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P d  jA^YDAWCY.

Prawa cywilne, w ciągu blizko siedmdziesięciu lat ubie
głych, od chwili wprowadzenia do kraju tutejszego Kodexu Na
poleona, ulegały wielokrotnym zmianom, przekształceniom i uzu
pełnieniom. Z biegiem tak długiego czasu zmiany te i uzupeł
nienia wzrosły do tego stopnia, iż odszukanie pewnego przepisu, 
już to w wielo-tomowym zbiorze Dziennika Praw, już w innych 
zbiorach urzędowych, przedstawiało liczne trudności i niedogod
ności ; co większa, wiele rozporządzeń, mających ogólniejsze 
znaczenie a każdego mieszkańca kraju obchodzących, nie było 
wcale ogłoszonych drukiem: władze naczelne rozsyłały je tylko 
swym organom prowincyonalnym; przechowywane w archiwach, 
niedostępne były osobom prywatnym.

Dawała się żywo uczuwać potrzeba wydania takiego zbioru 
praw cywilnych, któryby uprzystępnił poznanie wszelkich prze
pisów obowiązujących. Trudne to zadanie podjął przed piętna
stu laty p. Stanisław Zawadzki, który ogłoszeniem swego Zbio
ru wyświadczył istotną przysługę naszemu społeczeństwu.

Od czasu ukazania się (1860—1861) pomienionego Zbioru, 
upłynęło lat kilkanaście, lat, ważnych tak ze względu na znacz
ną ilośó nowych ustaw, jak i ze względu na doniosłość prze
kształceń, jakim tutejsze urządzenia i stosunki uległy. Potrzeba
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więc nowego Zbioru praw cywilnych, odpowiadającego nowemu 
stanowi rzeczy, stała się tem naglejszą, że w skutek zastosowa
nia w Królestwie Polskiem nowych ustaw sądowych, dawniejsza 
organizacya i postępowanie sądowe moc swą utraciły.

W uznaniu tej potrzeby, jeszcze przed trzema laty, w obec 
już zamierzonej wówczas reformy sądowej, przedsięwzięliśmy 
ułożenie takiego zbioru ustaw cywilnych, któryby, z jednej stro
ny, objął wszelkie istniejące, drukowane i nie drukowane dotąd 
przepisy i uwydatnił stopniowe zmiany w zasadniczej części pra
wodawstwa, to jest w kodexach cywilnych, polskim i francuz- 
kich; z drugiej zaś strony — otrzymał taki układ, aby w pra- 
ktycznem użyciu był jak najdogodniejszym.

Dla osiągnięcia pierwszego z tych celów czerpaliśmy mate- 
ryał, nie tylko ze wszystkich zbiorów, tak drukowanych z rozpo
rządzenia władzy, jakoteż dokonanych staraniem prywatnem, — 
zbiorów, nie zawsze łatwo dostępnych; ale nadto, korzystając 
z udzielonego nam upoważnienia, spożytkowaliśmy bogaty zapas, 
znajdujący się w aktach b. Kommissyi Rządowej Sprawiedliwo
ści. Pierwotnym zamiarem naszym było nadto wcielenie do 
Zbioru tego jurysprudencyi senatu, ogłoszonej za lat dwadzieścia 
sześć przez P. Kapuścińskiego, za następne zaś lata pomieszczo
nej w Rocznikach sądowych. Ponieważ jednak, ze względu na 
zamierzone oddzielne wydanie tćj jurysprudencyi w języku rus
kim, odstąpiliśmy od wykonania powyższego zamiaru w tekście 
ruskim naszej pracy; przeto dla zachowania zupełnej jednostaj- 
ności między oboma tekstami, musieliśmy pominąć ją i w wyda
niu polskiem.

Druga część naszego zadania polegała na przyjęciu w ukła
dzie zebranego materyału takiego systematu, żeby praktyczne 
użycie naszego zbioru było możliwie udogodnione. W tym celu 
trzymaliśmy się następujących zasad. Przepisy uzupełniające, 
rozwijające lub zmieniające postanowienia Kodeksów, pomiesz
czone zostały pod właściwemi artykułami. W takich jednak 
razach, gdy dopełnienia te znacznćj okazały się objętości, prze
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nosiliśmy je do Dodatków w końcu Zbioru naszego znajdujących 
się, zamieszczając zarazem stosowną wzmiankę pod właściwemi 
artykułami. Uczyniliśmy to dla uniknienia niedogodności, jaka- 
by, przy podręcznem użyciu tego Zbioru, skutkiem zbytniego 
przerwania ciągu tekstu prawa koniecznie powstać musiała.

W rzeczonych Dodatkach zamieszczone są także te szcze
gólne ustawy i przepisy, które,—jeśli wolno tak się wyrazić—nie 
podchodzą podsystemat i określenia kodeksowe, a jednak z urzą
dzeniem stosunków cywilnych pozostają w istotnym związku. 
Szczegółowy spis rzeczy ułatwi oswojenie się z przyjętym ukła
dem, a zarazem i odnalezienie każdego zamieszczonego w naszym 
Zbiorze przepisu.

Zbiór ten obejmuje owoce działalności nie jednego tylko 
kraju, i nie jednćj epoki. W tej massie ustaw różnorodnych, 
nawet idee zasadnicze nie zawsze wśród zmiennych prądów cza
su ostać się zdołały. Nadto, nie wszędzie nowe ustawy wska
zały wyraźnie co z dawniejszych zostało uchylone w zupełności 
lub częściowo, a co uległo zmianie i w jaki sposób; uchylenia 
te i zmiany nie raz dokonane zostały milcząco albo nader ogóło- 
wo. W obec takiego położenia rzeczy, rozejrzenie się wśród 
tćj massy przepisów nie małe przedstawia trudności. Mniema
liśmy więc, że byłoby pożytecznem uwydatnienie przepisów, 
które moc swą utraciły. W tym celu staraliśmy się uchylone 
artykuły lub części tychże wyróżnić za pomocą wydrukowania 
ich drobnem pismem (petitem). Tam zaś, gdzie w tym wzglę
dzie napotkaliśmy istotną trudność, nie uczyniliśmy takiego wy
różnienia, pozostawiając rozstrzygnięcie wątpliwości juryspruden- 
cyi, lub wyrzeczeniu prawodawcy.

Wydanie tekstu polskiego pracy naszej, pomimo uznania 
języka ruskiego za język urzędowy w sądownictwie, nie będzie, 
jak sądzimy, bez pożytku, zwłaszcza, że przy rozprawach w Są
dach Gminnych, na posiedzeniach rad familijnych, oraz przy na
radach wierzycieli w upadłościach handlowych, dozwolone jest 
używanie języka polskiego, dla tego, iżby nieświadomi języka
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urzędowego nie byli pozbawieni możności dopilnowania praw 
swoich, lub praw cudzych, troskliwości ich powierzonych. Zresz
tą znajomość przepisów prawa potrzebna jest nie tylko prawni
kowi z powołania, ale wszystkim obywatelom kraju; większość 
ich nie jest tak dalece obznajmiona z językiem urzędowym, aby 
mogła z pożytkiem posługiwać się tekstem ruskim; potrzebuje 
więc dokładnego tekstu prawa w języku ojczystym.

Kończąc to wstępne nasze słowo, poczytujemy sobie za 
obowiązek, wyrazić szczerą wdzięczność byłemu Obrońcy przy 
Senacie, obecnie Adwokatowi przysięgłemu, Henrykowi Turow
skiemu, za którego współdziałaniem ostatecznie przygotowany 
został do druku w języku polskim, zebrany przez nas materyał, 
jak niemniej byłemu członkowi Senatu, Władysławowi Nowa
kowskiemu, za udział w naszej pracy, a mianowicie za opraco- 
cowanie do niniejszego Zbioru, dwóch części, nie małe przedsta
wiających trudności, to jest Ustawy notaryalnój z r. 1866 i Ustaw 
hypotecznych z r. 1818 i 1825.

Dnia 24 Grudnia 1876 r.



Materyał do naszego zbioru dostarczyły nam następujące źródła:

1) Dziennik Praw Księztw a Warszawskiego od 1807 do 1812 roku. 
Tomów 4.

2) Dziennik Praw Królestwa Polskiego od roku 1815 do 1871.— 
Tomów 71.

3) Zbiór praw i rozporządzeń rządu, odnoszących się do Gubernij 
Królestwa Polskiego za rok 1871 i 1872, wydania Wyzińskiego.— 
Tomów 2. Warszawa, 1875 r.

4) Zbiór przepisów administracyjnych Król. Polskiego drukowany 
z Najwyższego rozkazu.— Tomów 67. Warszawa, 1866—1867.

5) Przepisy odnoszące się do czynności rządów gubernialnych i na
czelników powiatowych, drukowane z Najwyższego rozkazu.— 
32 zeszyty. Warszawa, 1866 r.

6) Postanowienia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskiem.— 
Tomów 21. Warszawa, 1865—1871.

7) Zbiór postanowień wydanych przez Komitet Urządzający w Kró
lestwie Polskićm od roku 1864 do 1870.— Tomów 7. Warszawa, 
1867—1871.

8) Zbiór praw i rozporządzeń rządu, wychodzący przy Senatskich 
Wiedomostiach — za lata ostatnie.

Oprócz tego, akta b. Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości wszakże 
z powodu braku czasu, musieliśmy się ograniczyć na przejrzeniu takowych 
tylko za ostatnie lata, poczynając od roku 1860. Pomieszczone więc w zbio
rze niniejszym rozporządzenia b. Kommissyi Sprawiedliwości, Spraw We
wnętrznych i Duchownych, tudzież Kommissyi Skarbu, do roku 1860, wyję
liśmy ze zbioru przepisów administracyjnych Królestwa, wskazanego wyżej 
pod Nr. 4 i 5; inne zaś rozporządzenia nie znajdujące się w tych zbiorach, 
przedrukowaliśmy ze zbioru praw cywilnych St. Zawadzkiego.





O B J A Ś N I E N I E  DRUKU.

Przepisy kodexów mające zachowaną moc obowiązującą.

Postanowienia uzupełniające albo zmieniające przepisy kodexów.

Przepisy kodexów uchylone, lub które utraciły moc obowiązującą.

T r e ś c i w e  w s k a z a n i e  p r z e d m i o t u  z a w a r t e g o  w p r z y 
p i s a c h .

'Wymienienie postanowienia i  data wydania.
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USTAWY PRZECHODNIE

DO

KODEXU NAPOLEONA.





Dekret króla Saskiego, ks. Warszawskiego, d. 27 Stycznia 1808 r.
(D. P. K. W. T. I. str. 46).

Na przełożenie Naszego Ministra Sprawiedliwości i w celu przyśpiesze
nia pewnego i jednostajnego biegu sprawiedliwości w Księstwie Naszćm 
Warszawskiem, postanowiliśmy i stanowimy, jak następuje:

1. Kodex Napoleona Ustawą Konstytucyjną, Tytułem IX, artykułem 
69, dla Księstwa Warszawskiego przeznaczony, od dnia 1 Maja roku bieżą
cego 1808 do wszelkich władz sądów cywilnych Księstwa Warszawskiego 
ma być wprowadzony.

2. Sędziowie cywilni jakiegokolwiek stopnia, w sprawach nowo do nich 
przychodzących, od dnia 1 Maja roku bieżącego nie inaczej, tylko podług 
przepisów i praw tegoż Kodexu Napoleona, wyroki swoje wydawać będą.

Ustawa przechodnia do Kodexu Napoleona.

Dekret króla Saskiego, księcia Warszawskiego, 
d. 10 Października 1809 r.

(D. P. K. W. T. n . str. 84).

Dla uniknienia różnych po wprowadzeniu Kodexu Napoleona wątpli
wości, w sądzeniu spraw, podług jakich praw, dla ich zmiany, sądzonemi 
być mają; na przełożenie Naszego Ministra Sprawiedliwości, postanowiliśmy 
za potrzebne wydanie następuj ącćj ustawy:

i
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T Y T U Ł  I.

Przepisy o mocy oliowiązującej K o t o  Napoleona.
1. Kodex Napoleona jest prawem cywilnćm Księstwa Warszawskiego; 

prawo cywilne francuzkie, pod tytułem Kodexu Napoleona, przez Ciało pra
wodawcze francuzkie na d. 3 Września r. 1807, stosownie do dekretu Naj
jaśniejszego Cesarza Francuzów, Króla Włoskiego, Protektora Ligi Reń- 
skiój, na d. 22 Sierpnia t. r. wydanego, przyjęte, ma służyć za prawidło 
dla Naszego Księstwa Warszawskiego.

Oryginał francuzki jest prawem, dopóki autentyczne tłómaczenie na 
język polski ogłoszonem nie będzie; dzieło zaś za sprawą Naszego Ministra 
Sprawiedliwości na polski język tłómaczone i w drukarni księży Pijarów 
Warszawskich w dwóch tomach w r. 1808 drukowane, mieć będzie powagę 
w sądach, ile się w sprzeczności z oryginałem nie okaże.

2. Istotna i zupełna moc prawa Kodexu Napoleona zaczyna się 
z dniem 1 Maja r. 1808, a to stosownie do Naszego dekretu, wydanego pod 
d. 27 Stycznia 1808 r.

3. Kodex Napoleona, we wszystkich swoich zasadach, z artykułów 
2281 składający się, ma swoją zupełną moc prawa, od czasu wymienione
go poprzednim artykułem, z warunkiem zastosowań do położenia kraju, ja
kie przez sejm uchwalone zostały.

4. Z dniem 1 Maja r. 1808 utraciły wszelkie prawa dawniejsze swo
ją  moc i powagę; nie mogą zatśm, od czasu tego, w żadnym przypadku 
być zastosowane, z wyjątkiem tylko przypadków, gdzie Kodex Napoleona 
odwołuje się do zwyczajów i urządzeń miejscowych, tudzież co do czynności 
i wypadków wydarzonych przed dniem 1 Maja 1808 r.

5. Co do przypadków, gdzie Kodex Napoleona odwołuje się do zwy
czajów i urządzeń szczególnych miejscowych, jak naprzykład w art. 1736 
i t. d. a zwyczajów takowych w tómby miejscu nie było, wtedy, w niedo
statku ich, zastosowane będą prawa te, jakie były przed d. 1 Maja 1808 
r.; z zastrzeżeniem prawidła Kommissyi Bządzącćj, iż prawa Rządu zeszłe
go, tylko (m subsidtum) mogą być użyte.

T Y T U Ł  I I .

0 p r a w a c h  d a w n i e j s z y c h .
§ 1. O ich mocy obowiązującej.

6. Co do czynności i wypadków wydarzonych do dnia, w którym 
prawa Rządu zeszłego wprowadzone zostały zastosowane będą prawa dawne



5

Polskie; od czasu zaś zaprowadzenia tychże praw Rządu zeszłego, do d.24 
Lutego 1807 r., a w powiatach Toruńskim, Chełmińskim i Michałowskim, 
aż do ratyfikacyi traktatu Tylżyckiego, to jest do d. 12 Lipca 1807 r., pra
wa tegoż Rządu; a zaś od d. 24 Lutego 1807 r. i respectiwe od d. 12 Lipca 
1807 r. aż do d. 1 Maja 1808 r. prawa Polskie; a w niedostatku tych, pra
wa zeszłego Rządu.

Odmiany co do zasad ogólnych dopiero wymienionych, tudzież przepi
sy szczególne, objęte są oddzielnemi ustawami, wydanemi przez czasowe 
władze prawodawcze, jako też przez Rząd zeszły, Patentem d. 28 Września 
1772 r., Instrukcyą d. 21 Września 1773 r., Patentem publikacyjnym d. 5 
Lutego 1794 r., Edyktem d. 28 Marca 1794 r. i Deklaracyą d. 30 Kwietnia 
1797 r., a przez Kommissyę Rządzącą, urządzeniem skróconego postępowa
nia sądowego, wydanem pod d. 24 Lutego 1807 r.

7. Co do Praw Polskich służyć ma jedynie za prawidło, autentyczny 
zbiór Praw, znany pod tytułem; Volumina legum, Konstytucye Sejmowe 
i Uchwały Kommissyi Rządzącej; inne zaś dzieła, jako to Herburta de Ful- 
stein, któremu Rząd zeszły, nadał szczególną powagę, co do Prowincyj, 
Prussami Zachodniemi, i Antoniego Trembickiego, któremu takąż powagę 
nadał, co do Prowincyj, Prussami Południowemi i Nowo-Wschodniemi zwa
nych, powagi tćj nadal mieć nie mają.

8. Co do Praw Rządu zeszłego, służyć ma za prawidło Prawo Po
wszechne Krajowe (Allgemeines Landrecht), i dodatek jego pod d. 11 Kwie
tnia r. 1803 wydany; tudzież Powszechna Ordynacya postępowania sądowe
go (Allgemeine Gerichts-Ordnung), gdzie ta służyć może za prawidło do ro
związania wątpliwości zachodzącćj, o ważność lub nieważność czynności ja- 
kowój sądowśj, Powszechna Ordynacya depozytalna d. 15 Września r. 1783, 
i Powszechna Ordynacya Hypotek de dato 20 Grudnia r. 1783; nakoniec co 
do części Departamentu Bydgoskiego, nazwanego za Rządu zeszłego, Pru
sami Zachodniemi, prawo nazwane Preussisches Landrecht.

Inne wszelkie przepisy prawne w dziełach dopiero wymienionych nie 
objęte, powinny być w tenże sam sposób, jak każdy inny czyn, udowodnione, 
przy którymto dowodzie, dzieło nazwane, nowe Archiwum Prawodawstwa 
(Neues Archiv der Gesetzgebung), będzie mieć prawną powagę.

Wszelkie Ustawy, Reskrypta i Urządzenia Rządu zeszłego, dotyczące 
się przedmiotów politycznych, teraźniejszemu porządkowi rzeczy przeciwne, 
uchylają się niniejszćm; a nawet i co do czynności i wypadków przed 1 Ma
ja r. 1808 wydarzonych, zastosowanemi być nie mogą, jak np. Ustawa, za
kazująca Rodakom kupować dobra gratialne, porozdawane Prusakom, 
przez Rząd zeszły; Reskrypta rozkazujące pociągać do inkwizycyi Rodaków, 
którzy w r. 1794, brali się do oręża, dla obrony Ojczyzny, lub nakazujące 
konfiskatę majątków osób tych, które służyły w Legionach polsko-francuz- 
kich, i tóm podobne urządzenia.



§ 2. Szczególne przepisy względem zastosowania praw dawniejszych, 
do niektórych głównych przedmiotów.

9. Prawa przed d. 1 Maja r. 1808, zupełnie nabyte {Jura quaesita), 
do których osiągnienia niepotrzeba żadnego dalszego stanowczego czynu, 
nie mogą być wzruszane, ani nadwerężane na zasadzie Kodexu Napoleona.

Wszelkie czynności przed d. 1 Maja r. 1808 ważnie uzupełnione, nie 
mogą być wzruszanemi, pod pozorem powziętym z Kodexu Napoleona, chy
ba gdzieby czynnościom takowym zakaz wyraźny prawny (ju s  prohibiti- 
vum) był przeciwny, jak np. co do poddaństwa lub niewoli, które Konsty- 
tucya zupełnie znosi.

10. Prawa i obowiązki, które nie z powodu poprzedniczego czynu, 
lecz prosto i bezpośrednio, z prawnych przepisów wynikają, jak np. w przy
padkach wyszczególnionych art. 640 aż do 685 Kodexu Napoleona, nie mo
gą od d. 1 Maja r. 1808 inaczój być sądzonemi, jak tylko podług Kodexu 
Napoleona.

Toż samo rozumie się o prawach i obowiązkach wynikających z sta
nu osób.

Prawa i obowiązki, które, lubo bezpośrednio z przepisów prawnych, 
bez wpływu umowy, za poprzednim jednak czynem jakowym wynikają, jak 
np. w przypadkach wyszczególnionych art. 1370 aż do 1886 Kodexu Napo
leona, mają być uważane podług dawniejszych prawnych przepisów, jeżeli 
czyn ten przed d. 1 Maja r. 1808 uzupełnionym został; podług Kodexu Na
poleona zaś, gdyby czyn ten na, lub po d. 1 Maja był zaczęty, jak np. spra
wowanie interesów cudzych bez zlecenia (negotiorum gestio').

11. Prawne dziedziczenie (successio ab intestato), uważane będzie 
podług czasu śmierci osoby tej, po którćj otworzył się spadek. Jeżeli śmierć 
ta nastąpiła przed 1 Maja r. 1808, zachowane będą prawa dawniejsze, je
żeli zaś na dniu 1 Maja r. 1808, lub późniśj, zachowane będą przepisy Ko
dexu Napoleona.

W przypadkach, gdzieby względem czasu śmierci wątpliwość zacho
dziła, i ta dowodami rozwiązana być nie mogła, czyli zgon nastąpił przed 
1 Maja r. 1808, lub na, albolitśż po dniu 1 Maja r. 1808, wtedy Kodex 
Napoleona służyć będzie za prawidło.

12. Wszelkie testamenta, kodycylle, zapisy dożywociów, kontrakty 
na przeżycie, i inne oświadczenia ostatecznój woli, tudzież rozrządzenia na 
przypadek śmierci, bądź jednostronne, bądź też obustronne, przed d. 1 
Maja r. 1808, podług praw ówczasowych, ważnie uczynione, zatrzymają co 
do formalności, zupełną moc i ważność swoją.

Co zaś do osnowy swojój, czyli rozrządzenia ostatecznego, należy uczy- 
aić różnicę:

czyli osoba urządzenie takowe czyniąca umarła przed d. 1 Maja r. 
1808, lub późniój.
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W pierwszym przypadku prawa dawniejsze zachowane będą, w dru
gim zaś, przepisy Kodexu Napoleona.

W przypadku, gdzie kto, uczyniwszy testament przed 1 Maja r. 1808, 
na lub po dniu 1 Maja r. 1808 umarł, a co do zdatności osobistych czynie
nia testamentu, lub innych ostatecznych rozrządzeń (testamenti factio  
activa), różnią się prawa dawniejsze od przepisów Kodexu Napoleona, za
chowane będą prawa te, podług których testament lub rozrządzenie osta
teczne przy swój mocy i skutkach utrzymanóm być może, wyjąwszy przy
padki zbrodni, pociągających za sobą nieważność testamentu, gdzie stanow- 
czemi będą prawa te, które były w czasie popełnienia zbrodni.

W takichże przypadkach, gdzie prawo ogranicza zdatność czynienia 
testamentu, lub innego ostatecznego rozrządzenia, stanowczemi będą prawa 
te, jakie w czasie śmierci testament czyniącego przy powadze były.

Co do zdolności nabywania, czyli przyjmowania przez testament lub 
inne ostateczne rozrządzenie (testamentifactio passiva) po osobie, która, 
uczyniwszy takiż testament lub rozporządzenie przed d. 1 Maja 1808, w tym
że dniu 1 Maja 1808, lub później umarła, stanowczemi będą przepisy Ko
dexu Napoleona.

13. Wszelkie kontrakty przed d. 1 Maja r. 1808 zawarte ustnie, na 
piśmie, lub sądownie, powinny być podług praw dawniejszych uważane, tak 
co do formalności, jako tóż co do osnowy, dzielności i skutków swoich.

Stosunki zobopólne z kontraktów takowych pochodzące, a do istoty 
ich należące, powinny również podług praw dawniejszych być uważane.

Jeżeliby zaś wypadek jaki lub czyn do istoty i natury kontraktu nie- 
należący, był powodem jakowych ciągłych stosunków, wtedy zachowane być 
mają przepisy, wskazane artykułem 8, gdyby w kontrakcie na wypadki tą- 
kowe lub czyny, nie było żadnych wyraźnych warunków.

14. Wspólności majątków małżeńskich, wynikające z praw dawniej
szych miejscowych, z powodu zawartego przed d. 1 Maja r. 1808 małżeń
stwa, mieć będą, co do otworzonych spadków, takową moc i skutki, jakie 
im prawa takowe dawniejsze miejscowe nadają, jeżeli się spadek otworzył 
przed d. 1 Maja r. 1808. Wspólności zaś małżonków, którzy dożyli lub 
przeżyli dzień 1 Maja 1808, uważane będą podług Kodexu Napoleona.

15. Wexle przed d. 1 Maja 1808 wydane, mieć będą moc i skutki 
przepisane prawami dawniejszemi.

Co się zaś tyczy wexlôw wydanych przez bankierów, kupców, krama
rzy, wexlarzy, entreprenerów fabryk i aptekarzy, wexle te, chociażby i na 
dniu 1 Maja r. 1808 lub później wydanemi były, aż do dnia ogłoszenia 
Ustawy Sejmowój de dato 24 Marca r. 1809 *), umieszczonój w Dzienniku 
Praw pod Nrem. 10, mieć będą taką moc i skutki, jakie im prawa dawniej
sze nadają; wexle zaś wydane od dnia ogłoszenia dopiero rzeczonój Ustawy, 
sądzone będą podług prawa przyjętego tąż Ustawą za prawidło dla Księstwa 
Warszawskiego.

*) Powołana tu ustawa z d. 24 Maroa 1809 r. znajduje się na samym wstępie do
Kodexu Handlowego.
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16. W sprawach rozwodowych, w których przed d. 1 Maja r. 1808, 
instrukcya pierwszej instancyi przynajmniej ukończoną została, nie mogą 
być zastosowane przepisy Tytułu VI Księgi lszej Kodexu Napoleona, lecz 
w tych należy postępować podług przepisów dawniejszych.

Przepisy Kodesu Napoleona w Księdze Illcićj, Tytule III, Dziale 
12-tym *), w art. 1315 aż do art. 1369 zawarte, tyczące się dowodów, za
chowane kyć powinny od d. 1 Maja r. 1808 we wszelkich processach do Są
du zaniesionych dawniejszych i nowych.

*) Jestto Dział VI w  Kodexie Napoleona, nie zaś 12-y.

17. Skargi niedozwolone Kodexem Napoleona, jak np. o ojcowstwo, 
podług art. 340 tegoż Kodexu, nie mogą być zanoszone od d. 1 Maja r. 
1808; gdyby zaś przed d. 1 Maja r. 1808 zaniesionemi i przyjętemi były, 
mają być sądzonemi, tudzież gdzieby już wyrok prawomocny zapadł, wyrok 
takowy wykonanym być powinien.

Rozwody nie będą mieć miejsca od d. 1 Maja 1808 r. z przyczyn pra
wami dawniejszemi wskazanych, jeżeli te Kodexem Napoleona objętemi nie 
są, chyba, gdyby przed d. 1 Maja r. 1808 skarga do Sądu podana, i od 
niego przyjętą była.

18. W przypadkach, gdzieby wątpliwość zachodziła czyli prawa da
wniejsze, lub tćż Kodex Napoleona ma być zastosowany, a wątpliwość ta 
z teoryi prawa, podług przepisów niniejszych rozwiązaną być nie mogła, 
natenczas Kodex Napoleona ma służyć za prawo.

Bekret króla Saskiego, ks. Warszawskiego, 9 Cze?’wca 1810 r.

Na przełożenie Naszego Ministra Sprawiedliwości, wysłuchawszy Na
szą Radę Stanu, postanowiliśmy i stanowimy, co następuje:

1. Kodex Napoleona Ustawą Konstytucyjną Tytułem, IX, art. 69 
wskazany za prawo cywilne Księstwa Warszawskiego, tudzież Kodex Han

Z a s a d a  o g ó l n a .

Ustawa o wprowadzeniu Kodexu Napoleona do krajów nowo do 
Księstwa Warszawskiego wcielonych.

(D. P. K. W. T. II. str 220).
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dlowy uchwałą sejmową d. 24 Marca 1809 r. przyjęty za prawo Księstwa 
Warszawskiego, zaprowadzonym będzie, z dniem 15 Sierpnia roku bieżące
go 1810, w krajach, do tegoż naszego Księstwa na mocy traktatu wiedeń
skiego d. 14 Października 1809 r. wcielonych.

2. Sprawy zatem wszelkie wynikające z umów, czynów lub wypad
ków, na dzień lub po dniu 15 Sierpnia r. 1810 wydarzonych, sądzonemi 
będą podług przepisów tegoż Kodexu Napoleona i Kodexu Handlowego.

3. Z tymże dniem 15 Sierpnia r. 1810 zaprowadzone będą do tychże 
nowo wcielonych Krajów Sądy Konstytucyjne, i sprawować będą swe urzę
dowanie stosownie do takiej Organizacyi i Procedury, jak dawniejsze Kraje 
Księstwa Warszawskiego.

Dekret króla Saskiego, ks. Warszawskiego, 16 Stycznia 1811 r.

Chcąc zapobieżeć wątpliwościom w sądzeniu spraw, i postępowaniu 
sądowćm zajść mogącym, z powodu, iż w krajach do Księstwa Warszaw
skiego wcielonych, dekretem na dniu 9 Czerwca r. 1810 zapadłym, a w Nr. 
18 Dziennika praw, umieszczonym, zaprowadzone zostały nowe Prawa, 
Organizacya i Procedura; na przełożenie Naszego Ministra Sprawiedliwości, 
i po wysłuchaniu Naszój Rady Stanu, postanowiliśmy i stanowiemy co 
następuje:

1. Prawa sejmowe daty 18 i 24 Marca 1809 r. o zastosowaniu prze
pisów względem aktów stanu cywilnego i przepisów Kodexu Handlowego, 
tudzież dekret Nasz daty 10 Października 1809 r., w Nrze 10 i 14 Dzienni
ka praw ogłoszone, służyć będą za prawidło, i dla krajów nowo do Księ
stwa Warszawskiego wcielonych, z następującym zastosowaniem.

Ustawa przechodnia do Kodexu Napoleona w krajach nowo do 
Księstwa Warszawskiego wcielonych.

(D. P. K. W. T. III. str 157).

T Y T U Ł  I.

0 mocy obowiązującej Braw dla nowoBrzyłączonep Kraju.
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2. Co do czynności i wypadków wydarzonych do dnia, w którym Pra
wa zeszłego Rządu wprowadzone zostały, zastosowane będą podobnież, jak 
i w dawnych Departamentach Księstwa Warszawskiego, Prawa Polskie, 
rozumieją.c pod tym wyrazem Prawa Korony w Yoluminach Legum zawar
te, Prawa Statutu Litewskiego, Prawa Magdeburgskie, Chełmińskie i inne 
w tśj rozciągłości jak wówczas obowiązywały. Od czasu zaś zaprowadzenia 
Rządu zeszłego Galicyi, aż do d. 15 miesiąca Sierpnia 1810—Prawa tegoż 
Rządu służyć mają za prawidła z odmianami, jakie za czasu Rządu Fran- 
cuzko-Galicyjskiego od ogłoszenia tegoż Rządu, to jest od d. 15 miesiąca 
Czerwca 1809 r. nastąpiły.

3. A mianowicie od czasu zaprowadzenia Rządu zeszłego mają być 
obowiązującemi dla kraju dawniej Galicyą Zachodnią zwanego, Kodex Cy
wilny Austryacko-Galicyjski w r. 1797 w 3ch Częściach wydany (Bürger
liches Gesetzbuch), tudzież Powszechna Ordynacya Sądowego Postępowania 
(Allgemeine Gerichts-Ordnung) w tymże roku wydana; dla powiatu zaś 
Zamojskiego i innych części z Galicyi Wschodniej do Księstwa wcielonych, 
prócz praw dopiero wspomnionych, Kodex Cywilny w pierwszćj części, de 
ju re  personarum  w r. 1787 i Urządzenie Postępowania Sądowego w r. 
1781 wydane; nakoniec dla obudwóch części nowo przyłączonego kraju, Pa
tenta, Reskrypta, Dekreta Nadworne i Normalja Austryacko-Galicyjskie 
Praw Cywilnych, Hypotek lub Postępowania Sądowego tyczące się, stosując 
te wszystkie prawa tudzież odmiany za Rządu Francuzko-Galicyjskiego 
uczynione, do epok czasu, czynności i wypadków, dla których obowiązywać 
zaczęły, a później, z powodu zaprowadzonych odmian, obowiązywać prze
stawały.

4. Ordynacye sądowe i Prawa cząstkowo do nich wydawane, moc 
prawa zachowują, podobnież jak i w dawnych Departamentach Księstwa 
Warszawskiego, nie co do formy postępowania odtąd, lecz in  materiali do 
rozwiązywania wątpliwości zajść mogących o ważność lub nieważność czyn
ności jakowej sądowój do czasu zaprowadzenia nowego Postępowania Sądo
wego, to jest do d. 15 Sierpnia 1810 r. zdziałanej.

5. Każda strona odwołująca się do Praw zeszłego Rządu, też prawa 
co do artykułów allegować, Patenta zaś, Reskrypta, Dekreta i Normalia 
wspomnione, stosownie do przepisów art. 8 Dekretu 10 Października 1809 
w Annexach na ojczysty język przełożone, obok textu oryginalnego załą
czać powinna.

("Dalsze przepisy niniejszej Ustawy Przechodniej z r. 1811, a mianowicie: 
Tytuł 2. O ukończeniu, spraw w dawnych sądach zaległych, t. j. art. 6 do 24 włącz
nie, jako wskutku upływu czasu obecnie już nie obowiązujące, tu pomijają się).
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KODEX CYWILNY
KRÓLESTWA POLSKIEGO.

Uchwalony d. 1 (13) Czerwca 1825 r., a ogłoszony d. 28 Listopada t. r, 

(D. P. T. X)

TY TU Ł W STĘPNY.

0 sM łacłi i stosowaniu Draw w powszedniości.
Artykuł 1 .  Wykonywanie praw zaczynać się będzie w calem Królestwie Pol- 

skiórn z dniem następującym po dniu ich ogłoszenia.

I. O g ł o s z e n i e  i w p r o w a d z a n i e  w w y k o n a n i e  
p r a w  i p o s t a n o w i e ń  r z ą d u  w g u b e r n i a c h  K r ó l e 
s t w a  P o l s k i e g o .

a) Ukaz Najwyższy 23 Marca 1811 r. (D. p. T. lxxi. str. 135)-

Uznając za konieczne, wskutku dokonanych w zarządzie Guber- 
nij Królestwa przekształceń, rozciągnąć na te Gubernie ogólny usta
nowiony w państwie porządek ogłaszania praw, rozkazujemy:

1) Ogłaszanie i wprowadzanie w wykonanie w Guberniach: 
Warszawskiej, Kaliskićj, Kieleckićj, łomżyńskiej, Lubelskiej, Petro- 
kowskićj, Płockićj, Radomskićj, Suwałkskiej i Siedleckiej praw, jak 
również postanowień i rozporządzeń Rządu, tak ogólnych dla Cesar
stwa, jak i wyłącznie dotyczących tych Gubernij, dokonywać na za
sadzie ogólnych przepisów, ustanowionych przez ogólne w Cesarstwie 
postanowienia.

2) Włożyć na Rządy Gubernialne wyż wymienionych Gubernij 
obowiązek, żeby przy ogłaszaniu praw, jak również postanowień i roz-
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porządzeń rządu, kierowały się artykułami 854, 857 i 858 ogólnćj 
ustawy gubernialnćj (T. II Sw. pr.).

3) Na wszystkie inne władze rządowe, gubernialne i powiato
we, nie wyłączając i wydziału Sądowego, jak również na inne Insty- 
tucye rządowe włożyć obowiązek, ażeby w porządku wprowadzenia 
w wykonanie nowo wydawanych praw, jak również postanowień i roz
porządzeń rządu, kierowały się organicznemi prawami Cesarstwa 
i stosownie do tego niezależnie od otrzymania Ukazów Rządzącego Se
natu za pośrednictwem rządów gubernialnych, prenumerowały, według 
porządku ustanowionego w artykułach 859 i 860 ogólnćj ustawy gu
bernialnej „Senatskie Wiedomosti“ z „Zebraniem praw i rozporządzeń 
rządu.“

4) Wszystkie niezgodne z niniejszym Ukazem poprzednie posta
nowienia i rozporządzenia znieść i zarazem zaprzestać dalszego wyda
wania „Dziennika Praw Królestwa Polskiego.“

b) Zasadnicze prawa Cesarstwa (SwodTraw wyd. 1857 r. t . i . str. 15):

0  o g ł a s z a n i u  p r a w.

art. 57. Prawa ogólne, zawierające nowe postanowienia, albo 
wyjaśnienia, uzupełnienia lub zmianę dawnych praw podają się do 
powszechnej wiadomości przez Senat Rządzący.

Uwaga -i-sza. W tym celu Senat oddaje prawo do druku, ko
munikuje je Najświątobliwszemu Synodowi i rozsyła do wszystkich 
Władz i urzędników podług ustanowionćj na to formy.

Uwaga 2-ga. Ministrowie sami przez się nie wprowadzają 
w wykonanie żadnego nowego prawa ogólnego, bez zakomunikowania 
go w kopii Rządzącemu Senatowi i otrzymania od Senatu Ukazu 
względem wydania dalszych rozporządzeń.

Uwaga Z-cia. Postanowienia, ogólnych praw nie zmieniające
1 nie dopełniające, lecz tylko określające sposób miejscowego ich wy
konania, i z osnowy swój nie wydane dla powszechnćj wiadomości 
i stosowania—przesyłają się do wykonania tylko do tych władz i urzę
dników, do których z treści swój odnoszą się.

art. 58. Ogłaszanie prawa w gubernii, należy wyłącznie do 
Rządu Gubernialnego i odpowiednich mu władz. Prawo ogłasza się 
bez jakichkolwiek bądź skróceń, a tern więcej bez zmiany treści.

Uwaga. Sposób ogłaszania praw w guberniach szczegółowo 
jest określony w Ustawie o Rządach Gubernialnych.

O t e r m i n i e ,  od  k t ó r e g o  p r a w o  o t r z y m u j e  mo c  
o b o w i ą z u j ą c ą .

art. 59. Prawo otrzymuje moc obowiązującą nie pierwćj, jak 
od dnia jego ogłoszenia. We władzach rządowych, każde nowe prawo
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otrzymuje moc obowiązującą, i wykonywa się nie wcześniej, jak od 
czasu otrzymania go przez tę władzę, do którćj należy jego wykonanie.

c) Ogólna ustawa gubernialna  (Swod Praw wya. 1857 r. T. i i . str. 20i):

art. 854. N a j w y ż s z e  Manifesty, jak również Ukazy obej
mujące wyrażenie „ogłasza się dla powszechnej wiadomości“ od
czytują się z rozporządzenia Rządu Gubernialnego: w kościołach— 
po odprawieniu nabożeństwa, i w tym celu Rząd Gubernialny porozu
miewa się ze zwierzchnością duchowną, w miastach na placach, w po
wiatach—na zebraniach powiatowych a w miastach niepowiatowych, 
osadach, miasteczkach i znaczniejszych wsiach—na targach. Manife
sty te i ukazy drukują się tóż w Dziennikach Gubernialnych.

art. 855. Ukazy szczególnej ważności z powodu okoliczności 
czasu i miejsca Rząd Gubernialny może, w miarę tego, jak uzna za 
potrzebne, wydrukować w Dzienniku lub też oddzielnie, lecz w takim 
razie powołuje się datę i numer ukazu. W taki sam sposób Rząd 
Gubernialny przypomina o prawach i postanowieniach, jeżeli zauważy 
w gubernii zaniedbanie ich wykonywania. Przyczem stosują się prze
pisy ogólne, o przedrukowywaniu artykułów z Senatskich Wiedomo- 
sti. {Urządz. Senat. art. 4-J2 w dodatku No. i9. Swod Praw T. I. 
Org. Rządz. Sen. str. 123).

art. 858. Rząd Gubernialny rozsyła komu należy, wszystkie 
ukazy przez Rządzący Senat nadsyłane, również jak i Senatskie 
Wiedomosti., które powinny być nadsełane w osobnych egzemplarzach. 
Przesyłkę tę dokonywa, Wydział gazet, na skutek bezpośredniego 
rozporządzenia Radcy wydziałem tym zawiadującego.

art. 859. Wszystkie bez wyjątku władze gubernialne i powia
towe, Izby opieki powszechnej, Urzędy lekarskie, Kantory pocztowe, 
Konsystorze, Zarządy duchowieństwa obcych wyznań, Marszałkowie 
Szlachty, Zarządy Okręgowe dóbr Państwa, Dworu, Stadnin i inne, 
obowiązane są, za oznaczoną cenę prenumerować Senatskie Wiedo
mosti wraz z ogłoszeniami.

art. 860. Opłata za Senatskie Wiedomosti, ponosi się z su
my wyznaczonćj na wydatki kancelaryjne każdej władzy lecz Marszał
kowie Szlachty i Sądy Ziemskie otrzymują Senatskie Wiedomosti 
kosztem dochodów ziemskich, zaś zarządy miast niepowiatowych ko
sztem wydatków publicznych.

II. M oc o b o w i ą z u j ą c a  u r z ą d z e ń  K o m m i s s y j  
R z ą d o w y c h .

art. 5. Umieszczenie w Dzienniku Wojewódzkim (Gubernial- 
nym) urządzeń Kommissyj Rządowych lub ich w odpisie wierzytelnym 
zakommunikowanie, jest obowiązującem dla Urzędników Administra
cyjnych i dla mieszkańców. Każdy mieszkaniec jest obowiązanym 
mieć wiadomość o takowych urządzeniach i niewiadomością ich wyma
wiać się nie może.
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III. M oc o b o w i ą z u j ą c a  d e k r e t ó w  p r z e z  k r ó l a  
S a s k i e g o ,  j a k o  k s ię c ia  W a r s z a w s k i e g o  w y d a n y c h ,  
k t ó r e  w D z i e n n i k u  P r a w  n i e  s ą  u m i e s z c z o n e .

Postanowienie Namiestnika 13 Września 181J r. N r . 4,807, 
na oświadczonćj przez Ministra Sekretarza Stanu woli N. Pana ugrun
towane, obejmuje w sobie następujący przepis:

Mając sobie doniesionóm, iż Magistratury sądowe i szczególni 
urzędnicy tegoż wydziału uważają za nie obowiązujące te dekreta 
przez Króla IMOI Saskiego, jako byłego Ks. Warszawskiego, wydane, 
które w Dzienniku Praw umieszczonemi nie są, przyjmują urzędowe 
tranzakcye, których zawieranie o przedmioty względem pewnej klassy 
mieszkańców przepisy trwającej ustawy zabraniają, zważywszy, iż 
działanie takowe wbrew woli Rządu, stawa na zawadzie w przywie- 
dzeniu do skutku zamiarów jego, ogół dobra kraju na celu mających: 
wzywamy przeto Kommissyę Rządową Sprawiedliwości, iżby niezwło
cznie oznajmiła wszystkim Magistraturom i urzędnikom wydziału są
dowego, iżby ci wszelkie dekreta Króla IMCI Saskiego, lubo w Dzien
niku Praw nie umieszczone, lecz które późniejszemi postanowieniami 
uchylone niezostały, jak inne prawa rzeczonym Dziennikiem ogłoszo
ne, za zupełnie obowiązujące uważając, postępowania swe ściśle do 
tego zastosowały.

W wykonaniu postanowienia tego, K. R. S. pod d. 28 Września 
1817 r. N. 7635, wydała stosowne rozporządzenia do władz sądowych. 
(Zaw. T. I. str. 23).

Z. Prawo stanowi tylko na przyszłość, a nie rozciąga 
swych skutków na przeszłość.

I .  Zasadnicze prawa Cesarstwa (Swod. Praw. wyd. 1857 r 
T. I. str. 15).

O t e r m i n i e ,  od  k t ó r e g o  p r a w o  o t r z y m u j e  mo c
o b o w i ą z u j ą c ą .

art. 60. Prawo obowiązuje tylko na przyszłość. Żadne prawo 
nie ma mocy wstecz obowiązującej i prawo nie rozciąga się do czynów, 
przed ogłoszeniem prawa spełnionych.

art. 61. Od tego ogólnego przepisu w następujących razach 
czyni się wyjątek:

1) Kiedy w prawie wyraźnie powiedziano, że jest tylko powtó
rzeniem i wyjaśnieniem znaczenia dawnego prawa.

2) Kiedy w samem prawie postanowiono, że otrzymuje moc obo
wiązującą i na czas poprzedzający jego ogłoszenie.

II. Szczegółowe przepisy o stosowaniu nowego prawa do czy 
nów, przed jego ogłoszeniem spełnionych, objęte są w ustawach i roz
porządzeniach przechodnich. Z nich ważniejsze:
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Ustawa przechodnia do Kodexu Napoleona z d. 10 Października 
1809 roku (zob. wyżej).

Ustawa przechodnia do Kodexu Napoleona z d. 16 Stycznia 
1811 r. (zob. wyżój).

Prawo przechodnie do Księgi I Kodexu Cywilnego Królestwa 
Polskiego z r. 1825, wydane d. 1/13 Czerwca 1825 r. (zob. niżój).

Rozporządzenia przechodnie do Prawa o Małżeństwie z r. 1836 
(zob. niżej art. 244—249 tegoż prawa).

Ustawa przechodnia do Kodexu kar głównych i poprawczych 
z r. 1847 wydana 11 Listopada t. r. (D. P. T. XL. str. 5).

Postanowienie o sposobie wprowadzenia w wykonanie Najwyżej 
zatwierdzonych 19 Lutego 1875 roku praw o urządzeniu sądownictwa 
w Warszawskim okręgu sądowym, wydane 1 (13) Czerwca 1875 r.

3 . Prawa policyjne i bezpieczeństwa obowiązują wszy
stkich znajdujących się w kraju.

Nieruchomości wszelkie, choćby przez cudzoziemców 
posiadane były, podlegają prawom Królestwa Polskiego.

Prawom ściągającym się do stanu i zdolności osób, po
dlegają Polacy poddani Królestwa Polskiego, choćby zagra
nicą mieszkali.

I. O m o c y  o b o w i ą z u j ą c ó j  p r z e p i s ó w  K o d e x u  
K a r  G ł ó w n y c h  i P o p r a w c z y c h  184*7 r. w z g l ę d e m  
c u d z o z i e m c ó w '  w g r a n i c a c h  K r ó l e s t w a  p r z e b y 
wa  j ą c y c h.

Kod. Kar Gł. i  Popr. 18Ki r.
art. 176. Cudzoziemcy w Królestwie stale mieszkający, lub 

czasowo przebywający, ulegają przepisom niniejszego Kodexu zarówno 
z poddanymi Królestwa, jeżeli w traktacie zawartym z państwem, któ
rego są poddanymi, nie uczyniono jakiego wyjątku od tego prawidła.

Ustawa post. sąd. Team. 1861 r.
art 228. Cudzoziemcy za przestępstwa i wykroczenia, 

spełnione w Rossyi, ulegają mocy ogólnych przepisów o właści
wości sądów, jeżeli nie ustanowiono wyjątku od tych przepisów 
w traktacie, zawartym z tern państwem, w którego poddaństwie 
obwinieni pozostają.
art. 177. Wrazie popełnienia w Królestwie przestępstw przez osoby nale

żące do zagranicznych Poselstw lub Missyj zwyczajnych lub nadzwyczajnych, Ra-
2



IB KOD EX  CY W ILN Y  K R. P O L .

da Administracyjna Królestwa udzieli o nich wiadomość Ministrowi Sekretarzowi 

Stanu, dla stosownego zniesienia się z Ministrom Spraw Zagranicznych Cesarstwa.

Ustawa post. sąd. Tiarn. 1864 r.
art. 229. Sprawy dotyczące przestępstw i wykroczeń osób 

należących do poselstw i missyj państw zagranicznych, rozwijają 
się nie inaczej, jak po należytóm zniesieniu się dyplomatycznem 
z bezpośrednią władzą obwinionych.
art. 178. Ci, z cudzoziemców i w ogóle osób, którzyby, zostając w służbie 

zagranicznych Posłów, Ministrów lub innych dyplomatycznych agentów, o popeł

nienie przestępstwa lub wykroczenia byli przekonani, lub podejrzani, nie inaczej 

mogą być pociągnięci do śledztwa i sądu, jak za pośrednictwem Kady Administra

cyjnej Królestwa i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Cesarstwa.

Ustawa post. sąd. Team. 1864: r.
art. 230. Sprawy, dotyczące przestępstw i wykroczeń osób 

pozostających w służbie ambassadorów, posłów i innych ajentów 
dyplomatycznych, ulegają rozpoznaniu sądu karnego podług 
ogólnej zasady, jeżeli co do nich nie uczyniono jakich wyjątków 
w traktatach z państwami zagranicznemi, lecz do śledztwa i są
dzenia wzywani będą przez ministeryum spraw zagranicznych.

art. 179. Cudzoziemiec przekonany lub podejrzany o popełnie
nie, zagranicą Państwa, przestępstwa nadwerężającego prawa jednego 
lub więcej poddanych Jego Cesarskiej Mości, a następnie wykryty i za
trzymany w obrębie Królestwa, lub wydany władzom Królestwa przez 
rząd tego kraju, w którym popełnił przestępstwo, lub którego jest pod
danym, ulega w zupełności przepisom niniejszego Kodexu. Lecz jeżeli 
przestępny czyn jego stanowił zamach na prawa Władzy Najwyższej 
Cesarstwa, wówczas odesłanym zostanie po osądzenie do Itossyi.

II. O m o c y  o b o w i ą z u j  ą c ó j  p r z e p i s ó w  K o d e 
xu  K a r  G ł ó w n y c h  i P o p r a w c z y c h  1847 r. w z g l ę -  
d e m p r z e b y w a j ą c y c h w K r ó l e s t w i e P o l s k i e m p o d -  
d a n y c h  C e s a r s t w a .

Kodex Kar GL i  Popr. 1841 r.
art. 174. Przepisom niniejszego Kodexu ulegają zarówno tak 

poddani Królestwa, jako i inni poddani rossyjscy, w obrębie króle
stwa przebywający.

III. O s p a d k a c h ,  p o z o s t a j ą c y c h  po  c u d z o z i e m 
c a c h .

a) O spadkach, pozostających po poddanych Niderlandzkich, 
zmarłych w Cesarstwie.—zob. art. III Trakt, handl. i naw. 1 (13) 
Września 1846 r. ( D o d a t e k  III, C).
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b) O spadku ruchomym pozostającym po poddanych Saskich, 
zmarłych w Królestwie Polskióm,—zob. art. 3 Deklaracyi 11 (23) 
Kwietnia 1864 r. (D o d a t e k do Art. 819 K. N.).

c) O spadkach, pozostających po poddanych Francuzkich,— 
zob. art. 10 i 12 Konwencyi 29 Marca (1 Kwietnia) 1874 r. (D o d a- 
t e k do Art. 819 K. N.).

d) O spadkach, pozostających po poddanych Niemieckich,— 
zob. art. 10 konwencyi 31 Października (12 Listopada) 1874 r. (D o- 
d a t e k  do Art. 819 K. N.).

e) O spadkach, pozostających po poddanych Włoskich,—zob. art. 
10 konwencyi 19 Kwietnia 1875 r. (D o d a t e k do Art. 819 K. N.).

f) Ustawa Banku Polskiego 17 (29) Stycznia 1828 r. (D. P. T. 
XII, str. 118).

art. 34. . . . Na przypadek zaś śmierci cudzoziemca, właścicie
la depozytu, albo summy złożonćj w Banku dla przekazów lub na pro
cent, własności te przechodzić mają na spadkobierców, podług prze
pisów prawa kraju tego, którego właściciel był poddanym.

IV. O r u c h o m y m  m a j ą t k u ,  p o z o s t a ł y m  po  o s o 
b a c h  s t a l e  w C e s a r s t w i e  z a m i e s z k a ł y c h ,  a c z a s o 
wo w K r ó l e s t w i e  P o l s k i ó m  p r z e b y w a j ą c y c h ,  zob. 
art. 1, 3, 6, 8 i 9 Zd. R. P. 5 Lipca 1844 r. ( D o d a t e k  do Art. 
819 K. N.).

V. O a k t a c h  i u m o w a c h  z a w a r t y c h  z a  g r a 
n i c ą .

Ustawa post. sąd. cyw. 1864 r.
art. 707. Umowy i akta zawarte zagranicą, oceniane będą po

dług praw tego kraju, w którym były zawarte, i uznane będą za wa
żne, jeżeli osnowa ich nie sprzeciwia się porządkowi publicznemu, lub 
nie jest zabronioną przez prawa Cesarstwa.

art. 708. Umowy zawarte za granicą, podług praw tamtej
szych, nie umarzają się w Rossyi z powodu przedawnienia, jeżeli we
dług praw kraju, w którym zawarte zostały, przepisane jest dłuższe 
przedawnienie.

Post. o zast. Ust. Sąd. 1864 r. do Warsz. O Jer. Sąd.
art. 163. Umowy, zawarte zagranicą, podług praw tam

tejszych, nie umarzają się z powodu przedawnienia (art. 2262— 
2264 i 2271—2281 Ks. 3 Kod. cyw.), jeżeli według praw kraju, 
w którym zawarte zostały, przepisane jest dłuższe przedawnie
nie (w zamian art. 708).
art. 709. W razie zaszłój trudności w zastosowaniu praw obce

go kraju, sąd może prosić ministerstwo spraw zagranicznych o znie
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sienie się z właściwym rządem zagranicznym względem udzielenia opi ■ 
nii co do zachodzącej kwestyi.

YI. O a k t a c h  i u m o w a c h  z a w a r t y c h  w C e s a r 
s t w i e .

Zdanie Rady Państwa 12 Stycznia 1838 r. (i). P. T. x x i ,
str. 372).

art. 5. (podług Zdania Rady Państwa 11 Lipca 1852 r .—(d . p . 
T. XLYi str. 138)). Ważność zobowiązania w przedmiocie długu, umo
wy, lub innego aktu, rozpoznawaną będzie podług praw obowiązują
cych w tym kraju, wedle form i przepisów którego akt zawarty został.

4 . Sędzia który odmówi sądzenia, pod pozorem, że 
prawo milczy, że jest ciemne, lnb niedostateczne, może 
być pociągnionym do Sądu, jako winny odmówienia spra
wiedliwości.

I. Ustawa post. sąd. cyw. 1864 r.
art. 10. Nie wolno jest zawieszać wyrokowania w sprawie pod 

pozorem niedokładności, niejasności, braku albo sprzeczności w pra
wie. Za odstąpienie od tego przepisu, winni pociągnięci będą do od
powiedzialności, jak za odmówienie wymiaru sprawiedliwości.

Ustawa post. sąd. kani. 1864 r.
art. 13. Nie wolno jest zawieszać wyrokowania w sprawie pod 

pozorem niedokładności, niejasności, lub sprzeczności praw. Za na
ruszenie tego przepisu, winni ulegają odpowiedzialności, jak za nie
prawne zaniechanie użycia władzy.

II. O s t o s o w a n i u  i t ł ó m a c z e n i u  p r a w a .

Ustawa post. sąd. cyw. 1864 r.
art. 9. Wszystkie władze sądowe obowiązane są rozstrzygać 

sprawy ściśle według myśli praw obowiązujących, a w razie ich niedo
kładności, niejasności, braku odpowiedniego przepisu, albo sprzecz
ności, mają wyrokować podług ogólnego ducha praw.

art. 129. Sędzia pokoju, po wysłuchaniu stron i rozważeniu 
wszystkich przywiedzionych w sprawie okoliczności, oceniwszy, we
dług przekonania i sumienia, moc i znaczenie dowodów, wydaje wy
rok, który nie powinien być w sprzeczności z przepisami prawa.

art. 130. Wydając wyrok, sędzia pokoju może mieć na wzglę
dzie przywiedzione przez jedną lub obiedwie strony powszechnie znane
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zwyczaje miejscowe, lecz w takim jedynie razie, gdy zastosowanie 
miejscowych zwyczajów prawem jest dozwolone lub też w przypadkach 
wyraźnie przepisami prawa nieprzewidzianych.

Post. o zast. ust. sąd. 1864 r. do Warsz. OJcr. Sąd.
art. 127. Wydając wyrok, sąd gminny może mieć na 

względzie przywiedzione przez jedną lub obiedwie strony po
wszechnie znane zwyczaje miejscowe. W sprawach, dla roz
strzygania których wydane są, w rozwinięciu ukazów Najwyż
szych z 19 Lutego (2 Marca) 1864 roku i z 28 Października (9 
Listopada) 1866 r. oddzielne przepisy, a także w przypadkach 
wyraźnie prawem wskazanych, sąd gminny jest obowiązany wy
dawać wyroki na zasadzie tychże oddzielnych przepisów i obo
wiązujących praw (w uzup. art. 129 i 130).
art. 813. Przy wyjaśnianiu istotnego znaczenia ustaw, sądy 

winny stosować się do wyrzeczenia senatu. Skargi kassacyjne prze
ciwko powtórnym wyrokom, na takiej zasadzie wydanym, nie będą 
przyjmowane.

art. 815. Decyzye senatu, w przedmiocie próśb o uchylenie wy
roków wydawane, podawane będą do powszechnej wiadomości, celem 
zachowania jednostajności w tłumaczeniu i stosowaniu prawa.

Ustawa post. sąd. ttarn. 1864 r.
art. 12. Wszystkie władze sądowe obowiązane są rozstrzygać 

sprawy według ścisłej osnowy praw istniejących, a w razie niedokła
dności, niejasności lub sprzeczności praw, zakazujących dochodzonego 
czynu pod zagrożeniem kary, powinny opierać wyrok na ogólnym 
duchu praw.

art. 119. Wysłuchawszy stron i rozważywszy wszystkie dowo
dy, w sprawie zebrane, sędzia pokoju rozstrzyga pytanie co do winy 
lub niewinności oskarżonego, według wewnętrznego swego przekona
nia, opartego na związku okoliczności, przy rozprawie sądowej wy
krytych, a w stosowaniu przepisów do sprawy kieruje się zasadami, 
w art. 12 i 13-ym wyrażonemi.

art. 930. Sąd, do którego przesłaną jest sprawa dla nowego 
jej osądzenia, winien w tłumaczeniu istotnego znaczenia prawa, 
trzymać się wyrzeczenia senatu rządzącego. Skargi przeciw wydane
mu na te j zasadzie wyrokowi nie są dopuszczalne; nie tamuje to 
wszakże możności skarżenia z innej zasady, z powodu nowych uchy
bień przez sąd dopuszczonych, lub w skutku powtórzenia tych samych, 
które skutkowały uchylenie pierwszego wyroku.

art. 933. Wyroki senatu będą podawane do wiadomości po
wszechnej, celem zachowania jednostajności w tłumaczeniu i stoso
waniu prawa.
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5 . Nie jest wolno Sędziom wyrokować sposobem ogól
nych i urządzających postanowień, w sprawach pod ich roz
sądzenie przychodzących.

6. Nie można przez prywatne umowy ubliżać prawom 
które do porządku publicznego i dobrych obyczajów zmie
rzają.

Bozp. E. B . S. 17 (29) Marca 1818 r. N. 3138.
Rejenci nie powinni przyjmować aktów, któreby mieściły w so

bie warunki i zobowiązania porządkowi publicznemu przeciwne; gdyby 
jednak strony koniecznie sporządzenia takich aktów żądały, rejent 
stronom swe uwagi czynić i o tśm w akcie wyraźnie wzmiankę zamie
ścić powinien. (Zaw. T. I str. 24).



K S I Ę G A  P I E R W S Z A .
O O S O B A C H .

T Y T Ü L  1.

O używaniu, pozbawieniu i zawieszeniu *) praw cywilnych.
*) Podług kodexu kar gł. i popr. z r. 1847 ograniczenie praw, to jest, utra

ta wszystkich szczególnych praw i przywilejów (art. 46), i utrata niektórych 
szczególnych praw i przywilejów fart. 54j. Zawieszenia praw Kodex Kar. gł- 
i popr. z r. 1847 nie zna.

D Z I A Ł  I.

0 używaniu praw cywilnych
1. Używanie praw cywilnych nie jest zawisłem od po

siadania praw obywatelskich i politycznych, które nabywają 
się i utrzymują jedynie podług ustawy konstytucyjnej *) i sta
tutów organicznych.

*) Wzmiankowana w niniejszym artykule ustawa konstytucyjna utraciła 
moc swoją.

8 . Polak poddany Królestwa Polskiego używać będzie 
praw cywilnych.

O o g r a n i c z e n i a c h  w u ż y w a n i u  o s o b i s t y c h  
i m a j ą t k o w y c h  p r a w  os ób ,  z o s t a j ą c y c h  w c z a s i e  
o b o w i ą z k o w y m  w c z y n n ó j  w o j e n n e j  s ł u ż b i e .

U anie Rady Państwa 6 Maja 1875 r. (zb. pr. i rozp. Ez.
1875 r. półrocze drugie).

I. W uzupełnieniu art. 25 Najwyżój 1 Stycznia 1874 r. zatwier
dzonej Ustawy o obowiązku służby wojskowój postanowić:
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„Osoby, zostające w czynnej wojennej służbie, w czasie obo
wiązkowym, używają osobistych i majątkowych praw swego stanu, 
podlegając wszystkim wymaganiom i przepisom służby, z następują- 
cemi ograniczeniami:

1) Niższym stopniom pozostającym w obowiązkowej czynnej 
służbie zabrania się wstępować w związki małżeńskie, wyjątki zaś 
poczynione dla niektórych miejscowości, mają miejsce na zasadzie Naj- 
wyżój zatwierdzonych postanowień Bady Wojennej i Admiralicyi.

2) Oficerowie nie mający ukończonych 23 lat wieku nie mogą 
zawierać małżeństwa; zostający zaś w wojenno-lądowej służbie 
przed ukończeniem lat 28, a w wojenno-morskiej przed ukończeniem 
25 lat wieku nie inaczej mogą otrzymać pozwolenie na zawarcie mał
żeństwa, jak tylko po przedstawieniu majątkowej rękojmi w wysoko
ści i według zasad postanowionych w przepisach wojennych i morskich. 
W tych przepisach określone są niezbędne wyjątki, według warunków 
miejscowych względem składania wyż wymienionój rękojmi.

3) Oficerom i niższym stopniom nie zabrania się otrzymywać 
świadectw ua prowadzenie handlu (kupieckie i przemysłowe); zajmo
wać się zaś interesami handlowemi oraz zarządzać zakładami przemy- 
słowemi, w czasie pobytu w czynnój służbie mogą jedynie przez po
średnictwo pełnomocnika, zarządzającego albo subjekta.

4) Nie zabrania się oficerom i niższym stopniom wystawiać 
wexli i innych zobowiązań, exekucya zaś w poszukiwaniu należności 
może być skierowaną tylko do ich majątku, nie mogą zaś odpowiadać 
pod przymusem osobistym aż do czasu odbycia obowiązkowćj służby.

II. Przedstawić Ministrowi Wojny i Zarządzającemu Ministe- 
ryum Marynarki wnioski o ograniczeniach praw ochotników pozosta
jących w służbie morskiej lub lądowój, jako należące do atrybucyi tych 
władz, poczem przedstawić do Naj wyższego zatwierdzenia w porządku 
przepisanym względem wydania tych przepisów (Zasadnicze prawa art. 
50, uwaga).

III. Udzielić II Wydziałowi Własnej Jego Cesarskiój Mości 
Kancellaryi, jak również Ministrowi Wojny i Marynarki, moc, wzglę
dem pogodzenia niniejszego zdania z przepisami tak ogólnego zbioru 
praw, jak również wojennych i morskich urządzeń.

Najwyżej zatwierdzona 31 Sierpnia 187Ł r. ustawa 
o niższych stopniach rangi podoficerskiej pozostających do- 
broiuolnie w nadterminowśj służbie czynnej (Zb. pr. i rozp. rz. 
1874 r. 2-gie pólr. str. 1415).

art. 12. Nadterminowym podoficerom dozwala się, za upoważ
nieniem zwierzchności, zawierać małżeństwo, a żonatym mieć przy 
sobie rodzinę, lecz bez udzielania, w razie braku lokalu skarbowego, 
pieniędzy na mieszkanie według stanu familijnego.
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O. Uważanym jest za Polaka poddanego Królestwa 
Polskiego:

1) Kto z polaka poddanego tegoż Królestwa w kraju 
lub za granicą zrodzony.

2) Kto z cudzoziemca w Królestwie PolsMem zamieszltalego, w kraju lub zagra- 

iiicą zrodzony,

3) Kto zrodzony z Polaka poddanego Królestwa Polskiego gdy ten już utraci! 

stan Polaka, jeżeli w kraju mieszkając, albo do niego przenosząc się, w urzędzie admini

stracyjnym oświadczy, iż cbce być poddanym tegoż królestwa,

Toż samo ma się rozumieć o dzieciach Polki, która będąc za. cudzoziemcem, stan 

polki poddanej Królestwa Polskiego utraciła.

Za nieletnich uczyni oświadczenie w urzędzie opiekun.

por. p. 6, 12 i 16 cz. I Zcl. R. P. 10 Lutego 1864 r. ( D o d a t e k  I).

4) Kto za rządu księstwa Warszawskiego używał praw 
obywatelskich.

Dekret kr. Sas. ks. Warsz. z d. 19 Grudnia 1807 r.
(D. P. K. W. T. I. str. 3).

art. 1. Przy pierwszem wprowadzeniu Rządu Konstytucyj
nego ma być uważany, jako już będący obywatelem Księstwa War
szawskiego.

1. Każdy zrodzony na ziemi Księstwa Warszawskiego.
2. Każdy zrodzony nawet za granicą, z obywatela Księstwa 

Warszawskiego.
3. Każdy mający w Księstwie Warszawskiem własność nie

ruchomą.
4. Każdy Polak, który służył w Legiach Polsko-Włoskich 

i Nadreńskich; i w wojskach Najjaśniejszego Cesarza Francuzów 
i Króla Włoskiego do d. 1 Stycznia 1808 r.; jako też każden obywa
tel Księstwa Warszawskiego; który w wojskach Najjaśniejszego Cesa
rza Napoleona służy i służyć będzie.

5. Każdy, który wszedł w służbę wojskową od czasu ostatnie
go formowania się wojska narodowego w r. 1806, i dotąd w służbie 
zostaje, lub z niej dla ran, kalectwa, albo straconego zdrowia, wyjść 
musiał.

