z powodu niestawien'
nictwa obu stron. 

Art. 4.50., §. L Postępowanie o unieważni,enie mał,żeństwa 

w r azie śmierci j~dnego z małżonków za,wiesza się. 

!l. 2. Postępowanie umarza się , je żeli zstępni małżonka, który 
wytoczył powództwo, 'nie igłoszą w ciągu sześciu miesięcy po 
wydaniu postanowienia o zawieszeniu wniosku o podjęcie poslę

. powan ia. 
§ 3. W r azie śmierci pozwanego. małżonka, a jeżeli pozwa

nYlPi byli obOJe maJzonrwwie, w razie śmierci j'ednego z nich. 
postępowanie podejmuje się po ustanowieniu przez sąd ,orzeka
jący na posiedzeniu nie;iaw;nym kuratora,. któlOy wstępuje na 
miejsce zmarlego małżonka. 

Art. 451. Przepisy art. 443. 4441 445 s.tosuje się ' odpowied
nio w sprawach o unieważnienie 1nałżeństwa. 

Art. 452. W sprawa'ch o znies.ienie wspólności maJątkowej 

między małżonkami stosuje się 'odpowiednio , przepisy art. 426. 
43'1, 43"2, 435 §" l . 441 r 4'46'. 

VZ!AL , H. POSTĘPOW ANIE W SPRAWACH ZE STOSUNKOW 
MIĘDZY' RODZIC'AMI A DZIReM! ' 

Art." 453.. P rzep.isy n~nnej>szeg,(i)· dziaŁu stosu.ie się w sprawach 
o us.ialenie lw>h zaprzeczenie' p,och ooze:nia dziecka,. 0 u tl'j'ewainie
nie trznaliLila dzieeka 0'raz 0> r0zw iązanie prz.ysposobienia~ 

Art. 454 •. § l. W sPrawach o ustalenie , oj cos~wa prokurator 
wy'".aczają,c powództwo wskazuje- Vi pozw;e dziecko, na kt{)~ego " 
r zeez wytacza p<;wódz.tW0-. oraz, poE}z.ywa domniemanego ojca 
dziecka, a jeżeli ten nie żyje - k.lra tpra us,an{),wiQnego na jego 
m:iej:s.c:e'., 

§ 2. W sprawach o zaprzeczenie oj,eostwa pl'okwrator wy
taczają.C' powództwo, p€lzywa męża matki dziecka" a j,eżeli ten 
nice ż:yje - k \lllr3J,tor a ustan.Qw!0>neg:Q. na j,ege mieisl::e oraz dzieeko, 
j.ak rWllIież matk.ę dzie!cka,. j:eżeli ta żyje. 

§ 3_ W SipEalWae-n o uni;eważnienie' uznania dziecita prokuratOl:: 
wytaczając powództwo Il~zywa dzieeko oraz mę,żl::zyznę, który 
drie:ciw uznał" a jeżeli ten nie' żyle - kuratora u.stanowionego na 
jego mlej.sce.a'. także ma'::k.ę: dziecka, j-eżeH ta ży i,e. I 

§ 4. W sprawach Cit I'ozwi'ąza:mie pEZys,poso'qienia prokurator 
wytaczając pQ\\ufldzi.wo , pozywa pfzyspQsabiającego o.raz przy:
spx)sDbi.Q;n~go. 

ArL 45.5. RQ,zprawa odbywa się hel. , wzglądu- na niestawien
ni€tW& jedne1 ze strori. 

Art. 456. § 1. Postępowanie umarza się w razie śmierci jetl- , 
ne j, ~e stron" a jeżeli w charakterze tej samej strony występuje ' 

kilka os5b, w r azie śmierci wszystkich tycb os jb, z za strzeże

nie.::! wyjątków przewidzianych w paragrafach następujących. 
§ 2. W sprawie o ustalenie ojcostwa mężczyzny, który nie 

jest mężem matki, jaK również w sprawie w ytoczonej przez 
dzieckQbądź przeciwko męzowi jego matki o 'zaprzeczenie 
ojcostwa. bądź przeciwko mężczyźnie, . który je uznaI, o unie
ważn ienie uznania, postępowanie zawiesza się w r azie śmiercf 
tych pozwanych do czasu ustanowien i'a przez sąd orzekający 

kuratora, który wstępuje do sprawy na miejsce zmarIego. To 
samo stosuje się w. sprawie o rozwiązanie przysposobienia w ra
zie śmierci przysposabiaj'ącegO' 

§' 3. W sprawie o ~aprzeczeITie ajC'Qstwa lub o unreważnienie 
uznania: dziecka postępowanie umarza się w razie śmierci d'ziecka. 

Ar t. 4'57. W sprawach o zaprz'eczerrle ojcostwa lub o' urrre
ważnienie uznania dziecka od'pispozwu; doręczą się pro-kurat01'o
wi i za"'iiadamla się go o ,term'hach rozprawy. 

Art. 4a8'. § I. W sprawach objętych przepIsami d ziafu n iniej
szego stosuje się odpowiednio przepisy art. 426, 429, 43'1, 434 
i 435. 

§' 2. Jeżeli jednocześni~, z usta!erri:em ' oj'C'os twa do'~hodczr się 
zwi'ązanych' z tym roszczeń majątkowych, do części postc-'powania 
dotyczących tych roszczeń nie stosuJe sIę przepisów art. 429' i 456. 
W rązi'e śmierci pozwanego postępowan i'e ' w cz~sc i ' cfotycz~cej 
roszczeń majątkowych za\vi'esza się do czas~ prawomocnegaroz
strzygnięcia sprawy o ustalenie ojcostwa, po C'zyrn moze ono być 
podJęte z udZiałem następc'ów p raw,!yd':t zmarłęgo ,tub kUJ;'atora 
spadkU: 

D'ZJiAŁ HI. POSTĘPOWANIE W SP'RAWACH O' R,0 SZCZENIA 
PRAC0'WNlKOW 

-":. 

Art. 459. § 1. Przepisy niniej,szego ' działy stosuje się w splOa· 
wa,ch o' r oszczenia, pracownika ze st osunku pracy i o naprawienie 
s.zkód wyrządzonych pracowniko.wi przez zakład pracy,' a w sz:cze
g,01ności wywołanych wypadkiem w zatrudnieniu lub chorobą, 

zawodową. 

§, 2. Przepisy ' niniejszego; dziaŁu stosujec s.ię Qdpo,wi4?dniQ do 
rQszczet1 cZ}.Qnk,ó.w spóldzielIJ.i prac;w z.e s.pńldzielczego. stos1.mku 
pracy oraz do roszczeil. spa.dkpbiercó'w pracowrukó.w i, ,członkÓW 

'I 

,f" 

. "/ 

, ,., 
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, Ipółdziel!;li pracy w . sprawacp, o~t6rycJ1,.mo.wa" w ;paragrafie P\h 
przedzającym, jak równie~. VJ sprawac,h ,O: ,świadczęn,ia nąleżące 
!Się ' członkom rodzin pracowników. .' , , . ' . , . 

Art. 460. § 1. Sąd powinien dążyć do zapewnienia należytej 
ochrony uprawnień pracowniczych. W szczególności sąd w każ

dym stadium postępowania pOWlmen pouczać pracownika 
o uprawnieniach przysługującyc:h mu na podśtawie przepisów 
niniejszego kodeksu oraz wyjaśniać mu z,naczenie obowiązujących 
przepisów prawnych, a zwłaszcza' przepisów prawa pracy. 

§ 2. W razie stwierdzenia w :ilwiązku z rozpoznawaną sprawą 
powaź-nego uchybienia przepisom, a w szczególności przepisom 
dotyczącym ochrony życia lub zdrowia pracownika ze ~trony 

1'ednostki gospodarki , uspołecznionej, . sąd, zawiadamia o 'st'wier
dzo~ym uchybieniu j~dnostkę nadrzędną tej jednostki" a w razie 
potrzeby - prokuratora. ' . 

Art. 461. . § 1. Sąd w każdym stanie postępowanhipowinien 
dążyc do ugodowego załatw Ienia sprawy. 

§ 2. Sąd uzna ~awarcie ugody za niedopuszczalne, gdyby jej 
treść była ni ezgÓdna z ' prawem lub ' zasadami współżycia spo
ł ecznego alpo naruszała słuszny interes ,_ pracownika. Wszelkie 
czynności, choćby podjęte poza sądem,dla ,uchylenia się od skut-
ków takiego sprzeciwu sądl1 są nieważne. I 

, § 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio , do cofnię~ia pozwu, 
zrzeczenia' się lub ograniczenia roszczenia, jak również do zawie..; 
szenia postępowania na zgodny wniosek stron. 

Art. 462. W sprawach objętych przepisami , działu :l1il).leJ~Ze

go powództwo można "Yytoczyć bądż pr~ed sąd ,właściwości ogól-
.-:\ nej pozwane,go, _ ,bądź . piJzed sąd, w ~óre:g.o p~ręg~ · pr~.ca. _ je.~t, 

byla lub miała być wykonywana, bądż też przed sąd, w którego 
()kręgu znajduje się zakład pracy. I 

Art. 463. § l. Od.rzucen.ie pozwu, nie może nastąpić ~ powo
du n!edo~us~cza lnoścl ~rogl są,dow~J. Gdy. do r.ozpoznalll~ Sprll.-, 
wy właŚCiwa Jest komISJa rozjemcza lub Hlny organ, '.sątl prze-' 
kaie s'pr~wę tej' komisji lub temu organowi. Jeżeli jednr k wy
mienione organy uznały się uprzednio za ni.ewłaściwe, jd roz

p. ó. z~a.; .spra~ę ... po.s tań?~vienie Sąd. li .W tym przedmiocie ' . 0., że za
paśc na posledzemu meJawnym. ' 

, !r 2. Wniesienie 'do ' sądu pozwu; przekazanego następ ie sta
lownie do paragrafu poprz€dzającego,. wywo!~je Skutkif jakie 
ustawa w :ąże z wytoczeniem powództwa. I 

Art. 464. Jeżeli okaże się, że powództwo ' nie ' został0 wni.e
lione przeciwko osobie, ~tóra powinna być w sprawiel stroną 
pozwaną, ałbo że pOWÓdztwo o to samo · rośzczenie może ' !)yć wy
toczone przeciwk() innym , jeszcze osobom, które nie w~stęPilją 
w sprawie w charakterze pozwanych, sąd może równieżzl urzędu 

wezwać te osoby do wzięcia udziału w sprawie. I, 
Ad. 465. W razie przekazania do sądu sprawy, pOdlrgąjącej 

właściwości komisji rozjemczej, ,pracownik może rOfszerzyć 

lub w inny sposób zmienić powództwo, jeżeli nowe ro~zczenie 

d .otyczy okresu sprzed wn iesienia sprawy do komisji ro~jemczej 
albó jeżeli oparte jest na tej samej podstawie faktyczhej lub 
prawnej co roszczenie pierwotne. I 

Art. 466. § 1. PełnomGc:nikiem pracownika może b* 'rów-
nież przedstawiciel związku ·zawodowego. ' I 

§ 2. Do odbioru należności zasądzonej na rzecz praeownika 
wymagar~ jest pełnomocn ictwo szczególne, udzielone po bowsta-
niu tytulu egiekuły j ńego. . ; ' J 

Art. 467. § L ' Pracowmk . dZiałający bez adwokata rub peł

ncmocilika, o kU>rym mowa ' w artykule poprzedzającyJ, możę 
zg:łosić ustnie doprotoko'lu powództwo w sądzie właŚCi1ymlUb 
w sądzie 'powiatowYm swego miejsca zamieszkania, chociażby 

ląd ten nie był właściwy do rozpoznania sprawy. W 9statnim 
wypadku sąd ten prześle niezwłocznie akta sądowi WłaŚj iwem.u. 

§ 2.W tycb samych wypadkach pracownik może ' zgłosiĆ 
~' sądzie właściwYm ust.nie do pro:okołu rew.nie.ż treść innych 
pism procesowych" a takze poprawIfI i uzupełlllema tychze pism. 

Art. 468. § 1. Sąd może wzywać .strony, świadków, ~iegłych 
~ lub . inne osoby w sposób, . który uzna za najbardziej lcelowy, 

ńawet z pominięciem sposobów prżewidlja.n,Jch przez przepis)', 

ogólne,jeżeli uzna to ,za n-i ezb'ędnę ,dfaprzyspies;zeni:ą ,; J::ozpozn<tri ią ·\·~ 
Iprąwy. 

§ 2. Wezwanie dokonane w. powyższy sposób ,wywoh:lje.;'s'k!lt~' 

ki prz!1widziane w kodeksie, jeżelL jest niewątpliwe, że" doszło 

ono dO 'wiadomości adresata. " 

Ąrt. 469. W sprawach przewidzianych w dziale niniejszym 
nie stosuje się przepisów ograniczających dopuszczalnoś6dowodu ' 
ze świadków i z przesłuchania stron. 

Art. 470. § 1. Po wniesieniu pozwu sąd przeprowadza po
stępowanie wyjaśniające. 

} 2, Zarządzając doręczenie pozwu stronie pozwanej, prze- ' 
wodniczący W razie potrzeby ' zażąda przedstawienia przez s tronę 

pozwa'ną znajdujący,ch się ' u niej pistrr, ksiąg, planów; 'wykaiów 
i innych dOkument,ów lub przedmiotów oględzin c ora2i' wniesienia" 
odpowiedzi na pozew przed terminem posiedzenia wyjaśnia jące

go. Ject.nocze€;nie przewodniczący wyznaczy termin posiedzenia 
wyjaśniającego ,nie późniejszy, jak w dwa tygodnie cod da ty wriie.
sienia pozwu. Wezwania powinny być doręczone przynajmniej na , 
trzy dni przed posiedzeniem. 

§ 3. Postępowanie wyjaśniajflce przeprowadza sąd bez l1d~ia
łu ławników. 

Art. 471; Postępowanie wyjaśniające ' ma na celu: 
1) skłonienie stron do zawarcia ugody; 
2) usunięcie braków formalnych pism' procesowych; 
3) dokładniejsze określenie żądan ia ppwocfa; 
4) ustalenie, : jakie z istotnych ' dla rozstrzygnięcia sprawy oku- '" 

liczności są sporne między stronąmi; 
5) ustalen\e, . jakie dowody należy przeprow'adzić; 
6) wyjaśnienje innych okoliczności,. mających znaczenie ~1!l. :pra; 

widłowego i szybkiego rozstrzygnięcia sprawy. ' 

Art. 472 ... Sąd ' może , zaniechać przeprowadzenia postępow~", 
nia wyjaśniającegq, jeieli z okolicznoś'cl spraw'y W 'spqsóp QCzy- , 
wisty wynika, . że . postępowanie to nie przyspieszy ~o;strzygn ię
cia sprawy, ltlbjeżeli jest oczywiścje niecelov\7e . zin~Y~hprzy~ 
czyn. Fostimówienie w tym przedmiocie fapada na pQ..;i~di~-~' 
niu niejawnym. 

·'Art. 473. § 1. Na ~'~siedzenie wYJasma jące wzywa się "'~tr,o
ny osobiści e, ich pełnomocników oraz' przedstawiciela rady zakła
dowej (oddziaiowej)lub de lega ta z wiązkowego. 

§2.Strona po'zwanapowinna 'być reprezentowan'a na Ptl.s'i~
dzeniu wyjaśniającym pr; ez ' osobę obeznaną ze. stanęm faktyc'z:': 
nym sprawy i uprawnioną do zawarcia lIgody. ' ',' . 

§ 3. 'Jeżeli strona pozwana nie stawi się na posiedzenie , wy
jaśniające bez uspr~wiedliwionych powodów, sąd może skazać ją 
na grzywnę według przepisowokarach 'za niesta wieńri1C.two 
świadka; nie może jednak nakazać przymuśowegÓ sprowadzenia 
jej do sądu. I 

/ § 4. Jeżeli ugoda nie została 

siedzeniu wyjaśniającym termin 
jeżeli są obecne. ' ' 

zawarta, ' sąd wyznaczy na po
rozpra.wy i ogłosi go stronom, 

Art. 474. f 1. Termin rozprawy powinien być wyznaczony 
tak, aby od daty zakończenia postępowania wyjaśniającego, a je
żeli postępowania wyjaś niającego nie było - od daty wniesienia

l 

pozwu- do rozprawy nie upłynęło więcej niż dwa tygodn ie, 
chyba że zachodzą nie dające się usunąć pr~eszkody. 

§ 2. ' Rozprawa nie może być odroczona na czas dłuższy niż 

trzy tygodnie. 

§ 3. Termin rozprawy przed sądem rewizyjnym powinien być 
wyznaczony w ciągu trzech tygodni od daty przedstawienia akt 
sprawy temu sądOWI przez sąd pierwszej instancji. 

Art. 475. § 1. Sąd wydając wyrok, orzeka ° roszczeniach, 
które ~ynikają z faktów przytoczonych przez powoda także wów
czas, gdy roszczenie nie było , objęte żądaniem lub .gdy było 

w nim zgłoszone w rozmiarze . mniejszym niż usprawiedliwiony 
wynikiem postępowania. Przepisy o uzupełnieniu wyroku stosuje 
się odpowiednio. _ 

§ 2. Jednakże w , razie przekazania do sądu sprawy podlega
jącej właściwoŚCi. komisji rozjemczej sąd ni'e może orzec o rosz
qeniu, ' które nie było . objęte postępowaniem . przed komisją roz-

I , 
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jemczą, a ,co do którego zmiana powództwa przez prac<Jwnika 
nie jest dopuszcza'lua'. 

. § 3. 'Sąd r ewizy.iny nie . jest związany granicami ani wni<J-
sków,ani podstaw rewizyjnych, ' . 

Art. 476. § 1. Zasądzając należnośćptacownika, sąd z urzę
du nada wyrokowi przy ' jego wydaniu rygor natychmiast<Jwej 
wykonalności: \ 
lkw sprawach ze st.osunku pra.cy- w 'części nie ·,przekracza

jące j pełnego j~dnomiesięcznego wynagrodzenia prac<Jwnika; -
2) w sprawach o naprawienie szkód wynikłych :l wypadku 

w zatrudnieniu lub z choroby zawod<Jwej - . w części nie 
.przekraczającej pełnego trzymiesięcznego wynagrodzenia pra
cownika . 

. ' . § Z, Przez pełne y"ynagrod:zenle należy rozumiećwynagrodze- . 
nie wraź z . w.szelkimid-oda tkami. i bez _żadny~h potrąceń; Przepis 
art, 334 § .~ i 335. §O l , - zdanie drugiestosuje-' się odpowiedni<J; 
nię, -stQsu;e się przepisu art. ,335 § .2. ,-, i" 

, Art. 411. Przep is\Y art· .. 460, 4(H, 462, 466 .1 467 § 'Ą sŁosuje ,się 

odpow,jed,nio, gdy pracownik jest s troną , pozwaną w sprawie ze 
s tosun ku pracy. 

DZIAŁ IV. POSTĘPOW ANIE W SPRAW ACH 
O NARUSZENIE POSIADANIĄ. 

Art. 478. W sprawach .o naruśzenie posiadania sąd bada jedy
n ie ostatni 'stan posiadania i .fakt jego naruszenia" nię- rozpozna
jąc , sp.megop~awa ani dobrej w:ary pozwanego. 

Art. 419. W sprawach o naruszenie pos.iadanIa , pówództwo 
wzajemne nie jest dopuszcz:' lne. 

, DZIAŁ V. POSTĘPOWANIE NAKAZOWE .I UPOMINAWCZE 

Rozdział 1. Przepisy ogólne -
, ' 

. Art. 480. Postępowanie nakazowe i uponi}l1awcze nal<:ty , ciS" 
zakresu . działaniapańst~o~ych . biur notarialI,lych cz , \;Vyją,tkiem 
czynn~ści 'zastrze'tonych sądom. ' . " 

Art. 481. § 1. Do czynności w postępowaniu , nakazowym 
i upom inawćzym; kfór'enależą do ": zak:resu 'działania pa~stwowyCh 
biu'r 'ribta'tia:lnych, ' wHiś'Ći\ve jest biuro ' w siedzibie sądu '(wydziału 
zamie;scowego sądu powi~towego, ' o§~Qd'kazamlejicowego sądu 
WOJewódzkiego), kŁ6ry byłby właściwy dla sprawy. ' . 

§ 2. Sąd, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym, jest 
właściwy do czynności, które w postępowaniu nakazowym i upo
minaWCzym są zastrzeżone dla sądów. 

Art. 482. Pos.tępowanie nakazowe i upominawcze wsz'czyna 
się przez wniesienie pozwu. 

Art. 4,63. W pos tępowaniu nakazowym i upominawczym' pań- , 
stwow'e· biuro notarialne wydaje postanowienia na posiedzeniu 

• niejawnym. 
Art. 484 • . Srodki odwoławcze od postanowień i zarządzeń 

. laństwowego bJura notarialnego ' rozpoznaje sąd przełożony nad 
lądem właści~y'in w myśl art. 481. 

Rozdział 2. Postępowanie nakazowe 

Art. 485. Powód może żądać 1N~ pozwie: aby państwowe biuro 
notarialne wy'dałoprzeclwkd po~wane~u nakaz zapłaty, jeżeli 

'l ' ,J:, _ . 

dochodzi wierzytelno,ści pieniężnej albo świadczenia innych rzeczy 
za'mienrtych, a ókoliczności ' uzasadńiające ' dochodzenIe roszcze
nia: są ' udowodrtione Vi całości d01ączonymi do "pozwu dokumen- ' 
tarni urzędowymi lub prywatnymi, : na któr:ych podpisy ' są urię-" 
dowo poświadcz;one. ' Dołączenie odpisów zamiast oryginałów " nie 
jest dopuszczalne. ' . f ' 

• Art. 486.- Powód może również fądaćwydania nakazu zapla"
ty 'przeciwko każdemu zobowiązanemu z wekslu lub 'czeku nale
życie wypełnionego, którego praWdziwość nie nasuwa wątpliwo- . 

ści. Do pozwu należy dołączyć - oprócz wekslu lub , czeku ""; ,' 
dalsze- dokument-y potrzebne do użasadniehia roszczenia, wysta
wione'w formie ' okre~lonej w artyku~e . poprzedzają'cym. Dofy:cz1; 

to w szczególności przeJsCla prawa na powoda, ' jeżeli przejście 
to nie wynika bezpośredn io z wekslu lub czekU'. ., , ' 

, Art. 487. Jeżeli według treści przedst~wjonego d~kunientu, ' 
weksl~ .lubczeku dochodwne roszczen'ie jest przeClawnioRe, na':' 
kaz może być wydany tylk()Wów~z'as', gdy do pozwu dołączono 
dokumenty ~rzędowe lub prywatne' z podpisem ' urzędowo po- ' 
świadczonym, stanowiące dowód przerwy lub zawie'szenia b iegU 
przedaw nieni;i. 

Art. 488. § l. Pozew z wnioskiem o' wydanie nakazu 'zapła
tywnosi się .do państwowego biura notarialnego, które jest wła
ściwe', stosownie do art;- 481 § l wedłu~ właściwości ogólnej lub 
m iejsca płatności. 

. § , 2. K ilku zobowiązanYCh z wekslu lub ' cze~u można .łącz':' 
nie 'p~z~ać bądf według miejsca płatności, bądż ' według przepi:': 
sÓ~ <> ~laściwości ogólńej '"dla akĆeptantaaJ!:>O wystawcy we:~slu ' 
Własnego, lub czeku. ,' /-' , f 

. Art. 489. § 1. Jeżeli' naklh zapł~ty nie może być wyd~n:r, ' 
państwowe biuro nQtariaJne wydąje , po~tan?~ienieodil;l?'Wne . . ' 

§, 2, Na odmowę wydania nakaJ:uJaplaty przysługuje ' ,zaża

lenie. W razie . uwzględnienia· zaialenia ' sąd rewizyjny przekazuje 
sprawę biuru do ponownego rozpoznania, 

§ 3. Powód w ciągu miesią~a Ód upraworp.ocnięnia się po-
stanowienia odmownego może żądać ~kierowania sprawy do zwy
kłego postępowania. W r,azie zgłosz'enią takie&o żądani,a , ~ ; teJ:7 ;. 
m inie, biuro przekaże sprawę sądowLNieżgłoszenie żą<iania nie 
~tanowi przeszkody do dochodzenia rosiczenia ' ';;' . nowy;U 'po:" 
wództ~ie, jednakże poprzedni pożew niEi wy'wołuje ~adnych 
skutkó'w, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. ., '.; 

Art. 490. Po uprawomocnieniu się postapowlenia 'odmowneg;; 
pozew, jeżeli nadaje się .do zwykłego postępowania, przek~zuje; 

się do sądu 

Art. 491. § 1. Wydając nakaz państwowe , biuro notarialnę,: . 

orzęka, że pozwany ma Vj" . ciągu tygodn:ia od dor~czenia n,ak,.azlł , 
zaspokoić roszczę!lie w całoś,ci wraz. zk,ośztarni •. illbo wnie~ć Vf. tlf.r.nr:~ , 
terminie , zarzuty. . , ., . 

. §2; , Nakaz wyd.śln,y .na pod&tawie ,wekS14 . lub cZ.ęk\1 . rnq.~!t:, 
być w formie skróconej umieszczony na .ich o,dpisie.. .;, " '''u' 

, § 3. !'{aka,Z zapłąty , doręcza się stroI19m;, .. a .pozv,rąnemu "",,"az
z !>ctpisaml pozwu. i dokument(>w. , ' .")to! 

Art. 492. § 1. Nakaz OdchwiH YJydania. stanowi tytu~ z ąge.?!,,: ' , 
pieczenia, a jeżeli był wydany na p09stawie wekslu lul;! cze:ku; 
staje się on natychmiast wykonalny z upływem termiri,u udz:i~ :: 

lonego do zaspokojenia roszczenia. '. .' :" , 
§ 2. Państwowe biuro · noŁfrialne na wniosek pozwaneg:q ~o-:, 

że ograniczyć zabezpieczenie według swego , uznania, a w tazie " 
wniesienia zarzutów wstrzymać wykonan ie nakazu. , '" 

§ 3. Przepisy a ograniczeniu zabezpieczenia i natychmiasto
wej wykonalnaści w sJ;!rawach przęciwko jednostkom gospÓd arki , 
uspołecznionej stosuje się odpoWiednio. , 

Art. 493. § 1. Pismo zawierające 2;arzuty wnosi się do pań:,,_ , 

stwowego biura, notarialnego~ które wydało nakaz. Zarzuty, które ' 
pod rygórem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się wspór" 
powinny byćprzedstawion'e już w tym piśmie. Fakty . i dOwody 
mogą być przytaczane aż do zamk,nięcia Tozprawy. Wniesien.ie 
powództwa wzajemnego nie jest dopuszc:/:alne. 

§ 2. Do potrącenia ;nogą być przedstawione tylkor,oszc::ze,:- , 
nia, których podstawa faktyczna jest udowodniona dokumentem. > 

.. Art. 494. § 1. Zar7iutywpięsione po upływie , terminu pań-

stwowe bi1,1rQ not.aria.1nę odrziJca., ' " ' 
§ 2. Nakaz, przeciwko któ·remu . nie " wniesiono zarzutów:. 

VI terminie przepisa,nym, ma .skutki wyroku prawomocnego. , - '" 

Art. 495; Jeżeli zarzuty zostały wniesione zgodnie z prżepi- · 
sami kodeksu, państwowe biuro ' notarialne przekazuje sprawę 

sątiowi, o którym mQwa wart. -481;- Przewodniczący zarządza do
ręczenie powodowi pisma z zarzutami razem z wezwaniem' :na 
r,ozprawę· 

Art.' 496 •. P.o przeprowadzeniu rozprawy -sąd wydaje \vyr'ok, 
w który~ nakaz zapłaty ' uttzy'muje w mocy. lłlbo uchyla go w ca':: .. 

... 

~. 
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łości lub części i w , tym zaj{l'.e.~ie pow6dztwooddala, bądź też 

·postanowieniem pozew odrzuca l~bpostępowanie umarza. 
Art. 497. § 1. W , razie cofnięcia . zarzutów sąd, jeżeli nie 

uznaje cofnięcia za niedopuszczalne; orzeka postllnowieniem, że 

nakaz pozostaje w mocy. 
§ 2. Przepisy o kosztach w razie cofnięcia pozwu oraz art. 203 

§ 3 stosuje się odpowię-dnio. 

r 

Rozdział 3. Postępowanie upomlnawcz~ 

Art. 498. W sprawach należących do właściwości sądU powia
towego, w kt\')rych powód dochodzi od swego dłużnika osobistego 
zapła ty sumy pieniężnej do wysokości dwóch tysięcy złotych, 

. pozew można wnieść do państwowego biura nota.rialnego z wnio
skiem o 'wYdanie przeciwko pozwanemu nakazu zapłaty. 

Art. 499. § l. Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli 
według treści ,pozwu; 
l)toszczenie j9toczywiście bezza~adne; 
2) przytoczone okoliczności budzą wątpliwość co do zgodności 

z prawdziwym stanem rzeczy; 
3) zaspokojenie . roszczenia .zależy od świadczenia wzajemnego; 
4) miejsce ' pobytu pozwaneg'o nie jes't znane albo gdyby do,rę

czenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju . 
. § 2. Wydanie nakazu jest wyłączone nawet wówczas, gdy · 

przeszkody powyższe dotyczą tylko części roszczenia lub jed
' nego ze współpozwanych. 

Art. 5110. ' Jeżeli ąakaz zapłaty nie może być wydany, pań

stwowe biuro notarialne wydaje postanowIenie odmowne, które 
-doręcza ty łko powod'owi. 

Art. 501. Powód w ciągu miesiąca od doręczenia mu posta
nowienia odmownego może żądać skierowania sprawy do zwykłe
go postępowania. W ' razie zgłoszenia takiego żądania w terminie, 
państwowe biuro notarialne przekaże sprawę sądowi. Niezgłosze
nie żądania nie stanowi przeszkody· do dochodzenia roszczenią 

w nowym powództwie, jednakże poprzedni pozew nie wywołuje 
żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powódz-
twa. , 

Aft., 502. § 1. Wydając nakaz zapłaty, państwowe biuro no
tariaLmi orzeka, fe pozwany w ciągu dwóch tygodni od doręcze
nia pOWinien zaspokoić roszczenie w całości wraz z kosztami albo 
wnieść w tym terminie sprzeciw ao biura . . 

§ 2. Pozwanemu doręcza się nakh zapłaty wraz z pozwem 
l pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu oraz o skl:ltkach 
niezaskarżenia nakazu. 

§ 3. Sprzeciw nie wymaga uzasadnienia i może być wnie-
siony także do protokołu. .. -

Art. 503. § 1. Sprzeciw spóźniony panstwowe biuro notarial
ne odrzuca. 

§ 2. Nakaz zapłaty, przeciwko któremu nie wniesiono sprze
ciwu w terminie przepisanym, ma skutki wyroku prawomoc-
nego. . \... ' 

Art. 504. W razie wniesienia sprzeciwu we właściwym ter
minie, nakaz zapłaty ' traci moc ' nawet wówczas: gdyby sprzeciw 
był zgłos:wny tylko co 'do części ro~zczenia lub przez jednego 
tylko ze współpozwanych o to samo roszczenie. Natomiast sprze
ciw codo jednego lub niektórych dochodzonych reszcżeń powo-
duje uchylenie nakazu jedynie co do nich. . 

Art. 505. Jefeli sprzeciw I ').Vniesiono w terminie, państwowe 
biuro notarialne przekazuje sprawę sądowi, o którym mowa w 
art. 481. Przewodniczący zarządza doręczenie powodowi, sprzeci
wu razem z wezwaniem na rozPJawę. 

KSIĘGA DRUGA 
POSTĘPOWANIE NIEPRO'CESOWE 

TYTUŁ I. PRZEPISY OGOLNE 

Art. 506. Sąd wsz'czyna postępowanie nieprocesawe na wnio
sek; I w wypadkach w.skaz,anych w ustawie sąd może wszcząć 

postępowanie także z urzędu. 

Art; 507. Sprawy należące ·do > postępO'wania nieprocesowego 
rozpoznajlf' sądy powiatowe, 'z wyjątkiem spraw, dla których za
strzeżona jest właŚCiwość sądów wojewódzldclł. 

Art. 508. § 1. .JeŻeli właściwość miejscowa nie jest oznaczo
na w przepisie szczególnym, wyłącznie właściwy jest sąd miejsca 
zamieszkania wnioskodawcy, ·a w braku miejsca zamieszkania -
sąd miEdscajego. pobytu. Do postępowania z 'urzędu właściwy 

jest sąd miejsca, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie będące 

podstawą wszczęcia . postępowania. W braku wskazanych wyżej 
podstaw właściwy będzie sąd dla m. st. Warszawy. 

§ 2. W wypadku gdy sąd właściwy nie może z -powodu prze.., 
szkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności albo gdy WY- . 

magają tego względy celowości, sąd nad .nim przełożony wy
znączy na posiedzeniu niejawnym inny sąd do rozpoznania spra
wy :!! całości lub w części. 

§ 3. Wyznaczenie następuje z urzędu albo na przedstawienie 
sądu właściwego, albo też na wniosek właściwego organu lub 

osoby zainteresowanej, po wysłuchaniu' w razie potrzeby innyc'h 
osób zainteresowanych., . 

Art. 509. W sprawach podlegających rozpoznaniu według 
przepisów o postępowaniu nieprocesowym orzeka jeden sędzia bez 
udziału ławników, z wyjątkiem sprawo: 

1) pozbawienie władzy ,rodzicielskiej; 

2) udzie,lenie zezwolenia rodzicom i opiekunO'm na rozporządze-
nie ,majątkiem dziecka; 

3) przysIJo'Sobienie: 
4) ubezwłasnowolnienie; 

5} dział spadku; 
6) stwierdzenie zasiedzenia; 
7) zniesienie współwła<;ności; 
8) ustanowienie drogi koniecznej. 

( 

Art. 510. § L Zaint~res,owanym w spr.awie jest każdy, czyich 
praw dotyczy wynik postępowa.nia; może CJ!} wziąć udział w kai.:
dym stanie 'sprawy~ Jeżeli weźmie udział, staje się uczestnikiem. 
Na odmowę dopuszczenia do wzięcia udz}alu w sprawie przysłu
guje zażalenie. 

§ 2. Jeżeli okaże się, że zainteresowany nie jest ucźestni

kiem,sąd wezwie go do udziału w sprawie; Przez wezwanie dO' 
wzięcia udziału w sprawie wezwany. staje się uczestnikiem. W ra
zie potrzeby wyznaczenia kuratora do zastępowania zainteres(3,"" 
wanego, którego miejsce pobytu jest nieznane, jego wyznaczenie 
następuje z urzędu. 

Art. 511. § L Wniosek o wszczęcie postępowania powinien 
czynić zadość . przepisom <> pozwie, z tą zmianą, że. zamiast po
zwanego należy wymienić zainteresowanych w sprąwie . 

. § 2.. Do wniosków prokuratora o wszczęcie postępowania nie 
stosuje się pr1iepisów art. 55 i 56. 

Art. 512. § 1. Po rozpoczęciu .posiedzenia albo po złożeniu 

przez któregokolwiek z uczestników oświadczenia na piśmie cof- , 
nięcie wniosku jest skuteczne tylko wtedy, gdy inni uczestnicy. 
ni·e sprzeciwili się temu w terminie wyznaczonym. 

§ 2. Cofnięcie wniosku o wszczęcie postępowania 'jest bez
skuteczne 'w sprawie, któt,ej wszczęcie mogło nastąpić z urzędu. " 

Art. 513. Niestawiennictwo uczestników nie tamuje rozpozna
nia. sprawy. Przepisów o wyroku zaocznym nie stosuje się. 

Art. 5i4. § L Rozprawa odbywa s~ę w wypadkach wskaza
nych w ustawie. W innych wypa'dkach wyznaczenie rozprawy 
zależy od uznania sądu. Mimo niewyznaczenia rozprawy sąd przed 
rozstn:ygnięciem sprawy może wysłuchać uczestników na posie
'dzeni~ sądowym lub zażądać od nich oświadczeń ha piśmie. 

§ 2. Jednakże nawet w wypadkach, gdy usta\va wymaga 
przeprowadzenia rozprawy, sąd może, bez wzywapia zainteres,)
wanych do udziału w sprawie, oddalić wniosek n,a posiedzeniu 
niejawnym, jeżeli z treści wniosku wynika O'czywisty brak upraw
nienia wniośkodawcy . . 

Art. 515. Sąd może, stosownie do okO'licz~ości, przesłuchać 
~wiadków i biegłych bez przyrzeczenia oraz w nieobecności 

uczestników, może również zażądać , odo'sób, które nie są uczest-
nikami! zł~żeni~ wyja~nieil na piśmie. • 
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-Art. 51.6. Or,zeczenia sądu iW .postępowaniu niepr.(j)cesowym 
zapadają w f{).rmie :p.oo ta.nowieA. 

Art. 511. Są!il uzas.adnia · i .doręcza postanowienia .stosownie 
c:to art. .357, je.dnak.że nie do.ręcza się iPostanow.ienia uc.zesinjk.owi, 
k.tóI:Y będ§c obecl1ly t:la .posiedzeniu, ,po ol(łosze.niu ,postanowienia 
zrzekł się jego c;loręczenia. 

Art • . 5i8. lOGi J~sta:nolWień 0r'IJekaj.ą,cy,ch ·c@ ,alo iŚltoty· s:pr.awy 
przysługuj e I.ewi:z;j-a. Na ·iI1l'l.e p.astaJnow-ienia pxzY5łt{guje iW W/f

padka,ch w ,SJka,zab y>ch w ł1~tawj.e zaialeililie . 
Art. 519. Dla uczes t n ika, który zr.zekł się ,d0<ręci1lenia., ·termiB 

do wniesienia śrpdka odwoławczego biegnie od ogłoszenia posta-
nowien ia, . ' 

Art. 5"O~. § 1. Każdy uczestnik ponosi koszty postęp~wania 
zw'iąz'ane ze swym 'udzial em w spraw·ie. . 

§ '2. Jeżeli jedna'k uczestnicy są w róznym stopn'iu zai nte
res'Owani w wyniku postępuwania 1ub in'tere sy 'ich 'są sprzeczne, 
sąd może ' stosunkowo rozdiie'1'i~ @bc!)\v1ą'zek 'zw Iota kosztów ·łu'b 
włożyć go na j ";{i negci z uczestników w ca'ło'Ś ci. To samo daty ż-y 
. zwruta kDs7. tów postępowan'i a wyłoto'nych przez ·uczestników. ' 

§ 3. Jeżeli in'teresy uczes'tnikow są sprzeczne, sąd może wł·o

żyć na uczest nika,którego wniOski zosta~y oddalone lub odrzu
cone, obowiązek zwrotu kosz'tow pos tępowa; la poniesi·onych przez 
innego uczes t n ika. Przepis .powyższy stosuje się odpowied ni o; 
j eze'Ii uczestn'ik postępowal ni.esumi ennie lub oczywiśc'ie niewła

śc'iwie. 

A.rt. 521.§ 1. Jeżeli przepis szczeg.ólny inaczej nie sta'lłowi, 

pos ,anowienie orzekające CG .ci.o, JsLoty .s.pl~a wy .shi,je się skubecz~e., 
a jeże li w ymaga wykonania - Jakże wykonalne , po u.prawoffi-oc
n len·· usię. 

li 2. Jeżeli postanew ien ie ~ak i e ulega . z mocy ustawy wy'ko
nan .iu przed uprawo.mocti ięn·iem się, sąd, ktgry wydał poslan'J
wien.e, może stosownie do okoTi c znó'śc i wstrzymac jego wyko
n anie. 

Art. 522 • . Postanowienia \l\Tydane w spra wie, ktoramoze być 
wszczę ta z urzęduJ podlegają wykonaniu z urzędu. 

Art. 523. Prawomocne postanowienie orzek.ające co do isioty 
sprawy n ie może być .zmienione .ani u.chy~one, chy,baże .pr~epls 

szczególny stanowi Inaczej. Jednakże pmwomocne p ostanowie nie 
odC:al ają ce wniosek sąd może zmienić w r.azie zmiany okoliczno

' ści s.p!·awy. 
. • I . 

Art. 524. § 1. Uczestnik postępowan ia może - żądać wznowie-
nia postępowania ,Zak,GHCzcmego !prawom,oc,nym postanowie niem 
orzekającym co do istoty sprawy, ;eJnakże wznowienie pc's tępo
wania nie jest do pusZ'cza lTle, jeieli '];:o stanowi enie k0ńczą'ce postę

p'Owanie mgże być zmiel'l'io ne 1mb u chyl@ne. 
§ . 2. Zainte r esowany, który 'nie 'był ucz;stnikiem ·postępo:.va

aia zakoilczon'ego prawomocnym postanowieniem orzekającym co 
do ist oty sprawy, może żądać wmowien ia postępowan i a; jeż el'i 
postanowien ie to narusza jego prawa. W ta'kim wypadku 'stosu :e 
się przepisy o wznowienil:! postępowania ,z 'l>owodu pozbawienia 
I'Iwżności działan i a. 

Art. 525. Akta sprawy d'ostępne są dla ucz.estn ików postę
powa nia oraz za zezwGleniem l'>rzewodr. i czącego dla każdego, k to 
potrzebę przej r zen ia dostateczni'e uspr:.<,wied1iwi. Na t y c_h samych 
zasadac'h dO!lU'szczalne jest sporządza r lie i otrzymywanie odpisów 
i wyciągów z akt. . 

'TYTUŁ II, PRZEPISY DLA P OSZCZEGOLNYCH 
RODZAJÓW ' SF RA W 

? 

DZIAŁ :r. SPRAWY Z 'ZAKRESU PRAWA OSOBOWEGO 

R'OzdŻiał 1. Uznanie za zmaItego stwierdzenie zgonu 
\ 

Od dziall. P :ost:ępowanite O uznanie . za zmarł 'ego 

Art. 526. § 1. W sprawach o u?man}e .za .zmarleg,o wŁaś.ciwy 
jest sąd osta tn.iego miejsca zamieszkania .zag.ini·onego, a w braku 
tej po;lstawy - sąd wskazany wart . . 508_ § 1. 

I 

§ .li. J.ei-eli wskutek tego sam.eg,o zdarzenia ,zaginęła większa 
Liczba .0s.6b4 MinIster Spr.awiedliwośc,i . może ~ drodze .zarząd.ze
nia wyznaczyć jed·en sąd jako wyłącznie właściwy do rozp0zWl
ni.as.pr.a w b.ędąclYch w .związku ,z .tym zdarzeniem. 

Ad. 527. Do zgłoszenia w,niosku Q uznanie za zmar1ejoO 
.1iI,Prawn~ony jest każdy .zainteresowany. 

Art. 528. Wni·osek G uznanie za .zmarłego można .zgłosićnie 

Wtcześni~j niż na rok pr,zed końcem terminu, po upływ'ie k.t!lirego 
za.giniq.ny m dZ-e być .lllZnany ,za zmarłego. Gd.y j,ednak 'Uil .na.me .za 
zmarłego może nastąpić 'po upływie roku lub krótszego n itż .nok 
terminu ,od zdarzenia, k,tó~e uzas.a<d:nia ,prawdopodobień<stwo ~rmier
ci zaginionego" wnios.ek o uznan.ie za zma,rłego zglosić można ció
.piero po upływie tego t erminu. 

Ad. :529. § 1. Wnjose k ,@ u ZBan·ie ,za zmarłeg,o., opró:cz ·da'll.y,Clłl 

koniecznych -dla . wnJQsku G'I\I:szczęcie postępowania, p.GWi.litieIl 
zawierać: 

J.~i-m.iE' .. nazwiskG J w.i.ek .zagi,1'liioaego, ilitlli.o~a d.egCf> roozk6w .oraz 
maz'W.iskD rGlaow:e ,matki; 

2) GlstatuH! znan·e m .iejsce zamieszkania i 'IPolilytazagin-ioRe:go . 
§ 2. Okoliczności uz-as.adniają·C€ w'niasekRależy ~pr.aw.do

podobnić. 

Art. 530; .§ 1. JeżelLwedrug treścd w niaska J.s'tlilieją pr~.esłan

ki do uznania zaginionego za zmarłego., sąd zar.zą.dz,j o.głosiel'lJie 

o wszczęciu PDstępowa.nia. 

§ 2. Gglos,zenie o wszczęc.iu ,postępowania -pow-tIl<m@ zawier.ae: 
1) imię' i nazwisko ,ocaz a>dr,es 'wnioskod'awcy,; 
,4) d:ane ·liI.otycllące oS@QY zag~n i{)nego ·oraz ist0tne ,cmOli-cZ,BOści , 

znan'e .z 8Jkt .SPr-awff, k tór.e rno.g.ą iprzy,czy,mić się d.owykryc:ja · 
za ginionego; 

3~ w'ezw.a·ni,esk·ierowane do za·glB.ronegQ, ·ab/f w oznaczony.!iIl ter
m~nie, niekretszym .niż .tr,Ey, a nie cttuż"zy:m !Iil,iż s~e3ć llmJ.e

·s ię cy" ,zgłosił się, gdyż w IPr;aedwnylll'i r.aJZie :może ,być \u,zna!l'l7 
za zma,rłego; 

4) wezwa·a<łe "kJen,wane d@ wszyst·kich ·osób., k 1ióre mog.-ą u,1lłltj ·e
lić wiadomości o ,z·a.g.in,i<7nym., ,aby w :!'>ÓWy.ższ·y:rn :term:itnie 
przekazały ~e są<iGW,i. 

Art. 531. § L Oglos'Z'eJnie 'o w:szczĘcru \i}os i:ę p.owimla: um;ireS;!lL~-a 
się 'W piśmie poczy irrym 'na caiym :llihBza:r,z;e P a i'n'twa i {il:m'a~ 

publ icznie ' :do wiadomroś[:;i ·w roiej.s'CD ,os:ta .bn .ie .g® ;za m i"' S li~an~a 

zaginion ego w sposób na tym o':::szarze przYJ ę ty. 

§ 2. Sąd mo:i.e zarządzić zam ieszczen ie ogłoszenia w innyl.' h 
jeszcze p ismach nraz po'da;ć je (d:o :plilbU:czne j 'W.ia.d omości równ i'eż 
w inny sposób, jak i u zna za odpowiedni. 

. . Art. 532. Dalsze postępowanie może toczyć się przed upły
w em t e rmi.nu poda n ego w ogłoszeniu" nie może jednak być zalwń

czone wcze śn i ej . niż po upływie : 

1) terminów przewidzi3nych w kodeksie cywi1nym; 
2) trzech miesięcy od uk aza nia się ogłosz ", n ;a; 

. 3) miesiąca od końca termi nu w yzn ac.z onego w og łos 7 en i u 

Art. 533. Przed \vyda n iem pos tanmvle.ni:l użn a;ącf'gJ ,zagiu.io
ne go za zmarłego sąd powini en wysłuchać. w miarę możności 05<)
by bliskie zaginionego. 

Art. 534. Jeżeli w t ok u postę,p.@wania o u znanie ,za · z'mał'lego 

oka ,;e się , ż e śmi erć .zag ini.o'nego jes t n i .ewątpl i wa , sąd pr z.e[l r~

wadzi dalsz e postępowani .e z urzędu wed.ług przepisów odd.z.iał<u 

nas tęp·n ego. 

O d d z i a ł 2. 'p o s t ę P Q W a n i e o s t w i e.r d z e n i e z g .O nu 

Art. 535. Do postę;powania .o stwier.dzen·ie zgonu osoby, k l ó:t:.ej 
śmierć mimo n:esporżądzen ia alttu .zgon-u jes.t ni.ewą l-pliwa, s,t,,
su je się .odpow ied n io pr.ze.p·isy oddzialu popr.zedzając eg.o ze zmia-
nami przewi.dzianymi w odd zia.le niniejs.zym. . 

Art. 536. Wn iosek o s twierdzen ie zgonu mo'że być zgło.szoLlY 
w każdym .czasie. 

Art. 537. .§ 1. Zarządzenie ogło.szenia o w.szczę.ciu ,pOStęp0-

wania l1ie jest obowiązkow.e. 
§ 2. Sąd m oże jed nak, jeżeliu z.na to z.ac.e.l.owe, · .za · ,z,Qd~<: 

'dokonanie ogloszen.ia wokr.eśloa,y przez .s.i,ebie sp.Q.S ';"o. Do .ogli)-

( . 
. c.. 
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' irnia stosu je się wówczas odpowiednio przepis art. 530 § 2; ter~ 
min wyznaczony w ogloszeniu nie może być k.rÓts'zy niż m iesiąc 
ani dłu ższy niż trzy miesi ące. 

li 3.W wypadku przewidzianym w paragrafie pqprze<lza ją

cym ; postępowanie n'ie może być zakoliczone wCZeSllle) niż po 
upływie miesiąca od ukazania Slę ogłos7.enia i d wóch tygodni od 
końca ~erminu_wyznaczonego w ol{łosz : n iu. ' 

Art. 538. li 1. W p::>s lanowien:u stwierdzającym. zgon na.łeży 

chwilę śm ierci ściśle oznaczyć, stosownie do wynikówpostępo

wan ia. 
§ 2. J eże li dokładne ,ustalenie chw ili śmierci nie jest możli

we,przyjmuje się chw ilę najbardziej prawdopodobną. 

o d d z i a ł 3. U c h y l e n i e p o s t a n o w i e ń ,o r z e k a j Ił c Y c h 
u z n a n i e z a z m a r ł e g o , l u b s t w, i e J' d z e n i e z g o n u 

• J.. . ' , ' :' >.'\ , ' o .' . • , -.' ". , : • 

Art. 539. D<>wód, że osoba , uznana za zmarłą albo której 
,~~{)n zosta.iśtw ierctz.ony , pozostaje p rzy życiu lub że , śJlli e rć jej 
nąstąpilp w innej chwili n i~ , chwila oznaczona w orzeczeniu, 
może by ć przeprowadzony tylko w postępowaniu 'unormowan ym 
w nini :'!jszym opdziale. ' 

Art. 540. Właściwy jest sąd , k tóry w pier wszej instancji 
orzekł uzna'nie' za zmarłego lub stwierdzenie zgonu. 

Art.. 541. § 1. Wniosek o uchylenie ' pqs ta now)enia orzekają

cego uznanie za zmarłego albo stwierdzającego zgon może zgłosić 
każdy . zainteresowany Sąd może także u chylić je z urzędu. 

li 2. Sąd wzywa ' do ud ziału w spraNie uczestników postępo
wania, w którym zapadło postanow ienie o uzn ani u za zmarłego 
lub o stwierdzeniu zgonu. 

(\rt.542. W, razie prze prowadzenia dowodu, że osoba uznana 
za zm arłą albo której zgon został s ~wierdźony pozostaje pr zy ży
ciu , sąd .posCr nowienie uchyli. W wypadkuu Jowodn ienia innej 
chwili śmierci niż oznaczona w ' postanowieniu o uznan iu za 
zmarł ego, 'sąd uchyla pos ta nowie nie o uZl'la nlu za zmarłego ty lko 
w ówczas, gdy równ'oczeŚn ie stwierdza zgon. 

Art. 543 .. Jeżeli os{)ba , którą uznano 'za zmarłą 'lub której 
Z,g'on stwierdzono, zjawi s,ię o ~ obiście w sąd zie i 'wykaże , swo:ą 
ibżsamość, ,sąd niezwłoczn i e L bez dalszego postę powania uchyii 
'postanowienie orzekające uzna n ie ' za zmarłego lub s twierd z'en ie , 
ig&f.iu. 

TIozdział 2. Ubezwłasnowolnienie 

O ,ddzi a ł 1. Przepisy ogólne 

Art. 544. § 1. Sprawy o ubezwłasnowolnien ie należą do wła 
ściwośc i sądów wojeWÓdzkich,. k tó re rozpoznają je w składz i e 

'trzec h s~dziów zawod owych, 
§ 2. W sprawacli tych Wł aściwy jest sąd mi ejsca' zamieszka 

lJia osoby, k tóra ma ' być ubezwlasnowolnLona, a w braku m iejSl:d 
zamieszkania - sąd m iejsca jej pobytu. 

Art. 545. § 1. Wniosek o' wszczęcie postępowania o ube.zwłas-
nowo) n ienie może zgłosić: 

1) małżo'nek osoby, k tóra ma być ubezwłasnowolniona ' 
2) jej krew ni w lin ii proste j oraz rod zelisiwo;'· ' 
3)' jej przedstawiciel ustawowy, , 

§ 2. Kre w,ni osoby, ' k tór a ma być ubeZwła snowolniona, nie 
mogą zgłaszać w'n iosk u o wszczęcie postępowan ia, je,że li osoba (a 
ma przedstawiciela u s tawowego. 

~ . § 3. Wniosek o ubezwła s nowolnien ie częściowe można zglosi l: 
już na rok przed d oj~ciem do pełnole tności osoby, która ma być 
ubezwłasnowoln iona. 

§4. Kto zgiosił wniośek o ubezwłasnowolnie n ie w złej wie
r ze lub, lekkomy.ślnie, ' podlega karze grzywny do pięCiu ty się-
cy złotych. , 

Art. 546. § 1. Ucz,estni kam i postępowania o ubezwłasnowol
nien ie są z mocy samego prawa prócz wnioskodawcy: 
"~ i) osoba, która ma być ubezwłas nowolniona ; 
2) jej przedstawiciel ustawowy; 
8} małZonek osoby, któr~ ma być ubezwłasnowoln iona. 

§, 2. ' Postę,powanie toczy się z ud z.iałelV prokur.atorą. " ," ",.. 
Art. 541. § l. , Ilekroć według przepisów; n iniejszego' rofihia \u 

należy wezwać lup wysłuchać osobę, k tóra ma byćubezwłasno
wolniona, albo doręczyć jej pismo sądowe; sąd może czynności 

tych zaniecl1ać , jeżeli ~e względu na slan zdrowia tej osoby', 
stwierdzony orzeczeniem biegłego, uzna je za ' niecelowe. 

§ 2. W ty m ,\Vyp"dku sąd orzekający, w celu ochrony w · toku 
postępowania praw osoby,' która ma być ubezwłasnowo1n ion a , 
ustanowi ~uratora, chyba że ma ona przedstawicie~a us tawowego, 
k tóry nie jest wni'oskodawcą. 

o d d z i a ł 2. D o r a d c a t y m c z a s o w y . 