6. Każdy, który w skutku Uchwał Kommissyi Rządzącej spra
wował jaką fuukcyę cywilną.
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7. Każdy od lat dziesięciu w kraju zamieszkały, i język Pol
ski posiadający.

art. 2. Nabywa się prócz tego prawo obywatelstwa, przez na • 
danie Królewskie....

art. 3. Utrącą prawo obywatelstwa każdy nie chcący wykonać 
przysięgi wierności Królowi: utrącają toż prawo ci wszyscy którzy się 
znajdują w przypadkach objętych Kodexem Napoleona Wielkiego.

5) Kto przed ogłoszeniem konstytucyi Królestwa Pol
skiego, w kraju toż królestwo składającym zamieszkał, lub 
później, stosownie do traktatów Wiedeńskich z d. 3 Maja, 
1815 r. stałe zamieszkanie w niém obrał lub obierze.

W traktatach przyjaźni, zawartych w Wiedniu dnia 21 Kwie
tnia (3 Maja) 1815 r. między Najjaśniejszym Cesarzem Wszech Rossyi 
a Najjaśniejszym Cesarzem Austryi i Najjaśniejszym Królem Pruskim 
(D. P. T. n . str. 295 i 348), podane są następujące w tym przedmiocie 
przepisy:

Trakt, z Austr. art. 10.—Trakt, z Prus. art. 8.—Prawo podda
nego różno-rządowego (sujet mixte) będzie uznane i utrzymane co do 
własności.

Trakt, z Austr. art. 11.—Trakt, z Prus. art. 9.—Każda osoba, 
nie pod jednym tylko Rządem własności posiadająca, obowiązaną jest 
w przeciągu jednego roku, rachując od daty ratyfikacyi niniejszego 
traktatu, złożyć na piśmie obranego sobie stałego zamieszkania de- 
klaracyę przed Urzędem najbliższego miasta, lub Rządcą powiatu albo 
też Władzą cywilną najbliższą w kraju, który sobie obrała. Przez ta
kową deklaracyę, którą wzmiankowane Urzędy, lub inne Władze, do 
Rządu wyższego prowincyonalnego przesłać są winne, każdy staje się 
wraz z familją wyłącznie poddanym tego Monarchy, w którego kra
jach wybrał zamieszkanie.

Trakt, z Austr. art. 12.—Trakt, z Prus. art. 10.—Co się tyczy 
małoletnich, i innych osób pod opieką lub kuratelą będących, opieku
nowie lub kuratorowie obowiązani są za nich złożyć takową deklara
cyę w czasie oznaczonym.

Trakt, z Austr. art. 13.—Trakt, z Prus. art. 11.—Gdyby który 
właściciel różno-rządowy (propriétaire nixte) zaniedbał podania dekla- 
racyi zamieszkania w oznaczonym przeciągu roku jednego, uważanym 
będzie za poddanego tego mocarstwa, w którego krajach miał ostate
czne zamieszkanie; gdyż zamilczenie jego w tym przypadku uważane 
będzie za deklaracyę.

Trakt, z Austr. art. 14.-—Trakt, z Prus. art. 12.—Każdy wła
ściciel różno-rządowy, pomimo złożonej raz już deklaracyi zamieszka
nia, nie utraci jednak prawa aż do lat ośmiu, od daty ratyfikacyi ni-
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niejszego traktatu, przeniesienia się pod inne panowanie, za podaniem 
nowéj deklaracyi zamieszkania, i złożeniem zezwolenia Mocarstwa, pod 
którego rządem osiąść pragnie;

Trakt z Austr. art. 18.—Trakt, z Prus. art. 16,—W przypadku, 
gdyby na którego z mieszkańców, dziś pod jednym tylko z tych dwóch 
Rządów własność mającego, spadł majątek jakikolwiek tytułem na
stępstwa, zapisu, darowizny, lub małżeństwa w drugiém Państwie,— 
właściciel ten będzie równie uważany za właściciela różno-rządowego, 
i obowiązany będzie złożyć w oznaczonym czasie deklaracyę stałego 
zamieszkania. Takowy termin roku jednego rachować się będzie od 
dnia, w którym okaże prawny dowód swojego nabycia.

K. R. S. pod d. 20 Listopada 1819 r. Nr. 10720 zawiado
miła, iż, w uzupełnieniu art. 18 traktatu z Austryą, następujące 
zaszły zmiany, jako to:

a) Książe Namiestnik Kr. przez postanowienie z d. 26 
Marca 1817 r. wyrzekł, iż osoby possessyonowane w państwie 
Austryackióm na dniu ratyfikacyi pomienionego traktatu, na 
któreby kiedykolwiek spadła jakakolwiek własność w Królestwie 
Polskióm przez sukcessyę, zapis, donacyę lub małżeństwo, uwa
żane być mają jako właściciele różno-rządowi (mixtes), i z tego 
względu będą mogły każdego czasu sprzedać takowe własności 
i przenieść w kraje Austryackie kwotę ze sprzedaży wynikłą, 
bez żadnćj opłaty.

i) Najjaśniejszy zaś Cesarz Austryacki przez dekret z d. 8 
Kwietnia 1819 r. postanowił, iż osoby na dniu ratyfikacyi 
wzmiankowanego traktatu w Królestwie Polskićm possessyono
wane, w przypadku gdyby na nie w jakimkolwiek czasie spadła 
jakakolwiekbądź własność w krajach Cesarsko-Austryackich, 
przez sukcessyą, zapis, darowiznę, łub małżeństwo, uważane być 
mają jako właściciele różnorządowi i wolno im być ma w każdym 
czasie wymienione własności sprzedać, i wynikłą ze sprzedaży 
takowój kwotę do Królestwa Polskiego bez żadnój opłaty prze
nieść. (Zaw. T. I, str. 75).

6) Kto naturalizacyę otrzymał.
W art. 21 Statutu organicznego z d. 14 Lutego 1832 r. (D. p . t . 

x i v , str. 173) wyrażono:
„ . . . .  My zostawujemy sobie na przyszłość udzielanie na- 

turalizacyi w Królestwie Polskióm i innym osobom, chociażby jeszcze 
w granicach onego nieosiadłym, tak Rossyanom, jakoteż cudzo
ziemcom . . . .  11

7) Kogo lsról do urzędu publicznego w Królestwie Polskióm powołał.

por. art. 2 Zd. R. P. 5 Lipca 1844 r. ( D oda te k  do art. 819 K. 
N.). i p. 14 cz. I Zd. R. P. 10 Lutego 1864 r. (Doda tek  I).
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8) Cudzoziemka, gdy pójdzie za mąż za polaka podda
nego Królestwa Polskiego.

por. p. 17 cz. I Zd. R. P. 10 Lutego 1864 r. ( D o d a t e k  I).
P r z e p i s y  o p r z y j m o w a n i u  r u s k i e g o  p o d d a ń 

s t w a  i w y s t ę p o w a n i u  z t a k o w e g o  p r z e z  c u d z o 
z i e m c ó w ,  załączają się przy niuiejszóm ( D o d a t e k  I).

P r z e p i s y  o p o r z ą d k u  p r z e s i e d l a n i a  s i ę  m i e s z 
k a ń c ó w  C e s a r s t w a  do g u b e r n i i  K r ó l e s t w a  P o l  
s k i e g o, załączają się przy niniejszem ( D o d a t e k  II).

10. Osoby ślubami duchownemi w kraju niezakaza- 
nemi zobowiązane, o tyle praw cywilnych używać będą 
o ile im też śluby używania takowego dozwalają.

11. Cudzoziemcy używać będą równie jak Polacy praw 
cywilnych, wyjąwszy jednak następujących:

1) Nie mogą być przypuszczeni do dobrodziejstwa od
stąpienia dóbr.

2) Nie mogą być ani opiekunami, ani członkami rady 
familijnej w opiece nad Polakami poddanemi Królestwa 
Polskiego, wyjąwszy nad własnemi dziećmi i dalszemi 
zstępnemi.

3) Nie mogą być używani za świadków przy sporządzaniu aktów urzędowych.

por. art. 86 i 87 Ust. not. 14 Kwietnia 1866 r.

4) Nie są wolnemi od przymusu osobistego w sprawach 
cy wilnych, nawet w przypadkach, w których przeciw Po
lakowi poddanemu Królestwa Polskiego nie ma miejsca, je
żeli nie posiadają w Polsce odpowiadającego majątku nieru
chomego lub zakładu przemysłowego, albo jeżeli nie stawią 
dostatecznej rękojmi.

Nadto, jeżeliby Polacy poddani Królestwa Polskiego, 
w którym kraju w używaniu praw cywilnych ograniczeni
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być mieli, w tym razie, prawem wzajemności, poddani 
takiego kraju równie o tyleż w Królestwie Polskiem w uży
waniu praw cywilnych ograniczonemi będą.

I. Ustawa Banku Polskiego 17 (29) Stycznia 1828 r.
(D. P. T. XII, str 119):

art. 34. Cudzoziemcy, właściciele obligacyi długu krajowego, 
depozytów i summ dla przekazów lub na procent do Banku wniesio
nych, przez tenże Bank uważani będą zarówno z krajowcami, nawet 
podczas wojny z krajem, którego byliby poddanemi. . . .

Ukaz Najwyższy o Kommissyi Likwidacyjnej z d. 19 
Lutego (2 Marca) 1861 r. (D. p . t . l x i i , str. 127).

art. 62. Zagraniczni posiadacze listów likwidacyjnych i kupo
nów, narówni z krajowcami przez Kommissyę Likwidacyjną spłaceni 
będą, nawet w czasie wojny z państwem, którego byliby poddanymi.

II. J u s  g a b e l l a e ,  d r o i t  de  d e t r a c t i o n ,  A b- 
s c h o s s r e c h t ,  o p ł a t a  w y w o z o w a .

Przy rozporządzeniu z d. 18 Lipca 1822 r. Nr. 5636. K. R. S. 
kommunikowała władzom sądowym rozporządzenie przez K. R. P. 
i S. do Rządów Gubernialnych pod d. 28 Maja t. r. N. 31313 wydane 
i stanowiące, aby bez opłaty gabellae nic z kraju wyprowadzonćm nie 
było, że zaś tak co do przeszłości, jakoteż co do przyszłości, ten kto 
dobra od zagranicznego kupił, kapitał nabył, lub należny kapitał wy
płacił, zapewnić się był powinien czy osoba zagraniczna; taki majątek 
z kraj u wyprowadzająca, podatek Skarbowi winny opłaciła, dla tego więc 
Skarb nie osobę zagraniczną, lecz majątek nieruchomy lub kapitał na
bywającego, albo dług zagranicznemu winny opłacającego, trzymać się 
będzie, i ten szkodę Skarbowi zrządzoną opłacić jest w obowiązku.

Następnie w rozwinięciu powyższych przepisów, K. R. S. pod d. 
27 Lutego 1823 r. N. 1887 postanowiła, aby rejenci, przyjmując akta, 
gdy znają osoby zeznawające, jako za granicą zamieszkałe, lub też 
nieznając, o miejscu ich zamieszkania dokładnćj wiadomości nie po
siadają, ostrzegali strony zeznawające o istniejących przepisach wzglę
dem opłaty wywozowej, takowe ostrzeżenie w akcie sporządzonym 
z urzędu zapisywali i co kwartał Kontrolli Skarbowćj w zwyczajnych 
rapportach o podobnych aktach, w ciągu kwartału przez siebie spo
rządzonych, donosili. (Zaw. T. I str. 34).

Opłata wywozowa od majątku wyprowadzanego za granicę, znie
sioną została:

a) Względem poddanych Królestwa Saskiego.— Kost. Kr. S. 
Ks. Warsz. 12 Czerwca 1810 r. ("D. p . k . w . t . i i , sti. 233). Ukaz 
Najwyższy 25 Listopada ( 7  Grudnia) 1819 r. (P. P. T. Yi,str. 446).
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b) Względem poddanych ’Westfalii.— Tost. Kr. S. K. W.
2 Marca 1811 r. (D. p . k  w . t . i i i , str. 221).

c) Względem poddanych Cesarstwa HossyjsTciego.— Ukaz 
Najwyższy 2 (14) Listopada 1816 r. w którym postanowiono: 
„Opłata znana w Polsce pod imieniem jus gabellae zniesioną zostaje.
0 ile się tycze stosunków wzajemnych między Naszem Królestwem 
Polskióm, a Naszem Cesarstwem Wszech Rossyi; przeprowadzanie 
przeto własności nabytych, bądź przez kupno, bądź prawem następ
stwa, tak z Królestwa do Cesarstwa, jak z Cesarstwa do Królestwa, 
wolnem będzie od pomienionój opłaty.“ (D. p  t . ii, str. 267)

d) Względem poddanych Królestwa Truskiego.—Konwencya
3 Maja 1824 r. (D. P. t . i x , str. 75).

art. 1. W przypadku wyprowadzenia majątków, pieniędzy, lub 
innych własności ruchomych jakiegobądź rodzaju, z Państw Najjaś
niejszego Cesarza Imci Wszech Rossyi, Króla Polskiego, do Państw 
Najjaśniejszego Króla Imci Pruskiego i nawzajem, czyli takowe wy
prowadzenie wynikłoby z przeniesienia się, ze spadku, z zapisu, z po
sagu z darowizny, czy też z innój jakiejkolwiek, przyczyny, nie będzie 
pobieranym ani podatek emigracyjny, ani żadna opłata wywozowa.

art. 2. Takowe uchylenie opłat wspomnionych ściągać się bę
dzie nietylko do przypadków w których pobór onychże był uskutecz
nionym na korzyść Skarbu Publicznego, lub na rzecz Panującego, ale
1 do tych przypadków, gdzie dochód ztąd wynikający wpływał do 
Kass Gmin, fundaeyi pobożnych, Kościołów, Klasztorów, Opactw, 
Jurysdykcyi patrymonialnych i Korporacyi, lub jakichkolwiek osób 
prywatnych.

art. 3. Wyjęcie z pod opłaty uiszczanej dotychczas od wypro
wadzania funduszów i własności ruchomych, a która niniejszym Ak
tem zostaje uchyloną, nie może w żadnym przypadku uwalniać od 
tych opłat, podatków i należności, jakie każdy z układających się 
Rządów pobiera, lub mógłby pobierać w przyszłości z wszelkich ma
jątków ruchomych i nieruchomych, w obrębie krajów władzy swojej 
uległych.

art. 4. Postanowienia objęte artykułami 1 i 2 będą miały zu
pełny swój skutek nietylko w przypadkach na przyszłość wydarzyć się 
mogących, lecz i w tych wszystkich gdzieby do dnia wymienionych 
ratyfikacyi, opłaty niniejszą Konwencyą uchylone, nie były jeszcze 
rzeczywiście i ostatecznie pobranemi.

art. 5. Rozporządzenie Rządu Polskiego w dniu 28 Maja 1822 
r. wydane, a dotyczące opłaty wywozowej czyli detrakcyjnej w ogól
ności, nie będzie mogło być zastosowanćm do kapitałów, które bądź 
do Kass lub Instytutów Pruskich, bądź do mieszkańców prywatnych 
kraju Pruskiego należą. Nawzajem wydawanemi będą, bez ulegania 
opłacie wywozowćj, kapitały należące do Kass i Instytutów Polskich, 
lub do mieszkańców prywatnych Królestwa Polskiego.
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e) Względem poddanych Cesarstwa Ausiryackiego.— Post. 
Nam. 20 Czerwca 1825 r. (D. p . t . i x , str. 340).

f) Względem poddanych Królestwa Szwecyi i Norwegii.—  
Post. II. Adm. 23 Maja 1827 r. (i>. p  t . xt, str. 5 ii) .

g) Względem poddanych Królestwa Hiszpańskiego.— Post. 
R. Adm. 30 Czerwca t. r. (D. p . t . x i , str. 526).

h) Względem poddanych Wielkiego Księstwa Hesskiego 
i  Królestwa Duńskiego.— Post. R . Adm. 21 Lipca t. r. (D. p . t .
XII, str. 3—6),

i) Względem poddanych Księstwa Oldenburgskiego.— Post. 
R. Adm. 22 Lipca 1828 r. (D. p . t . x i i , str. 166).

k) Względem poddanych Królestwa Bawarskiego.-Post. R,. 
Adm. 30 Grudnia t. r. (D. p . t . x i i , st,r. зоб).

l) Względem poddanych Królestwa Sardyńskiego.— Post. R. 
Adm. 7 Września 1829 r. (D. p . t . x it , str. 430).

ł) Względem poddanych Francy i.— Post. R. Adm. 3 Lipca 
1830 Г. (D.P. T, XIII, str. 106).

m) Względem poddanych Królestwa Wirtembergskiego. 
— Post. R . Adm. 20 Września (1 Października)  1832 r.
(D. P. T. XY, str. 29).

n) Względem poddanych Związku Szwajcarskiego i  Rze
czypospolitej Berneńskiej.— Post. R . Adm. 22 Września (1 
Października) 1833 r. (U p . т. x y , str. 340).

o) Względem poddanych Królestwa Niderlandzkiego.— Post. 
R. Adm. 1 (16J Września 1831 r. d . p . t . x v i , str. Ш ).

p) Względem poddanych Księstwa Waldek.— Post. R. Adm. 
1 (16) Grudnia 1812 r. (D. p . t . x x x i , str. 243).

q) Względem poddanych Księstwa Heskiego.— Post. R. 
Adm. 12 (21) Lutego 1813 r. m. p . t . x x x i , str. 32i).

r) Względem poddanych Królestwa W. Brytanii i  Irlcm- 
dyi.— Post. R. Adm. 20 Kwietnia (2 Mają)  1813 r. (i>. p . t .
XXXII, str. 23).

s) Względem poddanych Królestwa Hanowerskiego.— Post. 
R. Adm,. 7 (19) Sierpnia 1856 r. (D. p . t . l , str. 27).

t) Względem poddanych Królestwa Portugalskiego.— Kon- 
wencya 3 (15) Maja 1811 r. ( D o d a t e k  III, 1).
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u) Względem poddanych Królestwa Belgijskiego. —  Kon
wencja 2 (IŁ) Lutego 18Ł6 r. ( D o d a t e k  III, 2).

w) Względem poddanych wolnych miast Hamburga i  Lu
beki.— Post. B . Adm. 23 Czerwca (5 Lipca) 1863 r. (D. p . t .
LYIII, str. 68.

x) Względem poddanych Księstwa Brunświckiego.— Post. 
B. Adm. Ł (16) Lipca 1863 r. (D. p . t . l y iii , str 2U).

y) Względem poddanych Księstwa Sasko-Koburgskiego.—  
Post. B. Adm. Ł (16) Września 186Ł r. (D. p. T. l x i i , str. 308).

III. C u d z o z i e m c y  n i e  m a j ą  p r a w a  n a b y w a ć  
o s a d  w ł o ś c i a ń s k i c h ,  k t ó r e  p o d e s z ł y  p o d  p r z e 
p i s y  u k a z ó w  z d. 19 L u t e g o  1864 r.

Post. K. U. 20 Grudnia (1 Stycznia) 1868/9 r. (d . p . t .
LXIX, str. 151).

art. 1. Poddani zagraniczni, chociażby należeli do rzędu rolni
ków, nie mają prawa nabywać w dobrach rządowych, prywatnych, 
instytutowych i innych, osad właściańskich, które podeszły pod prze
pisy ukazów z dnia 19 Lutego 1864 roku, a gdyby takie osady nabyli, 
w takim razie mają być do nich w zupełności stosowane przepisy po
stanowienia komitetu urządzającego z dnia 30 grudnia 1865 roku, 
oduoszące się do przypadków nabycia osad włościańskich przez nie 
włościan.

art. 2. Rolnikom cudzoziemcom, którzy nabyli osady włościań
skie już po wydaniu ukazów z dnia 19 Lutego 1864 roku, lecz przed 
ogłoszeniem niniejszego postanowienia, dozwala się do dnia 1 Kwie
tnia 1869 r., przyjąć ruskie poddaństwo, jeżeli oni tego zażądają, 
i w takim razie osady przechodzą na ich własność; w razie zaś nie- 
przyjęcia przez nich poddaństwa ruskiego w ciągu tego terminu, za
stosowane być mają do nich przepisy wyżćj wspomnionego postanowie
nia komitetu urządzającego z dnia 30 Grudnia 1865 roku.

art. 3. Dla tych rolników cudzoziemców, którzy posiadali osa
dy we wsiach rządowych i majorackich w czasie wydania ukazów 
z dnia 19 Lutego 1864 roku i obecnie takowe posiadają, a którzy nie 
przyjąwszy dotychczas ruskiego poddaństwa, prosić będą o dozwolenie 
im przyjęcia takowego obecnie, termin do tego, postanowieniem ko
mitetu urządzającego z dnia 13 (25) Października 1867 roku (poz. 
1385) oznaczony, przedłuża się do dnia 1 Kwietnia 1869 roku.

art. 4. Wszystkie osady rolników cudzoziemców we wsiach 
rządowych i majorackich, którzy nie złożyli deklaracyi na przyjęcie 
ruskiego poddaństwa, lub chociaż i złożyli taką deklaracyą, lecz do 
dnia 1 Kwietnia 1869 roku poddaństwa tego nie przyjmą, stosownie 
do Najwyższego rozkazu z dnia 1,5 (27) Kwietnia 1866 r., zawarte
go w postanowieniu komitetu urządzającego z dnia 26 Kwietnia 1866
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roku, uznawane być mają za pustki podlegające oddaniu na własność 
włościan; wszakże rzeczonym rolnikom cudzoziemcom pozostawia się 
do dnia 1 Stycznia 1871 roku, prawo odstąpienia swych osad włościa
nom, poddanym ruskim, za wzajemnem porozumieniem się z niemi; 
po upływie zaś tego terminu, osady nie odstąpione włościanom podda
nym ruskim, niezwłocznie rozdane być mają pomiędzy bezrolnych na 
zasadzie ogólnej.

art. 5. Wykonanie niniejszego postanowienia, które zamieszczo
ne być winno w dzienniku praw, wkłada się na centralną i miejscowe 
kommissye spraw włościańskich, oraz na gubernatorów.

12. Przepisy artykułu poprzedzającego nie będą w ni- 
czem ubliżać traktatom jakie w tym względzie są lub będą 
zawarte.

A r t y k u ł y  t r a k t a t ó w ,  k o n w e n c j e ,  o r a z  i n n e  
p r z e p i s y ,  o k r e ś l a j ą c e  p r a w a  c y w i l n e  p o d d a n y c h  
p a ń s t w  z a g r a n i c z n y c h  w R o s s y i  i K r ó l e s t w i e  
P o l s k i ć m ,  i n a w z a j e m  p r a w a  p o d d a n y c h  r u s k i c h
1 p o l s k i c h  w p a ń s t w a c h  z a g r a n i c z n y c h ,  a mia
nowicie:

Kouwencya zawarta z Portugalią 3 (15) Maja 1844 r. względem 
uchylenia prawa zajmowania na skarb majątków po zmarłych cudzo
ziemcach pozostałych (droit d‘aubaine), tudzież prawa czynienia po- 
trącań od majątków za granicę wyprowadzanych (droit de dótraction).

Konwencyja w tym że samym przedmiocie zawarta z Belgią
2 (14) Lutego 1846 r.

art. I, II, III, IY i XVII traktatu handlowego i nawigacyjnego 
zawartego z Niderlandami 1 (13) Września 1846 r.

Art. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21 i 22 traktatu handlowego 
i nawigacyjnego zawartego z Wielką Brytanią 31 Grudnia (12 Sty
cznia 1858/9 r.

Art. 1, 3, 13, 14, 15, 19, 21 i 22 traktatu handlowego i nawi
gacyjnego zawartego z Austryą 2 (14) Września 1860 r.

Ukaz Jego Cesarskiej Mości do Rządzącego Senatu z dnia 3Maja 
1861 r. co do zastosowania Art. 1 traktatu handlowego i nawigacyj
nego na dniu 2 (14) Czerwca 1857 roku z Francyą zawartego, do pod
danych państw Niemieckich należących do Związku Celnego (Zollverein).

Art. 1, 2 i 19 traktatu handlowego i nawigacyjnego zawartego 
z Turcyą 22 Stycznia (3 Lutego) 1862 r.

Art. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 21 i 23 traktatu handlowego i nawiga
cyjnego zawartego z Włochami 16 (28) Września 1863 r.

Artykuły konwencyi o osiedlaniu się i handlu, zawartej w Ber
nie między Rossyą i Szwajcaryą 14 (26) Grudnia 1872 r.

3
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Protokuł o prawie Ruskich poddanych do posiadania nierucho
mości w Turcyi, podpisany w Konstantynopolu 8 (20) Marca 1873 r.

Art. 1, 2, 3, 4 i 20 traktatu handlowego i nawigacyjnego zawar
tego z Francyą 20 Marca (1 Kwietnia) 1874 r.

Art. 2, 4, 5, 6 i 21 traktatu handlowego i nawigacyjnego zawar
tego z Rzecząpospolitą Peru 4 (16) Maja 1875 r., przy niniejszem załą
czają się ' D o d a t e k  III).

13. Cudzoziemiec w Królestwie Polskiem nawet nie- 
mieszkający, może byc pociągany przed Sądy Polskie o wy
konanie zobowiązań w temże Królestwie zaciągniętych.

Co do zobowiązań przez cudzoziemca względem Polaka 
w kraju obcym zaciągniętych, może cudzoziemiec przed Są
dy Polskie byc pociąganym wtenczas, gdy sam z osoby 
swej, lub gdy majątek jego w Królestwie Polskiem znaj
duje się.

Ustawa post. sąd. cyw. 1864 r.
art. 224. Sprawy cudzoziemców przebywających w Rossyi tak 

między nimi samymi, jako też przeciwko poddanym rossyjskim, roz
poznawane będą przez sądy rossyjskie, według ogólnych przepisów 
o właściwości sądu.

Uwaga. Zagraniczne towarzystwa ubezpieczeń, prowa
dzące swoje operacye w Rossyi, w razie sporów i poszukiwań 
ze strony ubezpieczonych, ulegają władzy sądów rossyjskich. 
art. 225. Z pod przepisu wyrażonego w artykule poprzedzają

cym wyłączają się sprawy, wytaczane przeciwko osobom należącym do 
poselstw zagranicznych. Poddani rossyjscy, mający do tychi osób 
pretensye pieniężne, mogą zwracać się do ministerstwa spraw zagra
nicznych, które ma obowiązek starania się, iżby pretensye te zostały 
zaspokojone.

Uwaga. Osoby, zostające w służbie u zagranicznych am- 
bassadorów, posłów i innych ajentów dyplomatycznych ulegają 
władzy sądów na ogólnych zajadach o jurysdykcyi, wszelako we
zwanie ich do sądu, jeżeli miejsce ich zamieszkania jest wia
dome, odbywa się za pośrednictwem ministra spraw zagra
nicznych.

14. Polak poddany Królestwa Polskiego i każdy mie
szkający w temże Królestwie, może byc pociągany przed
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Sądy Polskie o zobowiązania, choćby w obcym kraju zacią
gnięte, nawet względem cudzoziemca.

15. We wszystkich sprawach oprócz handlowych, cu
dzoziemiec powód obowiązany stawić rękojmią za wynagro
dzenie kosztów, szkód i straconych korzyści ze sprawy wy
niknąć mogących, wyjąwszy gdyby posiadał w Królestwie 
Polskiem majątek nieruchomy, lub zakład przemysłowy, 
wartości na zabezpieczenie takowego wynagrodzenia wy
starczającej.

I. Ustawa post. sąd. cyw. 1861 r.
art. 571. Pozwany, przed złożeniem wyjaśnienia w samej spra

wie, mocen jest wnieść excepcyę w następujących przypadkach:
............  5) jeżeli powód cudzoziemiec nie będący w służbie rządo-
wśj ruskiej, ani nie posiadający w Rossy i majątku nieruchomego, nie 
przedstawi rękojmi na zabezpieczenie kosztów i szkód, na jakie po
zwany może być narażony.

Prz. tymcz. o postęp, to sąd. handl. ókr. sąd. Warsz. 19 
Lutego 1815 r.

art. 6. Powodowie cudzoziemcy, nie będący w służbie rządo
wej rossyjskiej i nie posiadający w granicach Rossyi majątku nieru
chomego, nie są obowiązani do stawienia rękojmi za koszta i szkody, 
na jakie pozwany może być narażony.

II. Od zasady w artykule tym podanej mają miejsce nastę
pujące wyjątki:

a) Co do u b o g i c h  p o d d a n y c h  C e s a r s k o - A u -  
s t r y a c k i c h .  ,

Ulcaz z d. 10 (22) Lutego 1812 r. (D. p . t . x x i x , str. 65), 
stanowi:

art. 1. Poddani Cesarsko-Austryacey, w stanie ubogim zosta
jący, w sprawach swych przed Sądy Królestwa wytaczanych, będą 
wolni od składania kaucyi, artykułem 15 Kodexu Cywilnego Polskie
go, oraz artykułem 166 Kodexu Postępowania Sądowego, od cudzo
ziemców na wynagrodzenie kosztów prawnych i szkód wymaganćj; 
niewprzód jednak, aż za złożeniem deklaracyi, że bezpieczeństwa 
w tćj mierze dla swego ubóstwa dać nie mogą, oraz za wykonaniem na 
rzetelność swego twierdzenia przysięgi, jeżeli złożenia takowej pozwa
ny domagać się będzie.
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art. 2. Urządzenie powyższym artykułem objęte, będzie obo
wiązującym przez czas, dopóki podobne postępowanie zachowywane 
będzie w Sądach Cesarsko-Austryackich, względem ubogich podda
nych Królestwa Polskiego.

b) Co do p o d d a n y c h  K r ó l e s t w a  W i e l k i e j  B r y 
t a n i i  i I r  l a n d y  i.

Ukaz z d. 9 (21) Marca 1843 r. (d p . t . x x x i i , str. 5) 
stanowi:

art. 1. Poddani połączonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Ir- 
landyi, w sprawach swych przed Sądy Królestwa Polskiego wytacza
nych, będą wolni od składania kaucyi, artykułem 15 Kodexu Cywil
nego Polskiego, oraz art. 166 Kodexu Postępowania Sądowego, od cu
dzoziemców, na wynagrodzenie kosztów prawnych i szkód wymaganój.

art. 2. PIrządzenie powyższym artykułem objęte, będzie obo
wiązującemu przez czas, dopóki podobne postępowanie zachowywane 
będzie w Sądach połączonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandyi 
względem poddanych Królestwa Polskiego.

16. Żydzi używać będą praw cywilnych od których używania przez postano

wienia Królewskie lub Namiestnika Królewskiego nie znajdą się wyłączonemu

Ukaz Najwyższy z d. 24 Maja (5 Czerwca) 1862 r.
(D. P. T. LX, str. 18).

art. 1. Zaprowadzone dekretem Króla Saskiego Księcia War
szawskiego z d. 19 Listopada 1808 r. zawieszenie żydów poddanych 
Naszego Królestwa Polskiego w wolności kupowania jakiegokolwiek na
bywania na własność dóbr ziemskich i nieruchomych, uchyla się z na- 
stępującemi jedynie zastrzeżeniami:

aj że w nabytych przez siebie dobrach nie mogą do lat 10 od ogłoszenia 
niniejszego Ukazu, sprawować Urzędu Wójta Gminy lub zastępcy tegoż, na które 
to urzędy, wybór i nominacyę z osób wyznania chrześciauskiego. na przedstawie
nie właściciela dóbr, Władza Rządowa dopełniać będzie, koszta zaś utrzymania 
Wójta Gminy (w określonych przepisami granicach), właściciel ponosić winien;

b) że osady rolne pańszczyźniane, pod Ukaz z r. 1846 podpadające, nie mo
gą być nabywane przez żydów od posiadających je osadników, dopóki robocizna 
przymusowa z tych osad należna, czynszem wieczystym zastąpiona nie zostanie;

c) że prawo kollacyi i prezentowania beneficyów kościelnych, 
w dobrach przez żydów nabytych, o ileby prawo to wraz z dobrami na 
rzecz ich przechodzić miało, do Rządu należyć będzie, co wszakże nie 
uwalnia starozakonnego nabywcę dóbr od obowiązku z tytułu dzie
dzictwa dóbr, łącznie z współparafianami, w odpowiednim do ogólnych, 
obowiązujących w tej mierze przepisów, stosunku, przykładania się do 
składek na utrzymanie kościoła, zabudowań plebańskich, cmentarzy 
i t. p.:
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d) że co do wykonywania propinacyi i wyszynku trunku w do
brach, żydzi nabywający dobra ziemskie, stosować się mają ściśle do 
obowiązujących obecnie przepisów.

art. 2. Ograniczenia i zakazy co do możności zamieszkiwania 
żydów w miastach lub niektórych ich częściach, oraz wsiach, z jakich 
bądź tytułów, przywilejów lub urządzeń wypływające, jak niemniej 
w pasie granicznym 21 wiorstowym, niniejszem uchylają się.

art. 8. W miastach wszelkich Królestwa, żydzi nabywać mogą 
na własność pod jakimbądź prawnym tytułem, domy i wszelkie inne 
nieruchomości. Przeciwne temu ograniczenia i zakazy, z postanowie
nia Królewskiego z d. 19 (31) Lipca 1821 i innych wynikające, uchy
lają się.

art. 4. Żydzi poddani Królestwa Polskiego, na równi z innymi 
mieszkańcami, mogą być świadkami wiarogodnymi przy wszystkich 
aktach notaryalnych i aktach stanu cywilnego, o ile znajdują się 
w warunkach przepisanych ogólnemi prawami.

D Z I A Ł  II.

0 pozbawieniu praw cywilnych.
O D D Z I A Ł  I.

O pozbawieniu praw cywilnych przez utratę stanu Polaka podda
nego Królestwa Polskiego, i odzyskaniu tegoż stanu.

W . Stan Polaka poddanego Królestwa Polskiego utrą
cą się:

1) Przez naturalizacyą nabytą w obcym kraju,
2 )  Przez przyjęcie, beż zezwolenia Królewskiego, urzędów publicznych, albo 

służby wojskowej pod obcem panowaniem.

3 )  Gdy kto osiędzie w. obcym kraju w zamiarze niepowrócenia.

Zakłady handlowe w obcem Państwie nie mogą byc 
uważane jakoby były przedsiębrane w zamiarze niepowróce
nia do kraju.
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4) Gdy Polka pójdzie za mąż za cudzoziemca.
I. O p r z e s i e d l a n i u  s i ę  m i e s z k a ń c ó w  K r ó 

l e s t w a  P o l s k i e g o  z a  g r a n i c ę .

a) Statut organiczny z dnia l i  Lutego 1832 r. (D. P. T. x i y

str. 187).

art. 1 1 .............każdy poddany Królestwa Polskiego ma zu
pełną wolność przesiedlania się, i przeniesienia swej własności, do
kądkolwiek zechce, z zachowaniem tylko właściwych w tym względzie 
przepisów.

b) Zdanie E. Pad. z d. 12 Czerwca 1860 r. (D. p . t . l v i , str.
67.—Post. odnosz. się do czynu. Rządów Gub. i Naczel. pow. Wyd. Spr. 
Wew. Cz. II, T. 1, str. 317).

Mieszkańcy Cesarstwa, którzy się do Królestwa Polskiego prze
siedlili, nie inaczój mogą otrzymywać pasporta emigracyjne, jak z Naj
wyższego J. C.M. zezwolenia, na przedstawienie Namiestnika Królestwa*}, 
i tylko dla szczególnych na uwagę zasługujących powodów.

*) por. przypisek do postanowienia niżej pod literą c)

cj Instrukcya o utrzymywaniu ksiąg ludności w gminach 
miejskich i  wiejskich w Królestwie z dnia 10 (22) L i
stopada 1861 r.
art. 76. Mieszkańcom Królestwa.............pasporta emigracyj

ne zagranicę wydawanemi będą z decyzyi Namiestnika, lub Rady Admi
nistracyjnej Królestwa *).

Wszelkie więc pod tym względem żądania mieszkańców rzeczo
nych przedstawiane być mają koleją Władz Kommissyi Rządowej Spraw 
Wewnętrznych *) z zachowaniem oddzielnie wydanych przepisów.

Instrukcya o utrzymywaniu ksiąg ludności w m. Warsza
wie Z d. 10 (22) Listopada 1861 r. (Zb. prz. adm. Kr. P. —-Wydz.
Spr. Wcwn. Cz. V, zarz. gosp. m. Warsz T. I, str. 245);

art. 94. Mieszkańcom tutejszym .............pasporta emigracyj
ne za granicę wydawane będą Z decyzyi Namiestnika, lub Rady Administra
cyjnej Królestwa *).

Wszelkie więc pod tym względem żądania rzeczonych mieszkań
ców, Zarząd Ober-Policmajstra przedstawiać będzie rzeczonej Kommis
syi Rządowej Spraw Wewnętrznych *), z zachowaniem oddzielnie wyda
nych przepisów.

*) obecnie pasporta emigracyjne mogą być otrzymywane 
nie inaczój, jak z Najwyższego J. 0. M. zezwolenia, na przed
stawienie Ministra Spraw Wewnętrznych.
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d) Bozp. K. Bz. S. W. i  I). 19 (31) Lipca 1866 r. (Przep.
odnosz. się do czyn. Kz. Gub. i Nacz. pow.—Wydz. Spr. Wewn. Cz. II,
T. I, str. 339 ;

Podług tego rozporządzenia, do czynionych przez Rządy Guber- 
nialne przedstawień o pasporta emigracyjne dla mieszkańców Króle
stwa Polskiego, powinny być załączane następujące dowody:

1) świadectwo kwalifikacyjne miejscowćj władzy, z wyrażeniem 
w niśm wiadomości z ksiąg ludności stałej zaczerpniętych;

2) poświadczenie, iż pod względem policyjno-adrninistracyjnym, 
skarbowym i sądowym, żadna przeszkoda do wyniesienia się z kraju 
nie zachodzi;

3) trzy numera właściwej gazety, w których w kolejnym po
rządku zamieszczone zostały ogłoszenia o zamierzonem przez intere
santa wyniesieniu się z kraju;

4) poświadczenie, że od osób prywatnych żadna reklamacya do 
emigrującego nie zaszła, i że do wyniesienia się jego z kraju pod 
względem zaciągu wojskowego żadna przeszkoda nie zachodzi (zob. 
niżej pod literą f )  art. 3 ustawy o powin. wojsk, z r. 1874);

5) poświadczenie właściwej władzy, że emigrujący żadnego ma
jątku nieruchomego, ani kapitałów hypotekowanych w Królestwie nie 
pozostawia;

6) pozwolenie od właściwej władzy zagranicznćj, na przyjęcie 
przez emigrującego poddaństwa kraju tamecznego;

7) świadectwo miejscowćj kassy gubernialnej o złożeniu przez 
interesanta przypadającej od niego na zasadzie art. 6 Ukazu Najw yż
szego z d. 27 Listopada (9 Grudnia) 1851 r. opłaty (zob. niżej pod 
literą e) osnowę tego artykułu);

8) poświadczenie, iż interesant (jeżeli jest fabrykantem, lub po- 
siada inny zakład przemysłowy), dopełnił wszelkich warunków, wska
zanych w Instrukcyi wydanćj przez Kommissyę Rządową Spraw We
wnętrznych i Policyi na dniu 25 Maja 1816 r., t. j. że fabrykant z ty
tułu pożyczek skarbowych nic dłużnym nie pozostaje.

e) Ukaz Najwyższy 27  Listopada (9  Grudnia) 1851 r.
(D. P. T. XLIY, str. 369):

art. 6. Od pasportów emigracyjnych wydawanych poddanym 
Naszym Królestwa Polskiego, z dozwolenia Rządu przesiedlającym 
się do obcych Państw, pobieraną być ma dotychczasowa opłata_ po 
rs. 100 od każdej w pasporcie wymienionej osoby, z wyłączeniem 
osiadłych w Królestwie kolonistów, fabrykantów i rzemieślników, któ
rym z mocy art. 9-go Ukazu 5 (17) Lipca 1844 r. *) po zadosyć uczy
nieniu istniejącym względem powrotu ich przepisom udzielać paspor
ta na udanie się z powrotem do ojczyzny za samą tylko opłatą stęplo- 
wą w ustępie 1-szym art. 1-go, niniejszego Ukazu postanowioną.

*) D. P. T. XXXV, str. 87.
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f )  Ustawa o powinności wojskowej 1 Stycznia 1874: r.
art. 3. Osoby płci męzkićj mającej więcej niż piętnaście lat 

wieku, mogą być uwolnione z ruskiego poddaństwa dopiero po całko- 
witem odbyciu przez nie powinności wojskowej, albo też po wyciągnię
ciu losu uwalniającego je od służby w stałych wojskach.

II. O w y s t ę p o w a n i u  z p o d d a ń s t w a  r u s k i e 
g o  c u d z o z i e m c ó w .  Zob. D o d a t e k  I.

III. O p o r z ą d k u  p r z e s i e d l a n i a  s i ę  m i e s z 
k a ń c ó w  g u b e r n i j  K r ó l e s t w a  P o l s k i e g o  d o  
i n n y c h  c z ę ś c i  C e s a r s t w a .  Zob. D o d a t e k  H.

IY. O p r z y j ę c i u  s ł u ż b y  z a g r a n i c z n e j ,  l u b  
p o d d a ń s t w a  o b c e g o  k r a j u  b e z  p o z w o l e n i a  
R z ą d u .

Kodex kar gł. ipopr. 1847 r.
art. 339. Kto, wydaliwszy się z kraju ojczystego, wejdzie do 

służby zagranicznej bez pozwolenia Rządu, lub zostanie poddanym ob
cego państwa, ten, za takowe naruszenie obowiązku wiernego podda
nego i przysięgi, ulegnie:

pozbawieniu wszelkich praw i bezpowrotnemu z obrębu Państwa 
wygnaniu;
a w razie samowolnego następnie powrotu do Królestwa, 

zesłanym zostanie na osiedlenie w Syberyi.

Y. O o p u s z c z e n i u  k r a j u  b e z  p o z w o l e n i a  
R z ą d u .

aj Kodex kar gł. i  popr. 1847 r.
art. 340. Kto, wydaliwszy się z kraju ojczystego, nie wróci na 

wezwanie Rządu, ten, za taką nieuległość, podobnież
na pozbawienie wszelkich praw i bezpowrotnie z obrębu Państ

wa wygnanie skazanym zostanie,
jeżeli, w przeciągu oznaczonego przez sąd czasu, nie usprawiedliwi, 
że uczynił to z powodu niezależnych od niego, lub przynajmnićj 
zmniejszających jego winę okoliczności, do tego zaś czasu uważanym 
będzie za niewiadomego z pobytu, a majątek jego w sekwestr wzię
tym zostanie.

art. 341. Ktoby pozostał za granicą dłużój nad czas prawem 
dozwolony, bez szczególnych, uznanych za dostateczne powodów, i nie 
w skutek szczególnego pozwolenia Rządu, podobnież uważanym będzie 
za niewiadomego z pobytu, a majątek jego ulegnie sekwestrowi, sto
sownie do przepisu, w poprzedzającym 340 artykule objętego.

Postanowienia w tych artykułach objęte zmodyfikowane 
zostały przez art. 10 Ukazu Najwyższego z dnia 25 Kwietnia 
(7 Maja) 1850 r. (Zob. D o d a t e k  IY).
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b) P r z e p i s y  o p o r z ą d k u  p o s t ę p o w a n i a  
p r z e c i w k o  o s o b o m ,  o p u s z c z a j ą c y m  k r a j  b e z  
p o z w o l e n i a  R z ą d u ,  przy niniejszem załączają się. (D o- 
d a t e k  IV).

18. Polak poddany Królestwa Polskiego, który, utraciwszy stan Polaka, do 

kraju w  zamiarze zamieszkania powróci, odzyskać może stan takowy za zezwoleniem Kró

lewskim.

por. p. 7 i 8, cz. I. Zdania R. P. 10 Lutego 1864 r. ( D o d a t e k  I).

19. Polka zaślubiona cudzoziemcowi lub Polakowi który stan Polaka utracił, 

gdy owdowieje lub rozwiedzioną zostanie, może odzyskać stan Polki poddanej Królestwa 

Polskiego, jeżeli, w temże Królestwie mieszkając, lub do niego przenosząc się, w Urzę

dzie Administracyjnym oświadczy, iż chce być Polką poddaną Królestwa Polskiego.

por. p. 15 cz. I. Zdania R. P. 10 Lutego 1864 r. (D o d a t e k I).

2 0 . Osoby podług art. 18 i 19 stan Polaka poddane
go Królestwa Polskiego odzyskujące, dopiero od dopełnienia 
warunków temiż artykułami przepisanych, stanu tego i praw 
dla nich od tej chwili otworzonych, używać zaczynają.

O D D Z I A Ł  II.

O pozbawieniu i zawieszeniu praw cywilnych w  skutku 
kar sądowych.

21. Skazany wyrokiem naocznym na karę główną, od ogłoszenia prawomo

cnego wyroku:

1 )  Pozbawionym jest własnej woli. Przepisy względem bezwłasnowolnych co 

do prawy osoby i majątku, zastosowane będą do niego, z liastępującemi jednak wyjątkami:

a) Opiekun nie będzie miał starania o osobie skazanego;

b) Przychody z majątku nie mogą być obracane na osładzanie losu jego;

c) Gdy jest skazany na karę śmierci albo na karę dożywotniego więzienia, przy

chody te, aż do śmierci skazanego, należeć będą prawem własności do następców jego te
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stamentem ustanowionych, lub gdyby tych nie było, do następców prawnych domnie

manych, nie ubliżając jednak w niczem prawom współmałżonka i prawom trzeciego.

2 )  Kie może być opiekunem ani kuratorem nawet własnych dzieci.

3) Nie może należeć do składu żadnych Bad familijnych.

4) Nie może być biegłym ani świadkiem przy sporządzaniu aktów urzędowych, 

ani być przypuszczonym do świadczenia w sprawie cywilnej.

2 2 .  Wszelkie czynności cywilne, przed ogłoszeniem wyroku naocznego pra

womocnego nastąpione, ważności swej nie utrącają, prócz testamentów, któreby sporzą

dzone zostały po chwili rozpoczęcia wykonania zbrodni.

23.  Skazany wyrokiem zaocznym na karę główną, od ogłoszenia prawomo

cnego wyroku aż do chwili stawienia się w Sądzie, albo pojmania jego, zawieszony jesj 

w używaniu praw cywilnych. Majątek jego będzie zarządzany, a prawa jemu 

wykonywane będą tak jak tych którzy przez Sąd za znikłych uzuanemi zostali.

Skutki cywilne kar głównych ustają na przyszłość: 

przez śmierć skazanego, 

przez wycierpienie kary, 

przez ułaskawienie.

W tym ostatnim przypadku, jeżeli kara zostanie tylko zmniejszoną, natenczas ta 

mniejsza kara, od ogłoszenia ułaskawienia, pociąga za sobą te same skutki, jak gdyby 

wyrokiem naocznym prawomocnym postanowioną była.

24.
1)
2)
3)

25. Skazany wyrokiem naocznym na zamknięcie w domu poprawy, od ogło

szenia wyroku prawomocnego, zawieszony zostaje przez ciąg kary w używaniu następu

jących praw cywilnych:

1 )  Nie może być opiekunem ani kuratorem jak tylko własnych dzieci;

2) Nie może należeć do składu Ead familijnych;

3) Nie może być biegłym ani świadkiem przy sporządzaniu aktów urzędowych.

I. O p o z b a w i e n i u  i o g r a n i c z e n i u  p r a w  
c y w i l n y c h  w s k u t k u  k a r  s ą d o w y c h

Kodex lear gł. ipopr. 1847 r.
art. 29. Skutkiem skazania na ciężkie roboty je s t: utrata po

siadanych poprzednio praw familijnych i majątkowych, a po ustaniu
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robót przez wycierpienie kary lub z innych powodów, osiedlenie na 
zawsze w Syberyi.

art. 30. Skutkiem zesłania na osiedlenie jest także utrata po
siadanych poprzednio praw familijnych i majątkowych.

art. 31. Utrata praw familijnych zależy:
1) Na ustaniu praw małżeńskich, wyjąwszy te przypadki, w któ

rych współmałżonek skazanego uda się dobrowolnie za nim, na miejsce 
zesłania. Małżonek, który nie uda się za skazanym współmałżon
kiem na miejsce zesłania, może zanieść prośbę o rozwiązanie małżeń
stwa do swej zwierzchności duchownej, która, przy rozstrzyganiu proś
by tej, postąpi podług przepisów swojego wyznania. Na tejże zasadzie 
mogą żądać rozwiązania małżeństwa, tak małżonek który udał się na 
miejsce zesłania za osądzonym, jako też ten, który ze skazanym, 
w miejscu zesłania małżeństwo zawarł, skoro małżonkowie ich za no
we przestępstwo powtórnie skazani zostaną na karę pociągającą ża 
sobą utratę praw familijnych. W razie, jeżeli zesłany, udarowanym 
będąc łaską Monarszą lub późniejszym wyrokiem sądu za niewinne
go uznanym, na miejsce dawnego pobytu powróconym zostanie, współ
małżonek zaś jego nie zaniósł jeszcze prośby o rozwiązanie małżeń
stwa, małżeństwo to moc swą zachowa.

2) Na ustaniu władzy rodzicielskiej nad dziećmi, zrodzonemi i 
poczętemi przed osądzeniem, jeżeli dzieci skazanego nie udały się za 
nim na miejsce zesłania, lub następnie miejsce to opuściły.

8) Na ustaniu wszelkich innych praw, opartych na związkach 
pokrewieństwa lub powinowactwa.

art. 32. W skutek utraty praw majątkowych, cały majątek 
skazanego na roboty ciężkie lub na osiedlenie, z dniem wydania i 
ogłoszenia mu ostatecznego wyroku, przechodzi na prawnych jego na
stępców, tak samo, jak w przypadku naturalnej śmierci. Następcy 
skazanego o dziedziczają również, prawem zastępstwa, wszelki mają
tek jakiby się mu dostać mógł przez spadek, już po osądzeniu.

Ustawa post. sąd. cyw. 1 8 6 i r.
art. 18. Pozbawieni wszelkich praw stanu, od chwili

ogłoszenia im ostatecznego wyroku, nie mogą poszukiwać i bro
nić w sądzie tych praw, których pozbawieni zostali.

art. 33. Położenie skazanych na ciężkie roboty lub na osie
dlenie, oznaczone j est przez oddzielne o tem przepisy w Cesarstwie.

art. 46. Skazany na zesłanie do Syberyi, lub do innych odległych 
gubernij oprócz Syberyjskich na mieszkanie z zamknięciem czasowem, 
lub bez zamknięcia na miejscu pobytu, jak również skazany na odda
nie czasowe do poprawczych aresztanckich rot, albo też do roboczego 
domu, pozbawionym zostaje, nawet po uwolnieniu z więzienia lub od 
robót:

1) Szczególnych praw i przywilejów stanowi jego właściwych.
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2) Godności, tytułów honorowych, rang, urzędów, orderów i in
nych znaków zaszczytnych.

8) Prawa wejścia do rządowej i innej publicznój służby.
4) Prawa prowadzenia handlu.
5) Prawa być świadkiem przy sporządzaniu jakichbądź uinów 

i innych aktów, oraz składania w sprawach cywilnych świadectwa pod 
przysięgą lub bez przysięgi, wyjąwszy przypadki, w których sąd uzna 
koniecznem zażądać od niego zeznania.

6) Prawa zostania obranym na sędziego polubownego.
7) Prawa sprawowania opieki lub kurateli.
8) Prawa sprawowania pełnomocnictwa w jakiejkolwiek czyn

ności.
Utrata praw i przywilejów służących skazanemu nie rozciąga się 

ani do żony, ani do dzieci jego zrodzonych lub poczętych przed ska
zaniem, ani też do potomstwa tych dzieci.

art. 47. Skazani na zesłanie do Syberyi lub do innych odle
głych gubernij na mieszkanie, po uwolnieniu z czasowego zamknięcia, 
pozostają pod dozorem miejscowej policyi.

art. 49. Skazani na zesłanie do Syberyi lub do innych odle
głych gubernij na mieszkanie, albo też na oddanie do poprawczych 
aresztanckich rot, lub na zamknięcie w domu roboczym, zachowują 
swoje prawa familijne i majątkowe.

art. 50. Zesłani do Syberyi lub do innych odległych gubernij 
na mieszkanie, obowiązani są, po uwolnieniu ich z czasowego zamknię
cia, obrać sobie, na miejscu do pobytu im przeznaczonćm, sposób ży
cia, stosownie do istniejących w tym względzie ustaw Cesarstwa.

art. 51. Skazani na oddanie do robót w poprawczych aresz
tanckich rotach, po uwolnieniu z nich, oddani będą na cztery lata pod 
szczególny dozór miejscowej policyi. W przeciągu tego czasu, nie 
mogą oni zmieniać miejsca pobytu i oddalać się z niego, bez osobnego 
w każdym razie pozwolenia policyi. Oprócz tego zaś, wzbronionem 
im jest bezwzględnie, w tymże przeciągu czasu, mieszkać w miastach 
gubernialnych, wyjąwszy to miasto gubernialne z którego pochodzą.

art. 52. Skazani na zamknięcie w domu roboczym, po uwolnie
niu z niego, oddani będą pod szczególny dozór miejscowej policyi na 
dwa lata, i w tym przeciągu czasu nie będą mogli zmieniać miejsca 
pobytu i oddalać się z niego, bez osobnego w każdym razie pozwolenia 
policyi.

art. 54. Ze skazaniem na osadzenie w twierdzy od dwóch do 
sześciu lat, i na zamknięcie w domu poprawy od roku jednego do 
trzech lat, połączona jest utrata urzędów i utrata prawa wstępowania 
do rządowej lub innćj publicznej służby, należenia do wyborów i obie
ralności na jakiekolwiek urzędy, a nawet sprawowania opieki w sku
tek nadania przez Radę familijną.

art. 55. Skazani na osadzenie w twierdzy lub na zamknięcie 
w domu poprawy, z utratą niektórych szczególnych praw i przywile-
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jów, po uwolnieniu ztamtąd, oddani będą pod dozór miejscowej po- 
licyi na rok jeden. W tym przeciągu czasu, nie mogą oni zmieniać 
miejsca pobytu i oddalać się z niego, bez szczególnego w każdym razie 
pozwolenia policyi.

art. 171. Ułaskawienie i darowanie kary w żadnym przypadku 
nie zależy od sądu. Jest ono wypływem Najwyższej Samodzierżącej 
Władzy i może być jedynie dziełem, albo bezpośrednio objawionego 
M o n a r s z e g o  miłosierdzia, albo władzy Namiestnikowi Króle
stwa, Najwyżej w tym względzie udzielonej. Moc prawna i rozciągłość 
ułaskawienia, jako stanowiącego wyjątek od ogólnych przepisów, ozna
czane są w tym samym Najwyższym ukazie lub postanowieniu Na
miestnika, przez które złagadza się los i położenie ułaskawionego lub 
udziela się mu zupełne przebaczenie.

art. 173. Skutki kar już poniesionych umarzają się tylko w tych 
przypadkach, w których ukaz lub manifest, ułaskawienie udzielający, 
wyraźnie to stanowi. . . .

Post. o loprow. w wyli. praw o urządz. sąd. 10 Warsz. 
Okr. Sąd. 1 (13J Czerwca 1875 r.

art. 48. Istniejący dotąd porządek odwołania się do drogi 
łaski uchyla się; skazani jednak na kary, na mocy istniejących 
dotąd w Królestwie Polskiem przepisów postępowania sądowego 
karnego, nie utrącają prawa prosić właściwy, podług miejsca 
zatrzymania podsądnego, albo podług miejsca dokonania czynu 
sąd okręgowy, o wyjednanie, za pośrednictwem Ministra Spra
wiedliwości ułaskawienia, na mocy pomienionych przypisów.

II. O k o n f i s k a c i e  m a j ą t k u ,  i ś m i e r c i  c y 
w i l  n ć j.

aj Statut organiczny z  d. IŁ Lutego 1832 r .  (D. p . t . xrv. str. 173),

art. 12. Kara konfiskaty majątku stanowi się jedynie za wy
kroczenia stanu pierwszego rzędu, jak to będzie w szczególności ozna
czone w osobnych przepisach.

bj Kodex Kar gt. i popr. z r. 1817.
art. 267. Winni udziału w przestępstwach stanu pierwszego 

stopnia, oprócz kar artykułami 253, 256, 261, 262, 263, 264 i 266 po
stanowionych, ulegną konfiskacie całego rodowego i nabytego majątku.

c) Tymczasowe przepisy dotyczące konfiskaty ogólnej i sekwestracyi 
majątku na rzecz skarbu, oraz:
Zasady co do przywrócenia do używania praw cywilnych osób, 

które skutkiem wyrzeczonej konfiskaty majątku, uległy śmierci cy
wilnej, a następnie otrzymały przebaczenie, przy niniejszem załączają 
się (D o d a t e k Y).
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T Y T U Ł  II.

O zamieszkania.

Przepisy artykułów 26—35 niniejszego Kodexu, zacho
wane w swój mocy, obok nowych ustaw sądowych. Zob. Post. 
o zast. ust. sąd. 1864 r. do Warsz. okr. sąd. art. 137.

2 6 . Zamieszkanie każdego Polaka i każdego miesz
kańca kraju co do używania praw cywilny cli jest w miejscu, 
w którem ma główne siedlisko.

Instrukcya o form . prow. i  utrzym. ksiąg ludn. w gmi
nach miej. i  wiej. w Król. 10 (22) Listopada 1861 r.

art. 51. Zamieszkanie stałe każdego mieszkańca kraju tutej
szego, jest w miejscu, w którem ma główne swoje siedlisko, i w któ
rem do ksiąg ludności stałej jest zapisany.

Instrukcya o form,, prow. i  utrzym. ksiąg ludn. w m. 
Warszawie 10 (22) Listopada 1861 r., obejmuje taki sam 
przepis w art. 67 (zob. Zb. prz. adm. Kr. P. — Wydz, spr. wewn. Cz.
V. zarz. gosp. m. Warsz. T. I, str. 245).

21 . Odmiana zamieszkania uskutecznia się przez rze
czywiste mieszkanie w innein miejscu, połączone z zamia
rem ustalenia w nieni głównego siedliska swego.

28 . Dowodem takowego zamiaru będzie oświadczenie 
wyraźne, uczynione tak przed władzą administracyjną miej
sca które odmieniający zamieszkanie opuszcza, jako też przed 
władzą administracyjną miejsca do którego swe zamieszka
nie przenosi.

Formalności, mające być zachowanemi przy zmianie zamieszka
nia, wskazane są szczegółowo w Instrukcjach o formowaniu, prowa
dzeniu i utrzymywaniu ksiąg ludności, zatwierdzonych przez Radę
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Administracyjną Królestwa, — dla gmin miejskich i wiejskich w Kró
lestwie 10 (22) Listopada 1861 r. (Zob. prz. odnosz. sig do czyn. Rz. 
Gub. i Nacz. Pow. — wydz. spr. wewn., cz. II. wydz. polic. T. I, 
str. 9), — dla miasta Warszawy 1 0  (2 2 ) Listopada 1861 r. i 11 (23) 
Lutego 1866 r. (Zob. Zb. prz. adm. Kr. P.— wydz. spr. wewn., cz. V. 
zarz. gosp. m. Warsz. T. I, str. 244 i 417).

2 9 . W niedostatku oświadczenia wyraźnego, dowód 
zamiaru zawisł od okoliczności.

30. Obywatel powołany do urzędowania, z którem 
obowiązek stałego mieszkania w miejscu urzędowania połą
czony nie jest, zachowuje zamieszkanie które miał pierwej, 
jeżeli przeciwnego zamiaru nie okazał.

31. Przyjęcie urzędowania, z którem obowiązek sta
łego mieszkania w miejscu urzędowania jest połączony, po
ciąga za sobą przeniesienie bezpośrednio zamieszkania urzę
dnika takiego w miejsce, gdzie urząd sprawować jest obo
wiązany.

32. Niewiasta zamężna nie ma innego zamieszkania 
jak zamieszkanie męża swego.

Małoletni nieusamowolniony ma zamieszkanie u ojca, 
matki, lub opiekuna.

Pełnoletni bezwłasnowolny ma zamieszkanie u opiekuna 
swego.

33. Pełnoletni, którzy służą lub pracują zwykle u ko
go innego, mają to samo zamieszkanie jakie ma osoba u któ
rej służą lub pracują, jeżeli razem z nią w tymże domu 
mieszkają.

34. Miejsce otwarcia spadku będzie oznaczonem przez 
zamieszkanie zmarłego.
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Od. zasady w artykule niniejszym wyrażonej, postanowiony jest 
wyjątek dla spadków, do składu których wchodzą grunta przeszłe na 
własność mieszkańców wiejskich na mocy Ukazów Najwyższych z d. 
19 Lutego (2 Marca) 1864 r. Miejscem otwarcia spadku tego rodzaju 
jest, nie miejsce zamieszkania zmarłego, lecz miejsce, w którem tako
we grunta są położone. Post. o zast. ust. sąd. 1864 r. do Warsz. 
okr. sąd. art. 118.

35. Jeżeli akt jaki zawiera, ze strony osób w umowę 
wchodzących, lub jednej z nich, obranie zamieszkania do 
wykonania tegoż aktu w innem miejscu a nie w miejscu 
istotnego zamieszkania, wszelkie poszukiwania do aktu tego 
ściągające się, następować mogą w obranem zamieszkaniu 
i przed Sądem tegoż zamieszkania.

Ustawa post. sąd. cyw. 1864 r.
art. 227. Wolno jest stronom umawiającym się wskazać, przy 

zawieraniu umowy, ten sąd stopnia pierwszego, któremu na przypa
dek wynikłych między nimi z tój umowy lub przy jój wykonaniu spo
rów, rozstrzygnięcie tych sporów ma być oddanem.

T Y T U Ł  111.

O nieobecnych.

D Z I A Ł  I.

0 zaginionycL

«SO. Jeżeli zachodzi potrzeba dopilnowania praw i obmyślenia zarządu całości 

lnb części majątku zostawionego przez osobę nieobecną, z pobytu swego niewiadomą i nie- 

mającą pełnomocnika, wtedy Sąd uważać ją będzie jako zaginioną i postanowi co potrze

ba, na żądanie stron interessowanycli.
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37. Sąd na -wniosek strony pilniejszej wyznaczy urzędnika aktowego do zastą

pienia zaginionego przy spisaniu inwentarzy, przy rachunkach, działach, w którychby 

zaginiony był interessowanym.

38. Prokurator Królewski jest szczególnie obowiązanym czuwać nad dobrem za

ginionego, i wnioski jego we wszystkich żądaniach, tyczących się zaginionego, wysłu

chane być powinny.

Ustawa post. rozm,. 19 Lutego 1875 r.
art. 127. Sąd okręgowy, przekonawszy się, że domniemanie 

o zaginieniu osoby, która majątek pozostawiła, jest uzasadnione, roz
porządzi wydanie ogłoszeń o zaginionym i wyznaczy, celem zachowa
nia jego praw i majątku, oddzielnego kuratora, którego prawa i obo
wiązki określi.

art. 128. Do działań wymienionych w artykule poprzedzają
cym sąd przystępuje tak na skutek żądania osób prywatnych, mają
cych do tego prawo, jak i na domagauie się urzędu publicznego.

D Z I A Ł  II.

0 uznaniu zaginionych za znikłych.
39. Gdy osoba jaka w miejscu zamieszkania lub 

mieszkania swego przestaje być obecną, i gdy od lat czte
rech żadnej o niej nie ma wiadomości, w takim razie strony 
interessowane mogą udać się do Sądu Ziemskiego * ), aby osoba 
taż za znikłą uznaną była.

*) Sąd Okręgowy.

40 . Jeżeli jednak taż osoba zostawiła pełnomocnika, 
strony interessowane nie mogą nastawać o uznanie jej za 
znikłą, aż po upłynionych latach dziesięciu od czasu jej za- 
ginienia, lub ostatniej o niej wiadomości.

4
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41. Przepis takowy służy i wtenczas gdy pełnomoc
nictwo ustaje; lecz w przypadku takowym zaradzono być 
winno stosownie do przepisów Działu I, niniejszego Tytułu.

4 2 . Dla dowiedzenia zniknienia, Sąd Ziemski ^ ) podług
ZłOŻOnych dOWOdOW nakaże, ażeby, za.przyzwanicm Prokuratora, Kró

lewskiego, jako strony przeciwnej, śledztwo ze świadków w powiecie 
zamieszkania zaginionego i w powiecie mieszkania jego, je 
żeli są odrębnemi, wyprowadzonem było; tudzież ażeby po
dług okoliczności i inne środki do powzięcia wiadomości o za
ginionym, użytemi były.

*) Sąd Okręgowy.

Ustawa, post. rozm. w Warsz. ok. Sąd. W  Lutego 1875 r.
art. 129. Po upływie terminów, określonych w kodexie cywil

nym z r. 1825 r., sąd na żądanie osób, które wszczęły postępowanie 
o zaginieniu, jako też i tych, które mają prawo do tego, wyprowadzi 
śledztwo właściwe o zaginionym przez jednego z swoich członków, a to 
stosownie do przepisów zawartych w art. 36 — 70 pomienionego kode- 
xu i w uzupełniających rzeczone artykuły postanowieniach.

art. 130. Sprawy, tyczące się zaginionych, decydowane będą 
po wysłuchaniu wniosków prokuratora.

43. Sąd przy wyrokowaniu będzie miał wzgląd na 
powody zaginienia i na przyczyny które mogły być na prze
szkodzie do powzięcia wiadomości o osobie zaginionej.

44 .  Prokurator Królewski wyroki tak przygotowawcze jako i stanowcze, sko

ro tylko wydane zostaną, prześle Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości, która je do wia

domości publicznej poda.

Ustawa post. rozm,. w Warsz. ok. sąd. W  Lutego 1875 r.
art. 131. Wyrzeczenia sądu okręgowego, dotyczące zaginio

nych, ogłaszane będą na jawnem jego posiedzeniu i podane do wiado
mości publicznśj w dziennikach.

45. Wyrok uznania osoby zaginionej za znikłą, nie 
może nastąpić aż w rok po wyroku śledztwo nakazującym.
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D Z I A Ł  IIL

O sM Iach ziiiifliienia co do majątRu, Rtóry osoba znitta w dniu 
zaginienia swego posiadała.

46. Następcy znikłego, którzy by po nim spadek byli 
brali, gdyby ten był umarł w dniu swego zaginienia, lub 
w dniu ostatniej o nim wiadomości, mają prawo na mocy 
wyroku stanowczego, osobę zaginioną za znikłą uznającego, 
domagać się wprowadzenia siebie w temczasowe posiadanie 
majątku, jaki należał do znikłego w dniu zaginienia jego, 
lub w dniu ostatniej o nim wiadomości. Wprowadzenie to 
nie może nastąpić jak za poprzedniem stawieniem rękojmi 
co do zarządzenia.

4W. Gdy osoba zaginiona za znikłą uznaną została, 
wtenczas, na żądanie stron interessowanych lub Prokuratora 
Królewskiego, testament jej jeżeli się takowy znajduje, ma 
być otworzony, a zyskujący zapisy testamentowe, darowi
zny, równie i ci wszyscy którymby na majątku znikłego 
służyły prawa jakowe od warunku śmierci jego zawisłe, mo
gą tychże praw swoicli używać temczasowie, za stawieniem 
rękojmi.

48 . Jeżeli następcy lub obdarowani rękojmi nie sta
wią, Sąd pozostanie przy środkach z mocy Działu I., Tytu
łu niniejszego przedsięwziętych lub postanowi nadto, w mia
rę potrzeby, co wypadnie.

49 . Krewni znikłego w linii wstępnej i zstępnej, wol- 
nemi są od rękojmi powyższemi artykułami wymaganej.
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W  tym razie jednak Sąd na wniosek stron interessowa- 
nych lub Prokuratora Królewskiego, W przypadku nadużycia 
winien postanowić środki zaradcze stosownie do art. 48.

50 . Małżonek znikłego, który z nim żył w wspólno
ści majątku, uważany będzie co do części majątku, na przy
padek śmierci znikłego małżonka na niego przypadającej, 
tak, jak następca po nim, i służyć mu będą prawa w art. 
47 wymienione, bez obowiązku stawienia rękojmi.

51. Posiadanie temczasowe będzie tylko składem, któ
ry otrzymującym one nadaje zarządzanie majątkiem znikłe
go, z obowiązkiem zdania mu rachunków w przypadku zja
wienia się jego lub powzięcia o nim wiadomości.

5 2 . Przy wprowadzeniu w temczasowe posiadanie, 
obowiązkiem będzie otrzymujących toż posiadanie uzyskać 
sporządzenie inwentarza majątku znikłego w przytomności 
Prokuratora Królewskiego, lub tego urzędnika, któregoby Pro^ 
kurator do zastąpienia siebie wezwał. Stan dóbr nierucho
mych, mający być w inwentarzu umieszczony, winien być 
przez biegłych, od Sądu wyznaczonych, opisanym.

Sąd postanowi, według potrzeby, przedaż ruchomości 
wszystkich, lub części onychże; zebrana w przypadku prze- 
daży wartość, równie jak i przychody do dnia wprowadzenia 
przypadłe, mają być tak użyte, aby korzyści przynosiły. 
Sprawozdanie biegłych względem stanu dóbr nieruchomych 
ulegać będzie potwierdzeniu przez Sąd, po wysłuchaniu 
wniosków Prokuratora Królewskiego.

Koszta poniesione będą z majątku znikłego.
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53. Ci, którzy, wskutku wprowadzenia w temczaso- 
we posiadanie, albo w skutku urządzenia prawnego, posia
dają majątek znikłego, obowiązani są połowę przychodów, 
przez ciąg lat 15 od dnia wyroku uznającego zniknienia, na 
rzecz znikłego zbierać, tak lokować, aby korzyści przynosi
ły, i znikłemu wraz z korzyściami zwrócić, jeżeli tenże przed 
upłynieniem lat 30 od dnia wyroku uznającego zniknienia 
zjawi się, lub o nim wiadomość powziętą zostanie. Druga 
zaś połowa do nich należy. Przychody, po upłynieniu lat 
15 od dnia wyroku uznającego zniknienia przypadające, cał
kowicie; a po latach 30 nawet przychody z pierwszych 15 
lat, ze wszelkiemi korzyściami do nich należeć będą.

54. Jeżeli w skutku przepisów Działu I niniejszego 
Tytułu, albo art. 48, zaprowadzony został zarząd, ten po
łowę przychodów przez ciąg lat 15, od dnia wyroku uznają
cego zniknienie, następcom lub obdarowanym oddawać, 
a drugą połowę na rzecz znikłego korzystnie lokować, i do 
lat 30 zachować powinien; przychody zaś po upłynieniu lat 
15 przypadające, całkowicie tymże następcom lub obdaro
wanym oddawać ma.

Koszta zarządu takowego, z przychodów następcom lub 
obdarowanym służących potrącone będą.

55. Wszyscy zarządzający majątkiem, na mocy tyl- 
k o  wprowadzenia w temczasowe posiadanie, nie mogą alie- 
nować ani obciążać hypotekami dóbr nieruchomych znikłego; 
również nie mogą obciążać, ani podnosić kapitałów hypote- 
kowanych do niego należących, jak za dostatecznem onych 
zabezpieczeniem, którego dopilnować będzie obowiązkiem 
Prokuratora Królewskiego,
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50 . Jeżeli nieobecność trwa przez lat 30 od dnia wy
roku uznającego zniknienie, albo jeżeli upłynęło lat sto od 
dnia urodzenia znikłego, rękojmie będą zniesione; wszyscy 
mający prawo będą mogli żądać działu majątku znikłego 
i domagać się wyroku sądowego, stanowcze posiadanie im 
nadającego.

51. Spadek po znikłym otwiera się z dniem dowie
dzionej śmierci jego, dla następców w tymże dniu najbliż
szych, jeżeli się ciż z prawami swemi w ciągu temczasowe- 
go posiadania zgłaszają, a posiadający majątek osoby zni
kłej będą obowiązani do zwrotu onego, wyjąwszy przychody 
z mocy art. 53 i 54 przez nich nabyte.

58 . Jeżeli, w ciągu posiadania temczasowego, znikły 
zjawi się, lub byt jego dowiedzionym zostanie, skutki wyro
ku uznającego osobę zaginioną za znikłą ustają. Nim je 
dnak sam majątek swój objąć będzie w możności, zacho
wawcze środki co do zarządzenia majątkiem w Dziale I ni
niejszego Tytułu przepisane, o ile potrzeba, użyte byc winny.

59. Nawet po nadaniu stanowczego posiadania, znikły, 
jeżeli się zjawi, lub byt jego dowiedzionym będzie, mocen 
jest odebrać majątek swój w stanie w jakim się znajduje, 
szacunek przedmiotów alienowanych, lub przedmioty za ten
że szacunek nabyte.

6 0 .  Dzieci znikłego i dalsi zstępni w linii prostej, mo
gą, w ciągu lat 30 od nadania stanowczego posiadania, żą
dać powrócenia majątku znikłego, tak jak w artykule po
przedzającym powiedziano.
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61. Po wyroku uznającym osobę zaginioną za znikłą, 
każdy, któryby miał prawa przeciw znikłemu, będzie mógł 
ich poszukiwać tylko przeciw tym, do których należy posia
danie majątku, lub prawne nim zarządzanie.

D Z I A Ł  IV.

0 M M  nieobecności.
O D D Z I A Ł  I.

O skutkach nieobecności co do praw od wypadku zawisłych, 
osobie nieobecnej służyć mogących.

62. Ktokolwiek dopomina się prawa przypadłego na 
osobę, której byt nie jest uznany, ten dowieść powinien, że 
taż osoba istniała w czasie otwarcia tegoż prawa; póki tego 
nie udowodni, żądanie jego przyjętem nie będzie.

63. Jeżeli się otworzy spadek, do którego powołana 
jest osoba, której byt nie jest uznany, spadek ten przejdzie 
wyłącznie do mających prawo współubiegania się z nią, albo 
do tych, którzyby spadek ten dziedziczyli, gdyby jej nie było.

64. Przepisy dwóch poprzedzających artykułów nie 
mają uwłaczać czynieniu o odzyskanie spadku i innych praw, 
któreby nieobecnemu, jego zastępującym, albo moc czynie
nia w miejscu jego mającym, służyły, a które jedynie przez 
upłynienie czasu na przedawnienie postanowionego, umorzo
ne być mogą.



56 KODEX CYW ILNY KK. POL.

65 . Dopóki nieobecny nie zgłosi się, lub dopóki pra
wa jego poszukiwane nie będą, ci, którzy objęli spadek, zy
skują przychody w dobrej wierze przez nich pobierane.

OD D Z I A Ł  II.

O skutkach nieobecności mąża co do majątku żony, i co do 
małoletnich dzieci osoby nieobecnej.

6 6 . Gdy mąż zaginął, lecz za znikłego przez Sąd nie 
jest jeszcze uznany, natenczas żona mocna jest w imieniu 
męża przedsiębrać wszelkie czynności do prostego tylko za
rządzania swym majątkiem należące, bez obowiązku zdania 
rachunku. Do wszelkich innych czynności potrzebuje upo
ważnienia sądowego.

Jeżeli Sąd, urządzając administracyą majątku męża, 
takową żonie powierzył, ta może względem swego majątku 
tak dalece działać, bez upoważnienia, jak dalece ją, Sąd do 
zarządzenia majątkiem mężowskim upoważnił.

61. Gdy mąż za znikłego już jest uznany, żona aż do 
powrotu jego, sama zarządza swym majątkiem i ma użytko
wanie z niego, z swej pracy i staranności; potrzebuje je
dnak aż do czasu, w art. 56 oznaczonego, upoważnienia są
dowego do tych wszystkich czynności, których mąż podług 
prawa, bez zezwolenia żony nie jest mocen przedsiębrać.

6 8 . Jeżeli ojciec zaginął, zostawując dzieci małole
tnie ze wspólnego małżeństwa pochodzące, matka mieć bę
dzie dozór nad niemi i używać będzie wszelkich praw męża, 
co do wychowania dzieci i zarządzania ich majątkiem.
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Po uznaniu ojca za znikłego, urządzona być powinna 
temezasowa opieka.

69. Jeżeli w czasie zaginienia ojca, matka już nie 
żyła, lub po zaginieniu jego umarła, wtenczas również urzą
dzona będzie nad dziećmi opieka temezasowa.

70. Toż samo zachować należy w przypadku, gdy 
małżonek, który zaginął, zostawi małoletnie dzieci z poprze
dzającego małżeństwa spłodzone.

T Y T Ü L  IV.

O aktach stanu cywilnego.

Podług artykułu 81 Ustawy notaryalnej 1866 r. i artykułu 50 
Przepisów z d. 19 Lutego 1875 r. o zastosowaniu tejże Ustawy do 
Warszawskiego Okręgu Sądowego, do aktów stanu cywilnego stosowa
ne być powinny oddzielne przepisy, w prawach miejscowych objęte.

D Z I A Ł  I.

Urządzenia opine.
I. W y k o n a n i e  p r z e p i s ó w  o a k t a c h  s t a n u  c y 

w i l n e g o .

aj Ukaz U ajw yzszy 29 Lidegu 1 8 6 8  r. o zw inięciu kommis- 
sy i spraw  w ew nętrzny cli cd p . t . lxvilt, str. i9).

art. 3. Intéressa dotyczące przedmiotów, które wchodziły 
w zakres działań znoszącej się Konnnissyi Spraw Wewnętrznych, a któ
re w innych guberniach Cesarstwa należą do wydziału Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, oddać w zawiadywanie tegoż Ministerstwa; po
zostałe zaś części przenieść pod zwierzchnictwo właściwych Mini
sterstw i Władz, na zasadach niżćj wskazanych.
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bj Dodatkowe przepisy z d. 29 Lutego 1868 r. do Najwy
żej zatwierdzonej 19 (31) Grudnia 1866 r. Ustawy
0 zarządzie gubernialnym i  powiatowym tv guberniach
Królestwa Polskiego. CD- P. t . L xvm , str. 27)

art. I p. 2 . . . . w kwestyach o prowadzeniu metrycznych aktów 
stanu cywilnego, . . . .  zarządy gubernialne, w wypadkach przewyż
szających zakres ich władzy i w razie napotykanych wątpliwości, czy
nią przedstawienia do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, za pośre
dnictwem Głównego Naczelnika kraju.

II. U t r z y m y w a n i e  a k t ó w  s t a n u  c y w i l n e g o  
o s ó b  n a l e ż ą c y c h  do  w y z n a n i a  p r a w o s ł a w n e g o .

a) Na mocy § 19 urządzenia dla kościoła Grecko-Eossyjskiego 
w Królestwie Polskiem, N a j w y ż e j  pod dniem 25 Stycznia 1829 r. 
zatwierdzonego (D. P. T. XV str. 359), duchowni, zarządzający para
fiami religii prawosławnej w kraju tutejszym, obowiązani są utrzymy
wać i prowadzić księgi aktów stanu cywilnego według obowiązujących 
miejscowych przepisów prawa.

Niezależnie od tego, ciż duchowni zarządzający parafiami religii 
prawosławnej, na mocy praw Cesarstwa (Swod praw Ces. T. IX o sta
nach, art. 1561 i 1562) obowiązani są utrzymywać kościelne księgi 
metryk, stosownie do zasad przyjętych w Cesarstwie.

b) Bozp. K. Li. S. W i  D. 23 Listopada (5  Grudnia) 1860
T. N. 8603/37912. (Przepisy oduosz. się do działań Kz. Gnber,
1 Aaczel. pow. wydz. spraw, duch. wyznanie prawos. str. 25).

Z powodu wynikłej kwestyi: czy duchowni prawosławni zostają
cy przy cerkwiach przenośnych urządzonych w Królestwie i przy cer
kwiach przenośnych okręgów celnych, w prowadzeniu akt stanu cywil
nego stosować się mają do form przepisanych w Królestwie, lub do za
sad przyjętych w Cesarstwie,—po rozpoznaniu takowej kwestyi w Ka
dzie Administracyjnej i zniesieniu się z Departamentem Handlu 
zewnętrznego J. O. Książę Namiestnik Król., rozkazać raczył, decyzyą 
objawioną w odezwie Wydziału Celnego przy kancellaryi Jego Książę
cej Mości z d. 29 Września (11 Października) r. b. Nr 7785, aby Du
chowni ci przy spisywaniu akt stanu cywilnego i w ogóle w prowadze
niu ksiąg tychże akt stosowali się nie do zasad w Cesarstwie przyję
tych, lecz do form i przepisów obowiązujących w tym względzie pra
wami w Królestwie wskazanych.

c) Bozp. K. B. S. IŁ (26) Lipca 1875 r. N. 6856. (Akta
Kom. Ez. Sprawiedl. o prowadź, akt st. cywil. Yol. YIII).

W rozwiązaniu pytania, przedstawionego przez Prokuratora 
Królewskiego przy Trybunale Cywilnym w Siedlcach, co do sposobu 
prowadzenia aktów stanu cywilnego w parafiach Greko-Unickich, po
łączonych niedawno z kościołem Prawosławnym, K. K. S. oświadczyła,
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że duchowni par&fij zamieszkanych przez Unitów, przyłączonych do 
kościoła Prawosławnego, przy spisywaniu aktów stanu cywilnego, obo
wiązani są wypełniać wszelkie przepisy prawa, wskazane w kodexie 
cywilnym z r. 1825.

III. U t r z y m y w a n i e  k s i ą g  s t a n u  c y w i l n e g o  
d l a  o s ó b  n a l e ż ą c y c h  do w y z n a n i a  e w a n g e l i c k o -  
a u g s b u r g s k i e g o.

Ustawa dla kościoła Ewangelicko-AugsburgsJciego w Kró
lestwie Rolskiem 8 (20) Lutego 1819 r. (D. p . t . x u i , str. i i )

art. 54. Każdy duchowny obowiązany jest utrzymywać księ
gi Religijno-Cywilne urodzonych, zaślubionych i zmarłych, oraz księgę 
zapowiedzi, i dopełnione obrządki religijne w nie zapisywać niezwłocz
nie; niemniej wyciągi z tych akt, na żądanie władz lub stron wydawać, 
z zastosowaniem się do istniejących w Królestwie Polskiem przepisów.

IV. P r z e p i s y  o o p ł a t a c h  z a  s p o r z ą d z a n i e  
a k t ó w  s t a n u  c y w i l n e g o  i s p e ł n i a n i e  p o s ł u g  r e 
l i g i j n y c h  przy niniejszem załączają się ( D o d a t e k  VI).

V. O s p o r z ą d z a n i u  n o w y c h  a k t ó w ,  w p r z y 
p a d k u ,  g d y  k s i ę g i  s t a n u  c y w i l n e g o  z n i s z c z o n e  
z o s t a n ą  p r z e z  p o ż a r .
Rozp. K. R. S. z d. 23 Lutego f 7  Marca) 1855 r. N. 296.

W przypadku, gdy akta stanu cywilnego w skutek pożaru spalą 
się, Prokurator Kr. przy Trybunale Cyw. obowiązany jest wezwać wój
tów gmin i proboszcza miejscowego, aby pierwsi drogą właściwą, ostat
ni zaś z ambony, zawiadomili strony o potrzebie sporządzenia braku
jących aktów, w przypadkach gdzie takowe mogą jeszcze być sporzą
dzone, i następnie, aby za zgłoszeniem się tychże, proboszcz na zasa
dzie ich zeznań i świadków, oraz notat lub raptularzy, o ile takowe 
posiada, akta stosowne spisał z zastosowaniem się do przepisów prawa 
i istniejących w tym względzie rozporządzeń. (Zaw. T. I, str. 140).

I I .  W chrześciańskich wyznaniach akta stanu cywil
nego połączone będą z metrykami kościelnemu

W tym celu duchowny przełożony parafii, powinien, 
obok przepisów kościelnych, dopełniać oraz przepisy cywilne,

O o s o b a c h  u t r z y m u j ą c y c h  a k t a  s t a n u  c y 
w i l n e g o  w w y z n a n i a c h  c h r z e ś c i a ń s k i c h ,  m a 
j ą c y c h  u r z ą d z o n e  p a r a f i e .

a) Rosi. Nam. Kr. 3 Listopada 1825 r. (t>- f -  T. x i ,  str. 15).

art. 1 . Gdy, podług art,71 Księgi I Kodexu Cywilnego, na tego
rocznym sejmie uchwalonego, w wyznaniach chrześciańskich akta stanu
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cywilnego z metrykami kościelnemi w jedno pismo połączone być ma
ją; przeto w wyznaniach katolickich, jako też akatolickich, dla których 
są urządzone parafie, duchowni przełożeni tychże parafij, utrzymując 
metryki, wykonywać oraz będą przepisy prawa tyczące się utrzymy
wania aktów stanu cywilnego.

art. 4. W przypadku śmierci lub przeszkody w osobie przeło
żonego parafii, . . . .  zastępujący miejsce jego, z samego porządku 
rzeczy zastępować będzie w utrzymywaniu aktów stanu cywilnego. . .

Wszyscy zapisujący akta w zastępstwie zapisywać je będą 
w księgach przez zastąpionego utrzymywanych.

Rozp. I{. R. S. W. i  D. 18 (30) Grudnia 1815 r. 
N. 8071/50732. (Pismo o altach st.-cyw. Warszawa 1858 r. str. 2).

Lubo wikaryusze są legalnemi zastępcami Proboszczów do 
wykonywania wszystkich obowiązków parafialnych, zastępstwo 
to wszakże, o ile dotyczy akt stanu cywilnego (co według art. 71 
K. C. do Proboszczów wyłącznie należy), nie powinno mieć miej
sca, tylko w chwilach nieobecności Proboszcza z powodu służby 
parafialnśj, lub w przypadku choroby albo śmierci; jeżeli zaś 
przeszkoda nie jest przemijającą, lecz dłużej się ciągnie, zastę
pujący Wikaryusz obowiązany jest zawiadomić o tem zwierz
chnią Władzę duchowną, dla sprawdzenia konieczności i ocenie
nia legalności tegoż zastępstwa.

b) Rozp. K. R. W. R. i  O. P. 2 Listopada 1819 r. N. 2008  
i  28 Września 1821 r. N . 2631. (Pismo o alitach st. cyw.
Warszawa 1858, str. 2).

Jeżeli proboszcz otrzymuje inne przeznaczenie lub na inne prze
nosi się beneficyum, obowiązany jest akta stanu cywilnego zdać swemu 
następcy lub komu wypadnie, w zupełnym porządku. Również du
chowny, który nie jest proboszczem, lecz tylko zastępczo czynności 
parafialne wykonywa, który się w takichże wypadkach znajdzie, po
winien wykazać przed swą zwierzchnością albo że nie prowadził aktów 
stanu cywilnego, albo, jeśli je prowadził, że zdał takowe komu wypa
dało w należytym porządku. Władze dyecezyalne mają obowiązek 
ściśle nad tem czuwać, i nie dopuszczać do instytucyi kanonicznej tych 
duchownych, którzyby nie złożyli stanowczego w tój mierze usprawie
dliwienia.

12. Każdy akt stanu cywilnego pisanym będzie na 
dwie ręce, to jest: w księdze, która pozostanie na miejscu, 
i w księdze, która corocznie składaną będzie do Archiwum 
hypotecznego.
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Pierwsza służyć będzife na tak długi czas, póki miejsce 
do zapisywania aktów wystarczy; druga tylko na rok jeden.

Dla każdego rodzaju aktów, to jest: urodzenia, mał
żeństwa i śmierci, będzie oddzielna księga miejscowa.

Co się dotyczę aktów, które na drugą rękę pisane i co
rocznie do Archiwum hypotecznego składane być mają, te 
powinny być pisane w jednej księdze z trzech części złożonej. 
Gdyby zaś która z tych części nie wystarczała na wpisywa
nie biegnących aktów, założonym będzie tom następny, słu
żący tylko do końca roku.

O k s i ę g a c h  s t a n u  c y w i l n e g o  i t y c h ż e  
p r z y s p o s o b i e n i u .

Post. Nam. Kr. 3 Listopada 1825 r. (D. i'. T. xr, str. 15):

art. 7. Księgi stanu cywilnego podług art. 72 być powinny:
1) Dla każdego pełniącego obowiązki urzędu stanu cywilnego, 

trzy miejscowe oddzielne, to jest, do aktów urodzeń, małżeństw 
i śmierci.

2) Jedna księga duplikat zwana, na trzy części, dla aktów uro
dzeń, małżeństw i śmierci podzielona, w którą, stosownie do art. 72, akta 
na drugą rękę wpisywane być mają, a która, stosownie do tegoż arty
kułu, co rok do archiwum hypotecznego, zaś co do ksiąg przez kapelanów 
wojskowych utrzymywanych, stosownie do art.. 91 lit. d, do ogólnego archiwum 
głównego składane być powinny.

art. 8 . Księga roczna czyli duplikat, winna mieć taką objętość, 
aby na utrzymywanie aktów przez role wystarczyła. Proporcyą na to 
ntrafić będzie można z ksiąg dotychczas utrzymywanych.

Księgi miejscowe powinny być obszerniejsze, aby na kilka lat, 
choćby i na dziesięć lat, wystarczyć mogły.

Księgi powinny być założone z papieru tęgiego, nieprzebijające- 
go i oprawne. Oprawa ksiąg miejscowych powinna być szczególnićj 
trwałą, na co osoby, zaznaczać je czyli parafować mające, szczególniej - 
szą uwagę zwracać powinny.

Rozp. K. R. S. 25  Maja (6  Czerwca.)  1810 r. N. 2625  
i  K. R. S. W. i  D. 29 Czerwca (11 Lipca) t. r. N. 4615.

Podsędkowie Sądów pokoju *) przy zaznaczaniu ksiąg stanu 
cywilnego na oprawę tychże ksiąg szczególną zwracać powinni 
uwagę, i, w razie gdyby ją niedokładną i nietrwałą znaleźli, są 
w obowiązku zaznaczenia swego księgom odmawiać. (Zaw. T. I, 
str. 138).
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*) Obecnie Sędziowie pokoju, przy których urządzane są 
Wydziały hypoteczne powiatowe.
art. 9. Osoby, akta stanu cywilnego utrzymywać mające, same 

sobie sprawią księgi najdalej do d. 30 Listopada, zaliczbują. i z tym
że dniem dla zaznaczenia ich, na ręce osób niżej wyrażonych oddadzą, 
tak, iżby zaznaczone przed końcem roku, napowrót odebrać mogły. 
Kominissya Rządowa Wojny sama rozporządzi, z jakiego funduszu księgi dla ka
pelanów mają być sprawione.

art. 10. Księgi zapowiedzi, które nie potrzebują zaznaczania 
i zostają w miejscu, każdy utrzymujący akta stanu cywilnego sam so
bie urządzi.

13. Utrzymujący księgi, powinien przed ich użyciem 
każdą stronnicę od pierwszej do ostatniej liczbą oznaczyć,
a OSOba od Kommissyi Bządowej Sprawiedliwości WyZliaCZOlia, pOWilllia
karty przeliczyć, swoją cyfrą każdą kartę oznaczyć, i za
świadczyć z wielu kart księga się składa,

O z a z n a c z a n i u  k s i ą g  s t a n u  c y w i l n e g o .  

Post. Nam. Kr. 3 Listopada 1 8 2 5  r .  (n. p. t . x i . str. 15):
art. 1 2 . Zaznaczanie ksiąg stanu cywilnego, po zaliczbowaniu 

ich podług art. 73, uskutecznia się:
a) Przeliczeniem kart,
b) Oznaczeniem każdej karty cyfrą,
c) Poświadczeniem przy końcu księgi, z wielu kart taż księga 

się składa.
art. 13. Zaznaczeniem ksiąg trudnić się będą:
a) Dla wyznania katolickiego dziekani,
b) Dla wyznań akatolickich, gdzie są urządzone parafie, Sędziowie pokoju

lub w ich zastępstwie podsędkowie,
C) Dla wyznań niechrześciańskicb, Sędziowie pokoju, lub w ich zastępstwie 

podsędkowie.

Zaznaczanie ksiąg stanu cywilnego dla wyznań chrze- 
ściańskich z wyjątkiem rzymsko-katolickiego jak również i wy
znań niechrześciańskich, wykonywa się przez Sędziów pokoju, 
przy których urządzone są Wydziały hypoteczne powiatowe. 
Zob. punkt 2 Najwyżej w dniu 6 Sierpnia 1876 roku za
twierdzonych przepisów o włożeniu na sądowe instytucye i urzę
dujące osoby Ok. Sąd. Warsz. niektórych czynności poprze
dnich Sądów i sądowych urzędników, gubernii Król. Polsk. 
Punkt ten powołany jest w przy pisku II do art, 74 Kod. Pol. 
pod. literą a.
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fl) Dla wojskowych, których akta utrzymywane są przez kapelanów pułko
wych, Naczelny kapelan wojskowy.

art. 14. Ponieważ dziekani sami są plebanami i własnych ksiąg 
zaznaczać nie mogą, przeto księgi dla nich zaznaczać będzie dziekan 
sąsiedzki, którego sami o to wezwą.

1 4 . Utrzymujący księgi zamknie je przy końcu każde
go roku.

W ciągu roku następującego, osoby od Koinmissyi Rządowej 

sprawiedliwości upoważnione, mają oba egzemplarze ksiąg spraw
dzić, spisać w obu egzemplarzach krótki protokół sprawdze
nia, odebrać egzemplarz przeznaczony do składu Archiwum 
hypotecznego i złożyć go w temże Archiwum.

Protokół sprawdzenia zawierać ma w sobie zaświadcze
nie zgodności obu egzemplarzy. Gdyby sprawdzający zna
lazł miejsca próżne, przekreślenia, lub odsyłacze nieupra
wnione w sposobie art. 81 przepisanym, uszkodzenia, albo 
inne ślady nieporządku, uczyni o nich szczegółową wzmian
kę, oraz w przypadku niezgodności, wyrazi, w czem się 
z sobą oba egzemplarze nie zgadzają.

, 1. O z a m k n i ę c i u  k s i ą g  s t a n u  c y w i l n e g o .

Z porządku rzeczy wypływa, iż zamknięcie ksiąg nastąpić po
winno dnia ostatniego grudnia, wieczorem, w tej porze, kiedy już nie 
ma i nie można się spodziewać żadnego aktu do przyjęcia. Zamknię
cie i zakończenie każdej księgi dopełnić należy krótkim protokółem, 
wpisanym w księgę przez Urzędnika Stanu Cywilnego zaraz po ostat
nim akcie, w którymto protokóle wyrażoną być powinna liczba aktów 
przyjętych w ciągu roku; następnie zaś sporządzić potrzeba w każdej 
księdze index czyli spis alfabetyczny aktów, jakie taż księga obejmuje. 
(Pismo o aktach St. C. 3858 r. str. 6).

II. O s p r a w d z a n i u  k s i ą g  s t a n u  c y w i l n e g o .  

a) O osobach upoważnionych do sprawdzania.

llozp. Kom. Bz. Spr. 22 Lutego 1827 r. N. 2351.
(Zbiór JRozp. adm. Król. Pol.—Wydział Sprawiedl. T. IV, str. 19)

Sprawdzanie ksiąg stanu cywilnego w wyznaniu rzymsko-kato- 
lickiem powierzonem zostało dziekanom.
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Sprawdzanie ksiąg utrzymywanych przez proboszczów, będących 
zarazem dziekanami, dopełniane być powinno przez sąsiednich dzieka
nów, tak jednak, iżby dziekani nie rewidowali wzajemnie swoich ksiąg. 
(Pismo o aktach stanu cywil. 1858 r., str. 7).

Najwyżej w dniu 6 Sierpnia 1876 r. zatwierdzone 
przepisy o włożeniu na sądowe instyiucye i osoby urzędujące 
(Ikr. Sąd. Warsz. niektórych czymiości poprzednich Sądów 
i urzędników sądowych gubernii Królestwa Polskiego:

punkt 2. Zaznaczanie i sprawdzanie ksiąg stanu cywilnego dla 
wyznań chrześcijańskich z wyjątkiem rzymsko-katolickiego, jak rów
nież i wyznań niechrześcijańskich, wykonywa się przez Sędziów poko
ju, przy których urządzone są wydziały hypoteczne powiatowe .

b) o miejscu dokonywania rewizyi.

Rozp. K. R. S. 6 (18) Maja 1812 r. N. 2660. (Zbiór
urządz. adm. Król. Polslc.—Wydział Sprawiedi. T. IV, str. 53).

Księgi stanu cywilnego nie powinny być do sprawdzenia prze
syłane do dziekanów, lecz dziekani w czasie objazdu ich dekanatów, 
obowiązani są sami osobiście sprawdzać takowe księgi na miejscu.

Rozp. K. R. S. 25 Marca (6 Kwietnia) 1810 r. N. 1971
(Zbiór urząd. adm. Król. Pol.—Wydział Sprawiedi. T. IV, str. 37).

Księgi stanu cywilnego utrzymywane przez pastorów powinny 
być przesłane podsędkom *) do miejsca ich urzędowania.

*) obecnie sędziom pokoju, przy których urządzone są 
wydziały hypoteczne powiatowe.

c) O czynności sprawdzania ksiąg stanu cywilnego.
Do sprawdzających akta należy zwracać uwagę, ażeby księgi 

akt stanu cywilnego przyzwoicie i trwale były oprawione, zliczbowane, 
zaparafowane, zamknięte i indexami opatrzone; uchybienia pod tym 
względem, równie jak i wszelkie zboczenia od przepisów prawa nie 
powinny być wcale tolerowane. Sprawdzający obowiązani są w takim 
wypadku nie przyjmować od urzędników stanu cywilnego ksiąg tako
wych do czasu zupełnego ich uporządkowania, gdyż w razie przeciw
nym sami narażają się na kary porządkowe (Pismo dla urz. st. cyw, 
1858 r„ str. 9).
d) O karach za nieprzedstawienie ksiąg ao sprawdzenia.

Kodex kar gt. i  pr. z r. 1817:
art. 916. Utrzymujący akta stanu cywilnego, za nieprzedsta

wienie ich w czasie oznaczonym do sprawdzenia właściwej zwierzchno
ści, skazanym zostanie;

na karę pieniężną jednego rubla.
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Co do kar za niezachowanie przepisów o sprawdzaniu aktów 
stanu cywilnego, — zob. art. 920 Kodexu kar gł. i p. z r. 1847, za
mieszczony w przypisie I do art. 8 6  niniejszego Kod. Cywil.

e) N a d z w y c z a j n e  r e w i z y e  k s i ą g  s t a n u  c y 
w i l n e g o .

Kommissya Rządowa Sprawiedliwości pragnąc ułatwić Proku
ratorom Królewskim przy Trybunałach, wykonanie obowiązku czu
wania nad zachowaniem przepisów i porządku w aktach stanu cywil
nego, tak przez urzędników księgi utrzymujących, jakoteż i tych, któ
rym sprawdzenie ksiąg poleconem zostało, wydała pod d. 6 (18) Maja 
1842 r. N. 2660 (Zb. prz. adm. Kr. P. wydz. spr. T. IV str. 41) roz
porządzenie: iżby Prokuratorowie bezpośrednio, lub przez wyznaczo
nych podprokuratorów i podsędków, odbywali w ciągu roku nadzwy
czajne rewizye bieżących aktów stanu cywilnego, a mianowicie w tych 
parafiach, w którychby się domniemywali nieporządnego ksiąg utrzy
mywania, i aby oprócz tego, corocznie losem wybierali z kilku parafij 
księgi aktów stanu cywilnego już zamknięte, i jako sprawdzone do 
archiwum hypotecznego oddane i takowe najskrupulatniej zrewidowali, 
a w razie dostrzeżonych uchybień w aktach stanu cywilnego, czyto 
z roku bieżącego, czy też z lat upłynionych, aby czynili przedstawie
nia i wnioski o znaglenie środkami prawnemi tak urzędników stanu 
cywilnego, jako i rewidentów, do ścisłego zachowania wszelkich w tym 
przedmiocie przepisów.

O powyższem rozporządzeniu K. R. S., Kommissya Rządowa 
spraw wewnętrznych i duchownych reskryptem z dnia 26 Lutego (9 
Marca) 1844 r. za N. 37/349 zawiadomiła wszystkie władze dyecezyal- 
ne, konsystorze Ewangelickie i Rządy gubernialne, dla. wydania stoso
wnych poleceń utrzymującym i rewidującym akta stanu cywilnego 
(Instr. dla urz. st. cyw. 1858 r., str. 10).

Najwyżej w dniu 6 Sierpnia 1876 r. zatwierdzone prze
pisy o włożeniu na sądowe instytucye i osoby urzędujące Okr. 
Sąd. Warsz. niektórych czynności poprzednich sądów i urzę
dników sądowych gubernii Królestwa Polskiego:

punkt 2 . . .  ■ każdoroczna nadzwyczajna rewizya ksiąg stanu 
cywilnego w niektórych parafiach, stosownie do przepisów dotychczas 
w tym przedmiocie obowiązujących, tak na rok bieżący, jak i za lata 
przeszłe, wkłada się na Prezesów Zjazdów Pokojowych.

III. O s k ł a d a n i u  k s i ą g  s t a n u  c y w i l n e g o  
d o  A r c h i w u m .

Rozporządzeniem z d. 22 Lutego 1827 r. N. 2351 Kommissya 
Rządowa Sprawiedliwości włożyła na wszystkich sprawdzających księ
gi stanu cywilnego, obowiązek, aby egzemplarz do archiwum hypotecz
nego przeznaczony, przed końcem roku do archiwum hyp otecznego
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właściwego sądu pokoju składali; poleciła oraz sądom pokoju, aby 
z końcem roku zdali rapport prokuratorowi królewskiemu, czyli 
od wszystkich egzemplarze do archiwum przeznaczone, złożone zostały 
lub jakie brakują, (zb. prz. adm. Itr. P. \vydz. spr. T. IY, str. 21).

W rozporządzeniu zaś pod d. 6 (18) Lipca 1837 r. N. 6457, taż 
komissya poleciła Prokuratorom przy Trybunałach cywilnych, ażeby 
w zastosowaniu się do otrzymanego pod dniem 22 Lutego 1827 roku, 
Nr. 2,351 reskryptu, ściśle przestrzegali, iżby z końcem każdego roku 
składane im były przez Sądy Pokoju rapporta: czyli wspomnionych 
aktów egzemplarze z wszystkich parafij lub gmin, w archiwum sądo- 
wem złożone zostały lub z których brakują, i następnie, aby prokura- 
torowie królewscy środki potrzebne ku złożeniu wspomnianych aktów, 
lub ukaraniu tych, którzy takowych nie utrzymywali lub dopuścili się 
uchybień, bezzwłocznie przedsiębrali (zb. prz. adm. Kr. p. wydz. spr. T. iy, 
str. 31).

15. Akta stanu cywilnego, natychmiast po dopełnio
nym obrzędzie religijnym, w przypadkach zaś poniżej wyra
żonych, gdy obrzęd religijny nie łączy się z aktem stanu 
cywilnego, lub gdy podług zasad wyznania nie jest wymaga
nym, natychmiast po uczynionem zeznaniu stron, zapisane- 
mi bye mają w obu egzemplarzach.

Wyrażonym w nich będzie, rok, dzień i godzina ich 
przyjęcia, imię, nazwisko, wiek, powołanie i miejsce zamie
szkania osób w aktach wyrażonych.

I. Z a p i s y w a n i e  a k t ó w  s t a n u  c y w i l n e g o  n a  
o d d z i e l n y c h  a r k u s z a c h ,  l u b  w t a k  z w a n y c h  r a 
p t u l a r z a c h .

Spisywanie aktów, jak wyżej wspomniano, ma być dopełnionóm 
w obudwu egzemplarzach właściwćj księgi aktów stanu cywilnego, 
w obecności osób stawających. Nie powinno więc być dopuszczanćm, 
pomimo trudności, jakie czasem towarzyszą sporządzaniu aktów przy 
natłoku interesentów, zapisywanie aktów na oddzielnych arkuszach, 
lub w tak zwanych raptularzach, dla wniesienia ich później do ksiąg 
właściwych. Postępowanie takie, jako przeciwprawne, jest najmocniej 
zabronione, a przy tern naraża uchybiającego na odpowiedzialność i karę 
prawem postanowioną (art. 89). (Pismo o alitach St. Cytr. 1858 r., str. 12).

II. U ż y c i e  r u s k i e g o  j ę z y k a  w a k t a c h  s t a 
n u  c y w i 1 n e g o,— zob. Post. Kom. Urz. 10 (22) Listopada 1867 
roku, zamieszczone pod art. 83 niniejszego kodexu.



K SIĘGA  I .  T Y TU Ł 4 .  A R T . 7 O---- 7 6 . 67

III. D a t a  n a  a k t a c h  s t a n u  c y w i l n e g o ,  zob. 
p. 3 post. kom. Urz. 7 Maja 1868 r. zamieszczony w przypieku II do 
art. 83 niniejszego kodexu.

IV. I m i o n a  i n a z w i s k a  o s ó b  w a k c i e  s t a n u  
c y w i l n e g o  w y r a ż o n y c h .

Dyr. Gł. prezyd. w K. Rz. S. W. w przesłanym do Gubernato
rów reskrypcie, potwierdzonym przez Komitet Urządzający na posie
dzeniu 236, dnia 1 (13) Marca 1868 r. (poz. 1709), polecił im, wy
dać rozporządzenie, aby urzędnicy stanu cywilnego, sporządzając akta 
urodzeń i inne, w tekście ruskim zamieszczali w nawiasie imiona 
i nazwiska osób i po polsku, ponieważ nazwiska polskie różnią się 
częstokroć jedną tylko literą, która to różnica, nieuwydatniona po 
rusku, mogłaby stać się powodem do mimowolnych omyłek i zamię- 
szania takich np. nazwisk jak Zagórski i Zahorski, Przygodzki i Przy- 
hodzki, Srzednicki i Średnicki, Gatczyński i Hatczyński, Szulc 
i Schultz i t. p. Podobnież, nie wszystkie polskie i inne imiona znaj
dują się w kalendarzu ruskim i dla tego nie dają się tłumaczyć na 
ruskie. (Patrz post. K. U. w Kr. P. T. XII, str. 397).

Ï 6 .  Tylko to, co podług przepisów duchownych i cy
wilnych, w akcie połączonym z metryką, a, podług przepi
sów cywilnych, w samym akcie stanu cywilnego zawarłem 
być powinno, wciągniętem będzie do aktu, bez żadnych ani 
od stron ani od przyjmującego dodatków lub objaśnień.

Wzory do aktów stanu cywilnego podane zostały w piśmie: 
„O aktach stanu cywilnego,“ ułożonóm z polecenia R. T. Muchanowa,
D. G. K. R. S. W. i D. dla użytku osób utrzymujących akta stanu cy
wilnego, i wydaném w Warszawie 1858 r. 8 -0 . Pismo to następnie, 
z rozporządzenia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskiém, 
przełożone zostało na język ruski, i wydane pod tytułem : „Руковод
ство для лицъ содержащихъ акты гражданскаго состояния.“ Вар
шава. 186а. 8 -о.

JRozp. К. 11. S. 2 (1ÂJ Marca 1859 г. N. 1735. (Akta к.
E. £. о prowadzeniu akt stanu cywil. Yol. YT).

W celu zapobieżenia niejednostajności spisywanych aktów stanu 
cywilnego z powodu wydanego z polecenia Radcy Tajnego Muchanowa 
w roku zeszłym pisma o aktach stanu cywilnego, K. R. S., oświadczy
ła, iż pismo powyższe uważane być powirno jako podręczny przewod
nik dla osobistego użytku utrzymujących akta stanu cywilnego, — nie 
może wszakże być obowiązującym w obec istniejących w téj mierze 
przepisów kodexu cywilnego, a tembardziój powodować jakiebądź od 
tychże zboczenia.
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11. Strony interesowane mogą się wyręczać przez 
pełnomocników, umocowanych szczególnie i urzędownie, wy
jąwszy w przypadkach gdzie są obowiązane stawać osobiście.

18 . Świadkami zeznań powinni być mężczyźni, kre
wni albo wybrani przez osoby interesowane, i mieć przynaj
mniej lat dwadzieścia jeden skończonych.

19. Przyjmujący akt, przeczyta go zeznającym 
i świadkom.

O dopełnieniu tej formalności uczynioną będzie wzmian
ka w akcie.

80 . Akt podpisanym będzie, w obu egzemplarzach, 
przez przyjmującego tenże akt, przez zeznających i świad
ków, albo uczynioną będzie wzmianka o przyczynach, które 
zeznającym lub świadkom do podpisania się były na prze
szkodzie.

Tosi. K  TJ. 1 Maja 1868 r. (zb. post. k . u . t . v , str. 400,.

p. 5. Akta stanu cywilnego i wydawane z nich wypisy podpisy
wane być winny przez urzędników stanu cywilnego po rusku; świad
kowie zaś ni.eposiadający tego języka mogą, się podpisywać w tym ję
zyku, w jakim podpisują inne akta urzędowe.

81. Pisane będą akta w księgach ciągle, miejsc pró
żnych nie zostawując.

Nie będzie w akcie nic pisanem przez skrócenia, a ka
żda liczba literami wypisaną być powinna.

Przekreślenia i odsyłacze powinny być tak jak same 
akta przez zeznających w dowód przyjęcia, tudzież przez 
urzędnika i świadków podpisane.

Jeżeli akt na stronnicy ukończonym być nie mógł, wten
czas, oprócz podpisu przy końcu aktu, winna być oraz pod



K SIĘGA  I .  TY TU Ł 4. ART. Tl---- 8 3 . 69

pisaną przez zeznających, przez świadków i urzędnika, ka
żda stronnica, na której akt ukończonym nie został.

82. Umocowania i inne pisma do aktów stanu cywil
nego składane, po położeniu na nich przez osoby składające 
i przez urzędnika akt przyjmującego szczególnej oznaki, 
winny być załączonemi do egzemplarza, który do Archiwum 
hypotecznego przesłany być ma.

83. Każdemu służy prawo żądania wypisów z ksiąg 
bądź na miejscu pozostałych, bądź do Archiwum hypotecz
nego złożonych.

Wypisy wydane jako zgodne z księgami mieć będą wia
rę dopóty, póki przez zapisanie się o fałsz zaskarżonemi 
nie będą.

Wypisy mające być użyteini za obrębem właściwego Sądu Ziemskiego, po- 
świadczonemi być powinny przez Prezesa tegoż Sądu. Jeżeli wypis wydanym 

jest z ksiąg na miejscu pozostałych, natenczas własnoręczność podpisu utrzymującego 

księgi, winna być wprzód poświadczoną przez Sędziego Pokoju albo przez Sędziego gmi

ny lub zjazdowego

*) Sędziowie gminni i zjazdowi, o których tu mowa, nie zostali ustanowieni.

I. W y d a w a n i e  w y p i s ó w  z a k t  s t a n u  c y w i l 
n e g o  w j ę z y k u  r u s k i m .

Post. Kom,. TJrz. 10 (22) Listopada 1867 r. (zb. post. k .
Urz. T. IY, str. 384):

p. 1. Z dniem 1 Stycznia 1868 r., księgi stanu cywilnego do
tyczące urodzeń, śmierci i małżeństw dla osób wyznania rzymsko-ka
tolickiego winny być prowadzone w języku ruskim i polskim, a wypisy 
z nich, czyli tak zwane akta stanu cywilnego, mają być wydawane tylko 
w języku ruskim, a w razie potrzeby, we dwóch, ruskim i polskim.

p. 2 . Księgi stanu cywilnego dla wszystkich innych wyznań, 
istniejących w guberniach Królestwa Polskiego, winny być prowadzo
ne i wypisy z nich wydawane jedynie w języku ruskim.

Rozporządzenie to objaśnione i uzupełnione zostało postanowie
niem Komitetu Urządzającego z d. 7 Maja 1868 r. (Zb. post. Kom. 
Urz. T. Y, str. 406), w którem między innemi wyrażono;
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p. 1. Moc obowiązująca postanowienia Komitetu Urządzające
go o prowadzeniu aktów stanu cywilnego w języku ruskim, w tych 
miejscowościach, gdzie rzeczone postanowienie nadesłane zostało po 
dniu 20 Grudnia (1 Stycznia) 1867/8 r., poczyna się od daty otrzyma
nia takowego przez miejscowych urzędników stanu cywilnego.

p. 2. Wypisy z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed 
otrzymaniem pomienionego postanowienia nie w języku ruskim, winny 
być wydawane w tym języku, w którym akt został spisany w księdze, 
z dołączeniem obok przekładu ruskiego.

p. 4. Za uchybienia w prowadzeniu ksiąg stanu cywilnego 
i wydawanie z nich wypisów, odpowiedzialnym jest urzędnik stanu cy
wilnego, ponieważ spisywanie aktów jest jego obowiązkiem.

II. D a t a  n a  w y p i s a c h  a k t ó w  s t a n u  c y w i l n e g o .

Post. K. U. 7 Maja 1868 r. (zb. post. k . u . t . v , str. 406).

p. 3. W księgach stanu cywilnego i w wydawanych z nich wy 
pisach używaną być winna podwójna data, to jest podług starego i no
wego stylu.

III. P o d p i s  i p i e c z ę ć  u r z ę d n i k a  s t a n u  c y w i l 
n e g o  n a  w y d a w a n y c h  p r z e z  n i e g o  w y p i s a c h .

a) Rozp. li. R. S. W. i I). 21 Czerwca (<6 Lipca) 1852 r. 
N  1509/9051. (Pismo o aktach st. cyw. 1858, str. 23).

Przy podpisie urzędnika stanu cywilnego, obok właściwego mu 
tytułu z piastowanej godności i obowiązków wypływającego, wyrażać 
należy : „utrzymujący akta stanu cywilnego,“ i używać urzędowej cy
wilnej pieczęci, która pieczęcią kościelną zastępowaną być nie powinna.

b) Wypisy aktów stanu cywilnego powinny być podpisywane 
przez wydających takowe po rusku,— zob. p. 5 post. K. U., 7 Maja 
1868 i\, zamieszczony wyżej pod art. 80 niniejszego kodexu.

c) Rozp. K. R. S. 21 Lгd,ego (8 Marca) 1875 r.
(Akta K. B. S. o utrzymywaniu akt. st. cywil. Vol. VIII).

Napisy na pieczęciach, używanych przez proboszczów i admini
stratorów kościołów katolickich, w charakterze urzędników stanu cy
wilnego, stosownie do postanowień Komitetu Urządzającego: z dnia 7 
Grudnia 18('7 r. Nr 20,587 o prowadzeniu ksiąg stanu cywilnego, 
i z dnia 19 Kwietnia (1 Maja) 1868 r. o zmianie pieczęci dla urzędni
ków, winny być w języku ruskim.

ci) K. R. W. R. i O. P. 28 Lipca 1828 r. N. 6186/1999:
(Przep. adm. Kr. P.—Wydz. Spr.—T. YII, str. 135,--Akta K. E. S. tyczące się 
utrzym. aktów st. c. Vol. II).

Gdy według art. 83 księgi I-éj kodexu cywilnego Królestwa Pol
skiego, uchwalonego na sejmie roku 1825, wypisy z ksiąg aktów
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stanu cywilnego, mające być użytemi za obrębem Sądu ziemskiego 
(teraz Trybunału), poświadczone być powinny przez Prezesa tegoż są
du, a jeśli wypis wydanym jest z ksiąg na miejscu pozostałych, wła
snoręczność podpisu utrzymujących księgi powinna być wprzód stwier
dzoną przez Sędziego pokoju albo przez Sędziego gminy lub zjazdowe
go *); przeto K. R. W. E. i O. P. stosownie do otrzymanéj w téj mierze 
odezwy od K. R. S., wzywa Kommissyę Wojewódzką, aby, dla posta
wienia Sędziów pokoju w możności przekonania się o rzetelności tako
wych podpisów, obwieściła wszystkim sprawującym obowiązki urzęd
ników stanu cywilnego, tak duchownym, jako i świeckim, iżby do wy
ciągów z ksiąg właściwych parafii lub gminy przez siebie wydawanych, 
używali jednostajnych pieczęci, i wyciski jéj tudzież podpis swój zło
żyli właściwemu sądowi pokoju, oraz, aby za każdą zmianą osoby 
utrzymuj ącój księgi aktów stanu cywilnego obowiązek ten był do
pełniony.

ł) Sędziowie gminni i zjazdowi, o którycli tutaj mowa, nie byli ustanowieni.

por. przypis pomieszczony niżej pod N. VIII.

IV. O p ł a t a  z a  w y p i s  a k t u  s t a n u  c y w i l u  e g  o,— 
zob. art. 7. Taksy opłat dla urzędników stanu cywilnego z d. 23 
Lutego 1809 r. (D o d a t e k VI A).

V. P a p i e r  s t e m p l o w y  do  w y p i s u  a k t u  s t a n u  
c y w i l n e g o ,  Zob. art. 11, Taksy opłat dla urzędników stanu cy
wilnego z d. 23 Lutego 1809 r. (D o d a t e k VI A).

VI. O w y d a w a n i u  b e z p ł a t n y c h  ś w i a d e c t w  
o u r o d z e n i u ,  m a ł ż e ń s t w i e  i ś m i e r c i ,  z a m i a s t  
u r z ę d o w y c h  w y p i s ó w  a k t ó w  s t a n u  c y w i l n e g o .  — 
Zób. postanowienia i rozporządzenia, zamieszczone pod art. 7 Taksy 
opłat dla urzędników stanu cywilnego z d. 23 Lutego 1809 r. (D o- 
d a t e k VI A).

VII. O l e g a l i z a c y a c h  w y p i s ó w  a k t ó w  s t a n u  
c y w i l n e g o .

Na zasadzie p, 2 Na jw y ż e j  d. 6 Sierpnia 1876 zatwierdzonych 
przepisów o włożeniu na instytucye sądowe i urzędujące osoby Ok. 
Sąd. Warsz. niektórych czynności poprzednich sądów i wydziałów 
sądowych gubernij Król. Pol.— legalizacye wypisów z ksiąg stanu cy
wilnego wykonywają się przez Sędziów pokoju, przy których urządzo
ne są wydziały hypoteczne powiatowe.

84. Metryki lub akta bądź Polaków bądź cudzoziem
ców w obcym kraju zdziałane, będą miafy wiarę, jeżeli po
dług form w tymże kraju używanych sporządzone zostały.
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Kto chce takowe metryki lub akta do ksiąg krajowych 
składać, lub ich w kraju używać, powinien się postarać, 
ażeby ich wypisy poświadczonemi były przez osoby do tego 
szczególnie upoważnione, albo tam, gdzieby nie było takich, 
szczególnie upoważnionych osób, aby poświadczonemi były 
przez Posła, Ajenta Dyplomatycznego, albo Konsula bądź Pol

skiego bądź Rossyjskiego, a następnie przez Ministra Prezydującego

w Eommissyi Bządowej Sprawiedliwości.

Najwyżej cl. 30 Czerwca 1876 r., zatwierdzonem postanowie
niem Komitetu do Spraw Królestwa Polskiego, legalizacya aktów stanu 
cywilnego sporządzonych za granicą i ulegających wykonaniu w gu
berniach Królestwa Polskiego, poruczoną została czasowo na lat 
dwa, starszemu prezesowi Izby Sądowej Warszawskiej.

85. W  każdym przypadku, gdzie wzmiankę wyroku 
lub aktu ściągającego się do aktu stanu cywilnego na brzegu 
innego aktu już w księgi wpisanego uczynić wypada, osoba 
utrzymująca księgi uskuteczni to na żądanie stron interesso- 
wanycli w obu znajdujących się u niej egzemplarzach, w spo
sobie jednakowym. Gdyby zaś duplikat księgi już się znaj
dował w Archiwum hypotecznem, wtedy prześle wypis uczy
nionej przez siebie wzmianki, najdalej w przeciągu dni trzech 
do Archiwum hypotecznego, celem wciągnienia jej w sposo
bie jednakowym do tegoż duplikatu.

por. post. rady adm. Król. Pol. d. 19 Lutego (3 Marca) 1835 r. 
N. 20,871 i rozp. K. R. S. z dnia 6 (18) Marca t. r. N. 2,338 zamiesz
czone w przypisku I do art. 237 prawa o małż. z r. 1836.

8®. Każde uchybienie poprzedzającym artykułom 
z strony utrzymujących księgi, pociągnie za sobą kary które 
nie mogą przechodzić zwykłych kar porządkowych, a które
Kommissya Rządowa Sprawiedliwości sama, albo przez delegowaną od siebie władzę,

wymierzy.
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Osoby trudniące się sprawdzeniem ksiąg, dostrzegłszy 
takowe uchybienia, powinny o nich donieść tejże Kommissyi lub wła

dzy od niej delegowanej.

I. O k a r a c h ,  z a  w y k r o c z e n i a  p r z e c i w  p r z e 
p i s o m  o u t r z y m y w a n i u  a k t ó w  s t a n u  c y w i l n e g o .

Kodex Jcar gt. i  p. z r. 1847:
art. 916,— zamieszczony pod literą c) w przypisku II do art. 74 

niniejszego kod. cyw.
art. 917,— zamieszczony pod art. 98 niniejszego Kod. cyw.
art. 918,— zamieszczony pod art. 187 prawa o małżeństwie 

1836 r.
art. 919,— zamieszczony pod art. 188 tegoż prawa.
art. 920. Za każde inne przestąpienie przepisów o utrzymywa

niu, zachowywaniu lub sprawdzaniu ksiąg aktów stanu cywilnego, 
niemniej o sporządzaniu samych aktów i wydaniu z nich wypisów, 
winny ulegnie:

za pierwszym razem, karze pieniężnej od jednego do pięciu
rubli;
za drugim i trzecim, a w przypadkach szczególnej ważności
i za pierwszym razem, karze pieniężnej od pięciu do pięćdzie
sięciu rubli.

II. W ł a d z a ,  do k t ó r e j  n a l e ż y  w y m i e r z a n i e  
k a r  p o r z ą d k o w y c h  z a  w y k r o c z e n i a  p r z e c i w  
p r z e p i s o m  o u t r z y m y w a n i u  a k t ó w  s t a n u e y -  
w i 1 n e g o.

a) Postem, o zast. U. S. 1864 r. do Warsz. OTcr. Sąd. 19
Lutego 1873 r.
art. 108. Pod względem wymierzania kar bez sądu, według 

osobno określonego w organizacyi sądowej postępowania dyscyplinar
nego do urzędników sądowych zaliczają się także urzędnicy, utrzymu
jący akta stanu cywilnego (w uzupeł. art. 1067 ustawy post. karn.).

b) Org. Sąd. 1864 r.:
art. 272. Sprawa dyscyplinarna rozwiniętą być może: prze

ciwko sędziom, równie jak iukwirentom — bądź na mocy decyzyi są
dów i zjazdów sędziów pokoju właściwych, bądź na skutek reskryptów 
ministra sprawiedliwości; przeciwko innym zaś urzędnikom sądowym, 
— na mocy rozporządzeń prezesów, lub przedstawień prokuratorów.
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cj Post. o wprow. to tuyk. praw o urządz. sąd. w Warsz.
okr. sąd. 1 {13) Gzenoca 1875 r.
art. 54. Sprawy dyscyplinarne przeciwko urzędnikom sądo

wym o 'wykroczenia służbowe, postępowanie w których nie będzie 
ukończone przed 1 Lipca 1876 roku odstąpione będą do uprzedniego 
rozpoznania ministrowi sprawiedliwości, od którego zależeć będzie, 
sprawy takowe umorzyć, albo nakazać co do nich dalsze postępowanie 
w ustanowionym porządku.

III. Rozporządzeniem z d. 28 Lutego 1827 r. N. 2351, kom- 
missya Rządowa Sprawiedliwości zaleciła sprawdzającym księgi stanu 
cywilnego, aby stosownie do art. 8 6  K. C. P. o uchybieniach przeciwko 
artykułom 71 — 82 i 85 t. pr. donosili Prokuratorom Królewskim przy 
Trybunałach, (zb. prz. adm. Kr. P. wydz. spr. T. IV, str. 2l).

87. Wypisy aktów stanu cywilnego nie mogą być 
z księgi wydawane, jak tylko wraz z wzmianką wyroku lub 
aktu, jeżeli takowa podług art. 85 uczynioną została.

8 8 . Każdy, pod którego strażą zostają księgi, odpo
wiedzialnym jest cywilnie za zmiany, jakieby w nich zaszły, 
zostawując mu prawo czynienia przeciw sprawcom winnym 
tychże zmian.

89. Zmiana, fałsz w aktach stanu cywilnego, przestą
pienie przepisu w art. 87 zawartego, zaniedbanie zapisania 
aktu w księgi, lub zapisanie go na osobnych kartkach, albo 
w innym sposobie a nie w księgi na to przeznaczone, pocią
ga za sobą odpowiedzialność cywilną za wynikłe szkody 
i utracone korzyści, oprócz kar Kodexem karnym ustano
wionych, jeżeli czyny lakowe przestępstwami się być okażą;
a gdyby uie były przestępstwami Kodexem karnym objętemi, ulegną Karze do pięciuset 

złotych, przez Sąd Ziemski wymierzyć się mającej.

por. art. 920 hodexu kar. gł. i popr. 1847 roku, zamieszczony 
w przypisie IY, do art. 8 6  niniejszego K. C.

Org. Sąd. 1861 , .

art. 292. Jeżeli przy rozpoznawaniu sprawy dyscyplinarnej 
wykrytemi zostaną takie okoliczności, z powodu których podsądny
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ulega sądowi karnemu, postępowanie dyscyplinarne przerwanem zo 
staje i podsądny oddanym być winien pod sąd karny według przepisów 
procedury karnej.

90 . W  każdym przypadku, gdzie sąd ziemski *) rozpo
znawać będzie sprawę względem aktu stanu cywilnego, wol
no jest stronom interesowanym odwołać się od jego wyroku.

*) Sąd Okręgowy.

91. Przepisy o aktach stanu cywilnego służą dla woj
skowych z następującem zastosowaniem:

1) Jeżeli wojsko znajduje się w kraju: 
a) Utrzymujący akta stanu cywilnego dla mieszkańców 

kraju, utrzymywać je będą dla Offlcerów, dla Urzędników 
wojskowych i osób przy wojsku użytych, zostawując osobom 
interesowanym wolność przeniesienia ich do ksiąg stanu cy
wilnego utrzymywanych przez kapelanów wojskowych.

Tost. Nam,. K r. 3  Listopada 1825  r . (D. p . t . xr, str. 15):

art. 5. Co do aktów stanu cywilnego dla osób wojskowych, te, 
stosownie do art. 91, dla oficerów, dla urzędników wojskowych i osób 
przy wojsku użytych, do stopnia oficerskiego porównanych i dla ich 
służących z zaciągu niewydanych, utrzymywać będą osoby te same, 
które akta stanu cywilnego dla mieszkańców kraju utrzymują.

art. 6 . Dla wojskowych niższego stopnia i osób w art. 91 lit. b 
wymienionych i służących oficerskich z zaciągu wziętych, utrzymywać 
będą akta stanu cywilnego kapelani wojskowi.

W następujących atoli przypadkach:
a) Gdy korpus lub oddział wojska, nie ma etatem oznaczonego 

kapelana, jak np. korpus weteranów i inwalidów, batalion saperów, 
baterye artylleryi i inne;

b) Gdy w korpusie miejsce kapelana wakuje;
c) Gdy w osobie kapelana zachodzi przeszkoda do przyjęcia 

aktu stanu cywilnego np. słabość lub nieobecność;
d) Gdy osoby, dla których kapelan akta spisać winien, znajdują 

się oddalone od miejsca, w którem kapelan z obowiązku zostawać 
powinien.

W przypadkach tych przyjmowanie aktu należeć będzie do oso
by utrzymującej akta stanu cywilnego w miejscu, w którem osoba 
wojskowa znajduje się.
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Przyjmujący akt takowy, wyda wyciąg jego bezpłatnie i bez 
stępia osobie zeznawającej, której powinnością będzie oddać go kape
lanowi pułku, do którego należy.

trykami kościelnemi dla podoficerów, żołnierzy i mężczyzn służących n wojskowych, tu

dzież dla żon i dzieci tychże podoficerów, żołnierzy i mężczyzn służących u wojskowych, 

jeżeli żony i dzieci przy nich się znajdują

Co do osób jednak wyznania, dla którego kapelani wojskowi obrządków religijnych 

dopełniać nie są mocncmi, albo gdy podług zasad wyznania osoby, dla której akt cywilny 

dopełnionym być ma, obrządek religijny nie jest wymaganym, lub też z aktem cywilnym 

nie łączy się, kapelani wojskowi, tylko akta stanu cywilnego bez metryk utrzymywać są 

obowiązani.

Cj Co do ksiąg aktów stanu cywilnego utrzymywanych przez kapelanów wojsko

wych, wyznaczy Kommissya Rządowa Wojny osoby do czynności w art. 73 i 74 przepisa

nych, i sama lub przez delegowaną od siebie władzę wymierzać będzie kary porządkowe.

cna będzie dla wojskoAvych wszelkiego stopnia i osób płci obojój przy wojsku będących, 

wyznaczyć, jeżeli tego zajdzie potrzeba, nawet osoby świeckie do utrzymywania aktów 

stanu cywilnego; lecz wyznaczone osoby świeckie, tylko same akta stanu cywilnego bez 

metryki spisywać mają.

Kapelani pułków i cerkwi w twierdzach w Królestwie egzystu
jących, prowadzą akta stanu cywilnego podług przepisów Cesarstwa
(Akta K. R. S. w przedm. utrzym. akt st. c, Vol. VI;—korrespondeucya w przedmio
cie kwestyi: czy Duchowni wyznania prawosławnego przy przenośnych Cerkwiach 
zarządu celnego zostający, mają prowadzić księgi metryczne według form dla tego 
rodzaju aktów w królestwie przepisanych).

9 2 . Dla wyznań niechrześciańskich w ogóle, i dla wy
znań chrześciańskich, dla których w miejscu zamieszkania 
osób do tegoż wyznania należących, nie są urządzone para
fie, wyznaczy Kommissya Rządowa Wyznań Religijnych osoby do spisywa
nia aktów stanu cywilnego.

Kapelani wojskowi utrzymywać będą akta stanu cywilnego połączone z me-

Duplikat tychże ksiąg ma być składany Kommissyi Rządowej Wojny; która 

tenże do ogólnego Archiwum krajowego odsyłać óędzie.

2) Jeżeli wojsko znajduje się za granicą kraju, Kommissya Rządowa wojny ino-
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Dla takich jednak wyznań, dla których wyznaczone przez
Kommissyę Rządową Wyznań Religijnych OSOhy, O brZcjiłkll r e l i g i j n e g o  (lo -

pełniac nie są mocnemi, lub w których obrządek religijny 
nie jest wymaganym, albo się z aktem stanu cywilnego nie 
łączy, same tylko akta stanu cywilnego bez metryk utrzy
mywać są obowiązane.

I. O o s o b a c h  u t r z y m u j ą c y c h  a k t a  s t a n u  c y 
w i l n e g o  d l a  w y z n a ń  c h r z e ś c i a ń s k i c h ,  d l a  k t ó 
r y c h  w m i e j s c u  z a m i e s z k a n i a  n i e  s ą  u r z ą d z o n e  
p a r a f i e .