. Art. 548. § 1. J eżdi ubezwłasnowolni,ona ma być 060ba Vel
n:oletnia, sąd ' może , na wni'osek uczestnika Rostępowania lub 
z urzędu, przy wszczęciu lub wtoku posŁl\powania , ustanowić dla 
nLej doradcę tymczasowego, gdy uzna to :za konieczne dla ochro-
nyje j osoby lub m ienia. ' ' 

§ 2. Przed ustanowien iem d oradcy tymczasowego należy wy-
słuchać osobę, która ma być ubezwłasnowolniona. < 

§ 3. Pó~tan()wien ie o us tanowien iu _ dorll.dcy tymczasowego 
staje się sku teczne z chwilą doręczen ia go osobie, która ma być 
ubezwłasnowolniona. 

Art. 549. § 1. Csoba, ' dla k tórej ' ustanow~ono doradcę tym
czasowego, ma o'graniczpną zd olność 00 czynno ;ci prawnych na , 
równi ż osobą 'ubezwłasnowoln i oną częściowo. 

§ 2. Do doradcy tym'czasowego" stosu je' s'i ę ,przepisy <> ' kura-
torze osoby cz~ściowo ubozwlasnowólni onej. . 

Aft. 550. ,li' ',L Postanowien ie ' o us tanowieniu ··doradcytynr;': '· 
czaso~ego traci.'moc z chwilą, gdy: ' 
1) wniosek o ube:l:wlamowolnien ie' został prawomocnie odda,lony , 

lub odrzucony albo postępowanie umorz'ono; 
2) na sku tek or ze'czenia o ubezwłasnowolnien ; u ush mow·i0'l1y zo'-

stał opiekun lub kurator, . 
§ 2. Postanowienie' .to należ·y ul:hylić; jeżeli ustala ', potn.eba 

dalszej ochrony osoby, ' k tóra ma być u'Jezwłasnowoiniona/ lu iJ 
jej m ienia: 

Art. 551. li 1. O 'u st.inowi e,n lu lub' odwolah:u doradcy tym 
czasowego nal eży z ' ti l'z~d u zawiadomić sąd opie:nillczy: ' 

§ 2. Na posta nOWienie w przed~ioc: e us,ańow i e n ~a lub , od
walania doraocy ,tymczasowego' przysługu je zaż;Jenię. 

o d d z i a ł 3. P o,s t ę p ow a n i e 

Art. 552. § 1. ' J eżeli wed ług v.7niosku ubezwłasnowolnienie . ma 
być orzeczone z powod u choroby psych icznej lub niedorozwo,i u 
umysłowego, sąd moze pr'zed wszczęciem postępowania o ubez
wlasnowolnien}e za~ądal: przedstawien ,a swiadec,wa iekarskiego 
o stan ie iJsych icz nym osoby, k tóra ma być u b~ ' własno\volnion,l, 

a jeżeli ubezwła snowoln ienie m a nastąpić z powodu pij'? l1stwa -
zaswiadcze nia poradni przeciwalkoholowej. 

§ 2. W razie . niezłożen ia żądanego świadectwa lub · złożen i a 

' św iadectwa, k tór,ego treść nie uprawdopodabnia istnienia choroby 
T)sychicznej lub niedorozwo ju umysłowego, sąd w n iosek odrzu cI. 

Art. 553. OsolJa, która ma' być ubezwłasnowoln iona, musi być 
zbadana przez jedne20 lub wi~ce.i biegły c h lel{arzy psychiatrów. 

Art. 554. § 1. Sąd może, jeżeli na podstąwi e opi nii d ~ól'h 

biegłYCh lekarzy u.zna to za niezbędne, zarządzić oddanie @sob,l' , 
Która ma być ubezwłasnowolniona , pod obserwację w zakładz i e 

leczniczym na czas nie d ł u ższy niż s z eść tygodni. W wyjątkowyl'h 
wypadkach Sąd może termi n (en przedłużyć d o trzech m iesięcy. 

§ 2. Przed wydaniem postanowienia sąd wy słUCha uc zestni
ków postępowania, 

li 3. Na postanowienie zarządzające oddanie do. zakładu przy-
5ługuje zażalenie. ' 

Art. 555. Orzeczenie, w przedmiocie ubezwłasnowolnienia mo
fe zapaść tylko po przeprowadzeniu rozpra wy: 

Art. 556. § 1. Osobę , k'tóra ma być ubezwłasnowolniona, na
leży wysłuchać; wysłuchanie pow inno się odbywa'ć w miarę po
trzeby w obecności lekarza; 
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§ 2 .. W tym celu sąd może zarząd ;dć przymusowe sprowadze
nie tej oSQhy n'a rozprawę albo, gdyby to IJyło hiewskazane, wy
shich'ac jąprżez' sędziego, wyznaczonego 100 przez sąd wezwany. 

Art. 557. W' postailOwieriiu o ubezwłasnowolnieni u sąd orze
ka, czy ubezwł:łsnowolnienie jest . całkowite, czy też ' częściowe 
i ż jakiego powodu zostaje orzec~~;e. c, . 

A~t. 558. Sąd, którylłrzekł ubezwłasnowolnienie, zarządza 

z urzędu prz.esłanie sądow i' opiekuńciemu odpisu prawomocnego 
POit~n.owieni~, k tórym orzekł uhezwła,snowolnienie. 
. , Art. 559. § 1. Sąd U'chy!i ubężwł~snowolni~ nie, gdy ustaną 

przyczyny,. dla których je orzeczono; uchylenie może nastąpić 
także z urzęc.u . 

,. 

§ 2. Sąd moze w r azie poprawy stanu psychicznego ubez
wlasnów~lnion'ego zmienić " ubezwHIS!1Owolhienie całkowite ńa- czę
ściowe; a w' 1-ażie pogorsżeniasl~ tego stanu '-'-:'zmi'i!lnićube'z
whlsnowolriTenie częściowe 'na całkowite. 

" Ai-t:56o': 'Dó' zi!.skarża ni ;'i' ' postart'owi'~ń ' uprawrtiori'y '1est' sam 
ubezwłasnowqlniony nawe t wówczas, gdy 'lIstanowiony został do-
r aaca' tymCzasów{ .' ',., , • . ,> " .,.,' 

DŹIAL II. SPitA WY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO, 
OPIEKUŃCZEGO I KURATELI 

Rozdział 1. Sprawy małżeńskie ? 

Art. 561. § 1. Zezwolenia na zawarcie '. małżeństwa kobiecie 
n ie mającej . ukończonyc-h .Jat' osiemnastu l.ub mężczyźnie nie "ma
jącemu \lkońcZ<lnych lat dwudzi,estu jeden udziela sąd opiekuńczy 
na wniosek tej. osoby. Post.anowienie o . udzieleniu zezwolenia 
staje się sktlteczne, '? chwilą' upra'womoc'nienia się i nie moż€ być 
zmieni9ne 'ani uchylone. 

' § 2: Zezwolenia na zaWarcie małżęństwa osobie dotkniętej 
chorobą psychiczną albo niedorozwo jem umysłowyl'I\ oraz osobom 
powinowa.ym w linii prostej udziela sąQ, na wni()~k tych osób~ 
' " § ,3..:. ViI ._.postanowleniu ,o , l;ld;zielępiu . ze~wolenia > w'ymie.nia s ię 
osobę,. z k :órą ;,małżeństwom'a l;>yćzawarte. 'I;'rzed wydanierą 1>'>'
. s tanowienla rozstrzygającego ta·ki wlłiosek sqd wysłuc,ha . wnio

s~odawcę, osąbę, . z. jttórą ~ał-żeństwo ma, być zawar te, '&raz, w ra
zie potrzebY _,9sQl:)ybliskię przyszły;~h małżonków. . Gdy chodzi 
o .,ud~ięle~ie ze,zw9Ięnia, osopi€ dotkni1;t~j ~horobą psychic z,ną lub 

. n ied~rozwojem lllI)Ys4,0w,ym, , sądz~sięgnie opinii biegłego lekarza, 
w miarę możnośc i psychiatry. 

Art. 562. Zwolnienia od obowiązku złożenia· urzędowi stanu 
cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa udzie
la ~ąd na wniosek osoby óbowiązanejdo złożenia dokumentu. 

Art. 563. Do zgłoszenia wniosku-o żezwolenie na udzielenie 
pełnomocnIctwa do oświadczeriia o wstąpieniu w związek mał:
żeński uprawniona jest osoba,która zamierza udzielić pełno-
mocnictwa. \ 

Art. 51:4. ' Postanowienie rozstrzygające o . tym, czy' okoli.cz
ność przedstawiona przez urząd StlF:lU cywilnego wyłącza zawar
cie małżefJ. stwa, sąd wydaje po' przeprowad~eniu rozprawy. 

Art. 565;' li 1. RozstrzygnięCie ° istotnych sprawach rod'ziny 
w braku porozumienia małżonków, jak również udzielenie zezwo
lenia na 'dokóńanie czynności przekraczającej "'zakres zwykłego 
z arządu majątkiem, może nastąpić dopiero po umożliwieniu zł()
±enia wyj~ śnieh 'maiżónkowiwniosk~a~cy,' chyba że 'jego' wy
sluchitri'ie ni!~ jest rhbziiwe lub ·celowe. .~.. " ., , 
• § 2. To · sa,no ć!otyczy nakazu sądu, aby wynagrodzenie za 
pracę albo in~e należnoŚc i pr;~ypadające jednemu małżonkowi. 
były ' 'w całości lub w. c~~ś~i ' \vvypłacane dó ' rąk ' drugiego mał
żonka. 

Art. 566. W sprawie o podział majątku wspóln.ego po usta
niu wspóiności majątkowej między mafżonkami właściwy jest sąd 
miejsca położenia majątku, a jeżeli wspólność ustała przez śm'leL"ć 
jednegóz ' małżonkÓw -.:.. sąd soadku . . 

... • I. 

Art. 567. § L W postę.l?owaniu o 'pod~iał majątku, wsp6\nego 
po us'taniu wspólriościma jątko\vef między małżonkami sąd roz
strzyga takźe o ±cidaniu ustalenia nierównY<;h udziałów 'małżon~ 

k6w w . majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakład, 
I inne ś~iadczehia! 'z hIa Jątkli'\v'sp6lnego na rzecz majątKu Odręb-
nego lub odwrotn ie podlegają z\;"'ro to w'i. . ..... . .'. )., 

li 2. W raz ie sporu co do ustaleni!.' nierównych ud 7, ialÓw' 
w rnajątkuwś'p<fl lriym sąd może w tym przedmioci€ orzec p<>s ta-.. ; 
nowieniem wstępnym. 

i 3, ' Do postępow'ania o Pod'żiał majątku wspólnego Pousta-: 
niu wspólności majątkowej 'międzymałżonkami, azwhłszc~a ' 
do 'odrębnego ~tępowania w spraWach wymienionych ~ pa
ragrafie pierwszym stos~je s ię odpowiednio przepisy o dziale 
spadku. 

Rozdział 2. Inne sprawy ' Todzinne · oraz sprawy · opiekuńcze·' 

o d d z,.ia ł 1. .P r, ze. p l s yo g ó l n e 

6rt. 5G8. Sądem " opiekuńczym Jeh sąd' "powiatowy. ' ,. ' ~ 

Art. 569. § 1. Właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miej~ 
sh 'zamieszkaIiia osoby, . której" postępowani.e ~a doty czyć, ' 
a W braku ' m iejsca zamieszkaniit7 ~-ąd opiekuńczy miejsca: :N J 
pobytu': Jeżeli brak: i'tej podst'awy -właściwY jest sąd' p{Mre:~ 
'tówy dla m. 6t. Warszawy. . 

§ 2. W wypadkach nagłych sąd opiekuńczy wydaje z urzędu 
wszelkie potrzebne zarządzenia nawet w stosunku do 'os6b, któ
re nie podlegaj ą jego właŚciwości ' m Iejscowej; , zaWiadamiajil. 
o . tym sąd ' opie'kuńc~y 'mlejscowo wlaśc'lwy, ' . . , ., . 

Att;·' 571i. Sąd opiekuńczy może wszcząć posfępowaniezud:i:li1. 
Art. '571. § 1:' Przy sądzie 6pi~kuń.ćzymdzia:hlją si;X>łęciJie . ,. , ",,' 

organy pCmocnicze w sprawach opiekuńczych małoletn ich. 

§ 2. Mirt1sterSprawiedIlw().ści ' okreŚli VI drodże rozp<>ri'll~ 
dzenia zasady i , tryb powoływania oraz odwoływańia i z,awIe:. 
szania w . czynnościach społecznyc'h organów pCmocni~zych, 
o których' mowa 'w paragrafi~pierwszYm, ich prawa i obowiązki. 
oraz nadzór nad ' ich działalnością. . . . . " ..... . 

."; ;,. 

Art .• 5'72. § 1. Każdy:' komu znane jest zdarzenie uzasadrlJ~". 
jące ~szczęciepostępow,ania z . urzęąu, 9bo~~ą~anY :·.iest ' zawIs.,.:'" 
d.9mić /0 nim sąd opiekuńczy, ' '. .'. . '. 

.' .,R 2" Ol:>owiązę)< , ' wymieJl\9.J)·y 'w ,. paragrafie . P.<lpr.~eg.?:.ilj,ąf!.Y;Ul .. 
cią±y przede wszystkiniM ur~ędach . sta.~·\l " CY~i,ln egQ.,s~dą~h, 
projturaturach, państwowych biurachnotitria lnycil, . prezydia,cl1 
rad narodowych, organach Milicji ' Obywatel~kiej, placów!s:ę,~jl 
oświatowych, opiekunach społecznych, społecznych organi;łch pO.
mocniczych sądu opiekuńcz.ego .. oraz organizacjach i zakładach 

zajmujących się opieką nad. dziećmi lub osobami psych icznie 
chorymi. 

Art. 573. Osoba powstająca' pod władzą rodzicielską, opieką, 

albo kuratelą ma zdolność 'd9 podejmowania ' czynrtósCi vl po
stępowan iu dotyczącym jej osoby, Chyba że nie ni" zdolnośCi 
do czynności prawnych. ..' 

Art: S7ł. § l. Sąd opiekuńczy może nakazać osobiste sta~ 

wierinictwo osoby pozostającej pod władzą l'Ódziciels'ką lub : ople~ 
.ką, jak również zarządżić przymusowe sprowadzenie takiej 
osoby. 

§' 2. Jeżeli osoba powstająca pod władz~ rodzicielską lub 
opieką nie ma zdolności do podejmowania czynności w postę~ 

powaniu, sąd ' opiekuńczy może nakazać jej sprowadzenie do 
sądu pod ' rygorem grzywny każdemu,u kogo osoba taka ' prze-
bywa.' . 

Art. 575. " Doós<ibtstego stawiennictwa ' innych ' uczestnikóW 
postępowania stosuje s ię w sprawach, kt6re tnógąbyć ' wszcz'ęte 
i urzędu, 'przepLsyo skutkach niestawiennictwa 'świadków, 
li winnych sprawach - przepis' art. 429. 

Art. 576. Przed wydaniem orzeczenia co do istoty .!!prawy 
sąd opiekuńczy wysłucha ptzedsta~iciela ustawowego ' o~obYI 
której postępo~anie dotycży. W~ypa'dkach ważniejszych Po
winien ponadto w miarę moźności wysłuchać osoby blisk ie t~j 
osoby. . ' . .' 

Art. 577. Sąd opiekuńczy może zmienić swe postapo,,!:iel)ie 
nawet prawomocńe, jeźeli wy~~g'at~go d.obro osoby,kt6rej' p,0-
stępowanie dotyczy, 

-.' 
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Art. 518. Postanowienia sądu opiekuńczego. są skuteczne i wy
konalne z chwilą ich ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie było, 

z chwilą ich wydania. 

o d d z i a ł 2. S p r, a w y z z akr e 's u s t o s u n k ó w m i ę d z y 
ro 'dz,icami a ctziećmi 

\ 

Art. 519. Postanowienia w sprawach o przyznanie, powie
rZenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie 
l przywr6cenie władzy rodzicielskiej, zakazanie osobistej stycz
nośii z dzieckiem oraz odebranie dziecka mogą być wydane 
tylko po przeprowadzeniu rozp'rawy. Dotyczy to także zmiany 
rozstrzygnięć w tym przedmiocie, zawartych w wyroku orze
kającym ' rozwód' lub urrieważniell'ie· małżeństwa; Post anowienia 
takie stają się skuteczne i w~konalne po uprawomocnieniu się. 

Art .. 580. W sprawach o odebranie dziecka doręcza się odpis 
wniosku prokuratorowi i zawiadamia się go. , o terminach roz
prawy. ' 

Art. 581. Uznanie I dziecka '- może nastąpić także' przed sądem 
opiekuńczym niewłaściwym według przepisów ogólnych. W ta
k ,m wypadku o uznaniu zawiadamia się właściwy sąd opie-
kuńczy. _ 

Art. 582. Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,CQ 
do których brak porozumienia pomiędzy rodzicami, może/ na
atąpić dopiero po umożliwieniu rodzicom złożenia oświadczeń, < 

chyba że v.:ysłuchanie ich byłoby połączone z 'nadmiernymi 
trudnościami. .. 

Art. 583. Zezwolenia na dokonanie przez rodziców czynno
ści przekraczającej zakres zwykłego ]:arządu majątkiem dziecka 
lub na wyrażenie przez rodziców zgody na dokonanie takiej 
czynności przez dziecko sąd opiekuńczy ,udziela na wniosek jed
nego z r odziców po wysłuchaniu drugiego. Postanowienie sądu 
opiekuńczego w t~m przedmiocie staje s ię skuteczne dopiero 
z chwilą uprawomocnien'ia się i nie może być zmienione ani 

,uchylone, jeżeU na pods tawie zezwolenia' powstały skutki 'praw
ne względem osób trzecich. 

,Art. 584: Postanowie,nie o nadaniu dziecku nazwiska staje 
się skuteczne' dopiero po uprawomocnieniu się . Postanowienia 
takiego sąd opi.ekuńczy nie może zmienić ani uchylić. 

o d d z i a ł 3. S p r a w y o p r z y s p o s o b i e n i e 

Art. 585. § 1. 'Sąd opiekuńczy wszczyna postępowanie na 
wniosek przysposabiającego. " 

§ 2. Wniosek ten należy zgło,sić w sądzie opiekuńczym wła

łciwym dla osopy przyśposabiającego lub osoby ~ającej być 
I przys poso bioną. 

§ 3. Art. 87 § 3 stosuje się odpowiednio. 
Art. 586. § 1. Sąd opiekuńczy orzeka , o przysposobienju po 

przeprowadzeniu rozprawy. 
§ 2. Na rozprawę wzywa się .przysposabiającego, osobę_ma

jącą być przyspośobioną , jeżeli ukończyła lat trzynaście, oraz oso
by, których zgoda na przysposobienie jest potrzebna. W llzasad
Ilionych wypadkach można wezwać na rozprawę osobę mającą 

być przyspOsóbioną, która , nie ukończyła jeszcze lat trzynastu; 
§ 3. , Nie ' wzywa s ię na rozprawę rodziców, którzy wyr,azili 

zgodę na przysposobienie ich dziecka w przyszłości bez wska., 
zania osoby priysposahiającego. W wypadku takim rodzice nie 
mogą bra'ć udziału w postępowaniu. 

Art. ,581. W r$zie śmietci przysposabiającego lub osoby ma
. jącej być przysposobioną, sąd opiekuńczy postępowanie umarza. 

Art. 588. Postaaowienie orzekające przysposobienie staje się 

skuteczne po uI)rawomocnieniu się . P ostanowienia takiego sąd 
opiekuńczy nie może zmienić ani uchylić. 

Art. '589. § 1. ' Zgodę na przysposobienie dziecka w przyszło
ści bez wskazania osoby przysposabiającego rodzice mo·gą wy
razić także w sądzie opiekuńczym swego miejsca zamieszkania 
lub pobytu. Dotyczy to również oświadczenia o odwołaniu ta-. 
kiej zgody. 

§ 2. Oświadczenia, o 'których mowa w paTagrafie ' poprze
dzającym, powinny zawierać: 
l) imię l na liWisko dziecka oraz miejsce jego zamieszkania lub 

pobytu; 
2) treśĆ wyrażonej zgody lub jej odwołanie. ' 

§ 3. Z przyjęcia oświadcz·enia o wyrażeniu z.gody na , przy
sposobienie dziecka w przyszłości lub o odwołaniu takiej zgo: 
dy 'sąd opiekuńczy sporządza , protokół. O odwołan iu zgody na
leży nadto uczynić wzmiankę w protokole, w którym wyrażono 
zgodę na przysposobienie. 

.. O d d z i a ł 4. S p r a w y z z akr e s lJ o p i e k l 

Art. 590. Obejmując opiekę' opiekun składa następujące przy
rzeczenie: "Przyrzę.kam, że powięrzone mi obowiązki , opiekuna 
wykonam z całą sumiennością i zgodnie z interesem społecz

nym, mając ząwsze na wżględzie dobro osoby pedlegająeej mojej 
pieczy". 

Art. 591. § 1. Po złożeniu , przyrzeczepia przez opiekuna sąd· 
opiekuńczy wydaje mu zaświadczenie. 

§ 2. Po zwolnieniu .opiekuna lub ustan iu opieki opiekun obo
wiązany jest zwrócić sądowi opiekuńczemu , otrzymane zaświad
czenie. 

Art. 592. O zwolnieniu od obowiązku objęoia 'opieki sąd 

opiekuńczy rozstrzyga na wniooek oooby ustan owionej opieku
nem, zgłoszony w ciągu tygodnia od doręczenia jej postanowie
nia w tym przedmiocie. 

Art. 593. ZezwO'lenia we wszelkich ważniejszych sprawach, 
które dotyczą osoby lub majątku osoby pozostającej pod opie
ką', udziela sąd opiekuńc'zy na ~wniosek opiekuna. Postanowie
nie staje się skuteczne z chwilą upra wom ocnie'nia s i ę , i nie mo
że być zmienione ani uchylone, j eżeli na podstawie zezwolenia 
powstały sll;utki prawne względem osób trzecich. 

Art. 594. Składanie przez opiekuna gotówki w ,instytucji 
bankowej- następuje' według zasad, które ustali Minister Finan
sów w poro;umieniu z Ministrem SprawiedliwC>ści. ' 

Art. 595. Opiekun składa sądowi opiekuńczemu ustnie , lub 
na piśmie sprawozdanie dotyczące osoby powstającej pod opieką. ' 
Sprawozdanie z zarządu majątkiem tej osoby· składa na p;§mie, 
chyba że sąd zezwoli mu na złożenie sprawozdania do proto
kołu. 

Art. 596. Do wzięcia udziału w badaniu rachunku końcowe
go z opieki sąd opiekun czy wezwie osobę, która pozostawała 

pod opieką, j eż'eli rąą, ona pełną zdolność do czynności praw
nych, w innych zaś wypadkach - przedstawiciela ustawowe
go tej osoby lub jej śpadkobierców, jeżeli są sądowi opiekuń
czemu znani. 

Art. 597. Postanowienie o przyznaniu 'opiekunowi , wynagro
dzen ia staje s i ę 'wykonalne dopiero po jego uprawe'mocn ieniu ś i ę. 

Art. 598. § 1. Sąd opiekuńczy może wymierzy"ć-grzywnę oso-
bie, która uchyla się od objęcia opieki. . 

§ 2. Sąd opiekuńczy może wymierzyć grzywnę opiekunowi, 
który nie wykonuje zarządzeń sądu opiekuńczego. Jeżeli za
rządzen ie zostanie wykonane, grzywna jeszcze nie uiszczona 
może być umorzona. 

Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli 

Art. 599. Sądem opiekuńczym właściwym do ustanowienia 
kuratora dla , dziecka poczętego, lecz jeszcze nie urodzonego, jest 
sąd Właściwy Według miejsca zamieszkania lub pobytu matki • 

Art. 600. Kuratora dla osoby ułomnej sąd opiekuńczy' usta
nawia na wniosek tej ' osoby. 

Art. 601. Dl; osoby, która z powodu ' nieobecności nIe może 
prowadzić swoich spraw, ~ nie ma pełnomocnika, ustanawia 
kurato,ra na wniosek osoby zainteresowanej sąd opiekuńczy 

miejsca ostatniego zamieszk ania lub 'pObytu osoby nieobecnej. 
Art. 602. Właściwość miejscową sądu opiekuńczego do usta

nowienia kuratora dla dochod-zenia pjcos!wa ' Yl razie Śmierci 
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domiliemanego ojca określa sili wedłui mieJsca zamieszkania 
lub pobytu dziecka, chociażby dziecko niQ podlegało już ani 
~ła.dzy rodzicielski~j, ani opiece. 

Art. 603. Kuratora dla osoby prawne'j ustanaWia sąd ople .. 
kuńczyl. W którego okręgu osoba ~ ma lub miała ostatnią ilie-s 
dzibę. ! . 

Art. 604. / W zaświadczeniu dla kuratora sąd określa zakrel 
jego uprawnień. 

Art. 605. W przedmiotach nie unormowanych w rozdziale 
niniejszym stosuje się odpowiednio przepisy: o postępowaniu 
W sprawach z ' zakresu opiekL 

DZIAŁ III. SPItA WY Z ZAKRESU PRAWA RZECZOWEGO 

Rozdział l. Przepisy ogólIie 

Art. 606. W sprawach z zakresu prawa rzeczQWego właściw1; 
je6t sąd położenia rzeczy. 

Art. 607. Do wniosków, dotyczących nieruchomości ujawnio .. 
nych w księdze wieczystej lub dla k tórych prowadzony jest 
zbiór dokumentów, należy dołączyć odpis z księgi ' wieczystej 
a lbo zaświadczenie o s tanie prawnym, jaki wynika ze zbioru 
dokumentów. 

Art. 608. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego sąd rozpozna" 
je na rozprawie. 

Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia 

Art. 609. §. 1. Do zgłoszenia wniosku o stwierdzenie zasie
dzenia własności uprawniony ' jest każdy zainter esowany. 

§ 2. Jeżeli wnio.skodawca n ie w skazuje innych zaintereso
wanych, orzeczenie może zapaść dopiero . po 'wezwaniu innych 
zainteresowanych przez ogłoszenie. Sąd może z.arządzić ogłosze

nie również w innych wypadkach, jeżeli uzna to za wskazane. 
§ 3. Ogłoszen ie powinno zawierać dokła dne określenie r ze

czy, imię i nazwisko posiadacza rzeczy, a jeżeli chodzi o rze
czy ruchome - równie·ż j ego miejsce zamieszkania. 

Art. 610. § 1. Poza tym do ogłoszenia i orzeCzenia stosu je 
się odpowiednio przepisy o stwierdzen iu na bycia spadku. Ter
min wskazany w ogłoszeniu wynosi jed nak ·trzy miesiące . 

§2. Jeżeli w t em1in ie tym n ikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy 
81~ własności n ie wykaże , ' s ąd stwierdzi zasiedzenie, j eże li z.a
stało ono udowodnione. 

Rozdział 3. Zarząd związany ze współWłasnością I użytkowaniem 

Art. 611. Zarządca n ieruchomości u stanowiony na podstawie 
art. 203 i 269 § 1 Kodeksu cywilnego obo,wiązany jest niezwłocz

nie zgłosić wniosek o u jawnienie zarząd\! w księdze w ieczystej 
lub w zbio,rze dokumentów. 

Art. 612. : 1. Od chwili ustanowIenia zarządcy współwłaści
cIele lub użytkownik mogą używać rzeczy tylko o tyle, o ilQ 
n ie przeszk;adza to wykonywaniu zarządu. Na wniotsek innego 
współwłaściciela lub zarządcy , współwłaściciel lub użytkownik 

może być pozbawiony używania rzeczy, j eżeLi przeszkadza za-o 
rządcy w wykonywan iu czynnoŚci. 

. § 2. Na postanowienie sąąu przysługu j e zaża lenie. 

Art. 613 § 1. Nadwyżkę dochodów I?o pokryciu wyd atkóW 
'wypłaca ' się współwłaścicielom lub użytkownikom w t erminach. 
przez sąd określonych. 

§ 2. Sąd może pos tanowić, aby zarządca wydawał współwła
śalcielom nadwyżkę dochodów w naturze. 

Art. 614. Sąd uchyli zarząd , 'gdy odpadnie podstawa d alsze
go j ego trwania. 

Art. 615. J eżeli powyższe przepisy nIe stanowią Inaczej, do 
wyznaczenia zarządcy i sprawowania zarządu stosuje się od po
w iednio przepisy o zarządziQ w toku egzekucJi z' nierucho~ 

mości. 

Art. 616. Z wyjątkiem spraw przewIdzianych wart. 199, 201 
202 Kodeksu cywilnego, ją.k równie! spraw dotyczących powo

łania I odwołania zarządcy, wyzn a czenie rozprawy zależy od 
uznania sądu. ' 

451 Poz. 296 

Rozdział 4. Zniesienie współwłasności 

Art. 617. We wniosku ,0 zmiesienie współwłasności należy' 

dokładnie określić rzecz mającą ulec podŻJiałowi oraz przedsta~ 
lWiĆ dowody prawa własności. . 

Art. 618. § l. W I postępowanIu o znjesienie współwłasn9ścł 
sąd rozstrzyga także . spory oprawo żądania zniesienia współ
własności i o prawo własności, jak również wzajem ne roszcze
nia współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy. Rozstrzygająa 

ipór o prawo żądania zniesienia współwłasności lub o praw o 
!Własności, .IHld może wydać . W tym przedmiooie postanowieniQ 
:wstępne. . 

§ 2. Z chw:ilą wszczęcia postępowania o zniesienie współ

własności odrębne postępowanie w sprawach wymienionych 
W paragrafie poprzedzającym jest niedopuszczalne. ,Sprawy bę

dące w toku przekazuje się do dalszego rozpoznania ' sądowi pro
wa·dzącemu postępowanie o zniesienie współwła sności. J eżeli 

jednak postępowanie o zniesienie współwłasności zostało wszczę
te po wydaniu wyroku, przekazanie następuje tylko wów czas, 
gdy sąd rewizyjny uchyli wyrok d sprawę przekaże do ponow
n ego rozpoznania. Postępowanie w sprawach, które nią zostały 
przekazane, sąd umarza z chwilą zakończenia postępowania 

o zniesienie współwłasności. . 
§ 3. Po zapadnięciu prawomocnego postanowienia o zniesie- . 

niu współwłasJlości uczestnik nie może' dochodzić roszczeń prze
widzianych w paragrafie pierwszym, chociażby n ie były ona 

' zgłoszone w po,stępowaniuo zniesienie współwłasności. 
Art. 619. § 1. W postępowaniu o zniesienie' współwłasności 

nieruchomo,ś ci rolnej sąd us tala skład i wartość te j. ni erucho
mości, w szczególności rOdzaj u żytków wchodząCYCh w skła d 

tej nieruchom.aści oraz ' obszar i rodzaj nieruchomości,stano 

wiących już własność współwłaścicieli i ich małżonków, a w mia
rę potrzeby także okoliczności przewidziane wart. 216 K odeks u 
cywilnego. , 

§ 2. PodZJiał w na turz:e nastąpi po zasięgnięciu opinii biegłych ' 
co do sposobu podziału. 

Art. 620. § 1. Jeżeli jes t wymaga ne uprzedn ie zatwierdzenia 
planu podziału nieruchom~ci przez organ admin istracji pań:" 
s twowej, sąd przesyła sporządzóny p rzez biegłego plan p roj ek
to\;Vanego podziału t emu Organowi do Zatwierdzenia. 

§ 2. W razie wprowadzenia przez organ administracji pań

s twowej zmian lub poprawek do projektowan ego plan u podzia
łu sąd, stQsownie do okoliczności, albo dokona podzia łu nieru
chomoś ci żgodnie ze zmienionym plimem, albo odstąpi od' pó
działu w naturze. 

Art. 621. Projekto'wany sposób pod ziału nier·uchomości na 
ezęści powinien być zazn aczony na pla nie sporz'ądzonym według 

zasa d oboWiązujących' przy oznaczaniu nie'ruch cmości w księ
gach wieczystych. 

Art. 622. § 1. W toku postępowania o zniesienie współwła

sno ści sąd powinIen nakłaniać współwłaścicieli do zgodn ego 
p rzeprowadzen ia podziału, wskazując im sposoby mogące d.a t ego 
doprowadzić. 

§2. Gdy wszyscy współwłaściciele złożą zgodny wniosek CQ 

do s posobu ' zniesie.ni,a współwłasności , sąd wyda postanowien ie 
odpowiadające treści wniosku, j eżeli spełn ione zostaną wyma:
g ania, o' których mowa w dwóch artykułach poprzedzaj ących, 

a projekt podziału nie sprzeciw ia się prawu ani zasadom współ
,życia społecznego, ani t eż nie narusza w sposób rażący interesu 
osÓb uprawnionych. 

Art. 623. Jeżeli 'brak podstaw do w ydania pos ta nowienia 
w myśl artykułu poprzedzającego, a zachodzą warunki do do
konania podziału w naturze, sąd ' dokon uj e t ego podziału na 
CZęS CI odpowiadające wartośc i ą . udziałom współwłaścicieli 

z uwzględnieniem w szelk ich okolicznośc i zgodni e z interesem 
społeczno-gospodarczym. Różnice wartości wyrównu je się przez 
dopłaty pieniężne. 

Art. 624. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia przy
znającego dotychczasowym współwłaścicie lom części lub jedne~ 



J)D-ienn.bk' Ustaw Nr 43 

mu z ' nich całość J:'Zecz~, własMM. pnecbod21i. na uczestników 
wskazanych w postanowieniu. Jeżeloi. w wyniku podżiału całość ' 
n eczl{ .. 100 j,ej. cz!tśl:. 'prz-ypadnie wspótwłaś{liciel(i}wi!, ktdl.t'~ nie 
włada tą rzeczą luli j.ej. czę.śeią, · sąd, w pos.tan~ien.iu o ' znies-ie
niu wspdwłasności orzeknie również. co do wydan,ia; jej pL"zez 
pozqstałych współwłaścicieli, określaj ąc sto.sownie do okolicz- . 
ności' termm wydanfa . Określenie term inu wydania n Ierucho
mości' rornej lUD j'ej' części powinno nastąpić z uwzględnieniem 

l'nteresu spcłecz,no-gos pod'arczego. 

Art. 625. W postanowieniu zarządzającym sprzedaż rzeczy 
należących do współwłaścicieli sąd bądź. rGzstrzy.gn ie o wza
jemnych roszczeniach współwłaścićie li, bądż też ty~ko zarzą.
dzi sprzedaż, Odkładając rozstrzygnięcie o wzajtmn.ych roszcze
niach współwłaścicieli o'raz o pcdZdale sumy uzys-ka,nej ze sprze,.. 
dazy do czasu jej przeprowadzenia. 

Rozdzia.ł 5. Usta.nowienie drogi koniecznej 

Art. &2&. §. 1. ' We' wnio-s-ku o' ustamwrrenie' drogi' kOniecznej 
,n'a'łe-q wS~'a2ać wJiaśei'deH wszystkrch n'i:eruc:homo'ści, przkz któ
r e' mogłaby p!'6wa'dizil!' dre,ga, aby nierudl0meM wntosk odawcy 
miata odpewj'~ini dostęp do dTog-i' publicznej. 

§' 2. Przed wyda'n'iempostll'll'owrenia O' ustanowioeniu drogi 
koniecznej sąd poswinien pri~prowacl'zi'Ć' doJVóu z ogrędzfn n'ie
l'Uchonroś'ci, 'chyl'lcr że' oko'liicznoś'ci' rsto1.\ne' dla wytyczenia' drogi 
kanłecznej- są niesporne> l n'lewątpliwe -alb o' że ' przeprowa-d'zerrre' 

\ cloowod,u ż innych przyczyn' nre' jest potrzebne~ 

. , 

!)ZlA:Ł I~. SPHA WY Z ZAKRESU PRAWA SP A:DKOWEGO 

hzepisy. wstępne 

Ar.t. 627.. Pos,tępG!Wanie spadkowe' należy do. zakresu, d-zla
--- lalności- sądGW l, pań,g,tW'0wytl.h biur not a;rialnytlh. 

Art. 628. Do czynności w postępowaniu spadkowym, kitrn;e 
, ~eżą d ()} za.kresu dzi·ałao];j.j.a sąel.ów, wyłą.tlznie właściwy jest s ąd 
()j;tatniego miejsca zamieszkania spadkoda.wtly,. a j eżeli jego miel
;sca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić , sąd mieisca, w któ
r ym znajdu,ie, się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku).. 
W braku powyższych .podstaw i;ądem spadku jest sąd powia
~owy dla m. st. Wa rszawy. 

Art.. 629. :Q<> czynności w postępowaniu spadkowym, które 
należą do zakresu. d z:iałania państwOIWych biur notarialnych, wy
łącznie wła.śdwe jest pa.J1:stwowe biuro- notarialne w siedzi bie 
są4u spadku lub jegp wYdziału.zamiejsGlowegQ (biuro spadku), 

Rnzdzial l ., Czynn:oiici. pa.ńs.twnwych biur nn'aria.lnyeh 

Oddz.1 a:t 1. Przepisy ogólne 

Art. 630. § 1. Czynności w postępowaniu spadkowym, nale
'~ące do właści'wości państwowych biur ' notarialnych, spełnia no
t'ariusz. 

§ 2'. Na czynnośCi .pań·s.twowego bIura nota>riaTnego przysłu
guje uczestnik owi postępowania skarga do sądu powiatowego, 
W którego' okręgu biuro to s ię zna jduJe, w t erminie tygOdnio
wym od dnia dokonan ia czynności, jeżeli o dniu tym był za
wiąciomiony, .a w przeciwnym ra zie od dnia, w którym uczestnik 
powziął wiadomoŚć' o czynności. 

§ 3. Postanow ienia' państwowych biur notarIalnych ulegają 
wykonaniu z chwilą ich wydania. Sąd' może wstrzymać wyko
nalność zaskarżon ego postanowienia. 

Art. 631. Not ariusz przy wykonywaniu swych czynnośoi 

może upomnieć osoOy, które zachowują si~ niewłaŚciwie lub. 
przeszkadzają w czynności, a po bezskutecznym u pomn ien iu wy

' d alić j e, w razie zaś oporu może wezwać pomocy Milicji Oby
w atelskie j. 

Art. 632; P ostanowiep ie państwowego biura notarialnego na
' (łające się do wykonania w drodze egzekucj,i j'es t tytułem egze
kucy jnym. 

'.' 

Q, Gldz-ia.ł 2. Z,a.b-ezpiec·z..enie s;pad.ku. 
i spi·s inwe:nta.rza 

." \ 

Ar:!. 633. Do- zabezpieczenia, s.pa dku właści.we , jest pańs.two- . 
we. biU.liO notarialne w siedzibie sądu l,)('lwia.tO-wego lu.b. jego ' 
wydziału zam iejscowego, w którego okręgu znajdują się rzeez,y, 
hę·dące w· chwili ot.warcia. spadku we wta.danitlł sp.a:cllcfldawcy. 

'PańsLwowe biuro notar ialne; kt6re n ie jest biurem spadku, za- 
wiadiOtl.lL o. dol<'.Q.nan,)!m zabezpleL:zen.iu biuro. -spadku. 

.Ari. 634. Spadek zabezpiecza s.ię:. grly z. Jakiejkf)lwi!ek przy
czyny grozi naruszenie rzeczy lub p'L'aw p(!)~os;"ały lth pn s:p;adka>-' 
dawcy, zwłaszcza przez usun ięc ie, uszkodzenie, zniszczenie albo 
n.w- usprawledJliwi:one rozpolillą;dizenieo. 

Art. 635. § 1. Państwowe . biuro no'-...arialne dokonuje zabez
pieczenia spadku na wn iosek lub z urzędu. 

§\2; Wnioo:ek mtO~e zgtQs ie- każdy, k.to wpra:w.do~obni, że 

jest spadkobiercą, uprawn ionym do zaclr.ewku lub zapisobielieą. 

al !l):ma dto· w,Yk€l,m:awcao t estaTli:rent ul" wspńłwłaŚ'deie'li. rzeczy,. wapół- " 
u.prawniony co: <do plmw paros.iałyth po sparltrodawey~ wr.erz;)łdel 
mający pisemaay dowód naleŻIT('}Ś:Ci pned'wko s]ladkoda'Wcy Ol!a7l 

właściwy oorga'n, admlnistra-cjil fi.n:aIll>owe.j pierwszej: insta 'ncj:i'. 
§ 3. Zabezpieczenia spadku d ok'Ónuje się z urzęd1!I, j:eź.eJl\) 

pa,ństwowe' hiuT'~' n:Qtlrrialne poweź,mie wia'Cl=Ośt, :ile spadko
bierca j est nie znany, nieo-becny lub nie ma p emej Dd:oln.ościr dO 
czynności prawnych .i nie ma ustawowego przedstawiciela. 

§ 4. Na p.0StlL"Wwie.mie sądu w sJ!llr awie :z:aEJezpieczenia spad
ku przysługl.l j.e zażalenie. 

Art .. 636~ Środkami zabezpieczenia są: sp.isanie maj.ą,tku EU

chQmego i odd.anie go, pod dozór , złożenie do d.epozytu, ustano
wienie za,rząd,u ·tymczas.awegQ, ust anowienie dozol'U nad nieru,.· 
chomością:. Zastosowanie jednego z. tych środkó,w nie , wyłącza.. 

zastosQJWania innych , równ.ocześnie lu.b. koleJn.o. 
Art. &3.1. § 1,. Na wl'lias.ek tego, kto- u.prawcl.opodob.n.i, że· jest 

spadkobiercą, uprawnionym. do zachowka lub zap.isobiercą, alłx> 

wykonawcy t estament u., wierzyciela mającego. pisemny dowód 
należności p.l:zeciwko spadkodawcy lub. właściwego orga:nu a-dmi
nis.tFacji. finans.Oowej- pierwszej instancji biuro spadku p.os tanO'\lIi. 
sporządzenie spisu inwen.tarza .. 

§ 2. W wypadkacłt przewidzianych w us,tawie postanowienie . 
o spi.sani u inwentarza wy<laje.· się z urzędu. 

Art. 638. Wierzyciel, k tóry zażądał s.porządzenia , spisu in
Wentarza, nie może odmówić przyjęcia należnego mu świadcze
ma, cnaóaźby d hFg ni'e b\ył jeszcze wyma<galn·y. 

Art. 639. RQzporządz.enie M inistra Sprawiedliwoś.ci oklreśll 
-szczegóŁo.wy ,tryb postępowania ' w sp.rawach unłil'!'~owanych 
w niniejszym oddziale. 

OddziaŁ 3 •. Prz.y i ęcie Jub odrz.uceni·e łip. adku 

Ad. 640. §. 1. Oświadcżenie o prostym przyję,ciu spadk u. lu.b. 
Z dobrodziejstwem inwentarza albo o odr zuceniu spadku może 
być złożone w państwowym biurze. nota·rialnym lub w sądzie po
wiatowym, w któr ego okręgu zna jduje się miejsce zamieszkania. 
lub pobytu składaj,ącego oświadczenie. Biuro to lub s.ąd prześle 

niezwł0cznie oświadczenie wraz z załą.cznikami do. biura spadku. 
§ 2. Oświadczenia, o których m o-wa w paragrafie ' pierw

szym, mogą być również składane w sądzie spad ku w toku p@
stępowania o stwierdzenie praw' do spadku. 

Art, 641. § 1. Oświadczenie o przYięciu lub odrzu,c.eniu spad
, ku powinno zawierać: . 

1) imię i nazwisko spadkodawcy, d atę i miejsce jego śmiercl 
oraz m.ie jsce jego ostatniego zamieszkania~ 

2) tytuł powołania do spadku; 
3) treść złożonego. oświad czenia. 

§ 2. Oświadczenie powinno równIeż zawierać wymien ienie 
wszelkich wiadomych s.!~ładającemu oświadczenie os.ób. należą

cych do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszel
k ich ,testamentów, chocl.ażby składający oświad~zetlie uważał je 
za: ni'eważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przecho-
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wania, tes,tament.ów, ChiYDa.. że zastały złoiOne w państwowym 
biurze notari-alnym. 

~ 3.. I'lzy o&wLadc:z.enia nal~y zlaiye \VI pamtwewym biurze 
notariaJn,ym, 'wypis aktu zgoou spa~ll;odawcy alba,. jilrawomocne 
orzeczeni'e sądowe o uznani'u za zmarłego ' lub o stwierozeniu 
zgonu, jeżeli dowody te nie zosta}.,y lai poprzedniO- zł0Żon.e. 

§ 4. Jeieli oświadczenie zlożo~o us,tnie. 7. oświadczenia sJ?<>
rządza się protokół. 

Art. 642. Jeżeli ustawa wymaga zezwolenia orgarle,w pań
stwowych na .przyj,ęcie s,padku. lub zapisu, państwowe ' biuro no
tarialne zwraca s,ię ' o wydanie decyzji lub wbowiązuie stron·ę 

do dej przedstawienia. 

Art. 64.3.. O pnyj~du lub odrzuceniu spadku państwowe 

biuro notarialne zawiadamia wszystkie os'oby, ls;tóre wedł];lg 
treści oświadczenia ,i przedstawion;>,ch dokumentów są pow~łane 

. do dziet;łziczenia~ choćby w dalsz.ej kolejności. 

Art. 644. Jeżeli żłożono oświadczenie o .pnyjęciu s,p.adku 
& dobrodziejstwem inwentarza, a inwentarz me był przedtem spo
rządzony , palilstwowe mure> l'l:otatIa1ne wyda poątacllowienie O> 5PO
nądzeniu spi&l:li inwentarza. 

Art 645. § 1:. Z oświadczeniem o pcJ'zyjęctul s.padIm może być 
połączone oświlad'czelllie spadl!i:obiercyOl gQtowości . pI.owadzenia 

. . iospodarstwa rolnego należącego do s:pooku. 
§ 2. J eieli o&w1adcwl'lie. 0 , gg,ti)wośei p-rowadzenia gosp€}dar

iKwa ro.lnege> należąc.ego do' spadku ~la:dane- jest Oddzielnie 00 
C)Ś,wiadezenla o przyj,ę.c;: ill s-pad~u, stosuje s.i~ od.po.wi,edDti€}· prze
p isy art. 640 i 641. 

Oddział 4. ' OgłoszenIe testamen.tu 

Ad. 64G. § 1. Osoba, u której znaj,d-uje się 'tes<tamen~ 000-
wiązana, jest złożyć g,l} w biurze s.padku,. gdy dowie Slię l) śmierCi 
Ipadkodawcy. 

§ 2. Kto bezzasadnie uchyla się od wykonani.a powyżs.zego 

obowiązku,pon.osi odPowiedzialność. za WJinikłą stąd szkodę .. Po
~ . nadto biuro sp",dku może nałożyć na uchylaj,ącego _ &ię grzywnę. ' 

Art. 641. - W .celu stwierdzenia,. czy istnieje ·testament i gdzie 
.ię- wajduje, pańs;lwf>we biuro ' notarialne zwraca się do sąd-u 
Ipadku, który może nakazać. złożenie oświadczenia. w tym pHed
miocie. stosuiąc odpowiednio tryb przevyidziany do wyjawienia 
przedmiotów spadkowych. 

Ań; 648. §. l. Pańs,t.wo'We biuro nob.rialne po wysłuchaniu 

osoby, u któ;ej, według uzyskanych wiadomoś.ci .testament. się 
znajduje, wyda z urzędu postanowienie nakazujące j.ej złożenie 

łestam.ent.u w wyznaczonym terminie. 

§ . 2.. NaJ postanowieme sądu w przedmiocie z&ożen,ia testa-· 
mentu. prz:ysm~je zażalenie. 

Art. 649 . . § 1. Państwowe biuro notarialne otwiera i ogła

lJZa testamen.t, gdy ma dowód śmierci s-padkodawcy. 
~ 2. O terminie otwareia i ogłoszenia nie za w iadamia się 

os6& zainteresowanych, je:dnakze' mogą on e być obecńe przy tej 
czynności. 

Arł. 650. Gdy zIo·:i!ono kilka test amentów jednegO' spadko
dawcy, otwiera się i ogłasza wszystkie, a na każdym z nich czyni 
.ię · wzmhmkę o innych. 

Art. 651. W protokole otwarcia ł ogłoszenia' testamentu op i
{Buje się jego stan zewnętrzny oraz wymienia się jego datę, datę 
złożenia i osobę; kt6ra testament złożyła. Na testamencIe za
mieszcza się datę otwarcia i ogłQszenIa. 

Art. 652. O dokonanym otwarciu i . ogło,szeniu - testamentu 
biuro spadku zawiadamia w miarę możności osoby, których roz
rządzenia testamentowe dotyczą, oraz wykonawcę testamentu 
i kuratora spadku. 

Art. 653. Testament wraz z. protokołem otwarcia i ogłosze.

oia- przechowuje się w biurze spadku. 

Art. 654. Przepisy niniej,szego oddziału s.tosuje się odpo
wiednio do pisma stw,ierdzającego treść testamentu ustnego. 

Jlo:adzW Z. Sp~ ro.ąuuawane ,. •• 

Oddział I! Wyjawi.enie przedmi.ot6.w 
!padk~wych 

Art. 655: §. L Jeźeli ' po ~porządzeniu spisu inwentarza za
chodzi wątpIiwość, czy zostały w nim zamieszczone 'wszY5>tkie 
przedmioty należące do spadku lub czy zamieszcwne w &pisia 
inwentarza długi istnieją, sąd spadku z urzędu lub n~ wniosek 
spadkobiercy, vlykorrawcy testament\!, wierzyciela s.padku albo 
właściwego organu -administracji finansowej' p ierwszej instancji 
może nakazać spadkobiercy ' złożenie: 

l) oświadczenia, że żaEfnego- przedmiotu spadkowego nie zataił 

and nie us unął oraz że ·n ie podał do spisu inwentarza nie 
istniejących długów; 

~} wykazu p,rzedmfotów spadkowych nie ujawnionych w spisie 
~wentarza, .jeżeli IDU są w·iadome, z pedaniem miejsca prze
cbowani3t rucbomości i ookument6w eltltyczących praw ma
dątkowyeb, jak również • wyjaśnienie~ podstawy prawne! 
tycb pl'aw; 

3) zapewnienia, fe złożone GŚwia-,dczenie lub' wykaz są prawi
tiłc€lwe i zupełne. 

§ 2. Wierzyciel spadku rooźe zgłosie powyższe wniOSKi tylkO' 
wówczas, gdy U!prawd!iJlPOldohn1, ze ujaownfony w spisie inwenta
na s.tan cZYJiJ'ny: spadku . nie' wystarcza na zaspokojenie długów 
~dkowyeh. 

Art. 65&. Sprawy o- wyjawienie- przedmiotów spadkowych 
ląd rozpoznaje na rozprawie, wzywając oprÓCZ' W1tiOS'kocfa:wcy 
tych, którzy są uprawńieni dQ wystąpienia z wnioskiem . o wy
jawienie przedndotbw spadkow-.,rch, . jeżeli są m u znani'. 

Art. 657. Jeżeli wniosek o wyjawJenie skierowany 
przeciwko> inne'mu wsp61s·padlreblercy, ten ostatni może nie 
niej n-iż . na rozprawie żądać włożenia na wnioskodawcę 
wiązków wymienionych wart. 655. 

jest
p6ź-

000-

Art. 658'. Po uprawomocnieniu się postanowieruia uwzgJęd- ' 

niającego w ' c ałości lub części wniosek o wyjawienie .·przedmio
tów spadkowych, s-ąd nawnio~ek każdego; :kto byI uprawniony 
do wy'stąpfenia z tym wn-rooi:iem, wezwie spadkobiercę do wy- . 
konani!a w wyznaczonym terminie. włożonego' na niego .. ob<JV\rrąz- -
ku, ż pouczeniem, że oświa'dczenieswe może spadkobierca złożyć 
do· pr0t<l.fi:oIu sądowego.. R·ównocześnie sąd wyz!'Iuezy ' na dzień 
p'I"Zypadająey co na jmniej na dwa tygodnie PO' upływie wyzna
C2!0nego- te-rmmu posiedzenie; na któ·re wezwie wszystkich 
uczestników sprawy. Jeżeli przed tym posiedzeniem spadkobięr-. 

ca złoż.y oświadczenie łub: wy;kaz, sąd zawiadomi o- tym uczestni
ków. 

Art. 659. SpadkoNerea, .który swym obOwiązkom nie uczy
nił zadość, moie spełnić je jeszcze na posiedzeniu. W związku 

z materiałetn pl"zedstawionym przez spadkobiercę sąd oraz 
uczestnicy ~mogą zadawać spadkobiercy pytania. 

Art. ~OO.. § 11. W razie niedopełnienia przez spadkobiercEl 
jego obowiązków lub odmowy odpowiedzi na stawiane mu py
tania, sąd s tosuje środKi pT2!yrrJUSU według przepisów o egzeku
cj i śwpadczeń niepieniężnych. 

§ 2. O skutkach tych należy spadkobiercę 
zwaniu do spełnienia oboWiązków objętych 
o wyjawienłu przeJmło{ów spadkowy'ch. 

uprzedzić w we
postanowieniem 

Od dział 2' . . Pl"z es'Juchanie śWladk ów 
testam .entu ustnego 

Art. 661. § 1. Kto dowie się o śmierci spadkodawcy oraz 
o tym, że treść. test am entu ustnego nie została spisana, obowią
zany j.es.t niezwłocznie za w tadomi ć.' (} tym sąd s-padku ' o·raz podać 
imiona, nazwiska i adresy świadków testaJ?leIi,tu, jeżeli okolicz
ności te są mu znane. 

~ .2. Kto nie dopełnia obowiązku przewidzi:.anego w paragra
fie pcprz.edzająli:jlm, odPQwi'ada za wynikłą stąd' Il zkodę, nadto 
sąd spadku może wyxpierzyć -mu grzywnę . 