Post. Nam. Kr. 3 Listopada 1825 r. (D. p . t . x r. str. 15).

art. 2. Dla osób wyznania akatolickiego, niemających jesz
cze urządzonej parafii, wykonywać będzie przepisy tyczące się aktów 
stanu cywilnego, duchowny przełożony parafii, przed którym odbyty 
został akt religijny.

Jednak w przypadkach takich, w których akt religijny nie jest 
wymagany, lub z aktem cywilnym nie łączy się, jak np. w przypadku 
urodzenia przewidzianego w art. 96, gdzie obrzęd religijny do pó
źniejszego czasu odkłada się; lub aktu śmierci w przypadkach, w któ
rych z pochowaniem ciała, obrzęd religijny nie łączy się; akt cywilny 
odbytym być winien przed utrzymującym akta stanu cywilnego, miej
sca zamieszkania osoby, którój się akt dotyczę.

Akta adopcyi czyli przysposobienia, akta uznania dziecięcia, 
i akta tyczące się sprostowania aktów stanu cywilnego, stosownie do 
art. 101, 102 i 142; wpisane być powinny w właściwe księgi, temiż 
artykułami oznaczone.

aj W z g lę d e m  menonistów.
Na zasadzie rozporządzenia K, R. S. z d. 11 Maja 1829 r. 

N. 4077, przewodniczący modlitwom w wyznaniu Menonistów, 
mających swój dom modlitwy we wsi Michelsdorf w Okręgu 
Włodawskim, upoważniony został do utrzymywania aktów sta
nu cywilnego.

Takie samo upoważnienie udzielonem zostało jednocześnie 
Przewodniczącym w domach modlitwy Menonistów w Kazuniu 
Niemieckim, w Kępie Tarchomińskiej i w Nowćj wsi w gubernii 
Warszawskiej położonych, (Zaw. T. I, str. 156).

Na skutek odezwy Rządu Gubernialnego Warszawskiego 
z dnia 23 Października 1874 r., za N. 6,584 K. R. S. w d. 30 
Listopada (12 Grudnia) t. r. oświadczyła, że osoba wybrana 
przez sektę Menonistów na przewodniczącego w ich domu mo ■ 
dlitwy, położonym we wsi Częstków-Niemiecki w powiecie War-
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szawskim, na mocy samego prawa spełnia obowiązki urzędnika 
stanu cywilnego, i że skutkiem tego, potwierdzanie jéj w tych 
obowiązkach przez Władzę gubernialną zupełnie jest zbytecz- 
ném. (Akta K. R. S. w przedm. utrzymyw. akt st. cyw. 
vol. VIII).

b) W z g lę d e m  baptystów.
Na podstawie odezwy zarządzającego sprawami duchowne- 

mi obcych wyznań w Królestwie l ’olskiém z dnia 5 (17) Marca 
r. b. N. 632, K. R. S. pod d. 2 (14) Kwietnia 1870 r. N. 2964, 
zawiadomiła prokuratorów przy Tryb. Cyw., iż JW. Hr. Na
miestnik po poprzednióm zniesieniu się z Ministrem Spraw We
wnętrznych rozkazać raczył, aby prowadzeniem ksiąg stanu cy
wilnego osób należących do sekty Baptystów  zajmowali się tym
czasowo miejscowi Burmistrze lub Wójci gmin, o czem stosowne 
rozporządzenia otrzymali już Naczelnicy tutejszych gubemii
(Akta K. E. S. w przedm. ntrzym. aktów St. C., Vol. V il).

c) W z g lę d e m  filiponów.
Kommissya Rządowa Spraw Wewnętrznych i Oświecenia 

Publicznego d. 7 (19) Kwietnia 1837 r. N. 2796/9750 w ode
zwie do Rządu Gubernialnego w Suwałkach, zawiadomiła tenże 
Rząd Gub., iż utrzymywanie akt stanu cywilnego dla sekty Fi
liponów, porucza wójtom gmin i Burmistrzom miast.

_ K. R, S. W. i D. 10 (22) Lutego 1850 r. N. 792/5487, 
zawiadomiła K. R. S. iż jednocześnie Rząd Gubernialny Lubel
ski wezwanym został, aby dla Filiponów w obrębie wsi Łaska
rzewa osiadłych, wójta tójże gminy do utrzymywania akt stanu 
cywilnego upoważnił. (Akta K. K. S. tyczące się aktów st. c. Filiponów).

II. O o s o b a c h  u t r z y m u j ą c y c h  a k t a  s t a n u  cy
w i l n e g o  d l a  w y z n a ń  n i e c h r z e ś c i a ń s k i c h .

Post. Nam. Kr. 3 Listopada 1825 r. (d. p . t . x i. str. 15).

art. 3. Gdy, podług art. 92 wspomnionego wyżój Kodexu, dla 
wyznań niechrześciańskich, oddzielnie wyznaczone być mają osoby, 
do spisywania aktów stanu cywilnego; przeto powierzamy takowe 
obowiązki burmistrzom.

Gdzieby burmistrze obowiązku tego, dla większej liczby osób 
niechrześciańskich, lub dla innych stałych przeszkód, pełnić nie mo
gli, Kommissya Rządowa Wyznań, do utrzymywania aktów stanu cywil
nego, oddzielnie zamianuje osoby świeckie.

Tak dla pierwszych, jako i dla drugich, Kommissye Wojewódz
kie *) oznaczą okręgi, jakie do nich należeć mają, i o tém publiczność 
przez dzienniki Wojewódzkie **) i gazety uwiadomią.

*) Obecnie Rządy Gubernialno.
**) Obecnie Dzienniki Gnbernialne.
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O p o r z ą d k u  p r o w a d z e n i a  k s i ą g  s t a n u  cy
w i l n e g o  o s ó b  w y z n a ń  n i e c h r z e ś c i j a ń s k i c h  
w o s a d a c h .

Post. E. U. 24 Października 1869 r. (Zb. post. K. u
T. YI, str. 208).

Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego wyznań niechrześci
jańskich w miastach, które w skutek N a jw y ż sz e g o  Ukazu z d. 
1 Czerwca 1869 r. przemianowane będą na osady, powierzyć, 
gdzie to okaże się możliwem, miejscowym wójtom gmin; gdzieby 
zaś zachodziły pod tym względem jakowe trudności, tymczaso
wo, do czasu wydania nowych w tym przedmiocie przepisów, obo
wiązek prowadzenia ksiąg pomienionych poruczać spadłym z eta
tu burmistrzom i innym urzędnikom według uznania Naczelnika 
gubernii.

Post. li. U. 15 (21) Stycznia 1871 r. (Post. k . u. t .
XXI. str. 22).

Uzupełniając postanowienie K. U. z 24 Października (5 
Listopada) 1869 r. zawartego w poz. 2,821, zawiadomiono Gu
bernatorów, że w tych osadach, w których wójci gminy są nie
piśmienni, a niema spadłych z etatu urzędników miejskich, któ- 
rymby gubernatorowie, według własnego uznania, mogli powie
rzyć sporządzanie aktów stanu cywilnego wyznań niechrześci
jańskich, sporządzenie tych aktów wkłada się na piśmiennego 
ławnika religii chrześcijańskiój, a gdzie się taki nie znajdzie na 
pisarza gminnego.

W mieście stołecznem Warszawie, Kommissya Rządowa Wyznań, do utrzymywania 

alitów stanu cywilnego wyznań niechrześciańskicb, zanominuje więcej świeckich urzędni

ków stanu cywilnego, a Urząd Municypalny oznaczy obręby do każdego z nich należeć 

mające, i o tem publiczność podobnież uwiadomi.

Na zasadzie Uchwały Komitetu do spraw Królestwa Pol
skiego Na jw y ż e j  pod dniem 22 Czerwca 1870 r. zatwierdzonej, 
w przedmiocie organizacyi zarządu administracyjnego m. W ar
szawy, prowadzenie ksiąg stanu cywilnego wyznań niechrześciań- 
skich w m. Warszawie, postanowiono wyłączyć, z pod zwierz
chnictwa Magistratu m. Warszawy i oddać pod zawiadywanie 
Warszawskiego Ober-Policmajstra, tak, iżby obowiązek takowy 
poruczony był w każdym cyrkule policyjnym, jednemu z urzęd
ników policyjnych, którego mianować będzie Ober-Policmajster 
(Oddział II, poz. 3 protokułu.— Post. n. u. T. XIX, str. I7l). — Se
nat Rządzący ogłosił pomieniony rozkaz Na jw y ż sz y  21 Lipca 
w wydawanym przy Senacie Zbiorze ustaw i rozporządzeń 
N. 64, pod poz. 600).
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W  zastosowaniu się do tego, Warszawski Ober-Policmajster 
rozkazem do Warszawskiej Policyi Wykonawczej 15 (27) 
Sierpnia 1870 r. N. 227, zalecił Komisarzom cyrkułowym, 
aby z tymże dniem rozpoczęte zostały w zarządach cyrku
łowych czynności urzędników stanu cywilnego wyznań nie
chrześcijańskich, i aby w tym celu zgłosili się do zarządu Ober-Po- 
licmajstra dla przyjęcia przygotowanych instrukcyi, taks opłaty 
za sporządzanie aktów, ksiąg do zapisywania takowych aktów, 
oraz zapowiedzi, pieczęci i podręczników dla osób prowadzących 
akta stanu cywilnego.

W dodatku do wymienionego wyżćj rozkazu Warszawskie
go Ober-Policmajstra zamieszczoną została: Instrukcja  dla 
urzędników stanu cywilnego wyznań nie-chrześcijańskich 
w mieście Warszawie, sporządzona na zasadzie postanowie
nia b. Rady Adm inistracyjnej Królestwa z d. j  Września 
1830 roku, i  obowiązujących w tym przedmiocie oddzielnych 
postanowień. Instrukcya ta przy niniejszem załącza się. (D o- 
d a t e k  VIII).

art. 4. W przypadku śmierci lub przeszkody w osobie . . . .  
burmistrza utrzymującego księgi stanu cywilnego, zastępujący miejsce 
jego, z samego porządku rzeczy zastępować będzie w utrzymywaniu 
aktów stanu cywilnego.

W przypadku śmierci lub przeszkody w osobie innego świeckie
go urzędnika stanu cywilnego, zastąpi go tam, gdzie w miejscu jest 
więcej świeckich urzędników stanu cywilnego, wezwany przez stronę in
ny miejscowy świecki urzędnik; tam zaś gdzie więcćj świeckich urzę
dników stanu cywilnego nie masz, miejscowy burmistrz.

Wszyscy zapisujący akta w zastępstwie, zapisywać je będą 
w księgach przez zastąpionego utrzymywanych.

03 . Względem żydów urządzenia administracyjne prze
piszą nadto szczególne środki, dążące do ścisłego wykonania 
przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.

Szczególne urządzenia dotyczące ścisłego wykonania względem 
żydów przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, załączają się przy 
niniejszem. ( D o d a t e k  VIII).

9 4 . Wszelkie akta lub metryki sporządzone za grani
cą, albo w kraju lecz nie przed Urzędnikiem zamieszkania 
osób, których się dotyczą, powinny być, na żądanie stron 
interessowanyeh, do ksiąg właściwych miejsca zamieszkania 
tychże osób wciągnięte.
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I. Co do a k t ó w  z e j ś c i a  o s ó b  z K r ó l e s t w a  p o 
c h o d z ą c y c h ,  a z a  g r a n i c ą  z m a r ł y c h .

liozp. K. li. S. d. 20 Sierpnia (1 Wrześnią) 1851 r.
N r. 11896. (Zbiór przepisów adm. K. P.—wydział spraw. T. I, str. 137).

„Akta zejścia osób, których ostatnie zamieszkanie z aktu zej
ścia będzie wiadome, przesyłać właściwym urzędnikom Stanu Cy
wilnego, stosownie do art. 94 księgi 1 Kodexu Cywilnego Królestwa 
Polskiego.

Jeżeli zamieszkanie nie będzie wymienione lub jeżeli z powodu 
złego wyrażenia, nie będzie można wiedzieć istotnego zamieszkania, 
akta mają pozostawać w Archiwum Głownem.

Ogłoszenia przez Gazetę Rządową w sposób dotychczasowy zacho
wać, a dla porządku, listę ogólną wszystkich w Archiwum Głównćm 
utrzymywać.“

II. Co do a k t ó w  z e j ś c i a  o s ó b  w w o j s k u  Ce-  
s a r s k o - r u s k i e m  z o s t a j ą c y c h ,  a z K r ó l e s t w a  P o l 
s k i e g o  p o c h o d z ą c y c h ,  w c i ą g u  s ł u ż b y  z m a r ł y c h .

a) Nozp. K. J t. 5 .  29 Stycznia flO  Lutego) 1819 r. 
N. 17951. (Zbiór przepis, adm. K. P. W. Spraw. T. IY, str. 62).

Jaśnie Oświecony Książę Namiestnik, ze względu na przepisy 
prawa do stanu cywilnego osób przywiązane, na stosunki majątkowe, 
już wreszcie na interes ogólny, polecić raczył wszystkim Naczelnikom 
Wojennym, ażeby za otrzymaniem od dowódców pułkowych raportów 
o śmierci wojskowych z Królestwa pochodzących, które mają obejmo
wać wszelkie wiadomości, jakie powinien zawierać formalny akt zej
ścia, przesyłali takowe Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości, dla zło
żenia tychże, za pośrednictwem Prokuratorów Królewskich, w właści
wych aktach Stanu Cywilnego.

Prokurator Królewski przeto, za otrzymaniem, czy to przez po
średnictwo Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości, czyli też wprost od 
władz wojskowych lub innych administracyjnych, zawiadomienia o na
stąpionej śmierci wojskowego, rodem z Królestwa, prześle takowe, od
powiednio przepisom prawa, właściwemu urzędnikowi Stanu Cywilne
go, dla zachowania w aktach i zawiadomienia stron interessowanych.

Na mocy N ajw y ższeg o  Rozkazu zwijającego zarząd Na
czelników wojennych, prowadzenie korrespondencyi o żołnier
skich rodzinach powierzone zostało rządom gubernialnym, 
w skutek czego Kommissya Rządowa Spraw Wewnętrznych 
i Duchownych pod d. 19 (31) Marca 1859 roku, N. 9,678/43,326 
zawiadomiła Kommissyę Rządową Sprawiedliwości iż pod tąż 
datą poleconem zostało Rządom gubernialnym, aby po otrzyma
niu od dowódców pułkowych wiadomości o śmierci wojskowych 
z Królestwa Polskiego pochodzących przedstawiali takowe bez
zwłocznie Kommissyi Rządowćj Sprawiedliwości, (zb. pr. adK.
P. Wyd. Spr. T. I, str. 136).

6
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ł>) Rozp. K. R. S. 20 Sierpnia (.1 Września) 1851 r. 
N. 11100. (Zbiór przep. adin. K. P. W. Spr. T. I, str. 135).

punkt 2. Ogłaszać w Gazecie Policyjnćj o zmarłych mieszkań
cach m. Warszawy, w sposób dotychczasowy. Co do mieszkańców 
wiejskich oraz innych miast, wzywać Rząd Gubernialny o dopełnienie 
ogłoszenia o śmierci w Dziennikach gubernialnych, z wymienieniem 
imion, nazwisk i ostatniego pobytu.

punkt 3. Gdzieby okoliczności dotyczące tożsamości osób i datę 
śmierci wykazujące znane nie były, ograniczyć się na teraz na ogło
szeniu, zostawiając staraniu osób interesowanych uzupełnienie wia
domości do aktu zejścia wymaganych.

III. Według punktu 2 N a jw y ż e j  pod dniem 6 Sierpnia 1876 
roku, zatwierdzonych przepisów wkładających na sądowe instytucye 
i urzędujące osoby Ok. Sąd. Warsz. niektóre czynności poprzednich 
Sądów i urzędników sądowych gubernij Królestwa Polskiego,— sędzio
wie pokoju, przy których urządzone są wydziały hypoteczne powiato
we, mają obowiązek wykonywać zalecone prawem czynności dotyczące 
zawiadomienia właściwych urzędników stanu cywilnego o nastąpionćj 
za granicą śmierci mieszkańców z Królestwa Polskiego pochodzących, 
albo też w czasie znajdowania się ich w wojskowój służbie.

D Z I A Ł  II.

0 aitach urodzenia,
9 5 . Każde dziecię w ośmiu dniach od przyjścia lia 

świat, okazanem być powinno właściwemu Duchownemu pa
rafii, albo, w przypadkach art. 91, 92 i 93 przewidzianych, 
osobie do spisywania aktów stanu cywilnego upoważnionej 
w celu sporządzenia aktu urodzenia.

Rozp. K. R. S. 28 Kioietnia (10 Maja) 1867r. N. 13271.
(Altta K. E. S. w przodm. ntrzym. alit. st. cywil. Yol. VII).

Uważając, iż byłoby właściwszćm ażeby księża pastorowie nie 
spisywali aktów stanu cywilnego, bądź urodzenia, bądź małżeństwa lub 
zejścia własnych dzieci, wezwała konsystorz Ewangelicko-Augsburgski 
w Królestwie Polskiem, o upoważnienie księży pastorów, aby w razie 
zachodzącej potrzeby spisania aktów stanu cywilnego, dotyczących ich 
dzieci wzywali tym celem jednego z najbliższych pastorów.
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9 6 . W  tych nawet wyznaniach akt urodzenia ma być 
w przeciągu dni ośmiu sporządzonym, w których obrzęd re
ligijny do późniejszego czasu odkłada się.

91. Jeżeli zaszło spóźnienie w dopełnieniu przepisów 
artykułów poprzedzających, spisanie aktu urodzenia nie ma 
być wstrzymanem, lecz przyczyna spóźnienia w akcie wyra
żoną być powinna.

Na uczynione zapytanie: jak postąpić gdy strona interesowana 
domaga się spisania aktu cywilnego, który dawniej powinien był być 
spisanym, K. R. S. pod d. 22 Kwietnia 1819 r. N. 2,756 objaśniła, że 
interesenci przed urzędnikami stanu cywilnego obowiązani są uczynić 
oświadczenie nastąpionego aktu, i oświadczenie to w teraźniejsze księ
gi wpisane być może. (Zaw. T. I, str. 164).

98 . Urodzenie dziecka obowiązanym jest oznajmić oj
ciec, a gdyby ten nie żył, lub zachodziła z strony jego nie
możność, natenczas obowiązanemi będą dopełnić tego, dok
tór, chirurg, akuszerka, urzędnik zdrowia, albo inne przy 
połogu obecne osoby; jeżeli zaś matka nie w swojem za
mieszkaniu porodziła, osoba, u której porodziła. Jeżeli oj
ciec się nie stawi, spisanie aktu urodzenia nie ma być wstrzy
manem, lecz przyczyna niemożności stawienia się jego, 
w akcie wyrażona być powinna.

Akt urodzenia spisanym być powinien w obecności dwóch 
świadków.

Kodex har gł. i  p. z r. 1 8 i7 :
art. 917. Kto będąc do tego prawem obowiązany, utrzymują

cemu akta stanu cywilnego nie doniesie: 1) o urodzeniu dziecięcia, 
2) o znalezieniu podrzutka, albo 3) o potrzebnych dla sporządzenia 
aktu okolicznościach nagłej śmierci, ten ulegnie:

karze pieniężnej jednego rubla.

99 . W akcie urodzenia wymienionym będzie dzień, 
godzina, miejsce urodzenia, płeć dziecięcia, imię lub imiona
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mu dane, tudzież imiona, nazwiska, powołanie, miejsce za
mieszkania rodziców jego i świadków.

100. Ojciec dziecięcia nieprawego łoża, wtenczas tyl
ko jako ojciec w akcie urodzenia zapisanym być może, gdy 
przy zapisaniu aktu tego jest obecny, i dziecię za swe wła
sne uznaje.

101. Akt uznania dziecięcia wpisanym będzie w księ
gi podług swej daty, i uczyniona będzie o nim wzmianka na 
brzegu aktu urodzenia, jeżeli akt ten się znajduje.

102 . Co do przysposobienia, po dopełnieniu przepisów 
art. 324, żądać może strona interessowana uczynienia 
wzmianki na brzegu aktu urodzenia przysposobionego,, któ
rą utrzymujący księgi aktów stanu cywilnego podług przepi
su artykułu poprzedzającego uskuteczni.

103. Ojciec dziecięcia w kazirodztwie lub cudzołó
stwie zrodzonego, jako ojciec w akcie zapisanym być nie 
może.

104. Znajdujący dziecię nowonarodzone, obowiąza
nym jest oddać je Duchownemu przełożonemu którejkolwiek 
parafii, równie jak  odzież i rzeczy przy niem znalezione, 
i oznajmić wszystkie okoliczności co do czasu i miejsca zna
lezienia dziecięcia.

Duchowny zapisze w przytomności dwóch świadków akt 
urodzenia, w którym wyrazi: powyższe szczegóły, domnie
many wiek dziecięcia, imię mu dane, osobę lub szpital 
przyjmujące do siebie dziecię na wychowanie, lub władzę 
cywilną, która je przyjąć jest obowiązaną.
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O karze za niedoniesienie utrzymującemu akta stanu cywilnego 
o znalezieniu podrzutka,—por. art. 917 Kodexu kar gł. i p. z 1847 r. 
zamieszczony pod art. 98 niniejszego kodexu.

105. Dziecię, któreby, przyszedłszy żywe na świat, 
umarło przed zapisaniem aktu urodzenia, zapisanem będzie 
i w księdze aktów urodzenia i w księdze aktów zejścia.

Jeżeli utrzymujący akta stanu cywilnego, dziecięcia ta 
kowego żyjącem nie widział, zapisze w akcie urodzenia jego, 
iż okazane mu zostało dziecię nieżywe, z oświadczeniem, iż 
żywe na świat przyszło.

D Z I A Ł  III .

O aŁtach małżeństwa.
106. Obrzęd ślubu religijnego, poprzedzić powinny za

powiedzi, według prawideł ustawami rełigijnemi przepisa
nych. W  wyznaniach, w których zapowiedzi nie są ich 
ustawami nakazane, Kommissya Rządowa wyznań Religijnych przepisze 
sposób, w jaki takowe dopełnionemi być powinny.

por. art. 41 i 186 pr. o małż. z r. 1886.

107. Zapowiedź zawierać powinna imiona, nazwiska, 
powołanie i zamieszkanie każdego z przyszłych małżonków, 
oraz imiona, nazwiska, powołanie i zamieszkanie ich rodzi
ców. W  takiej samej treści zapisana być powinna zapowiedź 
w księgę na to przeznaczoną, z dodaniem oraz dnia w któ
rym nastąpiła.

por. art. 42 pr. o małż. z r. 1836.

108. Zapowiedzi nastąpić powinny w parafii każdego 
z przyszłych małżonków.
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Jeżeli zamieszkanie przyszłego małżonka lub małżonków 
nie dłuższe jest w jednem miejscu jak  trzech miesięczne, na- 
ówczas zapowiedzi nadto w parafii poprzedzającego ich za
mieszkania nastąpić powinny.

por. art. 43 pr. o małż. z r. 1836.

109. Jeżeli obrząd ślubu nie został w ciągu 6 mie
sięcy od ostatniej zapowiedzi dopełnionym, nie może 
już tenże nastąpić, jak za poprzedniem zapowiedzi pono
wieniem.

por. art. 44 pr. o małż. z r. 1836.

110. Jedna zapowiedź jest nieodzownie potrzebną; od 
drugiej i trzeciej zapowiedzi mocną jest dyspensować władza 
duchowna właściwa, a w wyznaniach, dla których TCommissya 

Rządowa wyznań Keiigijnych zapowiedzi przepisze, władza przez nią 
upoważniona.

por. art. 45 i 186 pr. o małż. z r. 1836.

111. Jeżeli z powodu udzielonej dyspensy, jedna tylko 
zapowiedź nastąpiła, obrzęd ślubu małżeńskiego, po upłynie- 
niu trzech dni dopiero od dnia zapowiedzi, nie licząc tegoż 
dnia, dopełnionym być może.

por. art. 46 pr. o małż. z r. 1836.

112. W  następujących przypadkach żadna zapowiedź 
nie jest potrzebna:

1) Gdy jeden z przyszłych małżonków jest w niebezpie
czeństwie bliskiej śmierci.

2) Gdy przyszły małżonek w długą lub niebezpie
czną podróż, w interesach Rządowych nagle oddalić się 
musi.
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3) Gdy osoby, o których powszechnie mniemano, iż zo
stają w związku małżeńskim, pragną dopełnić obrządku ślu
bu religijnego.

por. art. 47 pr. o małż. z r. 1836.

113. Duchowny obowiązki parafialne pełniący, choćby 
nie znalazł żadnych przeszkód religijnych do zawarcia mał
żeństwa, obowiązanym jest jednak podług możności przeko
nywać się, czy nie zachodzą przeszkody w Dziale II, Tytułu
0 małżeństwie wymienione, a gdyby takowe odkrył, nie po
winien przystąpić do obrzędu religijnego.

por. art. 52 pr. o małż. z r. 1836.

114. Gdyby względem lat potrzebnych do zawarcia 
małżeństwa osoby w związek takowy wchodzącej zachodziła 
wątpliwość, a tejże osoby metryka chrztu, lub akt urodze
nia nie znajdowały się w księgach miejscowych, Duchowny 
nakaże złożyć sobie metrykę, lub akt. W przypadku nie
możności dostania takowej metryki lub aktu, stawieni być 
powinni przed Duchownym dwaj świadkowie, którejkolwiek 
płci, krewni lub niekrewni, Duchownemu znani, którzy za
świadczą o imionach, nazwisku, powołaniu i zamieszkaniu 
przyszłego małżonka, równie jak ojca i matki, jeżeli ci są 
znani, tudzież o miejscu, a ile możności o czasie urodzenia 
jego, i o przyczynach będących na przeszkodzie do złożenia 
metryki lub aktu.— Zeznania takowe podpiszą świadkowie
1 Duchowny, a gdyby który świadek podpisać nie mógł, lub 
nie umiał, wzmianka o tém uczynioną będzie.

Świadkowie niebędący w miejscu, mogą być stawieni 
przed jednym z Urzędników w artykule następującym wy
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mienionych, który protokół ich zeznania prześle właściwemu 
Duchownemu.

por. art. 53, 54 i 55 pr. o małż. z r. 1836.

115. Jeżeli ojciec, matka, dziadowie lub baby, których ze
zwolenie jest potrzebnem, są obecnemi przy obchodzie mał
żeństwa, słowne ich zezwolenie ma hyc wyrażone w akcie 
małżeństwa; jeżeli nie są obecnemi, mogą zezwolenie to 
oświadczyć w akcie przed Wójtem lub Burmistrzem, przed Sę

dzią Zjazdowym lub Cywilnym Gminy * ), albo przed Urzędnikiem akto
wym. Akt ten ma zawierać imiona, nazwiska, powołanie, 
zamieszkanie przyszłych małżonków, i wszystkich osób do 
tego aktu wpływających, oraz stopień ich pokrewieństwa. 
Zeznający wraz z Urzędnikiem zeznanie przyjmującym pod
piszą akt, a gdyby który z zeznających pisać nie umiał łub 
nie mógł, uczynioną będzie o tern wzmianka.

Zezwolenie rady familijnej lub opiekuńczej, okazanem 
będzie przez złożenie jej uchwały.

por. art. 56 pr. o małż. z r. 1836.

*) Sędziowie zjazdowi i gminni, o których tu mowa, nie zostali ustanowieni.

116. Jeżeli rodzice, dziadowie lub baby przyszłego małżon
ka są cudzoziemcy, za granicą mieszkający, Duchowny przy
stąpić może do obrzędu religijnego, nie żądając dowodu ich 
zezwolenia, wyjąwszy, gdyby miał powód do wnioskowania, 
iż tenże małżonek przeciw woli wstępnych, chce w kraju tu
tejszym zawrzeć małżeństwo.

m .  toż samo się rozumie w przypadkach, gdy do 
zawarcia małżeństwa zezwolenie władzy opiekuńczej zagra
nicznej jest potrzebnem.



K SIĘG A  I .  TY TU Ł 4 .  A K T , 1 X 5 -----1 2 0 . 89

118. Prośba o radę wstępnych, powinna być z uszanowaniem zaniesiona, albo 

ustnie w przytomności dwóch świadków, albo przez pismo, bądź prywatne, bądź urzędo

we, przed którymkolwiek z Urzędników w art. 115 wymienionych sporządzone. Odpo

wiedź wstępnych na zaniesioną prośbę o radę, tym samym sposobom nastąpić może.

119. Jeżeli jednak wstępni, których o radę prosić potrzeba, nie mieszkają 

w tym samym powiecie w którym obrzęd ślubu małżeńskiego następować ma, Duchowny 

może przystąpić do tegoż obrzędu, nie żądając od przyszłego małżonka dowodu zaniesio

nej prośby o radę.

por. art. 15 i 16 pr. o małż. z r. 1836.

120. W wyznaniach chrześciańskich, zaraz po dopeł
nionym obrzędzie religijnym, spisze duchowny utrzymujący 
księgi aktów stanu cywilnego w przytomności dwóch świad
ków, krewnych lub niekrewnych, akt cywilny połączony 
z metryką ślubu. Akt ten ma zawierać w sobie:

1) Oświadczenie duchownego i świadków, iż małżeń
stwo religijne zawartem zostało;

2) Imiona, nazwiska, powołanie, miejsce urodzenia, i za
mieszkanie małżonków.

3) Czy mają lata przepisane do zawarcia małżeństwa, 
a w razie udzielonej względnie wieku dyspensy, wzmiankę 
o niej.

4) Imiona, nazwiska, powołanie i zamieszkanie ojców 
ich i matek.

5) Zezwolenie ojców ich i matek, dziadów i bab, rady 
familijnej lub opiekuńczej, i władzy wojskowej właściwej, 
w przypadkach gdzie tego potrzeba.

6) Wzmiankę o tern, którego dnia i w których miej
scach nastąpiły zapowiedzi.

7) Wzmiankę o tamowaniu, jeżeli takowe zaszło, o znie
sieniu onego, albo wzmiankę, że żadnego tamowania nie 
było.
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8) W  przypadku zawierania małżeństwa przez kobietę, 
która już była zamężną, wzmiankę o czasie, w którym pier
wsze małżeństwo rozwiązanem, lub za nieważne uznanem 
zostało.

9) Oświadczenie małżonków, czyli zawarli umowę 
przedślubną lub nie, a w pierwszym przypadku wymienienie 
daty i miejsca jej zawarcia, oraz Urzędu Aktowego, przed 
którym zawartą została.

10) Imiona, nazwiska, powołanie, wiek, zamieszkanie 
świadków, jeżeli są krewnymi łub powinowatymi małżon
ków, wyrażenie z której strony, i w jakim stopniu.

por. art. 58 pr. o małż. z r. 1836.

121. Dowodem zawartego małżeństwa będzie urzędo
wy z księgi wypis aktu sporządzonego, stosownie do art. 120.

Jeżeli małżeństwo za granicą zawartem zostało, służy 
przepis art. 84.

por. art. 231 pr. o małż. z r. 1836.

122. Gdyby księgi utrzymywane nie były, zaginęły, 
albo zniszezonemi zostały, lnb gdyby do nich akt wciągnię
tym nie był, albo wciągnięty zaginął, wydartym lub zni
szczonym został, w takim razie małżeństwo zawarte, udo- 
wodnionem byc może, bądź przez dokumenta, bądź przez 
świadków.

por. art. 232 pr. o małż. z r. 1836.

123. W  przypadku sporu prawnego, samo posiadanie 
stanu małżonków odwołujących się do tego stanu nawzajem, 
nie może ich uwalniać od okazania w sposobie wyżej prze
pisanym, iż małżeństwo zawartem zostało.

por. art. 233 pr. o małż. z r. 1836.
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124. Jeżeli jednak są dzieci pochodzące od dwóch 
osób, które jawnie z sobą jako mąż i żona żyły, a które 
obiedwie już zmarły, prawość takich dzieci zaprzeczoną być 
nie może pod tym tylko pozorem, że nie jest okazanym akt 
małżeństwa, byleby prawość ta przez posiadanie stanu udo
wodnioną była, i akt urodzenia nie znajdował się w sprzecz
ności z takowem posiadaniem.

125. Gdy prawny obchód małżeństwa udowodnionym 
będzie w drodze processu karnego, złożenie wyroku celem 
załączenia go do księgi małżeństw i spisania o tern protokó
łu w tejże księdze, zapewni małżeństwu od dnia obchodu 
jego wszystkie skutki cywilne, tak względem małżonków, 
jako też względem dzieci z tego małżeństwa pochodzących.

por. art. 234 pr. o małż. z r. 1836.

126. Jeżeli małżonkowie, albo jedno z nich przed roz
poczęciem sprawy karnej umarło, sprawa karna wytoczoną 
być może, tak przez wszystkich mający cli interes, aby uzna
nie ważności małżeństwa nastąpiło, jako też przez Prokura
tora Królewskiego.

por. art. 235 pr. o małż. z r. 1836.

121. Jeżeli przestępny przed rozpoczęciem sprawy 
karnej lub w ciągu jej umarł, sprawa wytoczoną będzie cy
wilnie przeciw następcom po nim, przez strony interesowa
ne, w przytomności Prokuratora Królewskiego, z skutkiem w art. 
152 wymienionym.

por. art. 236 pr. o małż. z r. 1836.

128. Wyrok właściwego Sądu Cywilnego, uznający nie
ważność małżeństwa, rozwód lub rozłączenie na czas nieo
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graniczony, skoro stanie się prawomocnym, ma być natych
miast przez Prokuratora Królewskiego przy tymże Sądzie do ak
tów stanu cywilnego przesłanym, w celu uczynienia z urzę
du wzmianki na brzegu aktu małżeństwa o nastąpionym po
wyższym wyroku stosownie do art. 85.

por. art. 239 pr. o małż. z r. 1836.

129. Przepisy artykułu poprzedzającego ściągają się 
także do przypadku, gdy małżonkowie co do stołu i łoża na 
czas nieograniczony rozłączeni, od takowego rozłączenia od
stępując, zyskują pozwolenie właściwego Sądu Cywilnego.

Przyzwolenie to załączonem będzie do księgi małżeństw, 
z uczynieniem wzmianki przy akcie małżeństwa, i przy pro
tokóle z powodu złożonego wyroku rozłączenia spisanym.

por. art. 229 i 238 pr. o małż. z r. 1836.

130. Przepisy Działu niniejszego służą oraz dla wy
znań niechrześciańskich, z tą tylko różnicą, iż, po odbytym 
obrzędzie religijnym, prócz osób do aktu cywilnego wpływa
jących, Duchowny, przed którym odbył się obrzęd religijny, 
winien się sam stawić z świadkami przed Urzędnikiem, do 
spisania aktu cywilnego wyznaczonym, dla złożenia świa
dectwa, iż akt religijnie zawartym został, i dania potrze
bnych objaśnień względem dopełnienia warunków cywilnych.

por. art. 187 pr. o małż. z r. 1836.
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D Z I A Ł  IV.

O aktach zejścia.
131. Utrzymujący księgi aktów stanu cywilnego, przed 

spisaniem aktu zejścia, winien zapewnić się naocznie o za
szłej śmierci; i, jeżeli nie jest razem Duchownym przełożo
nym parafii wyznania osoby zmarłej, winien udzielić bezpła
tnie i bez stempla pozwolenie pochowania zmarłego, które, 
po rzeczonem dopiero naocznem zapewnieniu się, i po wyda
niu, gdzie tego potrzeba, pozwolenia, i to nie prędzej jak  
po upłynieniu czterdziestu ośmiu godzin od chwili zaszłej 
śmierci, wyjąwszy przypadki urządzeniami policyjnemi prze
widziane, nastąpić może.

Przepisy гvzględem grzebania ciał zmarłych, zatwier
dzone przez Radę Administracyjną Królestiua pod d. 31 Ma
ja (12 CzerwcaJ 1816 r. (D. p . t . x x x v iii. str. 6i).

art. 1. Podług praw w Królestwie Polskićm obowiązujących, 
ciała zmarłych wszelkiego wyznania osób, nie mają być grzebane, 
aż po upływie czterdziestu ośmiu godzin od chwili zgonu, wyjąw
szy przypadki, urządzeniami policyjnemi przewidziane; że zaś sto
sownie do zasad Policy i Lekarskiej, jedynym pewnym dowodem za
szłej śmierci jest zgnilizna, a ta okazuje się niekiedy wcześniej, a nie
kiedy później, przeto w miarę tego termin grzebania zmarłych ma 
być przedłużanym lub skracanym.

art. 2. Termin czterdziestu ośmiu godzin do grzebania ciał 
zmarłych, ma być przedłużonym:

1. Gdy, z powodu nieokazania się na ciele zmarłego wy
raźnych znaków zgnilizny, zachodzi podejrzenie, iż uważany za 
umarłego znajduje się tylko w stanie pozornćj śmierci.

2. Gdy Sąd lub okoliczności familijne wymagają wstrzyma
nia się na niejaki czas z grzebaniem, chociażby i okazały się znaki 
rozpoczętej zgnilizny. O tem wszelako niezwłocznie zawiadomiona być 
winna miejscowa władza policyjna, która ze swój strony obowiązana 
będzie dawać szczególną baczność, aby to opóźnienie grzebania da
nia ciała nie wywierało szkodliwych skutków na zdrowie mieszkań
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ców, i aby przedsięwzięte zostały dla zapobieżenia temu właściwe 
środki zaradcze.

art. 3. Termin czterdziestu ośmiu godzin może być skróconym:
1. Gdy na ciele zmarłego okażą się niewątpliwe znaki zgnili

zny w wysokim stopniu.
2. Gdy w szczególnych, określonych lekarskiemi przepisami 

przypadkach, przed upływem czterdziestu ośmiu godzin, odbytą zosta
ła na ciele zmarłego sekcya sądowa, lekarska, lub dla nabalsamowania 
ciała; w każdym bowiem z tych przypadków lekarz przystępujący do 
otworzenia ciała, obowiązany jest przedewszystkiem przekonać się 
o rzeczywistości śmierci.

3! W czasie grassowania chorób zaraźliwych, skrócony termin 
do grzebania ciał zmarłych z chorób tego rodzaju, będzie na przedsta
wienie Rady Lekarskiej ustanawianym, przez szczegółowe rozporzą
dzenia Kommissyi Rządowój Spraw Wewnętrznych i Duchownych.

art. 4. Udzielanie upoważnień do grzebania ciał zmarłych, po
zostawia się i nadal, w ścisłóm zastosowaniu się do 131 art. Kodexu 
Cywilnego dla Królestwa Polskiego, Urzędnikom Stanu Cywilnego. 
Na urzędników zaś tych wkłada się konieczny obowiązek przekonywa
nia się w każdym razie o rzeczywistości zaszłej śmierci, trzymając się 
przepisów, niniejszem Postanowieniem zaleconych.

art. 5. Gdyby pod względem rzeczywistości śmierci nieboszczy
ka, który ma być pogrzebionym już po upływie 48 godzin od chwili 
zgonu, zachodziło podejrzenie, o jakiem wyżej w art. 2 powiedziano, 
w takim razie Urzędnik Stanu Cywilnego wstrzyma pogrzeb i jest obo
wiązanym, dla obejrzenia umarłego wezwać najbliżej znajdującego się 
lekarza, a w braku jego felczera, którzy winni dopełnić tę czynność 
u biednych bezpłatnie.

W braku zaś osób lekarskich, poświadczenie rzeczywistości 
śmierci mocen jest dopełnić sam Urzędnik Stanu Cywilnego z dwoma 
świadkami, stosując się w tym względzie do wydanej przez Radę Le
karską wiadomości o znakach rzeczywistej śmierci i obchodzeniu się 
z umarłemi.

We wszystkich takich przypadkach, spisywanym ma być od
dzielny protokół poświadczenia.

Wydana przez Radę Lekarską: wiadomość o znakach 
rzeczywistej i  pozornej śmierci, tudzież o obchodzeniu się 
z umarłemi, zatwierdzona przez K. R. S. W. i D. pod d. 4 (16) 
Września 1846 r., pomieszczona jest w Piśmie o aktach stanu 
cywilnego, ułożonem z polecenia R. T. Muchanowa, i wydanem 
w Warszawie, 1858 r., na str. 118—138.

art. 6. Gdy zaś, z powodu rozwiniętej w wysokim stopniu zgni
lizny, zachodzić będzie konieczność pogrzebania ciała zmarłego, jakie- 
gobądź wyznania osoby, przed upływem czterdziestu ośmiu godzin od 
chwili zgonu, wówczas pozwolenie do pogrzebania nie może być udzie
lone inaczćj, jak po poprzednićm poświadczeniu rzeczywistości śmierci
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przez lekarza rządowego, a w braku takowego, przez lekarza wolno- 
praktykującego, w obecności Urzędnika policyjnego i po spisaniu przez 
nich protokółu urzędowego.

art. 7. W razie śmierci niewiasty brzemiennej, której ciąża tak 
jest posuniętą, że płód mógłby być zdolny do oddzielnego samoistnego 
życia, to jest, kiedy z pewnością wiadomo, lub gdy są pogłoski i pozo
ry, nastręczające prawdopodobieństwo, że ciąża w drugićj już była po
łowie, tudzież, w razie zgonu niewiasty podczas porodu, jeszcze przed 
wydaniem na świat dziecięcia,—płód z łona matki ma być koniecznie 
wydobytym przez lekarza, akuszera, lub w braku ich przez akuszerkę, 
z zachowaniem wszelkich przestrzeganych w tej mierze na żywej 
niewieście ostrożności, z uwagi, że taż może się znajdować w stanie 
pozornój śmierci.

art. 8. Dzieci nowo narodzone, bez wyraźnych objawień życia, 
nie mają być grzebane inaczej, jak po poświadczeniu rzeczywistości 
ich śmierci przez lekarza rządowego, lub wolno-praktykującego,— 
w braku takowych, przez akuszerkę lub nawet przez felczera, a w ostat
nich dwóch przypadkach, w obecności dwóch świadków.

Z czynności zaś tój spisywanym ma być także protokół.
art. 9. Od chwili zgonu aż do pogrzebania, ciało zmarłego nie 

powinno być zostawione bez odpowiedniego dozoru, i w obchodzeniu 
się z nićm nie należy dopuszczać nic takiego, coby mogło niewy
gasłe jeszcze życie stłumić i ocuceniu przeszkodzić.

II. Kodeoc lear gl. i  p> 1847 r.:
art. 543. Kto, przed upływem przepisanego w tym względzie 

czasu (trzech dni od przekonania się o zaszłej śmierci), odjąwszy 
przypadki prawem oznaczone, zmarłego pochowa, ulegnie: 

karze pieniężnej od jednego do pięćdziesięciu rubli: 
albo aresztowi od trzech dni do trzech tygodni, 

stosownie do okoliczności winę jego zwiększających lub zmniejsza
jących.

Gdyby zaś okazało się następnie, że pochowany przed upływem 
tego czasu człowiek zostawał w letargu lub w stanie pozornój śmierci 
i w skutek przedwczesnego pogrzebu umarł, winny, jeżeli jest Chrze
ścijańskiego wyznania,

oprócz kar powyżój oznaczonych, ulegnie też pokucie kościelnej, 
podług zarządzenia swej duchownej zwierzchności, 
art. 544. Kto, w przypadku gdy tego istniejące przepisy nie 

dozwalają, pochowa zmarłego przed odbyciem na jego ciele sądowo- 
lekarskiego obejrzenia, ulegnie:

karze pieniężnej od piętnastu do trzystu rubli; 
albo aresztowi od trzech tygodni do trzech miesięcy.
Jeżeliby to zaś nastąpiło w zamiarze zatarcia śladów zabójstwa, 

winny, podług okoliczności, ukaranym zostanie:
jako uczestnik popełnionego zabójstwa, lub je ukrywający,
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w myśl przepisów, w artykułach 128 i 131 niniejszego Kodexu 
objętych.

III. Uozp. Dyr. GŁ Prez. w K. li. S. 3 (15J Października 
1867 r. N. 12703. (Alitą K. P S. w przedm. prowad, alit st. 
cywil. Yol. VII).

Z powodu przedstawionej przez Konsystorz Ewangelicko-Augs- 
burgski w Królestwie Polskiem kwestyi co do napotykanych trudno
ści w spisywaniu aktów zejścia Ewangelików i przekonywaniu się 
osobistem o zaszłej ich śmierci, zwłaszcza, gdy ci częstokroć za
mieszkują w parafiach zbyt obszernych i po miejscach rozrzuconych 
oddzielne filiaty stanowiących, — kto mianowicie w takim razie 
i w jaki sposób ma się zająć spisaniem aktu zejścia?

W rozwiązaniu tej wątpliwości D. G. P. w K. R. S., w myśl 
przepisów art. 131 K. C. P. i ust. 2 Post. Kr. Nam. Kr. z d. 3 
Listopada 1825 r. przez odezwę z dnia 3 (15) Października 1861 r. 
N. 12,703, odpowiedział pomienionemu konsystorzowi: że jeżeli pa
rafia wyznania Ewangelickiego zbyt obszerna i rozrzucona znajduje 
się w blizkości z parafią katolicką, w takim razie akt stanu cywil
nego Ewangelika odbytym być powinien nie przed urzędnikiem sta
nu cywilnego parafii Ewangelickićj, którój pastor odlegle mieszka, 
ale raczćj przed urzędnikiem stanu cywilnego miejsca najbliższego 
zamieszkania zmarłego, a zatem przed proboszczem kościoła kato
lickiego, skoro ten leży bliżej, jak miejsce rezydencyi parafii ewan
gelickiej. Gdyby w podobnym przypadku znaleźli się katolicy wpo
śród parafii Ewangelickićj, to wzajemnie akt śmierci katolika mu' 
siałby być spisany przez pastora Ewangelickiego, jako urzędnika 
stanu cywilnego miejsca zamieszkania zmarłego, — a tak w pierw
szym, jak w drugim razie pozwolenie na pochowanie zwłok na 
właściwym każdemu wyznaniu cmentarzu wydać powinien ten urzę
dnik stanu cywilnego, który akt śmierci spisuje i o niej się prze
konywa.

Por. także odezwę K. R. S. do konsystorza E. A. w Kr. P. 
z d. 28 Kwietnia (10 Maja) 1867 r. za N. 13,273, przytoczoną pod 
art. 95 niniejszego Kodexu.

132 . W akcie zejścia wyrażonemi będą: imię, lub imio
na, nazwisko, powołanie, wiek i zamieszkanie osoby zmar
łej, dzień i godzina w której umarła; jeżeli żyła w stanie 
małżeńskim, wyrażonemi będą nadto, imię, lub imiona i na
zwiska, wiek, powołanie i zamieszkanie zeznających, a je 
żeli są krewnemi, stopień ich pokrewieństwa. Akt ten za
wierać będzie jeszcze, ile się dowiedzieć można, imiona, na
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zwiska, powołanie i zamieszkanie ojca i matki zmarłego 
i miejsce urodzenia jego.

133. Akt spisany będzie na zeznanie dwóch świadków, 
którzy ile możności z liczby najbliższych krewnych lub są
siadów być powinni.

Jeżeli osoba umarła nie w miejscu zamieszkania swego, 
świadkami będą, osoba u której śmierć zaszła, i jeden kre
wny zmarłego albo obcy.

134. W szpitalach albo w innych instytutach publi
cznych, w więzieniach lub w domach aresztu sądowego albo 
policyjnego, przełożony, dozorca, zawiadowca, lub gospo
darz takich domów w zwykłych księgach administracyjnych 
umieszczać będą, o każdej tamże znajdującej się osobie 
wiadomości w art. 132 żądane, a w przypadku nastąpionej 
śmierci, podadzą je przed pochowaniem zmarłego, utrzymu
jącemu księgi aktów stanu cywilnego, dla spisania aktu 
zejścia.

135. Akt zejścia ■wojskowych, gdy wojsko znajduje się za granicą kraju, 

spisanym "będzie na zeznanie trzech świadków.

136. Gdy się okażą poznaki gwałtownej śmierci, albo 
inne okoliczności podejrzenie o niej sprawujące, wtedy umar
ły pochowanym być nie może, póki urzędnik lub urzędnicy, do 
których podług prawa należy wyjaśnienie lica (corpus delicti), 
działań swych nie uskutecznią.

Obowiązkiem ich będzie zarazem zbierać wiadomości 
w art. 132 wyrażone, i takowe udzielić utrzymującemu księ
gi w miejscu gdzie śmierć zaszła, który podług tego akt zej
ścia sporządzi.
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0  karze za niedoniesienie utrzymującemu akta stanu cywilne
go o potrzebnych dla sporządzenia aktu okolicznościach nagłej 
śmierci,—zob. art. 917 kodexu kar gł. i p. z 1847 r., zamieszczony 
pod art. 98 niniejszego kod. cyw.

O karach za pochowanie zmarłego przed odbyciem na jego 
ciele sądowo - lekarskiego obejrzenia, w przypadkach, w których od
bycie tej czynności jest wymagane, — zob. art. 544 kodexu kar gł. 
i p. z 1847 r. zamieszczony w przypisie 2 do art. 131 niniejszego 
Kod. Cyw.

131. Pisarze Sądów karzących obowiązani są w dwu
dziestu czterech godzinach po wykonaniu wyroku na śmierć 
skazującego, udzielić utrzymującemu księgi w miejscu, 
w którem skazany śmierć poniósł, wiadomości w art. 132 
wyrażone, a podług których akt zejścia spisanym być po
winien.

138. We wszystkich wypadkach gwałtownej śmierci 
zaszłej w domach więzienia i aresztu, bądź sądowego, bądź 
policyjnego, albo śmierci poniesionej w skutku wyroku kar
nego, żadna wzmianka o tych okolicznościach czyniona nie 
będzie w akcie zejścia, który spisanym być winien prostym 
sposobem podług prawideł w art. 132 wyłuszczonych.

139. Gdyby księgi nie były utrzymywane, albo zni- 
szczonemi zostały, zaginęły, lub do nich akt wciągniętym 
nie był, albo wciągnięty zaginął, wydartym lub zniszczonym 
został, w takim razie zejście udowodnione być może, bądź 
przez dokumenta, bądź przez świadków.
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D Z I A Ł  Y.
O sprostowaniu altów stanu cywilnego.

140. Względem sprostowania aktu stanu cywilnego, Sąd Ziemski właściwy 

na żądanie stron interesowanych, za wysłuchaniem wniosków Prokuratora Królewskiego, 

stanowić będzie z wolnem do appellacyi odwołaniem się.

Oprócz stron, przez żądających sprostowania powołanych, może Sąd nakazać przy

w ołani innych jeszcze stron interesowanych, gdy uzna tego potrzebę.

141. Wyrok sprostowania nigdy użytym być nie może 
przeciw stronom interesowanym, które takowego nie żądały, 
lub które do sprawy przywołanemi nie były.

142. Wyrok sprostowania złożonym będzie do ksiąg aktów stanu cywilnego 

miejscowych, celem spisania w nich protokółu przyjęcia i uczynienia o tymże wyroku 

wzmianki na brzegu aktu poprawionego.

I. Ustawa post. rozm. w W. O. S. 19 Lutego 1875 r.:
art. 2. Podanie o sprostowanie aktu stanu cywilnego zaniesio- 

nćm będzie do sądu okręgowego, w jurysdykcyi którego utrzymują się 
księgi stanu cywilnego.

art. 3. Urząd publiczny może żądać sprostowania aktu stanu 
cywilnego tylko w takim razie, gdy sprostowanie takowe połączone 
jest z interesem rządowym.

art. 4. Od uznania sądu zależy zawezwać inne zainteressowane 
osoby, lub nakazać zwołanie rady familijnej przed wydaniem wyroku 
na skutek podania lub na przedstawienie prokuratora.

art. 5. Wyroki, nakazujące sprostowanie aktu stanu cywilnego, 
złożone będą urzędnikowi stanu cywilnego celem wpisania takowych 
do ksiąg, przez niego utrzymywanych i uczynienia o tćm wzmianki na 
marginesie aktu sprostowanego. Akt zaś taki nie może być nadal 
wydanym inaczej, jak z nakazanemi sprostowaniami, pod karą wyna
grodzenia wszelkich szkód i strat przez urzędnika, któryby je wydał.

art. 6. Przeciwko wyrokom sądu okręgowego dotyczącym spro
stowania aktów, mogą być zanoszone skargi incydentalne do izby są- 
dowćj, która Spór rozstrzygnie w sposób, wskazany w ustawie postępo
wania sądowego cywilnego.
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art. 7. Yfyroki na żądania sprostowania aktu stanu cywilnego 
wydawane będą po wysłuchaniu wniosków prokuratora.

II. Z powodu zdarzających się wypadków, że duchowni przeło
żeni parafij, powodowani prośbą stron interessowanych, na mocy ze
znań świadków czynili poprawki w aktach stanu cywilnego, pod ich 
dozorem zostających, K. R. S. W. i D. w skutek odniesienia się Kom- 
missyi Rządowej Sprawiedliwości, reskryptem z dnia 31 Lipca (12 
Sierpnia) 1848 r. N. 3756/25237, wydała ogólne rozporządzenie, 
kommunikowane wszystkim władzom dyecezalnym, aby utrzymujący 
księgi nietylko podobnych poprawek pod najsurowszą odpowiedzialno
ścią nie czynili, lecz aby informowali strony o sposobie pozyskania żą
danych sprostowań. (Pismo o aktach St. C. 1858 r., str. 93).

T Y T U Ł  Y.

O Małżeństwie.

A r ty k u ły  143—118, za w a rte  id  p ie rw s z y c h  czterech  

d zia ła ch  n in ie jszeyo  ty tu łu  u ch ylon e zo s ta ły  p r z e z  a r ty k u ł  

2 4 8  p r a w a  o M a łżeń stw ie  z  r . 1 8 3 6 .

D Z I A Ł  V.

0 wzajemnych Brawach i obowiązkach między małżonkami.
O D D Z I A Ł  I .

O prawach i obowiązkach między małżonkami ze wzglę
du na ich osoby.

A r ty k u ły  119—181 u ch ylon e na m o cy  a r ty k u łu  2 4 8  

p r a w a  o M a łżeń stw ie  z  r . 1 8 3 6 .

182. Żona nie może stawać w Sądzie bez upoważnie
nia męża, chociażby się trudniła kupiectwem publicznie,



K SIĘG A  I .  TY TU Ł 5 .  A R T . 1 8 2 — 1 8 5 . 101

i chociażby sprawa tyczyła się majątku, pod jej własną ad- 
ministracyą zostającego.

183. Upoważnienie od męża nie jest potrzebne, gdy 
żona pociągana jest do Sądu w materyi karnej.

184. Żona bez assystencyi męża, lub zezwolenia jego 
na piśmie, nie może:

1) Czynie darowizn lub nabywać tytułem darmym;
2) Alienować lub zaciągać zobowiązań co do majątku, 

który, podług praw lub umów między małżonkami zawar
tych, pod administracyą męża zostaje;

3) Alienować lub obciążać hypoteką nieruchomości swo
ich, nawet pod jej własną administracyą zostających.

Post. K. V. 7 (19) Lutego 1867 r. (Post. k . u . t . i x , str. 209).

W razie zeznania przez czasowo przebywające w Królestwie Pol- 
skiem mężatki ruskie, aktów' niemającycli za przedmiot majątków nie
ruchomych w Królestwie, lub w razie zeznania przez też mężatki rus- 
skie, stale w Królestwie zamieszkałe, aktów odnoszących się do mająt
ków nieruchomych w Cesarstwie, regenci w Królestwie Polskiem, 
obowiązani są, względem zdolności ruskich mężatek do zeznania tych 
aktów, kierować się obowiązującemi w tym przedmiocie prawami Ce
sarstwa.

185. Jeżeli mąż odmawia żonie upoważnienia do sta
wania w Sądzie, lub do zawarcia jakowego aktu, żona może 
ziipozwaó męża przed Sąd, w którego okręgu j ©st wspólne małzon- 
ków zamieszkanie. Sąd, wysłuchawszy męża, lub zaocznie, 
jeżeli ten przyzwoicie zapozwany nie stawa, może udzielić 
lub odmówić upoważnienia.

Ustawa post. rozm. w Warsz. O. S. 19 Lutego 1875 r.
art. 8. Kobieta zamężna, chcąc być upoważnioną do poszuki

wania praw swoich, wniesie podanie do sądu okręgowego miejsca za
mieszkania męża, a w razie zaginienia męża, do sądu okręgowego 
miejsca swego zamieszkania.
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art. 9. Zona bezwłasnowolnego, chcąc otrzymać upoważnienie, 
dołączy do podania swego kopiję wyroku pozbawienia własnej woli.

art. 10. Jeżeli kobieta zamężna wnosi podanie do sądu o upo
ważnienie z powodu odmówienia takowego przez męża, sąd wyda decy- 
zyę dozwalającą zapozwania tego ostatniego na dzień naznaczony, dla 
roztrząsania przyczyn jego odmówienia.

art. 11. Sąd, przekonawszy się o słuszności żądania kobiety za
mężnej, wyda decyzyę na upoważnienie; w razie zapozwania męża 
i stawienia się jego w dniu naznaczonym dozwala mu się złożyć obja
śnienia.

art. 12. Decyzya sądu okręgowego na upoważnienie kobiety 
zamężnej wydana bez wysłuchania objaśnień męża, z powodu niesta
wienia się takowego w dniu naznaczonym, nie będzie uważana za za
oczną i oppozycya przeciwko takowej nie jest dopuszczalną.

art. 13. Przeciwko decyzyi sądu okręgowego w sprawie o upo
ważnienie kobiety zamężnej może być zaniesiona skarga incydentalna 
do izby sądowej w sposób wskazany w ustawie postępowania sądowego 
cywilnego.

art. 14. W sprawach tego rodzaju prokuratorowie obowiązani 
czynić wnioski.

art. 15. W sposób wskazany w niniejszym rozdziale instruowane 
będą sprawy o upoważnienie żony do wytoczenia skargi o rozłączenie 
co do majątku na zasadzie artykułu 199-go Kodeksu cywilnego z ro
ku 1825.

186. Żona, trudniąca się publicznie kupiectwern, mo
że bez upoważnienia męża zaciągać zobowiązania tyczące się 
jej handlu.

Żona wtenczas tylko za trudniącą się publicznie handlem 
jest uważana, gdy prowadzi handel oddzielny od mężowskie
go, nie zaś, gdy tylko towary z handlu męża cząstkowo 
przedaje.

181. Wszelkie ogólne upoważnienie żony przez męża, 
chociażby nawet przez umowę małżeńską zawarowane zosta
ło, nie jest ważnem, chyba tylko co do zarządzenia jej ma
jątkiem.

188. Zona tylko, mąż, albo następcy po nich, mogą 
zarzucać nieważność z powodu braku prawnego upoważnię-
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nia, a to wtenczas tylko, gdy mąż, mając wiadomość o dzia
łaniu żony, ani wyraźnie, ani milczeniem, takowego działa
nia nie zatwierdził.

180. Żona może czynie' testament bez upoważnienia 
od męża.

190. Przepisom w Oddziale niniejszym zawartym nie 
można ubliżać przez umowy.

O D D Z I A Ł  II.

O prawach i obowiązkach między małżonkami ze względu na ich 
stosunki majątkowe w przypadku niezawarcia w  tej mierze umowy.

191. Stosunki majątkowe między małżonkami, o ile 
przez umowę urządzone nie są, ulegać będą następującym 
prawidłom.

192. Mąż przez ciąg trwającego małżeństwa zarządza 
majątkiem żony, i jemu, jako obowiązanemu ponosić cięża
ry małżeńskie, służy użytkowanie majątku żony. Przepisy 
ogólne o użytkowaniu stosują się do użytkowania mężowi 
służącego, z następująeemi wyjątkami:

1) Mąż nie będzie ograniczony w użytkowaniu, choćby 
się o spisanie inwentarza ruchomości i stanu nieruchomości 
żony nie postarał.

2) Nie jest obowiązany stawić rękojmi.
3) Nie jest mocen prawa użytkowania przedać łub in

nym sposobem zbywać.

193. Zarząd i użytkowanie męża rozciąga się nietyl- 
ko do tego, co żona w czasie zawarcia małżeństwa wniosła,
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ale i do tego co jej później przez spadek, przez darowiznę 
lub przez los przybędzie.

194. Jeżeli inwentarz majątku żony sporządzony nie 
był, wolno będzie stronom interessowanym prowadzić dowód 
na własność i wartość ruchomości, niemniej na były stan 
nieruchomości żony, przez środki prawem ogólnie dozwolone, 
a po skończonem użytkowaniu, nawet przez pisma domowe, 
przez świadków i domniemania bez różnicy przedmiotu, w po
trzebie zaś i przez wieść powszechną. Samo jednak przy
znanie męża nie stanowi dowodu dla żony przeciw jego wie
rzycielom.

195. Zarząd męża nie rozciąga się tak dalece, ahy 
mu wolno było bez zezwolenia żony własność jej jakimkol
wiek sposobem zbywać lub obciążać, kapitały podnosić, ukła
dy pojednawcze względem własności żony zawierać.

196. Sprawa tycząca się praw żony, nie może być 
przez męża, bez jej zezwolenia lub przypozwania, wytoczo
na. Sprawa takowa przez trzeciego nie może być rozpoczę
ta, jak przez zapozwanie obojga małżonków.

191. Kontrakt dzierżawy, lub najmu, przez męża sa
mego jako rządcę majątku żony zawarty, przedłużony lub 
odnowiony, nie obowiązuje żony lub jej następców na czas 
po ustaniu użytkowania męża, jeżeli zawarcie, przedłużenie 
lub odnowienie nastąpiło wcześniej jak rokiem przed termi
nem, od którego wykonanie ma się zaczynać, chybaby toż 
wykonanie za trwającego jeszcze użytkowania męża było 
zaczęte.
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198. Przecież i w tym razie gdy kontrakt jest obo
wiązującym, nie obowiązuje żony, lub jej następców, na 
czas dłuższy jak na lat trzy, które, jeżeli dzierżawa lub na
jem już rozpoczęte zostały, liczone będą od zaczęcia bądź 
pierwszego przeciągu trzechletniego, gdy ten jeszcze nie 
upłynął, bądź drugiego i tak następnie w tym sposobie, aże
by dzierżawcy lub najmującemu pozostało tylko prawo ukoń
czenia przeciągu trzechletniego bieżącego.

199. Jeżeli mąż źle się rządzi i przez to wystawia 
majątek żony na niebezpieczeństwo utraty, albo jeżeli przy
chody z majątku żony pochodzące, przez wierzycieli męża 
są tak dalece zajęte, iż mąż zostaje w niemożności przyzwo
itego opatrywania żony i dzieci w potrzeby życia, żona mo
że żądać u Sądu, aby mężowi przez wyrok odjęte były pra
wa, z mocy art. 192 i 193 jemu służące; dobrowolna zaś 
w tej mierze między małżonkami umowa jest nieważna.

3 0 0 . Żona, uzyskawszy wyrok prawomocny, stano
wiący odjęcie praw z mocy art. 192 i 193 mężowi służą
cych, mocna jest zarządzać swym majątkiem, lecz potrze
buje assystencyi lub zezwolenia męża, a gdyby odmówił, 
upoważnienia Sądu, do tych wszystkich czynności, do któ
rych przed wyrokiem, stosownie do przepisów art. 195 i 196, 
mąż zezwolenia jej potrzebował.

301. Do niej jako właścicielki wraca się użytkowanie 
jej majątku, z obowiązkiem przykładania się do wspólnych 
ciężarów małżeństwa w stosunku swojej i męża możności, 
a nawet ponoszenia ich całkowicie, gdyby mąż majątku, ani 
sposobu zarobku nie miał.
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202. Żona nie może zrzec się skutków wyroku odej
mującego mężowi prawa z mocy artykułów 192 i 193 jemu 
służące, jak tylko przez akt zeznany przed urzędem akto
wym, inaczej zrzeczenie się jej nie będzie ważne.

203 . Gdyby mąż nie dostarczał przyzwoitego utrzy
mania żony i dzieci, żona nie będzie mocna z tego powodu 
żądać odjęcia mężowi praw z mocy art. 192 i 193 służą
cych, lecz będzie mogła upomnieć się sądownie, o przyzwo
ite siebie i dzieci utrzymanie.

20 4 . Pożytki ze staranności i pracy żony pochodzą
ce, należą do męża, jako obowiązanego ponosić ciężary mał
żeńskie; zyski jednakże, jakie żona z dozwoleniem męża 
mieć może z oddzielnego handlu, przemysłu, kunsztu, pro- 
fessyi lub talentu, są jej wyłączną własnością, i wyjęte są od 
przepisów art. 192 i 193. W  tym przypadku stosują się 
do zysków żony przepisy, jakie w art. 213, 214, 215, 216 
i 217 co do przychodów z majątku żony są postanowione.

2 0 5 . Jeżeli mąż stał się odpowiedzialnym żonie, albo 
jeżeli przy nim należność jakowa dla żony pozostaje, naten
czas służy żonie, tak w ciągu trwającego małżeństwa, jako 
i po rozwiązaniu jego, niemniej następcom po niej, tytuł do 
hypoteki prawnej przeciw mężowi, która jednak od dnia wpi
sania dopiero skutek będzie miała, tudzież służy im pier
wszeństwo przed długami osobistemi, na całym jego rucho
mym i nieruchomym majątku.

2 0 6 . W taKowym przypadku żona, żądająca wpisa
nia prawnej hypoteki, nie potrzebuje assystencyi i zezwole
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nia męża, a nawet, będąc nieletnią, nie potrzebuje assysten- 
cyi kuratora.

O D D Z I A Ł  III.

Przepisy tyczące sił* umów co tło stosunków majątkowych między
małżonkami.

201. Umowy urządzające stosunki majątkowe między 
małżonkami, nie mogą być zawarte, jak przed obchodem 
małżeństwa przez akt przed urzędem aktowym sporządzony.

208 . Umowy takowe nie będą ważne, jeżeli w akcie 
cywilnym małżeństwa, stosownie do art. 120, pod Nr. 9, 
nie będą objawione przez wymienienie daty i miejsca ich 
zawarcia, oraz Urzędu aktowego, przed którym zawarte 
zostały.

Rozp. K. B. 8. W. 1). i  O. P. U  (26) Lutego 1839 r. 
N r. 1702.— K. B . S. 16 (28) t. m. i  r. Nr. 217i\

Z powodu przepisów zawartych w art. 120 ust. 9, art. 207 i 208 
K. C. P., oraz w art. 58 ust. 6 . . prawa o małż. z r. 1836, wszyscy 
duchowni i inne osoby, akta stanu cywilnego utrzymujące, obowiązane 
są, przystępując do spisania aktu małżeństwa, zapytywać się stron wy
raźnie, czyli zawarły umowę przedślubną, kiedy i przed którym rejen
tem, tudzież obowiązane są przed zawarciem małżeństwa ostrzegać 
strony o skutkach nieobjawienia umowy w akcie małżeństwa, przepi
sem art. 208 K. C. P. zagrożonych, jak niemniej ciąży ich obowiązek 
czynione zeznanie tychże stron co do umów przedślubnych w samychże 
aktach zamieszczać; a Prokuratorowie Trybunałów powinni na po
wyższe przepisy prawa zwracać uwagę wszystkich Rejentów gu- 
bernialnych i okręgowych, zarazem polecić tymże, iżby przyjmując 
umowy przedślubne osób w związki małżeńskie wchodzących, nie tylko 
podobne ostrzeżenia o przepisie art. 208 K. C. P. czynili, ale nadto w sa
mych umowach domieszczali warunek objawienia takowych umów 
w akcie małżeństwa. (Zaw. T. I., str. 189).

20 9 . Po nastąpionym obchodzie małżeństwa umowy 
przedślubne zmieniane być nie mogą.
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210. Gdy małżonkowi« co do stołu i łoża na czas nie
ograniczony rozłączeni, odstępują od takowego rozłączenia,
wołno im, przed otrzymanem przyzwoleniem właściwego Sądu Cywilnego; lirZą-
dzić stosunki majątkowe na przyszłość przez umowę przed 
urzędem aktowym zawartą. Gdyby zaś umowy takowej nie 
zawarli, albo zawartej w protokóle z powodu odstąpienia od 
rozłączenia w aktach stanu cywilnego spisanym stosownie do 
art. 208 nie objawili, w takim razie stosunki majątkowe bę
dą między niemi te same na przyszłość, jakie były przed 
rozłączeniem.

por. art. 229 pr. o małż. z r. 1836.

211. Małoletni zdolny do zawarcia małżeństwa, zdol
nym jest także zawrzeć umowę przedślubną i w niej przyjąć 
na siebie wszelkie zobowiązania, a nawet czynić darowizny, 
tak jakby był pełnoletnim; lecz umowa powinna być zawartą 
w assystencyi osób, których zezwolenie na małżeństwo jest 
potrzebne.

212. Do majątku, któryby się małżonkom, lub jedne
mu z nich, przed lub po zawarciu małżeństwa, przez spadek, 
lub darowiznę dostał, umowy przedślubne, albo, w braku 
ich, przepisy prawne Oddziału 2, o tyle się tylko stosują, 
o ile spadkodawca lub darujący odmiennych warunków nie 
przepisał.

213. Gdy dla żony zastrzeżone jest użytkowanie jej 
majątku, a nie jest oznaczono jak dalece do wspólnych cię
żarów małżeństwa przykładać się ma, natenczas żona obo
wiązaną będzie ponosić je w stosunku, jaki art. 201 jest 
przepisany.
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214. Jeżeli w przypadku zastrzeżonego dla żony za
rządu jej majątkiem, mąż zarządza tymże z wyraźnego jej 
umocowania, pod warunkiem składania rachunku z przycho
dów, natenczas mąż tak uważany będzie, jak  każdy inny 
pełnomocnik.

215. Jeżeli zaś mąż zarządza majątkiem żony z wy
raźnego jej umocowania, lecz bez warunku składania rachun
ku z przychodów, albo jeżeli zarządza i przychody pobiera 
bez umocowania żony lecz oraz bez jej sprzeciwiania się, na
tenczas, przy rozwiązaniu, małżeństwa, lub na żądanie żony, 
tylko przychody w czasie rozwiązania małżeństwa lub żąda
nia żony jeszcze istniejące, oddać' jest winien, spotrzebowa- 
nych zaś zwracać, i z nich rachunku zdawać nie jest obo
wiązany.

216. Gdyby mąż, mimo sprzeciwiania się żony, ma
jątkiem jej zarządzał i przychody pobierał, powinien zdać 
rachunek z przychodów nietylko istniejących, ale i spotrze- 
bowanych.

211. Jeżeli wątpliwość zachodzi względem dorobku 
czyli od żony pochodzi, domniemanie jest za tem, że jest 
dorobkiem męża. Bielizna, odzież i sprzęty kobiece, do 
użytku żony służące, choćby przez męża sprawione były, 
uważają się zawsze za własność żony.

218. Gdy zastrzeżono jest, aby nieruchomości żony, 
nawet za zezwoleniem męża zbywane nie były, zastrzeżenie 
takowe nie może się ściągać do przypadków następującemi 
artykułami objętych.
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819. Żona za zezwoleniem męża, a gdyby nie zezwo
lił, za upoważnieniem Sądu, może czynie udział z nierucho
mości dzieciom, któreby miała z poprzedniego małżeństwa; 
lecz, jeżeli mężowi służy użytkowanie, a żona tylko od Są
du ma upoważnienie, w takim razie, mąż zostaje przy użyt
kowaniu, bez uszczerbku jednak alimentów, któreby się dzie
cku udział biorącemu należały.

880. Żona może także dzieciom wspólnym czynie 
udział z nieruchomości swoich za zezwoleniem męża, prze
ciw którego woli Sąd upoważnienia dae nie jest mocen.

881. Nieruchomości żony, względem których zastrze
żono, aby, nawet za zezwoleniem męża, zbywane nie były, 
nie mogą także byc i obciążane, chybaby wolność obciąża
nia wyraźnie była zachowana. Lecz jak zastrzeżenie nie- 
zbywania, tak i niemożność obciążania, nie rozciąga się do 
przypadków art. 219 i 220 objętych.

888. Gdy zastrzeżono jest, aby kapitały hypotekowa- 
ne, do żony należące, nawet za zezwoleniem męża podno
szone i zbywane nie były, prawidła względem nieruchomo
ści, w art. 219, 220 i 221 zawarte, stosować się będą do 
tychże kapitałów.

883. Zastrzeżenie co do kapitałów hypotekowanych, 
o którem w art. 222 jest mowa, nie odejmuje wolności mał
żonkom podnoszenia lub zbywania tychże kapitałów za po- 
przedniem zabezpieczeniem hypotecznem, za uznaniem tako
wego zabezpieczenia przez Sąd za dostateczne, i za uzyska- 
nem od tegoż Sądu upoważnieniem.
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224. Dopóki warunki art. 223 objęte, dopełnionemi 
nie będą, dłużnik może złożyć kapitał hypotekowany do de
pozytu sądowego, i nawzajem małżonkowie mają prawo żą
dać od dłużnika takowego złożenia.

por. przypis do art. 1259 Kod. Napoleona.

225. Zastrzeżenia, o których w art. 218 i 222 jest 
mowa, mają być tak na żądanie żony nawet bez zezwolenia 
męża, jako i na żądanie innych stron interessowanych, przy
jęte do hypoteki tych nieruchomości i kapitałów, których się 
też zastrzeżenia tyczą, lecz rozciągać nie będą swych skut
ków do praw, przed wniesieniem zastrzeżenia do hypoteki, 
przez trzeciego dobrą wiarą nabytych.

226. Gdy zastrzeżona jest wspólność między małżon
kami, takowa rozciąga się do wszelkiego majątku teraźniej
szego i przyszłego, jeżeli przeciwna wola czyniącego lub czy
niących zastrzeżenie dowiedziona nie będzie.

221. Wspólność między małżonkami rozumie się 
dopiero na przypadek śmierci, jeżeli inaczej zastrzeżona 
nie jest.

Po śmierci dopiero jednego ze współmałżonków, drugi 
przy życiu pozostały staje się właścicielem połowy majątku, 
wzajemnie wspólności podlegającego, w dniu śmierci znaj
dującego się.

228. Za życia małżonków, wspólność ten tylko ma 
skutek, że mąż połowy swoich nieruchomości i kapitałów 
hypotekowanych, do wspólności należących, bez zezwolenia 
żony, a żona połowy swoich takichże nieruchomości i kapi
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tałów, bez zezwolenia męża, nawet za upoważnieniem Sądu, 
ani zbywać, ani obciążać' nie może.

229. Zastrzeżenie wspólnos'ci ma być na żądanie mę
ża, lub żony nawet bez zezwolenia męża, albo na żądanie 
innych stron interessowanych, przyjęte do hypoteki tych 
nieruchomości i kapitałów hypotekowanych, które do wspól- 
nos'ci należą.

Przyjęcie takowe, podobnie jak w art. 225, prawom 
trzeciego nie ubliża.

230 . Gdy między małżonkami jest wspólność majątku 
na przypadek śmierci, a żona męża przeżyje, służy jej wy
bór albo przyjąć wspólność, albo się jej zrzec.

W razie przyjęcia, długi obustronne potrącone będą 
z ogółu majątku wspólności podlegającego, a massa czysta 
podzieloną zostanie na dwie równe części.

W razie zrzeczenia się, żona odbierze swój własny ma
jątek, tak jakby wspólność wcale zastrzeżoną nie była; lecz 
majątek męża nie będzie odpowiedzialnym za długi żony, 
i żona nie będzie mogła korzystać z praw, w Oddziale na
stępnym oznaczonych.

Ust. post. rozm. w Warsz. OJcr. Sąd. 19 Lutego 1875 r.
art. 111. Współmałżonek, zrzekający się wspólności, lub spad

kobierca zrzekający się spadku, zawiadamiają o tern właściwy sąd, 
podług ogólnych przepisów o właściwości sądu stosownie do rodzaju 
i wartości majątku. Zawiadomienie to wpisuje się w księgę porządkiem 
ustanowionym przez artykuł 784 Kodeksu cywilnego.
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O D D Z I A Ł  IV.
O prawach małżonka przy życiu pozostałego cło majątku współ

małżonka zmarłego.

231. Jeżeli małżonkowie przez umowę przedślubną, 
lub przez umowę w art. 210 przewidzianą, nie postanowili, 
jakie prawa ma mieć małżonek przy życiu pozostały do ma
jątku współmałżonka zmarłego, natenczas służyć będą pra
widła następujące.

232. Małżonkowi przy życiu pozostałemu należy się 
po współmałżonku zmarłym część spadku, równa części, ja 
ka na każde dziecko przypada, licząc pozostałego małżonka 
przy podziale spadku za jedno dziecko i zostawiając onemuż 
wybór między częściami.

Część na małżonka przypadła służyć mu tylko będzie do 
użytkowania dożywotniego.

233. Jeżeli dzieci nie ma, a znajdują się krewni 
zmarłego małżonka, aż do stopnia czwartego włącznie, pozo
stały współmałżonek mieć będzie czwartą część spadku na 
własność. Gdyby zaś i do tego stopnia krewnych nie było, 
połowa spadku prawem własności do pozostałego małżonka 
należeć będzie.

W  jakim przypadku cały majątek po zmarłym małżon
ku przechodzi na własność do pozostałego przy życiu współ
małżonka, przepisanem jest w Tytule o spadkach.

234. Przepisy o powrotach czyli komportacyi, stosują 
się także do pozostałego przy życiu współmałżonka w przy
padkach art. 232 i 233 oznaczonych.

8



114 KOD EX  CY W ILN Y  K R. P O L .

Małżonek, w skutku tychże przepisów komportujący do 
massy rzecz prawem własności pozyskaną, nie utrącą wła
sności tejże rzeczy, komportuje ją  tylko dla ustanowienia 
części majątku, do użytkowania dożywotniego łub na wła
sność służyć mu mającej.

235. Małżonek nie może czynić szczodrobliwości przez 
akta między żyjącemi, albo przez testament, któremiby pra
wo współmałżonka przy życiu pozostałego, w art. 232 i 233 
oznaczone, więcej jak o połowę ograniczonem zostało.

D Z I A Ł  IV.

0 oliowiązŁacŁ z małżeństwa w y f l i ia j p f t
236 . Dziecię nosi nazwisko ojca.

por. art. 26 i ostatni punkt art. 46 Kodexu kar gł. i p. z 1847 r. 
zamieszczone pod art. 212 pr. o małż. z r. 1836.

2 3 1 . Małżonkowie, przez samo zawarcie małżeństwa, 
biorą na siebie wspólny obowiązek żywienia, utrzymywania 
i wychowania dzieci swoich.

Jednak ani ojciec, ani matka, nie są obowiązani za ży
cia odstępować dzieciom majątku swego.

238. Dzieci obowiązane są dawać alimenta rodzicom 
i innym wstępnym w potrzebie zostającym.

Kodex Jcar gł. i  p . z r. 1847:
art. 1087. Dzieci, któreby, mając dostateczne do tego środki, 

odmawiały rodzicom pożywienia, odzieży, lub w ogóle niezbędnych ali
mentów, ulegną, na zaskarżenie rodziców:
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aresztowi od siedmiu dni do trzech miesięcy; 
albo osadzeniu w wieży od trzech miesięcy do roku jednego, 

stosownie do okoliczności winę ich zwiększających lub zmniejsza' 
jących.

Należne od nich rodzicom alimenta przez sąd oznaczone zostaną 
i, jeżeli postanowienie jego w tym względzie nie będzie ściśle wykona- 
nem, winni skazani będą:

na surowszą z kar, niniejszym artykułem oznaczonych..
W art. 41 Ust. przech. do Kodexu kar gł. i p. z r. 1847 posta

nowiono:
„ . . . alimenta rodzicom od dzieci przynależne, o jakich jest 

mowa w art. 1087 tegoż kodexu, oznaczają sądy cywilne. *)“

*) Sądy okręgowe, — zob. art. 237 post. o zast. U. S. 1864 
r. do Warsz. Okr. Sąd.

2 3 9 . Podobnież zięciowie i synowe powinni w takimże 
przypadku dawać alimenta rodzicom żon swoich i mężów; 
ale obowiązek ten ustaje;

1) Gdy matka męża lub żony weszła w nowe związki 
małżeńskie.

2) Gdy ten z małżonków, przez którego powinowactwo 
zaszło, i dzieci z ich małżeństwa zrodzone, nie żyją.

240 . Obowiązki z przepisów art. 238 i 239 wynika
jące, są wzajemne.

241. Obowiązek krewnych jest bliższym aniżeli po
winowatych. Między krewnemi, bliższy jest obowiązek bliż
szych co do stopnia, a między równie bliskiemi co do sto
pnia, bliższy wstępnych aniżeli zstępnych.

Krewni i powinowaci, dalszy obowiązek mający, wten
czas tylko do dawania alimentów są obowiązani, gdy krewni 
i powinowaci, bliżej obowiązani, w niemożności zostają.

242. Alimenta dostarczane byc powinny tylko w sto
sunku do potrzeb osób, prawo do nich mających, i w sto
sunku do majątku obowiązanych je dawać.
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2 4 3 . Gdy albo dający albo pobierający alimenta do 
takiego przyjdzie stanu, że albo tamten nie będzie w mo
żności dawania; albo ten nie będzie ich całkiem lub w części 
potrzebował, natenczas zniesienie lub zmniejszenie obowiązku 
tego żądane być może.

244 . Jeżeli osoba do dawania alimentów obowiązana 
usprawiedliwia, że nie jest w stanie płacenia pensyi alimen- 
tarnej, Sąd, po rozpoznaniu stanu rzeczy, może jej naka
zać, ażeby osobę, której się alimenta należą, do siebie na 
mieszkanie przyjęła, onę żywiła i utrzymywała.

2 4 5 . Sąd postanowi również, czyli ojciec lub matka, 
ofiarując przyjąć do swego mieszkania, żywić i utrzymywać 
dziecię, któremu się alimenta należą, mają być w tym przy
padku wolni od płacenia pensyi alimentarnej.
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T Y T U Ł  VI.

O nieważności małżeństwa, o rozwiązaniu małżeństwa 
ważnie zawartego i rozłączeniu co do stołu i łoża, tu

dzież o skutkach cywilnych ztąd wynikających.

A r ty k u ły  2 4 6 — 259, za w a rte  w  p ie rw szy c h  dicóch  

d z ia ła ch  n in ie jszeyo  ty tu łu , u ch ylon e  z o s ta ły  p r z e z  a r ty k u ł  

2 4 8  P ra w u  o M a łżeń stw ie  z  r . 1 8 3 6 .

D Z I A Ł  III.

0 s №  nieważności małżeństwa i o s M M  rozwodu albo rozłączenia.
260 . Uznanie małżeństwa za nieważne nie niszczy 

przecież wynikłych z niego skutków cywilnych, tak wzglę
dem małżonków, jako też względem dzieci, jeżeli małżeń
stwo zawarte było w dobrej wierze.

TJstawa post. sąd. cyw. 1861 r.
art. 1337. Do rozpoznania sądów cywilnych należeć będą spra

wy, dotyczące praw prywatnych, bądź osobistych, bądź majątkowych, 
samym małżonkom lub dzieciom w małżeństwie spłodzonym służących 
i z istnieniem prawnego związku małżeńskiego ściśle złączonych, 
(art. 1340).

Post. o zast. ust. sąd. 1861 r. do Warsz. OTcr. Sąd.
art. 231. Niezależnie od spraw, wymienionych w artykule 

1337 ustawy postępowania sądowego cywilnego, do rozpoznania 
sądów cywilnych należeć będą sprawy o nieważności małżeństw
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i o rozwodzie osób tych wyznań, do których stosuje się rozdział 
V prawa o małżeństwie z 1836 roku. Postępowanie w tych 
sprawach ulegać będzie prawidłom w powołanym rozdziale za • 
mieszczonym.

(W uzup. art. 1337 i w zamian art. 1340).

art. 1338. Postępowanie w sprawie małżeńskiej, zawieszone 
będzie w sądzie cywilnym, jeżeli w toku sprawy nastręczą się okolicz
ności należące do rozpoznania sądu duchownego, i jeżeli bez rozstrzy- 
gnienia ich sąd cywilny nie będzie mógł zawyrokować względem sa
mego powództwa, o czem strony zawiadomione zostaną.

Post. o zast. ust. sąd. 1864 do Warsz. OJcr. Sąd.
art. 232. Postępowanie w sprawie o skutkach cywilnych 

małżeństwa zawieszone będzie, jeżeli w toku sprawy nastręczą 
się okoliczności, które dotycząc właściwie zawarcia małżeństwa, 
należą do rozpoznania sądu duchownego lub ulegają postępowa
niu, wskazanemu w artykule 231 postanowienia niniejszego, i je
żeli bez rozstrzygnięcia tych okoliczności, nie może nastąpić za
wyrokowanie w rzeczonój sprawie, o czem strony zawiadomione 
zostaną.

(W zamian art. 1338).

art. 1389. Sprawy o dochodzenie praw połączonych ze związ
kiem małżeńskim, wytaczane będą przed sąd okręgowy zamieszkania 
pozwanego; jeżeli zaś pozwanego nie będzie, to przed sąd zamieszka
nia powoda (art. 1344 i 1345).

art. 1340. Po upływie dwóch łat od daty śmierci jednego z małżonków, tak 
małżonek przy życiu pozostały, jako też i dzieci w małżeństwie spłodzone, utracą 
możność dochodzenia osobistych praw cywilnych, z małżeństwem połączonych.

Uwaga. Zasada, wyrażona w artykule powyższym, nie będzie stosowaną 
ani do małżeństw zawartych przed szóstym Lutego 1850 roku, ani do dzieci z mał
żeństw tych spłodzonych.

por. art. 231 post. o zast. ust. sąd. 1864 r. do Warsz. Okr. 
Sąd. wyżój pomieszczony.
art. 1341. Co do wypisów z metrycznych i innych ksiąg du

chownych, mających być pokładanemi w sprawach podobnych, przepi
sy artykułów 452 i 453, będą miały zastosowanie.

Post. o zast. ust. sąd. 1864 r. do Warsz. Okr. Sąd.
art. 233. Przepis artykułu 1341 ustawy postępowania 

sądowego cywilnego stosuje się i do pokładania w sprawie wypi
sów z ksiąg stanu cywilnego.

(W uzup. art. 1341).

art. 1342. Porównanie i sprawdzenie pokładanych przez strony 
dokumentów, z księgami metryk utrzymywanemi przez władze du
chowne, dopełnione będzie przez jednego z członków sądu, w obecno
ści stron i w miejscu zachowania tychże ksiąg (art. 535).
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Tost. o zast. ust. sąd. 186Ł r. do Warsz. OJcr. Sąd.
art. 234. Porównanie i sprawdzenie pokładanych przez 

strony dokumentów z księgami stanu cywilnego odbywać się bę
dzie w sposób, wskazany w artykule 1342 ustawy postępowania 
sądowego cywilnego.

(W iiziip. art. 1342).

art. 1343. Wyroki wydawane będą po wysłuchaniu wniosków 
prokuratora (art. 343 ust. 7).

art. 1344. Prokurator obowiązany będzie zebrać odpowiednie 
dowody ku odparciu niewłaściwych żądań powoda w tych sprawach, 
w których nie będzie pozwanego.

art. 1345. W sprawach artykułem poprzedzającym określonych, 
prokuratorowi służyć będzie prawo zakładania appellacyi od wyroków 
sądowych, na zasadzie ogólnych przepisów, o zakładaniu appellacyi 
przez osoby prywatne.

261. Jeżeli dobra wiara z jednej tylko była strony, 
skutki cywilne małżeństwa, jej tylko i dzieciom z tegoż mał
żeństwa spłodzonym służą.

262. Co się tyczy stosunków majątkowych między 
małżonkami, jeżeli oboje byli w złej wierze, uznanie mał
żeństwa za nieważne pociąga względem nich unieważnienie 
wszelkich prawnych i umownych stosunków majątkowych, 
tak, jakby małżeństwo rzeczywiście nigdy nie istniało. Mąż 
jednak nie jest obowiązany zdać rachunku z przychodów, 
które jako użytkujący pobierał, i nawzajem nie ma prawa 
żądać zwrotu kosztów na utrzymanie żony łożonych.

263. Jeżeli oboje małżonkowie byli w dobrej wierze, 
uznanie małżeństwa za nieważne nieznosi praw i korzyści 
dla każdego z małżonków z prawa lub z umowy już wyni
kłych, które tak są uważane, jakby małżeństwo do chwili 
unieważnienia prawnie istniało. Prawa zaś i korzyści nadal, 
a mianowicie na przypadek śmierci, wyniknąć dopiero ma
jące, tak prawne jako i umówione, ustają.
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264 . Jeżeli jedno z małżonków było w dobrej a dru
gie w złej wierze, uznanie małżeństwa za nieważne nie zno
si względem małżonka dobrej wiary praw i korzyści z pra
wa lub z umowy już wynikłych. Przeciwnie małżonek złej 
wiary takowe traci; jednak mąż złej wiary nie jest obowią
zany zdać rachunku z przychodów, które jako użytkujący 
pobierał, a żona złej wiary nie jest obowiązaną zwrócić 
kosztów na jej utrzymywanie łożonych.

Nadto małżonek dobrej wiary zachowuje wszelkie ko
rzyści przyszłe, tak zawisłe od warunku zawieszającego gdy 
się ten ziści, jako też na przypadek śmierci z prawa lub 
z umowy wyniknąć mające, tak jakby małżonek złej wiary 
w chwili unieważnienia małżeństwa był umarł. Korzyści je 
dnak na przypadek śmierci wyniknąć mające, nie mogą 
w większej ilości być żądane, jak połowa majątku małżonka 
złój wiary wynosi.

265 . Jeżeli, w razie uznania małżeństwa za nieważne, 
małżonek dobrej wiary nie ma sposobu utrzymania się, mo
że Sąd wyznaczyć mu od drugiego małżonka, czy tenże 
w dobrej lub złej był wierze, alimenta, mając wzgląd na 
istotną potrzebę pierwszego, oraz na możność drugiego, i za
chowując przepis arł, 243.

266 . Gdy małżeństwo przez rozwód jest rozwiązane, 
korzyści przyszłe trwają tylko w tym przypadku, gdy jeden 
małżonek jest winny, a drugi niewinny, w którym to razie 
niewinny zachowuje także korzyści przyszłe, jakie, podług 
art. 264, od małżonka złej wiary małżonkowi dobrej wiary 
należą.
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Korzyści przed rozwodem, przez jednego małżonka dru
giemu tytułem darmym nadane, traci tyłko małżonek winny, 
gdy drugi jest niewinny.

Nadto małżonkowi niewinnemu może Sąd stosownie do 
art. 265 wyznaczyć alimenta od drugiego małżonka, bez 
różnicy, czy tenże drugi jest winny lub niewinny.

2 6 1?. Rozłączenie co do stołu i łoża na czas nieogra
niczony pociąga za sobą wszelkie skutki cywilne rozwodu.

2 0 8 . Gdy małżonkowie co do stołu i łoża na czas 
nieograniczony rozłączeni, odstępując od takowego rozłą
czenia, Zyskują na to przyzwolenie właściwego Sądu Cywilnego, małŻen-
stwo w swych skutkach cywilnych uważa się jakoby na no
wo zawarte od dnia tegoż przyzwolenia.

Co do stosunków majątkowych służą przepisy art. 210. 
por. art. 74 i 229 pr. o małż. z r. 1836.

269 . Rozłączenie co do stołu i łoża do pewnego cza
su ograniczone, nie znosi żadnych cywilnych małżeństwa 
skutków, ale środki temczasowo zaradcze, jakie w Dziale 
II niniejszego Tytułu *) są postanowione, znajdują miejsce 
aż do upłynienia czasu, do którego rozłączenie wyrzeczone 
zostało, albo do chwili odstąpienia od niego dobrowolnie.

*) Dział II niniejszego Tytułu uchylony został przez art. 248 Prawa 
o Małżeństwie z r. 1836.--Działowi temu odpowiadają artykuły 217—222 
wspoinnionego prawa o Małżeństwie.

210. Tak rozwód, jako i rozłączenie co do stołu i ło
ża na czas nieograniczony, nie pozbawiają dzieci z małżeń
stwa tego zrodzonych żadnej korzyści, bądź samem prawem, 
bądź też przez umowę małżeńską rodziców im nadanej. Je
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dnak praw takowych dzieci w takim tylko sposobie i pod 
takiemi warunkami używać będą, w jakim i pod jakiemiby 
używali, gdyby nie było rozwodu lub rozłączenia.

271. m u l o n y  p r ze z  a rt. 2 4 8  p ra w a  o m a łżeń stw ie  

z  r . 1 8 3 6 .

T Y T U Ł  VII.

O wywodzie rodu.

D Z I A Ł  I.

0 ńzieciacli prawych czyli spMzonycli w małżeństwie.

272. Mąż jest ojcem dziecięcia poczętego w czasie 
małżeństwa.

Może jednak nie przyznać dziecka, skoro dowiedzie, że 
przez ciąg czasu od trzechsetnego szóstego do sto ośmdzie- 
siątego dnia przed urodzeniem tegoż dziecka, w fizycznem 
znajdował się niepodobieństwie obcowania z żoną.

273. Mąż nie może nie przyznać dziecka z powodu 
niemocy płodzenia.

1814. Dziecię przed dniem setnym osmdziesiątym od 
zawarcia małżeństwa urodzone, nie może być nie przyznane 
przez męża w przypadkach następujących:

1) Jeżeli przed małżeństwem wiedział o ciąży.
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2) Jeżeli przy spisaniu aktu urodzenia byl obecny i akt 
ten przez niego podpisany został, albo zawiera wzmiankę, że 
podpisać nie umie.

3) Jeżeli dziecię jest niezdolne życia.

215. Prawość dziecka urodzonego po trzechset sze
ściu dniach od rozwiązania małżeństwa rodziców, zaprzeczo
na być może.

216. W wszelkich przypadkach, w których mężowi 
dozwolone jest zaprzeczenie prawości dziecka, zaprzeczenie 
to nastąpić powinno w miesiąc, jeżeli mąż znajduje się 
w miejscu urodzenia jego.

Na przypadek nieobecności w tymże czasie, we dwa 
miesiące po powrocie. Gdy zaś tajono przed nim urodzenie 
dziecięcia, we dwa miesiące po odkrytym podstępie.

211. Jeżeli mąż, przed oświadczeniem zaprzeczenia, 
ale jeszcze w biegu czasu prawem w tej mierze zakreślo
nego, umarł, następcom po nim służyć będą dwa miesiące 
do zaprzeczenia prawości dziecka, rachując od czasu, w któ
rym toż dziecko weszło w posiadanie majątku męża matki, 
albo od czasu, w którymby wzruszało takież posiadanie za
stępców po nim.

218. Każdy akt zasądowy zawierający nieprzyznanie 
dziecka ze strony męża albo jego następców, uważany bę
dzie za niebyły, jeżeli w ciągu miesiąca od jego daty popar
tym nie będzie zapozwaniem przed Sąd opiekuna w tym celu 
dziecku przydanego, a oraz i matki, aby ta rozprawie obe
cną była.
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Post. o zast. ust. sąd. 1864 r. do Warsz. OTcr. Sąd.
art. 235. Postępowanie w sprawach o prawość rodu odbywać 

się będzie na zasadzie przepisów ogólnych z wyjątkami, artykułami 
272—278 kodexu cywilnego z r. 1825 objętymi.

(yr zamian art. 1346—1353 ust. post. cywil. 1864 r.

D Z I A Ł  II.

0 (IOWOM rota dzieci prawych.
2 1 9 . Pochodzenie dzieci prawych dowodzi się przez 

akta urodzenia w księgi aktów stanu cywilnego wpisane.
Post. o zast. ust. sąd. 1864 r. do Warsz. Olcr. Sąd.
art. 236. Za dowód urodzenia z małżeństwa prawego, służyć

będą oprócz metryk, wydawanych przez władze duchowne (art. 1354
ust. post. sąd. cyw.), wszelkie akta i okoliczności, wymienione w arty
kułach 279—290 Kodexu cywilnego z 1825 r.

280. W niedostatku tego dowodu dostatecznem będzie 
ciągłe posiadanie stanu dziecka prawego.

281. Posiadanie stanu dowodzi się przez dostateczne 
połączenie się czynów wskazujących stosunek pochodzenia 
i pokrewieństwa między osobą a familią, do której ta oso
ba mieni się być należącą.

Główniejsze z tych czynów są:
Że osoba nosiła zawsze imię ojca, do którego mieni się 

być należącą;
Że ojciec postępował z nią jak z własnem dziecięciem;
Że jako ojciec, łożył na jej wychowanie, utrzymanie 

i postanowienie;
Że w towarzystwie ciągle za taką uważaną była;
Że za taką uznawała ją  familia.
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2 8 2 . Nikt nie może odwoływać się do stanu któryby 
aktowi urodzenia jego i posiadaniu z tymże aktem zgodnemu 
był przeciwny, i nawzajem nie może nikt zaprzeczać stanu 
temu, który ma posiadanie z aktem urodzenia swego zgodne.

283. Gdyby na akcie urodzenia i na posiadaniu cią
giem zbywało, albo gdyby dziecko wpisane było bądź pod 
fałszywemi nazwiskami, bądź jakoby zrodzone z ojca i mat
ki nieznanych; dowód pochodzenia jego może być przez 
świadków wyprowadzony. Jednakże dowód takowy dopu
szczony być może tylko wtenczas, gdy się znajduje począ
tek dowodu na piśmie, albo gdy zachodzą domniemania lub 
istnieją ślady, z czynów już wówczas niewątpliwych wyni
kające, a które, dla swej ważności, dozwolenie tegoż do
wodu koniecznie wskazują.

I. Co d o  d o w o d u  p o c h o d z e n i a  z p r z o d k ó w  
s z l a c h e c t w e m  d z i e d z i c z n ó m  z a s z c z y c a j ą c y c h  
s i ę.

Itozp. K  R. S. 19 (31) Marca 1847 r. N. 3725.
Na zapytanie jak należy tłómaczyć i zastosowywać przepisy art. 

280, 283 i 284 K. C. P. do przypadków, w których Sądy nie z wzaje- 
mnój między stronami rozprawy, ale jednostronnie z illacyjnego reje
stru, dopuszczają wysłuchania świadków na wsparcie pochodzenia 
z przodków szlachectwem dziedzicznóm zaszczycających się, lub sto
sunku pokrewieństwa z domem osób już wylegitymowane szlachectwo 
mających, K. R. S. oświadczyła Prokuratorom Trybunałów, że dopóki 
prawodawstwo nie wskaże stalszych i ściślejszych prawideł względem 
dowodów legitymacyi stanu osób do użytku w Heroldyi mających po
służyć, w braku zwyczajnych i formalnych aktów dopóty jest obowiąz
kiem Prokuratora w duchu art. 42 K. C. P. czuwać nad prawami osób 
nieobecnych stron interessowanych i zastosowywać takie przepisy pra
wa, które bliżój do przypadku odnosić się dają, to jest art. 114,115 
i 122 K. C. P.

Niemożność złożenia aktu urodzenia niepociąga za sobą tego 
bezwarunkowego następstwa, iżby z innych piśmiennych dowodów, 
domowych, familijnych, prywatnych lub urzędowych, niemogło być 
osiągnięte przekonanie o pochodzeniu osoby z illacyą przychodzącej
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od wskazanego przodka, który znajdował się w posiadania stanu szla
checkiego według składanych do Heroldyi dowodów.

Zeznania świadków, jeżeli przez Trybunał dowód ten dopuszczo
nym będzie, winny wyjaśniać nie tylko stosunki przychodzącego z oso
bami, o których zeznają, źródła, z których mają donoszone wiadomo
ści, lub też podobieństwo, wiekiem świadków i innemi okolicznościami 
poparte, iż o faktach przez siebie zeznanych mogli osiągnąć wiadomość 
przywodzoną.

W każdym razie Prokurator powinien wnosić do Trybunału
0 konieczności wymagania, aby strony czyniące illacyę usprawiedliwia
ły, dla czego im zbywa na zwyczajnych dowodach; w szczególności ta
kie świadectwa wydawane przez proboszczów o spaleniu się akt, same 
przez się nie zdają się dostatecznemi, kiedy obok nich strona niepopie- 
ra dowodem, że ten, którego metryka spalić się miała, istotnie w tój 
parafii zamieszkiwał.

Toż samo co do aktów zejścia.
Słowem w każdym szczególnym przypadku illacyi Prokurator 

starać się powinien uwagami i wnioskami, na prawie i jego duchu 
opartemi, spowodować Sąd, aby dopuszczanie świadectw było legalnie 
wymotywowane, tern bardziej, że żądania stron w tój mierze są jedno- 
stronnemi wnioskami, a lubo trzeciemu prawnie szkodzić nie mogą, za
wsze jednak są zdolne zrządzić skutki nieporozumień, zawikłań i tru
dności czasowych, dla trzecich stron niekorzystnych. (Zaw. T. I, str. 205).

II. P r a w i d ł a  d o t y c z ą c e  s p o r z ą d z a n i a  d o w o 
dów,  m a j ą c y c h  w y k a z y w a ć  w i e k  s p i s o w y c h .

Post. K. U. 7 (10) Maja 1866 r. na 133 posiedzeniu, 
dodatek I  do poz. 633b. (Post. ii. u. t . v ii , str. 83).

§§ 5, 6, i 126 Instrukcyi, rozwijającój ustawę o zaciągu wojsko
wym w Królestwie Polskiem, zatwierdzoną Na j w y ż e j  3 (15) Marca 
1859 r., jakoteż postanowienie Komitetu Urządzającego z dnia 17 (29) 
Lipca 1865 r. poz. 378, zmienione i uzupełnione zostały w sposób na
stępny:

Za dowód wieku chrześcian krajowców służą świadectwa, wyda
wane przez urzędników stanu cywilnego z aktów urodzeń w skróco
nym wyciągu.

Żydzi udowodniać winni swój wiek przez złożenie formalnych 
wyciągów aktów urodzenia, sporządzonych w określonym przez prawo 
terminie, albo też skróconych świadectw, wydawanych bezpłatnie na 
papierze bez stempla, pod tym jednak warunkiem, aby w rzeczonych 
skróconych świadectwach uczyniona była wzmianka: w jakim czasie 
po urodzeniu spisany został w księgach stanu cywilnego akt urodzenia.

W braku aktów urodzenia, wolno jest tak chrześcianom, jako
1 żydom, dla udowodnienia wieku swego przy spisie wojskowym, skła
dać akta znania, sporządzone przez sądnie sposobem administracyjnym, 
ale koniecznie na skutek wyroku w drodze illacyi zapadłego.
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Przy spisywania aktów znania dla spisowych, winno być złożo- 
nem świadectwo miejscowej zwierzchności policyjnej (wójta gminy, 
burmistrza, a w Warszawie komisarza cyrkułowego), stwierdzające, 
iż świadkowie, od których mają być przyjęte zeznania pod przysięgą, 
nie zostają pod sądem, i w ogóle dobrego są prowadzenia. Przysięga 
świadków żydów winna być złożoną koniecznie w obec rabina.

Nadto, spisowi żydzi obowiązani są przy aktach znania złożyć, 
dla udowodnienia swego wieku przy spisie wojskowym, następujące 
świadectwa:

a) Świadectwo właściwego urzędnika stanu cywilnego, iż po naj- 
troskliwszem przejrzeniu ksiąg urodzeń, akt urodzenia spisowego 
nie znalazł się, nie tylko w tym roku, pod którym spisowy wskazuje 
datę swego urodzenia, ale i w pięciu latach poprzednich, równie jak 
w pięciu latach następnych;

b) takież świadectwo pisarza sądu pokoju, w którego archiwum 
przechowywane są duplikaty ksiąg stanu cywilnego;

c) zaświadczenie prezydenta lub burmistrza miasta, albo wójta 
gminy, a w Warszawie kommissarza polieyi wykonawczej, przekony
wujące, iż w księgach ludności wskazane jest miejsce urodzenia spiso
wego mianowicie to, w któróm czynione były poszukiwania jego aktu 
urodzenia w księgach stanu cywilnego.

W razie braku aktów urodzenia spisowych oraz pomienionych 
aktów znania, wiek ich oznaczony będzie w listach konskrypcyjnych 
po należnem ich obejrzeniu, stosownie do §§ 6 i 126 Instrukcji o spisie 
z r. 1860.

2 8 4 . Początek dowodu na piśmie wypływa z doku
mentów familijnych, z regestrów i papierów domowych ojca 
lub matki, z aktów publicznych, a nawet i prywatnych, wy
szły ch od strony pochodzenie zaprzeczającej, albo od takiej 
osoby, któraby do zaprzeczenia interessowaną była, gdyby 
żyła.

285. Dowód przeciwny może być wyprowadzony przez 
wszelkie środki wykazać mogące, że poszukująca osoba nie 
jest dzieckiem tej matki, do której chce należeć, albo, do
wiódłszy nawet macierzyństwa, że nie jest dzieckiem męża 
matki.

286.  Sądy Ziemskie właściwemi będą w stanowieniu 
względem poszukiwania stanu, z wolnem odwołaniem się.
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Post. o zast. U. S. 1864 r. do Warsz. Gkr. Sąd.
art. 237. Sprawy wynikające ze związku małżeńskiego i fami

lijnego i w ogóle dotyczące stanu cywilnego i opieki rozstrzygane będą 
w sądzie okręgowym, z zachowaniem dotyczących tych przedmiotów, 
postanowień Kodexu cywilnego z roku 1825.

2 8 1 . Sprawa karna o przestępstwo pozbawienia stanu 
nie może być rozpoczętą, dopóki nie nastąpi stanowcze sporu 
o stan rozsądzenie.

288 . Sprawa o poszukiwanie stanu ze strony dziecka, 
nie podlega przedawnieniu.

289 . Sprawa nie może być wszczynana przez następ
ców dziecka, które wcale stanu swego nie poszukiwało, chy
ba że umarło w małoletności, lub w ciągu lat pięciu po doj
ściu pełnoletności.

290 . Następcy mogą popierać sprawę przez dziecko 
rozpoczętą, jeżeli samo od takowej formalnie nie odstąpiło, 
lub jeżeli przez trzy lata, rachując od ostatniego aktu pro- 
cessowego, popierania sprawy nie zaniechało.

D Z I A Ł  III.

O f l z i e c i a c l i  n a t u r a l n y c h

O D D Z I A Ł  I.

O uprawnieniu dzieci naturalnych.

291. Dzieci nie w małżeństwie zrodzone, wyjąwszy 
zrodzone w związku kazirodzkim lub cudzołożnym, mogą
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być uprawnionemi przez małżeństwo ich rodziców następnie 
zawarte, jeżeli ci przed małżeństwem prawnie je uznali, lub 
gdy je przy spisaniu aktu małżeństwa uznają, albo w cią
giem posiadaniu stanu dzieci prawych zostawią.

2 9 2 . Dzieci, w ciągu trwającego na czas nieograni
czony rozłączenia co do stołu i łoża spłodzone, mogą być 
przez połączenie się na nowo ich rodziców uprawnionemi, 
gdy je rodzice bądź w akcie urodzenia, bądź przy wpisaniu 
w księgi aktów stanu cywilnego przyzwolenia właściwego Sądu cywilnego

na nowe ich połączenie się, uznają, albo je w ciągiem po
siadaniu stanu dzieci prawych zostawią.

por. art. 74 i 229 pr. o małż. z r. 1836.

293. Uprawnienie nastąpić może nawet względem 
dzieci zmarłych, które zstępnych zostawiły, a z uprawnienia 
takowego korzystają ciż zstępni.

294. Dzieciom, przez następne małżeństwo podług 
art. 291 uprawnionym, służą też same prawa, jakieby im 
służyły, gdyby były z tegoż małżeństwa zrodzone, nie ubli
żając prawom przez trzecie osoby przed uprawnieniem już 
nabytym.

295. Dzieci, w ciągu trwającego na czas nieograni
czony rozłączenia co do stołu i łoża spłodzone, a przez po
łączenie się na nowo ich rodziców podług art. 292 uprawnio
ne, używają tychże samych praw, jakieby im służyły, gdy
by w czasie ich urodzenia małżeństwo ich rodziców nie było 
rozłączone.

296 . Uprawnienie dzieci naturalnych nastąpić także 
może przez postanowienie Króla, na żądanie obojga rodzi-

9
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ców lub ojca samego, wyjąwszy dzieci, które z mocy art. 
291 są wyłączone od dobrodziejstwa uprawnienia przez na
stępne małżeństwo.

2 9 1 . Uprawnienie z mocy postanowienia Króla nadaje 
dzieciom uprawnionym wszelkie prawa dzieci prawych oboj
ga rodziców, jeżeli oboje uprawnienia domagali się, lub ojca, 
jeżeli on sam tylko uprawnienia żądał. Dziecię jednak, tym 
sposobem uprawnione, nie nabywa praw familijnych ani 
względem wstępnych, ani względem bocznych krewnych ojca 
i matki swej, lub ojca, jeżeli sam tego żądał.

ODDZIAŁ II.

O uznaniu dzieci naturalnych.

298 . Uznanie dziecięcia naturalnego nastąpi przez akt 
urzędowy, jeżeli nie nastąpiło w akcie jego urodzenia.

Ust. post. rozm. w Warsz. OTcr. Sąd. 19 Lutego 1875 r.
art. 17. Akt uznania dziecięcia naturalnego sporządzony bę

dzie przed notaryuszem, przy czem zachowują się przepisy, zamiesz
czone w artykułach 298 i 299 Kodexu cywilnego z r. 1825.

2 9 9 . Uznanie takowe nie może mieć miejsca wzglę
dnie dzieci z związku kazirodzkiego lub cudzołożnego zro
dzonych.

3 0 0 .  Uznanie ze strony ojca bez wskazania przezeń 
matki i bez jej przyznania ma swój skutek tylko co do ojca.

301. Uznanie w ciągu małżeństwa uczynione przez 
jednego z małżonków względnie dziecka naturalnego przed 
ich małżeństwem z kim innym, a nie z jego współmałżon
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kiem, spłodzonego, nie może szkodzie ani temuż współmał
żonkowi, ani dzieciom w temże małżeństwie spłodzonym.

Jednakże uznanie to osięgnie swój skutek po rozwiąza
niu małżeństwa, jeżeli z takowego dzieci nie pozostały.

30£. Dziecku naturalnemu, choćby uznanemu, nie 
służą prawa dziecka prawego.

303. Rodzice jednak obowiązani są dać swym dzie
ciom naturalnym sposób do życia, a tymczasem żywić je 
i wychowywać.

Kodem kar gł. i  popr. z  r. 18Ł1:
art. 721. Za nieprawne pożycie mężczyzny bezżennego z kobie

tą niezamężną, za wspólną ich zgodą, winni, jeżeli są Chrześcianami, 
ulegną:

pokucie kościelnój podług zarządzenia swej duchownej zwierz
chności.
W przypadku zaś, gdyby, skutkiem takiego zdrożnego pożycia, 

dziecię spłodzonem zostało, ojciec obowiązany będzie, stosownie do 
swój możności, dziecięciu i matce przyzwoite zabezpieczyć utrzymanie.

Ustawa przechodnia do kodescu Tcar gł. i  popr. z r. 18i7:
art. 38. Ustanowienie, czyli zachodziło pożycie bezprawne mężczyzny 

bezżennego z kobietą niezamężną, w artykule 721 Kodexu opisane, i w skutek tego 
zawiadomienie w tym względzie władzy duchownej, celem zarządzenia pokuty ko
ścielnej, należy w pierwszój instancyi do sądów policyi poprawczej. Wszakże CO
do wysokości utrzymania przypadającego dziecięciu, z tego pożycia 
zrodzonemu i matce jego, wyrokuje sądownictwo cywilne.

Post. o zast. U. S. 186Ł r. do Warsz. Okr. Sąd.
art. 103. Sprawy dotyczące związków nieprawych nieżo

natego z niezamężną (art. 721 kodexu kar gł. i p. z r. 1847) roz
patrywane będą przez sąd okręgowy, który w razie uznania pod- 
sądnego winnym, zawiadamia o tem władzę duchowną celem 
skazania go na pokutę kościelną. (W zamian art. 1002 Ust. 
post. karn. 1864 r.).

3 0 4 . Każde uznanie ze strony ojca lub matki, jak 
również poszukiwanie ze strony dziecka, może być zaprze
czano przez wszystkie w tern interesowane osoby.
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3 0 5 . Poszukiwanie ojcowstwa jest zabronione. W  przy
padku porwania, gdy czas tego porwania zgadza się z cza
sem poczęcia, porywający może być na żądanie stron intere
sowanych uznany ojcem dziecięcia.

3 0 0 .  Poszukiwanie macierzyństwa jest dozwolone. 
Dziecię, poszukując swą matkę, dowieść powinno, że

jest tern samem, które matka porodziła. W  takowym przy
padku dowód przez świadków wtenczas tylko dopuszczonym 
będzie, gdy się znajduje początek dowodu na piśmie, albo 
gdy zachodzą domniemania lub istnieją ślady z czynów już 
wówczas niewątpliwych wynikające, a które dla swej ważno
ści dozwolenie tegoż dowodu koniecznie wskazują.

301. Dziecko nie będzie nigdy dopuszczone do poszu
kiwania bądź ojcostwa bądź macierzyństwa, w przypadkach 
w których, stosownie do art. 299, uznanie dozwolone nie jest.

Do art. 304—307 niniejszego kodexu, por. art. 237 Post. o zast, 
U. S. 1864 r. do Warsz. Okr. Sąd. zamieszczony pod art. 286 niniej
szego kodexu.
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T Y T U Ł  V III.

O przysposobienia i opiece dobrowolnej.

D Z I A Ł  I.

0 u r z y s D O s o l i i e i i i n .

O D D Z I A Ł  I.

O przysposobieniu i jego skutkach.

308 . Przysposobienie jest tylko tym osobom płci 
obojej dozwolone, które lat pięćdziesiąt skończyły, w czasie 
przysposobienia nie mają dzieci ani innych zstępnych pra
wych, i które najmniej o lat piętnaście są starsze od osób 
przysposobić się mających.

309 . Nikt nie może być przysposobionym przez wię
cej jak przez jednę osobę, chyba tylko przez dwóch współ
małżonków. Wyjąwszy przypadek art. 331, żaden małżo
nek nie może przysposobić, tylko za zezwoleniem swego 
współmałżonka.

310. Przysposabiać wolno tego tylko, któremu przy
sposobić chcący najmniej przez trzy lata, w ciągu jego ma- 
łoletności, na potrzeby utrzymania dostarczał, i o którym 
przez tenże czas ciągłe miał staranie, albo tego, który przy
sposabiającemu uratował życie z niebezpieczeństwem wła
snego.



134 K OD EK  C Y W ILN Y  K R. P O L .

Dosyć będzie w tym drugim przypadku, aby przysposa
biający był pełnoletnim, starszym od przysposobionego, bez 
dzieci i zstępnych prawych; a jeżeli jest małżonkiem, aby 
współmałżonek jego na przysposobienie zezwolił.

311. Przysposobienie nie może mieć miejsca przed peł- 
noletnością przysposobić się mającego. Jeżeli tenże nie skoń
czył lat dwudziestu pięciu wieku, a oboje rodzice jego żyją, 
obowiązany jest uzyskać od nich zezwolenie, lub od ojca sa
mego, gdyby matka przeciwnego była zdania; jeżeli zaś je 
dno z nich już nie żyje, potrzebne jest zezwolenie tego, które 
przy życiu pozostało. Jeżeli przysposobić się mający ma lat 
dwadzieścia pięć skończonych, wtenczas obowiązanym jest 
zasiągnąć ich rady jeżeli żyją, lub tego z nich które żyje.

312. Przysposobienie nadaje przysposobionemu na
zwisko przysposabiającego, które do własnego nazwiska 
przysposobionego dodanem będzie. Jeżeli przysposabia sama 
kobieta, przysposobiony przybiera do nazwiska swego wła
snego to nazwisko, które przysposabiająca ma z domu swej 
rodziny.

Prawo o Tytułach honorowych w Królestwie Polskidm, 
23 Września (5  Października) 1840 r. (D. p. ,T. x x y i , str. 49—57).

art. 4. Tytuł honorowy przysposabiającego, przechodzi na 
przysposobionego jedynie gdy takowy w akcie o przysposobieniu 
N a j w y ż e j  będzie przysposobionemu nadany.

313. Przysposobiony nie przestaje być członkiem fa
milii, do której z urodzenia należy, i zachowuje w niej 
wszystkie prawa.

314. Obowiązek przysposobionego i rodziców jego do
starczania sobie nawzajem alimentów, nie ustaje z powodu
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przysposobienia. Takiż sam obowiązek wynika z przyspo
sobienia między przysposabiającym i przysposobionym wzglę
dem siebie nawzajem.

315. Przysposobiony nie nabywa żadnego prawa do 
dziedziczenia z majątku krewnych przysposabiającego; lecz 
do spadku po przysposabiającym będzie miał te same prawa, 
któreby miało dziecko w małżeństwie zrodzone, a nawet gdy
by były dzieci z małżeństwa zrodzone po przysposobieniu. 
W przypadku śmierci przysposobionego za życia przyspo
sabiającego, zstępnym przysposobionego służy prawo za
stępstwa.

316. Jeżeli przysposobiony bez zstępnych prawych 
umiera, rzeczy przez przysposabiającego dane, lub z spadku 
po nim odziedziczone, które się w spadku po przysposobio
nym w naturze jako własności zmarłego znajdują, wrócą się 
do przysposabiającego lub jego zstępnych, z obowiązkiem 
powrócenia nakładów wszelkich łożonych z majątku, który 
nie od przysposabiającego pochodzi, na polepszenie, oczysz
czenie z długów i innych ciężarów, lub odkupienie tychże 
rzeczy; tudzież z obowiązkiem przyłożenia się do długów, 
spadek po przysposobionym w ogóle ciążących, a to w sto
sunku wartości rzeczy zwrotowi ulegających do ogółu spad
ku po przysposobionym, nie nadwerężając w niczem praw 
trzeciego; prawu temu do zwrotu, przysposobiony przez te
stament ubliżać nie może.

Reszta majątku po przysposobionym należeć ma do jego 
krewnych, którzy wszystkich przysposabiającego krewnych 
zawsze wyłączać będą.
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Co do przedmiotów, o których w artykule niniejszym 
jest mowa, wyłączają krewni przysposobionego krewnych 
przysposabiającego, prócz jego zstępnych.

317. Prawo żądania zwrotu, w artykule poprzedzają
cym oznaczone, może być przez układy do dalszych kre
wnych przysposabiającego, na przypadek gdyby przysposo
biony bezpotomnie umarł, rozciągnięte, albo przeciwnie ście
śnione, a nawet wyłączone.

318. Jeżeliby za życia przysposabiającego, a po śmier
ci przysposobionego, pozostałe po tymże przysposobionym 
dzieci lub zstępni bezpotomnie zmarli, przysposabiający od
bierze ze spadku po nich rzeczy przez siebie dane, jak w art. 
316 postanowiono. Jeżeliby zaś po śmierci dopiero przyspo
sabiającego, dzieci lub zstępni przysposobionego bezpotomnie 
zmarli, prawo żądania zwrotu tychże rzeczy następcom przy
sposabiającego, choćby w linii zstępnej, nie służy.

O D D Z I A Ł  II.

O formach przysposobienia.

319. Osoba, która chce przysposobić, równie jak i ta, 
która chce być przysposobioną, stawią się, dla zeznania aktu
zobopólnych zezwoleń, przed Sędzią Pokoju względnie zamieszkania przyspo

sabiającego właściwym.

Ustawa post. roz. w Warss. OJcr. Sąd. 19 Lutego 1815 r.
art. 16. Akt przysposobienia sporządzony będzie przed nota- 

ryuszem i przedstawiony do decyzyi sądu okręgowego miejsca zamiesz
kania przysposabiającego, a następnie izbie sądowej do zatwierdzenia 
podług form, wskazanych w artykułach 319—325 kodexu cywilnego 
z r. 1825.
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3 2 0 .  A k t  te n  z ło ż o n y m  b ę d z ie  w  u r z ę d o w y m  w y 

c ią g u  p r z e z  s tr o n n ic ę  p iln ie jsz ą  P r o k u r a to r o w i Królewskiemu 

p r z y  sądzie ziemskim * ) , w  o k r ę g u  k tó r e g o  z a m ie s z k a n ie  p r z y 

s p o s a b ia ją c e g o  zn a jd u je  s ię ,  a to  c e le m  o trz y m a n ia  p o tw ie r 

d zen ia  od t e g o ż  S ą d u . Z ło ż e n ie  to  w  c ią g u  tr z e c h  m ie s ię c y ,  

od  d a ty  a k tu , n a s tą p ić  p o w in n o , in a cze j a k t  ta k o w y  z a  n ie 

b y ły  u w a ż a n y  b ę d z ie .

*) Sąd okręgowy.

321. S ą d , w  iz b ie  p o s ied ze ń  z g r o m a d z o n y , po z a s ią -  

g n ie n iu  s to s o w n y c h  w ia d o m o śc i, p r z e k o n a ć  s ię  p ow in ien :

1 )  C zy  w s z y s tk ie  w a r u n k i p ra w a  s ą  d op ełn ion e;

2 )  C zy  o so b a , k tó ra  p r z y sp o so b ić  z a m y ś la , j e s t  dobrej 

s ła w y .

322. Sąd ziemski po w y s łu c h a n iu  w n io sk ó w  P r o k u 

ra to ra  Królewskiego, b e z  ża d n e j innej fo rm y  p o s tęp o w a n ia , 

w y d a  w y r o k , n ie  p r z y ta c z a ją c  p o w o d ó w , w  ty c h  w y r a z a c h :  

m a  m ie js c e , łub n ie  m a  m ie jsc a  p r z y sp o so b ie n ie .

*) Sąd okręgowy.

323.  W  c ią g u  tr z e c h  m ie s ię c y  od o g ło s z e n ia  w y r o k u  

sądu ziemskiego * ) ,  m a  b y ć  w y r o k  te n ż e  z a  sta r a n ie m  s tr o n y  p il

n ie jsz e j  p o d a n y  pod  r o z tr z y g n ie n ie  Trybunału Appellacyjnego

a  to  p od  r y g o r e m , iż  p r z y sp o so b ie n ie  c z y  d o z w o lo n e , c z y  od 

r z u c o n e  p r z e z  sąd ziemski * ) ,  u w a ż a n e  b ę d z ie  z a  u p a d łe . Trybu

nał Appellacyjny **  ) p o s tą p i p o d łu g  t y c h  s a m y c h  fo rm , j a k  Sąd Ziem

ski * ) ,  i w y d a  w y r o k , n ie  p r z y ta c z a ją c  p o w o d ó w , w  t y c h  w y 

ra za ch : w y r o k  j e s t  p o tw ie r d z o n y , lub w y r o k  j e s t  u c h y lo n y ,  

a z a te m  p r z y sp o so b ie n ie  m a  m ie j s c e , lub n ie  m a  m ie jsc a .

*) Sąd okręgowy. **) Izba sądowa.
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324 . W  ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia wyroku 
appellacyjnego, przysposobienie dopuszczającego, przyspo
sobienie toż powinno być wpisane na wezwanie jednej lub 
drugiej strony w księgi aktów urodzenia miejsca tego, gdzie 
przysposabiający jest zamieszkały,

Wpisanie to inaczej nastąpić nie może, jak  za okaza
niem urzędowego wyciągu wyroku appellacyjnego; a przy
sposobienie zostanie bez skutku, jeżeli w powyższym termi
nie wpisane nie było.

Wyciąg przysposobienia, wpisanego w księgi aktów sta
nu cywilnego, ma być w ciągu dni ośmiu przez utrzymują
cego też księgi, kosztem strony wzywającej, przesłany Pro
kuratorowi Królewskiemu przy Sądzie z.emsidm *) właściwym, dla 
wywieszenia w takich miejscach, i w tylu egzemplarzach, 
jak tego Prokurator uzna potrzebę.

*) Sąd okręgowy.

325. Jeżeli przysposabiający, po przyjęciu przez Sędziego 

Pokoju aktu przysposobienia, o którym w art. 319 jest mowa, 
lecz przed ostatecznem zawyrokowaniem, umarł, postępowa
nie trwać będzie w swym dalszym biegu a przysposobienie 
dozwolonem zostanie, jeżeli ma miejsce. Następcy przyspo
sabiającego, jeżeli sądzą że przysposobienie dozwolonem być 
nie powinno, mogą podać Prokuratorowi Królewskiemu wszel
kie w tym przedmiocie przełożenia i uwagi.
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D Z I A Ł  II.

0 o p i e c e  d o b r o w o l n e j .
3 2 6 . Każda osoba mająca lat pięćdziesiąt skończo

nych, będąca bez dzieci i zstępnych prawych, która zechce 
małoletnie dziecko tytułem prawnym do siebie przywiązać, 
może się stać dobrowolnym jego opiekunem, za otrzymaniem 
zezwolenia od rodziców dziecka, lub od ojca, gdy matka 
jest temu przeciwna, albo nakoniec, jeżeli jedno z nich nie 
żyje, od tego, które przeżyło, a w braku tych, od rady fa
milijnej lub opiekuńczej; jeżeli zaś dziecko znajduje się pod 
opieką szpitala, za otrzymaniem zezwolenia od przełożonych 
szpitala, do którego jest przyjęte.

321. Małżonek nie może zostać dobrowolnym opieku
nem, tylko za zezwoleniem swego współmałżonka.

328. Sędzia Pokoju względem zamieszkania dziecka 
właściwy, spisze wywód słowny żądań i zezwoleń, tyczących 
się opieki dobrowolnej.

329. Opieka ta nie może mieć miejsca, tylko na ko
rzyść dzieci niemających lat ośmnaście skończonych. Pocią
ga za sobą, bez nadwerężenia szczególnych umów, obowią
zek żywienia wziętego w opiekę dziecka, wychowania onego, 
i postawienia go w stanie utrzymania nadal życia.

330 . Jeżeli wzięty w opiekę dobrowolną ma majątek, 
i jeżeli był pierwej w opiece, zarządzanie majątkiem jego, 
równie jak osobą, przechodzi do opiekuna dobrowolnego, któ
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ry jednak nie będzie mocen potrącać' kosztów utrzymania 
małoletniego z dochodów.

331. Jeżeli opiekun dobrowolny, po upłynieniu lat 
dwóch od przyjęcia opieki, przewidując zgon swój przed 
pełnoletnością wziętego w opiekę, daje mu przysposobienie 
przez testament, i gdy śmierć tegoż przysposabiającego 
opiekuna przed upłynieniem trzech miesięcy po dojściu do 
pełnoletności przysposobić się mającego nastąpiła, rozporzą
dzenie takowe będzie ważne, byleby tylko opiekun przyspo
sabiający nie zostawił dzieci, lub zstępnych prawych.

332. W przypadku gdyby opiekun dobrowolny umarł, 
przed upłynieniem lat dwóch, albo gdyby umarł po ich upły
nieniu, nie przysposobiwszy jednak wziętego w opiekę, po
winny temuż być dostarczane przez ciąg małoletności środki 
utrzymania się, których ilość i rodzaj, jeżeli w tej mierze 
przez formalny układ wprzód zaradzono nie było, ustanowio
ne będą, bądź zgodnie między zastępującemi, tak opiekuna 
dobrowolnego, jako i w opiekę wziętego, bądź sądownie 
w przypadku sporu.

333. Jeżeli za dojściem wziętego w opiekę do pełno
letności, opiekun dobrowolny chce go przysposobić a on na 
to przystaje, postąpiono będzie w przysposobieniu podług 
form w Dziale poprzedzającym przepisanych, i skutki tego 
przysposobienia w wszelkich względach będą też same.

334 . Jeżeli żądania o przysposobienie, przez wziętego 
w opiekę do opiekuna dobrowolnego w ciągu trzech miesięcy 
po dojściu do pełnoletności zanoszone, bez skutku zostają, 
a w opiekę wzięty nie jest w stanie nadal utrzymania życia
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swego, opiekun dobrowolny może być skazany na wynagro
dzenie w opiekę wziętego za niezdolność, w którejby się 
mógł znajdować co do sposobu utrzymania się.

Wszakże wynagrodzenie to zależeć będzie na daniu 
w opiekę wziętemu pomocy stosownej do osiągnienia sposo
bu do życia, nie nadwerężając umów szczególnych, jakieby 
na przypadek takowy zawartemi były.

335. Opiekun dobrowolny, któryby jakimkolwiek ma
jątkiem wziętego w opiekę zarządzał, powinien w każdym 
przypadku zdawać rachunek z zarządzania swojego.

T Y T U Ł  IX.
O władzy rodzicielskiej.

336 . Dziecię w każdym wieku winno cześć i uszano
wanie ojcu swemu i matce, i zostaje pod władzą swych ro
dziców aż do pełnoletności, albo usamowolnienia swego.

I. O p r z e s t ę p s t w a c h  d z i e c i  p r z e c i w  rodz icom.

Kodex Tcar gł. i  popr. z r. 18Ł1 :
art. 1084. Syn lub córka, którzy się poważą jednemu ze swych 

rodziców lub obojgu zadać ranę, kalectwo, lub inne uszkodzenie na 
ciele, ulegną:

karom, w artykule 964 niniejszego Kodexu postanowionym, 
art. 1085. Syn lub córka, którzy ojca lub matkę lżącemi lub 

innemi nieprzyzwoitemi słowy znieważą, albo jakichbądź gwałtow
nych, chociaż z pobiciem niepołączonych, czynów względem nich się 
dopuszczą, ulegną na zaskarżenie obrażonego ojca lub matki:

karom, za czyny takowe w artykułach 1013 i 1017 niniejszego 
Kodexu oznaczonym.

Rodzice wszakże mogą wstawić się o złagodzenie tych kar, a w przy
padku słownych tylko obelg, winnym zupełnie nawet przebaczyć.
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art. 1086. Dzieci za uporną nieuległość władzy rodzicielskiej, 
rozpustne życie i inne jawne zdrożności, na samo żądanie rodziców, 
bez osobnego sądowego rozpoznania, zostaną

zamknięte w domu poprawy na czas od trzech do sześciu mie
sięcy.

Rodzicom w tym przypadku służy prawo skrócenia, podług swego 
uznania, czasu zamknięcia, lub nawet przebaczenia winnym.

W art. 41 Ust. przech. do kodexu kar g. i p. postanowiono:
„ . . . Prezes Trybunału Cywilnego *) na żądanie rodziców, roz

porządza, z mocy artykułu 1086 Kodexu, zamknięcie dzieci ich w do
mu poprawy.“

*) obecnie sąd okręgowy, zob. art. 237 Post. o zast. U. S. 
1864 r., do Warsz. Okr. Sąd. zamieszczony przy art. 286 niniej
szego Kodexu cywilnego.

II. O ustaniu władzy rodzicielskiej skutkiem skazania na cięż
kie roboty, i zesłania na osiedlenie, — zob. art. 29, 30 i 31 p. 2 Kode- 
xu kar gł. i p. z 1847 r. zamieszczone pod art. 21 — 25 niniejszego 
Kodexu cywilnego.

331. W  ciągu pożycia małżeńskiego, oboje rodzice 
sprawują władzę rodzicielską; w razie jednak różności zdań, 
zdanie i wola ojca przeważa.

3 3 8 . Dziecię nie może opuszczać domu rodzicielskie
go bez pozwolenia rodziców, którzy mają prawo dziecię z do
mu ich uchodzące poszukiwać, i za pomocą władz krajowych 
odbierać.