.. 
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Art. 662. Swiadk6w; kt6rży treśCi testamentu ustnego nil 
stwierdzili na piśmie, sąd wzywa d,o zło;ienia na wyznaczonym 
posiedzeniu sądowym zeznań stwierdzających treść testamentu. 
DO postępowania w sprawie' przesłuchania 'śWiadk6w testamentu 
ustnego stosuje się odpowiednio przepisy o dowodzie ze świad
kÓw w procesie, z tą zmianą, ża świadkowie testamentu nie 
mogą ' ,odm6wić zeznań ani odpowiedzi na pytanie, ani te:! nia 
mogą być zwolnieni od złożenia przyrzeczenia~ 

Art 663. Protok6ł przesłuchania świadk6w . testamentu 
ustnego sąd prze.syła do biura spadku., 

o d d z l a ł ' 3. S p r a w y d o t y c z ą c e 
w~konawc~ ~.~tamen!u 

Art. 664. Osoba powołana na wykonawcę testamentu, która 
odmawia przyj ęcia tego obOJWiązku, powinna oświadczyć o tym 
w sądzie spadku ustnie do protokołu albo w piŚmie ' z podpisem . 
urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia takiego 
oświadczenia powinno być udzielone w piśmie z podpisem urzę--
dowo poświadczonY\TI. " 

Art. 665. Sąd spadku w,yda osobie powołanej na wykonawcEł 
test.amentu na jej wniosek zaświadczenie, w kt6rym wymieni 
Imi ę, naz.wisko, .zaw6d, miejsce ostatniego zamieszkania oraz 
datę i miejsce śmierci spadkodawcy, imię, nazwisko, zawód 
ł miejsc.e zami szkania wykonawcy testamentu, jak r6wnież za
mieści stwi'ó!rdzenie, że d ana' osoba została powoła'na na wykG
nawcę ,testamel'ltu. 

O d d z i a ł 4. Z a r z ą d . s p a d k u n I e o b jęt e g o 

Art. 666. § 1. Do czasu objęcia spa<lku przez spadkobiercq 
sąd czuwa , nad całością spadku, a w razia potrzeby ustanawia 
kuratora spadku. . 

§ 2. O ustanowieniu kuratOI'l~lląd zawIadamia biuro spad
• ku, ,które, j eżeli inwentarz nie był przedtem spisany, ·wyda po-
, stanowienie o j~go sporządzeniu. . 

Art. 667. § 1. , Kurator spad!l:u powinien . starać się o wyjaś
nIenie, kto jest spadkobiercą,. 1 zawiadomić spadkobierców 
o otwarc:iu spadku. 

§ 2. Kura tor spadku zarządza m!łjątkiem spadkowym pod 
nad zorem sądu spadku. Do sprawowania zarządu stosuje się od
powie<lnio przep isy o zarządzie w toku 'egzekucji z nierucho
mości. 

Art. 668. Sąd spadku może nakazać sprzedaż należących do 
spadku rzeczy ruchomych, któr.e są narażone na zepsucie albo 
których przechowanie pociąga za sobą nadmierne koszty. S'pne
d aż nastąpi w spOSÓb przewidziany dla sprzedaży ruchorrleśd 

w ,toku egzekucji, chyba żę sąd określi inny sposób sprzedaży. 

O ' ddział 5. Stwi'er <lzenie nabycia spadku 

Art. 669. Sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu 
nabycia spadk u . po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa 
:wnioskodawcę oraz osoby' mogące wchqdzić w rachubę jako 
spadkobiercy ustawowi i testamentowi. ' 

Art. 670. § 1. Sąd spadku . bada z urzędu, kto jest .!!padko-:, 
biercą. W szczegÓlności bada, czy spadkodawca pozostawił t esta
m ent, oraz wzywa do , złożenia testamentu osobę, 'co do której 
będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. 
Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia 
I ogłoszen i a. 

§ 2. Sąd bada także z urzęd u, czy w skład spadku wcho(lzi 
gospodarstwo rolne oraz kt6rzy spośród spadkobierców powoła
nych do spadk u odpowiadają warunkom przewidzianym do dzie
dziczenia gospodarstwa rolnego. 

Art. 671. § 1. Za dowód, że nie ma 'innych spadkobierców, 
może być przyj'ęte ~apewnienie złożone przez zgłą.szająceg() się 
spadkobiercę. 

Poz. 298 , 

§ 2. W zapewnieniu zgłaszający się powinien złożyć oświad~ 
czenie co do wszystkiegQ, co mu , jest wiad:ome: 

1) o istnieniu lub nieistnieniu osób, które wył'ączałyby znanych 
spadk,obierc6w od dziedziczenia lub dziedziczyłyby wra. 
z nimi; 

2) o testamentach spadkodawcy; 

§ 3. Pod względem skutków karnych zapewnienie jest r6w~ . 
uozna'czne ze złożeniem zeznań pod przyrzeczeniem, ~ czym sę .. 
dzia powinien uprzedzić składającego zapewnienie. 

Art. 672. Jeżeli zapewnienie nie było złoŹione albo jeżelf za .. 
p ewnienie lub inne d·owody nde będą uznane przez \ sąd za wy .. 
starczające, postanowienie w sprawie o stwierdzenie na-bycia 
spadku może zapaść dopiero po wezwaniu ~padkobierców Erze21 
ogłoszenie. 

Art. 673. ' Ogłoszenie powinno za\'v'ierać: 

~) imię, nazwisko, zawód oraz ostatnie niiejsca zamieszk8.nla 
spadkodawcy; 

2) datę śmierci spadkodawcy; 
3) wskazanie majątku pozost.ałego po spadkodawcy; 
~) wezwanie, aby spadkobiercy w ciągu sześciu miesięcy od 

dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udow odnili nabycie 
spadku, gdyż w prżeciwnym r azie mogą być pominięci W po
s tanowieniu o stwierdzeniu nabyc,ia spadku. 

Art. 6ił. § 1. Ogłoszenie powiimo. być umieszczone w piśmie 
poczytnym na całym obszarze Państwa i podane publicznie do 
wiadomości w miejscu ostatniego zamieszkania spadkodawcy: na 
tym obszarze" w spos6b w miejSCU tym przyjęty. 

§ 2. Jeżeli wartość spadku jest nieznaczna, sąd może zand,e-, 
'chać umieszczenia ogłoszenia w piśmie. 

Art. 675. Po upływie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia sąd . 
wyznaczy w ' celu rozpoznania zgłoszonych żądan rozprawę. na 
kt6rą wezwie także os'oby, które zgłosiły żądanie i podały miej 
sce zamieszkania. 

Art. 676. Jeżeli w ciągu sześci u miesięcy od dnIa ogło~~enia 

o wezwaniu spadkobierców nikt nie zgłosił nabycia spadku ~lbo, 
zgłosiwszy je, nie udowodnił go na rozprawie, sąd wyda , posta
n owienie stwierdzające nabycie spadku przez spadkobiercÓW, 
których prawa zostały wykazane, a w ich braku - przez Skara 
Państwa jako spadkobiercę u stawowego. 

Art. 677. § 1. Sąd stwierdzi nabycie spadku p rzez spadko
bierc6w, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazalł 
uczestnicy. W posta~owieniu o stwierdzeniu na,bycia spadk u sąd 
wymienią. spa<lkodawcę oraz wszystkich s,p8Jdkobierców, którym 
spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów. 

§ 2, W wypadku, gdy w skład spadku wchodzi gospodar- . 
stwo rolne, sąd wymieni , w treści tE:go postanowienia ponadto , 
spadkobierców d ziedziczących to gospodarstwo oraz ich udziały 
w ·nim. / 

§ 3. Jeżeli w postanow'ieniu o stwierdzeniu nabycia spadku 
nie orzeczono o dziedziczeniu gospodarstwa rolnego, sąd wyda 
w tym przedmiocie postanowien~ uzupełniające , ' stosując odpo
wiednio przepisy nin iejszeg'o oddziału. 

Art. 678. Jeżeli stwierdzone zostało n abyc ie spadku po oso
bie uznanej za zmarłą lub której zgon został stwierdzony posta
n owieniem sądu, a postępowanie o uznaniu tej osoby za zmarłą 
lub o stwierdzeniu jej zgonu zostało uchylone, są<l spadku 
z urzędu uchyli postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. 

Art. 679. § 1. Dowód, że osoqa, która uzyskała stwierdzenie 
nabyc ia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spad 
ku Jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko 
w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nagycia 
spadku, z zastosowaniem przepisów niniejszego oddziału. ,1 ed.
nakże ten, kto był uczestnikiem postępowania o stwierdzenie 
nabycia spadku, może tylko wówczas żądać zmiany postano'wie
nia stwierdzającego nabycie spadku, 'gdy żądanie opiera na ,pod
,stawie, które'j n ie mógł powołać w tym postępowaniu, a wniosek 
o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w kt6rym uzyskał . 
tę możność. 
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, , , § 2.' 'Wniosek o wsżczęeie takiego pestępowania może zglo
ł!Ć każdy zainteresowany. 

§ 3. W razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości 
lub w części nabyła inna osoba niż 'wskazana w prawomocnym 
postanoWieniu o ·stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku, zmie-' 
niając to postanowienie, stwierd:d nabycie spadku ' zg·odnie z rze
czywistym stanem prawnym. ' 

o d d z i a ł 6. D z ! a ł s p a d k' u 

Art. 680. § / 1. We wniosku o dział spadku należy powołaĆ 
postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz spis inwen
tarza, jak ' również podać, jakie spadkodawca sporządził testa
menty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują. Jeżeli spis ' 
Lnwent~rza nie został sporządz.ony, należy we wniooku wskazać. 
majątek, który ma być przedmiotem d~iału. 

§ 2., W wypadku gdy w skład spadku wchod:l'J! nierucho
\ ' mość, należy przed~tawić d'owody ' stwierdzalące, że nierucho
mość stanowiła własność &padkodawcy. 

Art. 681. Jeżeli stwierdzenie nabycia spadku je~zcz,e nie na
stąpiło, dokonuje go sąd w toku postępowania działowego, sto
lując przepisy oddziału poprzedzającego. 

Art. 682. Współspadkobiercy powinni podać sądowi swój 
wiek, zawód, stan rodzinny' 'oraz dane co do swych żarobków 
i majątku, . a także zarobków i majątku małżonka, wyjaśnić, 

w jaki sposób korzystali ze spadku ' dotychcz~s, jak również po
dać inne okolicznOści, które mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie, 
co każdy ze współspadko,bierców ma otrzymać ze spadku. Jeżeli \ 
przedmiotem działu jest gospodarstwo rolne, współspadkobiercy 
powinni wszczegó~nościpod,ać dane dotyczące okoliczności prze
widzianych wart. 1071 kodeksu cywilnego. 

Art. 683. Na żądanie uczestnika działu, zgłoszone nie póź

niej niż na p:erwszej rozprawie, sąd spadku może przekazać 

sprawę sądowi powiatowemu, w którego okręgu zhajduje się 
spadek lub jego znaczna część, albo sądowi powiatowemu, w któ

,rego okręgu mieszkają wszyscy współspadkobiercy. 

Art. 684. Skład ,i wartość' spadku ulegającego podpałowi 
ustala sąd. 

Art. 685. W razie sporu o istnienie. uprawnienia do żądania 
działu spadku, jak również w ,razie spor u między współspadko- ' 
biercami o to, czy pewien przedmiot należy do ;padku, sąd spad
ku moie wydać postanowienie wstępne. 

Art. 686. W -postępowaniu działowym sąd rozstrzyga także 

o istnieniu zapisów, ,których prz.edmiotem są rzeczy lub praw.a 
należące do spadku, jak również o wzajemnych roszczeniac.n po
między współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych 
przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przy
chodów, poczynionych na spadek nakładów, i spłaconych dł\lgów 
spadkowych. 

Ad. 687. W braku podstaw do wydania postanowienia dzia
łowego na podstawie zgodnego wniosku uczestników, dział spad
ku będzie rozpoznany według przepisów I?oniższych. 

Art. '688. Do działu spadku stosuje się odpowiedni.o prz(;pisy 
dotyczące zniesienia współwłasności, a w szczególności art. 618 
§ 2 i 3 . . 

Art. 689. Jeżeli c~ły majątek spadkowy lub poszczególne 
rzeczy wchodzące. w jego skład stanowią współwłasność z innego 
tytułu niż dziedziczenie, dział spadku i zniesienie współwłasności 
mogą być połączone w jednym postępowaniu. 

o d d z! a ł 7. I n n e s p r a w y s p a d k o w e 

Art. 690. § 1: W razie uchylenia się od skutków prawnych 
o'świadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku sąd przepro
wadza rozprawę. 

§ 2. Jeżeli wskutek prawomocnego zatwierdząnia przez , sąd 
uchylenia się" o którym mowa w paragrafie poprzedzającym. 

ulega zmianie krąg osób; co do których nabycie spadku zostało 

już stwierdzone, sąd po przeprowadzeniu rozprawy zmienia 

, I 

z urzędu postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i 'orzeka 
w tym przedmiocie. 

Art. 691. § 1. Do wniosku o zwolnienie wykonawcy testa
mentu upraWniona jes} osoba zainteresowana. Rozstrzygnięcie 

wniosku , nastąpi po wysłuchaniu wykonawcy testamentu. 
§ 2. Wykonawca testamentu zwolnióny z obowiązków PQ

winien zwrócić zaświadczeni'e o swych uprawnieniach. Sąd 
przesyła' je do właściwego biura spadku. . . . 

DZIAŁ V. ZŁOZENIE PRZEDMIOTU ŚWIADCZENIA 
DO bEPOZYTU SĄDOWEGO 

Art. 692. W sprawach o złożenie przedmiotu świadczenia do 
depozytu sądowego właściwy jest sąd . miej&ca wykoriania. lObo,,,, 
wiązania. Jeżeli miejsca tego nie da się ustalić, właściwy_jest 

sąd ' mie:jsca zamieszkania wierzyciela, a gdy wierzyciel jest, 
nie znany ' lub gdy nie ' jest znane miejsce jego zamieszkania ~ 
sąd miejsca zamieszkania dłużnika. Je.żeli · iobowiązanie jest 
zabezpieczone w.pisem. w księdze wiec~;stej, właściwy jest sąd: 
miejsca położenia ni~ruchomości. 

Art. 693. We wniosk,u o złożenie przedmiOtu świadczenia 

do depozytu ' sądowego należy: 
1) określić zobowiązanie, w którego wykonaniu skła'da się 

przedmiot; 
2) przytoczyć okoliczności l:lzasadniaJące złożenie; 
3) dokładnie oznaczyć przedmiot, który ma być złożony; 
4) wskazać osobę, której przedmiot ma być wydany, oraz wa

runki,_ pod którymi wydanie ma nastąpić. 

Art. 694. Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia 
określi zasady i tryb postępowania w sprawach unormowanych 
w dziale niniejszym; 

K S I Ę G A T R Z E C I A. S Ą D P O L U B O W N Y 

Prz.ępisY:' ,wstępne 

Art. 695. Przepisy księgi niniejszej stosuje się zarówno 
do sądu 'polubownego powołanego do rozstrzygnię cia poszcze
gólnego sporu, jak i do stałego, sądu polui:?0wnego. 

Art. 696. Ilekroć w ksi.ędze niniejszej mówi się osądzie, 

rOzumie się' przez to sąd, który byłby właściwy' do rozpoznawa
nia sporu, gdyby strony nie dokonały zapisu na sąd polubowny ;, 
ilekroć zaś mowa o sądzie powiatowym, rozumie się przez - to 
sąd powiatowy właściwości ogólnej. 

TYTUŁ I. ZAPIS NA SĄD POLUBOWNY 

Art. 6 7. § 1. Strony w granicach zdol~ości do samodzielnego 
zobowiąz~w;nia się mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu 
polubownego spory oprawa majątkowe, z ,wyjątkiem sporów 
o alimenty i ze stosunku pracy. 

,, § 2. Dopóki strony obowiązuje taka umowa~ nie możm. 

żądać rozpoznania sporu przez sąd .. 
§ 3. Rozporz'ądzenie Rady Ministrów określi 'Wypadki, w któ": 

rych jednostki gospodarki uspołecznionej mogą zawierać umowy 
o poddanie sporu' pod ' rozstrzygnięcie sądu " polubownego. .... .... 

< § 4. Poza wypadkami 'określonymi stosownie d'O p,rragrafu 
poprzedzającego, - jednostki gospodarki uspołecznionej mQgą 

zawierać umowy o poddanie pod rozstrzygnięcie sądu polubow
nego sporów ze stronamI zamieszkałymi lub mającymi siedzibę 

za granicą. 
Art. 698. § 1. Umowa: o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie 

sądu polubownego (zapis na sąd polubowny) powinna być spo
'rządzona na piśmie i podpisana przez obie strony. 

§ 2. W zapisie na sąd polubowny należy dokładnie ozna
czyć . przedmiot sporu albo stosunek prawny, z którego spór 
wynikł lub może wyniknąć. Zapis może również zawierać wska
zanie arbitrów i przewodniczącego (superarbitra) lub liczbę 

arbitrow i sposób powołania ich oraz superarbitra. 
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TYTUl. IL ARBITRZł: 

I, Art. 699: § i. Arbitrem rriciże . być każda .osoba fizyczrta ma
' jąca pełną zdolnośĆ ' do czynnośCi prawnych, korzystająca ' w pe-ł:' 

ni i ' praw publicznych i obywatelskich pr~w honorowych: ' . 
. § 2. Arbitrem nie . może być sędzia pa6stwowy: 

""'':',''':''' "~.- -
." . ,; .. Ar~ • .. 700. § l .. Jeżeli arbitrzy nie ' zostali wyznaczeni w zapls'e 
lup .w umowie dOda tkowej, a . . wyzn~czenie .ich należy do stron, . 
stro~a, któr~ wyznaczyła swego arbitra (arbitrów), ·zawiadomi. 
o tym przeąiwnika, . wzywając . go,_ aby w ciągu tygodnia -od 
otrzymania wezwania wyznaczy~ swego arbitra (arbitrów) 
i z,awiadomił ją o swym wyborze. Zawiadomienia dokonywa się 
notarialnie lub liste~ poleconym. 

! .. ;, (,§ ,,2. , ~et.e!i ,; ~yznaczęnie aJpitrów nalęży weq,.lug ~ zapisu do 
Q~Q.Qy" trze~~e}, ~a*da strona może ją do tego , wezwa~ .. W tym 
wypadku wyznaczenie arbitrów przez osobę trzecią p'Jwillno 
~ąsJ;ąpić.;·, w .. terminie. tyg.oPl\iowym od ; otrzymania '· wezwania 

. str{){lY . . · Wę;zwania ,<Jsoby trz;eciej dokQnllie się w sposób przewi-
_dziany w paragrafie popriedzający,m. ., ,-,', ,.;, 

§p. Wyinaczeni arbitrzy wybiorą superarbitr~, jeżeli zapis 
oiesta,nowi inaczej. 

Art. 701. § L Jeżeli strona przeciwna na wezwanie hle · 
. wyznaczy 'W' terminie sweg<J arbitra ' lub jeże li arbitrzy, nie zgodzili 
się na · wybór superarbitra, . sąd powiatowy · na wniosek strony 

· ,.,yżnaczy arbitra. łub superarbitr'a, chyba że-z-apis stanowi inaczej. 
,. '.' § "2. ' ';Pf'żepis' powyż'szy stosuje się ,odpowiednio' W· wypadku, 
gdy arbitra lub superarbitra miała wyznaczyć osoba . l/zecia albo 
gdy Wyznaczeniei~h oka.zało się Iliemożl)we z innych przyczyn. 

§ 3. Postanowienie sądu w sprawie wyznaczenia arbitra lub 
'superarbitra może 'byćw-ydane na posiedzeniu niejawnym. :Na 
postanowienie przysługuje -zażalenie. 

". -Art. 702. § L .W 'braku odmiennej umowy zapis na sąd 
polubowny tracCmoc, gdy arbit~r lub superarbiter ~yznaczor.y 
\\i~pó'!hre przez stionyw \~~pisie albo ,w' umowi~ ~ dodatk6we) 
itchfl( " Slę od wykonania "śwego obo~viązku 14b , gdy . wykonanie 
tegb ' obowiązku ,.2:' 'innych . przyczyn stanIe 'Slę ' ';}iemoiii\ve, a ' ni'i~ 
nastąpi wyz~aczenie' :arbitra lub ' su~rarbitra w' sp<lsa1:i ·. określony 
w artykułachPopizedz~jąćYch." " ,.' "" " " " . 

§ ' 2. Jezeli ob~wiązki;swego nIe wykbria arbiter lub " super
arl:>iŁer , kt{ry nie został wyznacwny w sposóbokre~loriy w pa
ragrafie poprzedzającym" a strona zainteres<Jwana na wnio
sek' drugiej strony nie W'yznaczy iłOwego ~rbitra albo arbitrzy 
nie dokonają wyboru nowego 'superarbitra, ~d powiatow~ na 
wniosek stronyv.ryznaczy arbitra lub superarbitra. Na postan.:>
lvienie sądu przysługuje zażalenie. -

Art. 703. , § . 1. -Strona może żądać. w y-ląGzenia .r.bitra lub 
superarbitra z. ,tych samycłł przyczyn, które uzasadniają wyłą

cze nie sęd7:i~go. Ządanie takie zgłosić. należy w terminie tygod,.. 
niowym od ' powzięcia wiadomości o wyznac,leniuarbitra, .nie 
póżnie j jednak niż przed rozpoczęciem rozpoznania sprawy' przez 
sąd 'polubowny, ~hybił że strona uprawdopoqobni, . iż przyczyna 
,,;yhjczenia "(ropiero p6źniej powstała lub dostła do jej wiado-, 
moŚci. ' .' '. 

§ 2. Sąd może rozstrzygnąć o wyłączeniu; arbitra lub super
arbitra na _posiedzeniu niejawnym. Jeżeli jednak wyznaczy 
rozprawę, wżywa osoby, . CP . do · których . zgłoszono żądanie 
wyłączenia .. 

Art. , '10:1. ' § ,1. Arbitrzy , mają ' prawo do " wynagrodżenia za 
swej e czynności oraz do zwrotu wydatków poniesionych w związ

ku z wykonanleni'" tych - czynności. Jeżeli co do' wyriagródzenia 
nie nastąpiło poro~umienie ze stronami, sąd powiatowy oznaczy 
na posiedzeniu n iejawnym wynagrodzenie arbitrów stosownie 
do nakładu ich pracy oraz 'wysokość wydatkÓw podlegających 
zwrotowi. Na postanowienie sądu przYsługuje zażalenie. 

§ f ' za zapłatę ':Y'ynag~~zel,li~ i zwrot Wyq.atkÓW, arb\trów 
st~ony' odpOWIadają solidarf.1.ie. . • 
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TYTUŁ III. POSTĘPOW ANIE PRZED SĄI)EIU 
PÓLUBoWN'Y.l\<i • 

Art. 705. §L Strony ' mogą okreś1ić same aż ' do chwili 
roz~oczęcia post~powania ' tryb 'postępowania, ~tói'y powinien 
być stosowany W toku ' rozIboznawariia 'sprawy. 

_ § 2~ Jeżeli strony tego nie uczyniły, sąd ~olubownystosuje 
taki tryb postęp~wania, jaki uzna za właściwy: Są'd polubowa'y 
nie jest związany pr~episami postępowania cywilnego:Nle 'inoża 
jednak ' zaniechać ws;;:ećhstr<Jnnego wyjaśnienia ' oitoliczności nie-o 
zbędnych do rozstrz;gn ięcia SpraWY. ' . . .'. ", 

Art. 706. § l. Sąd polubow~y może p~ze~łtichiwać " stlony, 
świadków i biegłych i odbier~ć od ,'nich przyrze~zenia, ,. nje m.oż,a · 
je4n~k stos9>yaq ŚJ;'.od~p~) p~:y,musu: , ~:'!," " :'1"'" , .. ... ,:. 

, §2./ 0 , wykonanie .: czynności.które·jsam . ąie mpże .. ,przeds\~,;t 
wziąć, , są'd pąlubowny zwraca .' się/do ,sądu ,PQ.\ViSl~()W,ego" . w. kt6.,. 
rego okręgu czyn'ność ma, być . ~wyko~ana, ",. :," 

, Art. 70'l:f § .1..",. Wyrok. .,sądu , polubowl!ęgQ . " z apada bezwzględną 

większością . głosów, .chyba że zapis ·,. wymaga jednomy$lności .. 
W braku większości głosów przeważa . głos superarbitra. 

;. § 2. Jeżeli przy wydaniu wyro$u nie można osiągnąć wyma,., 
ganej jednomyślności lub większości głosów co do rozstrzygnięcia 
o całości lub . o. <;zęś.ci przedmiotu· sporu,··l.,?,apisna sąd. polubowny 
w tym zakresie , .traci .moc.·.., 

··Art. 708. '§ .1:. 'Wy'rok ' sądu polubownego ~owinien żawi€rać: 

1) oznaczenie zapisu l}a sąd polubowny; 
'2) miejsce' j' datę wydania wyroku; 
3) oznaczel1ie . stron i ' ar;bitrów; 
4) rozstrzygnięcie o żądaniach ·stron; 
5) przytoczenie motywó~; którymi . kierował się sąd . polubow'tly, 

_ przy wydaniu wyroku; " 
6) podpisy wszystkiCh" arbitrów. " .' 

§ 2. Jeżeli którykolwiek z arbitró'w odmówi podpisu lub 'nie 
może podpisać wyroku, zaznacza się to na ,.samym wyroku. 
Wyrok ,podpiśany prie-z " Większośćarbitr6w m~f moc praWną'. ~ .i 

Art:'709. Sąd" M!ubci\,jny ~d6ręĆza obli ~str6'hótrt "ia:' pcr'kwito
wanien:) lub dowodem doręczenia odpis wyroku podpisany tak 
'JaKoryginal. . ", ," ', ".. ,. " 

Art. '110. § 'L ' Po' dcirEkz~niu ' strOrlbin ' odpisu" . ~yroku~ąd 
pOlubdwny złoży 'vi ' sądźie ' akta sprawy ~razz ory.ginałem 
wyroku, dowodami doręczenia jego odpisów i innymi. doku
mentami. 

§ 2. Stałe sądy pOlubowne mogą prze·chowywaĆ ' akta we 
własnym archiwum i wówczas pOwinny ich udzielać sądowi Iia 
~~~~. -

. Art. 7.11. § 1. Od wyroku sądu polubownego nie przysłu.-

guje. odwołanie. . . ' 
§ 2. Wyrok sądu polubownego oraz ugoda przed nim z~-wartą 

mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu panstwowego 
lub ugodą 'przed takirrisądem zawartą', po stwierdzeniu pr~ez sąd 
panstwowy icł~ wykonalnośCi. ". ' .' .. '. 

§ 3. Postan<Jwienie, co do wykonalności . wyroku sądu 'P?: 
lub<Jwneg·o oraz ugody wydaje się ·na . posiedzen iu. nie;awnym. 
Sąd odmówi wydania takiego , postan<Jwienia, jeżeli ze złoż'oąy\!h 
ak,t , sądupolpbownego wJfnil~a, że wy,rok lub ugo~a ; treścią swą 
uchybia praworządności lub zasadom współży.cia . społec,2;nego. 
w/ Polskiej Rzeczypospolitej Lu'dowej. . 

. § 4. Na pD,stanow(enie co ' ,do wyk~nalnośpiprzysług}-!t~ 
zażaleniE!. 

I 

TYTUl. ' IV. SKARGA O' UCHYLENIE WiROKU 
SĄDp POLUBOWNEG.O 

Art. 71!. § 1. Strona. może żądaćuc,hylenia wrroku . sądu 
,polubownego, jeżeli: 

U nie!?yłp zapisu ria'·~ąd polJb~;;ny albo gdy zapis byłniew:ażny 
lub utracił moc; . ' .' . . . .' 

".. - ;.I ':~ 

,. 

J 
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. 2) stronęp·~)Zbawiono mO.inościoprąny' jej ' praw przed "ądem, 
polubownym; . " .. '." v " . 

3) nie zachowano trybu postępowania prz~d sądem polubownym 
ustalonego przez strony lub przepisów .ustawy, w ,szczegól
ności przepisów o składzie sądu, głosowaniu, wyłączenill 
sędziego i o 'wyroku;' 

4) rozstrzygnięcie o żądaniach stron jest fliezrozumiałe, zawiera 
sprzecznoscl albo uchybia praworządności - lub zasadom 
współżycia społecznego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej; 

II) zachodzą przyczyny, ktÓre stanowią podstawę skargi o wzno:
wie nie . postępowania ~ myśl przepisów . kodeksu. 

§ 2. Jeżeli rozstrźygnięcie . przekracza granice zapisu, strona 
może żądać uchylenia wyroku w części przekraczającej' zapis. 
Jednakże przekroczenie granic zapisu nie może stanowi~ pod
Itawy żądania uchylenia wyroku, Jeżeli strona, k tóra bra la 
udział w postępowaniu, nie zgłaszała zar·zutów . co do rozpoznania 
roszczeń wykraczających poza granice zapisu. 

'Art. 713. §1. Skargę o uchylenie wyroku sądu polubownego 
wnosi się do sądu \v ciągu miesiąca od doręczenia w yroku. 

§ 2. Gdy skarga oparta jest na przyczynach, które stanowią ' 

pods tawę skargi o wznowienie postępowania, termin ' liczy się 

wed!ug przepisów o wznowieniu . 
. ~ '3. Sąd na posiedzeniu n iejawnym może wstrzyma~wyko

nanie wyroku sądu polubownego, może jednak uzależnić wstrzy
. manie od złożenia zabezpieczenifł. Na postanowienie przysł.uguje 
' za,żalenie. . . 

Art .. 721. We, wnio.s~u 'o <tdtworz~nie ,aikt p:J leży określi~ doc . _' . 
kładnie . sprawę, dołączyć w.szelkie uT:zęd.owo poświa " czone od
p isy zri'ajdując~ się Vi posi~dan iu zglasi~jącego wniosek oraz 

. wskazać znane mu miejsca . w których dokumenty lub ichodpi-
Iy s i ę znajdują. 

Art. 722. § 1. Przewodniczący wzywa osooy , organy admi
nistracji państ\yowej lub insty tucje wskazane we wniosku oraz . 
znane ' s ądowi urzędowo do . złożenia w określon ym term ;nie po
świadcwnych urzędowo odpisów . d:okument"ów będących w ich . 

' posiadaniu albo do oświadczenia, że ich ' n ie posiadają. 
§2. Jeżeli osoba wezwana nie posiada .dokumentu lub odpi

lU, a przed · we'Zwaniem była w jego posiadaniu, powinna wy ja
inić,- gdzie dokument lub odpis Się znajduje. 

, Art. 723. § 1. Sąd może skazać n'a grzywnę kaŻdego, Kto nie 
uczyni , zadość wezwaniu dokonanemu w myśl artykułu poprze
dzająceg·o. 

§ 2'. Jeżeliwezwana byla ' owba praw na lub inna organizacja , 
ukaraniu podlega jej kierownik lub pracowni k , k t:Jrego obowiąz
kiem bylo uczynić z a dość wezwaniu. 

Art. 724. Jeżeli poświadczone urzędowo ()dpisy zostaną zlo
!ohe, przewodniczący ' z~ządza dołączenie ich d,o akt. Odpis za
rządzeni'a doręcza się stronom. 

Art. 725. Jeżeli odtworzenia ·.akt nie można przeprowadzić 
w trybie przewidzianym w artykułach poprzedzających,prze

wodniczący wzywa strony do złożenia dokładnych oświadczeń co 
d,o treści zaginionych lub zn iszczonych .pism oraz dowodów · na 
żawar te w ' nich twierdzenia, nie ·wyłączając prywatnych odpi:
.ów oraz innych pism i notatek, które mogą bY$: pomocne przy 
od two.rzcniu akt. 

Ar.. 714. Sąd jest związany podstawami skargi o uchylenie 
wyroku sądu polubownego, b ierze jednak z urzędu pod rozwagę, 
czy w yrok nie uchybia praworządności lub 'zasadom wsp6łtycia 
sp.ołeczneg() w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. . . Art . . 726. Niezależnie od · oświadczeń i wniosków stron sąd 

-Art. 715. Postępowanie ze skargi o uchylenie wyro.ku .ądu . przeprowadza' z urzędu dochodzenia. nie pomIjając żadnej oko
polubownego odbywa s ię wedlug przepisów o postępowaniu . w liczności, która może mieć znaczen ie dla ' ustalenia t'reścL , z agi-
pierwszej instancji. nionych lub zniszczonych akt. Sąd bierze zwia'szczapod uwagę 

. K S I:ĘG A C Z W A R T A. P O ST Ę P OWA N I E W R A Z Ul! 
Z .. AGINIĘCIA~ LU 'B ZNIS.ZCZENIA ' AKT ,. . ", / ,. " . . . , 

Art. 716. Odtworzeniu ulegają akta zaginione lub zniszczone 
w cało~ci. ljlp qc ś:;j. W spJ;'awie prawomocniezakończo.nej odtwq
T7. 01)iu podlega orzeczen ie kończą ce postęp'Owanie w sprąwie oraz 
t~ część akt, kt" ra jest niezbędna do ustalenia jego treści IdQ 
wznowienia postępowania. 

Art. 717. § ' 1. Sąd wsz<:zyna postępowanie z u~zędu lub na 
wn iosek. 

," . 

§ 2.- Sąd wszczyna postępowanie tylk() na wniosek, jeżeli za':' 
gi nięCie lub zn iszczel1ie akt nastąpiło wskutek siły wyższej . Rów
nieżw tym wypadku' sąd może jednak wszcząć po stępowanie 
z urzędu , jeżeli sprawa, której akta zaginęły lub uległy zn isz
cżeniu , była lub mogla być wszczęta z u:rzędu. 

Art. 718. § 1. Do zgłoszenia wniosku o odtworzenie akt 
uprawn iona jest st~na, uczestnikposlępowania lub intel'wenient. 

~ . 2. Wniosek o odtworzen ie akt sprawy będącej w toku 
z~ łosić można w ciągu lat trzec h od zaginięcia lub zlll szczenia 
akt, a wniosek o odtworzenie akt sprawy prawomocnie zakoń- ' 
czonej - w ciągu lat dziesięciu od tej chwili. 

§ 3. Ograniczenia powyższe nie. dotyczą wniosku o odtwo
rzenie akt sprawy ó prawa stanu. 

Art. 719. § 1. Do odtworzenia akt sprawy będącej w · tok~ 
właśchvy jest sąd, w którym sprawa ostatnio się toczyła. 

§ 2. Jeżeli właściwy byłby sąd rewizyjny , sąd ten przekaże 
sprawę sądowi pierwszej instancji, chyba że chodzi o ódtworze-
nIe tylko akt sądu rewizyjnego. ' 

§ 3. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt 
w , sprawie prawomocnie zako'ńczonej 'przeprowadza · iąd, w któ
rym sprawa toczyła się w pierwśzej instancji. 

Art. 720. Do odtworzenia akt sprawy zakończonej lub będą
ciej w toku w państwowym biurze not arialnym 'właściwy jest 
sąd powiatowy, w którego okręgu to bi~rQ się znajduje. ," 

• 

wpisy do repertoriów i innych ' ksiąg .biu rowych. Sąd może te~ 

przesłuchać w · cha.rakterze· . świad'kl,w sędziów, proku rator~w, 
protokolantów, pełnomocników stron i inne osoby, k>tóre u :?zestni,. 
czyly w postępowaniu · lub które mogą : wypowiedziec s i ę co do 
treści akt., jakrówn'eż może zarządżić przesłuchanie stron. 

Art. 721. Po przeprowadzeniu postępowania w myśl dwóch 
artykuVw popFZedzający'~h -sąd orżeka poslanowien'iem, ..; jaki 
spos :)b' i w jakim zakres ie zag·inione akta mają być odtworzone 
lub że odtworzenie akt jest niemożliwe. Na postanowienie, przy
sluguje zażalenie. ' 

Art. 7Z8. Jeżeli akta n ie mogą być odtworzone lub odtwo
rzone zostały \w c~ęŚ9i niewystarc~ają ce j do podjęcia d,\lszcgo 
postępowania , sprawa może być wszczę t a ponownie. We wszyst
kich innych wypa dkach s"d podejmu je p ostępowanie w takim 
. tanie, ' w' jakim okaże się to możliwe przy uwzględnien iu ' a~t 
pozostałych i odtworzonych. Na postanówien ie co do p'odjęcia 

dalszego pos lępowania przys ługuj e zaźalen ie. 

Art.. 729. Bieg przedawnienia ' przerwany przez pierwo tne 
wszczęcie sprawy r ozj)ocz"n a się na nowo od daty upraw<Jmoc
nienia się postanowknia stWierdzającego niemożliwość odtwo
rzen ia akt lub odmawiającego podjęcia dalszego postępowania. 

CZĘSC DRUGA 

Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjn,,: 

K S I Ę G A P I E R W ·S Z A. P -O S T Ę P' O W A N I E 
ZABEZPIECZAJĄCE 

TYTUŁ I. PRZEPISY OGÓLNE 

Art. 730. § 1. W celu zabezpieczenia roszczen ia, którego do
ehodzi~ można w sądżie ' powszechnym lub przed sądem polu
bownym, sąd może wydać zarządzenie tymczasowe, jeżeli roszcze~ . 

. ... 

:~, 
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" nie je'st wiarogodne., . B.' b'rak zabezpJećzenia ' . mógłby wierzy-
ciela p'ozbawić zaspokojenia. Wydanie ,zarządzenia t y m.czasow e- . 
go jesl dopuszczalne także ,w innych wypadkach, gd'y jest to 
konieczne do zabezpie.czeniaJ.Vykonaln:ości orzeczenIa w spr.awie. 

§ 2. Dopuszczalne jest także zabezpieczenie roszczen}a.() przy
szłe powtarzające się św·ia-clczenia. jednaIde za okres nie dłuższy 
niż 'za je-clen rok, jeżeli roszczenia tego można -clochodzić, za.rl.lm 
stanie się wymagalne. 

§ ,3, ~akże po .uzyskaniu przez wierzyciela orzeczenia podle
gającego wy konaniu . .dopuszczalne jest zarząd21.eriie tymczasowe, 
je4:eli ma OlliO na celu zabez,piecz.en1e rosz.czenia o 'świadcze

nia, których termin .spełnienia jeszcze nie nastąpił. 

Art. 731. Zarządzenie -tymczasowe me moż'e zmierzać 'do za-
sJ!).()k.ojenia roszczenia. " 

Ar,t. ' 73.2. Sąd wy-claje ,zarządzenie ' tymczas·owe . na wniosek, 
a w wypadkach, w których postępowanie może być wszczęte bez 
wniosku - także z urLędu. 

A rt. 733.. § 1. Zar.ządzenie tymcz~sowe wydaje się przy 
wszczęciu sprawy lub w toku p.ostępowania. 

§ 2. .Jeżeli zarządzenie tymczasowe może być wydane hlko 
na wriiosek, sąd, stosownie do okoliczności, może je wydać także 
przed wszczęciem . postępowania w sprawie .. 

Ad. 734. Wydając zarządzenie tymczaso\Me przed wszczęciem 
Postępowania VI spr.awle, sąd w yznaczy termin, w którym spra
wa powinna być wytoc.zona pod rygorem upadl,u zabezpie.czenia. 
Termin te1r nie może przekra<;zać dwóch tygodni. 

- Art. ' 735. WłaśeJwJ' ,do wydania Z'a-rząd21enia tymczasoweg9 
jest sąd, do 'którego właśCliwości ' l1Iałe~y mz-pozmanie sprawy w 
p ierwszej insta~cji. Wnioski o zabezpieczenie zgłosz@ne w t{)ku 
sprawy wzpoznaje sąd tej inst ancji, w ,której sprawa się toczy, 
z wyjątkiem wypadku, gdy sądem tym ' jest Sąd Najwyższy. 

Art. 736. W -sprawacJil. kt6re roz.p-oznajes-"ld w składzie trzy
osobowym, przewodniczący może w wypadku nie cier:plącym 

zw:-łoki sam wyda:ć · zarządzenie . tym~zasowe. 

Art. 737. § 1. . We wniosku o wydanie zarządzenia {ymczas-o
wiego należy podać i u,prawd.o,lOOclobnić o.~HCZnllści, ktGTe uza
sadniają żąiil an i e .zabezpieczenia. 

§ 2. We wni o.sku można wskaza.ć ,sumę', której zlożenie przez 
dłu~nika wystarcza do zabezpieczenia. 

§ 3 . . W; ,wniosku 'jednostki gospodarki uspołecznionej nie 
jest wymaga'neuprawdopodobnienie, że brak zabęzpieczenia 

pozbawiłby wierz,yciela zaspokojenia. To s.amo dotyczy ro~zc21e

nla o zapis, jeieli testament przewiduje jego za beżpie.czen ie. 

A·rt. 738. Postanowienie w sprawie zarząd21enia tymczasowego 
ID{)że być wydane na posiedzeniu niejawnym. 

',: Art. 739. § 1. Są.d, wydając zarządzenIe tymczasowe, ozna
czy w postanowieniu prze.dmiot sprawy . oraz sposó.b i z3.kr.es 
zabezpiecwnia. 

§ 2. W r·azie potr.zeby m<l,żna stosować równocześnie kilka 
sposob6w zabezpieczenia. 

§ 3. WYkonanie za Jiządzenia tymczasowego .sąd może uza
leżnIĆ od z' ozenia przez wierzycieJa kaucji ~a zabezp.ieczenie 
r,oszczeń ' dłuż nika z powodu wykonania zarząd zenia . .z kaucji 
tej będzie przysług iwa~o dłużnikowi pierwszeńs two z ~ spokoj e n i a . 

§ 4 . . Przepisu para$rafu poprzedzaj ącego nie stosuje s ię do 
państwowych jednostek organizacyjnych oraz w wypadku . zabez
pieczeni~ roszczeń alim en tacyjnych, a t akże należności za pracę 
za okres nie przekraczający jednego miesiąca. 

Art. 740. ,§, 1. .Postanowienie w .spraw ie zarządzen i a tymcza
sowego, wydane na posiedzeniu niejawnym, a podlegające wyko
naniu przez .organ .egzekucyjny, sąd do:ręci!:a tylko w i'erzycielow!, 
Chyba, że przepis :szczegóiny stanowi inaczej , Doręczenia dłuż~ , 
nikowi doko,nu}e organ egzekucy jny równocześnie z przystąp ie-

niem do wykonania pos"tanow.ienia. ~ 
§ 2. W wypadkach objętych paragrafem poprzedzającym 

dłużnikowi nie dor~cza się również zażałenia wierzycł.eła. 

. Art. 741. Na postanowienie w sprawie .zarządzenia tymcza
.&Owego. przysługuje zażalenie. 

Art. 742. § 1. Dłużnik ID{)że w każdym .czasie żąda,c . uchy- ' 
lenia lub zmiany prawomocnego zarządzen ia t yrnczasoweg.o" gdy 
odpadnie lub zm-ieni .się przyczyna zabezpieczenia albo gdy ZfG

iy do depozytu sądow,ego sumę wystarczaj<'lcą- do z3.bezpiecz.enia; 
§ 2. Postanowienie co do uchylenia lub .ograniczenia zarzą

dzenia tymczasowego może zapaść . tylko po przeprowadzeniu 
rozprawy. 

§ 3. Zaż.alęnie na postanowienie ' uchyla~ące iub ogr.anicza
jące zabezpieczenie wstrzymuje wykonanie tego posl :mowienia, 

Art. 743. Do wykonania zarządze.ń tymczasowych s·tasuje s~ 
odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym. Je-clnakże 
w razie zbiegu zabezpieczenia dokonanego przez organ sądowy 
i admiriistracy jnyorgan egzekucyjny nie slosuje sl ę art. 773 i 774, 
z wyjątkiem wypadkówprzewidzianyth wart. '751. 

Art. 744. W .raZie prawomocnego odrzucenia ,pozwu lub wnio
sku o wszczę.ci.e postępowania w sprawie, oddalenia żądania albo 
umorzenia postępowania w sp~~wie, zabezpieczenie ,upada. 

Art. 745. § 1. O kosztach postępowania zabezpieczającego 
s ąd ro.zstrzyga w orzec.zeriiu kończącym postępowanie w s,pr.aw~e. 

§ 2. .Teżeli postanowien ie za wierające zarządzenie tymcza
sowe .zostałą wydane przed wszczęciem sprawY, ·a wierzyciel nie 
zachował wyznaczonego mu terminu .do jej wy1-oczenia, dsużriik 

może w ciągu dwóch tygodni od up.ływu r tego terminu zł,ożyć 
wn.iosek Q przyznanie mu kosztów. W tymże terminie wnios ~k 
taki może zgłosić wierzyciel, jeż.eli nie wy.toczył sprawy dla tego, 
że dłużnik .zaspokoił jego roszczenie. 

Ad. 11"'. § 1. Jeż-eli wi erzyciel n-ie wyt6czyl sprawy w ter
minie przepisanym alGO cofnąłp0zew lu.\} wnios:ek ,(;I' wsz-(;zęc~e 

postępowania , jak również gdy żącjanie jego .zos-tałooadaJ.oa:e, 

dłużnikowi prz:;, słtlgus e przec,iwko wierzycielowi roszczenie 'o Uila

prawi2nie szkody wyrządzone j wykonaniem zabezpiecil'en·ia. R,'l sz 
czenie to wygasa , jeże li dłużnik nie ' dochoo.ziłgosą.downie w .cią
gu roku od chwili jego powstania. 

§ 2. Wierzyciele, którzy łącznie wykonali zabezpieczenie, 
ponosz·ą soUdarną odpowiedzialn·ość ,za wyrządzoną Sl'Jkodę. 

§ 3. Jeżeli w ciągu miesiąca od ch~vili .pe-wsh n ia r<il szezenia 
o odszkodowaniE: z powodu wykonania zarządzenia tymcz1scwe
g·o dłużn ik nie wytoczy powó.dz.twa, sąd zwr.óci wierzycielowi na, 
jego wniosek kaucję złożo.ną n.a zabezpiecwnie tego , roszc,zenia. 

'TYTUŁ IL ZABEZPLECZENIE ROSZCZEŃ PIENIĘŹNYCU 

Art. 747. ZabezpieeEenie roszcreń pieniężnych na stępuje przez 
zarządzen ie: 

1) z·ajęc,[ 'l ru,ch.offiości, wynagr-()azeni.az;apr.acę aUro wie:rzytel
ności lub in neg0 prawa; 

ą obciążenia nieruchomości dłużnika hip0:teką przymusową lub 
zastawem wp is .mym do rejestru o'!-;:r?towego; 

3) zakazu zbywania lub obciążani;! nieruchomości, . która nie ma 
unądzon e{ .ksj ęgi wieczys.te j albo której księg,a wieczysta 
zaginęła lub uległa zn isz:zeniu. 

' Art. 748. Pos tanow ienie wydane na posiedz·eniu niejawnym, 
zawiera j ęce zarządzenie wym ienione w pkt 2 lub w :pkt 3 art y- . 
'kału poprzedzając.eg'o, doręcz a d~użnikowi sąd, kt6ry je Wydał. 

~rt. 749. Zabez,pieczenie rcszczpń pi-e nięzn ych przeciwkopa,ń- . 
st wowym jednost kom organizacyjnym n ie jest dopuszczalne. Prze
ciwko innym jednos tkom gospodark,i uS 'p0ł.e cz'f!ionej zabezpiecze
nie j est dopuszcza l'ne prz~zzaj ęcie rachunku ban kowego, a także 
przez zajęcfe inneg'o mienia z wyłą'cz eniem' śmdków ' trwałyelL 

Art. 750. Zahezpieczen1e nie może obejmować rzeczy .i praw, 
z krorych egzekucja jest wyłączona. 

Art. 751. ~ 1. Rzeczyulegaj.ąrce szybkie mu ze:psuciu ,mggą 

stanowić przedmiot zabezpieczenia, gdy dh.lżnik nie ma innego 
mienia, któ re mogłoby Z'abezpJi'eczyć roszezeni e w:irerzycitela, 
istnieje zaśmożnoŚ'Ć sprzedaży tycil neczy na miejscu. 

§ 2. Sprz-ed.'8.ż rzeczy wymienionych w p.ar.agrafie p.oprze
dzając'ym powinn a na,stąp ić II,iezwłocz.nj·e., w.edług IPr.zep!S0W 
o sprzedaży w trybiE egzekucji ,z I·\1chomaści. Cenę uzysk,aną :re 

• 
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sprzedaży. składa się 00 depozytu sąd~weg{) na zabezpieczenie 
roszczeń wierzyciela. 

§ 3. Na wniosek dłużnika sąd może po wysłuchaniu wierzy- ' 
ciela zarządzić sprzedaż każdej zajętej ruchomości. 

. Art . .752. Zajęte ' ruchomości nie mogą być oddane pod do
zór wierzycielowi, chyba że wierzyCielem jest państw0"Ya jed
nostka organizacyjna. Zajęte -pieniądze i papiery wartościowe 

składa się do depnyw sądoweg-o. 
Art. 753. § 1. W sprawach o alimenty zabezpieczenie może 

nastąpić także z urzędu i może polegać na zQbowiązaniu dłużnika 
do uiszczenia wierzycielowi w powtarzających s ię terminach pew
nej sumy pienięznej. W sprawach tych nie wymaga się-' uprawdo
podobnienia, że braI): zabezpieczenia pozbawiłby wierzyciela za-
spo;K:ojenia. , 

§ 2. Przepisy paragrafu poprzedzającego stosuje się także 

do roszczeń o rentę należną z tytuiu odpowiedzialności za uszko
dzenie ciała lub za utratę życia żywiciela. W sprawach tych wy
m~gane jest ' jednak upra'wdopodobnienie, że bez zabezpieczenia 
wierzyciel byłby pozbawiony środków koniecznego utrzymania. 
Postanowienie sąd wydaje po przeprowadzeniu rozprawy. Prze
pisu roania pierwszego art. 749 nie s tosuje się. 

§ 3. W wypad kach wskazanych w paragrafach poprzedzają
cych ,nie stosuje się ograniczenia czasowego przewidzianego w 
art. 730 § 2. 

Art. 754. Sąd może\ jeszcze przed urodzeniem się dziecka 
zabezpieczyć pr.zyszłe roszczenia alimentacyjne związa ne z usta

,leniem ojcostwa przez zobowiązanie ' domniemanego ojca do wy
łożenia odpowiednie j sumy na koszty utrzymania matki przez 
trzy miesiące w okresie porodu oraz y trzymania dziecka przez 
pierwsze trzy 'm iesią ce po urodzeniu. 'fi tym wypadku termin 
do wytoczenia powództwa wynosi trzy miesiące od dnia urodze
nia dziecka. Postanowienie sąd wydaje po przeprowadzeniu roz
prawy. 

TYTUŁ III. INNE WYPADKI ZABEZPIECZENIA 

( Art. 755. § 1. Gdy przedmiotem zabezpieczenia' nie jest rosz
czenie pieniężne , sąd wydaje zarządzenia, jakie stosoWnie do 
ok,oliczności uważa . za odpowiednie, nie ' wyłączając zarządzeń 

przewidzianych ' do zabezpieczenia roszczeń pieniężnych. Gdy w 
związku z przedmiotem sprawy okaże ' się to 'konieczne, zarzą
dzenie takie moż~ również polegać na unormowaniu stosunków 
na czas trwania postępowania. 

I § 2. Sąd może z urzędu ,wydawał: komornikowi zarżądzenia 
zmierzające do z~pewnienia należytego wykopania egzekucji ... oraz 
usuwał: spostrzeżon~ uchybienia. 

Art. 760. § 1. Wnioski i oświadczenia w postępowaniu egze
kucyjnym skła da się bą~ź na piśmie, bądżustnie do pro tokołu. 

§ 2. W wypadku gdy według przepisów kodeksu niniejszego 
zachodzi potrzeba wysłuchania strony, wysłuchanie odbywa się, 

stosownie do okoliczności, bądź przez spisanie protokołu w obec
ności lub nieobecności drugiej strony, bądż prz~z oświadczenie 
strony na piśmie. 

Art. 761. § 1. Orgań egzekucyjny może żądał: od uczestni
k ów postępowania , złożenia wyjaśnień oraz zasięgał: od organów 
administracji państwówei, instytuCji i osób, nie uczestniczących 
w postępowaniu informacji. niezbędnych do prowadzenia ' egze
kucji. 

§ 2. Od wykonania takiego żądania można uchylić się w 
takim zakresi'e, w jakim według przepisów 'cz·ęści pierwszej Ko
deksu moż'na odmówić p,rzedstaw;enia dokumentu ·.lub złoże

n ia zeznań w charakterze świadka albo odpowiedzi na zada!1e 
pytanie. . 

Art. 762. § 1. Za nieuzasadnioną odmowę ud7.ielenia komor
nikowi wyjaśnień lub in~ormacji przewidzianych w artykule po
przedzającym albo za udzielenie informacji lub wyjaśnień Świa
domie fałsz'y wych osoba odpowiedzialna może być na wn iose,k 
wierzyci~la .lub z urzędLi ukarana przez komornika grzywną do 
tysiąca p ięciuset złotych. . 

§ 2. Jeżeli żądanie udzielenia wyjaś'nień lub informacji skie
rowane było do osoby prawnej lub innej organizacji, ukaraniu 
grzywną podlega jej pracownik odpowiedzialny za udzielenie, 
wyjaśnień lub informacji, a gdyby ustalenie takiego pracownika 
było utrudnione, ukaraniu 'podlega jej kierownik.~ Przed wyda
niem postanowienia komornik wysłucha kierownika. 

§ 3. Wypis postanowieni a o ukaraniu grzywną doręcza ko
mornik osobie ukaranej, stronom oraz prokuratorowi. 

§ 4. Prawomocne postanowienie komornika o ukaraniu grzyw
ną podlega wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopa
trywania go klauzulą wykonalności. 

§ 5. Ukaranie przez komornika grzywną nie zwa1nia osób 
ukaranych od odpowiedzialności karnej ' za nied,opełnienie lub 
przekroczenie obowiązków służbowych. 

, ' . 

§ 2. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sąd uwzglępni 

interf'sy str,on w takiej mierze, aby wierzycielowi zapewn ić za- .. 
- spokojenie lub należytą ochronę jego praw, a dłużnika nieobcią-

Art. 763. Komornik zawiadamia stronę o każdej dokonanej 
czynności, ,o której terminie nie była zawiadomiona i przy któ
r ej nie była (obecna, i na j~j żądanie udziela wyjaśnień o sta
nie sprawy. 

Art. 764. Komornik może l.IpommeC,a po bezskutecznym 
upómnieniu wydalić osobę , która zachowuje s ię- niewłaściwie IUQ 
przeszkadza jego czynnościom. W wypadku niezastosowania się 

do tego drugiego wezwania komornik może ukarać taką osobę 

grzywną w wysokości do tys iąca - złotych. 

żać ponad potrzebę. _ , _ 
Art. 756.§ 1. Sąd doręcza dłużni'kowi postanowienia wy·da

u"e na posie,dzenlu niejawnym, którymi zobowiązuje go do wy
konania lub zaniechania pewnych czynności albo ·do nieprzesz
kadzania czynnościom wierzyciela. 

§ . 2: Przepisu powyższego- nie s'i;osuje się do czynności pole
gających na świadczeniu rzeczy będących we władaniu dłużnikf!. 

.. Art. 757. Jeżeli jako zabezpieczeni~ ustanowiono zarząd,~ę
dzie on wykonywany według Rrzepisów o zarządzie w toku egze
kucji z nierucho'~ości, z tym ·zastrzeżeniem, że dłużnik nie może 
być ustanowiony zarządcą . • 

KSIĘG'A DRUGA. POSTĘPOWANIE 
EGZEKUCYJNE 

TYTUŁ I. PRZEPISY OGOLNE 

DZIAŁ I. ORGANY EGZEKUCYJNE, ICH WŁASCIWOSC 
, I POSTĘPOWANIE W OGOLNOSCI 

Art. 758. Sprawy egzekucyjne należą do właściwości sądów 

powiatowych i działających przy tych sądach komorników. 
Art. 759.- § 1. Czynności egzekucyjne są' wykonywane przez 

komorników z wyj~tkiem czy;;ności zastrzeżonycll dla sądów. 

" Art. 765. § 1. W razie oporu komornik może wezwać pQmo-' 
cy organów Milicji Obywatels~iej. Jeżeli opór stawia osoba woj
skowa, należy wezwać pomocy właściwego organu wojskowego, 
chyba że zwłoka grozi udaremnieniem egzekucji, a na miejscu 
nie ma organu wojskowego. 

§ 2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Mini
strem Sprawiedliwości wyda przepisy o obowiązkach organu woj

/ skowego aSystującego komornikowi przy spełnianiu ' czynności 
egzekucyjnych. ' 

Art. 766. Sąd rozpozn'iłje sprawy egzekucyjne na posiedzeniu 
niejawnym, chyba że zachodzi potrzeba wyznaczenia rozprawy 
albo wysłuchania na posiedzeniu stron lub innych osób. W spra
wa,ch tych sąd wydaje orzeczenia w formie postanowień. 

Art. 767. § L Na czynności komornika przysł uguje skarga 
do sądu powiatowego. Dotyczy to także zaniechania przez ko
mornika dokonania czynności. 

§ 2. Skargę wnosi się do sądu w terminie, tygoDniowym od 
d aty czynności, gdy stron'a była przy niej obecna lub była o jej 
terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - ' od daty za-o 

I 
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wiadomienia _skony o dokonaniu czynności, w braku zawiado
mienja ~ '.»d: da~y dO,wiedl:eniasię 0 0 niej; a w : wy,padku z.anie
chąnia ....".. gd d\lty, ;,~ kt9reJ.czynnoś~ p.0winnal,>yć dokonana; 
·:J3.~:i.żalęnię, . n;! . posta no;y,ienie~ądu ' przys iugujew wypad.,. 
kach w ustawie wskazanych. . 

Art::. 16ł!. Ska,rgę .na postanowienie ' .. komornika ' D: ukaraniu 
grzywną r<lZslrżyga sąd po przeprowadzeniu rozprawY,na którą 
wez\\lie s tr~m1 . oraz osobę ukaran,ą, Sąd . o rozprawie zawiada
miąprokuratora. Na p-ostaPo.wien!e sądu przys ługuje zażalenie. 

o Art. 769." §" 1. Ko~o.rnik'" Obo.wiązany jest' do naprawienia 
szkód, wyrządzonych umyślnie o lub p~zez . ~iedbalstwo., · jeże i! 
po.szkodowany nie mćgł w tok'u pos tępowania zapobiec szkodzie' 
za pO'IDocąŚ):'odków" przewidzianych w· kodeksie ninie jszy!'ll. 

. § 2. "Sk;ubPaiistwa jestodp.owiedziiilny za szkodę so.lidarnie 
z k'ó'morni'kiem. : . ': ..•. ... .. "0 '. ' • .• , >' . '. . •. . ,' . ', " .•. ,' 

·.§3,Ro~'z.cie rii~ ónapia~ienię: S71ko.dy przedaV&iira .sl'ę z upły"; ' 
wetb ' hit ' dWć cl} od dnia: kiedy poszk9do.W'any do~ied~iał się ' 

-.: .. ~ . . ; .-" .. .. ;:". '\ :~"" ~;--: ._:;. • •• """ ' . ' ;> ',' '.~;.> ~: ,-,,; .',' 

o czynności lub zaniedbaniu 'komornika, z kto.rych szko~a wY,-, 
, nikła. . . 
~ . 'fArt. " 770:' ' nłUinlk " po.;yinie'ri zwr'Ó~ić wierzyc{elo~i koszty 
niezbędne do celowego ,przeprowadzenia egzek,ucji. ' KosztY - ścią
ga się wraz z egzekwowanym roszcz_~.niem. Ko.szt egzekucji usta
la postanowieniem ko.mornik, ' jeżeli przepro.wadzenie egzekqcji 
należy do niego. Na ' pOstanowienie .' sądu 'o, przysługuje o zażalertie. 
.' Art. 77L ' Zwoln'ienie od ko.sztÓw' są'dowych , przyznane stro
nie prze~ 'ląd w po'śtęp():~~,nlu ro~ppzna w<i:~y;n' lub z ktÓE~go :,str6? 
na'· korzystiJ. z mocy ustawy, rozCiąga ' się także na postęPowanie 
egzekucy j n~. . . " , . . " ' . ' 

Art. 712. Minister Sprawiedfiwości w drodze rozporządzenia 
wyda szczegółowe przepisy o czynnościach komorni~ów . oraz 
taksę za czynności komorników: Minister SprawiedliwOści może 
równi'eż W drodz€ rozporzą'dzenia wy:dae tak~ę za czyrmości os(Jb, 
którym powierzono dozór zajętych n.lchomQści. ..',. 

Art-. 773.§ L W razie zbiegu egzekucji 'administracyjnej i są-' 
dowej do tej , samej rzeczy lub prą,.wa majątkowego, ad~rnistni- ' 
cy jńy ' di-g~n 'egzekllCyjn"j -i ' 'komornik' wstrzymują czynnóscfegze
kllcy}n'th la Wi'ilosek' wierzyciela,dhiżn\ka lub' Z i.ll'zędu i prze
kaz'ilją ' akta 'egzekucjladrillni'str;lcyjnej i egze kucji sądawe'r~są': 
do.\\;iIX)\vil,i'iówemu;w ' k'tór~iookręguwszcŻętQ ~ egzekucję. W . 
celu rozstrzygnięcia, który órgan egzekucyjny - ' sądowy ' czy 
administracyjny"':" ma dalej prowadzić 'łącznie . obie egzekucje 
w 'trybie właściwym dla darieg,o organu. Sąd wyda po.stanowie
n ie ' wciągu czternastu dni, biorąc przy tym pod uwagę stan 
k3żdego z postępo.wań egzekucyjnych oraz ro.dzaj opowiązków. 

Równocześnie sąd pOstanowi, jakie dokonane już czynności egze-
. kucyjne pozostaJą w mocy. ' 

§ o 2. Przepisu paragrafu poprzedzającego nie sto.suje się do 
egzekucji z nieruchomości. ' 

§ 3;' Na postahowieni~ sądu przysługuje zażalenie stronom 
oraz administracy'jnemu organo.'wi egzekucyjnemu. 

Art. 174. Organ, który przejął dalsze łączne prowadzenie 
egzek~cj( administracyjnej i sądowej, postario.·,,,I, 'w trybie dla 
niego. właściwym, również o kosztach czynności .egzekucyjnych 
do.koriańych przez ' dnigt organ egzekucyjny przed postanowie"; 
niem sądu, chociażby te czynności nie zostały utrzymane w mocy: ' 

Art. 775. P'rlepisów dwoch artykułów poprzedzających nie 
stosuje się w razie zbiegu egzekucji administracyjnej isądo\\;e~ 
gO "żabezpieczenia ; j'ak równfef zbiegu zabezpieczenia adrrliri istra
cyjnego' z egzekucją . sądową, z wyjątkiem wypadkow ' przewidzia':' 
nych wart. 751. 

DZIAŁ II. TYTUŁY EGZEKUCYJNE I KLAUZULA 
',. WYKONALNOSCI '-

Art. 17S. Po.dstawą egzekucji jest tytuł wyko.nawcży. Tytu
łem wylronawczym jest tytuł egzekucyjny zaDpatrzony w klau": 
zu'!ę wykonalriości. . . 

.. Art." 777. ". Tytułami egzekucyjnymi są: " , 
l) orzeczenie . sądu prawomocU(! ' tub ' podlegaJące natYchmiasto': '" 

wemu 'wykonaniu, jak również ·tigóda zawarta pfŻed sądem; 

2) wyrok sądu po.lubownego ' lub ugoda zawarta przed ' takim 
sądem; .. _ 

3) inn~ przeczeniaf ,ugody· i 'akty, .które ' z .mocy ustawy podle"' , 
gaj ą wykonaniu w dJ;Odze egzekucj). sądowej; .' 

4) akt notarialny,., w którym dlużnikpoddał o się egzekUCji i .. któ
ry obejmaje obo":"iązek Zapłaty SU~y pien iężnej lub uiszcze-·,· · 
nia innych rzecży zamiennych, ilo.Ś~iowo w, akcie ' 'oznaczo
nych, albo · też obowiązek wydaniarzeezyindywidualnie ' 
oznaczonej, gdy termin z,/-płaty; uiszczenia" lub wydania '''jest 
w akcie wskazany. -
Art . . 778. Do egzekucji ze wSpGlnego majątku ' wspólników 

spółki .prawa cywilnego ' konieczny · jest tytuł egzekucyjny wyda,.., 
ny przeciwko wszystkim ws.póln.ik~m-. 

Art. 779, § . 1. Bo egzekqcH ' ze spadku konieczny jest- aż, ' 
do ,dzialu , spadku . ~. ty tuł · egzekucyjny pr'zeciwko-wszystkim" 
spadkobiercom. ,.' " 

'. §, 2 . . Je·żeli- tytułbyl ',wydany przeciwko spadkodawey; prze,i
ście, ,obowiązków na spadkobierców·,następuje .stosownie do a·rt. .'l&8-.:'" 

. , Art . . 780. Jeżeli ustanowiono zarządcę mas", · -roajątkowej ·:-lub " 
kurato.ra spadku albo gdy, powołano wykonawcę · testamentu, do .' 
egzekućji t:' mienia poddanego. o ich pieczy konieczny jes,t tytuł 
egzekucyjny wydany przechyko tym osobom. Przepis § 2 art y
kuhr poprzedzającego stosuje się odpowiednio. ' 

Art.7Bl. § l. Tytułowi ' egzekuc~memu pochodzące,mu ':od:' 
sądu nadaje klauzulę wykonalnQści sąd pierwszej Instancji, VI 
którym sprawa się . toczy. . Sąd rewizyjny -nadaj e . klauzulę, 
dopóki akta. sprawywsąd·zie tY,m - się znajdują; nie dotyczy · to-
jednak Sądu Najwyższego. . 

§ 2 . . Innym tytułom klauzulę wykonalności nadaje 'o sąd po_o " 
wiatowy właści;yości ogplnej dłużnika. Jeżeli tej właściwości 

nie można ustalić, klauzulę nadaje sąd powiatowy, w którego 
okręgu ma być . wszczęta 'egZekllcj-a, a 'gdy wierzyciel zamierza 
wszcząć egzekucję za gra'nicą ..,.. sąd' powiatowy, w którego okrę-
gu tytuł zo.stał sporządzony. i " " ' 

§, 3. Na~zowi· . zapłaty · -nadaje · ·klauzułc:-wYk<mal.ności ·.pań" · 
stwowe-biuro nota'rialne; k.t:óre .' gci . wydało. " " 

.. § . 4.i . Wyrokew.i. sądu polubownlCgo " luo ' uged.zie ".zawarte' 
przed ta~imsądem klauzulę ' w,ykoO'alności'iTIa-cla j-e sąd, W' ,którym, 
stosownie ,. do art. ·,710 złożone: . są akta sprawy' rozpoznawanej" 
przezsądpolubowny. "," 

Art. 782'. oKJlauzulę wykonalności' nadaje sąd. jednoosobowo 
na w.niosek wierzyciela. Tytułowi wydanemu w postępOwaniu, . 

które zostało lub. mogło być ws.zczęte z urzędu, sąd nadaje klau~ 
zuIę wykonalności z urzędu. 

Art. 783. § l. Klauzula wykonalności powi~na zawiera6 '· 
stwierdzenie, że tytuł ' uprawnia do egzekucji; a w razie pOtrze
by oznaczać jej zakres. Brzmienie klauzuli wykonalności ustali 
rozr'<>rządzeniem Minister Sprawiedliwości. 

§ 2. Jeżeli tytułem egze,kucyjnym j.est orzeczenie sądu, klau- · 
zulę umieszcza się na wypis ie orzeczenia, czyni,ąC wzmiankę o jej., 
wydaniu na oryginale orzeczenia: W innych wypadkach klauzu~> , 

lę umieszcza się na tytule egzekucyjnym przedstawionym przez 
strony. . 

- Art. . 784. Celem ' uzyskan ~a klauzuli . wykonalności tytl,llu ~J, 
chodzącego od organu administracji państwowej lub sądu szc.~.- . 

gÓlnego, . który sam nie nadaje kla~zuli;wierzyciel złoży sądo
wi w razie potrzeby oprócz., tytułu także ich o zaświadcz.enie,że 

tytuł pOdlega wykonaniu. 

Art. 785. Jeżeli do. uzyskania klauzuli wykonalności po,", 
trzebne jest zaświadczenie, h-!b ' dOkumęn.t, które według u~ta;Wy 
organy p~ństwówe o~wiązane g ~ydać dłuż~il~o.wi,wierZYclel , 
może rów.nież żądać ićh wydania. Ody wierzyciel pie może }lzy-, . 
skać zafwiadczenia . lub 'doklimentu albQ . gdy chod~L o. -nada~i~ '". 
klauzuli z urzędu, wydanie ich zarządza sąd. . . ". 

Art. 786. Jeżeli wykDnanie tytułu egzekucyjnego jest uza
leżnione 'od 'zdarzenia, które udowodnić powinien wierzyciel; ' iiąd 
nada klauzulę wykonalnośCi po.dostiu;czeniu dowoqu tego zda~ 
rzenia w form~ dokumentu urzędowego lub pryw.atnego z pOd
pisem urzędowd pośwHldczOhyrri.Nie dotyczY to wypa-dku, gdy 
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. w ykonanie', jest' uzaleznioneod " rów'noc~esnego ' g,wladczenia wża- ' 
, ' jemnega, ch'Ybaże śWiadczenie ' dhiinika i>6iega " na oświadcze

n iu ,w.oli. 
Art. 787. Tytułowi eg,zekucyjnemu, wydanemu przeciwko 

osobie pozostając-ej w · z\OQiązkumalżeńskim, sąd nada klauzu lę 
wykona1ności także przeciwko jej malżonkowi, z ogran iczeniem 
jednak jego od pow iediialności -do majątku objętego wspólnością 
majątkową. Przed nadaniem klauzuli wykonalności sąd wysłucha 
małżonka dłużnika. 

Art. 788. § 1. Jeżeli uprawnien ie l~b obowiązek po pows ta
niu , tytułu ,egzekucyjnego lub w toku 'sprawy przed wYd,aniem 
t yt llll1. przeszły n.a in ną osobę , 'sąd nada klauzulę wykonalności 

, na, rzecz lub, przeciwko tej osob ie, gdy , przej ście to będzie /wy-, 
ka,zane dokumentem urzędowym ,lub prywatnym z - podpis~m 

urzędowo PQświadczonym. 

, § 2: Za , przej,ście ul'lrawnień lub obowiązków , o których 
mowa w paragrafie poprz0dzając);.m , uWAża się również zmiany 
w prawie ' rozp-orz'ądzania mieniem wywołane us ;anow ieniem "za
rządcy .masy mają.tkowej, kuratora spadku lub wykonawcy te
s tame ntu , jak również wyg :.lśnięciemfunkcli tych osób. 

Art • . 789. , Przepis § l artykułu poprzedzającego stosuje się 

Odpowiednio ,do nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa 
rolnego, j,eżeJi " tyt~ł egzej{:ucyjny .stał się prawomocny 'przed 

" '§2. - W sPl'awa'ch,~'którer:riQ'gą , by~ wszczęte :t urzędu, ·eg,ze
kucja Jl10że być wszczęta z urzędu', na' żądanie sądu pie'rwszej 
instancji,który sprawę rozpoznawał, skierowane .do właściwego' 
sądu lub komornika. 

§ 3. Egzekucja może być " również wszczęta na żądahie 
uprawnionego ' organu. 

Art. 797. We wniosku lub żądaniu przeprowadzenia ~gze

kucji z urzędu należy wskazać świadczenie, które ma być 

spełnione, ora?: ~po'sób egzekucji. Do wniosku lub żądania należy . 
dołą'czyć tytuł :vy~onawczy. 

Art. 798. Jeżeli. dłużnikowj przysługuje wybór między 

śwIadczeniami, które ~a ~pejni6, a wyboru jeszcze nie dokonał, 
komornik, wszczynając eg~ekucję celem speł nienia tych świad
czeń, na wniosek .wierzyciela wy z,na,czy dłużn i kowi odpow ~edni 

termin do dokonania wyboru. Po bezskutecznymuplywie tego 
termin~ wierzyciel wybierze świadc;'enie, które mabyr 
spełnione. 

Art. 799. § 1. ' Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać 
kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. 
Spośród kilku 's'posobów egzekucji w ierzyciel powinien zastoso~ ' 
wać najmniej ' uciążliwy ' dla dłużnika. , 

- § 2. Jeżeii egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczy
wiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może 

nabyciem. iądać . zawieszenia egzekticji z pozostałej'· części ' maJątku. 
Art. 190. Orze,Ćz,eniu zobowiązującemu do-' oddania . osoby , Art. 800~ . § "1. Wniosków . sk:ierowanyeh do sądu n.ie można 

podlega j ąceJ ,wlad,zyrodzicielsk iej. l ub pozostają cej pód 'op ;'eką " łączyć z wnioskami skiero\vanymi do komornika, Nie' można 
sąd ' nada . khl 1t zulę wy.konaJno: ci także przeciwko każdemu, u ko- rÓWniez łąe:zyćwniosków,które skierowane są do róźriych 
go ,według przedstawionego przez ' wierzyciela zaświadczen i a · i c, J' ' , 

sącow. , . / 
u rzędoweg~ osoba ta ,ię znajdzie po wszczęc iu postępowania" ~ 2. W ' razie niedopuszczalnego poiączenia ' wniosków sąd 

'w którym orzec.zenie wyd ano. ' lub komornik rozpoznajewńiosek w 'z~kresie swej właściwości, 
.' < ' Art. 7!H. Ty tu io'h't e gzek ucyjnym, zobowiązu.i,\cym do wyda,.- 'w ' pozostałejzas części wniosek prżekaże ' w ! aściwemu organowi 
nia' nieruchomości lub s tatku albo do oprótnien ia pomieszcz,enia, ' ~gżekucyjnemu, j!!,żeli , wieąyclel w wyznaczonym terminie 

,. sad nada klauzulę wykonalności tak"że ' prż~ciwko każdemu, kto 
. , " pi'zed-stawi odpis wniosku. 

według przedstaWionego za~wiadczenia urzędowego uzyskał . Art: 801. Jeśli wierzyciel lub sąd . zarządzający -ż urzędu' 
władanie nieruchomości lub s:atkualbo pomieszczeń po wszczę- ,' przeprowadzenie egzekucji ' albo ' upr,awnióny organ żąaający 
' .m ·'p;,s,qp0wapia, w którym wydano tY luł egzekucyjny, chyba przeprowadzenia egzekucji nie . mó±e _ wskazać przedmiotów 
że wykaie, że , jego władanie oparte j€'stna, podstawi.e prawnej. Służących do zaspokojenia wierzyciela, komorn ik wezwie dłużni-
Przed nilLuru'em klauzuli wykonalności sąd wysłucha osobę, prze- ka do złożenia wyjaśnień. -

ciwkoktćrej Iilauzu1a ma być\vydana. Art. 802. Jeżeli miejsce pobytudłużnik<] nie jest znane, sąd , 
Art. 7!f2. Je~eli następca ponosi odpowiedzialność tylku ustanowi dla niego kurator'a ~ urzędu, gdy egzekucja ma być 

z określonych przec' mi~tów ' albo do wysokości oi ·ich . warlości" wszcz-ęta z urzęd~, w innych' zaś sprawach ,-:- na wniosek wie
należ)' w klauzuli 'wykonalności zastrzec mu prawo powoływa- , rzyciela. 

nia się w ' toku postępowania , egzekucy jnego na ograniczoną Art. 803. Tytuł wykonawcz~ stanowi ' podstawę !lo prowa
odpowiedzialność,o ile prawo to nie jest za'strzeżone już w ty~ . dzenia egzekucji o całe ol:jęte nim roszczenie i ze wszystkicb 

tule egzekucyjnym, , części majątku dłużnika, ~chyba żez' treści tytułu wynika . co 
Art. 793. Wf razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz innego, 

kilku osób lub przeciwko kilku osobom albo z kilku składowych Art. 804. Organ egzekucyjny nie jest up,rawn-iony do bada-
cz~ści' majątku tego samego dłużnika, sąd oprócz ' pierwszego nia zasadności i wymagalności . obowiązku objętego tytułem 

,tytułu wykonawczego może wydawać dalsze tytuły, oznaczając wykonawczym. 

cel, do którego mają służyć, i ich liczbę poriądkową·Art. 805. § 1. Przy pi,erwszej czynności egzekucyjnej dorę-
Art. 794. Ponowne wydanie tytułu ' wykonawczego zamiast cza się dłużnikowi zawiadomienie o wszcz~ciu egzekucji, z po-

u t raconego może nastąpić jedynie na mocy postanowienia sądu daniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu 
wydanego po przeprowadzeniu rozprawy, Na . ponownie wydanym egzekucjL 
tytule w ykonawczym czyni się wzmiankę o \vydaąiu go zamiast § 2. Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu 
tytułu pierwotnego, W postępowaniu tym sąd ogranicza badanie tytuł wyko'nawczy w oryginale. 
do faktu utraty tytułu" wykonawczego. Art. 806. Komornik powinien na żądanie wierzyciela przyją~ 

Art. 795. § 1. -Na postanowienie sądu co do nadania klauzuli od ' niego pre~iądze lub inne , rzeczy przypadające dłuż"nikowi , 
wy'komilności przysługuje zażalenie. " w związku z egzekucją. 

- , § 2. Termin do wniesienia zażalenia biegnie dla wierzyciela Art. 8n7. Zabezpieczenie w wypadkach w księdze niniejszej 
od daty wydania mu tytułu wykonawczego lub postanowienia przewidzianych powinno być złożone w gotówce lub w ksią-
odmownego, dla dłużnika '- od daty doręczenia mu zawiado- żeczkach oszczędnościowych. O wydaniu żabezpieczenia sąd roz
mienia o wszczęciu egzekucji. " 

DZIAL III. WSZCZĘCIE EGZEKUCJI I DALSZE/ CZ~NNOSCI 
EGZEKUCYJNE 

strzyga po wysłuchaniu osób zainteresowanych. Na postano-
wienie sądu pr:zys!uguje zażalenie. 

Art. 808. Jeżeli złożona w postępowaniu egzekucyjnym 
kwota pieniężna nie podlega niez~łocznemu wyda,niu, powinna 
być złożona do depozytu sądowego. . 

. ,Art. 796. § 1. Wniosek o wszczęcie · egzekl;lcji ,składa 

stosownie do właściwości sądowi lub komornikowi. 
&i~ ,Art. 809. Komornik 'stwierdza każdą , czynnoś~ egzekucyjną 

~ protokołem,, }ttóry ' 'powinien ' zawierać: 

\ 
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1) oznaczenie miejsca i czasu czynności; 

2)' imiona i nazwislta: s!t0n oraz innych o'SÓ'b ucze'Stniczących 
W' czynności'; 

31' S'pra'Wozdani'e z: przebi'egw czyn:naśd:~ 
4) wnioski i oświadczenia ol::ecriych; 
5} wzmiankę ,o' o'cI'c'Lyfaniu' protoko'łu;' 

,6) podpisy obecnych lub wzmiankę o przyczynIe ,braku pad"
pi:su;' 

't), podq;>is komornikal. 

, Art. lU •. W dni ustawowo' nznane za wo'lne- od pracy, laka 
też W. porze nocnej, czynności egzeku'cyjnych mażna d'o'kanywal:' 
ty'lkt)~ wwypaclkadll s~€zeg&lnie' m:'as:acd'l'lJimllych. za p\isemn'ym 
ze7!Woleniem prez'esa sąd\li. -P0wiatowego" ktere' kO'm'Ol'l'Iik llli' 

żąiJt.a1ni:e' dh1żnrKlli oka.że' mlł' przy. wyk@nyw:aniu czynn0śd. 
Art. 8It. W 0brębie' UUdYIłków woJsKowyeh i zajmowanych 

pnez Mił:icję, Oby.walle~Eką 0ł'aZ, ~a 0Kl'ę;tacl!\. W@1eIł'I'lycE można 
dokimywa'Ć C2:y.nn<:>ści eg7.ekuClyjnyeh , jjyrko P0 w1'll'zeonim za
wiadomieniu właś~iwego' komendanta i w asyście wyzna-ezeneg\)l 
organu woj s'k(i)Wego lub. orga>nU! Mli'llejf OT:lywateislłief. 

Ark ti2'.- §, l>. Wiel'Z'yciet i dł-\'l,żnJk mo'gąlllye' obecni' pT:lj" 
czynnoś'Ciach .. egzeK:ucy.jn.y.ch. N,a. ządalJ!lie' stron all'b0' we':l ług> 

uznania komornika mogą b:Y'€' obecni ta'kze' śwf.adRowi'e, w liez-
t re' ni:e wi;ęltilZ'ej Ił12 'P(\}, d:wó'dł z Kaidej s.tr011lY. ' 

§: 2 .. KOl'm~rnill{ łlowi'Iłi'en ' ]l>r~ywoilla,e jecl;nego, l'uh dwo'Clll.' 
świadk<ów, jeżeli; dłużni k n~'e j'e'St @becIł'y rub kOllJ!101'n!FK go wy:
da~'H', chyba Ze' za.cha<dzi 0b'aw:a, ii wskutek s,traty czasu na 
pl'zyw<fłanie' świ'adkó>w egz-ekueja' będzie' IłclaremI'liO''I'l:a. 

§t 3\ $wl'8.dkami m'0gą byc: t-a'!\:że czllo'nK<owie' roGl'zii:ry ,i d'~m\(')-
wnicy dh.iżnika. .-

§ 4. SwiaxliKowi'e' ni e' gtrzoymują wyna'grodzenia'. 
.A:Jlt. 8>113'. §.; 1. , Jeżeli' trzeba, zasięgnąć- opinfr biegteg@, kO'--

, m lJimik w zYwa; Jednego lub kUk\'l li1iegł'y€h, lBiegI'Y, ' kt@l'Y nie' 
jest sta.ł:ymbiegłym s'ą'clowym, sltJ:a'd'a' woJ.;je'e, kO'I'I'l'Ol1nika- za
pewnienie sumienn'ego i bezstronnego sflelinien'Fa eb@wiią.zkm 

§, 2, 0:, na:ł'otienilu na -bi'eg~,ego gI'zy.wny ol'zek'a s-ą'ef' wed~ug 
pl.'zepis'ów «~'oi> pi:erws2Jej. 

Aort. .fł,:Ji4'., § r. J.eieii c-eI: egzekucjii tego' wym1ag'il', kom'GI:ni1l~ 
za ną'dzi _ otworzenie m'iesekan4:a 0'tl'az inn.y:eh ]l>'Omi.eszClz'eń 
1 schowków dłużn ika, jak również ptzes-zu-ka jego rzeczy, m ies2r
ka'ni:e i 's'ehow'ki; Gdyb:v to' I'llie' w.ys-tarezyro; k0!'I'le'rnik rr:oźe' po
na'd1to ]l>ł1zeszukać ouzie'Ż', lttÓl'ą dł-mżnik ma n al s011llie'. K@ill'ol'nilt 
m'<'J'ŻS!' t@, \'l cz:)<n'ić' także wó'WeZ"ils) gd'y dł'u.żndJk <rhc'e ~fę' wjdaTrć lub' 
gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji prze'cl,
mro,tly, którre ma pI'l'Iy ~li1i:e; 

§' 2~ J'eżeilii w cza'si'e d:gkcm)'iWaniia. c~'I'lImśd egzekueyjnyefl 
W! mieszkami,"!: !iKl!lżm,i kal kOffi1Qrf.lrlik ~u..wa.ż'Y', ze dł;u..żll~k olCl'dał 
poszukiwane ,przedmioty swemu domownikowi lub innej t!lsabre' 
ao' ultr)l'(lj'a, ' kUm1@f.n,tlt ~1f0ie' przes'lukae' 0miież tej O'suby oraz 
Pl'zetll'I:l'moty, ji;:rltIe' ma OX'l'a pI'zy s0bie, ' 

§ 3. Przeszukanie odzieży na os,ob ie dłużnika OI'a.z', pl'zecfm'io,. 
tóW', KtcDJI'e' dłl"lźń' i1ł. ma: przy solji'e; pO~a\ mie9'zlfami!em·, przed'się
bi:<'lmltwem, 2laltJiade,m i gosp0ualrs.ti~em dIu>żI'liKa ma:le' na6tąptć 
t y>l.il'w' za> ]l>!s 'emnym Z'e2!\v@leniem' wFa'§l::1wegl;>' l'lrezesa sądu pe
wiatowego, 

§ 4. P'nżes.rułłla'Ił re- oclzi;e2iy moze' oye doit0ł'lml'e- l1yllko przez 
osobę tej samej płci , co dłużn i k, PrzeszuKanie od'Z'ieiy u osO'by 
W,«l)"j's-it-owe'j rUD fun:kejO'I'la'r,ru s-z~ Mli'lij cj i Olilywat'el'slbej przepro
wa>d:zi w ' ,OOeClrIOŚ,e f. Imm>Olmika- O'!!Olra> wy'2ln-a'Cz'Q.na, przez je} E>ez
pośredniego przełożonego, 

A~t" 11-15. P@kwit.0wani~ K;tlrIW'r llldka ma' takli. sam s1i\'ltek" jak 
p0kiwitpwaJ'l>ire wierzy«iel-a s-poI'Z'ądzC}'!ile W! formie d:oKumen-tw 
W'2J,ęcloweg,O. 

A·d., "816. POI \:lJko~zel\li,\'1' lP@stępewar&a. egzeklute.yjnego nale
ży na tytule wykonawczymzallloaczye' wymck; e~~uc'ji, i tiy1luh 
za.txz~ma,ć. w. aktach, a j~eli świadczen,ie objęte tytlllłem nie 
wstała zaspokOI: one callw,wicier tytul , zwrócić wier.z;y-cielowi.. 

Art. ' 811. W sprawach Q naruszenie p,csiadall4.a uk(!)ilczona , 
egzekucj,a może być podj,ęta na nowo na ,~odstawie tego samego 
ty tufu wyKonawczego, j'ezell dIużnik ponowni'e dokonał zmiany 

sprzecznej z treścią tego tytułu, a ' żądanie w tym przedmiocie 
zostanie zgłuszone' prze'd' upł'ywem trzech miesfę'cy ad ukoń:cze
nfa egzeKucji. 

n.ZIAŁ 1:V. ZAWLESZENItE 1. UMiOR2ENIIE. POSTĘPOWANIA 

Art. 818'. ' § 1. Organ egzekucyJny' zawiesza postępewanhr 

z urzędu jeżeli się okaże, te wierzyciel !'ub dl'użni'l{ n'i'E~ ma 
zd'olno'Ści procesowej ani przedst'awi'ci'e1a ustawowego. Na vmro
sek wrerzyciei'a, a w wypadku gdy egzeltucj'a zostar'a wszczę'ta 
z urzędu. bez t akiego wniosku, sąd ustanowi dfa cITużniKa nfe 

' mającego zdolności' procesower kuratora na czas d'o ust'anowie
nia przedstawiciela ustawowego. 

§ 2: Przedstawiciel ustawowy wierzyci'el'a lub dłużnika', jako 
też' kura tor d1użni~ mogą zaskarzyć postanowienia s'ąd'u o;-az 
czynnaści' kamornika dokonane w czasie, kiedy strona nie miała 
należytej ręprezentacji. Termin zaskarże~ia -biegnie od d'a~y. 
w której przedstawfcfef u stawowy lub kurator otrzymał za
wi'adomienIe o toczącym się postępowaniu, a jeżeli wcześnieJ 

zgłosił' swoje uczestnictwo w postępowaniu - od daty tego 
zgl'oszenfa, Powtórzenia czynnoś'ci już ' d'o'Konanych można :iąd'ać 

tylko wted'y, gdy przy wykonywaniu czynności nastąpiło naru
szenie praw strony, która nie ' posiadaj'ąc zdolności proces9wej 
nie miała przedstawicfela ustawowego. 

Art. 8IS'. § 1. , Organ egzeku'cyjny ' zawiesza postępowanie 
z urzędu również w razie śmierci wiet'zyciela lub dłużnika. 

PostępowanieP'9dejinuj'e srę z udzfałem spadkobierców zmar
łe'ga, 

§ 2. Jezeli spadkol::iercy dł'użI!ika nie objęli spadku albo 
nie są znani, a nie ma Kuratora spadku, sąd na wnioseK wie
rzyciela ustanowi dla nIch kuratora, 

Art. 820. Organ egzekucy jny zawiesza postępowanre na 
wniosek wierzyeiela. Na wnioseK dIużnika postępowanie ulega 
zawieszeniu, j'eżeIisąd uchyliT natychmiastową wykonalność 
tytułu lub wstrzymał j'ego wykonanie albo dł'użnik złożył' za
bezpieczenie konieczne według orzecz,enfa sądowego do, zwol,. 
nieni'a go od eg;-;ekucjI. 

Art. 821. § r. Sąd' może na wniosek zawiesić w całości lub 
części' posfępowani'e egzekucyj'ne,j'eżeli złożono- skargę 'na 
czynnOS'Cl Komornika fub zażalenie na postanowi~nie sądu. 

Zawieszen'ie postępowanfa sąd maże uzależnić od złożen Ia 
przez dł'użniKa . zabezpieczenia. 

§ 2'. J eżel'i dłużnik zabezpieczy spe' nienie swego obowiązku, 
sąd może uchylić dOKonane czynności 'egzekucyine; z wyjąt-
kiem zajęcia. ' 

§ 3, Sąd' może od'mówi'ć zawieszenia postępowania albo już 
zawieszone postępowanie podjąć na nowo, j,eżel'i wierzyciel za
bezpieczy naprawienre szkody, ja'ka wskutek dalszego , postę
powania może wyniknąc dla dlużnika. 

Arf. -822. Komornik wstrzyma się , z ' dokon 9. n i'em czyrinoścf, 
jeżelI przed j'ej rozpuczęciem dlu znik złoży nie bud zący wątpl'i
wości dowód' n a piSmi'e, że abowiązku swego' d'opeinił allJo ze 
wferzycfeY uU:z1€lił' mu- zwł{)Kf. O' ws,trzymaniu' czynności ko- 

mornik zawiadomi wiel'zyci'el1a. 
Art. 823. Postępowanie egzeKucyjne umarza się z mocy 

samego prawa, j 'eżeli w ierzycrel' w crągu reku nt p. d'o!rc)'II'lł 
czynu'o'Ś'ci po't'rzet nej< db dalszego prewad'zenia posfę-powania: 

lub nie zażądał podjęcia 2Jawieszonego postęI:>owa- nia . Termin: 
puwyiis,2l'y: lI>'i'egn,i'e od €łmiia. clo'K:0narri:a osfatnie:i. ClzynI'lo§d egze
kucyjnej, a ' w r azie zawieszen-ia pustę~wa.ni'a, - od \'l'stal'lLa> 
pl'zyczyn:y z&W'i'es~enial. " 

Art'" 8'2'4'. § 1. Post'ęp(}wan~ e- umar,za się w ' całoś'«f rub' częśd' 
7: Q,r;zęcliUl~ 

1) jeżeli okaże się, że egzekucja I'l~;e' na1teży do' 0ł'g'il'l'1'ÓW ifą{!!'()

w),'ch; 
2). jeżeli wierzycieL lub dłużnik. nie ma, zdolności sądowej albo 

gd'y egzeitucfa ze wzgfę,d'u , na ie! przedmiot rub na osonę 
dłużnika jest niedopuszczafna; 

31 jeżeli iest ' oczywiste,_ że z egzekucji nie uzy;ska. się sumy 
, wyższej' od' koszt6w egzekUc:ij'nycli., 
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'§ :2.'Um'Orzeni<e ws'kuite'k 'bTaku roo'ln@śc'i -są"l'\!lwej na<Stąpić 

moze 'Clop'i-ero w Owcza'S, gdy "'W t-erm'in'ie wj"al'a'Czonym 'przez. 
'Organ egzekucyjny 'brak 'ten ni<e "Z'Ostrn'ie usunh;ty. 'W -rarle 
usun'ięc"ia 'bra'ku stosuje się odpowiednio przepns art. '818 § 2. 

Art. 825. Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości 

lub ,części na wJa,iG&ek.: 

1) jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w któ
rych ęg2.ek<mJi~l\w.su%ęroo :gl\!l:rlię:i!ll~ 1>_ ,lU'a t~d:a:ruie uprawnio
nego organu; wniosek wierzyciela o umorzenie pos tępowania 

wymaga zgody są®\ll !1J.Jtbl l11Pr.aW!1ll!~@.l!rego organu, który zażą
dał wszczęcia egzekucji; . 

2} J<eżel.i IPDałV,CtlIIIilo.oI'lym CD<r~eooI!I!iem tYltJd 'W~mna~ZJ' )Został 

~pozbawio;y ' w~k<0ra~mtaści;; 
l) ;ereM ~elCw:jg' ,sk.i.er-oM/,ano jJi)r.aeciw.k'O osohli~' k!1l.Ól',a w.edług 

klauzuli wyk~nalności nie jest dłużn~-em d !k,tór,a :sprreci
wita :się . pwwa.aive.mu tegł',e~]d. ;aloo jeżehliPl'ow:adlzenie 

e.g,zek,\:lcjii P O,zCD<staJ e :Z '~FlIIIlY.a1a ~lOd6Jw w <I!lCLj"\W~j 

ęrLeCU!lo:ś'd z tIleŚ'.ei.1;l 'tj1tllł.14 'W,W~aw,czeg,@~ 
ł) Jieżeli 'wilier..zydt!l ,1iIe:s1 'W ~.s'jal1ianiu zastawu .z;a~ieez.:a.Óiiil

celf/O ,J;Il.ełne :Z~<iJ,lienie :e.gzek\woiW21'l,ege .iI\0SllCZelilua , tełw\lDa 

:że ",egŻielootja Slk-ierow.ana ,!i;eBt d.0 prJJ.ecl!mi:@lł;u Z-asta1VlIll. 

ATl. '82.6. 'UmcTzenie , pcstępowania' -egze'k1:lcyjnego powcduje 
ucb'Ylenit! tllo'kcrranych c'Zynno'ści egzekucyjnych, 'lecz nie pozba
wia wierzyciela możności wszczęcia ponownęj egzekucji" cłry'b>a 

fe z i nnych 'Przyczyn 'egzekucja jest riiedopuszczalna. 1Jmorze
nije pcs'tępowan'ia egze'kucyjnego nie moi-e naruszac praw ' osó'b ,. -
trzecich. 

Art.. 821_ § J.. Prz.ed .zawJies .. eniem 1J.bb llmo!r.zel'l,lem pos:tęJpo>

wan.ia ,naJeży w:ysłucłilać w.iero;yciela j tdłllllmika. Ni e ,do:t:YtCil'y ,to 
wypadku, gdy istnieje wy*o.na!1IiJ.€ .orz..ec'2ieru,e ' .u;zru;adIJ.tiat~ce 

.zaw.J..e&lienie ~~ę.1*l\w.amw.a ,hlb pr,aWQlIOOl'@,cliłe <ilJ1'z.e.cr.e,ro,ie ~il:asad
niające umo_rzen,ie postęP!}W~ a1b.G ig;cl~ :z;aWl.ies.ze'fol!ie !Wao U<Jj)jJ.(Q

,r.zell!ie ma nastąpić z mocy ~ pra,w.a lub z woli wierz,Wciela. 

§ 2 . .Na w;I'll.o:sek wierzyciela ,hl!lb dili.1ILŻ:i>l-1k.a ,orga'n lE:gZiek.l!I<m-

ny wj'iaa za·świadtc~end..e 'o W'l'Il0TZlem1iu pos'tępoWJ;J:D.ia. . 

Art. 828. Na postanowienie sądu co et> -zawieszenia 111b Utn'O

nen;:a po"S1IępO'waEia przys'!,aguj:e -zaża'len1e. 

DZ:I.AL V. OG.RANICZEN)A E.GZEKIJCJI 

.Art. 82,9. iIlJie j'lflcl.legąj:q ~;zeku.c,Ói: 

l) przedmioty urz~dzenia domowego, pościel, bielizna i uiJ:ilr.aniłe 

.coctz:ienn.e, 'IłłezbędIł€ d'la ~ż!ll~a 'i 1będ-ący'ch na !tego '1.1trzy
maniu .cuCimk.6w gt!go IJ:'od",iRY, a takze UlbraTl1e 'Iłiezbędfoł,e 
,do pe'l:niienii:a .sllllooy i1uil!> W~0'IływalFl1;a 'zawodu; ' 

''2) zaipalty .z!ywU<iJ6ci l '0'pał1l n'i-ezbęCilne dla odłuznika i będący.ch 
na 3<egG I1!ltrz~ma<lliti człon!k-ew ~go Tociziny na ,ókl:"es jednego 
m'iesiąea; , 

3~ fi,ed'lll'a 1k;r~'W:a 11!lb <l~e 1k:ozy :ąH:: 'okzy ewC6 potrzebne -d'c 
wyżywienia dłużnika i będącyck >na j'eg-o utrzymaniu 'cden
k{)w jego Torl.ziDy wr,az 'i :zapasem pas~ 'i ści~t.~i Q,@ naj
b'li:ższYoh _QT.ów; 

4~ 1Ilat"~dzia idllme -pr,2!edmioty n:j;ezb~dn.€ do ,o.soibistęj !p['aiCy 
zaTOibimw.ej dł,llZ:I1lika .oraz: SUD0w.ce lIliez:będne <d[l,a 'lIliego ŚC 
~cji na 'Okres jednel90 t y,goclnia; 

, 5) la dWż.mlłka!. pohlierąj.ąoeg-o p:ed":io(jlylCzną stałą l'llacę - flii.e

niądze ' w kwocie, która odpowiacia ,nie pocl!ie.ga~.ącej €gre
kucgi części !płacy za , ,czas do IJ'IajbEis2!eg'<'l termi,l'IU ,~ypłaty, 

a u ,d~uZn1ka nłe Qtn:y,mu~,ącego stałej płacy - piel'liądre 

niezbęd!l6 ,dla nie,go i jego r,odz~ny na utrzymani e 1J)rz€z 
,dwa ~ygoonije; , 

e)"przedlm1~ty niezbędn:e 'ę,1l Il'taukł, pa~iery ' -os@bilite, 'odzna'cze
nia i przedmioty' służące do wykonywania pTak:tYk l'elii
gi jny.cWl pr:az -przedm1i.ot ycoXl1zienneg((') uży.tka, 'któr,e mogą 
!być :sprZled:a1'le tylko 'znacznie "pCilIiliiej dech ' wartości, ,a dta 
dmżm'k.a 1Il!l.a]l! 'zna.cmą w.anto$,ć 'uŻ<ytk<ow.ą. 

An. 836. "Minister Spra:w>i:ed'l'iwo~d w porozumienIu z 'lVlini
's1:rem Ro1nictwa oraz Ministrem Final'l'Sow cikre'§<1i rozporządze

niem, jak'ie przedmioty na1eżące' do To'ln'ilka prowadzącego -go
spoda rstwo n'ie pod'legają egz'e'kucj'i. 

Art. 831. ,~ l. NJ.e p.odlegaJą ,egzekuc.!id,: 

1) ';SQmly li ś'WJi:aciczerui:a w :1Il'at1!lI["ze 'wy,as)",gtJJ:1Waroce !l1Ia p;;xkir;ycie 
wy,Cll'a&<iw 'ihub 'wY.i'lil:~w W :Sjpr.awi2l:ch iS11l1ŹboW»'\C'll; 

:2) w<m,IY ~zna'ne lDil"Zet , Sikanb> 'P'~wa hl:b ~dn:nist.ki , IWJ
Sfl!l!D:daT'& JreSjJooe:ezol"l±tmej ula 'sP>eej:aJlmJ.;e !fl.61e \("J1lP. !St.:weni ia. 
wsparcia itp.) , chyba 'że ~erLflG1.aośi: .egrekwm,vana iMI!

'Wst:a;ł;a 'W Z'W&ą!Jku :z. 1ll1J:'!Z'e.cz.\Y1lt.i&t:n.i'fIDiam ±yich lfJelDw albo 
::: rt:y tułl!l li):h.@'wi:~?k\u ,a!l:im-em.t~iYJi:n.ego~ 

Jl~ ~nalw.a lnie!l'bwiW~e, cliwba 'Źle możm'Gkt i'C'h złll,y.cia ~lłąt:Uillmo 
'1!Uil't0'W.ą" a ~re~U:r9t iiWiarl:e7'-.er.ria n:a.alaje :s<ię trio eg7.f'lkmlrji 
I8.W~~ (~QIl-anlle Fa w.a lBil!lże ibyć powie!rn(!)Jlll€ ~!!UIllY .imlI<em!w; 

,4~ m'€\I'z.yd;elności ~a:l1lająae ~i'klOwii. .0.d]p,aóstIW<DWyoeh 
jednostek ' organizacyjnych z tytułu dostaw , rob~' 'hib \llS!M:lg 
JllITzed ~'CIń'taem:ieJllll I!i0staVI'\Y~ m~ .il!llllhl \l$lilllgi 'W wysokości 

rue 'lilTLekTaC%a,n:ą..'oej 25~to kaź..cl~r.azCDw,ej ~łaitf" my:l1a że :dbr0-
dzi IQ) 'J'li~t.ei1'J.!),ClŚ.Ć 1pl',a(Co~ó\w :l1limriltruiJka z i!ry-ltuJna pracy 

, wykonywa.nej przy tychże dostawach, robotach lub usługach; 

5) 'św:d'adcz(erlla n a :rz..-ecr: ~by lIll!li>r.a~ z tyW:llI illlbezpie
czenia; zwolnienie od egzekucji nie dotyczy jednak na

, lem0Ści wy.Ll.ikają.c:y.c.h z .da.m.e,o{9.G U.ezpiec Ztel!llia ;;aJIili , mpotek 
" chl.dąża.j.ą.cYCh uJn.ezpieczeną nier.ud,lcGm..OŚt. 

§ 2. , W wypadkach wymienionych w pkt [ ii .2 -p:alI'agr.alfu , 
p~zedz:ąlk~cgo mie Jlll.o.clłe;ga~ą .~j ~ieź :=y ii !ŚWIi.ad-
czenia w naturze już w,ypłacone lub wydane. , 

'§,iI" W ~~aIikn:l 'Mrymiemii..0<lloym Wil ·~ ,4 \lilaragraiW łljerw-
~eg'O .Plll'Sl:cu!1mJ,e j}esijlldm:ak z:aj,ęoie lk\l7.o;ty, ;k:tÓlra Id'}.miniko
lWi qil!rzypa-anie J)l0'- 'WY':k:ona,!il±a OOBtaWY., r ,dhl.oty. l.ulb '1llśi,ug,L 

Ad.Ul!. N-a'il<eZTl'CI>&c'j "W'Yr>ła.oon:e · w rWi-ązku '2je śmiercią 
tytułem zapomogi lub jednorazowe:g-e z-a@pai(;rzen'i'a pod j a'kąkol- , 
Wiek 'na'Zwą -a,1libo z 'tyt<u'hl "t1bezpit!cz:en'ia na pokrycie 'kosrtuw 
tp'(9grz-eb'~ podqoega'j-ą egzekucji ty'lk-o ' na "Zallpo'kojeme tych ko
-sZ't-ew. 

Art. ~lIlI. § 1. Wynagrodzenie ~e 'Stosunk11 praq. diety 
posł&w, naT~nO'ści <ezł01l1.kew TO'lniczy:eh sp5łdzj'e'lni pToduk
.cyjIłY(Clh li ie1>l d(i}LIl/.owlll[;ków z Itytu!ł<u , pracy w s.p0łdlziellfii, wy
ll<I!a€voclzi&.lie człGn'ki&w -spótdz1ellfił l'lra'( '.f Graz wSll'lelk~<e swiiad
,.cwl'Ilia ~cWitail"za]ąQe -się, 'kIb0ryC1)l. ce1oem3est 'za~l'Ilj·eni:e 'utrzy
mania, jeżeli nie przewyższają pOdw09neJ kwcrty minimalTl-ej 
w;rsokCi>śći 'WY'ra:agmiffreniia m'iesj,~CZ'Fleg0za praeę n'ajl'l'iZej . za
r ,aJl::iiaUq<C:;Y'Oh li'racow,ro,iji]{,ó'W, podlegają -egv.oe:kucn'i w jed'nej piątej 

części, przy czym zawsze 'suma odpowiadająca kwod-e mi1'l1-
·ma1J.lFl'ej 'WY'50]{,0~d 'WYI'lagr0lllzenia 11'f:-esioęcz!lego za pra'Cę wy~ 

mienionych pracowników wP!n'a j 'est od egz'elrn:cJ'i. Jeżelii u'lu'i
Tl1'k (lJtrr:yITI'UJe miesięcz'l'Iie pow'Yz-ej pod'W-ójnej kwcty wyżej 

, ~ymi-en4'Onej, '-egzekucji podlega 'POnadt-o 'Połowa całej nadwyŻ'ki. 

'§ 2: Nie 'podlegająegze'kucji zaopatrzenia emerytalne, renty 
za1;ądzone przez sąd ltib ustalone umową za utratę zdolności do 

, pracy albo za śmierć zywiciela lub wypłacone z dobrowol
nych ubezpiec'zeii rentowych, zasilkichoIcbowe, świadczenia 
a1imentac.Y1ne oraz zasIł'ki rodzinne. 

§.3. Ograniczeń ,egzeku.cjj przewidzianycll w § 1 nie .sto
suje się do wierzytelnośc,i , członków spółdzielni pra,cy. jakie 
im przyp.adają z 1ytl1,lu uCil:zł:ału w ' ,dochoG·B<ch sp6ldz.i<elni pc 
ł',ocznym obr.a.chunku, .o;az ,d-o wUerzyteln,Qści ,cz).on~ów r,olai
czych .spółdzielni pmd.ukcyj,ny,ch z tytułu udzjałll w do,cho
dach spółdzieJ.n,i prz,ipada3ą,CYch im od wniesiony,ch ao spół-, 
dzielni wkładów. 

Art., .s3L Dochndy wyJllilłeIł,iGne w arty.lrule poprz-edzaJiącym 
GbLicza .się wr,az ze ' w.szys,tkimi d0.datkami (. wartością ,świad
czeń w natur~e, lecz ' po potrącel},iu' podatków {)ipłat n:alei
l'lych z mocy u,stawy. 

Mt. 83:5 • .Jeżeli d:łWmik otrzymuje doohody z kilku Źl'óXl1ei, 

podstawę obliczenia stanowi suma wszy.stkich ,clo.chod:6w. 

• 

, . 

) 
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Art. 836,· Do· czasu przyjęcIa · spad'ku 'egzekućja ' na ' zas-pok<lje
nie , długu spadkodawcy dopuszczalna jest tylko . za . spadk\L 
Przed przyjęciem spadku. ': nie może być z niego prowadzona 
egzekucja n~ .. zaspok<ljenie osobistego długu spadkobiercy. 

Art. 837. Dłużnik · może powoływać się na ograniczeni' 
odpowiedzialności tylko wówczas, gdy .. ograniczenie to zostało 

zastrze;1;one w tytule wykonawczym. Zastrzeżenie nie jest ko
nieczne, jeżeli świadczenIe zostało zasądzone od nabywcy ma
jątku', od zarządcy ustanowionego przez sąd, kuratora spadku 
lub wykonawcy testamentu z powierzonego . Im majątku albo 
od Skarbu Państwa jako spadkobiercy. 

Art. 838. Gdy w wypadku zbiegu egzekucji sądowej I egze~ 
kucji . administracyjnej organ egzekucyjny sądowy prowadzi 
obie egzekucje, przepisy kodeksu w przeljmiocie ' ograniczenia 
egzekucji stosuje się również do należności :podlegających 

egzekucji . administracy.jnej, chyba że określone w przepisach 
ustawy o egzekucji administracyjnej ograniczenia . egzekucyjne 
są mmeJsze, I 

Art. 839. § l. PQstanowienie -sądu w przedmiocie . ogranl- ' 
czenia egzekucji powinno zapaść po· wysłuchaniu . stron. 

§ 2. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. 

DZIAŁ VI.' POWODZTWA PRZECIWEGZEKUCYJNE 

Art. 840.. § 1. Dłużnik może w drodze procesu żądaĆ pozba· 
w ienia ty t ułlł ' wykonawczego wykonalności w ' całości lub czę~o( 
albo ograniczenia: 
l) jeżeli przeczy zdarzeniom" na których opart<l wydanie klauzuli 

wykonalności; 

2) jeżeli popowstaniil tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenI., 
wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nIe może by6 
egzekwo.wane; gd y tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik 
może powództwo oprzeć lak że na zdarzeniach, które nastąpUJ: 
po. zamknięciu rozprawy; 

.3) j e żeli małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę , wy· 
konalnoś~ i na pódstay.rie ar t.' 787, wykaże, że egz~kwowane 
świadczen i e wierzycielowi nie należy się, prźy czym małżon
kowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, 
.lecz i te, . z ktqryn'li mógł wystąpi~ jego współmałżonek. 

§ .2. Jezeli podstawą egzekucji . jest tytuł pochodzący o.d 
organu administracji państwowej, do stwierdzenia, że zooowiąza
n"j e wygasło lub nie możebyc egzekwowa'ne, powołany jest organ, 
od którego ty t uł pochodzi. 

Art. 841. §1. Osoba trzecia może w drodz'e powództwa żąda6 
zwolnienia zajętego prz.edmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie 
do niego egzekucji narusza jej prawa. 

§ 2. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu ' powoda, należy oprócJ 
wierzyciela pozwaĆ również dłużnika~ 

Art. 342. § 1. l)Opuszczalne jest również powództwo o ZWO'l
nię:ńie zajętego przedmi<>Łu od egzekucji administracyjnej. Do 
pozwu' należy dołączyĆ postanowienie administracyjnego. organu 
egzekucyjnego O'dmawiające ządaniu wyłącźenia przedmiotu spod 
egzekucji. Niezale±'nie od ' wyniku sprawy sąd nałoży koszty prO'
cesu na osobę trzecią, powołującą w po.wództwie o zwolnienie 
przedmiotu od egzekucji administracyjnej nowe dowody is totne . 
dla rozstrzygnięcia sprawy, których nie przedstawiła w postępo
wa niu administracyjnym, mimo że mogła je powołać w tym po-
s tępowaniu. ' '.. . 

§ 2. Powództwo można wnieść w ciągu dni czternastu od 
dorę czenia postanowienia administracyjne&o organu egzekucyj. 
nego, a jeżeli ' zainteresowany wniósł zażalenie na to postanowie
nie - w ciągu dni czternastu o,d doręczenia pośtanowienia wyda· 
nego na skutek zażalenia .. 

Art. 843. § 1. Powództwa przewidziane w dziale nmleJszym 
wyta cza się przed sąd rzeczowo właściwy, w którego okręg).1 pro
wad zi się egzekucj ę. ' 

§ 2. Jeżeli egzekucji jeszcze nie wszczęto, powództ wO' o Po.
zbawienie tytułu wykonawczego wykonalności wyta cza Się'" według 
przepisów o wła~ciwości ogólnej . . 

• 
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I ·1 • . w- pozwIe powód powinłen przytoczyć wszystkie zarzu-:O 

ty, ja,ki. w tym cza,sie mógł zgłosiĆ, Pod rygorem utraty prawa 
kO'rzy.sta:nia J: nich w dalszym postępowapiu. 

§ 4. Sąd mote na · wniosek · powoda zabezpieczyć powództw,! 
przez zawieszeni. postępowania egzekucyjnego.\' . I ' 

-TYTUŁ II. EGZEKUCJA SWIADCZER PIENIĘZNYCłł 

DZIAŁ L EGZEKUCJA Z RUCHOMOSCI 

Rozdział l. Zajęcie 

Art. 844. Egzekucja s ruchomości należy do. ko.mornika teg~ 
lądu, w którego o.kręgu znajdują się ruchomości. 

Art. 845. § l. Do egzekucjI % ruchomości k6mornIk przystę
puje przez ich zajęcie. ':'-

§ 2. Zająćfuożna ruchomości ' dłużnika będące bądt w jego 
władaniu, bądt we wład,aniu samego wierzyciela, który do ' nicb. 
skierował egzekucję. Ruch,O'mości " dłużnika będące we władaniu 
osoby trzeciej mO'żna zająć tylkO' wówczas, gdy O'soba ta zgadza 
się na Ich zajęcie. albo przyz.naje, że stanowią one własnoś4 
dłużnika, oraz w 'wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże 

w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczal· 
ne jest zajęde ruchO'mości na zasadach przewidzianych w prze· 
pisa ch o egzekucji administracyjnej. 

§ 3. Nie na1€ży zajmować więcej ruchomO'Ści pOnad te, które ' 
---są potrzebna do zaspokojenia należności 1 kosztów' e·gzekucyj· 
nych. 

Art. 846. § l . . Egzekucja z ułamkowej części rzeczy ruchomej 
będącej . wspólną własnością' kilku ' osób odbywa się w sposób 
przewidziany dla egzekucji z ruchO'mości, % zastrzeżen!em, ta 
41przedaży podlega tylko Udział dłużnika. 

§.2. Innym współwłaścicielom przysługuje łącznie prawo . ż.ą

dania7 aby cała rzecz zostala sprzedana. 

Art. 847. § 1. Komornik dokonuje zajęcia przez wpisanie 
. ruchomości 'do protokołu Uljęcia. Odpis prot<lkołu ' zajęcia należy 
doręczyĆ dłużnikowi i współwłaścicielom zajętej ruchomości; 
którzy nie są dłużnikam!. 

§ 2. Dłużnik . 'powinien przy z.ajęciu, a jeże]! 'jest nieobec- ' 
ny - niezwłocznie po otrzymaniu odpisu protoknłu 'zajęcia, 

wymIeniĆ kO'moonikowi znajdujące się w jego władaniu :ru
ch<uności, do których os,obom trzecim przysługuje prawożąda--. 

nia zwolnienia ich od egzekucji, ze wskazaniem adresów tych 
osób. Komornik za'wiadorhl Q zajęciu osoby wskazane przez 
dłużnika. 

'Art. 848. Zajęcie ma ten skutek, że rozporządzenie rucho., 
mością dokonane po zajęciu nie ma wpływu na dalszy bieg postę
powania, a postępowanie egzekucyjne z zajętej ruchómości moźa 

byĆ pro.wadzone _ również przeciwko nabywcy. Przepis te,n nie 
narusza przepisów o ochronie nabywcy w dobrej w ierze. 

Art. 849. Jeżeli komornik przerywa zajęCie, powini~n sto~ · 
sownie do okoliczności. poczynić krok! zapObiegające usunięciu 

ruchomości jeszcze nie zajętych. 

. Art. il50. Wierzyciel może ż!łdać, aby zajęcie . nastąpiło w jegO' 
obecl}ości. W tym wypadku komornik zawiadomi go o terminie, 
w którym zajęcie ma .bYĆ dokonane. Jeże,H wierzyciel nie stawI 
.si~ ' w wyznaczonym terminie, komornik .dokO'na zajęcia w j.egO' 
nieobecności. Jeżeli komornik bez zawiadomienia wiert yc.iela do
konał zajęcia w jego n ieobecności, wierzyciel mo.że żądaĆ spraw-
dzenią zajęcia z jego udziałem. . ' . 

Art. 851. Jezęli zajęte jUz ruchomości mają b:(ć zajęte na 
zaspokojenie innej jeszcze wierzytelności, komornik dOkona no
wego zajęcia przez zaznaczenie gO' w protokole p'ierwszego zaję: 
cia. Wierzyciel może żądaĆ, aby kOmornik spraw,dz ił ruchomości, 

zajęte na podstawie 'pr,otokołu ; sprawdzenie t<l komornik st'IVier-
dz! w tym protokole. . ' 

Art. 852. § 1. Z za jętych pieniędzy komornik zaspokoi wie
rzycieli, a jeż,eli nie wystarczają na żaspol~o j en ie wsżyslkich 

. wierzycieli, złoży, je do depozytu sądQwego w celu podział,u~ . 
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§ 2. Złozenie do · depozytu ' ną.stąpi również WÓWCZiłS, . gdy 
~głosi~no zar.zut, że "Osobie tr~'eci~j przysługuje do zajętych ple-

. niędzy prawq stan,Qwiące przeszkodę do. w:ydania ich 'wierzycie
lowi. Sąd postanowi wydać . pi eniąd ze w i,ęr?y~ielowi, jeżeU . w cią

gu miesiąca od złożenia ich do - depozytu sądowego nie będzie 
złożope orzeczenie , wła ściwego sądu . zwalniające ' od zajęcia lub 
w'strzymuj ące wydanie' pienięd zy. 

§ 3. -Na posta-nowienj~ sądu co do wydą.nia pieniędzy przy
.ługuje zażale~ le , Po,stanowienie staje się wykonalne dopiero 
s chwilą uprawomocnienia się, 

Art. 853. § 1. Komornik omacza w protokole zajęcia wartość 
każdej za j ętej ruchomości. 

, 1-'" ," " , 

z ,. dochedó\:V. Czysty doch6d · po potrąceniu wydatków ::o3tanie 
złoż('my do depozy'tu sądowego . 

§ 2; Z; uzyskanego w ten sposób- dochodu pokrywa się przede 
wszystkim Vv~ hagrod zenie dozorcy, r.esztę zap dołącza GiQ jo 
.sumy .uzyska nej zegzekuc ji,a w 'Tazie \łmorzenh e::;zekucji, wy
płaca się d łużnikowi. 

Art. 863. Minis ter Sprawiedliwości !Iloże w drodze 'rozporzą
dzenia zarządzić u trzymywań ie osobnych pomieszczeń do ' prze
chowywania i dozorowania zaj~tych ruchomości. 

Rozdział 2. Sprzedaż 

§ 2. Jeżeli komornik uzna, że w celu oszacowania na leży t. § , .. . • Ar . 86~: . 1. 'Sprzedaż zajętych ruchomosci me moze nas,ą -
przywołać biegłego, albo jeż~.li wierzyciel lub dł':1:ż nik .podnoszą pić wcześniej rHż slódmego"dnia od daty ' zajęcia. 
zarzuty: os~acowanie przez biegłego ' 'odbędzie się prżysamym ; § 2. Sprzedaż za jętYCh ruchomośCi ' może nastąpić bl!żpo-
pjęciu, a g?y',~Y.. to ",nie było -Ill0żliwe -,,- wdn-iu lic{'tacji..· łrednio po Zajęciu, jeżeli: . 

Art. 85ł. Na każdej zajętej ruchomoś.ci komornik . u!Ilieści l) . ruchomości ulegają łatwo zepsuciu albo sprawowa nie ' ' nad 
•. znak ujawnjający ąa zewnątr.z 'jej zajęcie, a jeżeli to nie jest nimi dozoru lub ich - przechowywanie ' pOwodowałoby nad-

możliwe, .ujawnI je_ VI' inny sposób. mierne koszty; 

Art. 855. § 1. , Zajęte ruchomości komornik pozostawi we 2) zajęto inwentarz żywy, a dłużnik odmówił zgody na przyjęcie . 

władan i u osoby, u- której je za j ął. Jednakże z ważnych przyczyn go' pod dozór. 
komornik może w każdym stanie postępowania oddać zajęte Art. 865: § 1. Zajęte ruchomoścr nie używane, stanowiące 

· ruchomości pod dozór.: .innej osobie, nie wyłączając wierzyciela, · przedmiot obrotu handlowego, sprzedaje komornik właściwym 
choćby to było połączone z ' koniecznością ich przeniesienia: Osoby .. jednostkom handlu 'Uspołecznionego po cenach obowiązujących te 
te pe l nią obowiązki dozbrcy. Komornik doręcza im protokół jednostki w stosunk\l . do dostawców uspołecznionych lub po ce-
zajęci a, nach skupu, a gdy takich cen nie ma, po cenach o 25Q/o niższych 

§ 2. Rozporządzenie Ministra .. Sprawiedl!wości · określi, kiedy · od wartości szacumkowej ruchomości. 
zajęte przedmioty należy złożyć do depozytu sądowego lub na § 2. Zajęte przedmioty o wartości historycznej, naukowej lub 
przechowa n ie Określonym instytucjom. artystycznej, zarówno nie używane, jak i używane, komorh ik 

Art. 856. § 1. Dozorca lub dłużnik, któremu powierzono do- :zgłosi za zgodą ·wojewódzk iego konserwatora zabytków w celu 
zór, obowiązani są przechowywać oddane im pod dozór rucho- nabycia na warunkach określonych w § l państw'owemu muzeum, 
mości z taką starannością , aby nie straciły na wartośCi, i oddać bibl i'otece lub archi"";uin albo przedsiębiorstwu państwowemu 
je na wezwanie komornika lułY stosownie do orzeczenia sądu zajmującemu się obrotem tymi przedmiot ami. 
albo na · zgodne wezwal1le obu stron: Jeieli dozorca · lub dłużn ik ~ 3. Minister S»ra wieqliwości może w drodze rozporządz.enia 
zobOwiązany do wydania ruchomości ich nie oddaje, komornik wydanego VI porozumieniu z z a interesowanymi minis trami olue-

· mu je odbiera.. ślić inne ruchomoŚći, podlegające sprzeda źy insiyfucjorrrbanko-
§ - 2. Dozorca obowiązany jest zawiadomić komor:nika o za- wym, placówkom hand iu usp~l~cznionegolub innym jednost kom 

.mierzc.n'ej 'zmianie miejsca przecho~van ia ruchomości. gos'POdarRi uspołeciń ionej,' -oraz 'zasady ' sprzeda±y tych rucho-
Art. 857. § 1. Dozorca· nie odpo'wi'ada ża pogorsze·hie, uszko- , moście 

dzenie, zniszczen ie lub zaginię cie za ję tych ruehomości, j .eżell . Art. 866. § 1. Za j"ęte ruchomości ńie wy mienione wart. 865 
zachował staranność, do 'jakiej był obowiąz any w myśl przep.i- lub nie sprzedane w trybie-przewidzianym w -tym prz'episie ,ko-
su artyku łu floprzedza jącego. mornik na wniosek w ierzyciela przekazuje w celu sprzed a ży do 

li 2, Dłużn ikowi nie przysługUje roszczenie do wierzyciela przed~ięb iorstwa uspołecznionego prowadzącego sprzedaż komi-
% powodu uszkodzen ia lub zagin ięc ia zaj ętych ruchomości podczas, sową tego rodza j u ruchomości, j eżeli takie przeds iębiorstwo 
ieh przewożen i a, przesyłki lub przecho.wywania u dozorcy: . istnie je w siedz ibie komornika. I 

Art. 858. § l. Dozorca może żądać zwrotu wydatków zwią- § 2. Dla sprzedaży komisowej zajętej ruchomoś'ci cenę sprzc-
::zanych z przechowywaniem óraz wynagrodzenia za dozór odpo- d a żną ustala s i ę vJ wysokości wartości szacunko~ej. Jeże li rudl,):" 
wiednio do pvniesionych trudów. Nie dotyczy to dłużnika, czlon- mość nie zostanie .po tej cen ie sprzedana w c iągu mies i ąca, 

ków jego rodziny wspólnie z nim mfeszka jących oraz os'oby trze- komisa nt' może obniżyć cenę sprzedażną o 25%. Z uzyskanej ceny 
'ciej, u której rzecz .zajęto. / sprzedażnej potrąca się prowizję kom isową. 

§ 2. Sumę wydatków i wys.okoŚć wynagrodzenia ustala ko- ~rt. 867. § 1. Za jęte ruchomośc i , o ,k.tórYch mowa "'Z-. art y-
mornik, 'O czym zawiadamia strony i dozorcę· kule poprzedzającym, j eżel i nie mog ą być przekaza ąe do sprze-

Art. 859. Na postanowienie sądu codo zwrotu wydatków d~ży komisowe j albo n ie zostały w ten spo~ób sprzedane w okre-
I w!nagrodzenia dozorcy przysługu j e zaża lenie. sie, trzech mies ięcy, 'komorn ik sprzed ~ je w drodze ' licy tu cji . pu-
.' . Art. 1160. Komom ik może z ważnych przyczyn zwolnić . do- blicznej. 

'. c %r/rrę i ustanowić innego. Zmianę dozorcy komorn ik zarządzi po , § 2. Cena wywoła nia w pierwszym ter:in ini.e licy tacji pu-
· wysłuchan i U stron, ' Chyba że 'nat ychmiastowa zmiana jest ko- blicz'nej wynosi trzy czwa rte wartości szacunkowej, Jcieli licy ta-

nieczna: cja w pierwszym'ter:nin ie n ie dojd zie do sku tku, ' za j ęte rucl1o-

Art. 861. Jeżeli za j ęte ruchomoŚći pozostawiO'no w ·pomies7.- . moŚc i inogą być sprzedane w drugim terminie licy tacyjnym . 
. , czeniu naleiąc'ym : do Ei.łu ż nika i dozór ' powierzono jemu ~amemu . Cena wywol'an ia 'w ' dr'ugim termin ie licytacy jnym wynosi połowę 
.' 1ub członkow i jego rodZiny razem ~ nim m ieszk~jącemu, ina .ią warto śc i szacurikow"ej-.. Sprżedaż licytacyjna nie mo'że nas tąpie za 
· o.ni prawo zwykłego używania rzeczy, byleby przez :to r:zec'z nie cenę n iższą od ceny wywołania. -" . ' 

's traciła na war'tości. Również osoba trze~ia, pod której dozorem § 3 . . O termin ie i m iejscu Iicy:acji komornik zaw iadamia 
.... komornik pozostawił zajęte u niej ruchomości dłu żnika, może ich dlu±n ika 'najpóżniej na t.rzy dni przed dniem licytacji. W wy-
używać, jeż eli jest do tt~go uprawn Lona. pad kach Określonych wart. 864 § .2 zawia.e.omi en i~ ,to d9ręcza się / 

Art~ '862.§ l. Jeżeli rzecz oddana pod dozór osobie nie dłuin ikowi przed r'ozpOczęciem . licytacji. 
u-pra wn ionej . do' korzystania z niej . przynosi d ochód, dozorca ' Art. 86i!. Minister SP.rawied!iwości ustali w drodze , rozporzą:-
Qbowiązany jest po ustaniu dozoru złożyĆ komornikowi rachunek dzen ia przepi~y .0kreślaJące. zasady i tryb .pr.zeprowadzenia pu-

r 
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blicZ;llej licytacji" w szczególności podstawy d<} wyłączenia 

,z przetargu. , 
Art. 869 . . § 1. Komolmik udzieli przybicia os-obie ofiarującej 

najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych 
postąpień nikt więcej nie zaofiar-ował. 

§ 2. Z chwilą przybici,a dochodzi do skutku sprzedaż rucho:" 
mości na rzecz nabywcy. Od tego czasu należą do niego pożytkI 
ruchomości. " 

Art. 870. § 1. Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzie
lenfe przybic ia w razie naruszenia przepisów o pUblicznym cha-

, rakterze' licytacji, o najniższej cenie , nabycia i o wyłączeniu (Jd 
udziału w przetargu. Skarga powinna być zgłoszona do protokołu 
licy tacji. Nie ma skargi na udzielenie ' przybićia ruchomośc'i ule
gających szybkieillu <leps'uciu. 

, § 2. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. 
§ 3. Jeżeli. w ciągu d wóch tygodni skarga nie zostanie roz

strzygnięta , nabywca może w ciągu dalszego tygodnia zrzec się 

nabycia ruchomości i odebrać zapłaconą sumę. 
, § 4, Gdy nabywca skorzysta z uprawn ienia przewidzianego 
w paragrafie poprzedz,a jącym albo gdy sąd odmówi przybicia, 

' licy tacja będ zie uznana za niedoszłą do skutku. 

Art. 871. Nabywca obowiąz.a ny jest' zapla'cić cenę nabycia 
natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cel).a prze
wyższa: pięć tysięcy złotych, obowiązek nabywcy ogran icza się do 
złożenia natychm'iast jednej piątej ceny, nie mniej jednak n iż 
pięć ' ty-s'ię.cy złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do 
godziny dwunas·tej dnia 'następnego. 

Att. 872. § 1. Nabywca, który w przepisanym terminie nie 
uiści ceny w całości lub części, tra.Ci prawa wynikające z przy
bicia. 

§ 2. Jeżeli nabywca nIe uiśc' w terminie sumy przypada jq
cej do zapłaŁy natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik 
w znowi niezwłocznie przetarg tych s'f\mych ruchomości, rozpoczy
na; ąc od ceny wywołani a, przy czym opieszały naoywca nie mole 
na dal u czestn iczyć w licytacji. W razie nięzapłacenia w termi
nie reszty ceny pła tnej dnif! , nastę pnego po licytacji, będzie wy
znaczona po'now na lir:ytacja na warunkach pierwszej. ' 

§ 3. Od nabywc;:y, który nie .dopełnił obowiązku zapłaty ceny 
lub jej części w termin:e przepisanym, kO!llornik ściągnie sUlnę 

odpo~lada:j ącą_ jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą 
będzie zal iczona kwo ta IJrzez nabywcę wpłacona. 

§ 4. Z sumy ściągniętej od , nabywcy pokrywa: . się kośzty 

związ a ne z licytac j ą. Nadwyżkę nafeży wpłacić do kasy sądowej 
' na rzecz Skarbu Państwa . 

Art. 873. O śc:ą gnięciu , oilnabywcy należnośc i według arty
kułu poprzedzającego orzeka sąd. Na postanowienie ,' sądu przy
sługuje zażale nie. 

Art. 874. Nabywca po uprawomocn ieniu się przybicia i , za
płace niu całej ceny staj e się właścicielem nabytych ruchomoś,ci. 
Gdy sąd odmówi przybicia, wYfJłacona cena nabycia ulega 
zwrotowi. 

Art. 875. § 1. Jeże li licytacja nie doszła do -skutku, wi erzy
ciel może w cią g u ' dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia 
komornika żącać wyznaczenia drugiej licytacji -, lub przejąć na 
własność ruchomoścj wystawione na sprzedaż albo niektóre z n ic:h 
w cenie nie niższej od ceny wywołania. 

§ 2. Jeżeli egzekucję prowadzi kilku wierzycieli, p'ierwszeń:' 
stwo przejęcia ruchomości na whisność przysługu j e temu z nich, 
który ofiarował najwyższą cenę, przy równej zaś cenie - temu, 
na którego żądanie wcześn.iej dok on ano zajęcia. 

§ 3. Oświadczenie o przeję ciu będzie uwzględnione tylko 
wtedy, gdy wierzyciel jednocześnle z wnioskiem złoży całą ceYJQ. 
Własność ruchomdci przechodzi na wierzyciela z chwilą zawi:i
domienia go o przyznaniu mu przejętej r,zeczy. , 

§ 4. 'W razie niezgłos.zenia w przepisanym terminie wniosku 
o ~yznaczenie drug iej licytacji lub oświadczenia o przejęciU 
ruchomości na własność, komornik umorzy postępowanie co do 
nie sprzedanych ru~homości. Jeżeli spomiędzy kilku wierzycieli 
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jedni żądają' licytacj'i, li inni przejęcia ruchomości na własność, 
wyznaczona będzie druga licytacja. ' 

Art. '876. Jeżeli nabywca jest jedynym wierzycielem egzek';u~ 
jącym albo jeżeli cena nabycia w.ystarcza na zaspokojenie wszyst
kich wierzycieli egzekwująCych i k'osztów egzekucji, nabywca 
może zaliczyć swoją egzekwowaną ' wierzytelność na cenę na-
byc~a. _ 

Art. 877. Jeżeli druga licytacja nie doszła do skutku, ' wie
r zycielowi w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiado,~ienia 
komornika przysługuje prawo przejęcia ruchomości ni własność 
za cenę nie niższą od ceny wywołania. W tym wypadku sŁosuje 

się odpowiednio przepis art. 875§ 2. Jeżeli wierzyciel nie sko
rzystał z prawa przejęcia ruchomości na , własność, komorn ik 
umorzy postępowanie co 'do rZeczy nie sprzedanej lub n ie przej ę

tej na własność. 

Art. 878. Jeżeli dłużnik lub dozorca odmawia wydania r zeczy 
nabywcy, komornik na Wniosek nabywcy postąpi jak przy egze-
kucJi roszczeń niepieniężnycłl. ' 

Art. 879. Kto nabywa rzecz na podstawie 'przepisów nin iej
szego rozd z.iał u, 'staje się jej właścicielem bez żadnych occiążef\ 
i powinien ją natychmiast' odebrać. Nabywcy nie przysługuj"j 

roszczenia z tytułu rękojml za wady r zeczy; przeciwko nabyWCY 
nie można podnosiĆ zarzutów co do ważności nabycia. 

DZIAŁ II. EGZEKUCJA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ 

Art. 880. Egzekucja z wynagmdzenia za pracę należy d'o ko;' , 
mornika przy sądzie powiatowym ogólnej wlaściwości d łużnik a. 

Art. 881. § 1. Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę ko
mornik przystępuje przez jego zaj~cie. 

§ 2. Komórn ik zawiadamia dłużnika" że do wysokości 

egzekwowanego świadcze nia i aż do pełnego pokrycia dh:gu nie 
wolno mu odbierać wynag,rodzenia poza częśCią wolną od zajęcia 

ani rozporządzać nim w żaden inny sposób. Dotyczy to w szczegól
ności p'er iodycznego wynagrodzenia za pracę i wyna'gr,odzenia za 
prace zlecone oraz nagród i 'premii przysługujących dłu ::,nikowi 
"za okres jego zatrudnienia, jak również związanego ze s tosunkie:n 
pracy zysku lub 'udziału w funduszu zakladowym oraz wszel!dc h 
innych funduszach, pozostających w. związku ze stos,unkiem 

,pracy. 
§ 3. Komornik wzywa zakład pr-acy, aby w granicaCh okre

ślony,ch w paragrafie drugim nie wypłacał dłużnikowi poza czę

ścią wolną od zaj'ęcia żadnego wynagrodzenia, lecz: 
l) przekazywał za:i.ęte wynagrodzenie bezpośrednio wierzycielo

wi egzekwującemu, zawiadamiając komornika o każdorazo

wej wypłacie, albo 
2) przekazywał zajęte wynagrodzenie komornikowi w wypadku, ' 

g,dy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym lok u po
sJępowania egzekucyjnego skierowana j e; szcze ' inna egzeku
cja, a wynagr od zenie w części wymagalnej nie wystarcza na 
pokrycie wszystkich egzekwowanych świadc::eń wymagalnych. 

,KomE>rnik poucza zarazem zakład pracy o skutkach n iezasto-
sowania s ię do wezwania, 

§ 4. Stosow nie do okoliczności komornik może wezwać za
kład pracy do przekazywania mu zaj~tego wynagrod.zęn iil bez
pośrednio .. 

Art. 882. Dokonu: ąc zajęCia wynagrodzenia za pracę, ko.inor
nik wzywa ponadto za kład pracy, aby w c iągu tygodnia: 

l) przedstawił za okres trzech miesięcy poprzedzających zg jęc i e, 

za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie periodycznego wy
nagrodzenia dłuż nika , ż'a pracę oraz oddzielnie jego doch odu 
z wsz elkich innych tytułów; 

2) w razie istni enia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za 
pracę złożył oświadczenie ' o rodzaju tych przeszkód, a - w 
szczególności podał, czy inne osoby\ roszczą sobie prawa, czy 
i w jakim sądzie toczy się sprawa' o zajęte wynagrodzenie _ 
i' cży oraz o jakie ro'szczenia zostala skierowana do zajętego 
wynagrodzenia egzekucJa przez innych wierzycieli. . 
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~Art •. 883. § 1. . Zaję,cie· iest dokonane z . chwilą dor~czet1ia 

wezwania dłużnikowi zai:::.tej wierzytelności. 

§; ' 2 . . JednakŻe dłuiinik może iądae umQl'2enia egzekucji co 
dE} . ś,wiadczem. wl!maga-lnyeh w- przlfszlooci, leżeli· uiści; wszystkie 
świadczenia wymagalne i złoży do depoz.ytu sądowe.go, sumE! 
raWill]aj;ąe:ą się sumie śwtaJdezeń pe;ri{1d:yczn.ych za sześc' mnes i ęcy, . 

z l1ó'WII:Qcz:esaym 1Ilmo'C'Qw<'łJillie.m kO:fl!liorni'ka do padejm Qwan.ia'" tej 
IW!mJl'. Klil'lIl!lorJ'li!k s-IHl'YZys,1!a z: tego' n mgeo;wruJiEa:. gdy stwierdzi, 
że dłUŻlrniik !l€P'adł Wf zwłokę z ttiszczen t.em świadcz:eń w'ym:ag,al
nych; równocześnie wszczyna z urzędu egzekucję. 

1\rt. 8M. § J. Za.j~cie obowIązuje l'l>a~j:aI:, choćby po zajęciu 
naw]ą>za'N6' z. dł\!llzIJlPkiem fJ!łDWy st'o6une·k pl!aey lub zIece>nia aF1l>"l 

ebOCby zakł "dI pF<1'e)" pr~es7!edł na' rnną' Ci)so~ę, jeżeH oSioba ta 
0' zajęciQ, wiedziała. 

§ 2. W razie rozwiązanfa stosunku pracy z, dłużnikiem 

dotychczasowy ' zakład pracy czyni wz~iankę o zakciu należ

ności w wydanym cfł:uŹlTikowl świadectwie pracy, a j'e~ełi nowy 
zakład pracy' dł'użnika jest mu' znany, przesyła temu zaltIad'owi 
Z'awiad'omienie komornika i dokumenty dotyczące zajęcia wyna
grodzenia oraz powiadamia o tym komomika i dłutnil\:a, prze
ciwko kMremu toczy się ' postępowanie egzekucyjne. W'zm ianka 
w świadectwie pra:cy' powinna zawierać oznaczenie komornika, 
który za'ją! nale-Znosć'" oraz' numer sprawy egzekucyjnej" j'ak 
również wskazywać wysokośĆ' potrąconych j'uż kwot Przesłanie 

zawiadomienia: !tomornfh.'"a ma skutki z,iję'cia nafeżnoścI cUużnrka 
w n'O'wym, zakla~ 2'fe pFaltY' od' cm'Wili dojśda: z'awiadlo-mienfa do 
teg0 zaIHadu p'l1acy. . • 

§' 3. Nówy zakład pra -:.y, któremu pracownik przedst~wi 

€wiadectwo pracy ze wzmianką o zajg ciu należności" zawiadamia 
o zatrudnieniu pracownika z~kład pracy, który wydał świa

d'ec two, ora'z wskazanego we wzmiance komornika. Jeżeli nowy 
zal\:ład' pracy, któremu pracownik nie okazał swiadectwa pracy, 
dowie się, gdzie pracownik był przedtem zatrudniony, obowiązany 
jest zawiadomić poprzedni .zakład pracy o jego zatrud'nienin, 
c:ł'lyba że pracownik przedstawi zaświaiczenie tego zakładu 

s,wiercFzajqce,. że jeg() należności nie były zaj1ęte. 

Art. 885. Zaję.eie ma: ten skut.ek, że w sta=ku d0, wicerzy
dela egze.kwującego, n~eważne są I1Ozpo,rządz.erua wyt1a,gl'odze.
niem przekraczające część wolną od zajęcia, dokonane 'po, j'G!ogl1l 
7clIjęci,u, a ta.k.~~ pl1ze.d. zaięciem" ieżeH, wymagaLność- wy,'nagro-

· dzenia . następuje p.o zajęC'~u .. .. 
, Art. 886. §' ]l. Za'kładowi ]!)ra:cy, który nie zł'ożył w przepisa-

nym t ermin ie' o!W{rad'cze1l'i:a przew idzia negO' wart. 882' arbo zanie
dbał' przes'ł'arriir za:wiadomi'enra rub dokumentów zaję,cia wynagro
dzenia nowemu zakladowi pracy dłużnika stos'ownie cfo art. 8M 
ł 2- i §, 3', kO'ffi'ornik wymierzy grzywnę w wysarmści: dla dwcrd'l 

· ty'sręey z!cr1:ye'h. · Grzywna: może. byĆ' poWtórzona, jeżeli za:kład. 
pracy nadal UChyla się od wykonania: tych czynności w dodatkO'
w;a wy~na:czOlOyllJl t€'l'miIJlieo. 

. § 2. W uspolecznfonych zakładach pracy grzywnie przewi- ' 
d'zianej w paragrafie poprzecfzającym podlega pracow,nik odpo-' 
wie,dzialny za 'wykonanie tych cZynności,. a -w razie niewyzna -

· czenia ta}i:iego pracownika ~ub niemożności jego ustalenia 
kierownik (dyr.ektor) danego zakładu. 

§, 3\. Zaldad J:)i'ae:y;, którY' m,ie: Z/as:t(l)sl!lIWał srę- d:o wez.wallll!ll~ 

z. art. 881 i 8&2'. lub. w inn~ sposób na~sZ:yt obxuwj,ązkJ wyl'llika
j~ee: z/, zajęcia. bąc:lźzłaż;ył QśWiiade2.eomeo prz-ewiliziane W' an .. 8:82: ' 
niezgodne z prawdą albo dokonał wypłaty zajętef częśćL w.yna
~odzen.ia (:Hużmikowi" Odp.oiWiada za, wy.rząd.zoną p~ez: to wierzy
,cielowi. szkodę~' 

Al't. 8871. §. F. z: mocy sa·meg-o zajęei'a- wi'erzyciel moźe' wyklil
rrywae- wsze'lki e- pFa>Wa ł roszeZierria dłużnika. Na: żąd'an ie wrerzy- ' 
ciela komornik wydaje mu oclpowrec:lInFe zaś'wi'ac:l'ezenie. 

§ 2'. WIerZYCiel' wnoszący pOWÓdztwo przeciwko zakładowi 
pracy powinien przypozwać dTużnika, przecfwko któremu toczy 

się .postępowanie egzekucyjne. Pozwany ząkład pracy ebowią
zany jest podać sądowi wszystkich i?pyc? wierzycieli. na rzecz 
których dochodzona -wierzyt~lność równIeż została zaję:ta. Sąd 

zawiadomi tych wfer.zyciel'i stosownie do ar.t. 195. Wyrok wypany 
w sprawie jest skufeczńy w stosunku go innych wierzycfeli. 
J'ednakże w stO'strnru cfo wierzydera, o którym sąd nie zos.tał 

powiadamiany, zakład' prncy nie może powoływać! się na wyrok, 
który zapadł na jego korzyśĆ'. 

Art. 888. § r. Na wniosek wiienyci'ela komornik odbierze 
dłużnikowi dokumenty stanowiące dowód wierzytelności i złoży 
je dl!» depozytlli sądłD!wego: ' 

§ 2~ Jeóle1:i! wi:e-];~ ł!i~l zgłasza w»i;os€'k, aby od'eł>l',ulie' odbyło 
się w jego ! obe-enQŚd, k Um<ilrfItK: Za>wiacllamia go· (!) teFmhpie . 
eZY»Doś.ci. W razie nieSitawre»ia się w iel12iy,c.iela czynnliJ4d tJ;ue 
dok0nnje s.ię .. 

§ 3. Dłużnik obowiązam-y. j;est p:6d Fyg OL"e'l'n oQl1ló-wiedzi:ałna-.Ęd 

za szkodę udzielić wierzycielowi wszystkich wyja' nień potrze h
nyeb dO' docFrodizenia F1'llW przeciwko. dJużniikowi.zaj'l:te} w,ie-
I;zytelności. . 

DZIAL lU. EGZEKUC.fA Z RACHUNKOW BANKOWYCH 

Alt. 889. §: 1. w: celitJ. dokonania egzekucJi'" z wierzytelnoŚ€i 
z: tacb:unku bankoweg'(')', kom-00rn~kogólnej. w:a-śerweśei dłl1±l1'ika:: 
t) przesyłm . do. Óddziafu lub ~nnej- · j-ednClstki organizaeY.inej 

banlm, w Id6rym dJużntk pOSIada. racPH:mel\:, zawiade!'l;lfe-ui.e 
o. zaJęciu wieTzyctelJllośd p.jel1'ięż,nej dmżn~ka, wynikającej 
z posiadania rachunku bankowego, do wysokości nafe-żn<'JSci 

będąc€'j; pFzed'miotem eg2iekuejf Wl'aZ Z' kasztami egzekmcyj 
.1'l'Y'lIT1i i wZ"j/Wa !i>ank, a];)y .1fe dokonywa'f wypłat z r achunku 
bez zgody . komornika do wysokaśei zajętej wferzytelnośei; 

lecz przeka,Z/a:l benwłO:eZ!ilie :zaj~tą kwutę: na pokrycie l1'alei
nóśeil albO' zawiadomił komarmka w · te-rmirue: siedmiu dni 
o przeszmo:dzie' ~q pnekaz,ama zaj:ę:te:j kwO't;y; 

2) zawiadamia Cilłi:I:2miika o. zaję.ciu j'eg@ wiel1Zytehta~cr z. na.€nUDl
ku bankG1wego.coiorączaJią.c mu o.dpi,s tytułu wykanawli!zego 
i odpis . zawiadomienia. skierowanego:.' do banku, o" zakapie. 
wypłat z, racbunku bankG1wego. 

-!} 2. E/tlfi.wn.acz:eśnile kom.ornik przesyła wierzycielowii odpis 
zawiadomienia przesłane:g.o · d <iJJ banku. 1>. 

Art;. 898'. § I; Zajęefe' wieFzytel'hoSei z raefl.mllrn bank&
wegO' dłu:mjka j'-est dłDk0l1'ane' z' ehwl1ą· doręczenia lbank0wT za
wiadomienia o zakazie wypłat z tego, raCn1:mKU iobejm:uj:e FÓW
rue:ż, kw oty, ktclllTe rue były pa rac'hunku bankowym w chwili 
jego z<;l jęci!a, a zostały wpłacone' na ten~ nachtmek pa dokonaniu 