3 3 9 . Rodzice, mając powody nieukontentowania z po
stępków swych dzieci, mogą karcić je sposobem zdrowiu ich 
i postępowi w naukach nieszkodliwym. Rodzice jednak na
dużywający swej władzy sposobem zdrowiu dzieci szkodli
wym, powinni być przez ŝ d ziemski *) przy zamkniętych 
drzwiach napomnieni, i na drogę łagodniejszego obchodzenia 
się naprowadzeni. Za powtórnem wykroczeniem, a nawet 
w miarę obciążających okoliczności i grożącego niebezpie
czeństwa, ma im być władza rodzicielska za pierwszem wy
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kroczeniem przez wyrok Sądowy odjętą, a opieka nad dzie
ckiem lub dziećmi, komu innemu, na koszt wykraczającego 
ojca lub matki, poruczoną.

*) obecnie sąd okręgowy,—zob. art. 237 post. o zast. U. S. do Warsz. 
Okr. Sąd. zamieszczony 'wyżej pod art. 286 niniejszego kodexu.

O n a d u ż y c i u  w ł a d z y  r o d z i c i e l s k i e j .

Kodex lear g. i  p. z r. 18Ł7:
art. 1080. Rodzice, którzy, przez nadużycie swej władzy, lub 

za pomocą przestępnych podniet, przywiodą umyślnie nieletnie swe 
dzieci do jakiegokolwiek przestępstwa, ulegną, chociażby sami w nićm 
bezpośredniego udziału nie mieli:

wyższym w zakresie karom, prawem za to przestępstwo postano
wionym.
art. 1081. Za umyślne zepsucie obyczajów dzieci, niemniej za 

umyślne pobłażanie ich rozpuście, rodzice ulegną:
karom oznaczonym w artykułach 718 i 726 niniejszego Kodexu 
za przestępstwa przeciw dobrym obyczajom, 
art. 1082. Jeżeliby, obok nadużycia władzy rodzicielskiej, po- 

pełnionóm zostało inne jeszcze przestępstwo, zasługujące na karę su
rowszą od tych, które w niniejszym Oddziale są oznaczone, winni 
ulegną:

tejże surowszej karze, w myśl przepisu o zbiegu przestępstw, 
objętego w artykule 157 niniejszego Kodexu.

3 4 0 . W  przypadku przekroczeń rodziców, w artykule 
poprzedzającym wyrażonych, mocni są bliżsi krewni, Proku
ratorowi Królewskiemu przy właściwym Sądzie Ziemskim donieść.

Prokuratora Królewskiego obowiązkiem będzie, takowe 
doniesienie śledzie, dowody sprawdzić, i, ile można najprę
dzej, Sądowi, albo potrzebę tłómaczenia się oskarżonego oj
ca lub matki, albo odrzucenie doniesienia, przy zamkniętych 
drzwiach przedstawić.

Jeżeli Sąd uzna potrzebę tłómaczenia się oskarżonego 
ojca lub matki, wezwie go do złożenia takowego osobiście, 
a po rozpoznaniu doniesienia i tłómaczenia, lub samego tylko 
doniesienia, jeżeli tłómaczenia nie daje, albo odrzuci doniesie-
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nie, albo oskarżonemu ojcu lub matce da napomnienie, 
albo nakoniec prześle akta Prokuratorowi Królewskiemu przy 
swym Sądzie, w celu zapozwania oskarżonego, a w razie 
potrzeby, przypozwania tego krewnego, który donosił i wpro
wadzenia przeciw oskarżonemu sprawy o pozbawienie władzy 
rodzicielskiej, sąd ziemski *) wyda wyrok, z wolnem, tak Pro
kuratorowi, jako i oskarżonemu ojcu i matce, do appellacyi 
odwołaniem się. Wszystko to przy zamkniętych drzwiach 
odbywać się będzie.

Wykonania wyroku Prokurator dopilnuje.
*) obecnie Sąd okręgowy,— zob. art. 237 Post. o zast. U. S. do 

Warsz. Okr. Sąd. zamieszczony wyżej pod art. 283 niniejszego 
Kodexu.

341. W  czasie trwania małżeństwa ojciec jest rządcą 
majątku osobistego swych dzieci małoletnich. Winien ich za
stępować we wszystkich czynnościach cywilnych. Jest odpo
wiedzialnym i winien zdać sprawę co do własności ich mająt
ku, a nawet, co do przychodów, tak dalece, jak dalece użyt
kowanie jemu nie służy.

Kodex Tcar gł. i  p . z r. 18Ł7:
art. 1083. Rodzice, którzyby się dopuścili przywłaszczenia so

bie lub strwonienia własności do dzieci ich należącej, ulegną:
wyższym w zakresie karom, za przywłaszczenie sobie i strwonie
nie cudzćj własności w artykule 1190 niniejszego Kodexu ozna
czonym.

342 . W  ciągu małżeństwa ojciec, po rozwiązaniu 
onego przez śmierć, pozostały przy życiu ojciec lub matka, 
a po rozwiązaniu przez uznanie nieważności małżeństwa lub 
przez rozwód, albo po rozłączeniu co do stołu i łoża bez ogra
niczenia czasu, to z rodziców, któremu opieka zostanie po- 
ruczona, będą mieli użytkowanie majątku dzieci swoich do
póty, dopóki władza ich rodzicielska trwać będzie.
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W  przypadku bezwłasnowolności ojca, tudzież w razie 
pozbawienia go władzy ojcowskiej, użytkowanie matce służy 
dopóty, dopóki władza jej rodzicielska trwać będzie.

343 . Ciężary użytkowania tego są następujące:
1) Wszystkie te, do których w ogóle użytkujący są 

obowiązani.
2) Żywienie, utrzymywanie i wychowanie dzieci, po

dług ich majątku.
3) Opłata czynszów, procentów od kapitałów i innych 

należności.
4) Koszta pogrzebowe i nakłady na ostatnią chorobę 

tego, po którym dziecię spadek odziedziczyło.

344. Użytkowanie takowe nie może się rozciągać do 
majątku dzieci, przez ich oddzielną pracę i przemysł naby
tego, ani do danego lub testamentem zapisanego pod wy
raźnym warunkiem, że ojciec ich i matka nie mają z niego 
użytkować.

T Y T U Ł  X.
O niałoletności, opiece nad małoletnieini, i usa- 

mowolnienin.

D Z I A Ł  I.

0 i  a ł o 1 e t n o i c i.
345 . Małoletnim jest każda osoba, która jeszcze nie 

ma skończonych lat dwadzieścia jeden.
10
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3 4 6 . Gdy opieka nad małoletnim podług przepisów 
następnego Działu urządzoną jeszcze nie została, a zachodzą 
okoliczności, rychłego zaradzenia wymagające, w takim ra
zie, dla ocalenia praw nieletniego i ochronienia od szkód ma
jątku jego, Sąd, na żądanie krewnych, albo innych stron 
interessowanych, albo na wniosek Prokuratora Królewskiego, środ
ki zaradcze w myśl art. 36, 37 i 38 postanowi.

D Z I A Ł  II.

0 OBieae nad dziećmi prawemi.

3 4 7. Opieka dobrowolna wyłącza wszelką inną opie
kę, któraby nad przyjętym w opiekę dobrowolną była urzą
dzoną, lub urządzoną być miała; lecz w takim razie oprócz 
szczególnych w Tytule VIII, Dziale II, przepisów, stosować 
się mają do niej ogólne Tytułu niniejszego prawidła.

O D D Z I A Ł  I.

O opiece ojca lub matki.

348 . W czasie trwającego małżeństwa, gdy ojciec 
jest bezwłasnowolnym, za znikłego uznanym, albo w uży
waniu praw cywilnych zawieszonym, opieka nad małoletniemi, 
a nie usamowolnionemi dziećmi, należy samem przez się pra
wem do matki.

34 6 . Po rozwiązaniu małżeństwa przez śmierć jedne
go z małżonków, opieka nad dziećmi małoletniemi, a nieusa-
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mowolnionemi, należy, samem przez się prawem, do pozo
stałego przy życiu ojca lub matki.

3 5 0 . Może jednak ojciec pozostałej przy życiu matce 
i opiekunce wyznaczyć jednego lub więcej doradców, którego 
lub których matka w czynnościach opieki radzie się powinna. 
Jeżeli ojciec wyszczególnia czyny, do których doradcę lub 
doradców przeznacza, opiekunka będzie mocną, inne przed
siębrać, nie zasięgając ich zdania.

351. Takowe doradcy lub doradców mianowanie nie 
będzie mogło nastąpić, jak tylko:

1) Przez akt ostatniej woli, albo
2) Przez akt przed którymkolwiek Sądem lub Urzędem 

w przytomnos'ci dwóch świadków zeznany.

352. Jeżeli, w czasie śmierci męża, żona jest brze
mienną, mianowany będzie przez radę familijną kurator 
z powodu ciąży.

Gdy żona, czując się brzemienną, zaniedbała żądać zwo
łania w powyższym celu rady familijnej, będzie mogła być 
usuniętą od opieki nad dziecięciem, gdy się toż urodzi.

353 . Kurator winien czuwać nad utrzymaniem w ca
łości spadku lub takiej jego części, jakaby na oczekiwane 
dziecko przypadała. Z urodzeniem dziecka matka staje się 
opiekunką, a kurator będzie z prawa opiekunem jego przy
danym.

354 . W  przypadku rozwiązania małżeństwa przez 
rozwód, albo rozłączenia małżonków co do stołu i łoża na 
czas nieograniczony, ojciec, gdy jest stroną niewinną, staje
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się samem przez się prawem opiekunem dzieci małoletnich 
a nieiisamowolnionych, bez różnicy czyli matka również jest 
niewinną czyli też winną. Gdy ojciec uznany jest za stronę 
winną, a matka za niewinną, matka samem przez się pra
wem staje się opiekunką. Gdy oboje małżonkowie są winne- 
mi, rada familijna względem opieki nad małoletniemi dziećmi 
postanowi.

3 5 5 . Gdy ojciec, po rozwodzie albo rozłączeniu na 
czas nieograniczony opiekę mający, umiera, albo opiekunem 
być nie może, matka, jeżeli była stroną niewinną, staje się 
samem przez się prawem opiekunką; w przeciwnym zaś ra
zie, opieka z prawa do niej nie należy.

3 5 6 . Jeżeli małżeństwo za nieważne uznane zostało, 
opieka nad małoletniemi a nieusamowolnionemi dziećmi nale
ży z prawa do tego z rodziców, które w dobrej wierze mał
żeństwo zawarło, a jeżeli oboje w dobrej wierze byli, do oj
ca; po śmierci zaś jego, albo gdyby opiekunem być nie mógł, 
do matki. Jeżeli zaś oboje byli w złej wierze, opieka z pra
wa do żadnego z nich nie należy.

351. Jeżeli, w chwili wyrzeczonego rozwodu, albo 
rozłączenia na czas nieograniczony, albo uznania małżeństwa, 
za nieważne, żona jest brzemienną, a mąż przed jej rozwią
zaniem umiera, mianowany będzie przez radę familijną ku
rator z powodu ciąży. Żona, pod rygorem art. 352, obo
wiązana żądać zwołania rady familijnej, w celu mianowania 
kuratora, z urodzeniem dziecka matka staje się samem przez 
się prawem opiekunką, jeżeli podług art. 355 i 356 opieka 
do niej należy.
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358 . Matka w którymkolwiek przypadku do opieki 
nad małoletniemi dziećmi w małżeństwie spłodzonemi powo
łana, może się od przyjęcia jej wymówić, jednak powinna 
dopóty pełnić obowiązki opieki, dopóki takowej inny opiekun 
nie obejmie.

359 . Nad dziećmi przez postanowienie Królewskie 
uprawnionemi należy opieka do ojca, który takowego upra
wnienia domagał się, a jeżeli oboje rodzice tegoż uprawnie
nia żądali, także do ojca, a po śmierci jego, albo gdyby 
opiekunem być nie mógł, do matki.

3 6 0 . Ojciec opiekę sprawujący może matce, do któ
rej po śmierci jego taż opieka należy, mianować doradcę 
albo doradców do czynności opiekuńczych, tak jak to ojcu 
w małżeństwie żyjącemu, w art. 350 i 351 jest dozwolone.

361. Jeżeli matka opiekunka chce iść za mąż, powin
na przed zawarciem ślubów małżeńskich żądać zwołania ra
dy familijnej, która postanowi, czyli opieka przy niej ma 
pozostać.

Gdyby tego zaniedbała, utraci opiekę samem przez się 
prawem, a nowy jej mąż solidarnie będzie odpowiedzialnym 
za wszelkie wypadki z opieki, którą żona nieprawnie za
chowała.

36 2 . Gdy zwołana rada familijna utrzyma matkę przy 
opiece lub ją  do niej przywróci, winna jej dodać koniecznie 
nowego jej męża za współopiekuna, który ze sprawowania 
opieki od czasu zawartego małżeństwa stanie się z żoną swą 
solidarnie odpowiedzialnym.
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363 . Komukolwiek opieka nad dziećmi będzie poru- 
czoną, ojciec lub matka od opieki wyłączeni, również i matka 
od opieki wymawiająca się, nie tracą prawa wglądania 
w utrzymywanie i wychowanie swych dzieci.

O D D Z I A Ł  II.

O opiece nadanej przez ojca lub matkę.

3 6 4 . Ojcu tylko i matce służy prawo obrania na przy
padek swej śmierci opiekuna dla swych dzieci, jeżeli drugie 
z rodziców przy życiu nie zostaje, albo podług prawa do spra
wowania opieki jest niezdolne.

Nadto prawo to służy ojcu na przypadek, jeżeliby matka 
opieki po jego śmierci przyjąć nie chciała. To jednak z ro
dziców któreby od opieki było wyłączone, i matka któraby 
się od opieki wymówiła, opiekuna dla swych dzieci obierać 
nie mogą.

3 6 5 . Obranie opiekuna nie może nastąpić, jak tylko 
podług form w art. 351 przepisanych, a nadto z wyjątkami 
i ograniczeniami następuj ącemi:

3 6 6 . Gdy wybór opiekuna przez jedno z rodziców 
dlatego nastąpił, że pozostające przy życiu drugie znajduje 
się w stanie bez własno wolności, lub że jest w prawach cy
wilnych zawieszone, albo że zaginęło, skutki takowego rozporzą
dzenia ustają z ustaniem przyczyny, która pozostałego przy 
życiu ojca lub matkę od opieki wyłączyła.

361. Jeżeli matka, która, idąc za mąż, przy opiece 
utrzymaną lub do niej przywróconą była, opiekuna dla dzieci
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przed temże małżeństwem spłodzonych wybiera, wybór tako
wy staje się wtenczas dopiero ważnym, gdy przez radę fa
milijną potwierdzonym zostanie.

Matka, która, idąc za mąż, nie była przy opiece utrzy
maną, ani do niej przywróconą, nie może opiekuna dla dzie
ci przed temże zamęściem spłodzonych obierać.

3 68 . Opiekun przez ojca lub matkę obrany, nie jest 
obowiązany przyjąć opieki, jeżeli nie jest z rzędu tych osób, 
któreby rada familijna, gdyby takowego szczególnego wybo
ru nie było, do przyjęcia tejże opieki zobowiązać mogła.

O D D Z I A Ł  III.

O o p i e c e  w s t ę p n y c h .

369 . Gdyby, podług przepisów powyższych Oddzia
łów, opieka nie była ani przy ojcu lub matce, ani przy obra
nym przez nich opiekunie, wtenczas należy z prawa do dzia
da z ojca, gdyby zaś tego, nie było, lub się od opieki pra
wnie wymówił, albo jej sprawować nie mógł, do dziada 
z matki, a w braku tego, do dalszych wstępnych, między 
któremi wstępni z linii ojcowskiej mają pierwszeństwo przed 
wstępnemi z linii macierzyńskiej w równym stopniu.

310. Gdyby dziada z ojca, i dziada z matki nie było, 
lub się ciż od opieki prawnie wymówili, albo jej sprawować 
nie mogli, a znajdowali się dwaj wyższego stopnia wstępni 
z linii ojcowskiej małoletniego, opieka należy z prawa do 
dziada ojcowskiego ojca małoletniego.

311. Jeżeli takiż sam zbieg między dwoma pradziada
mi w linii macierzyńskiej zachodzi, mianowanie nastąpi przez
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radę familijną, która jednak koniecznie jednego z tych dwóch 
wstępnych obrać powinna.

O D D Z I A Ł  IV.

O opiece nadanej przez radę familijną.

312. Gdy dziecię małoletnie nieusamowolnione pozo
staje bez ojca i matki, bez opiekuna przez ojca lub matkę 
obranego, i bez wstępnych płci męzkiej; również gdy osoby 
dopiero wyrażone znajdują się w przypadku wyłączenia od 
opieki, albo prawnego wymówienia się, mianowany będzie 
opiekun przez radę familijną.

313. Rada familijna zwołaną będzie przez Sąd miej
sca gdzie małoletni przed urządzeniem opieki ostatnie miał 
zamieszkanie, na żądanie i dopilnowanie krewnych małole
tniego, jego wierzycieli, lub innych stron interessowanych, 
a nawet i z urzędu bez takowego żądania; każdy jest mocen 
zawiadomić Sąd o zdarzeniach, urządzenia opieki wyma
gających.

314 . Jeżeli do małoletniego nie należy majątek nie
ruchomy ziemski, prawem własności albo zastawu, ani dzier
żawa dóbr ziemskich lub folwarku, rada familijna zwołaną
będzie po miastach przez miejscowego Prezydenta lub Burmistrza, a po wsiach przez 

miejscowego Wójta.

Gdy się z inwentarza majątku okaże, iż massa czynna 
majątku wynosi dziesięć tysięcy złotych, albo czyni pięćset 
złotych rocznego dochodu, Prezydent, Burmistrz lub Wójt 
winien zaraz uwiadomić Sąd właściwy, który radę familijną
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zwoła w celu urządzenia opieki podług przepisów Sądom słu
żących.

I. Post. E. U. 30 Czerwca (12 Lipca) 1866 r. (D. p . 
T. LXV, str. 383).

W wykonaniu N ajwyższego Rozkazu, objawionego przez odez
wę Głównego Naczelnika Własnej Jego Cesarskiej Mości Kancella- 
ryi do spraw Królestwa Polskiego, z dnia 25 Czerwca (7 Lipca) r. b. 
N. 10122, co do porządku urządzenia opiek, tudzież co do środków 
zabezpieczenia spadku po mieszkańcach wiejskich, Komitet Urządzają
cy w rozwinięciu odpowiednich Artykułów Najwyższego Ukazu z d. 
19 Lutego (2 Marca) 1864 r., o urządzeniu gmin wiejskich postanowił 
i stanowi:

art. y . Urządzenie opiek i przedsięwzięcie środków do zabez
pieczenia spadku po wszystkich bez wyjątku włościanach, których 
majątek składa się z gruntów, podchodzących pod przepisy Najw yż
szych Ukazów z dnia 19 Lutego (2 Marca) 1864 r., bez względu na 
przestrzeń nieruchomego i wartość ruchomego majątku, odnieść do 
atrybucyi wójtów gmin.

art. 2. Urządzenie opiek i przedsięwzięcie środków do zabez
pieczenia spadku po wszystkich innych mieszkańcach gminy, bez 
względu na ich stan, poruczyć Wójtom Gmin jedynie w takich przy
padkach :

a) jeżeli przestrzeń nieruchomości nie będzie przenosiła jednej 
włóki i jeżeli na niój nie ma innych budowli nad te, jakie są niezbędne 
w zwykłym gospodarstwie,

b) jeżeli wartość ruchomości nie dochodzi rs. 1,500, i
c) jeżeli majątek składa się zarazem z nieruchomej i ruchomej 

własności,— a wielkość i szacunek każdego z tych majątków oddziel
nie wziętych, normy wyżej przepisanćj nie przenosi, to jest, jeżeli ma
jątek nieruchomy zawiera przestrzeń nie większą od jednej włóki, 
kiedy przytem nie ma na niój budowli innych nad te, jakie są niezbęd
ne w zwykłem gospodarstwie i jeżeli wartość majątku ruchomego 
rs. 1,500 nie dochodzi.

art. 3. Jeżeli majątek włościański składa się z gruntów pod
chodzących pod przepisy Najwyższego Ukazu z dnia 19 Lutego (2 
Marca) 1864 r., a nadto i z gruntów niezależnie od tego Ukazu naby
tych i pod przepisy onego nie podchodzących, i jeżeli ten ostatni mają
tek przenosi tę normę, do którćj się władza Wójta Gminy ogranicza, 
w takim razie urządzenie opieki i przedsięwzięcie środków do zabez
pieczenia spadku, porucza się Sądom Pokoju, na zasadzie obowiązują
cego ogólnego prawa cywilnego.

II. Ustawa post. rozm. w Warsz. Okr. Sąd. 19 Lu
tego 1875 r.

art. 18. Zwoływanie rad familijnych w sprawach osób, do któ
rych stosuje się N a jw y ż s z y  rozkaz z 25 Czerwca (7 Lipca) 1866 ro
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ku, i przewodniczenie tyra radom, wkłada się na ławników, wyznaczo
nych przez miejscowy sąd gminny; w sprawach zaś wszelkich innych 
osób zwoływanie wspomnianych rad i przewodniczenie onym należy do 
Sędziów pokoju.

III. Najwyżej zatwierdzona 2 Lipca 1876 r. uchwała 
Komitetu do spraw Królestwa PolsTciego w Icwestyi obowiąz
kowego wzywania języka ruskiego przy załatwianiu czynno
ści przez sądy gminne, rady familijne i  zarządy upadłości 
massy, jak również przy spisywaniu aktów notaryalnych 
w guberniach Królestwa Polskiego. (Dzień. Wars?,. 1876 r. N. 144)

p. 2. Wyjaśnić, że w radach familijnych, w których prezydują
sędziowie pokoju lub ław nicy,.............rozprawy mogą odbywać się,
w razie nieposiadania przez ich członków języka ruskiego, w innym 
znanym im języku miejscowym; lecz uchwały rad familijnych . . . . 
mają być redagowane również w języku ruskim z dołączeniem jeżeli
członkowie r a d ............ uznają za potrzebne, przekładu uchwały
w tym języku, w jakim odbywały się rozprawy.

315. Rada familijna złożona będzie, nie rachując Sę
dziego, z sześciu krewnych lub powinowatych, wezwać się 
mających w okręgu Sądu, w którym się opieka urządza, 
w połowie z strony ojcowskiej, a w połowie z strony macie
rzyńskiej, według porządku bliższości w każdej linii.

Krewny będzie miał pierwszeństwo przed powinowatym 
tegoż samego stopnia, a między krewnemi lub między powi- 
nowatemi jednego stopnia, starszy wiekiem— przed młodszym.

Bliższy co do stopnia krewny lub powinowaty, chociażby 
czasowo tylko w okręgu Sądowym obecny, albo dobrowolnie 
przez pełnomocnika stawający, wyłącza w każdym razie 
dalszych co do stopnia, chociażby stale w tym okręgu za
mieszkałych krewnych.

310. W przypadkach gdzie zwołanie rad familijnych
należy do Prezydenta, Burmistrza lub Wójta, wzywać będzie Prezydent lub

Burmistrz krewnych i powinowatych znajdujących się w okręgu
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miasta, a wójt krewnych i powinowatych znajdujących się 
w okręgu Gminy wiejskiej.

por. art. 18 Ust. o postęp, rozm. w Warsz. Okr. Sąd. zamiesz
czony wyżej pod art. 374 niniejszego kodexu. Artykuł ten ma zwią
zek i z artykułami 379, 381, 383, 384, 385, 386, 388, 391, 418, 426, 
427, 429, 469 i 470 niniejszego kodexu.

3 H . Tylko bracia rodzeni małoletniego, i mężowie 
żyjących sióstr rodzonych nie są wyłączeni przez ogranicze
nie liczby, w art. 375 postanowionej.

Jeżeli ich jest sześciu albo i więcej, wszyscy będą człon
kami rady familijnej, którą składać będą sami z wstępnemi 
płci żeńskiej w stanie wdowieńskim żyjącemi, i z wstępnemi 
płci męzkiej nawet od opieki ważnie wymówionemi. Jeżeli 
zaś w mniejszej są liczbie, przywołanemi będą do uzupełnie
nia rady inni krewni lub powinowaci, a to według porządku 
art. 375 ustanowionego.

318. Gdy krewni lub powinowaci jednej lub drugiej 
linii nie znajdują się w liczbie dostatecznej w okręgu Sądu, 
wezwanemi będą przez Sąd wstępni, bracia rodzeni albo przy
rodni, mężowie sióstr rodzonych albo przyrodnich żyjących, 
stryjowie lub wujowie rodzeni, bracia stryjeczno-wujeczno 
lub cioteczno rodzeni, w okręgu innego Sądu zamieszkali, 
z zachowaniem przepisów art. 375. Gdyby zaś krewni lub 
powinowaci w stopniach wyrażonych z pobytu niewiadomi 
byli lub za granicą kraju mieszkali, lub gdyby się od stawie
nia, dla odległości miejsca lub z innych prawnych powodów, 
wymówili, Sąd wezwie, albo dalszych co do stopnia kre
wnych lub powinowatych z okręgu obcego, albo z swego 
okręgu obywateli, o których wiadomo, że mieli z ojcem lub 
matką małoletniego ciągłe przyjaźni związki.
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319 . W  niedostatku krewnych i powinowatych w okrę
gu miasta i gminy wiejskiej, Prezydent, Burmistrz lub Wójt Ilie Są
obowiązanemi wzywać odległej mieszkających, wyjąwszy 
gdyby zachodziło o to żądanie stroń interessowanych. Jeżeli 
nie zajdzie przypadek przywołania odległej mieszkających, 
prezydent, Burmistrz lub wójt, wezwą do składu rady familijnej, po 
miastach właścicieli domów, po wsiach gospodarzy rolników 
swego okręgu, dając pierwszeństwo tym, o których wiado
mo, że z ojcem lub matką małoletniego w ciągłych przyja
źni związkach zostawali.

3 8 0 . Chociażby nawet znajdowała się w okręgu Sądu 
dostateczna liczba krewnych lub powinowatych, Sąd będzie 
mógł pozwolić na przywołanie krewnych lub powinowatych 
w jakiejkolwiek odległości zamieszkałych, a co do stopnia 
bliższych, albo nawet w tychże samych stopniach, w jakich 
są krewni lub powinowaci obecni; w takim jednak razie po
winno nastąpić wyłączenie niektórych obecnych, tak aby ni
gdy liczba powyższemi artykułami oznaczona przewyższoną 
nie była.

381. Termin do stawienia się oznaczony będzie przez 
Sąd na dzień pewny w tym sposobie, żeby między wręcze
niem wezwania, a dniem oznaczonym do zgromadzenia się 
rady, wolnych dni było przynajmniej trzy, gdy wszystkie 
strony przywołać się mające mieszkają w odległości dwóch 
mil. W  każdym zaś razie, gdyby pomiędzy stronami przy
wołać się mającemi, znajdowały się odległej zamieszkałe, 
termin wyznaczony będzie tak, żeby, prócz powyższych 
trzech dni wolnych, każdy odległej mieszkający miał jeszcze 
przynajmniej dzień jeden na każde trzy mile odległości.
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Prezydent, Burmistrz lub Wójt, jeżeli nie wezwą strony odległej za
mieszkałej, mogą stronom w miejscu będącym naznaczyć ter
min krótszy do stawienia się.

382 . Krewni, powinowaci albo przyjaciele, tym spo
sobem przywołani, obowiązani będą stawić się osobiście albo 
przez pełnomocników szczególnych.

Członek rady familijnej nie może być pełnomocnikiem 
drugiego członka, a pełnomocnik jednę tylko osobę zastępo
wać może.

383 . Każdy krewny, powinowaty lub przyjaciel przy
wołany, który nie stawi się, nie dając prawnego powodu do 
wymówienia się, podpadnie karze pieniężnej, która wyrze
czona będzie bez appellacyi przez Prezydującego w radzie 
familijnej Sędziego w ilości złotych polskich 50, a przez
Prezydenta, Burmistrza lub Wójta W iloSCi 2 złotych polskich prZCllOSiC
nie mogącej.

384 . Jeżeli dany powód wymówienia się jest dostate
cznym, a wypada, albo czekać członka nieobecnego, albo 
w miejsce jego wyznaczyć kogo innego, w takim przypadku, 
jako też w każdym innym, w którym interes małoletniego 
zdawać się będzie tego wymagać, Prezydujący Sędzia, Prezy

dent, Burmistrz lub Wójt, będzie mógł odroczyć posiedzenie, albo je 
przedłużyć.

3 85 . Posiedzenie takowe odbywać się będzie z prawa 
w miejscu posiedzeń Sądu, Prezydenta, Burmistrza lub Wójta, radę fa
milijną zwołujących, chybaby ciż inne miejsce wyznaczyli. 
Obecność pięciu przynajmniej z przywołanych członków po
trzebną będzie, aby obrady przedsięwzięte być mogły.
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3 8 6 . Na radzie familijnej prezydować będzie Sędzia, 
Prezydent, Burmistrz lub wójt, do których należało zwołanie rady fa
milijnej, z głosem stanowczym, i w przypadku równości 
zdań przeważającym.

3 8 7. Mianowany opiekunem działać i zarządzać bę
dzie jako opiekun, od dnia swego mianowania, jeżeli takowe 
w jego obecności nastąpiło, a w przeciwnym razie od dnia, 
w którym mu toż mianowanie oznajmione zostało.

388 . Gdy małoletniemu, względem którego zwoły
wanie rady familijnej do Prezydenta, Burmistrza lub Wójta należało, przybę

dzie majątek nieruchomy ziemski, prawom własności lub zastawy, albo i dzierżawa dóbr 

ziemskich lub folwarku, albo nakoniec majątek, któryby z dawnym połączony dziesięć ty 

sięcy złotych wynosił, lub pięćset złotych dochodu rocznego czynił *), wtedy po
winna być zwołana przez Sąd rada familijna, i podług prze
pisów Sądom służących urządzona opieka, która do dawnego 
i do przybyłego majątku rozciągać się będzie.

*) por. art. 2 i 3 post. K. U. 30 Czerwca (12 Lipca) 1866 r., 
zamieszczone wyżej pod art. 374 niniejszego kodexu.

O D D Z I A Ł  V.

O opiekunie przydanym.

3 8 6 . W  każdej opiece mianowanym będzie przez ra
dę familijną opiekun przydany. Obowiązkiem jego będzie 
działać dla dobra małoletniego w każdym razie, gdy interes 
małoletniego znajduje się w sprzeczności z interessem opiekuna.

3 9 0 . Opiekun przydany winien nadto donosić radzie 
familijnej o wszelkich tych działaniach opiekuna, z którychby
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szkodliwe dla małoletniego skutki dostrzedz, lub przewidzieć 
się dały.

391. Skoro sprawowanie opieki przypadnie na osobę 
z rzędu wyliczonych wT Oddziałach 1, 2, 3 niniejszego Działu, 
opiekun takowy przed zaczęciem urzędowania swego powi
nien, w celu mianowania opiekuna przydanego, wyjednać 
zwołanie rady familijnej, stosownie do przepisów Oddziału 4 
złożyć się mającej.

Gdyby się przed dopełnieniem tej formalności mięszał 
w sprawowanie opieki, rada familijna, bądź na żądanie kre
wnych łub powinowatych, wierzycieli, lub innych stron inte- 
ressowanych, bądź Z urzędu przez Sąd, Prezydenta, Burmistrza lub 

wójta zwołana, będzie mogła, jeżeli z strony opiekuna zacho
dzi podstęp, odjąć mu opiekę, zachowując wynagrodzenie 
małoletniemu należące.

392 . W innych opiekach mianowanie opiekuna przy
danego, nastąpi bezpośrednio po mianowaniu opiekuna.

393. Gdy miejsce opiekuna przydanego, z powodu 
jego śmierci łub innym sposobem, zawakuje, opiekun głó
wny będzie obowiązany bez zwłoki postarać się o zwołanie 
rady familijnej w celu mianowania nowego opiekuna przy
danego.

39 4 . W żadnym przypadku opiekun kreskować nie 
może na opiekuna przydanego.

Opiekun przydany wybrany będzie z tej linii, do której 
opiekun nie należy, wyjąwszy gdy są bracia rodzeni.

395 . Opiekun przydany nie będzie zastępował z pra
wa opiekuna, gdy opieka zawakuje, albo z powodu nieobe
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cności opuszczoną zostanie; lecz w takowem zdarzeniu obo
wiązanym będzie domagać się mianowania nowego opiekuna, 
pod karą wynagrodzenia szkód i straconych korzyści, które- 
by dla małoletniego ztąd wyniknąć mogły.

W każdym razie, gdy nowy opiekun wstępuje z prawa 
w swe obowiązki, lub gdy obranym zostanie, nowy wybór 
opiekuna przydanego nastąpić powinien.

3 9 6 . Obowiązki opiekuna przydanego kończą się z usta
niem opieki.

3 91 . Przepisy w Oddziale 6 i 7 niniejszego Działu 
zawarte, stosują się i do opiekunów przydanych.

Lecz opiekun nie będzie mógł domagać się złożenia opie
kuna przydanego, ani kreskować w radzie familijnej na ten 
cel zwołanej.

O D D Z I A Ł  VI.

O przyczynach uwalniających od opieki.

3 9 8 . Może się wymówić od opieki, oprócz nad wła- 
snemi dziećmi i dalszemi zstępnemi, każdy sprawujący urząd 
publiczny, jeżeli stałe zamieszkanie jego, do urzędu tegoż 
przywiązane, w innym jest powiecie nie w tym gdzie opieka 
się urządza.

3 9 9 . Również mogą się wymówić od opieki, wyją
wszy nad własnemi dziećmi albo dalszemi zstępnemi:

Wojskowi w czynnej służbie zostający;
Każdy, który z polecenia Rządowego za granicę jest 

wysłany.
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4 0 0 . Osoby w poprzedzających artykułach wymienio
ne, jeżeli mimo sprawowania urzędu, służby, łub polecenia, 
od przyjęcia opieki wymawiających, opiekę takową przyjęły, 
nie mogą się od niej z tejże samej przyczyny wymówić.

401. Przeciwnie ci, którymby namienione urzędy, 
służba, albo polecenie powierzone były po przyjęciu i sprawo
waniu opieki, jeżeli jej dalej sprawować nie chcą, mogą 
w przeciągu miesiąca domagać się zwołania rady familijnej, 
aby ta przystąpiła do zapełnienia miejsca opiekuna.

Jeżeli, po zakończonem urzędowaniu, służbie łub polece
niu, nowy opiekun żąda być uwolnionym, lub też dawny do 
opieki przywróconym, może mu być takowa przez radę fa
milijną napowrót oddana.

4 0 2 . Każdy nie krewny, ani powinowaty, w tym tyl
ko razie do przyjęcia opieki przymuszony być może, gdy 
w okręgu Sądu, w którym się taż opieka urządza, albo 
w odległości mil ośmiu od miejsca jej urządzenia, choćby za 
okręgiem Sądu, nie znajdują się krewni, ani powinowaci, do 
sprawowania opieki zdolni, i prawnie niewymówieni.

4 0 3 . W przypadku mianowania opiekuna dla małole
tnich w art. 374 wymienionych, każdy, nie będący kre
wnym, ani powinowatym, w tym tylko razie do przyjęcia 
opieki zniewolonym być może, gdy w odległości mil dwóch 
od miejsca urządzenia opieki nie znajdują się krewni i powi
nowaci do sprawowania opieki zdolni i prawnie niewymówieni.

Również wymówić się może opiekun od dalszego spra
wowania przyjętej już opieki, gdy się o mil dwie od miejsca 
jej urządzenia przenosi.

ii
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4 0 4 . Niewiasta, będąc jako wstępna przez radę fa
milijną mianowana opiekunką, może się od opieki wymówić.

4 0 5 . Każda osoba, lat sześćdziesiąt pięć skończonych 
mająca, może się od przyjęcia wszelkiej opieki wymówić. 
Kto zaś przed takowym wiekiem został opiekunem, może, 
skończywszy lat siedmdziesiąt, żądać uwolnienia siebie od niej.

4 0 6 . Każda osoba ciężką słabością dotknięta, gdy ta
kową dostatecznie udowodni, wolną jest od wszelkiej opieki. 
Może nawet żądać uwolnienia siebie od niej, gdy po jej ob
jęciu słabość takowa nastąpiła.

4 01 . Dwie opieki uwalniają każdego od przyjęcia 
trzeciej.

Małżonek lub ojciec sprawujący już jednę opiekę, nie 
może być znaglonym do przyjęcia drugiej, wyjąwszy opieki 
nad własnemi dziećmi.

4 0 8 . Mający pięcioro dzieci prawych, mogą się wy
mówić od przyjęcia wszelkiej opieki, wyjąwszy nad temiż 
dziećmi.

Dzieci, które z powodu służby wojskowej krajowej życie 
utraciły, będą zawsze, gdy idzie o uwolnienie się od opieki, 
równie z żyjącemi policzone.

Inne dzieci zmarłe wtenczas tylko liczyć się będą, gdy 
żyją dzieci po nich pozostałe.

Dzieci poczęte uważane będą za żyjące.

4 0 9 . Przybycie dzieci w ciągu opieki nie upoważnia 
do jej złożenia.
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410. Powołany przez prawo do sprawowania opieki, 
albo przez ojca lub matkę obrany, obowiązanym jest przed 
przyjęciem wyraźnem opieki lub mięszaniem się w jej spra
wowanie, mianowany zaś przez radę familijną, jeżeli jest 
osobiście obecny uchwale opiekę mu nadającej, powinien na
tychmiast przedstawić powody wymówienia się, które rada 
familijna rozważy; z wszelkiemi późniejszemi przełożeniami 
wprost usuniętym będzie.

411. Jeżeli mianowany opiekun nie był osobiście obe
cnym uchwale opiekę mu nadającej, może domagać się zwo
łania rady familijnej, aby ta powody jego wymówienia się 
rozważyła.

Uskutecznić to powinien w przeciągu trzech dni od wrę
czonego mu oznajmienia o mianowaniu go opiekunem, który 
to przeciąg czasu powiększonym będzie o dzień jeden na 
każde trzy mile odległości zamieszkania jego od miejsca, 
w którem się opieka urządza; po upłynieniu tego czasu już 
słuchanym być nie ma.

412. Jeżeli wymówienie się odrzucone zostało, może 
się udać do Sądu o uzyskanie uwolnienia, lecz obowiązanym 
będzie zarządzać tymczasowo, przez ciąg trwającego sporu.

413. Jeżeli pozyska uwolnienie od opieki, ci, którzy 
wymówienie się jego odrzucili, mogą być na koszta prawne 
skazani.

Jeżeli zaś w sporze upadnie, sam też koszta poniesie.
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O D D Z I A Ł  VII.

O nieudolności, o wyłączeniach i złożeniu z opieki.

414. Nie mogą być opiekunami ani członkami rady 
familijnej:

1) Małoletni, wyjąwszy ojca i matkę;
2) Pozbawieni własnej woli z powodu niedołężności, po- 

inięszania zmysłów lub szaleństwa;
3) Niewiasty, wyjąwszy matkę i wstępne w stanie wdo- 

wieńskim żyjące, i opiekunkę dobrowolną;
4) Osoby ślubom zakonnym poświęcone;
5) Cudzoziemcy w opiekach nad małoletniemi Polakami, 

jeżeli nie zachodzą okoliczności art. 11 i 12 niniejszego Ko- 
dexu objęte;

6) Niechrześcianie nad chrześcianami;
7) Wszyscy ci, którzy sami, albo których wstępni, 

zstępni, lub małżonek, mają z małoletnim sprawę, przez któ
rą stan tegoż małoletniego, jego majątek cały, lub w znacz
nej części, jest zagrożony.

Ustawa dla kościoła Ewangelicko-Augsburgskiego w Kró.
lestwie Folskiem, 8 (20) Lutego 1849 r. (D. p . t . x l i i , str. ii):

art. 45. Duchowni nie mogą, być opiekunami lub kuratorami,
bez dozwolenia konsystorza.

415. Pozbawienie własnej woli i zawieszenie w używaniu praw cywilnych 

w skutku kar sądowych stosownie do artykułów 21, 23, 25, pociąga za sobą sa
mem przez się prawem wyłączenie od opieki, i złożenie 
z niej, jeżeli wprzód sprawowaną była, z wyjątkiem jednak w art. 25

postanowionym.

por. art. 30, 31, 46 i 54 kodexu kar gł. i p. z r. 1847, zamiesz
czone wyżej pod art. 21—25 niniejszego K. C., a także art. 2 post. R.
A. Kr. 2 (14) Kwietnia 1835 r. zamieszczony w D o d a t k u  VI, A).
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416. Wyłączeni także są od opieki, a nawet podlega
ją  złożeniu, gdy ją  sprawują:

1) Ludzie znani z bezrządu co do majątku, łub ze złych 
obyczajów.

2) Ci, którzyby w sprawowaniu opieki okazali niezdat
ność, albo nierzetelność.

411. Kto jest wyłączony od opieki, albo z niej złożo
ny, ten członkiem rady familijnej być nie może.

418. Ile razy zachodzi potrzeba uznania niezdolności 
opiekuna, albo złożenia go z opieki, wyrzecze w tej mierze 
rada familijna zwołana, bądź na domaganie się opiekuna 
przydanego, bądź z urzędu przez Sąd, prezydenta, burmistrza lub wójta, 

do których zwołanie należy. Sąd, prezydent, burmistrz lub wójt, nie 
mogą odmówić takowego zwołania, gdy wyraźnie jest żądane 
przez opiekuna przydanego, albo przez jednego lub więcej 
krewnych lub powinowatych małoletniego aż do czwartego 
stopnia włącznie.

410. Wszelka uchwała rady familijnej, która wyrze
cze niezdolność, wyłączenie lub złożenie opiekuna, powinna 
zawierać powody, i nie może nastąpić, jak tylko po wysłu
chaniu lub przywołaniu opiekuna.

420. Jeżeli opiekun na uchwale rady familijnej, wy
raźnie przestaje, o czem w protokule wzmianka uczynioną 
będzie, lub jeżeli od dnia ogłoszenia uchwały obecnemu, 
a wręczenia jej nieobecnemu, przez dni trzy, dodając dzień 
jeden na każde trzy mile odległości zamieszkania jego od 
zamieszkania przydanego opiekuna, do Sądu nie odwołuje 
się, nowy opiekun przystąpi natychmiast do urzędowania
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swego. Jeżeli zaszło odwołanie, opiekun przydany popierać 
będzie potwierdzenie uchwały w Sądzie, który w tej mierze 
z wolną appellacyą zawyrokuje.

Może nawet sam opiekun, za niezdolnego uznany, wy
łączony albo złożony, pozwać opiekuna przydanego o utrzy
manie siebie przy opiece.

O skargach na uchwały rad familijnych,—zob. art. 19, 23 i 25 
ust. postęp, rozm. zamieszczone w przypisie pod art. 435 niniejszego 
kodexu.

421. Krewni lub powinowaci, którzy żądali zwołania 
rady familijnej, mogą wchodzić do tej sprawy, a postępowa
nie w niej zachowane będzie takie, jakie jest dla spraw pośpiechu

wymagających przepisane.

O postępowaniu w sprawach tego rodzaju, — zob. art. 20, 21, 22 
i 26 ust. post, rozm. zamieszczone w przypisie pod art. 435 niniejsze
go kodexu.

O D D Z I A Ł  V III.

O z a r z ą d z a n i u  o p i e k u n a .

422 . Opiekun staranie mieć będzie o osobie małole
tniego, zastąpi go we wszelkich czynnościach cywilnych, wy
jąwszy te, które podług prawa osobiście odbytemi być po
winny, lub które samemu małoletniemu przez prawo są do
zwolone, i zarządzać powinien majątkiem małoletniego jako 
dobry ojciec familii.

4 2 3 . Prawo karności, rodzicom podług art. 339 słu
żące, rozciąga się i do opiekuna, z tem jednak ograniczeniem, 
iż opiekun, nie*będący wstępnym, a znajdujący potrzebę su
rowszego skarcenia domowego, winien jest radzie familijnej 
postępki małoletniego i potrzebę surowszych środków przed-
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stawie, która władzę rodzicielską w całej rozciągłości zastą
pić i środki skarcenia przepisać jest mocną.

424 . Opiekun nie może kupować własności małolet
niego, ani jej brać w dzierżawę, albo najem, chybaby rada 
familijna upoważniła opiekuna przydanego do zawarcia z nim 
kontraktu dzierżawy, albo najmu, ani przyjmować ustąpienia 
jakiegokolwiek prawa albo wierzytelności przeciw zostające
mu pod opieką jego.

Jednak opiekun będący wstępnym małoletniego, może 
na publicznej licytacyi kupować własności.

425 . Opiekun obowiązany żądać bez zwłoki przyłoże
nia pieczęci do spadku, który się na rzecz małoletniego otwie
ra, jeżeli takowe jeszcze przyłożone niebyły, wyjąwszy, gdy 
spadek znajduje się w posiadaniu którego z rodziców mało
letniego.

4 26 . Prezydent, burmistrz lub wójt, powinni, w  przypadkach, w których 

zwołanie rady familijnej do nich należy, z chwilą, powziętćj wiadomości o otwarciu w ich 

okręgu spadku, udać się z przybraniem dwóch świadków na miejsce, spisać wszelkie ru

chomości, i takowe zabezpieczyć, wyjąwszy gdyby spadek znajdował się w posiadaniu 

którego z rodziców małoletniego.

Na świadków wezwanemi być powinni, opiekun główny 
i opiekun przydany, jeżeli opieka już istnieje, i ci w miejscu 
się znajdują; gdy zaś ich nie masz, wezwanemi być powinni 
miejscowi krewni i powinowaci, a gdyby i tych nie by
ło, po wsiach, gospodarze rolnicy, po miastach właściciele 
domów.

Prezydent, burmistrz lub wójt, może przystąpić do opieczętowania wszystkich lub 

niektórych ruchomości, gdy tego uzna potrzebę; powinien zaś uskutecznić toż opieczęto
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wanie, gdy tego żądać będą opiekun główny lub opiekun przydany, albo który z krew

nych lub powinowatych, albo inne interessowane osoby.

Ust. post. rozm. w Warsz. Oikr. Sąd. 19 Lutego 1875 r.
art. 87. Rozporządzenie opieczętowania po zejściu osoby wyda

je sędzia pokoju lub sędzia gminny, stosownie do tego, czy pozostałość 
znajduje się w miejscowości ulegającej władzy sędziego pokoju, czy 
też sądu gminnego.

art. 42. Opieczętowania dopełnia komornik przy zjazdowym 
sądzie pokojowym, albo osoba zastępująca go, albo wójt gminy.

art. 77. Rozporządzenie spisania inwentarza wydaje się w spo
sób wskazany w art. 37 ustawy niniejszej na żądanie osób, mających 
prawo domagać się odjęcia pieczęci (art. 58).

art. 78. Spisanie inwentarza wkłada się na urzędników, wy
mienionych w art. 42 ustawy niniejszej................

421. Opiekun powinien w przeciągu dni dziesięciu od 
dnia, w którym mu powołanie go do opieki należycie wiado
me zostało, żądać odjęcia pieczęci, jeżeli przyłożone były, 
a w każdym razie dopilnować niezwłocznego sporządzenia in
wentarza majątku małoletniego, w obecności opiekuna przy
danego.

Opiekun, powziąwszy w ciągu sprawowania opieki wia
domość o spadku na rzecz małoletniego otworzonym, winien 
w dniach dziesięciu, od dnia powziętej wiadomości, toż samo 
dopełnić.

W tych przypadkach, w których prezydent, burmistrz lub wójt, mocnoini są zwoły

wać radę familijną, mocnemi są oraz sporządzić inwentarz za staraniem opiekuna, w przy

tomności opiekuna przydanego.

Na biegłych powinni być wziętemi, ile możności ludzie
miejscowi, i mogą wykonać przysięgę przed prezydentem, burmistrzem lub wójtem.

a) por. art. 77 i 78 Ust. postęp, rozm. zamieszczone wyżój pod 
art. 426 niniejszego kodexu.

bj Ustawa postęp, sąd. cywil. 1864 r.
art. 1003. Biegli przysięgi nie składają.
cj Rozp. K. R. S. 14 (26J Sierpnia 1840 r. 27. 7133.
Gdyby zachodziła trudność w złożeniu do aktów inwentarzy, Są

dy Pokoju powinny poprzestawać na deklaracyi opiekunów lub kurato
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rów względem rodzaju i wysokości majątku do małoletnich lub bez- 
własnowolnych należącego. (Zaw. T. I, str. 246).

428. Jeżeli się opiekunowi co od małoletniego należy, 
powinien to oświadczyć' do inwentarza, pod utratą należytos'ci. 
Urzędnik sporządzający inwentarz obowiązany ostrzedz go 
w tej mierze i o ostrzeżeniu takowem wzmiankę w akcie 
uczynić. Od utraty należytości, pomimo ostrzeżenia urzędni
ka do inwentarza niepodanej, uwolnić tylko może opiekuna 
udowodniona ta okoliczność, iż później o tejże należytości się 
dowiedział.

429. Opiekun przedstawi radzie familijnej inwentarz 
w przeciągu miesiąca od zakończenia onego, a ta oznaczy, 
które ruchomości, gdzie i w jakim czasie sprzedane, a które 
w naturze zachowane być mają.

Sprzedaż następować powinna przez publiczną urzędową 
licytacyę podług przepisów k0dexu postępowania, i w obecności 
opiekuna przydanego.

Ustawa postęp, rozm. w Warsz. OTcr. Sąd., 19 Lutego 
1815 r.

art. 122. Sprzedaż majątku spadkowego ruchomego i nieru
chomego odbywać się będzie podług ogólnych prawideł ustawy postę
powania sądowego cywilnego o sprzedaży przez licytacyę, z zastoso
waniem warunków, zamieszczonych w niżój następujących artykułach.

Jednak opiekun, nie czekając zebrania się rady familij
nej, obowiązanym jest sprzedać rzeczy zepsuciu podpadające, 
oraz i te, których utrzymanie byłoby zbyt kosztownem.

Rada familijna, przez prezydenta, burmistrza lub wójta zwołana,
może oraz oznaczyć mniej kosztowną formę publicznej licy- 
tacyi.
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4 30 . Ojciec i matka, którym służy prawne majątku 
małoletniego użytkowanie, nie zostają w konieczności sprze
dawania ruchomości, jeżeli je chcą zachować w celu powró
cenia ich w naturze, lecz w takowym przypadku postarają 
się o oszacowanie ich swym kosztem podług istotnej warto
ści przez biegłego, który mianowany będzie przez opiekuna
przydanego i wykona przysięgę w sądzie, przed prezydentem, burmistrzem lub wój

tem; obowiązani zaś będą zapłacić wartość szacunkową tych 
ruchomości, którychby w naturze zwrócić nie mogli.

por. art. 1003 ustawy postęp, cywil. 1864 roku zamieszczony 
w przypisku pod literą b) przy art. 427 niniejszego kodexu.

431. Skoro opiekun, wyjąwszy ojca i matkę, przystą
pi do sprawowania opieki, rada familijna oznaczy przybliżo
nym sposobem, i w miarę zarządzanego majątku, ilość, któ
rej roczne wydatki na małoletniego, tudzież na zarządzanie 
jego majątkiem łożyć się mające, przewyższać nie mogą; po
stanowi oraz w tymże samym akcie, czyli opiekun upoważ
niony być ma do przybrania ku swej pomocy jednego lub 
więcej rządców szczególnych płatnych, i pod jego odpowie
dzialnością działających.

432 . Taż rada oznaczy ilość, po zebraniu którćj, opie
kun w obowiązku zostawać będzie korzystnego użycia wpły
wów nad wydatki zbywających. Użycie takowe nastąpić po
winno w ciągu czasu sześć miesięcznego, po upłynieniu któ
rego, opiekun winien będzie zapłacić prowizyę *) od summy 
korzystnie nieużytej. Gdyby zaś opiekun upatrywał potrze
bę lub pożytek dla małoletniego w przedłużeniu przepisanego 
terminu, w takim razie winien domagać się upoważnienia 
w tej mierze rady familijnej.

*) Wyraz prowizyę w tomie X Dziennika praw został opuszczo
ny przez pomyłkę.
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433. Jeżeli opiekun nie postarał się o oznaczenie 
przez radę familijną ilości, od której zebrania ma się zaczy
nać korzystne użycie, w takim razie, po upłynionym przecią
gu czasu w artykule poprzedzającym oznaczonego, winien 
będzie płacie prowizyą od wszelkiej, choćby najmniejszej, 
a korzystnie nieużytej, ilości.

434. Żaden bez różnicy opiekun nie może, bez upo
ważnienia rady familijnej, zaciągać długu na rzecz małolet
niego, ani sprzedawać, lub hypoteką obciążać dóbr nierucho
mych jego.

Upoważnienie takowe nie powinno być udzielane, jak 
tylko z powodu koniecznej potrzeby, lub oczywistej korzyści.

Jednak w przypadku zachodzącej koniecznie potrzeby, 
rada familijna udzieli swe upoważnienie wtenczas dopiero, 
gdy ogółowym przez opiekuna złożonym rachunkiem wyka
zano zostanie, że gotowe pieniądze, ruchomości i dochody 
małoletniego nie są dostarczającemi.

W  każdym przypadku, rada familijna przeznaczy, które 
z pomiędzy nieruchomości sprzedane być mają, oraz przepi
sze warunki, jakie pożytecznemi być uzna.

435 . Uchwały rady familijnej w przedmiotach w ar
tykule poprzedzającym wymienionych, wtenczas dopiero do 
skutku przyprowadzone być mogą, gdy takowe, na domaga
nie się opiekuna, przez Sąd potwierdzone zostaną.

Postanowienie w tej mierze Sądu nastąpi przy zamknię
tych drzwiach, po wysłuchaniu wniosków Prokuratora Kró

lewskiego.

I .  Ustawa postęp, rozm. w Warsz. OJcr. Sąd. 19 Lut. 1875 r. 
R o z d z i a l Y .  O r a d a c h  f a m i l i j n y c h ,  
art. 18 (zamieszczony wyżćj pod art. 374 niniejszego kodexu).
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art. 19. Skargi na uchwały rad familijnych, którym przewodni
czą, ławnicy, podawane będą do sądu gminnego; na uchwały zaś rad 
familijnych, którym przewodniczą sędziowie pokoju, — do sądu okrę
gowego.

art. 20. Przy rozpoznawaniu skargi na uchwałę rady familij- 
nój, nie może być obecnym na posiedzeniu sądu gminnego, ławnik, 
który przewodniczył radzie familijnćj, której uchwała zaskarżoną 
została.

art. 21. Skargi na uchwały rad familijnych rozpoznawane bę
dą podług przepisów ustawy postępowania sądowego cywilnego o skar
gach incydentalnych.

art. 22. Podanie skargi na uchwałę rady familijnćj zawiesza 
wykonanie takowej.

art. 23. Mogą zaskarżać uchwały rad familijnych nie tylko 
opiekun główny, przydany lub kurator, lecz i członkowie rady fami
lijnćj, którzy przy zapadnięciu uchwały tejże rady nie zgadzali się ze 
zdaniem większości.

art. 24. W przypadkach, w prawach krajowych wskazanych, 
należy uchwałę rady familijnćj przedstawić do zatwierdzenia wła
ściwemu sądowi gminnemu lub właściwemu sądowi okręgowemu.

art. 25. W sprawach tego rodzaju mogą być podawane skargi 
incydentalne: na decyzye sądu gminnego — do zjazdowego sądu po
koju, na decyzye sądu okręgowego — do izby sądowej. Skargi takowe 
podawane i rozpoznawane będą w sposób wskazany w ustawie postępo
wania sądowego cywilnego.

art. 26. W sprawach tego rodzaju prokurator czynić będzie 
wnioski w przypadkach wskazanych w krajowćm prawie cywilnćm.

art. 124. Jeżeli nieruchomość należy do samych tylko mało
letnich, sprzedaż nie może odbyć się inaczćj, jak tylko w skutek 
uchwały rady familijnćj, zatwierdzonćj przez właściwy sąd okręgowy 
lub sąd gminny.

I I .  Najwyżej zatwierdzone d. i  Maja 1876 r., posta
nowienie Komitetu do spraw Królestwa Polskiego (Dzień. Warsz. 
12 (24) Czerwca 1876 r, Nr 126).

I..............................
II. Pod względem rozstrzygnięcia kwestyi trybu roztrząsania 

skarg na przedwstępne rozporządzenia wójtów gmin przy ustanawia ■ 
niu opieki i przy przedsiębraniu środków zmierzających do zabezpie
czenia spadków, jak również skarg na decyzye rad familijnych, ja
kie na zasadzie N a jw y ż sz e g o  rozkazu z 25-go czerwca 1866 roku, 
podane będą do instytucyj do spraw włościańskich przed otwarciem 
nowych władz sądowych okręgu sądowego warszawskiego, — postano
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wić, że te ze skarg pomienionych, co do których zapadnie przed dniem 
otwarcia nowych władz sądowych decyzya kommissarza w pierwszćj 
instancyi, mają być rozstrzygane przez instytucye do spraw wło
ściańskich, trybem przepisanym w tym względzie; skargi zaś, co 
do których decyzya kommissarza nie zapadnie jeszcze do dnia pomie- 
nionego, mają być kommunikowane tej nowój władzy sądowej, juryz- 
dykcyi której ta sprawa ulega.

436 . Rada familijna nie może postanawiać zbywania 
dóbr nieruchomych małoletniego w inny sposób, jak tylko 
przez sprzedaż, która odbywać się będzie na publicznej licy- 
tacyi, stosownie do przepisów kodom postępowania w obecności 
opiekuna przydanego.

por. art. 122 Ustawy postęp, rozm. zamieszczony wyżćj pod 
punktem 2 art. 429 niniejszego kodexu.

431. Formalności sprzedaży dóbr nieruchomych ma
łoletniego, artykułami 434 i 435 przepisane, nie ściągają się 
do przypadku, gdy sprzedaż przez licytacyą na żądanie 
współwłaściciela, w niepodzielności zostającego, wyrokiem 
sądowym nakazaną została.

Wszelako i w tym przypadku, licytacya, z zachowaniem 
formy artykułem poprzedzającym przepisanej, odbywać się, 
i obce osoby do niej przypuszczonemi być powinny.

Ustawa post. rozm. w Warsz. OJcr. Sąd., 19 Lutego 
1875 r.

art. 125. Uchwała rady familijnój, o jakiej mowa w artykule 
poprzednim, nie jest potrzebną, gdy nieruchomość należy do pełnolet
nich, i do małoletnich i gdy licytacya nakazaną będzie na żądanie 
pełnoletnich.

438. Opiekun nie jest mocen, bez upoważnienia rady 
familijnej, ani przyjąć, ani zrzec się spadku, któryby się dla 
małoletniego otworzył.

W przedmiocie takowym ci, którymby spadek w razie 
zrzeczenia się z strony małoletniego przypadał, kreskować 
nie mogą.
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Uchwała rady familijnej, do zrzeczenia się spadku upo
ważniająca, dopiero w skutku przejrzenia inwentarza, przez 
opiekuna złożyć się mającego, wydaną być może, a wykona
ną będzie dopiero wtenczas, gdy w sposobie artykułem 435 
przepisanym potwierdzenie sądowe uzyskanem zostanie.

Przyjęcie spadku nie może nastąpić, jak tylko z dobro
dziejstwem inwentarza.

43 9 . W przypadku, gdy odrzucony w imieniu mało
letniego spadek, przez nikogo innego przyjęty nie został, spa
dek takowy może być, bądź przez opiekuna, nową uchwałą 
rady familijnej tym celem upoważnionego, bądź przez mało
letniego, za dojściem do lat, napowrót przyjętym, lecz tylko 
z ograniczeniami, jakim pełnoletni podlegają.

4 4 0 . Darowizna, na rzecz małoletniego uczyniona, 
nie może być przez opiekuna bez upoważnienia rady familij
nej przyjętą, wyjąwszy, gdy opiekunem tym jest ojciec lub 
matka, albo inny wstępny małoletniego.

Darowizna ta będzie miała taki sam skutek względem 
małoletniego, jak względem pełnoletniego.

441. Opiekun nie jest mocen, bez szczególnego upo
ważnienia rady familijnej, podnosić ani obciążać kapitałów 
hypotekowanych małoletniego.

442 . Kapitały niehypotekowane małoletniego mogą 
być przez opiekuna, bez szczególnego upoważnienia rady fa
milijnej, podnoszone o tyle, o ile go rada familijna w tej 
mierze nie ograniczy.

Ograniczeniu takowemu nie podlegają wstępni małolet
niego, wyjąwszy matki, gdy ta wejdzie w nowe związki
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małżeńskie; również nie podlegają opiekunowie przez ojca 
lub matkę obrani, gdy przez nich od takowego ograniczenia 
wyraźnie są uwolnieni; przecież w przypadku nadużycia, 
rada familijna mocną będzie ścieśnić lub całkowicie odjąć 
władzę in nadaną.

443 . We wszelkich przypadkach ograniczenia lub 
zupełnego przez radę familijną odjęcia opiekunowi władzy 
podnoszenia kapitałów niehypotekowanych małoletniego, opie
kun przydany obowiązany o nastąpionych takowych postano
wieniach zawiadomić dłużników małoletniego, którychby się 
też postanowienia tyczyły.

4 4 4 . Żaden opiekun nie jest mocen, bez upoważnie
nia rady familijnej, rozpoczynać imieniem małoletniego spraw 
w przedmiotach następujących:

1) gdy spór zachodzi o granice, wyjąwszy spraw pos- 
sessoryjnych;

2) względem praw do hypoteki wniesionych, a ściąga
jących się bądź do dziedzictwa dóbr nieruchomych, bądź do 
kapitałów lub innych należności rzeczowych.

4 4 5 . Również żaden opiekun nie może bez upoważ
nienia rady familijnej, przyznawać żadnych żądań, opiera
nych na prawach do nieruchomości ściągających się, a do 
ksiąg hypotecznych wcale niewniesionych, lub wpisanych tyl
ko jako sporne, albo sposobem zastrzeżenia.

4 4 6 . Upoważnienie rady familijnój jest potrzebne, 
gdy opiekun w imieniu małoletniego chce się domagać podzia
łu; mocen zaś jest bez takowego upoważnienia odpowiadać 
na żądanie podziału, przeciw małoletniemu wniesione.
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441. Aby podział względem małoletniego miał te same 
skutki, jak między pełnoletniemi, powinien być według prze
pisów kodexu postępowania SpOI‘ZądZOMy.

Wszelki inny podział za tymczasowy tylko uważany 
będzie.

por. art. 112—121 Ustawy postęp, rozm. w Warsz. Okr. Sąd.
19 Lutego 1875 r.

4 4 8 . Opiekun nie może w imieniu małoletniego za
wierać układu pojednawczego, tylko z mocy upoważnienia 
rady familijnej i za zdaniem trzech Prawników, przez Prokura
tora Królewskiego wyznaczyć się mających. Układ takowy wten
czas dopiero staje się ważnym, gdy przez Sąd, po wysłucha
niu wniosków Prokuratora Królewskiego zatwierdzonym zostanie.

Jednak układ pojednawczy o przedmioty, pięćset złotych 
wartości nie przenoszące, może być, za samem rady familij
nej upoważnieniem, ważnie zawarty.

Zapisanie się na Sąd polubowny w imieniu małoletniego, 
w żadnym razie następować nie może.

4 4 9 . Opiekun, który razem jest członkiem rady fami
lijnej, nie może w niej kreskować, ani być obecnym w czasie 
kreskowania, gdy własny jego interes zachodzi, jak również 
we wszelkich szczególnych, prawem przewidzianych przy
padkach.

Przepis ten stosuje się także i do innych członków rady 
familijnej.

4 5 0 . Opieka jest obowiązkiem osobistym, który nie 
przechodzi do spadkobierców opiekuna, ci odpowiedzialnemi 
będą tylko za sprawowanie swego spadkodawcy; jeżeli jed-
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nak są pełnoletniemi, winni po śmierci jego opiekę aż do mia
nowania nowego opiekuna tymczasowie sprawować.

O D D Z I A Ł  IX.

O rachunkach i odpowiedzialności z opieki.

451 . Każdy sprawujący opiekę powinien się rachować 
z jej sprawowania.

Obowiązek ten przechodzi do spadkobierców po nim.
Rachunek kosztem małoletniego sporządzony i składany 

będzie. Prawo żadnej formy do rachunku nie przepisuje, 
ani użycie do niego papieru stęplowego nie jest potrzebnem.

4518. W ciągu trwania nad małoletnim opieki, corocz
nie składany będzie rachunek opiekunowi przydanemu, w epo
ce przez radę familijną oznaczonej. W szczególnych jednak 
przypadkach rada familijna mocną będzie, dla większej do
godności, roczny termin składania rachunków przedłużyć, 
lecz nie dalej jak do lat trzech. Ojciec i matka wolnemi są 
od składania rachunków w ciągu sprawowania nad swemi 
dziećmi opieki, nawet co do majątku ich użytkowaniu niepod- 
legającego.

4 5 3 . Opiekun przydany, wysłuchawszy rachunku rocz
nego, takowy wraz z dowodami zaznaczy i zwróci opiekuno
wi, dla zachowania i załączenia ich przy składaniu ostatniego 
rachunku.

Jeżeli jednak z rachunku okaże się, iż opiekun stał się 
odpowiedzialnym, powinien opiekun przydany bez zwłoki 
przedsięwziąść środki zabezpieczające, art. 462 wskazane.

12
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A gdyby rachunek wykazał działania opiekuna, cechę nierze
telności lub niezdatności noszące, wtenczas opiekun przyda
ny przedstawi nadto rachunek, wraz z dowodami, radzie fa
milijnej do dalszej decyzyi.

4 5 4 . Ostatni rachunek składany będzie małoletniemu, 
gdy opieka ustanie przez dojście do pełnoletności, lub przez 
usamowolnienie; spadkobiercom jego, gdy opieka ustanie 
przez śmierć małoletniego; a opiekunowi przydanemu, gdy 
sprawowanie opieki przechodzi do innej osoby.