~~~ . 

§i 2. W"l'Ilika,j ą:ey; z. zajęcia wierz,y,telnmś.ei z' rac.hunku ba'l1ko'
wega zakaz wypY~at z t.egJil rnchlilnku Ili'e dgtyezy bieią.eych 

wypłat !1Ia: w:yIl!aJgrodz:enie za pracę: Ol!aiZ. !NI zalsądzam~ a.hl:menty 
il nemty , o; e:l!1aJrakten:e al!i:mentacyj;nym . zasądzane tytl!lłem 

oosz:lmd:<ilv."ail!llia. Wypla.ta rur wynagrodZ/erue Z'a' p'raeę- może 

nastąpić po ' złożeniu bankowi odlpilsu Ust Y płac: hu lm' innego 
wiarogodnego d owodu, a wypłata r:la alimenty i renty al imerita
e,yj,ne - tytUł\! w.ykonawczegp stwierdzająceg,o obowiązek dłuż

nika do pł<acen:ia alim entów lub r en t:\!. Bank dokonuie ' wypłat 
na alimenty i r enty da . rą.k uprawnionego do tych świadczeń. 

§, 3. Rada Min istrów może w dropze rozporządzenia ustalić. 
w jakim zakresie -wypłaty z tytułu dniówek obrachunkowych 
dla członków rolniczych spółdżielni 'p rodukcYinych mogą. hyć 
d.okonywane z r achunku bankowego spółdzielni mimo dokonanego 
zajęcia. . . 

Art. 891. W razie zbiegu egzekucji sądowej i ad ministra
cyjpei do tej samej wierzytelności z rącl'1unku bankowego dłuż
n ika,. w wypad ku 'gd;)' k woty znajdujące się 'na r achunku banko
wym nie wystarczają na p.akryci~ wszystIrJch egzekwowanych 
świadcz.eń:, ba,nk obowiązany jest w strz.l(mac wypłaty z tego 
rachunku do wysO;kosci n ależnoś'ci, n a kt6rych rz~cz :i\ajęeie

nastąpiło, i niezwłocznie zawiadomić o tym wla'ściwe organy 
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egzekU~yjne, które ,po~tąpią stosownie, do art. 
art. 890 f '2 stosuje się odpowIednio. 

773. PrzepiS : c' ' - § ,3. ' Fo bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu" sąd , 

Art. 892. § 1. Bank, ktMy naruszył., przepisy dotycząca 

obowiązków banku w zakresie egzekuc ji z rachunków, bankowych, ' ' 
odpowia~a za wyrządzoną przez to wiel'zycielowiszkodę. 

§ 2, Przepisy art. BB6 stosuje si~ odpowiednio do piacow
nik;ów banku winnych niezgodnego z prawem dokonania' wypła
tyz zajętego rachunku bankowego. 

Art. 893. Do skutków, zajęcia stosuje' się odpowiednio art. 8B5, 
e87 i 8B8. 

Art. 894. Minister Finansów może w drodze rozporządze

nia wydanego ' w porozumienil.! z Ministrem Sprawiepliwości 
' określić ra6hunki bankowe, z któryc1\ nie może być prowadzona 
egzekucj a ze względu na , realizację zadań przewidzianych 
w narodowych 'pla nach gospodarczych alho z innych ważnych 
przyczyn . społecznyc,h lub gospodarczych. 

DZIAŁ IV. EGZEKUCJA Z INNYCH WIERZYTELNOSCI 
I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH 

Art. 895. § 1. Egzekucja , z wierzytelno§ci i innych praw 
majątkowych należy dokomorn1ka sądu ~łaśCiwo.ści ogólnej 
dłużnika, przeciwko którem u toczy się postępowanie egzekucy jne, 
a w b'r aku podstaw do jej oznaczenia - ' do komornika sądu 
właściwości ogólnej osoby ZObowiązanej względem ' dłużnika. 
Gdy osoby takiej nie ma, egzekucja należy do komornika tego 
sądu, w' którego okręgu znajduje ', się przedmiot ' świadczenia 
lub prawa. 

§ 2. Jeżeli wykonanie prawa związane jest ' z posiadaniem 
dokumentu, właściwy ' jest komornik tego sądu, w którego 

, okręgu dokument się znajduje. 

§ 3. Na podstawie wniosku o wszczęCie egzekucji z ~ rucho

mośc i komornik dokona ", również zajęcia wierzytelnośCi lub innych 
praw majątkowych, związanych z posiad~n~' dokumentu, jeże li 
dokument taki znajcjuje si~ w posiad~niu dłużnika. 

". .- ')". 

Art. 896. § 1. ~Do egzekucji zr, wierzytelności komornik przy-
stępuje przez jej zajęcie. W celu za j ęcią ' komornik: 

1) zawiadomi dłuż nilj:a, że nie wolno mu odbierać żad,negó 
światiczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i usta
nowionym dla niej zabezpieczeniem; 

2) wezwie dłużnika wierzytelności, aby należnego od niego 
świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz ' złożył je komor
nikowi lub do depozytu sądowego. 

§ 2. Jednocześnie z zajęciem wierzytelności komornik wezwie 
lej ' dłużnika, aj:Jy w ciągu tygodnia złożył oświadczenie : 

1) czy i w jakiej wysokości przysługuje dłużnikowi ' zajęta wie
rzytelność" czy te± odmawia zfllpłaty i z jakiej przyczyny; 

2) czy inne osoby roszczą sobie prawa do wierzytelności, czy 
l w jakim sądzie lub 'przed jakim organem toczy się lub 
toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność oraz czy.i o jakie 
roszczenie ' została skierowana do zajętej wierzytelności egze
kucja prZ'ez in nych wierzycieli. , o 

Art. 897. § 1. W celu zajęcia wierzytelności, której zabez
p ieczenie jest u jawnione przez wpis w księdze wieczystej lub 
przez złożenie dokumentu do zbioru, komornik jednocześnie 
Z za~iadomieniem i wezwaniem dłużników w myśl artykułu 

poprzedzającego przesyła ' ' sądowi właściwemu do prowadzenia 
księgi wieczystej wniosek o' dokonanie w niej wpisu o zajęci\.1 

lub o·złożenfe tego wniosku d'o zbioru dokumentów. 

§ 2. Jeżeli w księdze wieczystej znajdują się wpisy lub 
w , zbiorze dokumentów dokumenty stanowiące przeszkodę do 
uwzględnienia wniosku, sąd właściwy do prowadzenia ks!ęą; ! 

wieczystej zawiadomi o tym wierzyciela l kQmornika, wyzna
q:ając termin do usunięcia przęszkody. Usunięcie przeszkody 
ńależy do wierzyciela. W tym celu,.wierzyciel może wykonywać 
prawa przysługujące dłu żnikowL Na wniosek wierzyciela komor
nik odbierze dłużnikowi potrzebne do teg'O dąkumenty. - , . 

I. 

/ 

. oddali wniosek kómornika, a lj:omornik ' umorzy egzekucj~. Jeżeli 
jednak wierzyc!el w terminie wyznaczonym przez ' sąd wytoczy 
powództwo w ' celu , usunięcia przeszko<;ly, oddalenie wniosku 
i umorzenie egzekuCji nie może\ nastąpić przeli prawo.mocnym 
oddaleniem powództwa. 

Art. 898. , Jeżeli ' do zabezpieczenia zajętej wierzytelnoścl 

wymagany je..st wpis w księdze wieczystej, komornik odbierz. 
dłużnikowi dokumenty potrzebne do dokonania tego wpisu 
i zgłosi. wniosek o wpis na rzecz dłużnika oraz o 'jednoczesne 
ujawnienie zaję~ia. 

Art. 899. Dokonując żajęcia wierzytelności zabezpieczonej 
poręczeniem lub zastawem, komornik , na wniosek wierzyciela 
zawiadamia także poręczyciela albo właściciela przedmiotu 
obciążonego prawem zastawu; iż , świadczenia z ' wierzytelności 
zabezpieczonej nie wolno uiścić dłużnikowi. Poza tym stóstlJe 
się Odpowiednio art. 8B2 pkt 2. 

_Art. 900. § 1. Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia 

wezwania dłużnikowi zajętej wierzytel~ości. , JeżeW koniecz~y 
jest wpis zaję~ia 'w księdze wieczystej, wierzytelność jest zajęta 
z chwilą dokonania w pisu lub zioż~nia do zbioru dokumentów 
wniosku komornika. Jednakże i w tym wypadku zajęcie jest 
skuteczne już z chwilą dorę czenia wezwania dłużnikowi zajętej 

wierzytelności, jeżeli takie doręczenie nastąpiło wcześniej. ' 
§ 2. Zajęcie sum płatnych periodycznie obejmuje takf. 

wypłaty przyszłe. Art. 883 § 2 stosuje się odpowiednio. 

Art. 90t § 1. Zajęcia wierzytelności związanej z posiadanie~ 
do!\:umentu dokonuje się przez odebranie do.kumentu dłużnikowi' 

lub osobie trzeciej . Przepis art. 845 § 2 stosuje się odpowiednio. 
Następnych zajęć takiej wierzytelności dokonuje się przez zazna-
czenie w protokole pierwszego zajęcia. .1 

§ 2. O dokonaniu zajęcia komornik powiadomi wierzyciela 
dłużn ika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne, 
i dłużnika zajętej więrzyt,elności, a , przy dalszych zajęciach 
także poprzednich wierzycieli. 

§ 3. Od dłużnika zajętej wierzytelności zwią.za n ej z posiada
niem .... dokumentu komornik zażąda zapłaty poszukiwanej sumy, 
a j eżeli wierzytelność wymagalna jest po wypowiedzeniu, d0kona 
jej wypowiedzenia. Na wniosek wierzycie.la lub dłużnika komor
nik dokona również czynności zachowawczych, jeżeli zajdzie tego 
potrzeba., ' 

Art. 902. Do skutków zajęcia stosuje się ' odpowiednio art. 8B~. 
887 i BBB, a do śkutków niezasiosowania się dÓ wezwań komor
nika oraz do obowiązków wynikających z zajęcia - art. B86. 

Art. 903. Jeżeli zajęto wierzytelność, której przedmiotem jest 
~wiadczenie z 'zobowiązania ' przemiennego z prawem wyboru , za
strzeżonym dla dłużnika , przeciwko któremu toczy s ię postępo- ,' 

wanie egzekucy jne, prawo to przechodzi na wierzyciela, jeżeli 

dłużnik, wezwany przez komornika do dokonania wyboru, w cią
gu tygodnia z prawa tego nie skorzysta. 

Art. 904. Jeże li obowiązek dłużn ika zajętej wierzytelności za
leży od wzajemnego świadczenia dłużnika , przeciwko któremu t'O
czy się postępowanie egzekucyjne, .które polega na wydaniu rie
czy znajdującej się w jego władaniu, a obowiązek wydania tej 
rzeczy zosfał j ~ż orzeczony , prawomocnym wyrokiem lub stwier
dzony inn ym tytułem egzekucyjnym , komornik odbierze dłużniko
wi za j ętej wierzytelnośc i t ytuł egzekucyjny i p6 uzyskaniu na 

' nim klauzuli wykonalności odbierze rzecz dłużnikowi, przeciwko 
k tóremu toczy się postępowanie egzekucyjne, jeżeli to jest ko
nieczne d'o uzyskania świadczenia od dłużnika zajętej wierzy
telnośc i. 

Art. 905. § 1. Jeżell zajęta została wierzytelność, T: mocy 
której mają ' być , wyd ane dłu żnikowi na własność ruchomości, 
będą one wyda ne komornikowi w m iejscu, w którym miały by6 
wydanę dłużnikowi. Zajęcie ruc-homości dokonane jest przez ~~
mo za jęcie wie,rzytelności o ich wydanie. 

§ 2. Dalsza egzekucja z tych ruchomości będz ie p~owadz,ona 

według przepisów o egzekucji z ' ruchomoścL 
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, Art. 906. §, 1. Jeżeli została zaję,ta wierzytelność, z mocy 
, której dłużnikowi, przeciwko któremu toczy się postępowani.e 

ęgzekucyjne, jako właścicielowi ma być wy'dana nieruchomość, 

,. komornik odda wydan.ą nieruchomość w zarząd dłużnikowi. Na 
wniosek wierzyciela komornik ustanowi zarządcą inną . osobę. 

§ 2. Egzekucja z tej nieruchomości i zarząd prowadzone l5ę dą 

· według, przepisów o egzekucji z n ieruchomości. 

, . Art. S07 . , Prz~pis artykułu poprzed l ajqc'e-go stosuje się odpo-
· wiednio w wypadku, gdy przedmiotem zajęt ej wierzytelnośc.i 

jest siatek morski wpisany do r ejestru okrętowego. 

, Art. 908. § 1. Jeżeli po zajęciu wierzytelnośc i należyte wy-
· konanie praw dłużnika tego wymaga, sąd na wniosek wierzyciela 
lub dł\lżnika , stosownie . do ok~liczności, ustanowi kuratora lub 

, zarządcę alpo , naka~e sprzedaż prawa. Na post~mowienie sądu 

: ~rzysługuje z,ażaltnie, .. 
§' 2. Do zarządu i sprzedaży stosuje się odpowieąnio przepisy 

o zarządzie w tok u egzekucji z ni eruchomoŚci i o sprzeda±y 
.... "\ . " 'l· . 

ruchomości. 

Art.' 909. Przepisy o egzekucji z' wierzytelności stosuje sIę 
. ecl"powiednio do e!~zekucj i z. innych praw majątkowych. ' 

Art. 910. Jeżeli pr.awo majątkowe, które ma być zajęte, je,t 
: tego rod zaj u, że nie ma oznaczonej osoby obciążonej obowiąz

k iem względem dłużnika, zajęcie jest dokonane z chwilą dorę

czen ~ a za~iadomienia- dlużniko~i. 
Art. 911. Na żądanie wierzyciela komornik sporządzi opis za-

jętego prawa majątkowego. ',. . 
. Art. 912. § 1. Jeżeli zajęte zostało prawo, z mocy którego 
dłużnik może iądać działu majątku, zajęcie obejmuje wszystko 
to, co dłużnikowi z d ziału przypadnie. Gdy dłużHik otrzyma 
z działu nieruchomość lub ułamkową jej część, sąd przeprowa
dz iwszy d zia ł zawiadomi o zajęciu sąd właściwy do prowadzenia 
księgi wieczystej w cel u u jawnienia zajęc ia przez wpis w księdze 
wieczystej lub złożenie zaw.iadomien ia do zbioru dokum entów. 
'J eżeli wierzyciel w c:ągu miesiąca po ukończen i u działu nie 
zażądał przeprowadzen'ia egzekucj-i z mienia przypadłego dłużni
kowi, przedmi<lty m~jątkowe, z ·których ~egzekucji n ie żądał, będą 
wolne od zajęcia . 

,~ . §2. O ' za j ęciu ' prawa; z mocy '· którego ,dłużnik ·może . żądać 
.działu, kom ornik ' za\viadomi: wskazane przez wierzyciela osoby, 
' przeciwko k tórym dłużnikowi przysługuje prawo żądania ' działu. 

DZIAŁ V. WYJAWIENIE MAJĄTKU 

.Art. 913. § l. Wierzyc iel, k tóry wykaże, że na skutek prowa
dzonej egzeku cji ·n ie uzyska ł' w pełni zaspokojenia swej wierzy
telnośc i, może żądać zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu 
majątku, z wymienieniem rzeczY ' j miejsca, gdZie się znajdują, 

przypada;ących .mu w ierzytelności i :innych praw majątkowych 

oraz do złożenia przyrzeczenia według roty: "Swiadomy znacze
n:a moich słów i odpowiedzialności przed prawem zapewniam, 
że złożony przeze mnie wykaz majątku jest prawdziwy i zu
pełny". 

§ 2. Wierzyciel może żądać wyjawienia majątku także przej 
wSl,częciem egzekucj i, jeżeli uprawdoP9cl o1:mi, że nie uzyska za
spokoje·nia w pełni swej należności ze :zmanego mu majątku albo 
z p,rzypadających dłużn ikowi b i eżących ~wiadczeń pe'r io<l,Jcznych 
za okres sześc iu miesię cy. 

' Art. 914. § 1. :Wniosek o " nakaz~nie dłużnikow i wyjawieni.a 
, pla}Cjtku składa się w sądzie właściwości ogólnej dłużnika. 

. § 2. Do ,wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy. i inne 
dokumen ty uzasadniające obowiązek dłużnika wyjawienia m a
jątku, . 

. ,. Art. 915. §. 1. Sąd rozpozna wniosek po wezWaniu i ~ysłu- ' 
·'chani'u stron, ' jeżeli się stawią. Dłużqikowi należy wezwanie do-
' ręczyć do rąk własnych. ' 

§ 2: Na posta nowieniesąd,u przysł,ugu)e za ża l e nie . . 

.§, 3 .. , Wykaz .i priyrze,czenie sąd odbierze po uprawomocnie
niu s i ę postanowieni~ nakazującego ich złożenie; sąd . może j e 
jednak odebrać niezwłocznie, jeże li dłużnik wyrazi na -to zgodę. 

Art. 916. Jeżeli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny 
. n ie stawił się w c~lu złożenia wykazu i przyrzeczenia albo sta
wi wszy się w ykazu ni·e złożył lub odmówił odpoWiedzi na zada
ne mu pyta nia lub złożen i a przyrzeczenia, sąd na wni9sek w ie
rzyciela zastosu je w stosunku do niego środki przymusu, stosu
jąc odpowiednio prz·episY' '0 egzekucji roszczeń niepie niężnych. 

o skutkach tych dłużriik powinien być pouczony w wezwaniu ńa 
~' posiedzenie w celu złożenia wykazu i przyrzeczenia. 

Art. 917. § 1. W razie zasto'Sowania środkóW przymusu dłuż
nik mo'ż,e w każdej chwili złożyć wykaz i przyrzeczenie; W Wy':' 

padku gdy zastosowano wobec niego areszt, dłużnik 'nioże dom a
gać się stawienia go przed 'Sąd w celu złożen ia wykazu i przy
rzecze nia: W wypadkiu tym sąd nie wzywając w ierzyciela nie
zwłocznieprzyjmie wykaz i ' odbierze przyrzecze nie, po czym 
. zw()lni dłużnjka. . ..... ', '" 

§ 2. Wierzyciel, który nie pył ohecny przy tycI) c zyi1nościach, 

może żądać ponownego wezwania dłużnika · w celu zadania mU 
pytań zmierzających do wykryCia przedmiotó\\i, do' któryćh ' mo
głaby być skierowana egzekUCja. Niestawiennictwo dłużnika lub 
odmowaodpÓwiedzi albo dodatkowego złożenia przyrzecze nia po
ciąga za sobą skutki wymienione w artykufe poprzedzającym. 

O skutkach tych dłuż'nik powinien być pouczony w we~waniu na 
posiedzenie. 

Art. 918. § l. Dłużnik, który złożył przyrzeczenie lub do któ
rego zastosowano środki przymusu w najwyższym dopuszczal
'nym wymiarze; obowiązany jest do złoienia nowego wyka7.u · 
,l przyrzeczenia na żądanie tego samego lub innego wierzyciela 
tylko wtedy, g~ wierzyciel uprawdopodobni, że dłużnik nabył 

póżn iej mająte'k, do k tórego może być skierowana egzekucja, 
albo. gdy od czasu złożenia . przyrzeczenia lub wyczerpania ' Środ-_ 
ków przymusu upłynął okrestrz·ech lat. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości określi sposób prowadzenia 
wykazu osób, na które był włożony obowiązek złożenia przyrze- ' 
czenia wyjawienia. 

Art. 919. Za osobę, ,która nie ma ~dolności proćesowej, wykaz 
t przyrzeczen ie obowiązany jest złożyć jej przedstawiciel usta-
WQwy. 

Art. 920: Przepisy dżiału niniejszego stosuje się odpowiedni1> 
d-o egzekucji . prowadzonej z u:zędu. 

.. 
DZIAŁ VI. EGZEKUpA Z NIERUCHOMOSCI 

Rozdział 1. Przepisy wstępne 

Art. 921. § 1. Egzek uc ja z nieruchomości należy do komor
nika 'SąDU, w którego Okręgu nieruchomośc jest położona. 

§ 2. Jeżeli nieruchomość jest położona w okręgu kilku są

dów, wybór należy do wierzyciela. ' Jednakże z postępowaniem 

wszczętym na wniosek jednego wierzyciela połączone będą po
stępowania wszczęte na wniosek innych wierzycieli. W tym ce lu 
komornik, k tóry rozpoczą ł egzekucję, o wszczęciu, a następnie 

o ukończeniu egzekucji zawiadomi ' komornika, do k tórego, sto
sownie do paragrafu poprzedzającego, mogłaby należeć egze
kucja. 

Art. 922. Uczestnikami postępowania oprócz wierzyciela i dłu±
nika ' są ' również osoby, którym przY$ługują prawa rzeczowe ogra
niczone lub roszczen ia albo pr,awa osobiste zabe?pieczonę na 
nieruchomośc i, a gdy przedmiotem egzekucji jest. użytkow\łnie 
wieczyste, także ' organ , któr:y . zawarł umowę' o użyt~owanie . wie
czys~ e . 

Rozdział 2. Zajęcie 

Art . . 923 .. Wsku te k: wniosku wierzyciela o, wszczęc . ą e~zg~H
cji ;z: n :eruchomości . .wymienionej we wniosku komorn j ~ w,?yV!{,a 
dłużn ika, aby za pła::B dług . w. ciąg u d wóch tygodni pod ,rygorem 
przystąpienIa do opi&u i oszacpwan ia. 

\ , . 
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Art. 924. Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania ko
mdrnik prz.esyła do sądu właŚciwego do prowadzenia księgi wie
czystej wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu 
o wszczęciu egzek1:lcji lub o złożenie wniosku do zbioru ' do
kumentów. 

Art. 925. § 1. W stosunku do dłllżnika nieruchomość jest 
zajęta z chwilą doręczenia mu wezwania. W stos,unku do dłużni
ka, ktoremu nie doręczono wezwania, jako też w stosunku dq 
osqb trzecich, nieruchomo'ść jest -zajęta z chwilą dokonania wpisu 
w księdze WIeczystej lub złożenia wniosku komornika do żbioru . 
dokumentów. 

§ 2. Jednakże w stosunku do każdeg'o"kto wiedział o wszczę
ciu egzekucji, skutki zajęcią powstają z chwilą, gdy o wszczęciu 
egzekucji powziął wiadomoŚć, chociazby wezwanie nie został.:> 

, jeszcze dłużnikowi wysłane ,a'ni wpis w księdze wie~zystej nie był 
jeszcze dokonany. , 

§ 3. O dokonanym zajęeiu komornik zawiadamia wierz~ciela. 

Art. 926. § 1. Postępowania egzekucyjne' toczące się co do 
kilku nieruchomości tego , salnego dłużnika ' lub co do kilku częś'~i 
tej samej nieruchorr~ości, jak również postępowania egzekucyjne 
dotyczące czę ś ci nieruchomości i jej całości, mogą być ' połączone 

w jedno postępowanie, jeżeli odpowiada < to celowi egzekucji, 
a nie ma ' p'rzeszkód natury prawnej lub gospodarczej. Połącze
nie zarządza ' na wniosek jednej ze stron komornik, a gdy nie
ruchomości są położone w okręg<;\ch różnych sądów powiatowych, ' 
sąd wojewódzki przełożony nad sądem powiatowym, w którego 
okręgu wszczęto pierwszą egzekucję. 

§ 2. Postępowanie ' można rozdzielić, jeżeli w ' dalszym jego 
toku odpadną ' przyczyny, które spowodowały połączenie. 

Art. 927. Wierzyciel, który skierował egzekucję do nierucho
mości , po jej zajęciu przez innego · wierzyciela, przyłącza , się do 
postępowania wszczętego wcześniej i nie może żądać pCiwtórze
nia czynności już dokonanych; poza tym mate same prawa co 
pierwszy wierzyciel. 

Arf. 928. W celu , dopilnowaria praw osoby, której miejsce 
pobytu nie jest znane i której z powodu nieobecności nie mozn<;\ 
dokonyy.rać doręczeń, sąd na wniosek komornika ustanowi kurą

,tora do z~stępowa.nia , osoby nieobecnej. )~,urator będzie wyko
nywał swe czynności także w interesm-innych osób, którym 
w dalszym tokt! postępowania doręczenia' nie będą' mogły być 

dokonane. Kurator może jednak reprezentować równocześni~"'" 
tylko 'osoby, których interesy nie są sprzeczne. , 

Art. 929.§ 1. Zajęcie obejmuje nieruchomość i to wszystko, 
co według przep~sów prawa rzeczowego stanowi przedmiot obCią
żenia hipoteką. 

§ 2. Jeżeli ""egzekUCję pr,owadzi się w pOllzukiwaniu należho
~ci z umów ubezp ieczenia lub wie,rzytelności zabezpieczonych 
hipoteką, zajęcie obejmuje także prawa , wynikające z umów 
Ubezpieczenia przedmiotów wymienionych w paragrafie pop~ze
dzającym. 

, Art:- 930. § 1. Rozporządzenie nieruchomością po jej zajęc i u 

nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Nabywca może uczest
niczyć w postępowani u w charakt~rze dłużn ika. 'W każdym raz Ie 
czynności egzekucyjne są waż>ne tak w stosunku do dłużnika, jak 
l w stpsun'ku do nabywcy. 

§ 2. Rozporządzenia przedmiotami podlegającymi zajęciu ra
zem z nieruchomością po ich zaję ciu są nieważne. Nie dotyczy to 
rozporządzeń zarządcy nieruchomości w zakresie jego ustawo-
wych uprawniel\. . , 

Art. 931. § 1. Zajętą nieruchomość pozostawia się w zarzą-~ 

dzie dłużn*a, do którego stosuje się wówczas przepisy o za
rządcy. 

J 2. Jeżeli prawidłowe , sprawowanie zarządu tego wymaga, 
sąd odejmie dłużnikowi zarząd i ustanowi innego zarządcę; to ' 
samo dotyczy ustanowionego ząrządcy. 

§ 3. Sąd oddali- wniosek <> ustanowienie innego zarządcy, 

jeżeli sprawowanie zarządu wymaga kosztów, na których pokry
cie nie wystarczają na razie dochody bieżące, a wnioskodawca 
nie złoży w ciągu tygodnia kwoty wyznaczonej przez sąd. 

§ 4. Jeżeli dłużnik, któremu odjęto zarzą.d, w chwili zajęcia 
korzystał z pomieszczeń " w zajętej nieruchomości, należy mu je 
pozostawić. Sąd może' jednak na wniosek wierzyciela zarządzi6 

odebranie pomieszczeń, jeżeli dłużnik lub jego domownik ·prze
szkadza , zarządcy w wykonywaniu zarządu. Zarządca móżeza
trudniać dłużnika i jego rodzinę za w;rnagr,odzeniem, które 
ustali sąd. 

Art. 932. Na postanowienia sądu w przedm~otach wymieniO
nych w artykule poprzedzającym przysługuje zażalenie. 

Art. 933. Jeżeli zarządca przy obejmowaniu zarządu napo
tyka , przeszkody, .komornik na polecenie sądu wprowadza go 
w zarząd nieruchomości. . 

Art. 924. Po ustanowieniu zarządcy komornik w zywa wska
zane . przez wierzyciela osoby, aby 'pr'zypadające od nich tak za
ległe, jak i przyszłe świadczenia, które ~tanowią dochód z nie
ruchomości, uiszczały ' do rąk zar,żądcy. W wezwaniu należy 
uprzedzić, że' uiszczenie do' rąk dłużnika będzie bezskuteczne 
w st0sunk,u do ' wierzyciela. 

Art. 935. § 1. Zarządca zajętej ,' nieruchomości obowiązany 
jest wykonywać czy'nności pótrzebn~ do prowadzenia prawidło
wej gospodarki. Ma on prawo pobierać zamiast dłtiż~j.ka wszel
kie pożytki z nieruchomości, spieniężać Je w granica,ch zwykłegG 
zarządu oraz prowadzić sprawy, które przy wykonywaniu takiego 
zarządu okażą się potrzebne. W~ sprawach wynikających z zarzą
du nieruchomością zarządca może pozywać i być pozywany. 

§ 2. Zarządcy wolno zaciągać tylko takie zobowiązaniia, które 
mogą być zaspokojone z dochodów z nieruchomości i są gospo
darcw uzasadnione. 

§.3. , Czymi'ości przekraczające zakres zwykłego zarządu 'za
rządcarroże wykonywać tylko za zgodą stron, a w jej braku -
za zezwol eniem sądu, który przed wydaniem postanowienia wy
słucha wierzyciela, dłużnika i " zarządcę, chyba że zwłoka grozi-
~~s~od~ , 

Art. 936. Zarząd nie ma wpływu na umowy najmu lub 
dzierża wy obowiązując;e w chwili j~gO ustanowienia. Zarządcy 
wolno jednak: wypowiadać tego rodza ju umowy z zachowaniem 
obOWiązujących przepisów oraz zawierać umowy na czas przy
jęty' przez zwyczaj miejscowy. Do wydzierżawiania nieruchomo
ści wymagana jest zgoda stron, a w jej braku ' - zezwolenia 
sądu. 

Art; 937. § 1. Zarządca składa sądowi w wyznaczonych ter
minach co najrpniej raz w roku oraz po ukończeniu zarządu spra
wozdania ze swych c.zynności, jak również udokumentowane spra-
wozdania rachunkowe, ' 

§ 2. Sąd ,po wysłuchaniu wierzycieli, dłużnika i zarządcy 
oraz po rozpatrzenlU sprawozdań, a zwłaszcza przedstawionych 
w nich pozycji rachunkOWYCh, zatwierdza sprawozdania zarządcy 
albo odmawia ich zatwierdzenia w całości lub w części. 

Art. 938. § 1. Zarządca jest odpowiedzialny względem wszyst
kich uczestn ików· za l'lal eżyte pełnienie swych obowiązków~ 

§ 2. Zarządca, ktÓry bez usprawiedliwionej przyczyny nia 
złożył w oznaczonym terrr.inie przepisanego sprawozdania lub 
nie wykonał innych przez sąd wydanych poleceń, może być ska
zany na ~rzywnę. 

Art.. 939. § 1. ZCirząoca może żądać wynagr,odzenia oraz 
zwrotu wydatków, które w związku z" zarządem pon i ósł z ,włas-, 

nych fundusz0w. Wysokość wynagrodzep.ia" sąd określi odpowied-
nio do nakładu pracy i dochodowości nieruchomości. 

§ 2. Jednakże zarządcy, który jest dłużnikiem, nie należy się 
wym,grodzenie; może on tylko pokrywać z pożytków z nierucho
mości naj konieczniejsze po trzeby własne i rodziny w rozmiarze, 
jaki oznaCzy sąd, o,raz swoje wydatki związane z zarządem. 

§ 3. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. 

§ 4. Roszczeń o wynagrodzenie za sprawowanie zarządu 

i o zwrot poniesionych w zwiąZku z zarządem wydatków nia 
można dochodzić powództwem. Zarządca -,traci roszczenia, jeżelI 
ich nie zgłosi! w ciągu miesiąca po ustąpieniu z zarządu lub pó 
jego ustaniu. 
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ATt. 940. Z ' dochodów z nieruchomości zarządca pokrywa 
w następując,ej kolejności: , 

l) koszty egzekucji wraz ze swoim wynagrodzeniem oraz zwrot 
własnych wydatków; 

2) bieżące należnoŚci pracowników zatrudnionych w nieruch.o
m.oś~i lub , w przedsiębiorstwach znajdujących się na niej 
i należących do dłużnika; 

3) bi.eżąco przypadające w toku zarządu alimenty przyznane wy
konalnym wyrokiem sądowym od dłużnika. Uprawnienie to 
nie przysługuje członkom rodziny dłużnika pozostającym 

z nim we wspólnym gospodarstwie domowym' w chwili 
wszczęcia egzekucji: 

4) bieżące n,ależności podatkowe z nieruchomości oraz bieżące 

należności ' z tytułu ubezpieczenia społec=?,nego pracowników 
wymienionych w pkt 2; 

5) wbowiązania związane z wykonywaniem zarządu; 
~) należhości z tytułu ubezpieczenia nieruch.omości, jej przyna

leżności i pożytków. 

Art. 9U. Nadwyżkę d,ochodów po pekryciu wydatków wy
mienio'nych w artykule pop,rzedzającym za czas od dnia przej
ścia własno§ ci nieruchomości na nabywcę zarządca , składa do 
depozytu sądowego. Nadwyżkę dołącza się do ceny, która będzie 
uzyskana za , nieruchomości. Jeżeli egzekucja ulega umorzeniu, 
nadwy±kę tę otrzymuje dłużnik. 

Rozdział 3. Opis i oszacowanie 

Art. 942. Po upływie terminu określonego w wezwaniu dłuż,

nlka do zapłaty długu komornik na wniosek wierzyciela dokonuje 
opisu i oszacowania zajętej nieruchomości. 

Art. 943. § 1. Przy wniosku o dokonanie opisu I ' oszacowa
nia wierzyciel powinien: 
l) złożyć wyciąg -a w razie potrzeby odpis księgi wieczystej 

alb.o zaświadczenie 'sądu wystawione na podstawie zbioru 
dokumentów pr'owadzonego dla nieruchQmości, zawierające 

wskazanie jej właściciela -i wykaz ujawnionych w tym zbio
rze obciążeń, jeżeli zaś nieruchomość jest objęta ewidencją 

gruntów i budynków - także wyciąg z ich rejestru; 
~) wskazać miejsce zamieszkan ia uczestników postępowania. 

'§ 2. Jeżeli nieruchomoś~ nie ma księgi wieczystej, w'ierzy
ciel powi'nien złożyć inny dokument stwierdzający własność 

dłużnika. 

§ ,3. Dokumentów wskazanyCh w· paragrafie poprzedzającym 
może żądać od . właściwych organów także komornik. 

Art. 944. Jeżeli nieruchomóść stanowiąca przedmiot egzeku
cji podlega przepisom ustawy o gospodarce terenami w miastach 
i osiedlach, k.omornik przed przystąpieniem do jej .opisu i .osza
cowania wzywa prezydium poWiatowej (miejskiej', dzieinic.owej) 
rady narodowej do oświadczen.ia w terminie trzech miesil~c:lt· od 
doręczenia wezwania, czy ' wykona prawo pierwokupu. Jeżeli od.,. 
powiedź prezydium b~dzie przecząca lub decyzja nie będzie po
dana do. wiadomości komornika przed upływem wyznaczon·ego 

, terminu', 'prawo pierwokupu wygasa i w dalszym toku egzekucJi 
lilie będzie uzwględnione. Na skutek ostatecznej decyzji o wyko
naniu prawa pierwokupu, doręczonej komornikowi w wyznaczo
nym terminie, sąd ustali cenę 'nabycia_zgodnie z przepisami 'usta 
wy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach, z tym ' jednak · 
zastrzeżeniem, że cała cena będzie od razu płatna. Postanowienie 
o ustaleniu ceny ma skutki przybicia. Postanowien ie to doręcza 

-się wierzycielowi, dłużnikowi i Skarbowi Państwa; przysługuje na 
ni,e' , zażalenie. ' Do ceny nabycia stosuje się odpowiednio art. 967. 

Art. 945. § 1. O termini'e opisu i oszacowania komornik za
wiadamia znanych mu uczestników. 

§ 2. Komornik wzywa ,ponadto przez ,obwieszczenie publicz
ne w b~dynku sądowym i w lokalu prezydium właściwej rady 
narodowej .uczestników·, o których nie ma wiadomości, oraz inne 
osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmio
tów ra:zem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły: 
swoje prawa. 

§ ,3. Zawiadomienia I obwieszczenia powinny być' dokonane 
nie później niż na dwa tyg'odnie przed rozpocz-ęciem .opisu. 

Art. 946. § 1. Na wniosek . wierzyciela ' lub dłużnika, zgł.oszo

ny nie później niż podczas .opisu ' i oszacowania, jak również 
z urzędu m.oże być wystawi.ona na licytację wydzielona ' część 
zajętej nieruchomości, której cena wywołania wystarcza na za
spokojenie wierzyciela egzekwującego. O wydzieleniu rozstrzyga 
kom.ornik po oszacowaniu nieruch.omości. Wystawienie na licyta
cj ę wydzielonej części nierucho'mości rolnej może jednak nas tąpić 

tylko po zasięgnięciu opinii właściwego do spraw rolnych organu 
prezydium powiatowej (miejskiej, dzieln icowej) rady narodowE'j 
.i tylko wtedy, gdy pozostała dłu'::nikowi część tej nieruchomości 

odpowiada podstawowej normie obszarowej. 
§ 2. Na postanowienie sądu przysługu~e zażalenie. 

§ 3. W razie wydzielenia części, dalsze postępo·wanie co do 
re'szty nieruchomości będzie zawieszone do czasu ukończenia licy
tacji wydzielo,nej części. 

Art. 941. § 1. W protokole opisu i oszacowania komorpik 
wymieni: , , 

l) ozna,czenie nieruchomośc i, jej graniCE;, a w miarę moźności 

jej obszar oraz oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru do
kumentów; 

2) budowle i inne urządzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia 
gospodarczego oraz przynależności nieruchomości, jak rów
nież zapasy objęte zajęciem; 

3) stwierdzone prawa i obciążenia; 

4) umowy ubezpieczenia; 
5) osoby, w których posiadaniu znajduje się ' nieruchomość, jej 

przynależności i pożytki; , 
6) sposób korzystania z nieruchomości przez d'lu żnika; 
7) oszacowanie z podaniem jego podstaw; 
8) zgłoszone prawa d.o nieruchomości; 

9) inne szczegóły istotne dla .oznaczenia lub .oszac.owania nie
ruchomnsci. ' 
§ 2. Rnzporządzenie Ministra Sprawiedliwości ok reśli szcz~gó

łowy sposób przeprowadzenia opisu i oszacowania nierucho-
mości. ' 

Art. 948. § 1. Do oszacowania komornik powołuje jednego 
lub kilku biegłych: 

§ 2. W oszacowaniu 'należy pojać osobno wartość nierucho
m.ości, budowli i innych urządzeń , przynależności i pożytkóV{ 

oraz osobno war·tość całości , jak również wartość części nil'ru
chomości, która w myśl art. 946 została wydzielona celem wy
stawienia oddzielnie na licytacj ę. Wartości powyższe należy po
dać tak z uwzględnieniem, jak i bez uwzględnienia praw, które 
pozostają w mocy 'bez zaliczenia na cenę na bycia, oraz wartości 
praw nie określonych sumą pieniężną obciążających nierucho
mość, w szczególności świadcze r'l z tytułu takich praw. 

Art. ,949. Jeżeli 'zostały zgłoszone prawa osób trzecich do 
nieruch.omości, bud.owli lub innych urządzeń , przynależności lub 
pożytków albo gdy rzeczy takie znajdują się we władaniu osób 
trzecich, oznacza się oso.łmo wartość rzeczy spornej, nsobno war
to~ć całości po wyłączeniu tej rzeczy, wres,zcie oso bno wartość 

c" łości tak z uwzględnieni em" jak i bez uwzelędnienia oraw, 
które pozostają.)N mocy bez zaliczenia na cenę nabycia , oraz 
wartości praw nie określonych sumą p ien iężną, obciążaj " tych 

nieruchomość, w szcz'ególności świadczeń z tytułu takich praw. 
Art; 950. Termin do zaskarżenia opisu i oszacowa-nia liczy 

się od dnia jeg,o uk.ończenia. Na postanowie'n ie sądu przyslu~uje 
zażalenie. 

Art. 951. Jeteli w stanie n,ieruchomości pomiędzy sporzlldze
niem opisu i oszacowania a terminem licytacyj nym zajdą istotne 
zmiany, może nąstąpić dodatkowy opis i osza~owanie. 

Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji 

Art. 952. Zajęta nieruchomość ulega sprzedaży przez licyta- , 
cję pu'bliczną. Termin licytacji nie może być wyznaczony wcześ
niej niż 'po upływie miesiąca po uprawom ocnieniu się opisu 
1 oszacowania, ani też przed uprawom.ocnieniem się wyroku, na 
~odstawie którego wszczęto egzekucję .. 

, ' 
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Art. 953.§ 1. Kom~rnik ogłosi o licytacji prz"ez publiczne 
()bwieszczenie, w którym wymienia :, 
l) nieruchomość, która m", :być sprzedana, ze w~kazaniem miej

sca jej pOlOzenia i przćZnaczenia gCk4)ąaarczego, imienIa 
i l)azwiska dłużnika wraz z . podaniem księg i wieczystej 
i m iejsca jej przechowania lu b z oznaczeniem zbioru doku
mentów i sądu, w kfórym , zbiór ten jest prowadzony; 

2) czas i miejsce licytacji; 
3) sumę . oszacowan'ia i cenę· wywołania; 

4) wysokość rękojmi, jaką licytant przystępujący do przetargu 
powin ien !łożyć, z zaznaczeniem, że ręl~ojmia powinn3 być 

złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej tan
ków uprawnionych ' według prawa bankowego, zaopat : 2.0 n ej . 
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego 

wkła,c1u stosownie do prawomocneg;o posta'nowienia sądu 

o utracie. rękojmi ; 

5) czas, \v którym w ciągu dwóch tygod'ni przed licytacj ą wol
no będzie oglądać nieruchomość oraz przeglądać w sądzie 
akta postępowania egzekucyjnego; 
ponadto w obwieszczeniu należy podać: 

6) wzmiankę, że prawa osób trzec ich nie będą przeszkorlą do 
licytacji i przysądzenia wla:sności na rzecz nabywcy bel ' za
s trzeżeń , jeżeli osoby te prże<l rozpoczęciem p rzetargu nie 
złożą d owod u, iż wniosły powództwo o zwolnienie nierucho
mości l ub przę.dmiotów razem z nią żajętych od egzekucji 
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące eg2-e
kucję; 

7) wyjaśnienie, że użytkowanie, służebn o§ci i prawa dożywotni
k a, j e żeli n ie są ujawnione w księdze \'vi eczystej lub prz~z 
zło·żenie dokumentu do zbioru dokum'entów i nie z',)Staną 
zgłoszon~ najpóźniej na trzy d ni przed rozpoczęciem IL:vta
cji, nie będą uwzględn i one w' dalszyir) toku egzekucj i i wy
gasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przy
sądzeniu własności. 

§ 2. Jeżeli możliwość nabycia nieruchomości za l eży od ze
zwolenia organu państwowego lub od wykazan ia wymaganych 
"k walifi lc acji nabywcy, w obwieszczeniu o licytacji należy ZClZn<I
czyć, ' że osoby, które nie przedstawią potrzebnego zeż,wolenia 
lub zaświadczenia ' o posiada:;liu. kwalifika cji, nie ' będą ' mogły 
uczestr.iczyć w przetargu. W O'twieszc.zeniu o licytacji nale~y 
podkreślić, j a~ie zezwolenie hlb zaświadczenie jestwym agan;. 

§ '3, .leżeli · na licytację została wystawiona wy;lzielona cz~ść 
nieruchomości rolnej, w ob~ieszczeniu '0 licytacji należy zazna
czyć, że w przetargu będą mogły uczestni c2:YĆ tylko osoby. od
:powiad'ające warunkom wymaganym od nabywcy w wYP'ldku, 
gdy wskutek przeniesienia własności nieruchomości rolnej lub 
j ej części następuje pOdział gospodarstwa rolnego~ 

Art. 954. Obwieszczenie o licytacji doręcza się : 

1) uczestn ikom postępowania; 
2) wydziałowi finans owemu p rezydium powiatowej (miej skiej, 

d zieln icowej) rady naI"Odowej mie jsca położenia nieruchomo
ści oraz· organom ubezpieczeń spolecznychz wezwaniem , aby 
najpóźniej w terminie licytac ji zgłosiły zestawienie p ,}dat
ków I innych danin pUblicznych, należnych po dzień licy
tacji, pod rygorem utraty prawa dochodzen ia zaległych 

świadczeń od nabywcy. 

Art . . 955. § 1. Obwieszczenie o licytacji . nal~ży co najmniej 
lila miesiąc przed jej terminem ogłosić publicznie w J::ur:lynku ' 
sądowym i w lokalu miejscowej rady narodowej, a ' jeżeli n'ie
ruchomość oszacowana jest wyżej I" i ź na pięćdziesiąt t ysiecy 
złotych - także w dzie~iku poczytnym w dan~j miejscowości. 

§ 2. Na wniosek I koszt strony komornik może zarządzić 

ogIoszenie r6wnież w Inny wskazany prz~z nią s.posób. 
§ 3. W ogłoszeniu ' w dzienniku w ystarczy oznaczenie nieru

chomości, czasu i miejsca licytacji, . sumy oszacowania i ceny 
wywołania oraz wysokośc1 , rękojmi, jaką , licytant powinien 
złoży,ć~ 

. Art. 956. Jeże),! egzekUCja dotyczy jednej lub kilku n'ieru
chomości położonych w różnych okręgach . sądowych, obwieszcze-

nie wywiesza się ponadto we wszystkich właściwych . są-iach, 

a jeżeli obwieszczenie ma oyć. także ogłoszone w prasie', ogłasza 
się je w dZlennikac~ poczytnych w ~kręgacil tych sądów. , 

Art. 957. § 1. Z chwilą obwieszczenia Q l icytacji nierucho
mości rolnej przysługuje państwowYln jedrlOstkom organizacyj
nym, rolniczym spółdzielniom produkcyjnym i kółkoin rolni
czym oraz ich związkom aż do trzeciego dnia przed licytacją 

prawo przej ęcia nieruchomości wysŁawlonej na Hcy tac; ę na właS
ność w . cenie ,nie niższej od sumy oszacowania. Prawo rolniczych 
spółdzi~lni produkcyjnych i kółek , rolniczych .zależne je.,t od ., 
uprzedniego zezwolenia nadrzędrfej organizacji. 

§ ' 2. Jeżeli kilka organizacj i zgłosi wniosek o przejęcie, sąd 

rozs.rzygnie, której z · nich przyzn'ać pi erws~eństwo. 

Art. 958. § 1. PraWo przejęcia n ieruchomości ' na wlasno,ść, 

przewidziane w § l artykułu poprzedzającego, ma równie~ -
w kole j ności po organizacjach wymienionych w tym paragrafie.'''"
każdy współwłaściciel nieruchomościwystawiohej na licytaCję 

. posiadający Invalifikacj1 do prdw~dzenia gospodarstwa rOłoego 
i nie będący dłużnikiem osobistym. Przy ' wniosku o p rzejęcie 

' wnioskodawca powinien złożyć rękojmię, chyha że ustawa go od 
niej .zwaln ia. 

§ 2. J ezdi kilku współw!aścicieli zgłosi wniosek o przejęci~, 
pierwszeństwo przysługuje temu z nich, który .pracuje w go
spodarstwie rolnym obejmuj ą cym tę nieruchomość, ' Jeżeli w ta
k im gospo~arstwie pracuje kilku współwłaścicieli al bo jeże li ża

d en ze współWłaśc i cieli nie p racuje w gospodarstw ie rol'nym 
obejmującym tę nieruchomość, sąd pr!yzna pierwszeństwo temu 
z nich, któr,y daje najlepszą gwarancję należytego prowadzenia 
gospod arstwa rolnego. " . , 

Art. 959'. O pierwszeństwie p rzejp,cia nieruchomości w myśl 
dwóch artykułów poprzedzających rozstrzyga sąd, wydając po
st'anowienie ' o przybiciu. " 

Art. 960 .. Jeżeli nikt z p rawa przejęcia nieruchomości na 
podsta wie ti'zech artylniłów poprzedzających wcześniej nie sko':' 
rzysta albo jezeli przedmiotem egzekucji ,n ie jest nieruc':omość 
rolna, komor nik po dokonaniu obwieszc~eń p' zed'staw ia <,.'~ ta 's'ą
do\vLW n lz"e ' spcstrzezenia ńiedokfadności ' l~b wadliwośCi po-
stępO'wania sąd poleci ' komornjkowi iCh usuńięcie. ' ,, ' 

Art. 961. Na postanowienie sądu ~ydane ~skutek wni~~ienia 
skargi .na czynności komornika co do obw'ieszczeńia przysługuje 
zażalen4ę. 

Rozdzia.l 5. Wa.runki licyta.cyjne 

Art. 962. § 1. Przystępuj ą cy do przetargu obowiązany jest 
złożyć ręlwjm ię w wysoko ;ci jednej dziesią te j częśc i' sumy osza
cowa nia, 

§ 2. Rękojmię należy złożyć w gotówce albo w postaCi ksią
żeczłlli oszczędnościowej. 

Art. 963. Rękojmię .żłożoną przez lic ytanta, któremu u ;ł zie

lono ,przybicia, zatrzymuje się; pozos tałym lkytantomzwraca ' 
s ię ją niezwłocznie. 

Art. 964. § l. Nie składa rękojmi osoba, której przysługuje 
u jawnione w opISIe i oszacowaniu prawo. jeżeli jegO-- wart ość 

n ie jest niższa od wysokości rękojmi i, jeżeli do tej wysokości 
znajdu je ono pokr ycie ,w cen ie wywolania ' wraz , z , prawami 
stwierdzonymi,' w opisie i oszacowaniu, . korzystającymi z pierw· 
szeństwa przed jej prawem. 

§ 2. Jeżeli w ' warunkach przewidzianych w paragrafie po
przedzającym wartość prawa je st niższa od \vysokości rękojmi 
albo feż prawo znajduje tylko ' częściowe pokr~cie w cenie ";;y
wołania, wysokość rękojmi obniża się w p ierwszym wypadku , 
dQ różnicy między pełną rękojmią a wartością prawa, 'w , dru
gim Zaś wypadku do części wartości prawa nie pokryte j w cen ie 
wywohmia. 

Art. 965. Najniższa suma, za którą nieruchómość można na
być na pierwszej licyta'cji (cena: wywołania), wynosi trzy czwarte 
sumy oszacowania. 
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Art. 966. Suma przypadaj ące. w chwili zajęcia na podstawie 
umowy ub2zpieczenia dłużnikowi, prz(!<:iwko któremu toczy się 

~stępowanje , egzekucy jne, przechodz~ {,a nabywcę i to również 
,w części nie pOdlegającej zajęciu. O SUIrl~ tę podwyższa się cenę 

n aby cia. 
Art. 967. Po uprawomocnieniu SIę postanowienia o przybiciu 

ląd wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w 
ciągu dwóch tygodni o/o,trzymar.ia wezwania złożył do depo
zytu sądowego cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w 
gotówce. Na wniosek nabywcy sąd , może oznaczyć dłuższy ter
min uiszczenia ceny nabycia, nie przekraczający jednak trzech 
miesięcy. 

Art. 968. § 1. Nabywca może zaliczyć na poczet ceny własną 
wierzytelność lub je j część, jeżeli znajduje , ona pokrycie 'w ce
nie nabycia. 

, § 2. Za zg,~dą wierzyciela, którego wierzytelność znajduje 
pokrycie w cenie nabycia, ~abywca może tę wierzytelność za
liczyć na poczet ceny. Zgoda wierzyciela powinna być stwier
'dzona ' dokumentem z podpisem ' urzędo»,o ,-poświadczonym lub 
wyrażona do protokołu sądowego nie później niż w terminie, 
w którym nabywca ma obowiązek uiścić cenę nabycia. 

Art. '969. § 1. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie wa
runków licytacy jnych co ,do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skut
ki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się, Następ

stwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje za
żalenie. 

§ 2. Od nabywcy nie składającego rękojmi, który nie wy
konał warunków licyta,cyjnych, ściąga się rękojmię w trybie 
egzekucji należności sądowych. 

§- 3. Z rękojmi utraconej przez nabywcę lub od niego ściąg
niętej pokrywa się koszty egzekucji związane ze sprzedażą, a resz-
tę przelewa się na dochód Skarbu Państwa. ' 

Art. 970. Po uprawomocnieniu się postanowienia stwierdza
)ącego wyga~nięc:e przybicia wierzyciel może żądać wyznaczenia 
pOnownej licytacji. 

Ar~. 971. Nabywca n ie może żądać unieważnienia nab ycia 
ani zmniejszenia ceny z powodu wad n ieruchomoś.ci ,lub przed
miotów r azem , z nią n abytych. 

Rozdział 6. Licytacja 

Art. 972. Licytacj a odbywa się publicznie w obecności i pod ' 
nadzorem sędziego. , 

Art. 973. Po wywołaniu licytacji komornik poda je do wia-
domości obecnych: 

1) przedmiot przetargu; 
2) cenę wywołania; 
3) sumę rękojmi; 

4) termin uiszczenia ceny nabycia; 
5) ciążące na n ieruchomoś c i zaległości w podatkach państwo

wych oraz , innych daninach public:mych , jeżeli wysokość 

t ych sum jest zgłoszona , z' wyjaśnien iem , które z nich obcią
żają na bywcę bez zalicze nia na cenę nabycia; 

6) prawa obcią żające nieruchomość , które będą utrzymane W 

mocy z zaliczeniem i bez zaliczenia na cenę nabycia; 
7) wynikające z akt zmiany w stanie fa'ktycznym i prawnym 

nieruchomośc i, jeżeli zaszły po jej opisie i oszacowaniu: 

Art. 974. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość według 
stanu objętego op isem i oszacowaniem z ' uwzględnieniem zmian 
p odanych do wiadomości przez komornika na terminie licytacyj 
nym. 

Art. 975. Jeże li ma być sprzedanych kilka nieruchomości lub 
kilka części jednej nieruchomości, d łużnik ma prawó wskazać 

kolejność , w jakiej ma być przeprowadzony przetarg poszczegól
n ych nieruchomości lup części. 

Art. !:l76. § 1. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik , 

' komornik, ich maiżonIrowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz 
osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, 

który nie wykonał warlAnl<'Aw poprzedniej lic'ytacji, osoby, które 
mog'ą nabyć nieruchomość tylko za · żezwoleniem organu pań

stwowego, a zezwolenia tego nie pn,eds lawily, oraz, jeżeli mo
żliwość , nabycia nieruchomości zależy od wykazania pewnych 
kwalifikacji nabywcy, osoby, które nie przedstawiły zaświadcze
nia, że mają wymagane kwalifikacje. 

§ 2. S tawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia 
przetargu. 

Art. 977. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno 
być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczo

nym , Podpisy na pełnomocnictwach udzi210nych przez jednostki 
gospodarki uspołecznionej oraz na pełnomocnictwach udzielo
nych adwokatom nie wymagają poświadczenia. 

Art. 978. § f. Przetarg odbywa si'ę ustnie, 
§ 2. Postąpienie nie może wynosić mniej n i ż jeden procent 

ceny wywołania, z żaokrągleniem w,zwyż' do ,pełnych dz iesięciu 

złotych. 

§ 3. Zaofiarowana cena , przestaje wiązać, gdy inny licytant 
zaofiarował cenę wyższą. 

Art. 979. § 1. Jeżeli w tym samym postępowaniu. ma być 

sprzedanych kilka nieruchomości lub kiika części jednej nieru
chomośc i i jeże li za te, które już zostały sprzed ane, osiągnięto 

cenę wystarczającą na zaspokojen ie należności wierzyciela egze- , 
kwującego I i kosztów egzekucyjnych , komornik wstrzyma prze- , 
targ pozostałych nierilchomości lub ich części. 

§ 2, Jeżeli przy podziale sumy uzyskanej za sprzedane nie
które tylko nieruchomości lub niektóre części n ieruchomości 

okaże się , że n ależność wierzyciela i k'oszty --egzekucji istotnie 
znaj dują w tej sumie pełne pokrycie, egzekucję co do pozosta:" 
łych n ieruchomości lub części nieruchomości na l eży umorzyć. 

Art. 980. Po ustaniu postąpień komornik, uprzedzaj ąc ' obec
nych , że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą 
przyjęte , obwieści trzykró,tnie ostatnio zaofiarowaną cenę, zam
kn ie przetarg i wymieni lfcytanta, który , zaofiarował najwyż~ 
szą cenę. 

Art. 981. Jeżeli należność wierzyciela będzie qiszczona wraZ 
z k osztami prze d zamknięciem przetargu, komornik umorzy ' .egze
kucję, 

Art. 982. § 1. Jeżeli na licytacj i -nikt n ie przy s tą pił do prze
targu , a przedmiotem egZekucji jest nieruchomość rolna , pań
stwowe jednostki organiz;; 9yjrre , rolnicze spóidzie lnie prOdukcyj 
ne , kó~ka rolnicz-e oraz wspó łwłaściciel nieruc'aomości wystawio
nej na licytację posiadający kwa lifikacje do prow :ldz('nia gospo- , 
darstwa rolnego i nie będący dłuż.ikiem oS0 bis l ym mają -c 

Z pie rwszellstwem przewidzianym wart. 957 i -9:)8 - prawo 
przejęcia nieruchomości na własność w cenie nie niższej od tr.zech ' 
czwartych sumy oszacowania. 

§ 2. W'niosek o przejęcie n ieruchomości należy zgłosić w 
ciągu tygodnia od licytacji, składając równocześnie rękojmię, 

chyba że ustayva wnioskodawcę od niej zwalnia. 

Art. fJ83. Jeżeli nikt nie zgłosił wniosku o przejęcie n ieru
chomośc i w myśl artykułu poprze dza j ą ceg0 albo przedmiot egze
kucji nie jest ni eru c homością ro lną, komornik na w ni osek wie
rzyciela wyznacza drugą licytację , n3. której ce na wywolania 
stanowi dwie trzecie sumy oszacowania. Cena ta jest najniższa , 

za którą można naby ć' n ', eruchomość. 

Art. 984. § 1. Jeżeli r .~wnież na drugiej licytacji nikt nie 
przys tąpi do przetargu , przejęcie n ieruchomości ,na własność 'mo
że n astąpić , w cenie nie ni ższej od dwóch trzecich części sumy 
oszacowania', przy czym prawo przejęc ia prz y sł ug uje wierzycie
lowi egzekwującemu i hipoteczm~mu onz wsp :'>łwłaścicielowi. 

Jeże li przedmiotem egzekucji jest ni eru chomość rolna, stosuje 
się art. 982 z wynikającą z nini ej sze'go prźepisu zmianą co do 
ceny przejęcia. W wypadku gdy . osoby okreś l one wart: 982 n ie 
skorzystają z prawa przejęcia n ieruchomości rolnej, prawo to , 
przysługuj e także wierzycielowi egzekwującemu ' i hipotecżnemu 
posiadającemu k walifikacje do prowad~enia gospodarstwa rol
nego. Art. 953 § 3~tosuje się odpowiednio. 
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.§ '2. ' Wnlesęk; .q przfd~"c1e nier~mOŚJ;:i . wierzy,~iel powi.
niel'l, zl.ażyć sądowi w dągu t~godnla pÓlicytacji, skiacrając ,j:ed
nocześ:nie ręl.Jjmię, chyba że ustawa,go {ld niej zwafnia. 

§ ą. Jeżeli kilku wie rzycieli składa wniosek o przejęcie, 

· p,ie.rws:zeilsb,v,o przysługuje tem,u, kto zaofiarował ' ·cenę wytszą, 
a przy równyclt . cenach -'- temu, czyja należnpść j-est większa. 

Art. 985. § 1. Jeżeli PQ. !1rugiej Licytacjj żaden z wie.rzycieli 
n ie przejął n,ieruchomości na własność, pcsięp':Jwanie egzekucyj:" 
ne umarza się i nowa egzeJmcja z tej nieruchomości może być 
wszczęla qopiero po upływie roku. 

S 2. . Jeżeli wniosek o wszczęcie nowej egzeku-cji złożono 

przed upływem trzech lat od daty drugiej licytacji, komor:nik 
dokona_ nowego opjsu i oszacowania tylko n.a wniosek wi~rzy
ciela lub dłużnik,;J . Diużpik ):Iloże złoż)' ć tal,i wniosek . przed ' 
upływelP dwóch tygodpi ud 'daty ponownego doręcze nia mu we z
wanią do zaplaty', '0 czym należ$' . go . upriedzlć przy doręczen iu 

Art.. 99'- jeżeli nabywca liie· ~'Ska p.nys.ądzenia. własności, 
należność pczypadająca na niego z t)ltu~\l zarządu będzi-e pokr)'
ta II: pierwszeństwem przed inn.Ymi jego zobowi.ąz.ańlami z kwot 
pieniężnych zł<lż<łuy,ch na pocz:-et ·ceRy p(na ręk.ojnhlą. 

Art. 995. Osoba, na rzecz której udzielono przybicia, UZ)l

skuje, . jeżeli wykona warunki Ucytacyjne, pr~wo 00 przysądze
nia 9cjw!tasności nieruch:omości. 

Art. 996. Pos-tanowienie o przybiciu, któ re zapa-dł'O , na po
siedZ'enru niejawnym, doręezasŁ-ę wrerzyeieIowi, diuinikowi, na-:
bywcy i 'os'OI!{l.ffi, które w roku licytacji zaskari-ył)' czynności 

związane z ' udz;i,elanićem przybid'a, jako też zarządcy, '~tóry ni:e 
jest dłużni'kiem, pos ~anowienie zaŚ o odmowie przybicia - wIe
rzycielowi, dł.uŻfiikow1 ' i licytantowi, który zaofiarował rrajwyż
sz-ą cenę . . 

. Art. 997. Na postanowienie sądu co do przybicia 
żażalenie. Póastawą zażalenia nie mogą być . till~ie wezwania. 

Art. 9[:6. Skargę na czynności komornLka w toku 
'do zamkl'lięcią . prze~argu . zgłasza si'ę us'inię sęd21iem u 

lic ·ta " . ' przepisów postępowania, które nie naruszają praw y cn az ' . . 

prZYSługuje 

1.lchybreoia 
skarżącego. 

nadzorują-

cem.u, który · natychmi<Jst ją rozstrzyga. . 

Rgzdział 7. Przyb-i~le 

Art. 987. P6 zamkn i ęciu przetargu sąd w osobie s·ędziegp. 

pod którego nadzorem odbywa się llcytaci,a, wydaje na posiedze- .. 
niu jawnym postanQ.wienie codo pł:zyb icia na rzecz , licytanta, 
który zaofiarował najwyższą cenę, po wysłuchaniu tak jego, jak 
i oh ecnych uczestników. 

Art.988.§ 1. P<Js.tanowi,en:ie ·o przybidu ogłasza się nie
zwłocznie po u:.kończeruu przetargu; ogłoszen ,ie mozIł,a jedmik 

· odroczyć naj dalej na ty dzień, jeże li zgłoszonO skargę, k tÓ!"e j na
tychmiastowe rozstrzygn ięcie nie jes t możliwe, jak również z in
nych w?żnych przyczyn, 

§, 2. J eżeli .skargi lub zażaleni6 wniesione w toku Po.stę

powan i'a egzek!,lcyjnego. nie s ą jeszcze ' prawomocnie rozstrzygnię
te, sąd' może wstrzymać wyda1łie ,postańowiellia 00 do u.dziele
n ia przybicia. 

Ar;. '989. Gdy przejęcie nieruchomości na własność ma na
stąpić po niedojściu do skutku d.rugie j licytacji', sąd udzieli przy
bicia na rzec~przejmuj ącego ' ilie rucho.::ność po wysłucl'laniu wIlio
sko.dawcy or az uczestników, jeżeli stawią się na posiedzenie. 

Ar.t.990. W postanowien iu o przybiciu wymienia się im.ię 

i n azwisko n abywcy, oznacreni€ nieruchomości, dat'ę przetargu 
i cenę n'lbycia. 

Art. 991. § 1. Sąd ' odmó\\fi przy bida z pow:Odu naruszenia 
przepisów postępowa ni a w toku Ucyta.cji, jeże'li uchyb~enia te 
mogiy mieć isto tny wpływ na wynik przetar .;u. 

§ 2. Sąd odmćwi również przybicia, j eżeli postępowanie 

podlegalo umOTZ2niu lub zawieszeniu albo j.eże li uczestn ik nie 
otrzymał zawiadomienia o licytacji, chyba że z tego powodu nie 
nastąpiło n 3.r .us.zenie jeg'o praw albo że będąc na licyta cji n:e wy:' 
stąpił ze skargą na to uchybienie. 

Ar:t. 992". Jeżeli sąd odmówi przybicia, komornik na wniosek 
wierzyciela wyznaczy j:,onowną licytację. 

Ar.t. 993. §, 1. Je:żeli przybicie n ie następuje niezwłocznie po 
ukończeniu przetargu, sąd na wniosek licytan ta , k tóry zaofiaro
wał najwyższą ce'nę , m 9że , w wypadku gdy za rzą Qcą jest dłuź
nik, odjąć mu zarząd i ' ustanowić' innego zarządcę. 

§ 2. Po przybiciu sąd . w yda zarzą c' zen:e, O którym mowa 
w paragrafie' 'poprze dzaj ącym , na w niosek na':3ywcy lub uczestni
ka postąpowan ia. -Nabywca moż~ być na wiasne żądanie usta
nowiony zarzą dcą, j eże li oprócz rękojmi z;o.żył w gotówce nie 
mniej , niż pią tą cz.ęść ceny nabycia albo jeżeli do t.ej wysoko
ści przysługuje mu 'prawo zaliczenia swej wierzytelności na po- ' 
czet. ceny nabycia. 

.§ 3. W razie wygaśnięcia skutków przy!:>icia bez równQ.cze
snego umorzenia egzekucji sąd wyda postanowie nie co do osoby 

· ~arządcy, jeżeli dotychczasowym zarządcą był nabywca. 

Rozdział 8. Przysądzenie wJascości 

Art. 998. § 1. Po uprawomocnieniu s ię przybicia wykona-
ni\! przez nabywcę warunków licytacyjnych lub postanowienia 
o ustaleniu ceny nabycia i wpła'Ceniu całej ceny przez Ska rb 
Państwa sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu w!.asnośc. 

§ '2: Na pbstanowi~nre co do przysądzenia wlaSll'oSci przy
sługuje zażalenie. Podstawą zażalenia nie mogą być uchybienia 
sprzed uprawomocnfenia się przy bicia. 

Art. 999. § 1. Prawomocne postanowIenie o przysądzeniu 

własl10ści przenosi wiasne.ść nieruchomo.ści na nabywcę . i , jest 
tytułem do uj awnienia na rzecz. naby'wcy' prawa własności przez 
wpis w ks iędze w ieczystej lub przez złożenie dokumentu do 
zbioru oraz tytułem egzekucyjnym do wprowadzenia nlPywcy 
w posiadanie nieruchomości. 

§ 2. Od chwili uprawomocnienia się"' posta'l1owien ia o przy:
są-dzeniu własności na. rzecz nabywcy należą do nieg-o p:;.;tytld . 
z nieruchomości. Powtarzające się dan iny publiczne p,z:.zypadaJą

ce z nieruchomości od dnia prawoIDOcn.ości · pos.tanowie.nia o' przy
sądzeniu własnąści ponosi nabywca. Świadczenia publiczno-praw
ne. nie powtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gd y ich 
płatność przypada w dniu uprawomocnienia się postanowienia 
o przysądzeniu własności lub po tym dniu. r 

§ 3. Przepisy paragrafu poprzedzającego nie uchybiaią prze.
pisompodatkowym. 

Art. I ll00. · § 1. Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia 
o przysądzeniu 'własności wygasają wszelkie p.r awa i skutki 
uj awnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. 
Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny 

. nabycia . z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach, o po
I dziale ceny uzyskanej z egzekucji. 

§ 2. PQzostają w rr:ocy bez potrącenia .ich wartości z ceny 
nabycia: ' 

1) prawa ciążące na nieruchomoś'ci z mocy ustawy; 
2) służebńQści ustanowione w związku z przebudową ustroju 

rolnego lub w . związku z wykonan:em narodowych phn6w 
gospod.arczyeh; 

3) s ł użebn ość drogi koniecznej ora·z służebność ustanowiona w 
zwi ązku z przekro'cze,niem gran icy p rzy wzno'szeniu budowli 
lub innego urz.ądzenia . . 

§ 3. Pozostają również w mo·cy uj.awnione przez wpis w ks ię

dze wieczystej luh_złożenie dokum entu do zbior u a'lbo nie u jaw·
nione w ten spos 5b, lecz zgłoszone n :J.j p ': źni ei na trzy dni przed 
terminem licytacji, użyt.kowanie, służebności i prawa dożywotni

ka, jeżeli przysługuje im pierwszeństwo p-rzed wszy;; Udmi hipo
tekami lub jeżeli n ieruchomość nie Jest hipoteka mi obciązQna 

albo jeżeli wartość użytkowan i'a, służebności i praw d"żywotn lka 

zn3jduje pełne pokryc.i.e w cen ~e n ?bycia. Jednakże w wYP2.dku 
os tatnim wartość tych praw hędzie za liczona na ce nę nabycia. 

." f 
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Art. 1001. Na wniosek właściciela nieruen,omQści wł;idnącej, 

zgłószony najpóźniej na trzy dni ,przed terminem licytacji, sąd 
może zarządzić, że służebność gruntowa, -która nie znajduje peł- ' 
nego pokrycia w cen ie nabycia, będzie utrzymana w mocy, jeżeli 
jest dla nieruchomości władnącej konieczna, a nie obciąża w 
sposób istotny wartości nieruchombści obciążonej. 

Art. 1002. Z chwilą upraw omocnienia się postanowienia 
o przysądzeniu wła'snuści nabywl:a ' wstępuje ,,; prawa i '~o'oo
wiązki dłużnika wynik3jące ze stosunku najmu i dzierżawy sto
sownie do przepisów prawa normujących te stosunki w wypad
ku zbycia rzeczy wynljętej t:u ti wydzierżawionej. 

Art. 1003. § 1. Prawomocne postanowienie o - przysądzeniu 
własności wraz z planem podziału s'ulny użyskanej z egzekucji 
jest tytułem ,do wykr~ślenia w księdze wiec'zystej lub w żb iorze 
dokumentów wszelkich praw, które według 'planu podziału wy-

- gasIy'; ' 
. § 2. Na podstawie samego postanowienia o przysądzeniu 

własności "";ykreśla s ię - wszystkie- hipoteki obciążaj ące nierucho
mość, jeżeli w pos tanOwieniu stwierdzono zapłacenie przez na

, bywcę cal ej ceny nabycia gotówką. 

Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nicruchomośeł 

oraz użytkowan'ia wieczystego 

Art. 100·1/ Do egzekucji z ułamkowej części nieruchomości, 

jak r jwn ;eż do egzekucji Z. użytkowanIa wieczystego, stosuje 
s ię odpowiednio, przepi sy o egzekucji z nieruchomości z zacho
waniem przep:s : VI poniższych. 