4 5 5 . W tym ostatnim razie opiekun przydany, wy
słuchawszy rachunku, przedstawi takowy wraz z złożonemi 
dowodami radzie familijnej, która jeżeli znajdzie potrzebę 
sprostowania, poleci mu takowe, bądź zasądownie z byłym 
opiekunem lub jego spadkobiercami, bądź drogą sądową.

4 5 6 . Jeżeli zachodzą spory o złożenie rachunku, lub 
względem rachunku już złożonego, takowe sądzone będą tak, 
jak inne spory cywilne.

451. Każdy układ, któryby mógł zajść między opie
kunem, wyjąwszy ojca i matkę, a małoletnim, gdy do lat 
doszedł, względem rachunku ze sprawowania opieki, będzie 
nieważnym, jeżeli takowego nie poprzedziło na dni dziesięć 
przynajmniej, złożenie temuż małoletniemu do lat doszłemu, 
ostatniego rachunku, i oddanie mu usprawiedliwiających do
wodów.

458 . Przyznane będą w rachunku sprawującemu opie
kę wszelkie wydatki dostatecznie usprawiedliwione, których 
przedmiot był użytecznym.
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4 59 . Ilość, jakaby od zdającego ostatni rachunek na
leżeć się okazała, przynosić będzie z prawa prowizyą, od 
dnia zamknięcia tegoż rachunku.

Od ilości zaś opiekunowi z rachunku ostatniego przypa
dającej, należeć się będzie również prowizyą od czasu we
zwania o zapłacenie po zamknięciu rachunku.

4 6 0 . Opiekun jest odpowiedzialnym za wszelkie szko
dy i stracone korzyści, jakieby dła małoletniego ze złego 
sprawowania opieki wyniknąć mogły.

Podobnież odpowiedzialnemi są ci wszyscy, którzy opiekę 
tymczasowie sprawować obowiązani, jako i ci, którzyby ją  
nieprawnie sprawowali.

Kodex kar gŁ i  p. z r. 18Ł7
art. 1092. Opiekunowie i kuratorowie, za fałsz i podstęp po

pełnione na szkodę osób, powierzonych opiece ich lub kurateli, niemniej
za przywłaszczenie sobie i strwonienie własności tych osób, ulegną: 

wyższym w zakresie karom, za te przestępstwa w Dziale XII ni
niejszego Kodexu oznaczonym.

461. Jeżeli sprawujący opiekę stał się odpowiedzial
nym, albo jeżeli przy nim należność jakowa dla małoletniego 
pozostaje, natenczas służy temuż małoletniemu, tak w ciągu 
małoletności, jako i po dojściu do lat, tytuł do hypoteki praw
nej przeciw sprawującemu opiekę, która jednak dopiero od 
dnia wpisania skutek będzie miała, tudzież służy małoletnie
mu pierwszeństwo przed długami osobistemi, na całym ru
chomym i nieruchomym majątku opiekę sprawującego.

46 2 . W takowym przypadku, i tak długo jak trwa 
opieka, winien opiekun przydany bez zwłoki żądać wpisania 
prawnej hypoteki, a nadto starać się o ściągnienie i korzyst
ne użycie należności.
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Takowego wpisania hypoteki prawnej domagać' się mo
cni będą, każdy członek rady familijnej, każdy krewny, tu
dzież Prokurator Królewski, a nawet i sam małoletni.

4 6 3 . Opiekun przydany jest głównie odpowiedzialnym 
za niedopełnienie obowiązku w art. 395 onemu wskazanego, 
tudzież względnie tych wszystkich czynności, w których, 
stosownie do art. 389, z powodu sprzeczności interesu opie
kuna głównego z interesem małoletniego, działać jest obowią
zanym.

Jest solidarnie z opiekunem odpowiedzialny, w przy
padkach, w których mu wspólne z opiekunem działanie pra
wem jest polecone.

Ściąga na siebie odpowiedzialność posiłkową na przypa
dek, gdyby opiekim nie był w stanie wynagrodzić małolet
niego:

1) Jeżeli zaniechał uwiadomić dłużników małoletniego 
w przypadkach art. 443 wskazanych.

2) Jeżeli zaniedbał donieść radzie familijnej okoliczno
ści, któreby niezdolność opiekuna, albo potrzebę złożenia go 
z opieki za sobą pociągały.

3) Jeżeli względnie odebrania rachunku z opieki lub za
bezpieczenia małoletniego, co do odpowiedzialności opiekuna, 
lub należności od niego, nie dopełnił ściśle obowiązków art. 
453, 455 i 462 wskazanych.

4 6 4 . W tych wszystkich przypadkach służą małolet
niemu takie same prawa na majątku opiekuna przydanego, 
jakie podług art. 461 służą temuż małoletniemu na majątku 
opiekuna głównego, który się stał odpowiedzialnym.

Dochodzenie takowych praw sposobem w art. 462 prze
pisanym, tudzież w ogóle poszukiwanie odpowiedzialności
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na opiekunie przydanym, poleci rada familijna, jeżeli opieka 
trwa jeszcze, jednemu z pomiędzy swych członków.

Gdyby zaś rada familijna uznała potrzebę złożenia z opie
ki tegoż opiekuna przydanego, w takowym razie nowy opie
kun przydany przeciw niemu czynie będzie.

4 6 5 . Członki rady familijnej stają się odpowiedzial- 
nemi małoletniemu za podstęp i za wielkie a szkodliwe nie
dbalstwo.

4 6 6 . Wszelkie sprawy małoletniego, tyczące się czy
nów opieki przeciw temu, który ją  sprawował, przeciw opie
kunowi przydanemu, i przeciw członkom rady familijnej, 
upadają przedawnieniem czteroletniem, rachując od pełno- 
letności.

D Z I A Ł  III.

0 usamowolnienin dzieci prawych.
461. Małoletni jest usamowolnionym z prawa przez 

małżeństwo, wyjąwszy przypadek w art. 254 *) prze
widziany.

*) artykuł 254 niniejszego kodexu uchylony przez art. 248 pr. 
o małż. z r. 1836, — jednak porównać punkt 2 art. 480 niniejszego 
kodexu.

4 6 8 . Małoletni, niebędący małżonkiem, może, po doj
ściu lat piętnastu, być usamowolnionym przez ojca, albo, 
gdyby ten nie żył, lub władzy rodzicielskiej nie sprawował, 
przez matkę władzę takową sprawującą.

Takowe usamowolnienie nastąpi przez oświadczenie ojca
lub matki przed Sądem, a jeżeli małoletni należy do wymienionych w art. 374,
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przed Prezydentem, Burmistrzem lub Wójtem, m i e j s c a  ZaHliCSZkćUlicl m a ł o -

letniego.
Usamowolnienie przez matkę niesprawującą opieki, wte

dy tylko ważnem będzie, gdy przez radę familijną potwier
dzonym zostanie.

Insirukcya dla wiejskich wójtów gminy, o opiekach i  za
bezpieczeniu spadku małoletnich i  nieobecnych 7 (19J Lipca 
1868 r. (Dzień. pr. T. LXVIII, gtr. 239).

art. 35. Jeżeli małoletni przed ukończeniem dwudziestu jeden 
lat wieku wstąpił w związki małżeńskie, przez to samo uwalnia się od 
opieki i obejmuje zarząd swego majątku.

art. 36. Gdyby małoletni przed skończeniem dwudziestu jeden 
lat, nabył już potrzebnej wprawy do zarządu swym majątkiem, może 
być wypuszczony z pod opieki, czyli usamowolnionym. Usamowolnie
nie nastąpić może nie wcześniej, jak po dojściu przez małoletniego 
ośmnastu lat wieku skończonych.

art. 37. Jeżeli ojciec lub matka sprawuje opiekę, usamowol
nienie nastąpi przez proste oświadczenie ojca lub matki na posiedze
niu Sądu Gminnego, że małoletniego z pod opieki wypuszcza i oddaje 
mu zarząd majątku. Gdy opiekunem jest kto inny, usamowolnienie 
nie może nastąpić inaczój, jak przez uchwałę rady familijnej, gdy taż 
rada zgodnie z opiekunem uzna, że małoletni zdolnym jest do zarzą
du majątkiem. Uchwała taka winna być potwierdzona przez Sąd 
Gminny.

art. 38. Małoletni usamowolniony może tylko zarządzać swym 
majątkiem, ale ani przedawać, ani zastawiać, ani długiem obciążać, 
ani sprawy o własność majątku przed sądami wytaczać nie może bez 
zezwolenia rady familijnej, potwierdzonego przez Sąd Gminny.

4 6 9 . Gdyby ojciec nie żył, lub władzy rodzicielskiej 
nie sprawował, a matka również nie żyła, albo władzy ro
dzicielskiej nie sprawowała, małoletni może także, lecz do
piero po skończonych latach ośmnastu, być usamowolnionym, 
jeżeli rada familijna usposobionym go w tej mierze uzna.

W  takowym przypadku usamowolnienie nastąpi z mocy 
uchwały, która je postanowi, i przez oświadczenie Sędziego, Pre

zydenta, Burmistrza lub Wójta, w radzie familijnej prezydującego,
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w tymże samym akcie uczynione: że małoletni jest usamo- 
wolnionym.

por. art. 37 instrukcyi dla wiejskich wójtów gmin, zamieszczony
wyżćj pod art. 468 niniejszego kodexu.

410. Gdyby opiekun zaniedbywał z swej strony posta
rać się o usamowolnienie małoletniego, o którym w artykule 
poprzedzającym jest mowa, natenczas opiekun przydany, al
bo który z krewnych lub powinowatych małoletniego, aż do 
czwartego stopnia włącznie, jeżeli go sądzą być usposobionym 
do usamowolnienia, mogą domagać się zwołania rady fami
lijnej, celem postanowienia w tej mierze. Sąd, Prezydent, Bur

mistrz, lub Wójt, do którego z nich zwołanie rady należy, zwoła
nia tego odmówić nie może.

411. Każdy usamowolniony będzie miał kuratora. Oj
ciec i matka, opiekę bez doradcy lub doradców przez ojca 
mianowanych sprawująca, są z prawa kuratorami.

Jednak gdy matka, będąca kuratorką, ma iść za mąż, 
natenczas przepisy art. 361 i 362 względem opieki, zastoso
wane będą i do kurateli.

Gdyby ojciec i matka nie żyli; albo kurateli sprawować 
nie mogli, lub też jej przyjąć nie chcieli, w takim razie mia
nowany będzie kurator przez radę familijną.

Zresztą przepisy Oddziału 6, Działu II o przyczynach 
uwalniających od opieki, i Oddziału 7 tegoż Działu o niezdol
ności, o wyłączeniach i złożeniu z opieki, zastosowane będą 
i do kuratorów.

4 1 2 . Małoletniemu usamowolnionemu złożony będzie, 
przy assystencyi kuratora, rachunek z opieki, a to stosownie
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do przepisów Oddziału 9 Działu II, i zdana będzie sprawa 
z strony ojca podług przepisu art. 341.

Jeżeli składający rachunek jest kuratorem usamowolnio- 
nego, rada familijna przyda nsamowolnionemu kuratora szcze
gólnego do odebrania rachunku.

413. Małoletni usamowolniony mocen jest wypuszczać 
dobra swe nieruchome w dzierżawę lub najem, lecz nie na 
dłużej, jak na lat trzy; również mocen pobierać swe dochody 
i z takowych kwitować; niemniej przedsiębrać wszelkie czyn
ności, do prostego tylko zarządzania ściągające się.

Względem takowych czynności nie będzie mu służyło 
prawo żądania przywrócenia do pierwszego stanu w tych 
wszystkich przypadkach, w którychby to przywrócenie peł
noletniemu nie służyło.

por. art. 38 instrukcyi dla wiejskich wójtów gminy, zamieszczony 
wyżej pod art. 468 niniejszego kodexu.

414. Nie może przedsiębrać ani bronić sprawy tyczą
cej się własności dóbr nieruchomych, albo kapitałów, lub 
praw hypotekowanych; nie może podnosić żadnego kapitału 
i z niego kwitować, bez assystencyi swego kuratora, który 
w ostatnim przypadku czuwać będzie nad korzystnem pod
niesionego kapitału użyciem.

por. art. 38 instrukcyi dla wiejskich wójtów gminy, zamieszczony 
wyżćj pod art. 468 niniejszego kodexu.

415 . Małoletni usamowolniony nie może pod żadnym 
pozorem zaciągać pożyczki, bez uchwały rady familijnej, po
twierdzonej przez Sąd, po wysłuchaniu wniosków Prokurato
ra Królewskiego.

por. art. 38 instrukcyi dla wiejskich wójtów gminy, zamieszczony 
wyżćj pod art. 468 niniejszego kodexu.
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416. Również, bez zachowania form dla małoletniego 
nieusamowolnionego przepisanych, nie może przedawać lub 
zbywać dóbr swoich nieruchomych, ani żadnych innych przed
siębrać czynności, wyjąwszy tych, które do prostego tylko 
zarządzania należą. Zobowiązania, któreby przez kupno lub 
innym sposobem zaciągnął, mogą być przez Sąd miarkowa
ne, gdy się zbyt obciążającemi okażą. W takowym razie 
Sąd na względzie mieć będzie majątek małoletniego, dobrą 
lub złą wiarę osób, które z nim w umowę wchodziły, uży
teczność lub nieużyteczność wydatków.

pod. art. 38 instrukcyi dla wiejskich wójtów gminy, zamieszczony
wyżój por. art. 468 niniejszego kodexu.

411. Małoletni usamowolniony, wyjąwszy usamowoł- 
nionego przez małżeństwo, którego zobowiązania, stosownie 
do przepisu artykułu poprzedzającego, przez Sąd miarkowa
ne być musiały, może być pozbawionym dobrodziejstwa usa- 
mowolnienia, które to pozbawienie z zachowaniem tychże sa
mych formalności, jakie do udzielenia są przepisane, następo
wać powinno.

418. Od dnia, w którym usamowolnienie jest odwo
łane, wraca się małoletni pod władzę rodzicielską, albo pod 
opiekę, która, jeżeli ma miejsce, powinna być podług przepi
sów prawa na nowo urządzoną. Takowy małoletni nie może 
być przez rodziców lub opiekę powtórnie usamowolnionym.

419. Małoletni usamowolniony, do czynności handlo
wych upoważniony, uważa się za pełnoletniego co do wszel
kich działań tyczących się tychże interesów handlowych.

4 8 0 . Małoletni usamowolniony mocen jest sam upo
ważnić żonę swoją do czynności takich, jakie co do własnego
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swego majątku bez assystencyi kuratora przedsiębrać jest 
mocen; do innych zaś czynności żona powinna pozyskać upo
ważnienie od Sądu.

Jeżeli mąż małoletni, dla braku zezwolenia rodziców 
na małżeństwo, nie jest usamowolnionym, żona potrzebuje 
upoważnienia Sądowego w tych wszystkich przypadkach, 
w których upoważnienie męża jest dla niej przepisane.

D Z I A Ł  IV.

0 opiece naA dziećmi nieprawe! i tychże nsamowolnienin.

481. Dzieci małoletnie nieprawe, do szpitala publicz
nego przyjęte, zostają, co do starania o ich osobie i co do 
zarządzania ich majątkiem, pod opieką przełożonych szpitala, 
podług urządzeń administracyjnych tegoż szpitala; w czyn
nościach cywilnych zastąpionemi będą przez osobę, którą do 
każdego szczególnego przypadku ciż przełożeni szpitala upo
ważnią.

4 8 2 . Opieka takowa trwa do pełnoletności lub usamo- 
wolnienia małoletniego, chybaby szpital pierwej z pod swego 
starania tegoż małoletniego zupełnie wypuścił.

48 3 . Co do usamowolnienia, służą przełożonym szpita
la te same prawa, które ojcu i matce w poprzedzającym dzia
le są udzielone.

4 8 4 . Usamowolniony, w przypadkach, w których, po
dług przepisów działu poprzedzającego, sam czynić nie jest 
mocen, potrzebować będzie szczególnego upoważnienia od
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przełożonych szpitala, albo assystencyi osoby przez nich upo
ważnionej.

485 . Dzieci nieprawe, do szpitala publicznego nie przy
jęte, albo z pod jego starania wypuszczone, zostają samem 
przez się prawem, pod opieką tego z rodziców, przez które 
dobrowolnie prawnie uznanemi zostały; a jeżeli dobrowolnie 
uznane przez obydwóch, opieka należy z prawa do matki, 
a po s'mierei jej, albo gdyby opiekunką być nie mogła, do 
ojca.

48 6 . Gdy takowe dziecię zostaje bez ojca i matki, i 
bez opiekuna przez ojca lub matkę obranego, albo gdyby też 
osoby znajdowały się w przypadku wyłączenia od opieki albo 
prawnego wymówienia się, również gdyby dziecię przez żadne 
z rodziców uznane nie było, mianowany będzie opiekun przez 
radę opiekuńczą sprawującą obowiązki rady familijnej.

481. Rada opiekuńcza złożoną będzie z sześciu osób, 
znanych z dobroczynności, a w miejscu urządzenia opieki za
mieszkałych.

4 8 8 . Zresztą wszelkie przepisy poprzedzających dzia
łów o opiece nad dziećmi prawemi, i usamowolnieniu dzieci 
prawych, stosują się także do dzieci nieprawych małoletnich, 
pod opieką szpitala publicznego nie będących.

Jnsirukcya dla wiejskich wójtów gminy, o opiekach i  za
bezpieczeniu spadku małoletnich i  nieobecnych 7  (19) Lipca 
1868 r. (Dzień. pr. T. LXYIII, str. 239).

XII. O o p i e c e  n a d  s i e r o t a m i ,  m a j ą t k u  n i e ma -  
j ą c e m i.

art. 40. Gdy po śmierci obojga rodziców pozostaną dzieci ma
łoletnie bez żadnego majątku, wójt gminy spisze protokół zaświadcza
jący, że żaden majątek ruchomy lub nieruchomy nie pozostał,
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art. 41. Jeżeli żyje dziad lub baba sierot majątku nie mają
cych, czy to z matki czy z ojca, obowiązkiem ich będzie sieroty te wy
żywić i wychować wedle swój możności, a wójt gminy nie zwołując 
rady familijnej, tymże wstępnym opiekę nad sierotami powierzy i czu
wać będzie, aby oni obowiązki swe uczciwie względem sierot spełnili.

art. 42. Jeżeli ani dziadowie ani baby sierot nie żyją, lub też 
znajdują się w stanie ubóstwa zupełnego; wójt gminy sam lub przez 
sołtysa zwoła gromadę wioskową tej wsi, w którój sieroty mają za
mieszkanie i po naradzeniu się z gromadą, umieści sieroty razem lub 
pojedynczo u zamożniejszych i uczciwych mieszkańców gminy, którzy- 
by je przyjąć zechcieli. Gdyby gromada wioskowa nie mogła na dłuż
szy czas zapewnić sierotom wyżywienia i wychowania, wójt gminy na 
najbliższóm zebraniu gminy, takimże sposobem, sieroty u mieszkańców 
innych wsi tejże gminy na wyżywienie i wychowanie umieści. Gdyby 
zaś i na zebraniu gminnem nikt się nie znalazł, ktoby sieroty chciał 
przyjąć, wójt gminy doniesie o tem Kommissarzowi do spraw włościań
skich, i starać się będzie, aby sieroty w najbliższym zakładzie dobro
czynnym na koszt gminy lub bezpłatnie umieszczone być mogły.

art. 43. Mieszkaniec gminy, który przyjął sierotę, uważa się 
za opiekuna; obowiązany dać sierocie według swśj możności wychowa
nie i może posługiwać się wychowańcem w zatrudnieniach gospodar
skich w miarę sił i wieku jego.

art. 44. Po dojściu wieku lat szesnastu, sierota wolny jest od 
opieki. Może pozostać nadal u swego opiekuna, jeżeli oba na to się 
zgodzą, ale ma prawo do wynagrodzenia za pracę wedle jćj rodzaju 
i wedle tego, jak są wynagradzani jego rówiennicy. Może również 
wedle swój woli u kogo innego objąć obowiązki służebne.

art. 45. Wójt gminy czuwać będzie troskliwie nad sierotami 
oddanemi na wychowanie. Gdy opiekun zaniedbuje sierotę, albo ją 
krzywdzi, wójt może wychowańca odebrać i powierzyć innój osobie. 
W razie zaś uporczywego nieposłuszeństwa sieroty, narowów, albo 
próżniactwa, Sąd Gminny na zażalenie opiekuna mocen jest albo wy
mierzyć na wychowańca odpowiednią karę, albo użyć innych środków 
zgodnych z prawem i uczuciem ludzkości.

•art- 46. Sieroty umieszczone w dobroczynnych zakładach, zo
stają pod opieką zwierzchności tychże zakładów.
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T Y T U Ł  XI.

O pozbawieniu i ograniczeniu własnej woli.

48 9 . Tak pełnoletni, jako też małoletni usamowol- 
niony, w ciągłym stanie niedołężności, pomięszania zmysłów, 
albo szaleństwa zostający, powinien być pozbawionym wła
snej woli, choćby nawet w stanie tym znajdowały się przer
wy rozsądek okazujące. Takowe pozbawienie własnej woli, 
żądane być może także względem małoletniego nieusamowoł- 
nionego, a to na rok przed dojściem do pełnoletności, czyli 
po skończonym roku dwudziestym.

I. J a k  p o s t ę p o w a ć  w z a j e m n i e  w C e s a r s t w i e  
i w K r ó l e s t w i e ,  w r a z i e  p o t r z e b y  u s t a n o w i e n i a  
o p i e k i  z p r z y c z y n y  p o m i ę s z a n i a  z m y s ł ó w ,  n a d  
o s o b a m i  p o s i a d a j ą c e m i  d o b r a  n i e r u c h o m e  t a k  
w C e s a r s t w i e ,  j a k o  i w K r ó l e s t w i e .

Zdanie li.  P., 28 Marca 1835 r. (D. p . t . x v i i , str. 75).

I. Osoby posiadające dobra nieruchome tak w Cesarstwie Ros- 
syjskiem, jako i w Królestwie Polskiem, w razie pomięszania zmysłów 
ulegają formalnościom sprawdzenia takowego stanu, podług ustaw te
go kraju, w którym podówczas są zamieszkali.

II. Jeżeli uznany za pomięszanego na umyśle znajduje się 
w Cesarstwie, Rządzący Senat, wydawszy stosowne rozporządzenie 
względem ustanowienia opieki, tak nad nim samym, jako i nad jego 
majątkiem, tym tylko, który w granicach Cesarstwa jest położony, 
odnosi się przez pośrednictwo Ministra Sprawiedliwości do Namiest
nika Królestwa, względem przedsięwzięcia podobnychże środków ku za
bezpieczeniu tego majątku, który się znajduje w Królestwie, stosownie 
do ustaw tam obowiązujących. Jeżeli zaś osoba pomięszanych zmy
słów mieszka w Królestwie, wówczas tameczne władze Rządowe, roz
porządziwszy, podług praw miejscowych, zabezpieczenie jćj samćj 
i majątku w Królestwie, o ustanowienie opieki nad majątkiem będą
cym w Cesarstwie, czynią przedstawienie Namiestnikowi, który kommu-
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nikuje to od siebie Ministrowi Sprawiedliwości, dla przełożenia Rzą
dzącemu Senatowi.

III. W razie zupełnego wyzdrowienia takowych osób, śledzenie, 
dla przekonania się o tem, czynione ma być również na zasadzie praw 
tego kraju, w którym osoby te podówczas się znajdują; w zdjęciu zaś 
opieki z nich samych i z ich majątków zachowywany być powinien 
tenże sam porządek, jaki wyżej, względem ustanowienia tój opieki, 
jest wskazany.

II. O s p o s o b i e  p o s t ę p o w a n i a  w p r z y p a d k u ,  
g d y  p o d d a n y  K r ó l e s t w a  P o l s k i e g o ,  u l e g n i e  o b ł ą 
k a n i u  u m y s ł u  z a  g r a n i c ą .

Najwyższy Ukaz 20 Lutego ( i  Marca) 1861 r. (Dz. p .
T. LYII, str. 409).

Uznawszy za pożyteczne iżby zatwierdzone przez Nas 28 Marca 
1860 r., Zdanie Rady Państwa, o sposobie postępowania w przypadku 
sprawdzenia stanu umysłu Rossyjskich poddanych przebywających za 
granicą, i podległych obłąkaniu miało wykonawczą siłę prawa i wzglę
dem poddanych Naszych, Królestwa Polskiego, znajdujących się w po
dobnym stanie, w skutek przedstawienia Namiestnika Naszego w Kró
lestwie rozkazujemy:

art. 1. Sprawdzanie stanu umysłu Naszych poddanych Królest
wa Polskiego znajdujących się za granicą i podległych tam obłąkaniu, 
dokonywać według praw tego kraju w którym oni przebywają,— 
w obecności deputata lub delegowanego ze strony miejscowój Rossyj- 
skiój Missyi albo Konsulatu.

art. 2. Ciż sami poddani Nasi dla przekonania się po ich wy
zdrowieniu o stanie umysłowych ich zdolności podlegają sprawdzeniu 
w razie pobytu ich za granicą, w sposób wskazany w poprzednim ar
tykule, w razie zaś powrócenia do Królestwa w sposób przepisany 
miejscowemi prawami.

art. 3. W obu wyżej wymienionych przypadkach sprawdzenie 
stanu umysłu dokonane za granicą bez udziału delegowanego lub de
putata ze strony Cesarsko-Rossyjskiej Missyi albo Konsulatu, uważa 
się za ważne tylko wtedy, jeżeli udzielone będzie zapewnienie Mini
sterstwa Spraw Zagranicznych, że w tym kraju, gdzie dokonane zo
stało sprawdzenie, w owym czasie nie było ani Rosyjskiej Missyi 
ani Konsulatu.

art. 4. Akty o takićm sprawdzeniu, z tłomaczeniem na język 
ruski i należy tem ulegalizowaniem, przesyłają się za pośrednictwem 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Ministra Sekretarza Stanu Kró
lestwa Polskiego, celem ich przesłania do Kominissyi Rządowej Sprawiedli
wości, dla wydania stosownych rozporządzeń.

art. 5. W przypadku nieznajdowania się krewnych lub znajo
mych którzyby zgodzili się przyjąć opiekę nad osobą i majątkiem Na
szego poddanego podległego obłąkaniu umysłu za granicą, i którzyby
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złożyli na to deklaraeyą piśmienną, wówczas opieka ta wkłada się na 
Rossyjskiego konsula w juryzdykcyi którego obłąkany przebywa.

art. 6. Koszta wynikające z wyznaczenia przez Missyę lub 
Konsulat delegowanego, do assystencyi przy sprawdzeniu za granicą 
stanu umysłu, osoby, jak również skutkiem przedsięwzięcia niezbęd
nych środków dla zabezpieczenia tam jego osoby lub odesłania do 
Królestwa Polskiego, pokrywają się z majątku obłąkanego, w przy
padku zaś jego ubóstwa wkładają się na Skarb Królestwa.

4 9 0 . Każdy jest mocen żądać pozbawienia własnej 
woli względem swego krewnego, również małżonek jeden 
względem drugiego, opiekun względem małoletniego nieusa- 
mowolnionego, a kurator względem usamowolnionego.

491. W przypadku szaleństwa, gdy ani małżonek ani 
żaden krewny pozbawienia własnej woli nie domagają się, 
winien to dopełnić Prokurator Królewski, który także może żą
dać pozbawienia woli względem osoby, która, znajdując się 
w stanie niedołężności lub pomięszania zmysłów, nie ma ani 
małżonka, ani krewnych znanych.

4 9 2 . Każde żądanie pozbawienia własnej woli zaniesionem będzie do Sądn

ziemskiego, i zawierać powinno czyny niedołężności, pomięsza- 
nie zmysłów albo szaleństwa, przy załączeniu dowodów i wy
mienieniu świadków.

Ustawa post. rozm. w Warsz. OJcr. Sąd., 19 Lutego 
1875 r.

art. 27. Podanie o pozbawienie własnój woli zaniesione będzie 
do sądu okręgowego miejsca zamieszkania osoby, względem której 
pozbawienie woli jest żądane. W przypadkach wskazanych w artyku
łach 489, 490, 491-ym kodexu cywilnego z r. 1825, tenże sąd rozpo
znawać będzie przełożenia urzędu publicznego, dotyczące rzeczonego 
przedmiotu.

art. 28. Przy podaniu, lub przełożeniu prokuratora o pozba
wienie własnój woli, ma być załączone, pomiędzy dowodami, wymaga
nymi przez artykuł 492 kodexu cywilnego z r. 1825, świadectwo le
karskie.
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art. 29. Prezes sądu zaleci zakoramunikować podanie prokura
torowi i wyznaczy sgdziego do złożenia sprawozdania w dniu ozna
czonym.

art. 30. Po wysłuchaniu sprawozdania sgdziego i wniosków 
prokuratora sąd, jeżeli uzna przytaczane celem pozbawienia własnśj 
woli zasady zasługującemi na uwagg, postanowi, że rada familijna 
udzieli zdanie swe wzglgdem stanu umysłowego osoby, którój bezwła- 
snowolność jest żądaną.

art. 31. W dalszym przebiegu sprawy, zastosowane bgdą ogól
ne zasady ustawy postgpowania sądowego cywilnego z zachowaniem 
przepisów, zamieszczonych w artykułach 492 — 521-go kodexu cywil
nego z r. 1825. Jeżeli okazałoby sig potrzebnem zbadanie lekarskie 
osoby, co do którój toczy sig sprawa, zbadanie takowe odbgdzie sig na 
posiedzeniu sądu.

art. 32. Podania o uchylenie decyzyi izby sądowćj, w sprawach 
tego rodzaju zapadłych, wnoszone być mogą w zastosowaniu sig do 
ogólnych przepisów ustawy postgpowania sądowego cywilnego.

4 9 3 . Do składu rady familijnej, która podług przepisów 

>iodexu postępowania da zdanie swoje względem stanu osoby, któ
rej pozbawienie woli jest żądane, nie mogą należeć ci, którzy 
się tegoż pozbawienia domagają; przecież współmałżonek 
i dzieci tejże osoby mogą być do rady przypuszczonemi, ale 
w niej głosu stanowczego mieć nie będą.

por. art. 30 Ustawy postgp. rozm. zamieszczony wyżój pod art. 
492 niniejszego kodexu.

4 9 4 . Sąd, powziąwszy zdanie rady familijnej, jeżeli 
takowe jest za pozbawieniem woli osoby, względem której 
żądanie to zaszło, zapozwać ją  nakaże, i badać będzie 
przy zamkniętych drzwiach; jeżeli zaś osoba ta w Sądzie 
stawić się nie może, albo gdyby pomimo zapozwania, nie 
stawiła się, badania czynione będą w jej mieszkaniu przez 
Sędziego do tej czynności delegowanego, z przybraniem Pi
sarza. W każdym przypadku Prokurator Królewski obecnym 
będzie badaniom.
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495 . Sąd, po pierwszem badaniu, wyznaczy, jeżeli 
uzna tego potrzebę, tymczasowego zarządcę, który o osobie 
i majątku pozwanego staranie mieć będzie.

4 9 6 . Wyrok w sprawie o pozbawienie własnej woli 
nie może być wydanym, jak tylko na audyencyi publicznej 
po wysłuchaniu stron, lub zaocznie, gdy te zapozwane będąc, 
nie stawią się.

Gdy pozbawienie woli żądane jest względem małoletnie
go przez opiekuna lub kuratora jego, w takim razie pozwane
mu wyznaczony będzie przez Sąd kurator szczególny do 
assystowania mu w sprawie.

49?. Sąd, odrzucając żądanie pozbawienia woli osoby 
pełnoletniej, może jednak, gdy tego okoliczności wymagają, 
postanowić, iż pozwany odtąd nie ma być mocen, bez assy- 
stencyi doradcy, który mu tym samym wyrokiem przydany 
zostanie, stawać w Sądach jako strona, układów pojednaw
czych zawierać, długów zaciągać, kapitałów podnosić, z nich 
kwitować, dóbr nieruchomych lub kapitałów hypotekowanych 
zbywać albo hypoteką obciążać.

Ust. post. rozm. w Warsz. OTcr. Sąd. 19 Lutego 1875 r.
art. 35. Sprawy o ograniczeniu zdolności do działań przez 

wyznaczenie doradcy sądowego w przypadkach wskazanych w artyku
łach 497 i 518 kodexu cywilnego z r. 1825, rozpatrywane i rozstrzy
gane będą w sposób, wskazany w rozdziale poprzedzającym (art. 
27—34 niniejszój Ustawy o pozbawieniu własnej woli).

4 9 8 . W  przypadku appellacyi od wyroku pierwszej 
instancyi, Sąd Appellacyjny * ), gdy tego uzna potrzebę, może oso
bę, której pozbawienie woli jest żądane, na nowo badać albo 
takowe nowe badanie Delegowanemu polecić.

*) Izba sądowa.
1 3



194 KOD EK  CY W ILN Y  K R. P O L .

4 9 9 . Każdy wyrok pozbawienie woli uznający, lub 
doradcę wyznaczający, będzie przez stronę powodową wyję
ty, stronie wręczony i, w przeciągu dni dziesięciu, wciągnię
ty do listy, która w izbie audyencyonalnej Sądowej, i w kan- 
cellaryach Urzędników aktowych, w okręgu sądu ziemskiego *), 
wywieszona być powinna; Prokurator Królewski wykonania 
przepisu tego dopilnuje. Nadto wyrok powinien być, na 
wniosek strony powodowej, albo Prokuratora Królewskiego, w rów
nym przeciągu czasu, wpisany w księgi hypoteczne dóbr nie
ruchomych osoby, która za pozbawioną woli jest uznana, 
albo której doradca Sądowy jest wyznaczony, tudzież tych 
dóbr, na których taż osoba ma kapitał zahypotekowany.

*) Są,d okręgowy.

5 0 0 . Skazany prawomocnie wyrokiem naocznym na karę główną, z prawa 

pozbawionym jest własnej woli.

Wyrok, natychmiast po osiągnieniu prawomocności, powinien być za staraniem 

Prokuratora Królewskiego, lub którejkolwiek strony interesowanej, wciągnięty do listy, 

o którśj w poprzedzającym artykule jest mowa, tudzież w księgi hypoteczne dóbr nieru

chomych osoby bezwłasnowolnej, jako też i tych, na których taż osoba ma kapitał zahy

potekowany.

501. Pozbawienie woli z powodu niedołężności, pomię- 
szania zmysłów lub szaleństwa, albo wyznaczenie doradcy, 
osiąga swój skutek, zaraz od zapadnięcia wyroku j a pozbawienie

woli w skutek kary sądowej, od ogłoszenia skazanemu przez Sąd Karny wyroku prawo

mocnego.

Wszelkie czynności, przez pozbawionego własnej woli, 
lub też bez assystencyi doradzcy przez osobę, której tenże 
jest wyznaczony, później przedsięwzięte, z prawa będą nie
ważne. Jednak unieważnienie czynności tyczących się dóbr 
nieruchomych, albo należności hypotekowanych osoby własnej
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woli pozbawionej, albo doradcę wyznaczonego mającej, nie 
może być przeciw trzeciemu dobrej wiary nabywcy poszuki- 
wanem, jeżeli wyrok w księgi hypoteczne, stosownie do prze
pisów art. 499 i 500 wpisanym nie był, w czasie, podania do 
tychże ksiąg praw przez tegoż trzeciego nabytych.

50£ . Czynności, które nastąpiły przed wyrokiem, po
zbawienie woli z powodu niedołężności, pomięszania zmysłów, 
albo szaleństwa uznającym, mogą być unieważnione, jeżeli 
w czasie ich przedsięwzięcia przyczyna do pozbawienia woli 
oczywistą, albo powszechnie wiadomą była, nie naruszając 
jednak praw przez trzeciego w dobrej wierze nabytych.

503 . Po śmierci osoby, która przed swem zejściem 
za pozbawioną własnej woli wyrokiem uznaną nie została, 
i względem której nawet żądanie o to do Sądu wniesione nie 
było, nie mogą być zaskarżane jej czynności z przyczyny 
niedołężności, pomięszania zmysłów, albo szaleństwa, chyba, 
że dowód stanu takowego z samego już aktu zaskarżonego 
wykazuje się.

5 0 4 . Gdy wyrok pierwszej instancyi, pozbawienie woli 
uznający, stał się prawomocnym, lub w appellacyi potwier
dzonym został, również gdy wyrolt naoczny na karę główną skazujący stał się pra

womocnym, opieka nad pozbawionym własnej woli urządzoną bę
dzie podług przepisów Tytułu o małoletuości, o opiece i usa- 
mowolnieniu. Urzędowanie tymczasowego zarządcy ustaje 
i tenże zda rachunek opiekunowi, jeżeli sam opiekunem nie- 
został.

Jeżeli jednak pozbawiony własnej woli jest małoletnim 
pod opieką zostającym, opieka nad nim jako małoletnim, pro
wadzoną być powinna nadal, aż do jego pełnoletnośch
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5 0 5 . Mąż z prawa jest opiekunem żony swojej pozba
wionej własnej woli.

5 0 6 . Żona może być przez radę familijną mianowana 
opiekunką męża swojego, pozbawionego własnej woli, a w ta
kim razie ustanowi taż rada sposób i warunki zarządzania: 
wolno jednak będzie żonie zaskarżyć jej uchwałę do Sądu, 
gdyby się przez nią pokrzywdzoną być mniemała.

Aż do postanowienia rady familijnej względem nadania 
lub nienadania żonie opieki, taż żona tymczasowie zarządzać 
powinna.

501 . Gdyby osoba własnej woli pozbawiona, nie mia
ła małżonka do sprawowania opieki zdolnego, albo gdyby ra
da familijna postanowiła żonie nie nadać opieki, wtenczas 
opieka samem przez się prawem, należy do ojca lub matki, 
stosownie do przepisów Oddziału I Działu II i Działu IV Ty
tułu o małoletności, opiece nad małoletniemi i usamowolnieniu.

5 0 8 . Gdy osoba własnej woli pozbawiona nie ma ani 
małżonka, ani ojca i matki, również gdy ciż znajdują się 
w przypadku wyłączenia od opieki, albo prawnego wymó
wienia się, mianowany będzie opiekun przez radę familijną, 
lub opiekuńczą, podług prawideł przepisanych w Oddziale 4 
Działu II i w Dziale IV Tytułu o małoletności, opiece nad 
małoletniemi i usamowolnieniu.

5 0 0 . Oddziały 5, 6 i 7 Działu II tegoż Tytułu stosują 
się i do opieki nad pozbawionym własnej woli.

510. Nikt, oprócz małżonków, wstępnych i zstępnych, 
obowiązanym nie jest dłużej jak lat dziesięć sprawować opie
ki nad pozbawionym własnej woli. Po upłynieniu tego cza
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su, może żądać opiekun główny i opiekun przydany, aby kto 
inny w miejsce jego był mianowany i powinien to otrzymać.

511. Pozbawiony własnej woli, porównany jest z ma
łoletnim nieusamowolnionym, co do osoby i majątku swego; 
nie jest jednak mocen zawierać związków małżeńskich, ani 
majątkiem swoim przez testament rozporządzać. Prawa 
o opiece nad małołetniemi stosują się do opieki nad pozba
wionemu własnej woli, z wyjątkami co do pozbawionych, własnej woli w sku

tek kary sądowej, które w art. 21 i 22 niniejszego prawa są postanowione.

512. Przychody pozbawionego własnej woli z powodu 
niedołężności, pomięszania zmysłów lub szaleństwa, powinny 
być szczególniej na osłodzenie losu i przyśpieszenie wylecze
nia jego obracane. Rada familijna, stosownie do rodzaju 
choroby i stanu majątku jego, będzie mogła postanowić, czyli 
ma być w prywatnem mieszkaniu opatrywany, czyli też do 
domu zdrowia albo nawet do szpitala przeniesiony.

513. Gdy pozbawiony własnej woli żyje w małżeń
stwie, żonie przez czas trwania tej przeszkody służyć będą 
prawa, jakie podług artykułu 67, służą żonie, której mąż za 
znikłego jest uznany, z ograniczeniami tymże artykułem 
objętemi.

514. Gdy osoba własnej woli pozbawiona ma jedno lub 
więcej dzieci pełnoletnich, rada familijna postanowić może 
względem sposobu zarządzania majątkiem; może takowy za
rząd pomiędzy dziećmi podzielić, a nawet im pewny udział 
majątku zadatkowy na przyszły spadek uchwalić; również 
gdy dziecię osoby własnej woli pozbawionej ma wejść w związ
ki małżeńskie, oznaczenie posagu, albo ilości zadatkowej na
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przyszły udział spadkowy, jako też i inne małżeńskie umo
wy, zależeć będą od uznania w tej mierze rady familijnej.

Uchwały w tych przedmiotach wtenczas dopiero wykona
ne będą, gdy przez Sąd, po wysłuchaniu wniosków Prokura
tora Królewskiego, potwierdzone zostaną.

515. Pozbawienie własnej woli, oraz ograniczenie 
w czynnościach cywilnych, stosownie do art. 497, przez przy
danie doradcy Sądowego, ustaje z ustaniem przyczyn, które 
do niego powodem były.

516. Gdy toż pozbawienie łub ograniczenie własnej 
woli uznane było z przyczyny niedołężnośei, pomięszania zmy
słów, lub szaleństwa, zniesienie zawyrokowanem tylko być 
może przy zachowaniu formalności do otrzymania wyroku, 
pozbawienie własnej woli postanawiającego, przepisanych; 
jednak i sam pozbawiony własnej woli, albo doradcę Sądo
wego wyznaczonego mający, mocen jest domagać się takowe
go zniesienia, a Sąd może przedsięwziąść badanie, oraz dal
sze postępowanie, chociażby zdanie rady familijnej było prze
ciw przywróceniu własnej woli. Pozbawiony własnej woli 
albo doradcę Sądowego wyznaczonego mający, nie może się 
wrócić do używania praw swoich aż po wyroku zniesienia.

Ustawa post. roz. w Warsz. Okr. Sąd. 19 Lutego 1875 r.
art. 34. Sposób postępowania, w rozdziale mniejszym (o po

zbawieniu własuej woli. art. 27—34) przepisany przestrzegany będzie
i przy rozpoznawaniu spraw o zniesieniu pozbawienia własnej woli.

511. Pozbawienie własnej woli w skutek kary sądowej, ustaje samem przez 
się prawem przez wycierpienie kary lub ułaskawienie.

518. Marnotrawnemu zabroniono być może, ażeby, bez 
assystencyi doradcy przez Sąd wyznaczonego, w Sądach ja 
ko strona nie stawał, układów pojednawczych nie zawierał,
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długów nie zaciągał, kapitałów żadnych nie odbierał i z ode
branych nie kwitował, dóbr nieruchomych łub kapitałów hy- 
potekowanych nie zbywał, ani hypoteką nie obciążał.

por. art. 35 Ustawy post. rozm. w Warsz. Okr. Sąd. d. 19 Lutego 
1875 r., zamieszczony wyżćj w przypisie do art. 497 niniejszego 
kodexu.

519 . Mąż, mający doradcę przez Sąd wyznaczonego, 
nie może bez jego assystencyi upoważnić żony do tych czyn
ności, których sam względem swego majątku bez assysten
cyi doradcy przedsiębrać nie jest mocen.

5 2 0 . Zabronienie działań, bez assystencyi doradcy, 
przez tych samych żądane być może, którzy, według art. 490, 
mają prawo domagać się pozbawienia kogo własnej woli, a ta
kowe ich żądanie tymże samym sposobem rozstrząsane i są
dzone być powinno.

Również zabronienie takowe, tylko przy zachowaniu ta- 
kichże samych formalności zniesione być może.

por. art. 35 Ustawy post. rozm. w Warsz. Okr. Sąd., d. 19 Lu
tego 1875 roku, zamieszczony wyżćj w przypisie do art. 497 niniejsze
go kodexu.

521 . Żaden wyrok w przedmiocie tyczącym się pozba
wienia własnej woli, albo mianowania doradcy, nie może być 
wydanym, bądź w pierwszej instancyi, bądź w appellacyi, jak 
tylko po wysłuchaniu wniosków Prokuratora Królewskiego.

Ustawa post. rozm. w Warsz. Okr. Sąd., 19 Lutego 
1875 r.

art. 33. Sprawy o pozbawieniu własnej woli rozstrzygane będą 
po wysłuchaniu wniosków Prokuratora.

por. także art. 35 Ustawy post. rozm. w Warsz. Okr. Sąd., dnia 
19 Lutego 1875 roku, zamieszczony wyżćj pod art. 497 niniejszego 
kodexu.
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PRAWO PRZECHODNIE

DO K 0 D E X U  C Y W I L NE G O  K R Ó L E S T W A  POLSKIEGO,
uchwalone dnia 1 (13) Czerwca 1825 r,, a ogłoszone dnia 28 Listopada t. r.

(D. P. T. X, str. 291).

1. Księga I, oraz Tytuł Y i XVIII Księgi III Kodexu 
Cywilnego dotąd obowiązującego, nakoniec OddziałI, Działu V, 
Prawa sejmowego z dnia 26 Kwietnia 1818 r., z końcem 
dnia 31 Grudnia 1825 r., w swej mocy ustają, a w miejsce 
tych praw, Księga I, Kodexu Cywilnego Królestwa Polskie
go i prawo osobne o przywilejach i hypotekach z dniem 1 
Stycznia 1826 r., zaczną obowiązywać.

21. Małżeństwa, za Kodexu Cywilnego dotąd obowiązu
jącego religijnie bez dopełnienia formy cywilnej zawarte, ma
ją  wszelkie skutki cywilne od czasów zawarcia, nie narusza
jąc jednak wyroków prawomocnych, do dnia 1-go Stycznia 
1826 r., na tej zasadzie zapadłych, iż nie istniało cywilne 
małżeństwo.

3. Małżeństwa, przed 1 Stycznia 1826 r. cywilnie 
tylko zawarte, zachowują swe skutki cywilne i nie mogą być 
zaskarżane z powodu, że ślubu religijnego nie było.
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Z tej przyczyny małżonkowie cywilnie połączeni nie mo
gą przed rozwiązaniem małżeństwa cywilnego wchodzić w in
ne związki małżeńskie religijnie, tudzież stopnie powinowa
ctwa z takowego cywilnego małżeństwa wynikłe stanowić 
będą prawne przeszkody do małżeństw, po dniu 31 Grudnia 
1825 r. zawrzeć się mających.

4 . Małżeństwa, przed 1 Stycznia 1826 r., bądź reli
gijnie tylko, bądź cywilnie i religijnie zawarte, nie mogą być 
od 1 Stycznia 1826 r. unieważnione, ani rozwiązane, ani co 
do stołu i łoża rozłączone, jak tylko podług przepisów Księ
gi I, Kodexu Cywilnego Królestwa Polskiego.

Sprawy takowe, przed 1 Stycznia 1826 r., podług Ko- 
dexu Cywilnego dotąd obowiązującego rozpoczęte, lub w Kon- 
systorzach toczące się, a do tegoż dnia prawomocnie nieroz- 
sądzone, ustają i tylko podług przepisów księgi I Kodexu Cy
wilnego Królestwa Polskiego na nowo wprowadzane i sądzo
ne być mogą.

5 . Małżeństwa, przed 1 Stycznia 1826 r. cywilnie 
tylko zawarte, od 1 Stycznia 1826 r. mogą tylko z powodów 
w Kodexie Cywilnym dotąd obowiązującym ustanowionych 
i w formie tymże Kodexem przepisanej, być unieważnione, 
rozwiązane i rozłączone.

6. Małżonkowie, podług Kodexu Cywilnego dotąd obo
wiązującego, wyrokiem prawomocnym rozwiedzeni, mogą 
się przez nowe śluby po dniu 31 Grudnia 1825 r., z sobą 
połączyć.

1, Jeżeli związek religijny mimo rozwodu cywilnego 
trwa jeszcze między małżonkami, wtenczas potrzebne tylko
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będzie ich oświadczenie się przed utrzymującym księgi aktów 
stanu cywilnego, iż od wyroku Sądu cywilnego rozwód sta
nowiącego odstępują i chcą nadal żyć z sobą w związku mał
żeńskim.

W  takowym przypadku spisany będzie przez utrzymu
jącego księgi małżeństw protokół w obudwóch egzemplarzach 
tejże księgi i uczyniona o tern wzmianka przy protokóle, któ
ry z powodu złożenia wyroku rozwodowego był spisanym.

Przepis ten stosuje się również do przypadku, gdy mimo 
wyrzeczonego przez Sąd cywilny unieważnienia małżeństwa, 
trwa jeszcze związek religijny.

8 . Skutki cywilne połączenia się na nowo małżonków 
zaczną się, w przypadku art. 6 —  od nowego ślubu, a w przy
padku art. 7 —  od oświadczenia się małżonków, że od wy
roku cywilnego odstępują.

9 . Jeżeli małżeństwo, cywilnie i religijnie zawarte, 
unieważnione lub rozwiązane zostało tylko cywilnie, a zwią
zek religijny do dnia 1 Stycznia 1826 r. prawomocnie unie
ważniony lub rozwiązany nie był, wolno będzie małżonkom 
żądać unieważnienia lub rozwiązania podług przepisów Księgi 
I Kodexu Cywilnego Królestwa Polskiego.

10. Jeżeli małżeństwo, religijnie i cywilnie zawarte, 
przez wyrok prawomocny przed 1 Stycznia 1826 r., religij
nie unieważnione lub rozwiązane, trwa jeszcze cywilnie, na- 
ówczas, jeżeli oboje małżonkowie lub jedno z nich chcą ko
rzystać z tego wyroku, chcący, winien udać się do Urzędnika 
stanu cywilnego, który załączy ten wyrok do księgi mał
żeństw, spisze o tern w obudwóch egzemplarzach protokół,
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i uczyni na brzegu aktu małżeństwa wzmiankę o tymże 
wyroku.

Od czasu wpisania tego ustają skutki cywilne małżeń
stwa.

Jeżeli zaś, pomimo takowego wyroku, małżonkowie 
w pożyciu małżeńskiem trwają, małżeństwo ich, stosownie do 
art. 3 niniejszego prawa, jako cywilnie tylko zawarte uwa- 
żanem będzie.

11. Z dniem 1 Stycznia 1826 r. prawa i obowiązki, 
mocą samych przepisów prawnych ze stanu osób wynikające, 
będą, co do czynów lub wypadków w dniu lub po dniu 1-ym 
Stycznia 1826 r. zdarzonych, uważane podług nowego pra
wa, chociażby stan osób wziął pierwej swój początek.

12. Stosunki jednak majątkowe między małżonkami 
będą uważane podług przepisów tego prawa, które w czasie 
zawarcia małżeństwa obowiązywało.

13. Czas przedawnienia dla spraw małoletniego, tyczą
cych się czynów opieki, uważany będzie podług Kodexu obo
wiązującego, jeżeli małoletni za tegoż Kodexu do lat doszedł.

Gdyby jednak do upłynienia dziesięcio-letniego czasu, 
przeznaczonego dawnym Kodexem, zostawało jeszcze więcej 
jak  cztery lata od dnia 1 Stycznia 1826 r., przedawnienie 
nastąpi z upłynieniem lat czterech od tegoż dnia.





PRAWO O MAŁŻEŃSTWIE.





P E A W O

O MAŁŻEŃSTWIE,
zatwierdzone dnia 16 (28) Marca 1836 r , a ogłoszone 12 (24) Czerwca t. r. 

(Dz. Praw T. XVIII, str. 47)

Z B ożej ła s k i
My  M I K O Ł A J  I,

C e s a r z  W sz ec h Rossyi ,  Kró l  Polsk i ,

etc., e tc , etc.

Statutem organicznym w dniu 14 Lutego 1832 roku, Królestwu Pol
skiemu nadanym, określając główne zasady urządzenia tego kraju, już wte
dy zwróciliśmy szczególniejszą N a sz ą  uwagę na jego cywilne prawodawstwo, 
oddawna wymagające, przejrzenia i uzupełnienia.

W rzędzie praw cywilnych pierwsze miejsce zajmują prawa o związku 
familijnym. Sprawy małżeńskie, co do głównego przedmiotu, za dawnćj 
Polski, ulegały rozpoznaniu władzy duchownój; następnie ten starożytny 
porządek zupełnój uległ zmianie; małżeństwo uznano za umowę cywilną, 
i zarazem tak zawarcie onego, jakoteż rozwiązanie, uczyniono zawisłem od 
władz cywilnych. W roku 1825 sprostowanóm zostało to zboczenie od 
dawnych zasad, lecz sprostowanie nastąpiło w części, o ile okoliczności ów
czesne dozwalały; zawarcie małżeństwa urządzono podług pierwiastkowych 
przepisów; stanowienie zaś o rozwiązanie onego, przy władzy cywilnój po
zostawiono.
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Nakoniec w roku 1833 zamierzono rozpoznawanie wszystkiego co 
jest w małżeństwie duchownćm, zwrócić władzy do którśj to początkowo na 
leżało, mianowicie władzy duchownej, a same tylko cywilne skutki małżeń
stwa, poruczyć rozpoznawaniu sądów cywilnych.

Przyj ąwszy takie prawidło wypadało oprzeć na niem tryb działania 
jednój i drugićj władzy: władzy duchownej zgodnie z prawami kanoniczne- 
mi; władzy cywilnej, zgodnie z ogółem praw cywilnych.

Należało nadto wskazać przepisy małżeństwa osób nietylko religii 
Rzymsko-Katolickiej, ale jeszcze i innych wyznań w Królestwie istniejących.

Na tych głównych zasadach ułożone po wielokrotnych naradach i zno
szeniach się duchownej i świeckićj władzy, prawo o małżeństwie, które było 
rozstrząsane, co do wszelkich szczegółów, przez Departament do intere
sów Królestwa Polskiego w Radzie Państwa i następnie uzyskało N a sz ą  

sankcyę.
Przez prawo to spełnia się życzenie i wola w Bogu spoczywającego 

Najukochańszego Brata N a szeg o , Cesarza i Króla ALEXANDRA I-go i za
razem rozpoczyna się zbiór ustaw cywilnych, który z pomocą Bożą uzupeł
nić i poddanym N a s z y m  Królestwa nadać zamierzamy, celem ubezpieczenia 
cywilnych praw każdego i ugruntowania ich dobra na niezachwianej podsta
wie prawa.

W skutek czego Zalecamy przesłać pomienione prawo o małżeństwie 
Namiestnikowi Królestwa, dla niezwłocznego ogłoszenia i wykonania.

Dan w Petersburgu, dnia 16 (28) Marca 1836.

przez Cesarza i Króla
(L. S.) Minister, Sekretarz Stanu

Stefan hr. Grabowski.
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0 MAŁŻEŃSTWIE.

R O Z D Z I A Ł  I.

O małżeństwie p m № y  osotami wyznającemi relipj Rzymsko-Katolicką.

P r a w i d ł a  o g ó l n e .

Artykuł I. Małżeństwo zawarte między osobami wy
znającemi religię Rzymsko-Katolicką stanowi związek koń
czący się jedynie ze s'miercią jednego z małżonków.

2. Małżeństwo może być zawarte tylko w obliczu ko
ścioła, podług przepisów i z dopełnieniem uroczystości re
ligijnych.

3. Aby małżeństwo było prawnie zawartem potrzeba:
1) Ażeby zachowane były warunki istotne do zawarcia 

onego wymagane.
2) Ażeby niezachodziły przeszkody zawarcia małżeń

skich związków niedopuszczające.
3) Ażeby spełnione zostały uroczystości ustawami ko

ścioła nakazane.
Zawarcie nieprawne małżeństwa, pociąga za sobą w nie

których przypadkach nieważność onego; w innych zaś, nie 
naruszając związku małżeńskiego, ściąga tylko na osoby 
w zawarciu onego udział mające, kary niniejszem prawem 
wskazane. Przypadki nieważności objęte są prawem kano-

14



2 1 0 PR A W O  O M AŁŻEŃ STW U ! 1 8 3 G R .

nicznem, i na zasadzie tegoż prawa, w prawie niniejszym 
wymienione.

4 . Rozpoznawanie spraw o nieważność małżeństwa, 
należy do zwierzchności duchownej.

O D D Z I A Ł  I.

O warunkach istotnych do zawarcia małżeństwa.

5 . Warunki istotne do zawarcia małżeństwa są:
1) Wiek prawem przepisany.
2) Wzajemne zezwolenie stron.
3) Pozwolenie rodziców albo opieki, a dla wojskowych, 

zwierzchniej ich komendy.
4) Zdolność fizyczna stron.

1) 0 wieku stron.

6. Mężczyzna przed ukończeniem lat ośmnastu, a ko
bieta przed ukończeniem łat szesnastu, nie mogą wchodzie' 
w związek małżeński.

Co do oficerów, zostających w czynnój służbie wojskowój,— zob.
p. 2 rozd. I zdania Rady Państwa, 6 Maja 1875 r., zamieszczonego
w przypisie do art. 8 kod. cywil. Król. Pols.

7. Strony wykraczające przeciwko powyższemu zaka
zowi, tudzież rodzice i opiekunowie, toż wykroczenie do
puszczający, podpadną karze pieniężnej; duchowny zaś, 
któryby dał ślub osobie niemającej potrzebnego wieku, ule
gnie karze porządkowej pieniężnej i karze dyscyplinarnej.

Kodex har gŁ i  p. z r. 1866.
art. 1563. Za zawarcie małżeństwa przed dojściem lub po

przejściu lat, ustawami Kościoła lub Państwa oznaczonych, osoby mał-
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żeństwo zawierające, tudzież świadomie zezwalający na to lub skłania
jący ich do tego rodzice, opiekunowie lub starsi krewni, ulegną: 

osadzeniu w wieży od dwóch do czterech miesięcy; 
albo aresztowi od trzech tygodni do trzech miesięcy.
art. 1575. Kapłani Rzymsko-Katolickiego, niemniój Ormiano- 

Gregoryaóskiego i Ormiano -Katolickiego wyznania, oraz Pastorowie 
Protestanckich wyznań, za dopełnienie obrzędu ślubu, który podług 
prawa uznanym być powinien za nieważny, ulegną, jeżeli to świado
mie uczynili,

pozbawieniu godności duchownćj i osadzeniu w wieży od ośmiu 
miesięcy do roku jednego i miesięcy czterech.

Jeżeliby zaś winnymi byli jedynie błędu, mniej lub więcej zbiegiem 
szczególnych okoliczności wymówić się dającego, 

za pierwszym razem, surowćj naganie; 
a za drugim — oddaleniu od obowiązków.

Ciż kapłani, za dopełnienie obrzędu małżeństwa prawem zabronione
go, chociaż unieważnieniu nie podpadającego, ulegną, jeżeli się dopu
ścili tego świadomie, dla zysku lub innych osobistych widoków, 

pozbawieniu duchownej godności;
jeżeli zaś przeciwnie, uczynili to jedynie skutkiem błędu, okoliczno
ściami wymówić się dającego,

za pierwszym razem, surowćj naganie; 
a za dopuszczenie się powtórnej tego rodzaju niebaczności,

oddaleniu od obowiązków, z zabronieniem przypuszczenia na
dal do ich sprawowania.

Tymże karom i podług tychże samych prawideł ulegną i ci kapłani 
i pastorowie obcych wyznań, którzy, choćby sami obrzędu ślubu pra
wem zabronionego nie dopełnili, wszakże przez udzielenie stosownego 
świadectwa, ogłoszenie zapowiedzi, lub przez inną z urzędu dopełnio
ną czynność, innemu kapłanowi lub pastorowi dali powód do dopełnie
nia takowego obrzędu.

8. Gdyby mężczyzna nie miał w chwili zawarcia zwią
zków małżeńskich łat czternastu skończonych, lub kobieta 
nie miała wtedy lat dwunastu skończonych, małżeństwo jest 
nieważnem.

2) 0 wzajemnćm zezwoleniu stron.

9. Nie masz małżeństwa tam, gdzie nie zachodzi oby
dwóch stron zezwolenie.
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10. Zezwolenie osób wchodzących w związek małżeń
ski nie jest ważnem, jeżeli nastąpiło w skutek przymusu 
lub błędu.

11. Zachodzi przymus niweczący zezwolenie, skoro 
jedna ze stron skłonioną była do zawarcia związków małżeń
skich przez pogróżki, którym się oprzeć nie była w stanie, 
i które czynione jej były w ten sposób, iż mogły zastraszyć 
nawet osobę nietrwożliwą.

12. Błąd co do tożsamości osoby, z którą zawarty zo
stał związek małżeński, czyni nieważnem zezwolenie.

13. Niewiasta porwana nie może zezwalać ważnie na 
związek małżeński z tym który ją  porwał, dopóki w jego 
znajduje się mocy.

14. Osoby cierpiące obłąkanie ciągłe umysłu, nie mo
gą ważnego oświadczyć zezwolenia na zawarcie związków 
małżeńskich. Osoby czasowo tej słabości podpadające, mogą 
tylko ważne oświadczyć zezwolenie w chwili wolnej od 
obłąkania.

3) O pozwoleniu rodziców lub opieki, tudzież pozwoleniu zwierzchności
wojskowćj.

15. Osoby które nie skończyły lat dwudziestu jeden, 
nie mogą zawierać małżeństwa bez pozwolenia ojca; jeżeli 
ojciec nie żyje, nieobecnym jest, lub bezwłasnowolnym, bez 
pozwolenia matki; a w niedostatku matki, bez pozwolenia 
opiekuna.

Kodex Tcar gł. i  popr. z r. 1866.
art. 1566. Za zawarcie małżeństwa jawnie lub potajemnie,

wbrew wyraźnemu zakazowi rodziców, lub bez uproszenia ich po-
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zwolenia, winni, na zaskarżenie przez rodziców ich zaniesione, 
ulegną:

karom, postanowionym w powyższym 1549 artykule za porwa
nie niezamężnej niewiasty za jej zezwoleniem, i oprócz tego pozba
wieni zostaną brania spadku z prawa z majątku tego z rodziców, którego 
obrazili przez swoje nieposłuszeństwo.
Jednakże, rodzicom nadaje się prawo oświadczyć według icli uznania, w te

stamencie, lub innym prawnie sporządzonym akcie, albo też w prośbie, lub innym 
dokumencie wniesionym do władzy sądowej, administracyjnej lub takiegoż Urzędni
ka, iż oni przebaczają winnym i przywracają ich do praw spadkowych w całości 
lub w części (art. 1592).

Najwyższy Ukaz, 13 Września 1876 r. (Zbiór praw
i rozp. rządu 1876 r. N. 84).

p. 22. Przy stosowaniu art. 1566, winni, ulegając okre- 
ślonój niniejszym artykułem karze osobistej, nie pozbawiają 
się brania spadku z prawa z majątku tego z rodziców którego 
obrazili przez swoje nieposłuszeństwo.
art. 1549............................................................................................

Gdyby zaś porwanie za zgodą porwanój nastąpiło, winni, na zaskar
żenie rodziców lub opiekunów jednej lub drugiej ze stron, skazani zo
staną,— 
porywający,

na osadzenie w wieży od czterech do ośmiu miesięcy; 
a zezwalająca na porwanie siebie,—

na zamknięcie przez tyleż czasu w klasztorze, 
jeżeli w obrębie Cesarstwa znajduje się klasztor tego wyznania, do 
którego należy,

albo też na samotne życie w domu rodziców lub opiekunów, pod 
ścisłym ich dozorem.

Na prośbę rodziców lub opiekunów, którzy skargę zanieśli, czas zam
knięcia winnych może być skróconym.

art. 1567. Kto, wbrew ogólnym lub szczególnym w tym wzglę
dzie istniejącym przepisom, zawrze małżeństwo, nie uprosiwszy w spo
sób należyty pozwolenia swoich opiekunów, ten na ich zaskarżenie, 
skazanym zostanie:

na areszt od trzech tygodni do trzech miesięcy.

16. Jeżeli nie ma ojca, matki, ani opiekuna, osoby
które nieskończyły lat dwudziestu jeden, nie mogą zawierać
małżeństwa bez pozwolenia zwierzchności opiekuńczej.

Co do kary za zawarcie małżeństwa bez pozwolenia zwierzchno
ści opiekuńczej, zob. art. 1567 kodexu kar gł. i popr. z 1866 r., za
mieszczony wyżej pod art. 15 niniejszego prawa.
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11. Opiekun i zwierzchność' opiekuńcza, mogą odmó
wić pozwolenia na związek małżeński nieletniego w przypad
kach następujących:

1) Jeżeli strona, która zamierza połączyć się z osobą 
nieletnią, jest złych obyczajów, jeżeli dotknięta jest chorobą 
zaraźliwą, jeżeli wycierpiała karę główną lub poprawczą.

2) Jeżeli pomiędzy osobami zamierzającemi zawrzeć 
związek małżeński, znaczna zachodzi nierówność co do wie
ku lub wychowania.

18. Opiekun i jego zstępni, nie mogą wchodzić w zwią
zki małżeńskie z osobami pod jego opieką zostającemi, bez 
szczególnego pozwolenia zwierzchności opiekuńczej, która 
udzielając takowe pozwolenie, powinna sprawdzić rachunki 
opiekuńcze.

19. Rodzice, których pozwolenie na związek małżeń
ski jest wymagane, mogą zmniejszyć o połowę część nieroz- 
rządzalną dzieciom swym, bez tegoż pozwolenia, przed skoń
czeniem lat dwudziestu jeden, zawierającym małżeństwo: 
prawo to nie służy rodzicom, jeżeli po zawarciu ślubów mał
żeńskich dozwolenie swe objawili.

2 0 . Osoby w służbie wojskowej zostające, nie mogą 
zawierać małżeństwa bez pozwolenia zwierzchniej kommendy.

I. O p o z w o l e n i u  w ł a d z y  do w s t ą p i e n i a  wz wi ą -  
k i  m a ł ż e ń s k i e  d l a  o s ó b  z o s t a j ą c y c h  w s ł u ż b i e  cy- 
w i 1 n ó j.