Art. 1005. O zajęciu uł2,mkowej części nieruchomości ko- ~ 

mornik zawiadamia także pozostałych współw łaścicieli, a o za
jęciu użytkowania w:eczystego także właściciela nieruchomości 
oraz wlaściwy organ gospodarki komunalnej. 

Art. 1006. § 1. J eżeli przedmiotem egzekucji jest użytkowa
nie w'ieczyste, zajęcie ooejmuJe użytkowanie wieczyste te- ' 
renu oraz zna j dujący się na · n im budynek- stanowiący wIasność 

Wieczystego użyt,kowntka wraz z , przyn"ależnośdami, a miano-
.. v.t ic ie: 

1) ruchomościami, będącymi własnośc!ą 'wieczystego użytkow

n ika, a pot rze:J.nymi do' korzystania z przedmiotu wieczyste
go użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, jeżeli pozo
stają z tym przedmiotem w faktycznym związku, odpowia
daj ącym temu celowi, oraz przym.leżnościami budynku sta. 
nowiącego whsność wieczystego użytkownika; 

2) prawami wynikającymi z umów ubezpieczen ia przedmiotów 
podlegając)'ch zajęciu, tudzież należnościami z tych umów 
już przypadającymi. 

§ 2. Zaj ęcie obejmuje także przedmioty wymienione w pkt 1 
paragrafu ~pnedzającego wprowadzone póżniej ODZ póżn iej 

wzniesione budowle i posadzone rośliny, jak również prawa 
z umów ubezpieczenia póżniej zawartych. 

Art. H107. Gdy przedmiotem zarządu jest ułamkowa część 

nieruchornoś~i, zarządca działa tylko w granicach uprawnień 
dłużnika jako współwłaściciela. 

Art. 1008'. Jeżeli - egzekucJę skierowano do użytkowania wie
czys tego, postępowanie ulega zawieszeniu, gdy' organ, który za
warł umQwę o ustanowienie uż,ytkowania wieczystego, wystąpił 
do prezydium powiatowej (miejskiej , dzielnicowej) rady narodo
wej o rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania i ode'bran ie 
terenu na podstawie właśc iwych przepisów. Egzekucja będz : e 

podjęta na wniosek wierzyciela lub uczestnika , ' jeże li decyzja 
o rozwiązaniu tej umowy i odebraniu t~enu nie zostanie wyda
na w ciągu sze ściu miesięcy od zawieszenia egzekucji. Gdy de
cyzja taka będz i e wydana i sŁanie się os tateczną, komornik umo
rzy postępowanie .egzekucyjne. 

A'rt. 1009. W razie skierowania egzekucji do ułamkowej q:ę
ści nieruchomości opisowi i oszacowaniu podlega cała . nierucho
mość. Sumą oszacowania t akier części jest odpowiednia część su
my oszacowania całej nieruchomości. 

Art. 1010. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest 'uiytkowanie 
wieczys;e, w protokole wymienia się kOl1cową da ~ę 'uży tkowania 
wieczystego oraz uj~wniony w ' księdze wieczj s Le j sposób korzy- ' 
stania z terenu przez wieczysteg-o użytkownika. 

Art. 1~1l. Jeżeli przedmiotem egzekuc ji Jest użytkowanie 
wieczyste, postanowienie, o prz ): sądzeniu tego prawa nie narusza 
ograniczonych "'-praw rzeczowych na nieruchomości powstałych 
przed jej oddaniem w użytkowanie wieczyste. 

Art. 1&12. ' jeżeli przedmiotem sprzedaży 3est ułamkowa część 
nieruchomości, pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości 

z ceny nabycia obciążenia tej części ułamkowej nieruchomości 
ujawniobe .przez wpis w księdze wieczyslej lub złożenie doku
mentu do zbioru oraz nie ujawnione w ten sposób, lecz zglo
szone najpóżniej na trz'y dni przed terminem licytacji, jeżeli zo
stały" uSlanQwione przed powstaniem współwlasnośc i. . ' 

Ar t. 1013. ' Postanowienie o przysądzeniu w;asności ułamko
wej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek 
wpisanych przed powstaniem współwłasności. 

DZIAŁ VII. EGZEKUCJA ZE STATKOW MORSKICH 

Art. 1014. Do egzekucji ze statków morskich wpisanych do 
rej estru okrętowego stosuje się odp-owiednio przepiSY , o egzeku
cj i z nieruchomości ze zmianami wskazanymi w artykułach po
niższych. 

Art. 11l15. Egze-kucja należy do komornika sądu, w którego 
okręgu statek żnajduje się w chwili wszczęcia egzekucji. 

Art. 1016. Do wniosku 'o wszcz'ici~ egzekucji wierzyciel po
winien dołączyć dowód, że statek jest wpisany do rejestru. 

Art. 1617. § 1. Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwa
nia do zapłaty komornik zarządzi przytrzymanie statku i usta
nowi dozór. 

§ 2. Statek jest zajęty z- chwilą przytrzymania. O zajęciu 

należy zawiadomić także dłużnika oraz właściciela, który nie 
jest dłużnikiem. 

§ 3, Do doZ/orcy stosuje s ię odpowiednio przepisy o egzekucji 
z rucho'ID<Jścl dotyczące dozorcy . 

,Art. 1618.0g10szenie o. wszczęciu ' egzekucji komornik wy
wiesi w budynku sądowym i umieści je w dzienniku poc1ytnym 
w danej miejscowości. 

Art. 1619. Obwieszczenie o licytacji należy przynajmmeJ na'" 
dwa tygodnie przed licytacją wywiesić w budynku sąd,owym 

oraz ogłosić w dzienniku poczytnym w danej ' miejscowości , jak 
również prz€słać terenowym organ{)in administ r acj i morskiej wła
ściwym dla portu, w którym statek się znajduje, oraz dla portu 
macierzystego statku w celu wywieszenia w tych por tach. ' 

Art. 10211. Egzekucja z udziału w statku należy do komornika 
sądu " w ,którego okręgu ' znajduje się port macierzysty statku.. 

Ari. 10~1. · Egzekucja ze statków nie wpisanych do rejestru 
okrętowego odbywa się według przepisów o egzekucji z rucho
mości. 

Art. 162)!. Egzekucja ze statku zagranicznego, znajdującego 

się na terytor ium Polski, odbywa s ię ,",:ed!ug przepisów działu ni
meJszego. W tym wypadku komornik zawiadamia o wszczęciu 

egzekucji zagraniczną władzę rejehrową. - . , 

DZIAŁ VIII. PODZIAŁ SUMY UZYSKANEJ Z EGZEKUCJ'I 

Rozdzia.ł l. Przepisy ogólne 

Art. 1023. § 1. Orga n egzekucyfny sp-orządza plan podziału 
pom iędzy wierzycieli sumy uzyskane j z egzekucji z nierucho-
mośc i . ' 

§ 2. p 'L1 n podziału powinien być spor~ądZ(my także wtedy, 
gdy suma uzyskana przez egzekucję z ruchomości , wynagrodze
n ia za pracę iub wierzytelnoś,ci i inn ych praw majątkowych nie 
wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli. 

Art. '1024. § 1. W planie podziału należy wymienić: 

' 1) sumę ~legającą podziałowi; 

I 

/ 
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~) . wierzytelności i prawa osób ucze~t'niczących W podziale; , 
3) sumę, Jaka przypada każdemu z uczestników podziału; 
4) . sumy, które mają być wypł'acone, jak również sumy, .które 

pozostawi~ się w , dep<J,zycie sądowym , ze wskFlzaniem przy~ 

czyn uzasadniających wstrzyrilanie ich wypłaty.; ' 

5) prawa, ujawnion'eprzez wpis w ksIędze wieczystej Jub złoże
nie dokumentów do zbioru, kt6re wygasły wskute~przysą-
dzenia Własności: ' , 

§ 2. Przy świadczeniach powtarzających się bieżące raty 
wierzytelności uwzględnia się w planie podziału, jeżeli stały ·s ię 

wymagalne przed datą sporządzenia planu: Odsetki i iilne , świad
czenia bieżące uwzględnia się w w'ysokości, do. jakiej narosły do 
Powyższego terminu. Nie doty~zy ta danin publiczny'ch przypa
dających z nieruchomości. 

Art. lU25; § 1. Należności przypadające od dłużnika ulegają 
zaspokojehiu w następującej kolejności: 

1) ' koszty egzekucyjne; 
2.) należności za - pracę, ,należności alirrientacifne ' oraz renty 

z tytułu odszkodowania za w:ywołanie choroby,niezdolności 
do pracy,kalectwa lub śmi8rci, jak również koszty ostatniej 
choróŁ1y i zwykłego pogrzebu dłużnika; 

------~----~~~~----~-

§ 4. Wykonan[e·' pHmu w CZęSCl dotkniętej zarzt,tta!lli nastąpi 
pouprawom.ocnieniu się ' poS'tanówienia sądu , 'chyba że ";zostałQ, 

' wstrzymane przez zabezpieczenie p owództwa w sporze , o us'liale
.nie nieistnieriia prawa; 

Rozdział !t , Podział ' sumy ' uzyskanej pne,ź egzekUCję 

z 'cWynagr,odzeniaza pra.cę 

Art. '1029-. § 1. Na, podstawi~ oświadczenia źakła'du ,pracey 
o , wynagrodz-eń4u dłuźnika oraz spisu wierzytelnoś~i i , ~raw osób 
uczestniczących w podziale komQnfik~j)orządzapl:an podzrału 

ustalając ; WA jakim pr'6cencie przy padFl na każ<;iego wierzycjela , 
udział w sumach ' potrąconych ., ka;\dorazowo przez .• zakład ppicy' 

!z wyń:,.grodzenia dłużnika , i wpłaconych ' komornikowi:' J:eż.eli zas 
komornik nie . może ' sporządzić planu , ,podziału ' napodstawie.- sa
meg o oświadczenia zakładu pracy,sporządz i go niezwłocznie 
złożeniu do. depozytu sądowego sumy pódlega·iącej p<Jd~iał,bwl. 

§ 2. Razem .z pla'nern p,odziału należy dorę.czyć odpisoświąd~ 
czenia., zakładu pracy o wynagrodz8nill ,dłużnika. 

f 

Art. 1033. W podziale sum ' m;yskanych w sposó b prze\v,jdzia-: , 

' 3) podatki i inne należności, do k tórych stosuje s;ię przepisy 
o zobowiązaniach pbdatkowych, wraz z dodatkiem za zwlokę • 

ny w artykule poprzeczającym oprócz . wierzyciela egzekwującego. 
uczestniczą : : wierzyciele -·składającY tytut" wykonawczy '1., dowo
dem doręczenia dłużnikow i wez~anla do zapłaty , wierzycielę; 
którzy uzyskali zabezpiećzenie powództwa, oraz wierzyciele, któ.,.. , i kosztami egzekucyjnymi;' 

4) opłaty za użytkow,anie wi8czyste ·terenów i opłatyzau,żytko

wanie budynków stanowiących "",łasność Państwa wraz z do
datkami . zazwłokę i kosztami 'egzekucyjnymi; 

5) należności z tytułu kredytó'w bankowych; 
6) należnośc i, które były zabezpiecżone hilJOtecznielub prawem 

zastawu albo korzystały z , us-tawow8go pierwszeństwa, 'oraz · 
prawa, które ciążyły nanieruchom'ości 'prz8d dokonaniem 
W księdze wieczyst8j wpisu o wszczęc-iu egzekucji lub pried 

" złożeniem , do zbioru dokumentów wniosku o dokogpnie t~
kiego wpisu; 

7) należn ości wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję; 
8) inne należności. " . ' 

§ 2. Po zaspokojeniu wszystkich naleźli ości uleg'ają zaspoko
leniu ~ry pieriiężn~ ~raz' gr,zywri.; .sądowe i , administracyj~e: ' 

§ 3. W równym stopniu z . należnością ulegają zaspokojeniu 
ods~tki ' i ,koszty pQstępow'anfa. Jednakże Z pierwszenstwa rów- , 
nego ~ należno'ścia~i czwartejkatego~'ii korzystają ()dsetki tylko 
za os tatni e dwa lata przed przysądzeniem wł asności, a koszty 
postępowania w wys,okości nie przekraczając8j dziesiątej części 

kapitału. Pozostałe odsetki i koszty zaspokaja się w kategorii 
siódm Eij . To samo dotyczy świad,czeń należnych dożywotnikowi. 

Art. 1326. § :1, Jeżeli suma objęta podziałem nie wystarcza 
na zaspQkojenie w całości wszystkiCh należności i praw tej sa
mej 'kat8gorii; naldności zalic~one w ' artykule , poprzedzaj ącym 
do kategorii szóst8] będą zaspokojone' w kol~j ności oqj'lowiadają
cej przysługującemu im p ierwszeństwu', inne zaś należności -
s tosunkowo' do wysokości każdej z nich. 

, § 2. Wjd;ieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszyst
kim na kosźty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu 
na sumę dłużną. 

Art. 1027. § 1. 'Q ' sporządzeniu planu podziału zawładamia 
się dłużnika i osoby uczes tniczące w podziale. 

§ 2. Z arzuty przeciwko planowi ' podziału można wnosić w 
,s i ąg u dwóch tygodni od daty,' ząwiadomienia do organu egzeku-
tyjnego, który go sporządził: ' 

§ 3. O zarzutach wniesionych do komornika rozs trzyga sąd. 

Art: 1028: § L, ~ Jeżeli zarźutów nie wniesiono w term inie 
prze'pisanym; organ ' egzekucyjny przystąpi do wykonania planu. 
Wnies ienie ' zarzutów wstrzymUje wykonanie planu t ylko w czę-' 
ści, której zarzuty dotycz ą . 

§ 2. ,Na skut'ek wniesienia zarzutów sąd po wysłuchaniu 

osób zaintere,sowanvch zatw:erdzi albo odpowiednio zm ieni ,plan. 
W postępowaniu ' tyni sąd ,' nie -rozpoznaje sporu ' co doiśtnienia 
prawa ob}ętggó planem podziaJu. ' ' 

, § 3. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie: 

rymprzysiuguje umowne prawo zastawu i którzy u'dO\\lodnili je' 
dokumentem 'publicznym lub prywatnym. z podpisem urzędowo. 
~świadczonym, " jak ró.wniei wierzy~iele , którym przys1uguje . 
ustawowe prawo zasta'wui którzy udowodnili ' je 'dokumentem, 

.j ~że li zglosili swe wierzytelności najpGźniej w .dniu złożenia do : 
depOzytu sądowego sumy ulegające j podział<JwL 

Art. 1031. KwotywY8gzekwowan~ i złożone' do depOzYtu są-
dowego komornik dzieli niezwłQc:znie w ustalonym poprz8dnio 
swsunkupro'centowym ' pomiędzy wierzycieli uczestniqących w 

', podziale, chyba że wskutek zmi.any ,podstaw .. podziału 'należy 

ustalić nowy .procept. Sumy przypadając;e. do\yypłatykomornik 
wypłaca; jeieli snie są niższe niż ,sto żlotycp, chyba że wierzy
telność nie, przekracza tejkwcity . . 

Art. .I032. , § l.N~lężnoś6 przypadaiącą :wierzyciel~wi nie ' 
mając8mujeszcze t'yŁułu wykonawcze'go pozos tawia się w depo':' 
zycie sądowym . 

§ 2. " Jeżeli w ciągu .. miesiąca po uprawomocnieniu s ię planu 
podziału w ie rzyciel nie , mający tytułu wykonawczego nie przed.,. 
stawi dowodu wytoczenia powództwa o zasądzenie mli roszcze
nia, traci p~awo do ,sumy pozostającej w depozycie. 

RO,zdział 3. ' Podział, ~umy uzyskanej przez egzekucję 
z ruchomości, wierzytelności l inny~b praw majątk'ow:"cb 

Art. 1033. § 1. Placn . podziału sporządza komornik niezwłocz
nie po złożeniu do depozytu sądowego sumy ulegającej podzia
łowi. 

§ 2. Jeżeli egzekucja prowadzona, jes t ' z wierzytelności ma.,. 
jących za przedmiot świadc'z811ia ... bieżące, stosuje się odpowied.,. 
nio art. 1029 § 1 i art. 1031. 

Art. 1 1l 3ł. Przepisy art. 1030 i 1032 stosuje s ię tak~e ,w post,ę

powaniu un'ormówanym w rozdziale 'hfniejszym. 

Rozdział ł. Podzia.ł :sumyuzyskaóej przez egzekucję 
z , nieruchomośoi 

Art. 1035. Plan podziałuśporządza si;j"d niezwłocznie po upra
womocn leni u się postanowien ia o przysądzeniu wŁasności nieru-
c~omokL . 

. Art. 1036. W podziale 'oprócz wierzyciela egzekwującego 

uczestniczą: wierzycieleskladający tytuł ' wykonawczy z dó~wo
dem doręczenia dłużnikowi wezwan ia do zapła,ty oraz wierzycie
le, któr,zy uzyskalL zabezpi.eczenie' powództwa, jeżeli zg,osili , się 
najpóŹlliej w dniu "uprawomocnienia się postanowienia o przy-' 
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sądzeniu własności" nier,uchomości, osoby, które przed zajęciem 

nieruchomości nabyły na niej prawa stwierdzone w opisie i osza
cowaniu lub zgłoszone i udowod-nione najpóżniej w dniu upra
womocnienia się postanowienia o przybiciu, pracownicy co do 
st~ierdzonych dokumootem należności za pracę, jeżeli zgłos i li swe 
roszczenia przed sporządzeniem planu podziału . 

Art. 1037. § 1. Jeżeli przy sporządzaniu planu podziału oka
że się, że nabywca uiszczając cenę, potrącił wierzytelność, która 
~ię w niej _nie mieści, sąd posta nDwieniem zobowiąże nabywcę 

do uzupełnienia ceny w ciągu tygodnia. Na postanowienie ,sądu 

przysługuje zazalenie. 
§ 2. W planie podziału sąd wymieni osoby, dla których przy- ' 

padająca od nabywcy suma jest p rzeznaczona . W tej części plan 
podziaiu ' stanowić będzie dla nich tytuł ,egze)wcyjny przeCiwko 

, nabywcy. 
§ 3. Wierzyciel, któremu przydzielono toszc,zenie przeciwko ' 

nabywcy, naby wa z mocy samego prawa hipotekę na sprzedanej 
, . nieruchomości. Ujawnienie hipoteki w księdze . wieczystej lub 

zbiorze d{lkumen tów następuje na wniosek wierzyciela. 

Art. l G38. Jeżeli hipoteka kaucyj na pie jes t w yczerpana i, mo
.że jeszcze służyć zabezpieczeniu wierzyciela, r eszta sumy pozo'
s tanie w depozycie 'sądowym aż do ustania stosunku prawnego, 
uzasadniającego korzystanie z hipoteki kaucyjnej. 

Art. 1039. , Jeżeli wierzytelność jest zabezpieczona na kilku 
nieruchomościach łącznie , wierzyciel powinien przed uprawomoc
:nieniem się postanowienia o przysądzeniu własności złożyć oświad.

czenie, czy i w jakiej wysokości żąda zaspokojenia z każdej ze 
sprzed;mych nieruchomości. Jeże li w powyższym terminie tego 
nie uczyni, a podzielona ma być suma uzyskana t ylko z jedne} 

- nieruchomości, jego wierzytelność będzie przyjęta do rozrachun
ku w całości; j6.żeli 'natomiast podział,owi podlegają sumy uzy
skane ze sprzedaży kilku łącznie obciążonych nieruchomośGi, " na ' 
wierzytelność łącznie zabezpieczoną przypadnie z każdej z .SClm 
podlegających podziałowi taka część, jaka odpowiada 'stosunkowi 
kwoty pozostałej po zaspokojeniu n,ależności z wyższym pierw
szeilstwem do ogólnej sumy tych kwot. 

Art. 1040. § 1. Sumę wydzieloną na zaspokojenie wierzy tel
nQści, której uiszczenie zależne jest od warunku zawieszającego 
albo od wyniku sporu~ w którym wierzyciel uzyskał 'zabezpiecze
'nie powództwa, pozostawia się w depozycie sądowym. 

§ 2. Suma wydzielona na zaspokojenie wierzyte lności zależ

nych od warunku rozwiązującego będzie wydana wierzycielowi 
bez zabezpieczenia. Jeżeli jednak obowiązek zabezpieczenia zwro
t~ ciąży na wie rzycielu z mocy istniejącego między nim a dłuż

nikiem' stosunku prawnego, sąd zarządzi złożenie wydzielonej 
sumy do . depozytu sądowego. 

TYTUŁ III. PRZEPISY SZCZEGÓLNE O EGZEKUCJI 

DZIAŁ 1. E\GZEKUCJA SWIADCZEŃ NIEPIENIĘZNYCH 

Art. 1041. § 1. Jeże li dłużnik ma wydać wierzycielowi rzecz 
ruchomą, k{)morn ik sądu, w Jktórego okręgu rzecz się znajduje, 
odbierze ją dłużnikowi i wyda wierZYCielowi. 

§ 2. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy .iezwłoczne fizyczne 
jej przejęcie nie jest możliwe, komornik wprowadzi wi erzyciela 
w posiadanie rzeczy ,zgodnie z przepisami .prawa cywilnego. 

Art. 1042. Jeżeli rzeczy odebrane j dłużnikowi nie można nie
zwłocznie wydać wiel'"zycielowi, k6mornik z łoży ją do depozytu . 
sądowego albo odda na przechowanie na koszt i niebeZp ieczeń
stwo wierzyciela. 

Art. 1043. Jeżeli rzecz należąca do dłużnika znajduje się we 
władaniu osoby trzeciej, która n ie zgadza się na jej wydanie, 
komornik zajmie roszczenie dłużnika o wydanie rzeczy. 

Art. 1044. Jeżeli wierzyciel żąda, aby odebranie ,rzeczy odby
ło si ę . w jego obecności, komornik zawiadomi go o terminie ode
brania , .a w razie .niestawiennictwa wierzyciela nie pr~ys tąpi do 
wykonania. 

Art. 1045. Jeżeli . komornik nie znalazł u dłużnika rzeczy lub 
dokumentu , które mają być odebrane, sąd na wniosek wierzy
ciela nakaże dłużnikowi, ,aby w yjawi!, gdzie one się znajdują, 
i aby zł;żył przyrzeczenie, że ' jego oświadczenia są zgodne 

-z prawdą. Przepisy dotyczące przyrzeczenia przy wyjawieniu ma
jątku stosuje· się odpowiednio. 

Art. 1046: § 1. Jeże li d użnik ma wydać nieruchomość lub 
'. . I 

śtatek albo opróżnić pom ieszczenie, komornik sądu, w którego 
okręgu rzeczy te się znajdUją, wezwie dłużnika do dobrowolnego 
wykonania t ego obowiązku w wyznaczonym stosownie do oko
liczności terminie; po -którego bezskuteczTly m up'fywie ' dokona 
czynności potrzebnych do wprowadzenia wierzyciela w posia-
danie. ,- ' , , 

§ 2 .. Przeprowadzając egzekucję, komornik usunie ruchomo
ści nie będąCe prz.edmiotem egzekucji ,i odda ; je' dłużnikowi,, - a w 
razie jego , nieobccn'ości pozos tawi je ' osoi:>ie dor oslej spośród jego 
domowników, gdyby z aś i to nie było możliwe, us tanowi dozorcę 

,o obowiązkach i prawach dozorcy ustanowionego przy za j ęciu ru
chomości i odda mu usunięte ruchomości na przechowanie na 
kosit dłużnika. 

§ 3. Jeżeli dłużnik na wezwanie dozorcy rzeczy nie odbie
rze, sąd na' wniosek dozorcy i po wysłuchaniu dłużnika zarządzi . 
jej sprzedaż. 

§ 4. Egzekucję , której przedmiotem jest opróżnienie , lokalu 
podlegającego przepisom pra wa lokalowego, prowadzi się -w try
bie administracyjnym. 

Art. "1047. § L ' Jeżeli dłużnik jest obowiązany ., do, złożenia 
oznaczonego oświad-czenia , woli, prawomocne orzeczenie sąd u zo
bowiązujące do złożenia oświadczenia zas tępuj e .oświadczenie 

dłużnika. 

§ 2. Jeżeli złożenie oświadczenia woli jest uzależnione od 
świadczenia wzajemnego ' wierzyciela, skutek wymieniony w pa
r-agrafie ' poprzedzającym pows'taje dopiero z chwilą prawomoc
nego nadania orzeczenitI klauzuli wyk,onalności. 

Art. l tl48. Jeżeli ujawn ienie na podstawie orzeczenia sądowe
io prawa wierzyciela przez wpis w księdze' wieczystej lub w re
jestrze albo przez ' zl ożenie dokumentu do zbioru wymaga po
przedniego ujawnienia prawa dłużnika , komornik na żądanie wie
rzyciela odbierze dłużnikowi ,dokum enty potrzebne do 'dókonania 
wpisu na rzecz dłużnika lub do zioże nia do zbioru i złoży je 
w sądzie właściwym do prowadzenia księgi wieczystej, rejestru 
lub zbioru dokumentów. 

Art. 1049. § 1. Jeżeli w samym tytule egzekucyjnym nie 
postanowiono, że w razie niewykonania przez . dłużnika w wy
znaczonym .terminie czyn pości, . którą może wykonać także i·nna 
osoba, wierzyćiel będzie umocowany cif) wykonania tej czynności 
na~ koszt dlużnika - ' s ą d, w którego okręgu' czynncść ma być 

wykonana, na wniosek ·wierzyciela wezwie dłużnika do jej wy
kon ania w wyznaczonym terminie, a po bezskutec,znym upływie 

terminu udzieli wierzycielowi umocowania do wykonania czyn
ności n a koszt dłużnika. Na żądanie wierzyciela sąd przyzna mu 
sumę potrzebną do wyko,n ania czynności. Na post;i1owienie śądu 
przysługuje zażalenie . 

§ 2. Przepisów 11l11leJszego artykułu nie stosuje się do czyn- ' 
ności polegających na świadczeniu rzeqy oznaczonych co' do 
tożsamośc i. 

Art. 1050. § 1. Jeżeli dlużnik ma wykonać czynność." której 
inna osoba wykonać za niego nie może, a' ,której wykonanie za
leży wyłącznie od jego woli, S<l d , w .którego okręgu czynność 
ma być wykonana, na 'wniosek wierzyciela po wySłuchaniu stron 
wyznaczy dłużnikowi termin d.o wykonania i zagrozi mu grzyw
ną na wypadek, gdyby w wyznaczonym terminie czynności nie 
wykonał. 

§ 2. Jeżeli wykonanie czynności wymaga wydatków pie
nię~nych lub dostarczenia materiałów, a obowiązek dostarczenia 
ich cią ży na wierzycielu, s ąd przystąpi do egzekucji' w myśl pa
ragrafu poprzed zającego dopiero po wykazaniu przez w ie rzyciela, 
że dokonał cz.)'nno$ci, od których zależy obowiązek dłużnika, 

:; 
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chyba że tytuł egzekucyjny zawiera w tym względzie innę za
rządzenie . . 

§ -3. Po bezskutec.z,nym ~pływie terminu w,yznac:wnego dłuż
nikowi do wykonania czynności, 'sąd na wniosek ' wierzyciela na-' 
łoży n :! dłużnika gf2yw nę, 'j jednocześnie wyznaczy nowy termin 
do wykonania czynności , z zagrożeniem surowszą grzywną. 

Art. ,ł 051. § l. Jeże li cil:użnik ma ohowiązek zaniechać pew
nej czynności lub nie przeszkadzać czynności wierzyciela, sąd, 
w któregoi()kr~gu dłużnik działał wbrew' 's>yemu .obowiązkowi, na 
wniosek wierzyciela p'o wysluchail.iu st,ron ·1 sŁwier:clzenIu, ie , 
dłużnik działa.! wbrew obowiązkowi, ,nal'oży 'na niego grzywnę. 
Tak samo sąd pos.tąpi w r azie dalszego wniosku wierzyciela. 

§ 2: Ponadto sąd może na wniosek _ wierzyciela zObowiąza,ć 

dłużnika, do ,z;abezpieczenia szkody, .gmżącej wierzycielowi wsku
tek dalszego ' działania dł'użnika ' wbre.w obowi'l?-kowi. W ~sta
now ieniu sąd może wskazać 'wysok.(i)ś(; i , eza~' trwania ,zalil~Zipie
czenia. 

§ 3. JeżeH w samym 'tytule egzekucyj n ym nie 'postanowio
no, z.ę w razie dokonania z'mia'lly sp~zeczne j z obowiązkiem d'uż

n ika wierzyciel będzie u:prawniony dousunięc'ia tej zmiany na 
koszt dłużnika,sąd na wn iosek wierzyciela po wysłuchani.u stron 
Ucpoważni wier,zf ,ciela do uSllnięci;a te j zmiany na 'kos~t dłużnika. 
Na żądanie wierzyciela sąd przyzna mu sumę .na ten .cel po
trzebną. W razie .oporu dłużnika sąd na wniosek w ierzyciela po
-leci komornikowi usunięcie 'oporu. 

Art. 1052. W jednym postanowieniu ' sąd może wym'ierzyc 
grzywnę nie wyższą niż' tysiąc p ięćset zlutych. Og6lna ·suma 
grzywien w: 'tej samej sprawie nie może przewyższać -pięćdzies : ę
ciu ot :> sięcy z:ot ych. W razie wy'konan ia czynności przez dłużn ika 

' lub umorzenia pos tępowania grzywny nie ' zapłac-one do tego 
czasu ulegają umcrzeniu . . 

Art. 1053. § 1. Wymierzając . grzywnę, sąd orzeknie ró~no
cźeśnie - na wypąde'k nieza'płacenia. jej dobrowolnie .~ ciągu 
t ygoodnia , od uprawomocnienia się, postanowienia - zamianą 

grzywny na areszt, l i czą c jeden dz'ień a'r esztu za ' sto pięćdziesiąt 
iłotych grzYwny, Ogólny czas trwania aresztu nie moze w t ej 
.samej sprawie przekroczyć sześciu miesięcy. 

§ 2. ·JeŻeli dłużnikiem , do którego skierowane było wezwa
nie sądu, jest 'Os'Oba prawna lUD inna '~organizacja, środkom 
przymusu podlega jej pracownik odpowiedzialny za niezastoso
w ariie się do wezwan ia, ~ gdyby ustalenie bkiego pracownika 
bYlo u tru dn ione , środkom przymusu poalega jej -k fe rownik. 

Art. 11i;;<I. § 1. J·eżelipostępowanie egzekucyj ne zostanie 
umorzone a lbQ dłuż. nik na skutek aresztu zg:osi gotOW'Oś 'ć wy
kon"n ia czy nnoś(;., sqd postanowi zW01111Ć ' gCl n iezwłcocznie i za
w iadomi Q t ym w.erzycie la. Dlużnikowi, k t,ry zg ios'ił gotowość 

w ykonani a l:z y nnośc" sąd stosownie do okoliczności wyznaczy 
termin do jej w ykon ': nia. 

§ 2. Gdy:by dłużn ik po, zwolnien Lu zwlekał z wykonaniem 
czynności, sąd 'na wnios"k w ierzyciela po wysłUChaniu s Lron ' 
zarządzi wykonanie aresztu do końca wyznaczonego poprzednio 
t erminu. 

§ 3. J eże l i ' dłużn ik zg lo sił się ponownie do wyko'nania czyn~ 
ności, sąd może odmów ić zwolnIenia go z aresztu przed upływem . \ 
oznaczonego czasu. ' 

Ad. 1055. Na postanowi,enie sądu co do wezwania dłużn ika 

do wykonania czynności, z ;1.grożen.la grzywną i jej zamiany na 
areszt , oraz co do za bez:pieczenia szkody w ierzyciela p-\Zysluguje 
zażalen ie . 

Art. 1056. ,§ 1. Areszt -wykonywa s ię przez osadzenie dłuż

nika w pomieszczen iu na ten cer' przeznacz-on ym; odd"l ielni e od 
osób pozbawionych wolności w trybie postępowania karn ego 
i ' ad minis tr acy jnego. ' Dłużnik powinien ' jednak podczas przeby
w ania w areszcie być według m'Ożn ości zatru dniony zarobkowo 
w granicach jego z.dolnoścl Z za,ro !J~u jego pokrywa się przede 
Wszys tkim koszty wykonania 'aresztu. 

§ 2. Jeżeli dłużnik nie przebywa w okręgu sądu , który wy
mIerzył grzywnę z zamianą 'na areszt, sąd ten zwróci się o wy· 
kona'nie aresztu do sądu powiatowego, w któreg'o okręgu dłuż· 
nik przebywa. ' 

§ 3. Koszty wykonania aresztu powi nny 'być pokryte z za
robków dł użnika. Wierzyciel obowiązany jest złożyć z góry ko
mornikowi sumę potrzebną na sprowadzenie dł użnika do miej
sca osadzenia i ' na wyżywienie g0 przez czas trwania przymusu; 
nie dotyczy to w ypadku, gdy wierzyciel korzysta ze zwolnienia 
od kosztów sądowych. 

Art. 1U57. § 1. Zarządzając wy'konimie aresztu, s ąd wydaje 
komornikowi nakaz na piśmie z odpowiednim uzasadnieniem. 
Wraz z przystąpieruem do wykonania nakazu komornik doręcza 
go d łużnikowi. 

§ 2. O wykonanie aresztu w stosunku do dłużnika pełnią
, cego służbę . wOjs.kową 'lub funkcjonar:iusza Milicji Ob:ywatelskiej 
sąd zwraca się do wł-aściweg~ organu przesyłając mu w tyrnce
lu nakaz. 

Art. 1058. § i . W stosunku do os ~ b, których zdrowie mo!Łe 
być narażone na niebezpieczeństwo, aresz-tu nie wykonuje się 

aż do ich wyzdrowienia. 

§ 2. Na wnios.ek jednej ze stron l na jej koszt zarządza się 
zbadan ie ~tanu ' zdrowia dłużnika przez lekarza sądowego. 

Art. 1059. Z wat;nej przyczyny sąd może zwolniĆ dllli.nika 
z aresztu na czas nie dłuższy niż tydzień: 

DZIAŁ Ii. EGZEKUCJ A PRZECIW~O JEDNOSTKOM 
GOSPODARKI USPOŁECZNIONEJ 

Art. 1060. Gdy dłużn ik iem jest Skarb Państwa lub inna pa'ń
stwowa, osoba praw na, wierzyciel w celu otrzymania na1eżnośd 

pieniężnej skł,ad a tytuł egzek1jcy j'ny bezpośrednio t ej państwowej 
jednosl ce organizacyjnej, z kt órej działalnością wiąże się docho
dzone roszczen ie; jednos'tka ta obowiązana jest niezwf-Gcznie na
leżność uiścić, 

Art. 1&61. Gdy dłuznikiem jest Skarb Państwa lub inna pan
stwowa osoba prawna z wyją tkiem przed s iębiors tw państwowych, 

a naIeżnośe n ie zost anie uiszczona w cią gu' tygod nia od daty z!@
żenia ty ~ulu egzekucyjnego, jednostka nadrzędna dłużnika na 
wni·osek wierzyciela zarządzi pokrycie należności z ' funduszów 
dłużnika. 

Art. 1062. § 1. Gdy dłużn ikiem jest przedsiębiorstwo pań

stwowe, a na leżność nie zostanie u iszczona w ciągu miesią ca od 
daty złożenia ty tu'lu egzek ucy jnego, wierzyciel może przeprowa
dzić egzekUC ję z rachunku b~nkowegl) d łużnika. 

§ 2, Komorn ik jednocześttie z zajęci em wierzytelności z .ra
chunku bankowego zawiadamia o tym jednos tkę nadrzędną 

dłużnika , 

§ 3. Egzekuc ja należności pieniężnych z innego mienia dłuż
nika n le jest dopuszcza lna, 

§ 4, Przepisy paragrafów poprzedzaj ą 'cych nie dotyczą ,przed
sięb i orstw państwowych "Polskie Kole :e Pa6stwowe" i "Polska 
P oczta, Telegraf ' i Telefon", do który'ch stosu je s ię odpowied'1iO 
art. 106l. ' 

Art. 1063. § 1. Gdy d łużntkiem jest jednostka gospodarki 
uspołecznionej nie będąca pa ństwową jednos tką organ izacyj ną , 

egzekuc j ę nalezn ości pi en iężnej przeprowadza się z jej rae'hunku 
bankowego. 

§ 2. J eżeli egzekucja z rachun'ku bankowego -prowadzona 
w myśl § l nie dała wyn iku w okresie jednego m iesiąca , mo ;;e 
być prowadzona egzekucja z innego' mien la dłuż nika , Komornik 
zawiadamia o WSZCZ ę C I U post ępowan ia eg?ekucyjnego z innego 
mien ia d iu żnika jego j ed no.stkę nadrzędną. 

§ 3. Egzekucję ze środków trwałych można prowadzić do
pi-ero po stwierdzen iu bezskutec7Uości egzekucji z innego mienia. 

Art. 1054. ~ 1. Z 'nchunku r l)ln ;czych spółdz ielni produkcyj
nych bank p'okrywa ' egzekwowane wierzytelności w miarę istnie-
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nia śrQdków obrotowych na rachunkil. Wypłata nie może jed
nak , przekraczi?, ć połowy salda czynnego w chwili dokonania 
wypłaty. Jeżeli saldo w tej części nie wy:starcza na peŁne zaspo
kojenie egzekwowanej wierzytelności, dalsZych wypłat aż do p.eł
nego zaspókojenia wierzytelności dokonuje się po otrzymaniu 
nowych wpływów, jednak również tylko w granicach połowy tych 
Wpływów. 

§ 2. Rozporządzeńie Rady Ministrów może określić mien ie 
rolniczych spółdzielni produkcyjnych nie podlegające egzekucji. 

Ad. 1065. § 1. W celu wykonania tytuł.u przyzna jącego wie
·rz;ycielowi świadczenie niepieniężne od państwowych jednostek. 
organizacyjnych wi€H'zyciel składa tytuł egzekucyjny bezpośred
nio właściwemu organowi państwowemu, który obowią~',"ny jest 
zas-tosować si~ d:o zawartych w ty tule zaJ:ządzeń .. W razie nie
wykonania tytułu jed'nostJ~a nadrzędna dłui.nika wyda na wnio.,. 
Ifek wierzyciela odpowiednie zarządzenia. 

§ 2. Egzekucję świadczeń ni.ep ienięi.nych. przeciwko innYiD 
jednostkom gos-podarki uspoh~cznj.o nej niż wymienione w arty
kule poprzedza.jącym prowadzi się według ogólnych przepisów 
o. egzekucji świadczeń niepieniężnych. 

DZIAŁ III. EGZEKUCJA W CE!LU ZNIESIENIA 
WSPOŁWŁASNOSCI NIERUCHOMOŚCI 
W DRODZE SPRZEDAŻY PUBLICZNEJ 

Art. 1066: W postępowaniu egzekucyjnym wszczętym na pod
sta"; ie tytułu wykonawczego, a mającym na celu zniesien;e 
współwłasności n i.e ruchomolci w drodze sprzedaży publicznej, sto
su;e s.ię odpowiednio prz.episy o egzekuc ji z nieruchomości ze 
zmianami wskaząnymi w art y kulach poniższych. 

Art. 1067. Postępowanie może być w;;zczęte z urzędu lub' na 
wniosek każdego ze współwłaścicieli na podstawie tytułu wyko-, 
nawczego, który postaną.wia, że zniesienie wsp6łwłasnościma być 

przepro.wadwne w drodze sprzedaży nieruchomości. 
Art. 1068 • . § 1. Na pocistawiewniosku () wszezęcie egzekucjt 

komornik prz'esyła do właściwego sądu wniosek o ujawn,ienie 
wszczęcia eg:zekucji w księdze wieczY,~tej lub o złoi.enie wniosku 
do zbioru dokmmentów. 

§ 2. We wpisie w księdze wieczystej lub zarządzeniu złoże

nia wni.osku. do zbioru dokumentów oraz w obwieszczeniu o licy
tacji należy j'i)odac, że egzekucja ma na celu . zniesieni,e wspól

. własności. 

Art. 1069; § 1. W wypadku gdy według . przepisów szczegól
nych przysługuje jednostce gospodarki uspołecznionej prawo pier
wokupu , nj.~ruchomości rolnej wchodzącej w skład gospodarstwa 
rolnego. postanowienie o przybiciu po jego uprawomoenieniu się 

ł!ąd . doręC'za uprawnionemu do wy:kona'llia prawa pierwokupu. 
'W tym wypadku bieg termiIju do wykO'nania przez nabywcę wa
runków licytacyjnych rozBoczyna się z chwilą bezskutecznego 
upływu terminu do wykonania prawa pierwokupu. 

§ 2. Jeżeli uprawniony wykona ,prawo pierwokupu, sąd uchyli 
postanowienie o przybiciu i udzieli przybicia na rzecz uprawnio
nego d'o· wykonania prawa pier.wokupu. 

Art. 101 0 .. Egżekucja w celu znies;enia współwłas'no'ści i egze
kucja z nieruchomości mogą toczyć się jednocześnie. W razie 
sprzedaży ni.eruchomości w toku jednej z tych egzekucji - drugą 

zawiesza się, a po' uprawomocnieniu się postanowienia o przysą
Qzeniu własności - umarza sr~. 

Art. rtJn. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiedniO 
do zarządzonej przez sąd w toku postępowania o dział spadku' 
sprzedaży gospodarstwa rolnego albo· wkładu 'gruntowęgo w rol
niczej sp 6łdzielni produkcyinej wraz z działką ' przyzagrodową 
i siedliskową.· 

DZIAŁ IV. EGZEKUCJA NA R ZECZ JEDNOSTEK 
GOSPODARKI 'USPOŁECZNIONEJ 

Art. 1072. § 1. Jednostka gospodarki uspołec.znionej powin
na w r azie uchylenia się d łużnika od wykonania świadczen ia 

przyznanego mu ty l,uiem egzekucyjnym podjąć czynnośc i zmie-

rzające do niezwłocznego ściągn:'ęcia naleZnościwspóldzia:łać 

VI tym celu z O'rganem egzekucyjnym. 
§ 2. Organ egzekucy.;ny obowiązany jest po wszczęciu egzę

kucji dokonać z urzędu wszelkich czy'nności ,. które zapewnić ,mo
gą egzekucji skuteczność, chociażby obowiązku dokonania okre
śloneJ czynnośc( przepisy szczególne: wyraźńie .nie przewidywał~. 

Art. lGj·3. § 1. Komornik ooowiązany jest z urzędu przepr~
wadzić dochodzenie w celu us talenia · zarobków i stanu' ma.jątk.o
weg·o dłm:nika. Jeżeli środki te okażą; się bezskuteczne,. ongany 

. Milicji Obywatelskiej przeprowadzą na wniosek kom0rnika odpo
Wiedn.ie do,chodzenie w celu ustalen.ia, mie.js€a pracy dłużnika. 

§ 2. W razie ujawnien~a mieniadlużri·il~a. poolegającego, egze
kucji kotnornik obowiązany jest dokenąć~ zaJęeia tego mienia 
: podjąć dalsze czynności egzekucyjne. Jeżeli ujawnione mIenie 
nie jest objęte wnioskiem o wszczęcie egzekucji, k0mornik po 
dokonaniu · zaję:da obowiązany jest zawiadomić · o tym wierz~ciela 
i wezwać go do złożenia, sbQsownego wni0sku W tenminie jedpego 
miesiąca. Jeżeli dochodzenie nie dało .wyników, komornik obo
wiązany jest z<aw,adomić o tym wierzyciela. 

§ 3. Szczegółowe przepisy o wsp'ółdzialaniu organew Milicji 
Obywa,telskiej z komornikiem wydadzą Ministrowie' Spraw1ed1i
wości i Spraw Wewnętnznych. 

Art. 1074. W razie bezczynności wierzyciela organ egzeku,
cyjny obowiązany jest na dwa miesią·ce przed upływem terminu, 
po którym postępowa.nie Ulegałoby z tego powodu umorzeniu; 
zawiadomić o tym jednostkę nadrzędną i prok.unatora. . 

Art. 1~75, § 1. Jeżeli egzelmc}a z na·chunku bankowego, -sta
nowiącego wkład oszczędn0śdQwy, na który wystawiono książecz
kę o,szczędnościową, nie może być ' przeprowadzona w trybie 
art. 901 z powodu niemożności . odebrania książeczki oszczędno

ściowej, komornik sporządza o tym protokół i dokonuje zajęcia 

wkładu oszczędnościowego przez skierowanie do właściwego od
działu Powszechnej Kasy Oszczędności zawiadomienia o zaję:

ciu. Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia tego zawiadom ie
nia. Na skutek iaJęcia 9,okona.nego w powyźszym trybie Po
wszechna Kasa Oszczędnoś ci wstrzymuje wszelkie wypłaty z za
j·ętego wkładu i ponosi względ em wierzyciela' odpowiedzialność. 
za: wypłaty dokonane przez placówki Powszechnej Kasy, Oszczęd
nośc i, urzędy pocztowo-telekomunikacy jne i inne placówkI WY- . 
konujące czynności w powyższym zakresie po zawiadomieniu ! icn.. 
o zajęciu, Tryb zawiadamiania placówek Powszechnej Kasy 
Oszczędnoścci, urzędów' pocztowo-t,elekomunikacyjnych i innych 
pl,!-cówek określi Minister Finansów w · porozumieniu z Ministrem 
Sprawiedliwości. 

§ 2. Komornik doręcza niez.włocznie zawia,clomieni:e o zaję

ciu wkładu oszczędnoścj.owego dłu~nikowi (właścicielowi ks iążecz
ki .oszczędnościowej) z pou;zeniem o odpowiedzialnoŚci · przewi
·dzia·nej w § 3 w razie podjęcia kwoty z zajętego wkładu. 

§· 3. Dłużnik, który po dokon·aniu zaJę c ia wkładu :oszczędn~- . 
ściowego podejmie wkład lub jego część, podlega odpo\\,iedzial- / 
ńo~ci karnej, jak za usunięcie mienia spod' egzekucji. 

§ 4. P onadto komornik doręcza niezwłocznie zawiadomienie 
o z.ajęciu wk!aduoszczędnościowego wierzycielowi, ·.Z pouczeniem, 
że w terminie dwóch' tygodni ' od daty zaj ęcia wkładu powinien 
wystąpić do sądu o timorz.ęnie książeCZki oszczędnościowej 'i za
wiadomić o tym właściwy oddział Powsze.chnej K asy Oszczęd:
nOSCI, przez doręczeńie mu w tym samym terminie odpisu zło
żonego do sądu wlllosku w sprawre wszczęcia póstępowan i a 
o um orzenie książeczki oszczędnóściowei. W · razie nieotrzymania 
za wiadomienia o wszczęciu postępowania o Jlm~rzenie książeczki 
oszczędnośc-iowe"j właściwy odd·zial Powszechnej Kasy · Oszczędno
ści , po upływie " trzech tygodni od daty zaj ęcia wkładu oszczęd
nościowego, odwala wstrzyman{e wypłat z tego wkładu, o czym 
zawiadomi właściciela ksi:ązeczki oszczędnOŚCiowej. 

Art. 1076. § 1. Sąd ' rozpatrzy wniosek o umorzenie zarówno 
: ksIą;';eczki oszczędnościowej. 1'1ia okaziciela, j~k i ks iążeczki imien
n ej, ·na zasadach i w trybię p~zewidzianym w przep.isach, o uma
rz aniu utraconyc,.1} dokumen tów. W postępowaniu o umorze nie 
książeczki nie mogą być:Zgłaszane . z~rzuty dotyczące zasadnośc i 
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roszczenia wierzyciela. Koszty postępowania obciążają właśc iciela 

k s iążec zki. Sąd przesyła właściwemu oddziałowi Powszechnej 
Kasy Oszczędności wypis prawomocnego postanowienia w spra
wie umorzenIa ksią żeczki. 

§ 2. W razie umorzenia książeczki oszczędnościowej ,właści

wy oddział Powszechnej Ka,sy Oszczędności wystawia' na jej 
m'iejsce nową ' książeczkę, , którą , po odpisaniu , części wkładu 
oszczędnościowego do wysokości należności wskazanej w tytule 
wykonawczym łącznie z kosztami egzekucyjnymi, wydaje wła
ścicielowi. W wypadku nieuwzględnienia wnioskll o umo,rze1'łie 

książeczki właściwy oddział Powszechnej Kasy Oszczędności nie
zwłocznie odwoła wstrzymanie wypłat z wkładu oszczędnościowe
go i zawiadomi o tym właściciela. 

Art, ,1077. Przepisy ' art. ' 1075 ' l 1076 stosuje się również do 
egzekucji z wkładów oszczędnościowych w spółdz ielniach oszcZęd

nośc Iowo-pożyczkowych: 
Att. 1078~, Przepisy art. '1075, 1076 l 1077 ' mają odpowiednie ' 

zastosowanie w wypa,dku ' hiefllożności odebrania innego doku
/ mentu, z k tórego posiadaniem związana jest wierzytelność na 

rachunku bankowym. ' ' 
. Art. 1079. W toku egżekucji świadczeń pieniężnych z nieru

chomości' państwowe jednostki organizacyjne" rolniczespółdz iel

nie produkcyjne i kółka rol,nicze oraz ich związki l?ie składaj ą 

,rękojmi. 

Art. 1080. § 1. Poza tym do egzekucji świadczeń na rzecz 
jedno.stek gospodarki uspołecznionej stosuje się odpowiednio prze
p isy księgi niniejszej. 

§ 2. Minister Sprawię:aliwości ustali ' zasady i tryb egzekucji 
grzywien, kar pienięż,nych, ,opłat sądowych i kosztow postępo
wania. 

DZIAŁ V. EGZEKUCJA SWIADCZEr:r ALIMENTACYJNYCH 

Art. 1081. · § 1. Jeżeli dochodzi się alimentów lub renty ma-
,Ją cej charakter 'alimentów, , wierzyciel, k·ierując egzekUCję do 

wynagrodzenia za pracę, moze 'zgłósić ' wniosek ' o wszczęcie egze· 
kucji również do komornika sąd u ,właściwego według swego miej
sca zamieszkania. 

, § 2. Komornik ten 'obowiązany jest zawiadomić o wszczęciu 
egzekucji komornika, sądu właściwości ogólnej 'zakładU pracy. 
Komornik zawiadamiany zażąda przekaz.ania mu ' sprawy wraz, ze 
śc i ągniętymi ' kwotami, jeżeli wskutek dalszych zajęć suma uzy
ska na ze wszystkich egzekucji n ie wystarcza na zaspokojenie 
wszystkich wier zycielI. ,Równocześnie, z przeka~aniem sprawy ' 
k omornik ' zawiadamia żakład pracy,że .dalszych wpłat należy 

, dokonywać komornikowi, któremu sprawę przekazano. 

Art. 1082. Tytułowi egżekucyjnemu , za sądzającemu alimenty, 
sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. Tytuł wykonawczy 
doręcza się wówczas wierzycielowi z urzędu. 

Art. 1083. § 1. Dochody wymienione wart. 831 § l pkt 2 
! ,art. 833 § 1 i § 2 , podlegają egzekucji na zaspokojen ie alimen
tów,bez względu na ich wysokość, w dwóch' piątych częściach. 

J eżeli j ednak dłużnik pobiera mie'śięcznie więcej, aniżeli wynosI 
podwójna kwota , minimalnej wysokości wynagrodzepil;l za pracę 

naj niżej za ra\biających pracowników, egzekucji" na ,zaspokojenie 
a limentów podlega ponadto cała nadwyżka. 

§ 2. Zas iłki rod ZInne podlegają egzekuej.! tylko na zaspoko
jen ie roszczeń alimentacyjnych ()sób, na pokrycie potrzeb k tórych 
są przeznaczone. 

Ark 1084. ) 1. Jeż'eli na skutek zbiegu egzekucji należności 
alimentacyjnych z egzekucją innych należnośc i ' jedna piąta częŚĆ 
dochodów okre$lonych wart. 833 § 1 i 2 oraz polowa nadwyżki, 

o jakie j mowa w tych przepis,ach, nie wystarcza·ją na pokrycie 
wszystkich należności , egzekuc,ji na zaspokojen ie, alimentów pod
lega ponadtó druga pią ta część tych dochodów oraz druga polo
w a nadwyżki. 

§ 2. Gdy by jednak na skutek tego zbiegu egzekucjj dłużni
k owi miała pozosta,ć kwota mniej sza , od kwoty minimalnej wy
'sokości wynagrodze nia miesięcznego za pracę naj niżej zarabia-

jących priłcowników, na pokrycie wierzytelności innych niż ali
mentacyjne przeznacza się jedynie taką część dochOClów, aby p()'o ' 

wyższe min imum poz-ostało wolne od egzekucji. 
Art. 1085. W spr aw ach, w k tórych zasądzono alimenty, egze

kucja może być wszczęta oz: urzędu na żądanie sądu ' pierwszej 
instancji, który sprawę rozpoznawał. Żądanie taki~ k ieruje si~ 
do właściwego organu egzekucy jnego. 

Art. 1086. Komornik obowiązany jest z urzędu przeprowa- ' 
d zić dochodzenie w .celu usta.lenia zarobków ,i stan u majątkowe
go dłużnika oraz jego miejsca zamieszka.nia. Jeżeli środki te .oka
żą s i ę, bezskuteczne, organy Milicji Obywatelskiej przeprowadził 

na wniosek komornika • dochodzenie w celu us talenia mit:!js{;a ' za
mieszkania i m iejsca pracy dłużnika. Organy prezydiów rad naro
dowych właściwe do spraw opieki społecznej przeprowadzą na 
wniosek komornika dochodzenie w 'celu ustalenia majątku f do
chodów dłużnika. P oza tym stos uje s ię art. 1073 § 2 i 3. 

Art. 1087. Jeżeli dłużnik zatrudniony jest u osoby bliskiej, 
osoba ta w razie zajęcia wynagrodzenia za , pracę' w poszukiwaniu 
świadCzeń ' alime,n tacyj nych nie może zasłaniać się zarzutem, ż. ' 
wypłaciła dłużnikowi wynagrodzenie i góry, ani zarzutami;' z& 
dłużnik pracuje bez wynagrod zen ia lub za wynagrodzeniem niz
szym _ od przecię tn ego, ,a lbo że przysł uguje je j wierzytelnośĆ do 
dłużnika nadająca się do potrącenia z jego roszczenia O w yna'
grodzenie . 

Art. 1088. 'poza tym do egzekucji świadczeń alimentacyjnych 
stosuje s i ę przepisy tytułu drugiego księg~ niniejszej . 

DZIAŁ VI. WYKONANIE ORZECZEŃ . DOTYCZĄCYCH 

ODEBRANIA OSOBY PODLEGAJĄCEJ 
WŁADZY RODZICIELSKIEJ LUB POZOSTAJĄCEJ 

POD OPIEKĄ 

Art. 1089. § 1. W celu wykonania orzeczenia zobowią zujące

go do oddania osoby pOdlega jącej wład zy r odzicielskiej lub pu
zos ta jącej pod opieką, komornik sądu, w k tórego okręgu osoba 
ta przebywa, wezwie zObowiązanego ' do oddan:a je j w ciąg u 

tygodnia uprawnio'nemu ' albo osobie prteż ' n i'e'go 'wskazan'ej; , 
§ 2. Jeżeli zobowiązany rrie ' zas tos uje się , w wyznaczonym 

terminie do wezwania, komornik ' pr~edśtawl ak ta 'spra\vy' sądo~ 
wi, który po wysłuchan i u stron postąpi jak przy egzek!lcji czyn
ności, ktqrej " inna osoba za dłużnika wykonać .nie może. Jednak -, 
że sąd może jednocześnie polec ić kom orniko wi, s tosownie do 
okollczności, przymusowe odebranie osoby, o jakiej mowa w § l. 

Art. 1090. Gdy. ma być wykonane -orzeczenie zobowią zu jące 

do oddania osoby podlegającej władzy rodzicięlskiej lub POZOWl.

jącej pod opieką ; komornik powinien zawiadom ić prokurator'! 
o wszczęciu postępowania z podaniem treści tytułu wykonawcze
go oraz wskazać osobę żądającą' wykonania orzeczenia. Komor
nik powinien ponadto zawiadomić prokuratora o terminie wyzna
czonym dla odebrania osoby ze wskazaniem miejsca dokonania 
t ej czynności oraz instytucji i osób w ezwanych przez n iego do 
uczestniczenia przy jej dokon aniu\, jak również powinien udzielać 

pr9kuratorowi na żądanie wyjaśnien o stanie sprawy oraz wyni
ka ch dokonanych czynności. Prokurator może uczestniczyć w czyn
nościach mających na celu odebranie osoby podlegające j władzy 

rodzicielskiej lub pozostają cej pod opieką. 

Art. 1091. Przymus'owe odebranie osoby podlegającej władzy 
rodzicielskiej lub pozosta j ą ce j pod opieką i o ddanie jej upraw.,. 
nionemu może nastąpić tylko w6b,ecności uprawnlonego albo 
osoby lub przedstawiciela instytucji przez niego wskazan ej , Je
żeli żadna z tych ' osób nie stawi się w terminie wyzn aczonym 
przez komornika, czynność nie będzie dokonana. 

' Art. 1092. Przy ,odbiera.ni,u osoby podlegającej władzy ro dzi- • 
cielskiej lub pozostające j pod opieką komornik powinien zacho- ' 
wać szczególną ostrożność I uczynić w'szystko~ aby osoba ta nie 
doznała krzywdy fizycznej lub moralnej. Komorn ik powinien za~ 
żąda ć pomocy organu opieki społecz nej ' lub innej powołanej do 
tego instytucji, a: w razie potrzeby pomocy biegłego. 

Art. 1093. Jeżeli komornik nie znaiazł u zobowiązanego oso.., 
by, która ma być ,odebrana, sąd na wn{osekuprawnionegi> nakaże 

I 
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zobowiązanemu , ażeby wyja,wjł, gdzie osoba ta zn~jduje się lub 
komu ją powierzył i aby złożył przyrzeczenie, że ' jeg'o oświadcze-
n ia. są ,zgodne z prawdą· . . 

Ąrt. l G94. W postępowaniu dotyczącym od.ebraniaosoby po
dlegającej władzy ' rodzic'ielskiej lubpożostającęj pod opieką są d 
zawiadamia prokuratora o wszystkich.terniina.ch posiedzeń nie
jawnych oraz zarząd za doręczanie .mu postanowień. 

Art. 1095. Art. J052-1059s1osuje się odpowiednio, jedlHikże 
ograniczenia przewidziane wart. 1052 i .1053 nie mają zastoso
wania, gdy idzie o wykonanie orzeczeń, ' o jakich mowa w dzia le 
niniejszym. 

CZĘSĆ T~ZECIA 

Przepisy .z zakresu międzynar(),d'owego postępowania . 
cywilnego 

,'" ... , 

.. ' :" <'.'" ' .. " 2". . .c,:" ,,: ' 

. A~t. i096.· Przepisów wiści .niniejszej nie stosuje się, jeżell 
u~owa . międzynarodowa, W której Polska, . Rzeczpospoliia Ll,1-

, do~a jest strooą.~tanowi inaczej. '. 

K S I Ę G A P rE R W S Z A. JUR Y S D Y K C JAK R AJ O W Ą 

TYTUŁ I. PRZEPISY OGÓLNE 

Art. ro97. jurysdykcja kra jowa istniejąca w chwili wszczęcia 
ppstępowania trwa nadal, choćby · jej podstawy odpadły . w toku 
sprawy 

Art. 1098. Sądom polsk im przysługuje jurysdykcja przewi
dziana w tym kod ek sie, chociażby w tej samej sprawie pomięd zy 
tymi samymi strona mi toczyło . się postępowanie przed sądem 

państwa obcego. . • 
Art. 1699. Brak jurysdykc ji krajowej stanowi przyczynę nie

ważn'ości, którą sąd bierze pod rozwagę z ' urzędu w każdym sta
nie sprawy. W razie ~twier<izenia ' bra ku jurysdykcji krajowej 
sąd' odrzuca pozew lub wniosek. ' . 

" . 
TYT1.)Ł II. PRZEPISY ŁĄCZNE DLA JUItYSDYKCJJ 

, KJtAJO~EJ 

(W . POSTĘPOWANIU PROCESOWYM INIEPROCESOWYM) 

A r t nuo. § 1. Do jurysdykcji krajDwej należą sprawy mał
żeńsk :e,jeżelichoćby jedno z małżonków m'a obywatelst wo' pol
skie lub, nie posiad ając żadnego. obywatelstwa, ma miejsce ' za
mieszk 'l n ia w Polsce. 

§ 2. Jeżeli Oboje małżonkowie mają miejsce zamieszKania 
w Polsce, jurysdykcja przewidziana: w paragrafie poprzedzają-

cym jest wyiącz na . . 
§ 3. Do Jurysdykcji krajowej należą nadto sprawy małżeń

skie pomiędzy CUdzDz iemcami mieszkającymi w P Dlsce. 
Art. nOI. § 1. Do jurysdykcji kra jowej n ależą sprawy ze 

stb.sunk 6w rodziców i dzieci oraz doty czące przysposobienia, jeże li 
choćby 'jedna ze s tron ma obywatelst wo polskie lub, nie posia
daj ąc ża.::;nego obywatelstwa, ma" miejsce zamieszkania w PDls ce. 

§ 2. Jeżeli obie strony mają miejŚc'e zamieszkani:ł w P olsce, 
jurysdykcja przewidziana w paragrafie poprze:dza jącym jest wy
łączn a . 

§ 3 . . Do jurysdykcji krajDw ej nale żą nadto. sprawy 'ze stosun
ków rodziców . i dzieci oraz dDtyCZąCe przyspDsobienia ' pomiędzy 
CudzDziemcami mieszkającymi w Polsce. 

Art. 1102. § 1. Do wyłącznej jurysdykcji krajowej należą 

sprawy oprawa rzeczowe i ó posiad-anie nieruchDmości pDłDŻO
nej w Polsce, jak równ .ież ze stosu nk u na jmu lub dzierża wy 

takiej nieruchomoŚci, z Wyjątkiem spraw D czynsz. WyłącznDŚĆ 
ta Dbejmu je także · inne sprawy w takim zakresie, w jakim ro~
strzygnięcie dotyczy nieruchomości połDżD nę j W PDlsce. 

§ 2. Rozpoznaniu przez sądy 'pDlsk ie nie podlegają sprawy 
() prawa r zeczowe na nieruchomDśCi i o posiad an ie nieruchomości 

położDnej za gran icą. 

TYTUŁ III. JURYSDYKCJA KRAJOWA W . PROCESIE 

Art. n03. Sprawy nie ' wymizn iDne w tytule pDprzedzającym, ' 

a rozpoznawan~ w pr.Qcesie, należą do jurYSdykcji krajowej: 
l) jeżeli sifona pDzwana przebywa, zamieszkuje lub ma stedzibę 

W Polsee w chwili doręczenia pozwui. 

\ 

2) jeżeli w PoJ'sce strona pozwana ma majątek lub przysługują -
' jej praWa mają'tk<owe; 

3) jeżeli sprawa dotyczy przedmiotu sporu znajdującego. s ;ę 

w Polsce, spadku otwartego w Polsce lub zobowiązania , które 
, powstało albo ma być w.ykonahe w Polsce. 

Art. 1104. Strony oznaczonego stosunku prawnego mDgą uma
wiać się na piśm ie o poddanie wynikłych IU.b mogących wynik
nąć z niego spraw majątkowych jurysdykcji sądów , pols kich. 

Art. n05. §1. W zakresie ZObDwiązań' z umów polska ' jed
nost.ka gospodarki uspołeczn !onej może umówić się na pi~m l e 
o wyłączenie jurysdykcji sądów . polskich na rzecz sądów . pań
.twa obcego., jeżeli zm iana taka jest skuteczna według' prawa . 
tego pańs twa. Nie do~yczy .' to spraw należących do wyłącznej ju
rysdykc ji s ądqw polskich. 

§ 2. Umo~łę o jurysdykcji państwa obcego .. sąd po:lski .bierz.ę 
poci r.ozwagę. tylJr9 na zarzuLstro'ny zgłosz~ny . i . należycie .u za~ad
nio'l1Y .przed. wdaniem . s ię ·W spór codo isto ty spra:-vY. , . ..; 

. § 3. Polska jednostka gospodarki u społec~n ionej . mOże poddać ' 
pod rDzstrzygnięcie sądu polubownego dzi'ałającego za gran i:::ą 
IpQry Q prawa majątkowe w zakresie zobowiązań. Przepisy § 1 i 2 
stosu je się odpowiednio. 

TYTUŁ IV. JURYSDYKCJA KRAJOWA 
W PQSTĘPOW ANIU NIEPROCESOWYM 

' Art. 1106. § L Do wyłącznej jur ysd ykcji kra jowe j należą 
sprawy o ubezwłasnowolnienie i o uzn anie za zmarłego 'osoby 
będąc ej obywatelem p olskim lub DSDby mającej ' zamieszk,a n ie ' 
w PDIsce,a nie pDsiadaJącej żadnego obyw'atelstwa. 

§ 2. Sąd ' polski może równ łeż uznać za zmarłego. 'cudzoziem
ca, jeżeli: 

l) osoba upraw niona do zgłoszenia wniosku ma mie jsce zamiesz
k ania w PDlsce lub 

2) cudzoziem ie<; miał w Polsce mięjsce zamieszkania albo tutaj 
znajduje · się Jego m ienie. 
§ 3. Do wyłącznej . jurysdykcji . krajowej " należą sprawy 

o stwięrdzenie zgonu, jeżeli nastąpił on w Polsce. 
Art. n 07. §, l. Do wyiącznei. jurysdykcji krajowej należą 

sprawy z zakresU Dpieki i kurateli n a d osobą, która ma . obywa
telstwo polsl~ i e lub, n ie posiadai<;c żadnego obywatelstwa, ma 
w P Dlsce miejsce zamieszkania. 

§2. Sąd polski mDże odstąpić od u stanowienia opieki -lub 
'kura t eli n ad obywatelem polsk im zamieszkującym lub posiada
jącym ma jątek za granicą, jeżeli ma on tam zapewńioną dosta:' 
tecz.ną pieczę .. ' 

§ 3. Sądy polskie mogą w raz ie potrZeby wydawać w zakre- . 
~ie Dpieki i kurateli co do cudzoziemca zam ieszkał.ego lub pDsia
da jącego mają tek w Polsce zarządz enia , jeżeli Dkaże się 1'0 k0-
nieczne w jego in teresie. 

Art. '1108. § 1. Do. jurysdykcji krajowej należą sprawy spad:' 
kowe, j eże li spadkodawca w chwili śm ierci miał obywatelstwo 
polskie lub, n ie pDsiadającżadnego obywatels twa , zam ieszkiwał 

w ·PDlsce. 
§ 2. Ju rysdy kc ja krajowa jest wyłączna, jeżeli śmierć oby-.. 

watela p olsk iego. n astąpiła w Polsce. 
Art. 11119. W stosunk u do. spadku Oll-vartego ' za granicą, poci

lega j ącego jurysdykc ji sądu polskiego, sąd może wydać postan()
wi en ie D stwierdzen 'u nabycia spadk u, na wniosek ,Polskiego 
przedstawicielstwa dyploma tyczneg o. lub urzędu kDnsularnego. 

Art. 1110. Do jurysdykcji krajowej należą równ i E\ż inne spra:
wy rozpoznawane w PDstęp·owan i u n ieprocesowym, jeżeli choćby 

jede n uczestnik postępDwan ia jest obywa telem . polskim lub ' 
w PDlsce mił miejsce 2!amieszkania albo. siedzibę. 

TYTUŁ V. ZWOLNIENIE SPOD JURYSDYKCJI KRAJOWEJ 

Art. n11. § 1. Nie , mogą być pozywani przed sądy pDlsk ~e 

następujący CudzDziemcy: 

l) Ilw ierzytelnie~ i w Polskiej RzeczypospDlitej LudDwej szefD
wie przedstawiciels tw .. dyplomatycznych państw obcych; 

2) osoby należące do personelu dyplomatycznego. przedstawi
cielstw państw obcych w Polskiej Rzeczypospolitej Lud·owej; 

3) inne osoby ' korzystające z immuni'tetów dyplom aty cznych na 
mocy ustaw, um6wlub powsze-:hnie ' ustalonych zwyczajÓW, 
mi~dzlnarodowych;. 

l , 
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4) członkowie rodzin osó:b wymienionych w :pkt 1;2 i /3; jeżeli 
- ' 

pozostają z nimi we wspólnocie domowej. -
§ 2. Przepisy paragrafu poprzedzającego nie , mają zastoso

wania do osób w nim wymiEmionych w odniesieniu do: 
l) spraw,'z zakresu prawa rzeczowego, dotyczących prywatnego 

mienia nieruchom ego polożonego w -Polsce" chyba że mienie 
to jest w posiadaniu tych osób w imieniu państwa wysyłają
cego ,lub odpowiedniej organizacji międzynar,odowej; 

2) spraw, dotyczących spadków, w których osoby te występują 
jako spadkobiercy, zapi~obiercy, wykonawcy testamentów, za 

' rządcy lub -kuratorzy spadku -w charakterze osób prywatnych, 
nie zaś w imieniu państwa wysyłającego lub odpowiedniej 
organizacji międzynarodowej; 

3) spraw, dotyczących wszelkiego rod'zaju zawodowej lub ,handlo
wej działaln<;,>ścitych osób, ; wylwnywanej przez nie w Polsce 
poza funkcjami urzędowymi. 
Art,. ,11l2. § 1., Nie mogą , by~' pozYwane przed sądy polskie 

w sprawach WChodzących w zakres czynności dokonanych _ w toku 
pelnieniaich funkcji urzędowych.następujące osoby: 
l) 'urzędnicy pelnfący - 'funkcje ' konsularne ' w imieniu państw 

obcych niezależnie od posiadanego obywatelstwa: 
2) cudzoziemcy będący pracownikami administracyjnymi i tech

nicznymi przedstawicielstw dyplomatycznych, i urzędów kon
sularnych państw obcych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej lub członkam'i personelu s!'użby ' przedstawicielstw dy
plomatycznych oraz inne osobi zrównane z nimi na m.ocy 
ustaw, umów lub powszechnie ustal.onych zwyczajów mIę

dzynarodowych. 
§ 2. , Przepisy paragrafu poprzedzającego ,nie mają zastosowa

nią 'w , stosunku ' ,do urzędników pełniących funkcje konsularne 
oraz pracowników .administracyjnych l technicznych urzędów 

~onsula:rnych w wypadku wytoczenia przeciwko tym osobom 
powćdztw o wynagi'odzenie szkody spowodowane~ w polsce przez 
pojazd, statek morski, rzeczny lub powietrzny. 

Art. 11'13. Jeżeli osoba, prźeciwko której wszcżęto sprawę, 
przestanie podlegać sądom polskim w toku sprawy, postępowanie 
ulega umorzeniu ' z -urzędu. , ' 

, Art. 1114. § 1. Przepisy art-:- 1111 § l i art. 1112 §1 nie mają 
zastosowania w wypadku, jeże li państwo wysyłające w sposób 
wyrażny zrzeknie się immunitetu jurysdykcyjnego w stosunku do 
os'ób 'wymienionych w tych przepisach. 

§ ' 2. W stosunku do urzędnIków międzynarodowych, korzy
stających z immunitetu jurysdykcyjnego, zrzećzenie Się tego 
immunitetu przewidziane w § l musi ,być dokonane przez odpo
wiedn:ą organizację międzynarodową'. 

§ 3. Jeżeli osoby wymienione wart. 1111 § l i art. 1112 § l 
wszczynają postępowanie przed sądem polskim, będą one po,dle
gac jego jurysdykcji również w stosunku do wszelkich powództw 
wzajemny~h bezpośre·dnió związanych 'z powództwem głównym. 

Art. 1115. § 1. .Przeciwko osobom, które w myśl art. 1111 
§ 1 i art. 1112 § 2 nie mogą być w przewidzianYI!1 przez te przepi
sy zakresie pozywane r>rzed sądy polskie, nie może być także pro
wadzona egzekuc.j'a,chyba że chodzi o sprawę, w której osoby te 
podlegają jurysdykcji sądów pulskich. 

§ ~. Przeciwko. osobom określimym w § 1, które podlegają 

jurysdykcji sądów polskich w rezqltacie zrz,eczenia się ićh immu
nitetu sądowego przez państwo wysyłające lub odpowiednią orga
nizację międzynarodową, może być prowadzo.na egzekucja jedy
nie w wypadku wyraźnego zrzeczenia się immunitetu przez pań
stwo wysyłające lub odpowiednią organizację międzynarodową 

ta)de w odniesieniu do postępowania: , egzekucy}nego. 
- § 3. Jednakże w wypadku, gdy prowadzenie egzekucji jest 

dozwolone, niedopuszczalna jest egżekucja z 'mienia służącego do 
użytku urzędowego oraz przez stosowanie przymusu wobec oso
by dłużnika. 

§ 4. Niedopuszczalna jest również ,egzekucja w pomieszcze
niach za~jmowanych przez przedstawicielstwa dyplomaty,czne, 
misje zagraniczne lub urzędy konsularne państw .obcych w Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz w mieszkaniach osób wy
mienionych wart. 1111 § 1, o ile -szef pr'zedstawicielstwa dyplo
matycznego, misji zagraniCznej lub urzędu konsularnego nie wy-
razi na to zgody. ' 

Art. 1116. W rażie wątpliwości :co do stosowania przeplsow 
art. 1111-1115 sądpowi-nien zwrócić .się, do Ministra' Sprawiectli- ' 
wo~ci - o opinię. 

l{SitGA DRUGA; POSTĘPOWANIE 
TY'fUŁ I.ZDOLNpSCSĄDOWA I PROCESOWA, 

PEŁNOMOCNICY PROCESOWI 

Art. 1117. § 1. Zdolność .sądową i pllOcesową obywateli państw 
obcycb, zagranicznY9h osób-, prawnych oraz zagranicznych jedno
stek nieposiadają2ych osobowości prawnej' ocenia się według 
przepisów niniejszego kodek'su. 

§2. To samo dotyczy , osóp nie mających żadnego obywa
telstwa. 

Art. 1118. 'Pod warunkiem wzajemności może być dopuszczo':' 
ny prz,ed sądem polskim jako pełnomocnik procesowy stwny 
wymienionej w § 1 artykułu poprzedzającego adwokat wykoTtu
jący zawód w państwie, którego obywatelem jest lub do którego -
prżynależy ta strona. ' 

TYTUŁ II. ZABEZPIECZENIE KOSZTOW PROCESU 

Art. 1119. Powód cudzoziemiec jest obowiązańy na :żądanie 
pozwanego , złożyĆ kaucję na zabezpieczenie ko:sztów procesu. 

Art. 1120. Obowiązku takiego nie ; ,ma powód cudzoziemiec 
w następująCych wypadkach: 
l) jeżeli w państwie,do którego należy, obywatele polscy nie 

mają takiego obowiązku; 
2) jeżeli ma w Polsce miejsce zamieszkania lub majątek wy

starczający na zabezpieczenie kosztów; 
3) jeżeli przysługuje mu lub uzyskał zwolnienie od kosztów są-o 

dowych; 
4) w sprawach małżeńskich niemajątkowych, w sprawach z po

wództwą wzajemnego i w postępowaniu nakazowym; 
-5) w sprawach, które strony zgodnie poddały jurysdykcji sądów 

polskich. 
Art. 1121. § 1. PoZwany może zgłosić żądanie zabezpiecze

nia kosztów najpoźniej prży pierwszej czynności proces.owej. . . 
, § 2. P'óźniejsze zgłoszenie żądania _jest dopuszczal~e, jeżęU 

dopiero w tok.u sprawy: 
1) ppzwany dowiedzia,ł$ię, że powód jest cudzoziemcem; 
2) ustała podstawa praWna do zwolnienia powoQa od obowiąz

ku złożenia kaucji. 
Art. 1122. Pozwany nie ma prawa domagać się złożenia 

kaucji, jeżeli uznana przez niego część r.Qszczenia powoda wy
_- stąrcza na z ą.'bezpieczenie kosztów. 

Art. 1123, ' § 1. Sąd oznaczy wys,okośćkaucji, mając na wzglę
dzie prawdopOdobną sumę kosztów, które poniesie pozwany, jed
nak ,bez wiączenia koszlów powództwa wza jemnego. 

§ 2. Jeżeli w toku sprawy oka,~ e się, że kaucja nie wystar
cza, pozwany może żądać dodatkowego' zabezpieczenia. 

§ 3. Kaucję składa się w g()tówce. 
, Art. 1124. § i. Zgłasza jąc w przepisanym c;: asie wniosek 

o zab,ezpieczenle lwsztów, pozwany nie ma obowiązku składać 

wyja:'n ień co do istoty sprawy przed rozstrzygnięc:em tego 
wniosku. 

§ 2. ' Sąd wyznaczy po~o(jowi termin do złożenia kaucji. 
.. § ,3. Po bezskutecznym upływie termi l1 u sąd na wniosek po

zwanego odrzuci pozew lub środek odwoławczy, orzekając o kosz-
tach jak w wypadku cofnięcia pozwu. . 

Art. 1125. Jeż eli w ,toku po~tępowania ustanie przyczyna za
bezpieczenia, sąd na wnio-5ek powoda, po 'wysluchan iupozwanego, 
z,:volni powoda od obow;ązku zabezpieczenia. kosztów i zarządzi 
zwrot złożonej kaucji. 

Att. p26. § 1. sąd n~ wniosek pozwanego zarządzi zaspo
kojenie 'z kaucji przyznanych mu 'kosztów. 

§ 2. Wniosek taki powinien być zgłosz'ony w ciągu miesiąca 

cd uprawomocn ienia się orzeczenia, Jeżeli wniosku nie zgłoszo

no, sąd po upływię tego terminu iarząd.zi wyda'nie kaucji powo
dowi na jego żądanie. 

§ 3. Sąd zarządzi WYdanie powodowi kaucji ,natYChmiast po 
uprawomocnieniu się orzeczenia, jeżeli pozwanemu kosztów , nie 
przyz'nano. 
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Art. ' Il!7. Na kaucji złożonej przez powoda cudzoziemca przy
sługuje pozwąnemu pietwszeństwo przed ' w 5zystkimi innymi 
wierzyciefami pDw,oda. 

Art. 1128. Przepisy tytułu niniejszego stosuje się odpowie.i
nio w postępow'aniu ni'eproces,owym, gdy jego wszczęcie nastąp to 
na wniosek cudz:oziemca. 

TYTUŁ III. ZWOLNIENIE CUDZOZIEMCÓW 
OD KOSZTÓW SĄDOWYCH 

Al"~. 1129. § 1. Cudzoziemcy korzystają ze zwolnienia od 
, -kosztów sąd0>wy,ch na zasadach przewidzianych' w niniejszYm k.:>

ci·eksie .poo waTunkiem ' wzajemności. 

§ 2. Osoby nie posiad·aj·ące żadnego obywatelstwa, mające 
m 'lie!s,ee z'amieszkania w P,o,lsce, traktowane są jak' obywatele 

tJO'ls~y. 

" -1'YTUŁ IV. POMOC PR.~WNA . I Domi cZENIA 

Art. 1130. V'! sprawach pomocy prawnej sądy iparlstwavy"e 
biu.ra noi..arialne p.oroz-umi,ewają się z sądami i l nn1rni organami 
~tw ohcych oraz z polskimi prz,eds.tawic1elstwami dyploma
tycznymi i urzędami kons,ularnymi ' za pośrednictwem Minister
itwa Sprawi.edliwoścL 

Art. 1131 . . § 1. Sądy polskie udz.ielają pomocy pra.wnej " na 
wnlos,ek sądQW .j innychorgan,ów pańs.twobcych. 

§ 2. Sąd polski odmówi udzielenia pomocy prawnej, jeżeli: 

l) ,żądana czynnoś6 hyłaby sprze.czna z poostawo,wymi zasadami 
,porządku p n,wnego Polskiej Rż.ecz.ypospolik!j Lud-o-wej albo 
naruszałahy jej s'Uwe'ren,ność.; 

2) wykonam,ie żądanej c.zynności nie . należy do zakresu dzialania 
s.ą dów polskich;., 

3) państwo, or.i któregD wn10sek o udzielenie ~amocy pT,awnej 
pochodzi, odmawia pomocy prawnej sądom polskim. 
An. U32. § 1. Wykena.nie wn~'osku sądn 1Gb innego organu 

państwa obc'ego CI ad:zielerrfe pomocy prawnej przez sąd polski 
odbywa s .ę według pl"awa . polskiego. Sąd wezwany może j ednal~ 

na prosnę sąciu lub inneg:o organu państwa obcego ,zastosować 

g,rzy w Ykonan.u wniosku inną f,ormę od p rz.ewidzianej przez pra
wo polskie, jeirdi ta forma czyn.noścj nie j,es.t zakazana przez pra
.vo po:s!de ani sprzeczna z podstawowymi zasadami pO.rzą<lku 

prawn-go Polskie j Rzeczypospolitej Ladowej. 
§ 2. Jeżeli sąd lub inny organ pańs.twa obc.ego zwróci s,ię 

d,o sadu . lub państwowego hiura notarialnego' o doręczenie p,isma 
osobie przebywającej w Polsce, nie dołącza)ąc pTzekładu tego 
pisma na Język polski, doręcza &ię je odbi,o.rcy, o He zechce je 
przy jąć .. Odhi.orcę, który Gdmawia przyjęcia p isma, należy po
uczyć o skutkach prawnych, Jakie mog.ą w związku z tym po-
wstać za granicą. . 

Art. 1133. § 1. Z wnioskiem o· udzielenie pom.ocy prawnej 
za granicą sąd lub państwowe biuro notar-iaine może zwrócić się 
do polskiego przeds.tawicielstwa dyploma tycznego . lub' urzę.ja 

konsularnego albo do sądu lub innego organu państwa obcego. 
§ 2. Do polskiego przedstawicielstwa dyploma tycznego lub 

urzęclu konsularnego sąd lub państwowe biu.ro no·tarialne zwraca 
się o · przeprowadzenie dowodu bądź o doręcz.enie pisma,' jeżeli 
osoba mająca być pnesłuchana lub odbiorca -.pisrn.a jest obyw a
telem polskim zamieszkałym za granicą albo pracowni,k iem pol
skiego przedstawicielstwa dyplomatycznego, misJi zagra.n.icznej 
lub urzędu konsularnego. 

§ 3'. Do są.du lub innego organu państwa ob~ego ' sąd lub 
państwowe biuro notarialne zwraca &ię o udzi-elenie p;omocy 
prawnej, jeżeli osoba. mająca być prz-esłuchana lub odbioitca p is

. ma nie jest obywatelem polskim alho jeżeli chod~i o przeprowa-
dzenIe innej czynności postępowania. . 

. § 4. W r azie niemożności przeprowadzenia dowodu lub do
ręcz enia pisma obywatelowi polskiemu zam·j,eszkałemu za granicą 
za pośrednictwem polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego 
lub urzędu konsularnego, stosuje się przepis § 3. 

ATt. 1134. Doręczen.ie p ism sądowych os,obol? przebywającym 
w t>olsce, które nie podlegają sądom polskim, oraz innym osqbom 
zamieszkałym w budynkach lub p omieszczen ia'ch, korzystających 
z. nietykalności na Ę)oostawie ustaw, umów lu,b powszechnie us ta
lonych zwyczajów m.iędzynarodowych, dokonuje się za po.3rednic
twem Ministerstwa Spraw Zagranicznych . . 

Art. 1135. § 1. S·trona zamieszkała za gr<;l'ni:cą, jeżeli ' nie 
ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego 
w Polsce, obowiązana jest wskazać w Polsce pełnomocnika do d-o

ręczeń. 

§ 2. W ra~ie 'niewskazania pełnomocnika do doręczeń, prze
zna,czone dla tej st~ony pisma sądowe pozostawia ' się wakta.;h 
sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o t.ym pouczyć 

przy pierwszym do-ręczen i u. S t.rona powinna ' być również PO'

uczona o możliwości zlożenia odpowiedzi na pismo wszczyna j,ą':e 

postępowanie i wyj aśnień na piśmie oraz o tym, k to może być 
ustanowi·ony p ełnom(}cl1likiem. 

Art. 1136. Rozporządz:enloe Ministrów Sprawiedliwości i Spraw 
Zagra·nicznych określi szczegółowe zasady i tryb . zwracania s ię 

O' ·udzielen ie pomocy prawnej; rozporządzenie to może równ ież 

ustalić j,nnytryb porozumiewania się z sąd ami i innymi orga
,n'ami panstw obcych oraz z polskimi przeds tawiciels twami dyplo
matycznymi . i urzędami' konsularnymi, niż pr~ewidziany w 
art. 1130~ 

TYTUŁ V. ZABEZPIECZENIE DOWOIlOW 
. . 

Art. M37. Sąd pOf4l!:i maże zabezp-j;eczyć znajduj·ący się w 
Polsce dowód, jeżeli jest t{) potr,ze.b~.e dla dlm=nodzel!ri-aroszczerua 
za granicą. Wniosek ozabezpieczeni'e dowodu składa 'się w sądzie 
powiatowym, w ktÓTeg'p Okl:ęgU dcrwó'd ma by'ć przeprowadzony. 
O terminie wyznacżonym do przeprowadzenia d0we-a u za.w iada 
mia się wni,oskodaw<:ę, Chyba że zachodzi wypadek nie ' cierpiący 
zwłoki. Poza tym s tosuje się od;powiednio art. 312. 

'1'YTUł. VI. ZAG1tAJNICZNE OOl[lJMENTY lJRZĘDO'\\'E 

Art. 1138. Zagraniczne · dokumenty urzędowe posiadają moc 
dowodową na równi z polskimi dokumentarni urzędowymi. Jed
nakże jeże li dokument dotyczy prze niesienia własności uieru.chJ
mości poł'O'żonej w PolS'ce, powinien on być ' uwierzytelniony przez 
polskie przed'~tawicielstwo dyploma tyczne lub urząd konsularny. 
To samo 'dotyczy do-kumentu, który wywoluje wątpliwości co ;:lo 
~ego' autentycznośei . 

TYTUŁ VII. ZABEZPIECZENIE SP ADK.lJ 
PO cunZOZIEl\-lCACIł 

AFt. 1139, § L . W sDlr3wacb spadkowych p-o cudz'oziem'cat:il 
rozpoznawanycn vi $rybi-e ruepr.ocesowym, w których · polsktm 
sąd.om i paiJ.shyowym hld'llrom notarialnY'm: uile pa:-zysługuje ju
rysdylra:ja, biura ~e d'okolllljq zabezpieczenia s:padku 'Ol'az o twar
cia i ogłoszenia testamentu" o czym otrzymuje wiad{),rDość wŁa'

ściwy konsul. K()l'ls'41l m'aże uczestniczyć Vi postępowaniu.. 
§ 2. Org:anom państw.a, którego ,obywate~em był spadk od'aw

ca, wydaje się rua żądani'e wypis testamentu oraz pT.ota.1fuł1!l 
otwarcia i ogłoszenia. Pod wa:run~m -wza,jemn'ośei . m~~ być 
wydany oryginał testame:1tu, jeżeli nie przewid·uje się dalszych 
cz.ynności urzędowych w Po1:sce. . 

Art. 1140. § 1. Państwowe biuro notarialne z urzędu zarzą
dzi trybem przewidzianym dla' (@'głaSc~ o we'zw,aniu spa<d!kdbier·
c6w 'o-gł,oszenie, w którym; wezwie o:s:o'by .roszczą!:e sobie 'P'I'awa 
do spadku, spadk obierców i wierzycieli spiuak 00 a WCi:y, a'by w cią

gu trzech miesię.cy .:prawa sw'O'je zgłmriii z po:d3\Tliem clowodów. 
W ogło-sz.eniu należy wskazać o~watels:tw~ spad'koGaw cy . . 

. § 2. Ogłoszenie doręqa s ię wła ściwemu organowi aamini
s,tracji finansowej i właśeiwem,u k"onSlUtowf 

Al't . . IlU. § 1. Jei'e:li ai'kt n ie zgtosił się w powyższym ter
·min ie, sąd spadku pos,tanowi wyda'ć majątek rwchomy właści'we
mu konsulowi. 

§ .2. W przeciwnym razt e będzie wyznaczona rozprawa, na 
którą wzywa s·ię oS'oby zainteresowane. Po wy'siuehaaiu s'tawaj ą

cycli. sąd wyda postanowie.nie _o zabezp,ii€'czenlY zgłos.zonych i wy
kaz anych praw osób zamieszkałych w POlsce 'OTaz obyw'ateH pol
skich, zamieszkałYCh za granicą, jak rópmie,ż o zabezpieczeniu po
datku od nabycia praw ma jątkOWYCh . Na postanowi-enie sądu 

przysługuje zaża lenie, 

§ 3. Nie wydany majątek ruchomy będzie słu żył ·,mi. zaspo
ko j,enie zabezpieczonych praw. Resztę majątku ruchomego 'sąd 

postanowi wydać właściwemu konsulowi. 
§ 4. Wydanie może nastąpi'ć tylko pod warulilkiem w~a~em

n-ości. . 

.. 
, f 
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Art. 1142. § , 1. Jeżeli cudzoziemiec zmarł w Polsce w czasie 
podróży. a nie mial w Polsce ' zamieszkania lub miejsca stałeg o 

pobytu , ani maj ą tku opróCz rzeczy przy nim znalezionych, rzeczy 
te bę dą zabezpieczone przez państwowe' biuro notarialne, z za
wiadomieniem o tym właściwego konsula. 

§ 2. Część ich- sprzedaje się według przepisDw o sprzedaży 

zabezpieczonych ruchomości, a z osiągniętej ceny zaspokaja się 

koszty pobytu w Polsce 'i pogrzeb u spadkodawcy. Reszta ceny 
oraz 'rzeczy nie sprzedanych będzie wydana właściwemu kon
sulowi. 

TYTUŁ VIII. STWIERDZENIE OBCEGO PRAWA 
I WZAJEMNOŚCI 

Art. 1143. § 1. Gdy zachodzi potrzeba zastosowania przez . sąd 
polski prawa obcego,sąd (!loże zwrócić się do Ministra Sprawie
dliwości o udzielenie tekstu tego prawa oraz o wyjaśnienie obcej 
praktyki sądowej. 

§ 2. Sąd ' może zwrócić się do Ministra Sprawiedliwóści rów
nież wtedy, gdy chodzi o stwierdzenie stosowania wzajemności 

przez pań.stwo obce. 
§ 3. Celem stwierdzenia treści obćego prawa i obcej prak

. tyki sąliowej sąd może także zasięgnąć opinii biegłych. 

T~TUL IX. UZASADNIANIE PRA WOMOCNYCH OR~ECZEN 

.Art. 11H.JeŻeli do uznania albo wykonania prawomocnego 
orzeczen ia sądu , polskiego za granicą , konie.ć'zne jest przedstawie 
nie orzeczenia ' wraz z uzasadnieniem, a orzeczenie nie zawiera 
uzasadnienia, sąd, który wydał orzeczenie, sporządzi uzasadnienie 
na wniosek strony, uczestnika postępowania lub osoby ubiegają
cej się o uznanie lub wykonanie orzeczenia. 

K S I Ę G A T R Z E C I A. O R Z E C Z E N I A S Ą' D O ~ 
ZAGRANICZNYCH I UGODY ZAwARTE 

PRZED TAKIMI SĄDAMI 

. TYTUL I. UZNANIE ORZECZEN SĄDOW ZAGRANICZNYCH 

Art. 1145. § L Skuteczność ną. obszarze Polski ' nie nadają
cych się do wykonania w drodze egzekucji orzeczeń .sądów za:
granicznych w sprawach cywilnych, kt6re należą w Polsce do 
drogi sądowej, zależy od uznania ich przez sąd polski. 

§ 2 .. Nie wymagają uznania prawomocne orzeczenia sądu 

zag-rąnicznego w sprawach niemajątkowych obywateli obcych, 
wydane przez sąd właściwy według ' ich prawa ojczystego, chyba 
że orzeczenie takie ma być podstawą zawarcia związku małżeń

'skiego albo stanowić 'podstawę wpisu w ks iędze stanu cywilnego, 
. w księdze wieczystej lub innym re jestr ze w Polsce. 

Art 1146. § L Orzeczenie podlega uznaniu pod warunkiem 
wzajeinności, jeżeli: \ 

1) orzeczen ie jest prawomocne w państwie, w którym zostalo 
wydarie; , 

21 sprawa nie należy , według polskiego prawa lub um owy miQ
d zynarodowej , do_wyłączne j jurysdykcji sądów polskich lub 
sądów państwa trzeCiego; 

3) strona iliebyła pozbawiona możności obrony, a w razie nie
posiadania zdolności procesowej - n ależytego przedstawiciel
stwa; 

4) sprawa · nie zosta ła ' już . prawomocnie usądzona przed sądem 
polskim,"albo nie wszczęto jej przed sądem polskim powoła 
nym ' do jej rozstrzygnięcia, zanim orzeczenie sąd u zagranicz
nego stało się prawomocne; 

5) 'orzeczenie 'nie jest sprzeczne z podstawo.wym i zasadami po-: 
.rządku prawnego Polskiej Rzeczypospolite j Ludow~j; 

6) przy wydaniu orzeczenia w sprawie, w k tórej należało za·st9-
s~wać ' prawo polskie, prawo to zostało zastosowane, chyba że 
z, .. ~tosowane· w sprawie obce prawo nie różni się w sposób 
is tą,tny od' prawa polskiego. 

§ .2.- Przestrzegan ie warunków wskazanych: w pkt 4 i 6 pa
ragrafu papn;edzającego ' oni.z warunku wzajemności nie jest wy
m agane, gdy orzeczenie sądu paI1stwa obcego stwierdza - zgQd
nie ' z przepisami tego p3.i1sfwa o właściwości jego sądów i zgod
nie z prawem tego państwa - nabycie przez osob~ mieszkającą 
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w Polsce m ienia spadkowego, które w chwili śmierci spadko
dawcy znajdowało się na obszarze tego państwa obcego. 

§ 3. Przestrzeganie warunku wzajemności nie jest wymaga
ne w sprawach należących według pra\va ' polskiego do wyłącżilej 
jurysdykcjipańslwa, skąd pOChodzi orzeczenie. 

§ ,4. Przepisu § ~ nie stosuje się do uznania orzeczeń okre
ślonych wart. 1145 § 2. Odmówa uzna n ia takiego orzeczenia może 
nastąpić tylko z przyczyny sprzeczności orzeczenia z podstawJ~ 
wymi zasadami porządku prawnego Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej . , 

Art. 1147. § 1. Z wnioskiem o uznanie orzeczenia sądu zagra
nicznego może wystąpić każdy, kto ma w tym interes prawny. 

§ 2. Do wniosku o uzna nie orzeczenia · sądu zagraniczneg() 
wnioskodawca powinien dołączyć Opl'ÓCZ urzędowego odpisu wy
roku uwierzytelniony przekład. tegoż na język polski oraz stwier
dzenie, że orzeczenie jest ' prawomocne ; gdy zaś wyrok jest za 
oczny, nadto zaświadczenie; że wezwanie zostało pozwanemu na
leżycie doręczone. ~ 

Art. 1148. § 1. O uznaniu orzeka w składzie trzech sędziów 
zawodowych sąd wojewódzki, który byłby miej scowo właściwy 

do rozpoznania sprawy łub w którego okręgu znajduje się miej
scowo właściwy sąd powiatowy, .a w braku tej podstawy - sąd 

właściwy dla miasta st. ·Warszawy. 
§ 2. Sąd orzeka po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem 

prokura tora. "." 
§ 3. Od postanowienia sądu przysługuje r ewizja, a od prą

womocnego poslanowienia skarga o wznowienie postępowania. 

Art. 1149. Przep ~sy art. 170, 400 i 417 § 4 sŁosuje się od
powiednio , do prawomocnych postanowień sądu polskiego, uzna
jących zagraniczne wyroki , orzekające rozwód lub uniewa żnienie 

małżez'lstwa albo ustalające nieistnienie małżeństwa . 

TYTUL II. WYKONALNOŚĆ ORZECZEfl SĄDOW 
ZAGRANICZNYCH I UGOD ZAWAltTYCH 

PRZED TAKIMI SĄDAMI 

Art. 1150. § 1. Orzeczenia sądów zagra nicznych. w spra,'lacll 
cywilnych należących w Polsce do drogi sądowej, nad'ającesi~ 
d o wykonania w drQdze egzeku,cji, są tytularni ' egzekucyjnymi, 
j eżeli wykol)aJność ich jest przewidziana w umowie międzynaro

dowej. Gdy umowa nie, określa inaczej warunków wykonalnoścl, 
orZeczenia będą w Polsce wykonalne, jeżeli: 

1) orzeczenie z,o s tało wydane po wejściu w życie umowy mię
d zynarodowej; 

2) orzeczenie podlega wykonaniu w państwie , skąd pochodzi ; 
3) zachodzą warunki określQne wart. 1146 § l pkt 1-6.' 

§ 2. Przepis paragrafu poprzed zaj ącego stosuje . się odpowied
nio do orzeczeń sądów polubownych wydanych za granicą . 

§ 3. Orzecze nia sąd u zagranicznego uwzględniające r oszczenia 
o alimenty w sprawach ze stosunków rodzinnych są tytułami 

egzekucy jnymi i ą.ędą w Polsce wykonalne również w braku prze
widującej to umowy międ zynarodowej pod warunkien;1 wza
jemności. 

Art. ·1151. § 1. O wykonalności orzeczen'ia sądu zagraniczne
go orzeka ·w skła dzie trzech sędziów zawodowych sąd wojewódz
ki miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika, a w braku takie
go sądu, sąd woj ewódzki, w którego okręgu ma być prowadzona 
egzekuc ja. Sąd t0n jest właściwy równ i eż do . równoczesnego 
orzeczenia o uzn an iu orzecze nia W )części nie podlegającei .. egze-
ku.cji, : je że li n ie nas tąpiło ono już poprzednio. • 

§ 2. Sąd orzeka po przeprowadzeniu rozprawy. Na postano
wien ie o 'wykonalnQści służy zażale nie, a na prawomocne posta
nowienie w tym przedmiocie przysługuje skarga o wznowienie 
postępowa n ia. 

§ 3. Po · uprawo mocnieniu się postanowienia o wy~onalnośc1 
tenże 'sąd wojewódzki ' nada orzeczeniu sądu zagranicznego klau-
zulę wykonalnośc i. , 

Art. 1152. Ugoda zawarta przed sądem zagranicznym stanqwł 
tytuł egzekucyjny. jeżeli jest wykonalna w państwie jej zawarcia 
i nie jest sprzeczna z obowiązującymi w pQlskh\ j Rzeczypospoli
tej Ludowej podstawowymi zasadami porządku prawnego, a jej 
wykonalność w PQlsCe przewidziana jest umową międzynarodową. 
Przepisy artykułu poprzedzającego stosuje się odpowie~l}io. 
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. Art. 1153. Do, wniosku o nadanie ldauzuliwykonalności za
granicznemu 'tytułowi egzekucy,jnemft wierzyciel powinien dołą
ćzyćdo:rumenty WyJl1ienione wart. 1147§2, a nadto .zaświadcze-

, ; 

Poz. 296 i 297 

nie, że tytuł ten odlega . egze.kucji w państwie, z którego 
pochodzi. 

Przewodniczący Radr Pallstwa: . E. Ochab 
Sekretarz Rady Pańclwa: J. Horodecki 

USTAWA 

% dnia 17 listopada 1964 r. 

Prźepisy wprowądz.ające Kodeks postępowania cyw lnego 

Roz d.z! ~L ł. 
- '.' 

Przepisy .ogólne 
Art. I. · Kodeks ' postępowania cywilnego wchddzi w życie 

!l ,'dniem l · styczni<i1965 r. 
Art. II. § L Z dn~em ,wejścia , wżyde .'Kodeksu postępowania 

c;ywilnego tracą moc dotychczasowe przepisy dotyczące przedmio
.. t6w w Kodeksie tym unormowanych; chyba że przepisy poniższe 
Itanowią inaczej. 

, §: 2 . . W szczególności' tracą moc przepisywymienion'e w arty
kułach .poniższy,ch ,wraz ze wszystkimi zmianami i uzupełnie

niami. 
,Art. Ul. Uchyla się: 

. j 1) K6dekspostępowania cywilnego '-powstały ' z ,połączeQia ' 
l'ozporządzell . Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listo-

' pada 1930 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 651) izdnia 27 października 
1932 r. (Dz: U .. 'Nr 93, poz. 803), ogł<Jszonych jako tekst jedno-. 
lity w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z d'nia 25 sier
pnia 1950 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 39~); 

2) przepisy , wprqwadzające Kodeks postępowania cywilnego -
roz.J~ rządzeniePrezydeńta Rzeczypospolitej - z dnia 29 listo
pada Hl30 r. (Dz. D. , Nr 83 ,. poz. 652)T 

/ 3) 'przep:sy wprowadzające prawó o sądowym postępowaniu 
,- egzekucyjnym - rozporządzenje Prezydenta Rzeczypospolitej 

,z dnia 27 'pażdzi-ernika 1932 r. (Dz. D. Nr 93,poz: 804); 
.4rar:. 18 i i9 ' ustawy z dnia 20 lipca 1950. r. o zrJ;lianie prze

pisów p<Jstępowani::i w sprawa,ch cywilnych (Dz. U. Nr 38, 
paz. 349' w brzmien iunadanymprzez~ dekre : '1- ' dnia 18 stycz
nia 1956 r. (Dz. U. Nr 2, poz. 13); 

~) art. 5 usfawy z dnia 28 marca 1958 r. o zmianie przepisów 
postępowania w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 18, poz. 75). 

An. IV. p chyla się: 

l) .. Kodeks pbs~ę;Jowanla niespornego - dekret z dnia 18 lipc1t 
1945 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 169); 

2) dekret. z. dnia 29 sierpnia 19",5 r. w sprawie postępowania 
o uznallle za zm arłegO io ' s twierdzenie zg{)nu (Dz. U. Nr 40, 
pÓz. 226); 

3) dekret z dnia 29 sierpnia 19-45 ' r; w sprawie postępowania 
, o ubezwłasnowolnienie (Dz. 'D. Nr 40, poz. 225); 

4) dekret z dnia 8 l'stopad:1 1946 r. o pos~ę;x>waniu nie spornym 
z zakresu prawa rzeczoweg<J (Dz. U. Nr 63, poz. 345); 

5) . dekret z dnia 8 }'stopada 1946 r. o po~;tępowaniu spadkowym 
(Dz. D. Nr 63, poz. 346); 

iS} dekret z dnia 20 grudni:! 1946 r. o postępOwaniu dotyczącym 
zlożenia przedmiotu świadczenia do ' depozytu sądowego lub 
na zachowanie , (Dz: U. z 1947 r. Nr 8, poz. 41); 

7) ustawę z dn Ia 27 cze rwca 1950 r. o pos,ępowa.n 'unies p-ornym 

w sprawach rodzInnych oraz z z:rkresu kurateli (Dz. U. 
Nr 34,' poz. 310); , 

8) ~lft 63 ust. 2 zi anie drugie dekretu z dnia 8 czerwca 1955 r. 
- prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 25, poz. 151). 

Art. V. Uchyla s ' ę: , 

1) ustawę z dnia 26 kwie~nia, 1950 r. ó wł a ściwości sądów pol
skich w niektórych sprawach o rozwód (Dz. D. Nr 20, poz. 175); 

2) ,dekre t z dnia 2 czerwca. 1954 T. o z :: stępstwie sądowym władz, 

urzęd ~ w, instytucji iprzeds iębiors}.w państw?wych (Dz. U. 
Nr 25, fX>z.93); 

3) 'deklret z ,dnia 18 lutego 1955 r. o przekazaniu państwowym 

biurom not. aria.lnr m. niektórych dotychczasowych " czynności 
sądowych (1)z. U.Nr9 i poz. 56); 

4) art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce 
terenami w miastach .i osiedfa.ch (Dz. U. z .1961 r. Nr 32, 
poz. 159 iz 1964 r. Nr 16, poz. 94). 

Art. VI. § l. Pozostają w mocy przepisy ,' dotyczącc ' przed:" 
miotów unormowanycft · w Kodeksie pcstęp6,wania cywilnego, je
żeli przepisy te mają charakter'. przepisów 'szczegÓlnych. 

§ 2 . . W szczególnościpoz<>§tają w mocy przepisy ; wymien~o
ne w artykułach poniższych wraz z wszystkimi zmianami i uzu

. pełnieniami: 
Art. VII. Pozostają w mocy: 

l) prawo upadłościowe, -,- r.ozporządzenie Prezydenta R~eczypo
spolitej z dnia 24 października 1934 r. (Dz. U. Nr 93,. poz .. 834); 

2) prawo o postępowaniuu l{ladowym - rozporządzenie Prezy
dentaRzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. (Dz. U. 
Nr 93, poz. 836); 

3) dekret z dnia 11 października 1946 r. - Prawo o księgach 

wieczystych (Dz.U. Nr 57, paz. 320); . 
4) dekret z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świad- , 

ków, bi\!giych i stron w postępowaniu . sądowym (Dz. D: 
Nr ' 49, poz. 445); , 

5) us~awa z dnia 30 grudnia 195.0 r. - Przepisy o kosztacJ) są

dowych w sprawac.h cywilnych (Dz. U. Nr 58, poz. 528) __ 
z wyjątkiem ąrt. 3, kt9ry UChyla się; , 

6) dekret z dnia 12 maja 1954 r. o ~głaszaniu obwiesz~zeń 

(Dz. U. Nr. 23, poz. 83). 

Art. VIII. Pozostają w mocy: 
l) art. '18 i 19 ustawy z dnia 11 listopada 1924 r. o organizacji 

konsulatów i czynnościaCh konsulów (Dz. U. Nr 103, poz. 944); 
2) dekret z 'dnia 7 lipca 1945r. o odtwórzeniu dyplomów i świa

dectw z ukończenia nauki (Dz. U. Nr 27, poz. 164); 
3) dek ret z· dn ia 13 wrześnią 1946 r. o rozgraniczeniu nierucho

mości: (Dz. U. Nr 53, poz. 298); . 
4) dekret i dnia 10 grudnia 1946 r.. o umarzaniu , utraconych 

dokllmerttów (Dz. U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20); 
5) art. 33 ustawy z dnia 25 maja 195,1 r. - prawo o notariacie 

-(Dz. U. z 1963 r. Nr 19, poz. 106); 
6) art. 15, 16,)7 i 20 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o zwal

cz?niu alkoholizmu (Dz. U. Nr , 69, poz. 434). 
Art . . IX. Pozostają w rr.ocy: 

1) art. 41 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. os;.:alaniu , gruntów 
w br;mieniu ·ustalonym obwieszczeni(lm Min's lra Reform 
Rolnych z dnia 29 wrześn ia 1927 r.~ (Dz. U. Nr D2, poz. 833); 

2) art. 10 dekretu z dnia 16 sierpnia 1949 r. o wyrohnie grun-
tów (Dz. U. z 19G2 r. Nr 46, poz. 226j; . 

3) a rt. 9 ust. 4 'us~awy z dnia 12 m ?rC l 1958 r. {) sprze daży pań
stwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowanIU nie
kC'Iych spraw, związ<l!,ych z prżeprowad'eniem reformy rol
n'e j i os~:lnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, poz. 71); 

4) ustawa , z dnia 6 cze. \NC.a 1958 r. o ŚCiąganiu czynsz6w naj
mu i irinych należności Pal1stwa 'zw ;ązanych z korzystaniem 
z teren1w i b;ld"nków państwoY'ych(Dz. U. 'z 1958 r. Nr 35, 
poz. 156 i z 1961 r. Nr 32,P9z. 159;; 

5) ustawa z dnia 2 g:rudn~a 19,,8 ' r. o Narodowym Banku Pol
. . ski rri" (Dz: U. Nr 72, poz. 3.'i6); 
6) ustąwa z dnia 21 grlldnia 1958 r. o szczegÓlnym trybie ścią." 

g"ania zaleglości z tytułuniel5.tórych . zobewiązań właścicieli 
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