TJstawa o służbie cywilnej w Królestwie Polslciem 10 
(22) Marca 1859 r. (i)z. Pr, t . l iii , str. 69).

art. 68. Każdy zostający w służbie zamierzający wejść w związ
ki małżeńskie obowiązanym jest uzyskać na to zezwolenie władzy. 
Pozwolenia na zawarcie związków małżeńskich udzielane będą dla
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urzędników klassy VI i wyższych, przez Kadę Administracyjną Królestwa *) 
dla wszystkich innych przez władze które ich mianują.

*) obecnie Warszawski Jenerał-Gubernator.
art. 69. Przy ocenianiu próśb o pozwolenie do zawarcia mał

żeństwa, władze udzielające takowe, będą miały na względzie aby 
urzędnik lub officyalista przez niestosowność związku nie pogorszył 
swego położenia.

art. 70. Otrzymane od władzy pozwolenie na zawarcie związ
ków małżeńskich, złożonem być winno do akt stanu cywilnego.

art. 71. Zostający w służbie, któryby bez poprzedniego pozwolenia wła
ściwej władzy zawarł związek małżeński, jako nieuległy rozporządzeniom rządu, ze 
służby uwolnionym będzie.

Kodex Jcar gt. i  p. z r. 1866.
| art. 1565. Zostający w rządowej służbie, za zawarcie 
związku małżeńskiego bez pozwolenia właściwej władzy ulegnie 
[surowej naganie z zapisaniem takowej do stanu służby, 
art. 72. Duchowni dopełniający obrzędu ślubnego, bez złożenia 

sobie rzeczonego pozwolenia, ulegną karze z mocy art. 21 prawa 
o małżeństwie z d. 16 (28) Marca 1836 r.

art. 73. Rozporządzenia artykułów 66 — 68 nie stosują się do 
osób ze skarbu nie płatnych, chociażby nominacya ich od rządu zale
żała, aplikanci wszakże i dyetaryusze przy władzach rządowych ta
kowym podlegają.

II. Co do żołnierzy niższego stopnia i oficerów zostających 
w czynnej wojennej służbie, — zob. p. 1 i 2, rozdz. I, zdania Rady 
Państwa z dnia 6 Maja 1875 r., którego osnowa zamieszczona jest 
w przypisie do art. 8 kodexu cywilnego Król. Polskiego.

£1. Duchowny, któryby dopełnił obrzędu ślubu reli
gijnego osoby nieletniej, bez pozwolenia jej ojca, matki, 
opiekuna lub zwierzchności opiekuńczej, podpadnie karze 
pieniężnej porządkowej i karze dyscyplinarnej; podobnymże 
karom podpadnie duchowny, któryby przystąpił do obchodu 
małżeństwa osoby w służbie wojskowej zostającej, bez po
zwolenia jej zwierzchniej kommendy. Wojskowy wykracza
jący przeciw powyższemu zakazowi, ulegnie takoż karze po
rządkowej, którą jego własna zwierzchność wyrzecze.

O karze na zostającego w służbie cywilnćj urzędnika, któryby 
bez poprzedniego pozwolenia właściwćj władzy zawarł związek mał
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żeński, a także na duchownego, któryby dopełnił obrzędu ślubnego 
bez złożenia sobie rzeczonego pozwolenia, —■ zob. art. 71 i 72 Ustawy 
o służbie cywilnej w K. P. 10 (22) Marca 1859 r., zamieszczone wyżej 
pod art. 20 niniejszego prawa.

4) 0 zdolności fizycznśj stron.

22. Jeżeli jedna ze stron znajdowała się już przed za
warciem związku małżeńskiego w niemocy wiecznej, czyli 
nieuleczonej, wykonywania powinności małżonka, małżeń
stwo może być, na żądanie drugiej strony, uznanem za nie
ważne.

OD DZ I A Ł  II.

O przeszkodach niedopuszczających zawarcia małżeństwa.

2 3 . Stanowią przeszkody niedopuszezające zawarcia 
związku małżeńskiego, a nawet po zawarciu małżeństwa 
unieważniające:

1) Różność religii (disparitas cułtus).
2) Wielożeństwo.
3) Śluby zakonne i wyższe święcenia.
4) Przestępstwo.
5) Pokrewieństwo i powinowactwo.
6) Przystojność publiczna (honestas publica).

1) Różność religii.

24. Różność religii stanowi przeszkodę do małżeństwa 
pomiędzy osobami wyznającemi religię Rzymsko-Katolicką 
i osobami nienależąeeini do żadnego z wyznań chrześciańskich.



ROZDZIAŁ I .  ART. 2 2 ---- 2 9 . 217

2) Wielożeństwo,

25. Mąż jednę tylko żonę, a żona jednego tylko męża 
w jednymże czasie mieć może. Nie można wchodzić w na
stępne związki małżeńskie, dopóki trwa poprzednie małżeń
stwo prawnie nie unieważnione.

26. Osoba, która się stała winną wielożeństwa, nie 
może, nawet po śmierci prawego małżonka, zawierać ślubów 
ze współsprawcą popełnionego przez nią przestępstwa.

3) Śluby zakonne i wyższe święcenia.

21. Osoby, które w zakonie wykonały ślub czystości, 
i duchowni, którzy przyjęli wyższe święcenie, jako to: sub- 
dyakonat, dyakonat, albo kapłaństwo, nie mogą zawierać 
ślubów małżeńskich.

4) Przestępstwo.

28. Cudzołoztwo połączone z morderstwem jednego 
z małżonków, stanowi przeszkodę do małżeństwa między 
osobą, która się cndzołoztwa dopuściła, i jej współsprawcą; 
takąż przeszkodę stanowi cudzołoztwo, połączone z przyrze
czeniem pobrania się, na przypadek śmierci niewinnego 
małżonka.

29. Osoba, która się dopuściła morderstwa na osobie 
swego małżonka, lub zmówiła się w tym celu z osobą trze
cią, nie może zawierać małżeństwa ze sprawcą, współspraw
cą, ani wspólnikiem popełnionego morderstwa.
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5) Pokrewieństwo i powinowactwo.

3 0 . Pokrewieństwo i powinowactwo, wynikające, bądź 
z prawych, bądź z nieprawych związków, stanowi przeszko
dę do małżeństwa w linii prostej pomiędzy wszystkiemi 
wstępnemi i zstępnemi.

31. W linii pobocznej pokrewieństwo i powinowactwo, 
wynikające z prawych związków, stanowi przeszkodę do mał
żeństwa, aż do czwartego stopnia kanonicznego włącznie.

32. Pokrewieństwo i powinowactwo w linii pobocznej, 
wynikające z nieprawych związków, stanowi przeszkodę do 
małżeństwa, a mianowicie: pokrewieństwo pomiędzy kre- 
wnemi, aż do czwartego stopnia kanonicznego włącznie; po
winowactwo, pomiędzy powinowatemi, aż do drugiego sto
pnia kanonicznego włącznie,

33. Pokrewieństwo duchowne stanowi przeszkodę do 
zawarcia małżeństwa:

1) Pomiędzy osobą dającą chrzest, z jednej strony, 
a osobą chrzest przyjmującą i jej rodzicami, z drugiej 
strony.

2) Pomiędzy osobą chrzest przyjmującą, lub bierzmo
waną i jej rodzicami, z jednej strony, a ojcem i matką 
chrzestną, lub osobami do bierzmowania podaj ącemi, z dru
giej strony.

34 . Rodzicami chrzestnemi są tylko osoby trzymają
ce dzieci do chrztu w pierwszej parze, i wtedy gdy chrzest 
udzielony był uroczyście ze zwykłemi ceremoniami.
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35. Pokrewieństwo i powinowactwo cywilne stanowi 
przeszkodę do małżeństwa:

1) Pomiędzy osobą przysposabiającą, osobą przysposo
bioną i jej zstępnemi.

2) Pomiędzy dziećmi przysposobionemi i dziećmi z mał
żeństwa spłodzonemi z jednej i tej samej osoby.

3) Pomiędzy przysposabiającym i małżonkiem przyspo
sobionego.

4) Pomiędzy przysposobionym i małżonkiem przysposa
biającego.

36. Duchowna władza mocną jest, przez dyspensę 
usunąć przeszkody do małżeństwa, wynikające z pokrewień
stwa w linii bocznej, w drugim stopniu kanonicznym i dal
szych. Ta władza mocną jest również, przez dyspensę, 
usunąć przeszkody, wynikające z powinowactwa *) w linii bo
cznej, z pokrewieństwa i powinowactwa duchownego i cy
wilnego.

*) W tekście znajdującym się w Tomie XVIII, Dziennika praw 
jest tu zamieszczony wyraz pokrewieństwa, który poprawiony został 
na wyraz powinowactwa, a to podług rozporządzeń znajdujących się 
w Dzienniku praw w Tomie XXVI, na str. 316 i w Tomie XXXVI, na 
str. 396.

6) Przystojność publiczna.

31. Nie może, dla przystojności publicznej, zawierać 
małżeństwa, strona zaręczona z krewnemi w pierwszym sto
pniu kanonicznym drugiej strony, jeżeli zaręczyny były za
warte uroczyście, ważnie, przy kapłanie i świadkach.

38. Jeżeli małżeństwo, w którem spełnienie powinno
ści małżeńskiej nie nastąpiło, unieważnionem zostało przez 
wyrok władzy duchownej, albo jeżeli rozwiązane zostało 
przez śmierć lub wstąpienie do zakonu jednej strony, wów
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czas nie będzie mógł drugi małżonek, dla przystojności pu
blicznej, zawierać ślubów z krewnemi współmałżonka swego, 
aż do czwartego stopnia kanonicznego włącznie. W  przy
padku jednak, gdyby małżeństwo pierwsze unieważnionem 
zostało, dla braku zezwolenia, żadna przeszkoda z powodu 
przystojności publicznej nie zachodzi.

30 . Przeszkoda do małżeństwa, wynikająca z przy
stojności publicznej, może być usuniętą przez dyspensę wła
dzy duchownej.

4 0 . Władza duchowna obowiązaną jest uwiadomić na
tychmiast Kommissyę Kządową Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia

publicznego, w każdym razie, tak o zaniesionych do niej poda
niach celem uzyskania dyspens, jako i o sposobie, w jakim 
te podania rozwiązane zostały.

Na jw y ż e j  pod dniem 10 (22) Lipca 1871 r., zatwierdzonym po
stanowieniem komitetu do spraw Królestwa Polskiego. (Zbiór pr. i 
rozp. rządu 1871 r. Nr 844) zniesionym został zarząd sprawami du
chownymi obcych wyznań w guberniach Królestwa i załatwianie inte
resów należących do tego zarządu przeniesiono do ministerstwa spraw 
wewnętrznych do wydziału obcych wyznań.

OD D Z I A Ł  III.

O uroczystościach małżeńskich.

41. Osoby, które pragną wstąpić w związek małżeń
ski, powinny uwiadomić o zamiarze swym proboszcza parafii, 
w której są zamieszkałe. Obowiązkiem jest proboszcza prze
konać się poprzednio o wzajemnem stron zezwoleniu, a na
stępnie ogłosić, w trzech po sobie idących niedzielach, w ko
ściele, z ambony, zapowiedzi o zamierzonym związku mał
żeńskim.
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42. Zapowiadający ogłosi imiona, nazwiska, powoła
nie i zamieszkanie przyszłych małżonków, oraz imiona, na
zwiska, powołanie i zamieszkanie ich rodziców; następnie, 
w spisanym akcie tegoż samego dnia, oprócz szczegółów 
powyższych, wymieni dzień, godzinę i miejsce ogłoszenia.

43. Zapowiedzi ogłoszone będą w parafii każdego 
z przyszłych małżonków. Jeśli jeden z nich, lub obadwa, 
nie dłużej mieszkają w jednem miejscu jak trzy miesiące, 
wówczas zapowiedzi nadto w kościele parafialnym poprzedza
jącego ich zamieszkania nastąpić powinny.

44 . Jeżeli obrzęd ślubu nie został w ciągu sześciu 
miesięcy od ostatniej zapowiedzi dopełnionym, takowy nie 
może nastąpić jak za poprzedniem zapowiedzi ponowieniem.

45 . Władza duchowna mocną jest dozwalać, w szcze
gólnych przypadkach, aby, zamiast trzechkrotnego ogłosze
nia zapowiedzi, jedno tylko jej ogłoszenie nastąpiło. Wsze
lako w każdym przypadku jedna zapowiedź jest nieodzownie 
potrzebną.

4 6 . Jeżeli władza duchowna uwolniła od drugiej i trze
ciej zapowiedzi, obrzęd ślubu religijnego dopiero po upłynie- 
niu trzech dni od dnia ogłoszenia pierwszej i ostatniej zapo
wiedzi, nielicząc tegoż dnia, dopełnionym być może.

41. W następnych przypadkach wolno jest ducho
wnemu przystąpić do dania ślubu bez zapowiedzi:

1) Gdy przyszły małżonek wybierać się ma nagle 
w długą lub niebezpieczną podróż, w interessach rządowych.
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2) Gdy osoby, o których powszechnie mniemano, iż zo
stają w związku małżeńskim, pragną dopełnić obrzędu ślubu 
religijnego.

48 . Obrzęd ślubu małżeńskiego dopełnionym być wi
nien w kościele, publicznie, w obecności dwóch świadków 
przynajmniej, przez proboszcza parafii, w której jeden 
z przyszłych małżonków jest zamieszkały, lub przez jego 
zastępcę. Jednak ślub dany byc może w innej parafii, i przez 
innego duchownego, bądź za zezwoleniem przełożonego wła
ściwej parafii, bądź za pozwoleniem zwierzchności dye- 
cezalnej.

4 9 . Zamieszkanie stron i właściwość proboszcza co 
do obrzędu ślubnego, wynika z pobytu ich sześciomiesię
cznego w jednej parafii. Jednak ten przeciąg czasu liczy 
się podwójnie, jeżeli strony mieszkały poprzednio nie w tej 
dyecezyi, w której ślub ma być dany.

5 0 . Osobom, które nie mają stałego zamieszkania, 
jako to, wojskowym i innym, może być ślub dany przez 
proboszcza, w parafii, w której chwilowo przebywają.

51. Małżeństwo jest nieważne, jeśli ślub był dany:
1) Przez duchownego niewłaściwego i niemającego na 

to upoważnienia od przełożonego parafii jednego z małżon
ków, lub od zwierzchności dyecezalnej,

2) Nie w obecności dwóch przynajmniej świadków.

5 2 . Obowiązkiem jest proboszcza przekonać się, przed 
przystąpieniem do obrzędu ślubnego, czy nie zachodzą prze
szkody wymienione w Oddziale drugim niniejszego Rozdzia
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łu, i za odkryciem której z nich, wstrzymać się z daniem 
ślubu.

53. Proboszcz, przed przystąpieniem do dania ślubu, 
obowiązany jest także żądać złożenia sobie aktu urodzenia 
przyszłych małżonków, lub jeżeli jeden z nich jest wdow
cem lub wdową, aktu zejścia poprzedniego małżonka, wyją
wszy przypadek, w którymby osobistą i niewątpliwą posia
dał wiadomość, że strony mają lata potrzebne do zawarcia 
małżeństwa, lub że poprzednie ich związki małżeńskie ze 
śmiercią współmałżonka ustały.

Co do małżeństw zawieranych 'przez wdowy po wojsko
wych.

Rozporządzeniem K. R. S. W. i D. z d. 23 Sierpnia (4 Września) 
1849 r. Nr 1815/12462, wezwani zostali Biskupi i Administratorowie 
dyecezyj o polecenie duchownym, szczególniej zaś proboszczom i rząd
com kościołów parafialnych, jako zarazem urzędnikom stanu cywilne
go, iżby ci odtąd nie wprzód przystępowali do błogosławienia powtór
nych związków małżeńskich i spisywania aktu stanu cywilnego zawar
tego małżeństwa przez wdowy po wojskowych, dopóki o śmierci 
w wojsku pierwszego małżonka nie powezmą przekonania z nadesła
nych, przez pośrednictwo Prokuratorów Kr., do aktów stanu cywilnego 
szczegółowych wiadomości, wyjąwszy w przypadku przewidzianym 
w art. 54 pr. z r. 1836 o małżeństwie, który dozwala zastąpić akt zej
ścia aktem znania, i dopóki strony nie przedstawią aktów zawierają
cych odpowiednie wiadomości bezpośrednio przez świadków powzięte 
o zgonie wojskowego.

Jednocześnie wezwane zostały Konsystorze wyznań Ewangelie - 
ko-Augsburgskiego, tudzież Ewangelicko-Reformowanego, o wydanie 
stosownych pod tym względem zarządzeń do Duchowieństwa tychże 
wyznań; wydanie zaś podobnych zarządzeń do urzędników stanu cy
wilnego wyznań niechrześciańskich polecone zostało Rządom Guber- 
nialnym i Magistratowi miasta Warszawy. (Zaw. T. I, str. 293).

54. Jeżeliby zachodziła trudność w otrzymaniu aktów 
urodzenia lub zejścia, duchowny dopełniający obrzędu ślu
bnego, może poprzestać na świadectwie dwóch osób, dobrze 
mu znanych. Zeznania ich przyjęte do protokółu przez pro
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boszcza, sąd pokoju, burmistrza, lub wójta, dołączone być 
winny do księgi stanu cywilnego.

55. Jeżeli wstępuje w nowe związki małżeńskie oso
ba, której poprzednie małżeństwo unieważnionem zostało, 
i jeżeli o tern unieważnieniu księgi stanu cywilnego, przez 
proboszcza utrzymywane, wzmianki nie zawierają, osoba 
pomieniona winna złożyć proboszczowi, poświadczoną przez 
duchowną władzę kopią wyroku, uznającego poprzednie mał
żeństwo za nieważne.

56 . Pozwolenie zwierzchności wojskowej lub opiekuń
czej na małżeństwo, złożonem być winno duchownemu 
w oryginale. Pozwolenie rodziców i opiekunów, jeżeli nie 
są obecnemi obrzędowi ślubu, może być objawione w akcie 
z podpisem prywatnym, i ten akt dołączonym będzie do księ
gi małżeństw; jednak podpis prywatny będzie musiał być 
poświadczony przez władzę sądową, lub administracyjną.

O pozwoleniu na zawarcie małżeństwa od władzy cywilnej otrzy
manym,— zob. art. 70 Ustawy o służbie cywilnej w Kr. P., 10 (22) 
Marca 1859 r. zamieszczony wyżćj pod art. 20 niniejszego prawa.

5?. Jeżeli proboszcz, przystępujący do obrzędu ślubu, 
nie ma pewności względem przeciągu czasu, przez który 
strony mieszkają w jego parafii, obowiązany jest domagać 
się złożenia w tym celu świadectwa miejscowej policyi.

5 8 . Po dopełnionym obrzędzie religijnym, proboszcz 
utrzymujący księgę aktów stanu cywilnego, spisze w przy
tomności dwóch świadków, akt cywilny, obejmujący w sobie: 

1) Imiona, nazwiska, powołanie, miejsce urodzenia, 
zamieszkanie i wiek małżonków.
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2) Imiona, nazwiska, powołanie i zamieszkanie ojców 
ich i matek.

3) Pozwolenie rodziców, opieki i zwierzchności wojsko
wej, w przypadkach, w których prawo tego wymaga.

4) Wymienienie dnia i miejsca, w których nastąpiły 
zapowiedzi, lub, jeżeliby nie było zapowiedzi, wymienienie 
zwierzchności, która uwolniła od ich ogłoszenia; tudzież da
tę, dyspensy.

5) W przypadku zawierania małżeństwa przez osobę, 
która była w poprzednich związkach małżeńskich, wzmiankę 
o czasie, w którym pierwsze małżeństwo ustało, lub unie
ważnione zostało.

6) Oświadczenie małżonków, czy zawarli lub nie, umo
wę przedślubną; a w pierwszym przypadku, wymienienie 
daty i miejsca jej zawarcia, oraz rejenta, przed którym za
wartą została.

7) Imiona, nazwiska, powołanie, wiek i zamieszkanie 
świadków; jeżeli są krewnemi łub powinowatemi małżon
ków, wymienienie z której strony i w jakim stopniu.

8) Oświadczenie duchownego i świadków, iż małżeń
stwo religijne zawartem zostało.

O spisywaniu aktów małżeństwa w języku ruskim, a także o wy
rażaniu w nich daty, imion i nazwisk osób do aktu wchodzących, — 
zob. postanowienia i rozporządzenia, zamieszczone w przypisie I do 
art. 75 K. C. P.

59. Duchowny, któryby dopełnił obrzędu ślubu mał
żeństwa zawartego z przekroczeniem rozporządzeń w niniej
szym Oddziale objętych, podpadnie karze dyscyplinarnej.

Kodex Jcar gi. i  popr. z  r. 1866.
art. 1577. Kapłani Prawosławnego, niemniśj kapłani i pasto

rowie innych Chrześciańskich wyznań, którzyby, nie otrzymawszy na
15
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to szczególnego pozwolenia, dopełnili obrzędu ślubu, bez zachowania 
istniejących przepisów co do zapowiedzi i innych środków ostrożności, 
ulegną:

za pierwszym razem, naganie mniój lub więcój surowej; 
za drugim — usunięciu od obowiązków, z zabronieniem przezna
czania ich nadal do parafii.

Tymże karom ulegną duchowni, którzyby dali ślub osobie, czasowo 
w ich parafii przebywaj ącój, bez dostatecznego przekonania się, że 
osoba ta w małżeństwie nie zostaje.

Najwyższy Ukaz 13 Września 1876 r. (Zbiór praw j rozp. 
rząd. 1876 r. N. 84):

p. 23. W uzupełnieniu 2-giój części art. 1577 postanawia 
się, że jeżeli w jakiśj parafii Rzymsko-Katolickiego, Ormiano- 
Gregoryańskiego, Ormiano-Katolickiego lub Protestanckiego wy
znania, kapłan lub pastor, obrzędu ślubu, który w innój parafii 
danym być był powinien, dopełni bez upoważnienia właściwego 
tój ostatniej parafii proboszcza lub bez pozwolenia wyższćj du
chownej zwierzchności, wówczas kapłan ten lub pastor ulegnie: 

naganie, mniej lub więcój surowćj; 
albo karze pieniężnój do pięćdziesięciu rubli.

O D D Z I A Ł  IV.

O ustaniu i rozwiązaniu małżeństwa, i ustaniu pożycia 
małżeńskiego.

6 0 .  Małżeństwo ustaje:
1) Przez śmierć jednego z małżonków.
2) W skutek wyroku władzy duchownej stanowiącego 

nieważność.
3) Małżeństwo niespełnione fizycznie, rozwiązuje się 

przez wstąpienie jednego z małżonków do zakonu, i wyko
nanie tamże ślubu czystości.

61. Rozwiązanie małżeństwa w ostatnim z powyższych 
przypadków, wyrzeczonem być powinno przez zwierzchność 
duchowną, i wolno jest małżonkowi, który do zakonu nie 
wstąpił, nowe zawrzeć związki małżeńskie.
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62. Pożycie małżeńskie ustaje, w skutek rozłączenia 
co do stołu i łoża. Rozłączenie co do stołu i łoża, może być 
wyrzeczone przez zwierzchność duchowną, na żądanie je 
dnego z małżonków:

1) Z powodu cudzołoztwa.
2) Z powodu ciężkich obelg doznanych od współmał

żonka.
3) W razie, gdy jeden ze współmałżonków dopuszcza 

się zbrodni lub występków, lub znagla drugiego do popełnie
nia onych.

63. Nie służy małżonkowi pokrzywdzonemu skarga
0 rozłączenie co do stołu i łoża z powodu cudzołoztwa, jeżeli 
sam dopuścił się tego przestępstwa, lub jeżeli przebaczył 
stronie winnej.

64 . Strona niewinna ma prawo żądać w powyższym 
przypadku, aby pożycie małżeńskie, które ustało z mocy 
wyroku, było następnie przywróeonem.

65 . Mąż nie ma prawa żądać rozłączenia co do stołu
1 łoża z powodu cudzołoztwa, jeżeli sam skłonił żonę do po
pełnienia tego przestępstwa, lub jeżeli gwałtem przymuszo
ną była do przełamania wiary małżeńskiej.

66. Rozłączenie co do stołu i łoża może być żądane 
i w skutek wzajemnego zezwolenia, lecz tylko dla przyczyn 
godziwych.

61. Rozłączenie co do stołu i loża, może być wyrze
czone przez zwierzchność duchowną, na czas ograniczony, 
lub nieograniczony.
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O D D Z I A Ł  V.

O te r m in a c h  d o  w s tą p ie n ia  w  n o w e  z w ią z k i m a łż e ń sk ie .

68. Zabrania się kobietom, które w poprzedniem zo
stawały małżeństwie, wchodzić w nowe związki małżeńskie, 
aż dopiero po upływie dziesięciu miesięcy, od dnia, w któ
rym poprzednie ustały, ze śmiercią męża, lub uznane zo
stały za nieważne. Za wykroczenie przeciw temu zakazowi, 
ulegną one karze pieniężnej, która to kara rozciągnioną bę
dzie także na rodziców i opiekunów, pozwoleniem swem za
warcie małżeństwa upoważniających.

6 9 .  Zabrania się, tak kobietom, jako też mężczyznom, których małżeństwo uzna
ne zostało za nieważne z powodu: o) niezdolności fizycznej jednój ze stron; b) pokrewień
stwa w linii bocznej w drugim stopniu kanonicznym i dalszych; c) powinowactwa w linii 
bocznój we wszystkich zakazanych stopniach; d) pokrewieństwa duchownego; e) pokre
wieństwa i powinowactwa cywilnego; f )  przystojności publicznój, —zawierać, zażycia 
współmałżonka, nowego małżeństwa, aż po upłynieniu lat trzech, od dnia, w którym za
padł ostateczny wyrok, uznający nieważność poprzedniego małżeństwa, w drugiej lub 
trzecićj instancyi. Zakaz powyższy nie ściąga się do osób, które, po unieważnieniu ich 

małżeństwa, z powodu pokrewieństwa lub powinowactwa wyźćj opisanego, tudzież przy- 
stojności publicznej, otrzymawszy potrzebną od zwierzchności duchownćj dyspensę, zażą
dają na nowo się pobrać i ważno zawrzeć małżeństwo.

1 0 .  Zabrania się osobom, których związek małżeński uznany został za niewa
żny: a) z powodu niedostatecznego zezwolenia w przypadkach art. 10, 11, 12, 13 i 14 

opisanych; b) z powodu niewłaściwości proboszcza; c) z powodu niedostatecznej liczby 

świadków przy obrzędzie ślubnym, stosownie do art. 51,—za życia współmałżonka, no
wego zawierać małżeństwa, aż po upłynieniu lat sześciu od dnia, w którym zapadł osta
teczny wyrok, uznający nieważność w drugiej lub trzeciej instancyi. Też osoby nie są 
obowiązane wstrzymywać się przez jakibądź przeciąg czasu z ponowieniem małżeństwa, 
uznanego za nieważne, skoro pragną zawrzeć je ważnie, z dopełnieniem warunków i uro
czystości prawem wymaganych.
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1 1 .  Strona, z obrazą zakazów art. 69 i 70 objętych, nowe zawierająca mał
żeństwo, niemniej też rodzice jej i opiekunowie, pozwoleniem swojem zawarcie małżeń
stwa upoważniający, ulegną karze art. 455 Kodexu Karnego, na osoby tające przeszkody 
do małżeństwa, postanowionej; kara ta wyrzeczoną będzie przez Sąd Poprawczy, na do
maganie się Prokuratora Królewskiego.

por. § II zdania Rady Państwa z d. 5 Lipca 1856 r. (Dz. praw
T. L., str. 77).

12. Duchowny, któryby dopełnił obrzędu ślubu religijnego małżeństwa, za
wartego z przekroczeniem zakazów art. 68, 69 i 70 postanowionych, podpadnie karze po
rządkowej pieniężnćj i karze dyscyplinarnej.

Zdanie Bady Państwa 5 Lipca 1856 r. (D. p . t . l . str. 77):

§ III. Duchowny, któryby dopełnił obrzędu ślubu religijnego 
małżeństwa, z przekroczeniem zakazu art. 68 Prawa o małżeństwie 
z r. 1836 postanowionego, podpadnie karze porządkowej pieniężnej, 
i prócz tego, osobnój karze Kościelnśj.

OD D Z I A Ł  VI.

O w ła d z a c h , d o  k tó r y c h  n a leży  z a s to s o w a n ie  p o w y ż sz y c h

p r z e p isó w .

13. Nieważność małżeństwa i rozłączenie małżonków 
co do stołu i łoża, nie zależy od woli ich, ani wzajemnego 
zezwolenia, lecz wyrzeczonem być może przez zwierzchność 
duchowną.

14 . Również do zwierzchności duchownej należy wy
rzeczenie względem przywrócenia pożycia małżonków, roz
łączonych co do stołu i łoża.

15 . Zwierzchność duchowna jest właściwym sądem 
do rozpoznawania wykroczeń, którychby stali się winnymi
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kapłani dopełniający obrzędu ślubu małżeńskiego, i do wy
rzekania przeciw nim kar dyscyplinarnych. Jednakże, ile
kroć postanowiona jest prawem niniejszćm ka*a pieniężna 
porządkowa, na duchownych dających śluby, kara ta wy
mierzoną będzie przez Kouimissyę Rządową Sprawiedliwości.

Rozp. K. R . S. 10 (22) Sierpnia 1855 r. N. 16956:
Jeżeli będzie chodziło o ukaranie duchownego za uchybienia 

przeciw prawu o małżeństwie, na które postanowioną jest kara dyscy
plinarna i kara pieniężna, Prokuratorowie Trybunałów o wymierzenie 
pierwszej odnosić się powinni do właściwej zwierzchności duchownej, 
a dla wyrzeczenia kary pieniężnej, obowiązani są akta wykrytego 
nadużycia wraz ze swą Opinią do decyzyi Kommissyi Rządowej Sprawiedli
wości nadsyłać. (Zaw. T. I, str. 300).

Î 6 .  Kara pieniężna wynosić będzie najmniej 40 złp., 
najwięcej złp. 1800.

Ti. Sędziowie duchowni, rozpoznając sprawy małżeń
skie, ograniczą się na samem tylko wyrzeczeniu ważności 
lub nieważności sakramentu, na samem dopuszczeniu lub 
odrzuceniu żądanego rozłączenia co do stołu i łoża, i na wy
rzeczeniu kary dyscyplinarnej na wykraczającego kapłana. 
Oznaczenie skutków cywilnych, z nieważności małżeństwa 
lub rozłączenia onego co do stołu i łoża wynikających, nie
mniej środków tymczasowych, z wytoczeniem processu po
łączonych, należy do sądów cywilnych.

I. Post. R. A . Kr. oznajmione w odezwie Seler. Stanu 
tejże Rady do I>. G. P. w K. R. S. z d. 28 Sierpnia (9 Wrze
śnia) 1853 r. Nr. 14963. (Akta K. R. S. tyczące się pr. o maJż. z roku 
1836 r. Vol. III).

Przy rozbiorze w r. 1848 kwestyi : czy wyroki sądów duchow
nych, wyrzekające unieważnienie lub rozłączenie małżeństwa, mają 
wpływ stanowczy na oznaczenie skutków cywilnych ze względu na 
winę jednego z małżonków, jako to: co do opieki nad dziećmi, alimen
tów, stosunków majątkowych i t. p., lub czyli mimo uznania winy je ■ 
dnego z małżonków przez Sądy duchowne, Sądy cywilne mogą przyjąć 
lub nakazać dowody prawne ku wyjaśnieniu téj winy dla oznaczenia
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skutków cywilnych? Rada Administracyjna skłoniła się do podziele
nia zasady przyjętej przez IX Departament Senatu, w wyroku wyda
nym 1846 r., w którym tenże Departament uznał, że w duchu art. 77 
prawa o małżeństwie z r. 1836, skoro wyrzeczenie unieważnienia lub 
rozłączenia należy do Sądów Duchownych, i skoro te uznają prawo
mocnie czyny winę stanowiące i powodujące rozłączenie, Sądy cywilne 
nie mogą na nowo tych czynów sprawdzać, ale są w obowiązku na za
sadzie uznanój winy przez Sądy Duchowne oznaczyć skutki cywilne.

II. Postanowienia o postępowaniu w sprawach dotyczących praw 
cywilnych, bądź osobistych, bądź majątkowych samym małżonkom, 
lub dzieciom w małżeństwie spłodzonym służących i z istnieniem 
prawnego związku małżeńskiego ściśle złączonych, zawarte w art. 
1337—1345 ust. postęp, cyw. 1864 r., i w art. 231—234 post. o zast. 
ust. sąd. 1864 r., do Warsz. Okr. Sąd., zamieszczone są w przypisie 
do art. 260 kod. cyw. Kr. Pols. 1825 r.

78. Sprawy o nieważność małżeństwa, tudzież sprawy o rozłączenie co do 
stołu i łoża rozpoznawane będą: w pierwszćj instancyi, przoz Biskupa lub Administratora 

dyecezyi zamieszkania małżonków, w drugiej instancyi, przez Arcy-Biskupa lub Admini
stratora Archidyecezyi Warszawskiej.

79. Jeśli małżonkowie zamieszkali są w Archidyecezyi Warszawskićj, sprawy 
ich o nieważność małżeństwa i rozłączenie co do stołu i łoża, będą rozpoznawane w pier- 
wszćj instancyi, przez Arcybiskupa lub Administratora Archidyecezyi, w drugiej przez 
duchownych, których wyznaczy tenże, w skutek nadanej mu władzy przez Stolicę Apo
stolską.

aj Zdanie Rady Fańsiwa 5 Lipca 1856 r. (Dz. p . t . l .
str. 77):

ogłoszone 3 (15) Kwietnia 1857 r.:
I. Celem zgodzenia przepisów prawa o małżeństwie z nowo- 

ustanowionym, za zgodą Dworu Rzymskiego, porządkiem rozpoznawa
nia spraw małżeńskich, zamiast art. 78, 79, 81 i 82 pomienionego 
prawa, postanowić co następuje:

a) pierwszą instancyę sądu duchownego w sprawach małżeń • 
skich w Królestwie Polskióm, stanowią miejscowi biskupi dyeczeyalni, 
a w archi-dyecezyi warszawskiej arcybiskup, ze swemi konsystorzami.

b) drugą instancyę sądu duchownego stanowią; w sprawach 
osądzonych w pierwszćj instancyi przez biskupów — arcybiskup war
szawski, a w sprawach, które były rozpoznawane w pierwszćj instan
cyi przez tegoż arcybiskupa, — biskup jednśj z sąsiednich dyecezyj, 
według poprzedniego wyznaczenia przez dwór Rzymski.

c) w razie niezgadzania się wyroków dwóch pierwszy ch instan- 
cyj sądu duchownego, również i w skutek appellaeyi, skarg i prote-
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stacyi, rozpoznawanie spraw małżeńskich w trzeciej instancyi, należy 
do Stolicy Apostolskiej.

d) skargi na wyroki sądów duchownych Królestwa w sprawach 
małżeńskich podawane będą do sądu trzeciój instancyi w konsystorzu 
warszawskim, który przedstawi takowe do Rzymu, porządkiem prze
pisanym, za pośrednictwem poselstwa Cesarsko'Rossyjskiego.

b) Artykuły umówione między pełnomocnikami Najja
śniejszego Cesarza Jegomości i  pełnomocnikiem Jego Świąto
bliwości Papieża w Rzymie 22 Lipca (3 Sierpnia) 18&7 r.
(I)z. P. T. L, str. 101),

ogłoszone 1 (13) Czerwca 1857 r..

art. 13. Biskup sam jedem jest sędzią i zarządcą spraw du
chownych swój dyecezyi, nie ubliżając wszakże swój zawisłości kano- 
nicznój od Stolicy Świętój.

art. 14. Sprawy które winny być rozpoznawane poprzednio 
przez Konsystorze dyecezyalne, są następujące:

a) sprawy małżeńskie, sprawdzenie prawności małżeństw . . . 
i t. p.

Uwaga. Po podpisaniu i ratyfikacyi zawarowań umó
wionych z Dworem Rzymskim w niniejszym akcie, postanowiono, 
na mocy osobnego z tymże dworem układu, następujący bieg 
co do rozsądzania spraw małżeńskich i innych duchownych. 
Pierwszą instancyę juryzdykcyi duchownój w sprawach tej ka- 
tegoryi, składać będą biskupi dyecezyalni miejscowi, a w dye- 
cezyi arcybiskupiój, arcybiskup, z ich właściwemi konsystorza- 
mi, stosownie do prawideł oznaczonych w artykule XV niniej - 
szej konwencyi; drugą instancyę co do spraw sądzonych w pierw
szej instancyi przez biskupów, będzie arcybiskup, a co do spraw 
sądzonych w pierwszój instancyi przez arcybiskupa, będzie bi
skup jednój z najbliższych od arcybiskupstwa dyecezyi, naprzód 
ku temu przez Papieża wyznaczonój. Jeżeli zajdzie niezgodność 
między wyrokami dwóch pierwszych instancyj juryzdykcyi du
chownój, jakoteż i w przypadkach appellacyi, skargi lub prote- 
stacyi, rozsądzenie spraw małżeńskich, należeć będzie do Stolicy 
Świętój w Rzymie.

art. 15. Powyższe sprawy rozstrzygane będą przez biskupa 
po ich roztrząśnieniu w konsystorzu, którego charakter jest li tylko 
doradczym, biskup nie jest obowiązany objawiać powodów swych decy- 
zyj, nawet i w wypadkach w których jego zdanie byłoby odmienne od 
zdania konsystorza.

c) Z powodu zerwania stosunków dyplomatycznych pomiędzy 
Dworem Cesarskim a Rządem Papiezkim, w Ukazie N ajwyższym z ił. 
12 Lipca 1867 r. (D. P. T. LXVII, str. 207), polecone było, wszelkie
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czyrności dotyczące znoszenia się z Papieżem skoncentrować w Kolegium 
duchownćm Rzymsko-Katolickiem, tak, ażeby wszyscy zwierzchnicy 
dyecezyj tak Cesarstwa jako i Królestwa Polskiego, przedmioty prze
chodzące zakres ich władzy duchownej, przedstawiali rzeczonemu kolie- 
gium, które w razie gdyby samo bezpośrednio sprawy rozstrzygnąć 
nie mogło, wydawało postanowienie zalecające Prezydującemu w kol- 
legium udać się do Rzymu ze stosownóm przedstawieniem. Wszelako, 
Rozkazem N a jw y ż sz y m  objawionym w odezwie Ministra Spraw We
wnętrznych do Warszawskiego Jenerał-Gubernatora z d. 18 Lutego 
1875 r. Nr 43, istniejący dawniój, to jest do roku 1867, porządek 
znoszenia się duchowieństwa Rzymsko-Katolickiego ze stolicą papiez- 
ką, został przywrócony, o czem też, Warszawski Jenerał-Gubernator 
zawiadomił Zarządzającego Kommissyą Rządową Sprawiedliwości, 
przez odezwę swą z d. 10 (22) Marca 1875 r. Nr 348, która jest 
osnowy następującej:

P. Minister Spraw Wewnętrznych odezwą z dnia 18 Lutego 
1875 r. Nr 43 zawiadomił mnie, że NAJJAŚNIEJSZY PAN N a j w y 
ż e j  rozkazać raczył: l-o dla spraw małżeńskich osób wyznania 
Rzymsko-Katolickiego przywrócić istniejące poprzednio, na mocy 
szczególnego układu Rządu z Dworem Papiezkim w r. 1848, instancye, 
a mianowicie: biskupi dyecezyalni, a w archi-dyecezyi arcybiskup, 
wraz z konsystorzami swemi, stanowić będą dla spraw tego rodzaju 
•pierwszą instancyę; drugą instancyę dla spraw osądzonych w pierw - 
szej instancyi,—- biskup jednój z dyecezyj, wyznaczony w tym celu 
przez Papieża; w razie niezgodności wyroków dwóch pierwszych in* 
stancyj sądu duchownego, również w przypadku appellacyj, skarg i 
protestów, rozsądzenie spraw małżeńskich ma być pozostawione Sto
licy Apostolskiej; — 2-0 Znieść włożony w dniu 10 Maja 1867 r., 
na Kollegium duchowne Rzymsko-Katolickie obowiązek pośrednicze
nia w stosunkach władz dyecezyalnych z Ojcem S. W tym wzglę
dzie Jego Cesarskiej Mości podobało się rozkazać, aby w stosunkach 
takowych zachowywany był porządek, istniejący do r. 1867, a miano
wicie, aby Zwierzchnicy dyecezyj wszelkie swe przedstawienia do Pa
pieża w sprawach duchownych, wymagających z natury swojćj odnie
sienia się do Papieża, jako głowy kościoła Rzymsko-Katolickiego, 
przesyłali do Ministeryum Spraw Wewnętrznych (departament wyznań 
obcych), na któróm leży obowiązek przesłania ich dalszego, celem uzy
skania na nie decyzyj papieskich, tudzież kommunikowania wspomnio- 
nych decyzyj władzom dyecezalnym, za uzyskaniem poprzednio N a j 
w yższeg o  zezwolenia na ich wykonanie. W skutek ustanowienia 
takiego sposobu znoszenia się katolików rzymskich z Papieżem, wszel
kie stosunki tego rodzaju winny odbywać się wyłącznie w drodze 
przez N a jw y ż sz y  rozkaz uprawnionej. Wszystkie bez wyjątku 
akta i rozporządzenia Jego Świątobliwości i rządu duchownego rzym
skiego, jakąkolwiek nosiłyby nazwę, i jakąkolwiek inną drogą do- 
szłyby do władz duchownych Rzymsko-Katolickich i osób, należących 
do duchowieństwa Rzymsko-Katolickiego, winny być przedstawione 
w oryginale Ministeryum Spraw Wewnętrznych natychmiast po ich
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otrzymaniu i przed wszelkiem onych ogłoszeniem lub czynnością do 
wykonania onych zmierzającą. Pomienione akta Stolicy Apostolskiej 
nie mogą mieć w kraju znaczenia prawnego, jeżeli nie będą przede- 
wszystkićm przedstawione do Ministeryum Spraw Wewnętrznych, a za 
naruszenie wskazanego wyżej sposobu znoszenia się z rządem Papies
kim, tudzież za nieprzedstawienie aktów, gdzie należy, winni pocią
gnięci będą do surowćj odpowiedzialności. (AktaK. R. S. tyczące Się pra
wa o małż. 1836 r. Yol. Y).

80 . Potrzebne są dwa wyroki jednozgodne do stanowczego unieważnienia 

małżeństwa.

Ukaz Najwyższy 23 Kwietnia (5 Maja) 1840 r. Dz. p .
T. XXY, str. 107):

art. 80. Potrzebne są dwa wyroki jednozgodne do stanowczego 
unieważnienia małżeństwa.

Z pod przepisu tego wyłącza się przypadek uznania małżeństwa 
za nieważne, z powodu trwania poprzedniego związku małżeńskiego, 
prawnie nie unieważnionego, w którym to przypadku dostateczny jest 
wyrok jednego sądu.

81. Jeżeli wyrok pierwszej instancyi nie zgadza się z wyrokiem drugiej, stro

nom wolno udać się do trzeciej instancyi.

82.  Sprawy małżeńskie sądzone będą w trzeciej instancyi przez duchownych, 
których wyznaczy Stolica Apostolska, na skutek przedstawienia Rady Administracyjnej 
Królestwa, uczynionego wspólnie z Arcybiskupem Warszawskim, lub Administratorem 

Archidyecezyi.

por. § I. Zdania Rady Państwa 5 Lipca 1856 r., osnowa które
go przytoczona wyżćj w przypisie a) do art. 78 i 79 niniejszego prawa.

83. Tak Biskupi, jako też Arcybiskup, Administrato- 
rowie dyecezyi i Archidyecezyi, mają prawo wyręczać się, 
w obowiązkacli sędziego spraw małżeńskich, innymi ducho
wnymi, których w tym celu wyznaczą.

84. W sądach duchownych zachowane być winno są
dowe postępowanie kanoniczne.
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8 5 . Wyrzeczenie nieważności małżeństwa zawartego 
przez mężczyznę, przed skończeniem lat 14, wyrzeczenie 
nieważności małżeństwa zawartego przez kobietę, przed skoń
czeniem lat 12, tudzież małżeństwa zawartego przez osobę 
cierpiącą pomięszanie zmysłów, może być żądanem przez 
obiedwie strony; a jeżeli te są nieletnie lub bezwłasnowolne, 
przez ich ojca, matkę lub opiekunów.

86. Wyrzeczenie nieważności małżeństwa, które za
warłem zostało, chociaż nie było zezwolenia, albo, chociaż 
zezwolenie nastąpiło w skutek przymusu lub błędu, może 
być żądanem tylko przez stronę, która prawnego zezwolenia 
na małżeństwo nie oświadczyła.

» 7 .  Wszakże nie będzie przyjęta skarga strony domagającćj się wyrzeczenia 
nieważności zawartego przez nią małżeństwa, w skutek doznanego przymusu, jeżeli zanie
sioną została po upływie ośmnastu miesięcy, od chwili, w którćj przymus ustał, lub jeżeli 
przed upływem tego przeciągu czasu spełniona była przez nią dobrowolnie powinność 

małżeńska.

Ukaz Najwyższy 23 Kwietnia ( '5 Mają)  18 ŁO r. (Dz. p .
T. XXY, str. 107):

art. 87. Wszakże nie będzie przyjęta skarga strony domagającćj 
się wyrzeczenia nieważności zawartego przez nią małżeństwa, w sku
tek doznanego przymusu, jeżeli zaniesioną została po upływie ośmna
stu miesięcy, od chwili, w którćj przymus ustał, lub jeżeli przed upły
wem tego przeciągu czasu spełnioną była przez nią dobrowolnie po
winność małżeńska.

Przepis ten obowiązuje i co do małżeństw, przed ogłoszeniem 
niniejszego prawa zawartych. Lecz przy rozpoznawaniu skarg o unie
ważnienie małżeństw takowych, z powodu przymusu, rzeczony ośm- 
nasto-miesięczny przeciąg czasu liczyć się ma, nie od chwili ustania 
przymusu, ale od dnia ogłoszenia tegoż prawa V-

*) Prawo to ogłoszone d. 18 (30) Czerwca 1840 r.

88. Nieważność małżeństwa, wynikająca z niemocy 
fizycznej jednej ze stron, może być wyrzeczoną również tyl
ko na żądanie drugiej strony.
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80. Wyrzeczenia nieważności małżeństwa zawartego 
pomimo przeszkód, w Oddziale drugim niniejszego Rozdzia
łu opisanych, dyspensą zwierzchności duchownej nieusunię- 
tych, mogą domagać się obiedwie strony, a jeżeli strony są 
nieletnie, ich rodzice lub opiekunowie.

0 0 . Wszakże rodzice i opiekunowie nie mogą, w po
wyższych przypadkach, zaskarżać małżeństwa, jeżeli na 
one swe udzielili pozwolenie.

01. Skarga o unieważnienie małżeństwa, z powodu, 
iż ślub dany był przez duchownego niewłaściwego, niemają- 
cego na to upoważnienia od przełożonego parafii jednego 
z małżonków, lub od władzy dyeeezalnej, niemniej skarga
0 unieważnienie małżeństwa, z powodu, iż ślub dany był 
w nieobecności dwóch przynajmniej świadków, zaniesioną 
być może przez każdego z małżonków; a w razie nieletności 
tychże, przez ich rodziców i opiekunów, jeżeli ci wszakże 
nie upoważnili swem pozwoleniem małżeńskiego związku.

02. Małżeństwo zawarte pomimo przeszkód wynika
jących: z różności religii, z wielożeństwa, z ślubów zakon
nych i wyższych święceń, z przestępstwa, z pokrewieństwa
1 powinowactwa w linii wstępnej i zstępnej, pomiędzy bra
cią i siostrami rodzonemi i przyrodniemi, podlega unieważ
nieniu w skutek skargi Prokuratora Królewskiego, na którego 
wkłada się obowiązek, takowe małżeństwa z urzędu zaskar
żać, chociażby nie domagali się ich unieważnienia małżon
kowie, rodzice tychże i opiekunowie.

03. Strona, która w dobrej wierze małżeństwo za
warła, może połączyć swą skargę ze skargą Prokuratora
Królewskiego.
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94. Prokuratorowie Królewscy zostają nadto w obowiązku 
przestrzegać użycia stempla w sprawach małżeńskich.

por. uwagę pod art. 96 niniejszego prawa.

95. Prokuratorowie Królewscy mają prawo żądać kom- 
munikowania sobie aktów dotyczących się spraw małżeńskie]), 
w każdym stanie interessu.

96 . Sędziowie duchowni stanowić będą prócz tego 
w sprawach małżeńskich, bez względu na żądanie stron, na
wniosek Prokuratora Królewskiego przy Trybunale cywilnym pierwszej in- 

stancyi.

1) Ilekroć będzie poszukiwaną z urzędu nieważność 
małżeństwa zawartego w przypadkach prawem niniejszem 
wskazanych (art. 92);

2) Ilekroć wypadnie wyrzec karę dyscyplinarną prze
ciwko duchownemu, który, dopełniając obrzędu ślubu reli
gijnego, wykroczył przeciw rozporządzeniom ustawy ni
niejszej.

a) Na mocy postanowienia Rady Administracyjnej z d. 3 (15) 
Grudnia 1»43 r. N. 9753, i rozporządzenia K. R. S. z d. 24 Grudnia 
(5 Stycznia) 1843/4 r. N. 16,180, obowiązki Prokuratora przy sądzie 
duchownym katolickim drugiej instancyi pełnić ma prokurator przy 
sądzie Appellacyjnym Królestwa; pełnienie zaś takichże obowiązków 
przy każdym sądzie duchownym katolickim pierwszćj instancyi dyece- 
zyalnym pozostawione zostało przy właściwych prokuratorach cywil
nych każdćj gubernii. (Akta K. B. S. tyczące się pr -wa o małż. z roku 1836, 
Yol. III).

Najwyżej pod dniem 6 Sierpnia 1876 r., zatwierdzone 
przepisy o włożeniu na sądowe instytucye i  urzędujące osoby 
Okręgu Sądowego Warszawskiego niektórych czynności po- 
przednich Sądów i  urzędników Sądowych gubernij Królestwa 
Polskiego.

p. 4. Na przyszłość aż do dalszego rozporządzenia obowiązki 
prokuratorskie w sprawach małżeńskich rozstrzyganych w sądach
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duchownych rzymsko-katolickich I-ej instancyi wykonywane będą 
przez prokuratorów właściwych sądów okręgowych; w sprawach zaś 
sądzonych w II-ej instancyi tegoż wyznania, jakoteż i w sądach kon
systorskich wyznania ewangelicko-augsburgskiego i reformowanego 
wkładają się na Prokuratora Warszawskiój Izby Sądowój, zachowując 
tak ostatniemu jak i Prokuratorowi Warszawskiego Sądu Okręgowego 
oddzielne wynagrodzenie za wykonywanie tych czynności jakie przy
znane było Prokuratorowi Sądu Appellacyjnego i Trybunału Cywilne
go w Warszawie.

97. Sędzia duchowny, przyjmując skargę o nieważność małżeństwa zaskarżone' 

go z powodu: a) niedostatecznego zezwolenia; b) niezdolności fizycznej; e) pokrewieństwa 

w drugim stopniu kanonicznym i dalszych; d) powinowactwa w linii bocznej; e) pokre

wieństwa duchownego; f)  pokrewieństwa i powinowactwa cywilnego; g) przystojności pu- 

blicznój; h) niewłaściwości proboszcza t) niedostatecznćj liczby świadków przy obrzędzie 

ślubnym;—ostrzcdz powinien stronę powodową o karze, prawem niniejszem postanowionej 

na osoby, któreby, po unieważnieniu ich małżeństw z powodów powyższych, przed upły

wem oznaczonych przeciągów czasu, weszły w nowe związki małżeńskie. Obrońca mał

żeństwa, stosownie do sądowego postępowania kanonicznego wyznaczony, postara się, aby 

strona pozwana o tój karze była ostrzeżoną.

Artykuł niniejszy utracił moc swoją z powodu uchylenia prze
pisów objętych w art. 69 i 70 niniejszego prawa.

R O Z D Z I A Ł  II.

O małżeństwie nomedzy osolami wyznania G recM ossyjsldep.
Prawidła ogólne.

98. Zawarcie i rozwiązanie małżeństwa pomiędzy oso
bami wyznającemi religię Grecko-Rossyjską podlega, co do 
wszelkich szczegółów, przepisom objętym w prawie cywil- 
nem Cesarstwa, które są osnowy następującej:

Obowiązujące w tym przedmiocie przepisy w Cesarstwie Rossyj- 
skićm zawarte są w art. 34 do 78 włącznie, części I, tomu X, Swodu
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praw cyw., wydania z r. 1857, w art. 796 do 819 włącznie części II-śj 
tegoż Tomu Swodu praw, oraz w art. 1337 — 1356 Ustawy o postęp, 
sąd. cyw. 1864 r.

O D D Z I A Ł  I.

O w a r u n k a c h  is to tn y c h  d o  z a w a r c ia  m a łż e ń stw a .

99 . Warunki istotne do zawarcia małżeństwa pomię
dzy osobami wyznającemi religię Grecko-Rossyjską, są:

1) Wiek prawem przepisany, a mianowicie: ze strony 
mężczyzny lat 18, ze strony niewiasty lat 16 skończonych.

2) Zezwolenie osób wstępujących w związek małżeński.
3) Pozwolenie rodziców lub opiekunów.
4) Pozwolenie zwierzchności dla osób w służbie zosta

jących.
por. postanowienia i rozporządzenia, zamieszczone w przypisach

do art. 20 niniejszego prawa.
5 )  Pozwolenia panów dla Kossyjskich swych poddanych włościan lub slużąeych, 

w Królestwie Polskiśm przebywających.

O D D Z I A Ł  II.

O p r z e sz k o d a c h  d o  z a w a r c ia  m a łż e ń s tw a .

100. Nie mogą zawierać związków małżeńskich:
1) Szaleni i waryaci;
2) Osoby, których poprzednie małżeństwo nie jest ro

związane;
3) Osoby, które już trzykrotnie w nich zostawały;
4) Osoby, które doszły lat 80 wieku,
Również nie wolno jest zawierać małżeństwa z osobami 

nienależącemi do żadnego z wyznań chrześciańskich.
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101. Pokrewieństwo i powinowactwo stanowi oprócz 
tego przeszkodę do małżeństwa, w stopniach zakazanych 
ustawami kościoła Grecko-Rossyjskiego.

103. Też ustawy oznaczają skutki wynikające z prze
stąpienia powyższych przepisów.

O D D Z I A Ł  III.

O u r o c z y s to ś c ia c h  m a łż e ń sk ie g o  z w ią z k u .

103 . Żądający zawrzeć związek małżeński, powinien 
uwiadomić na piśmie łub słownie,, duchownego parafii w któ
rej mieszka, o swem imieniu, nazwisku, stopniu albo powo
łaniu, jako też o imieniu, nazwisku i powołaniu narzeczonej.

104. Po tem uwiadomieniu, duchowny ogłosi zapo
wiedzi, i zajmie się wyśledzeniem przeszkód małżeństwa, 
podług prawideł przepisanych przez duchowną zwierzchność 
kościoła Grecko-Rossyjskiego.

105. Po ogłoszeniu zapowiedzi, każdy mający wiado
mość o przeszkodach do zawarcia małżeństwa, obowiązany 
jest donieść o tem duchownemu, w terminie ustawami ko
ścioła wskazanym.

106. Wyśledzenie przeszkód do małżeństwa nastąpi 
w ten sposób: że świadkowie obecni zawarciu małżeństwa, 
zaręczą, iż strony nie są przymuszone, ani też zachodzi 
między niemi pokrewieństwo, lub inna przeszkoda. Zaręcze
nie podpiszą świadkowie własną ręką, w księdze na ten ko
niec utrzymywanej. Nieumiejący pisać upoważnią kogobądź 
do podpisania w ich imieniu.
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107 . Jeżeli, w skutek ogłoszonych zapowiedzi lub 
przedsięwziętego wyśledzenia, odkryje się przeszkoda tamu
jąca związek małżeński, albo jeżeli przeszkoda odkrytą zo
stanie w czasie przystąpienia do zawarcia ślubów, ducho
wny wstrzyma się z dopełnieniem obrządku religijnego, 
i o zachodzącej przeszkodzie doniesie miejscowemu Biskupo
wi. Jeżeli Biskup nie jest mocen sam rozwiązać zachodzą
cego przypadku, odnieść się powinien do Świętego Synodu.

108. Małżeństwo powinno hyc' zawsze zawarte w ko
ściele, w osobistej przytomności stron łączących się, w dniu 
i godzinach pozwolonyeh, w obecności dwóch lub trzech 
świadków, wraz z aktem zwanym obruczenie (o6pyncHic), we 
wszystkiem zgodne z obrządkiem kościoła Grecko-Rossyj- 
skiego.

100. Po dopełnieniu obrzędu ślubnego, spisany byc 
winien akt małżeństwa, wedle przepisów art. 58.

110. Pod zagrożeniem surowych kar, zabronionem 
jest przymuszać duchownego, do dania ślubu z obrazą ustaw 
kościelnych i rozporządzeń wyżej opisanych.

U l

O D D Z I A Ł  IV.

O u sta n iu  m a łż e ń s tw a  i r o z w ią z a n iu  z w ią z k u  m a łż e ń sk ie g o .

111. Małżeństwo kończy się ze śmiercią jednego z mał
żonków; rozwiązuje się zaś:

1) Przez zesłanie jednego z małżonków, wyrzeczone 
sądownie, za przestępstwo; bądź z przeznaczeniem osoby

i6
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zesłanej do robót (въ работы), bądź z przeznaczeniem jej na
osiedlenie; które to kary odpowiadają karze śmierci, lub karze więzienia warownego 

na cale życie, Kodexem Karnym Królestwa Polskiego postanowionym.

obecnie art. 17 kodexu kar gł. i p. 1866 r.

2) Przez nieobecność jednego z małżonków.
3) Przez rozwód.

1) Rozwiązanie małżeństwa przez zesłanie jednego z małżonków.

112. Jeżeli jeden z małżonków skazany jest na zesła
nie, zwierzchność dyecezyalna ma prawo, na proźbę drugiego 
małżonka, dozwolić temuż, zawarcia nowycli związków mał
żeńskich.

113. Żony winowajców, z zesłania w skutek Najwyż
szego ułaskawienia powracających, powinny pozostać z nimi 
w związkach małżeńskich, jeżeli, w ciągu ich zesłania, nie 
zaniosły prośby o dozwolenie im zawarcia nowego małżeń
stwa. Toż samo rozumie się i o mężach.

114. Jeżeli mąż lub żona, udaje się za skazanym 
współmałżonkiem, na miejsce, gdzie, w skutek wyrzeczonej 
przeciw niemu kary, obowiązany jest przebywać, małżeń
stwo nie przestaje trwać w swej mocy.

2) Rozwiązanie małżeństwa przez nieobecność.

115. Kiedy po wyprowadzeniu prawem przepisanego 
śledztwa, zapadnie wyrok uznający nieobecność jednego 
z małżonków, którego pobyt od łat pięciu nie jest wiado
mym, drugi małżonek ma prawo prosić dyecezyalnego Bisku
pa o rozwiązanie małżeństwa.
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116. Rozwiązanie małżeństwa będzie wyrzeczonem 
skoro zwierzchność dyecezalna przekona się: że wyrok nie- 
przytomność uznający jest ostateczny, i że śledztwo, zmie
rzające do ogłoszenia nieprzytomności, było należycie wy- 
prowadzonem. Wyrok zwierzchności dyecezalnej przedsta
wiony będzie porządkiem przepisanym, pod zatwierdzenie 
Świętego Synodu.

3) Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód.

lit. Przyczyny rozwodu wyszczególnione są w usta
wach kościoła Grecko-Rossyjskiego.

118. Nie może być zatwierdzony wyrok, którym roz
wiązane jest małżeństwo na zasadzie prostego przyznania 
strony obwiniającej się o cudzołóztwo, jeżeli inne okoliczno
ści nie stwierdzą należycie tego przyznania. Przyznanie się 
strony powinno być uczynione w sądzie, przed sędzią, do
browolnie, rzetelnie i zgodnie z okolicznościami sprawy.

119. Nie należy przyjmować zaskarżeń przeciwko oso
bom zawierającym przeciwne prawu małżeństwa, jeżeli te 
zaskarżenia nie są wsparte jasnemi dowodami.

120. Osoby, które wstąpiły w związek małżeński, 
niedoszedłszy wieku prawem przepisanego, rozłączone być 
powinny, chociażby nawet jedna tylko strona była małole
tnią. Po należy tern wyśledzeniu zachodzącej przeszkody, 
małżeństwo powinno hyć sądownie rozwiązane; będzie wszak
że mogło być znowu zawartem, po dosięgnieniu przez strony 
lat prawem wymaganych, po oświadczeniu przez nie na mai-
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żeństwo zezwolenia, i dopełnieniu obrzędów przepisanych. 
Wykraczający przeciw temu rozporządzeniu, karani będą 
podług praw kościelnych.

por. art. 1563 kod. kar. gł. i p. 1866 r., zamieszczony w przy
pisie pod art. 7 niniejszego prawa.

121. Osoby wstępujące w związek małżeński przed 
dojściem wieku prawem przepisanego, powinny być rozłą
czone wtedy nawet, gdy, w czasie zaskarżenia ich związku, 
doszły do lat zupełnych; jeżeliby zaś pragnęły pozostać
w małżeństwie, zaniesiona przez nie prośba poniesioną być

/

powinna pod rozstrzygnienie Świętego Synodu.

O D D Z I A Ł  V.

O w ła d z a c h , d o  k tó r y c h  n a le ż y  z a s to s o w a n ie  p o w y ż sz y c h

p r z e p isó w ,

122. Zastosowanie przepisów objętych w Oddziałach 
I i II niniejszego Rozdziału, o warunkach i przeszkodach 
małżeństwa, i podług tego stanowienie o ważności samego 
związku małżeńskiego, należy do władzy duchownej religii 
Grecko-Rossyjskiej. Również rozpoznawanie wykroczeń prze
ciw prawidłom kościelnym, ściągającym się do obrzędów 
małżeństwa, należy do sądów duchownych tejże religii.

123. Wszelkie sprawy o rozwody, podlegają także 
rozpoznaniu sądów duchownych, i nie kończą się ostatecznie

r

bez zatwierdzenia Świętego Synodu.
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R O Z D Z I A Ł  III.

0 małżeństwach osób wyznających rellgie G M o-Unicfy
124. Małżeństwa pomiędzy osobami wyznającemi re- 

ligię Grecko-Unicką, podlegają, co do zawarcia i rozwiąza
nia, przepisom kościoła wschodniego.

125. Rozporządzenia cywilne, zawarte w art. 6, 7, 9, 
15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21, również i w art. 24, 25, 28, 
29 i 68, obowiązującemi są i względem osób wyznania 
Grecko-Unickiego.

126. Duchowieństwo Grecko-Unickie, dopełniając obrzę
du ślubu religijnego, stosować się powinno do przepisów ob
jętych w art. 41 do 47 włącznie, tudzież do art. 53, 54, 
55, 56 i 58 tyczących się zapowiedzi, i spisania aktu cy
wilnego po dopełnionym obrzędzie religijnym.

121. Rozpoznawanie spraw małżeńskich osób wyzna
jących religię Grecko-Unicką, należy do sądów duchownych 
tejże religii.

128. Rozporządzenia zawarte w art. 75, 76 i 96 
ustępie 2, 77, 94 i 95, dotyczące władz, do których należy 
wykonanie prawideł o małżeństwach, ściągają się także co 
do małżeństw Greko-Unitów.
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R O Z D Z I A Ł  IV.

0 małżeństwie jomiefizy osoliami wyznań Ewaugelicko-AugslmrgsRiego 
i EwanpMo-Reforaowanep.

O D D Z I A Ł  I.

O warunkach istotnych do zawarcia małżeństwa.

129. Rozporządzenia zawarte w art. 6, 7, 9, 15, 16, 
17, 18 i 20, dotyczące się warunków istotnych do zawarcia 
małżeństwa, są obowiązującemi i dla osób obu wyznań Ewan
gelickich.

130. Małżeństwa, do zawarcia których wymaganem 
jest, stosownie do art. 15, 16 i 20, dozwolenie rodziców, 
opiekunów, zwierzchności opiekuńczej i wojskowej, pozosta
ją  ważnemi, jeżeli nie będzie zaniesiona przeciw nim skar
ga, przez osoby i władze, których prawa, zawarciem onych 
zostały nadwerężone. W razie zaniesienia skargi, i udowo
dnienia, iż małżeństwo zawartem jest z obrazą przepisów, 
objętych w wzmiankowanych artykułach, związek małżeński 
powinien byc unieważniony, jako przeciwny prawu.

131. Osoby, których prawa nadwerężone zostały za
warciem małżeństwa, mogą żądać unieważnienia onego, naj
dalej w ciągu roku, wyjąwszy, gdyby dowiodły, iż w tym 
czasie, albo niemiały wiadomości o zawarciu onego, albo nie 
były w możności zaniesienia skargi.
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O D D Z I A Ł  II.

O przeszkodach niedopuszczających zawarcia małżeństwa.

132. Stanowią przeszkody niedopuszczające zawarcia 
małżeństwa:

1) Różność religii.
2) Wielożeństwo.
3) Przestępstwo.
4) Pokrewieństwo i powinowactwo.

133. Z powodu różności religii, nie wolno zawierać 
małżeństwa, z osobami które nie należą do żadnego z wy
znań Chrześciańskich.

Kodex kar gł. i  popr. z r. 1866:
art. 1568. Osoby Rzymsko-Katolickiego wyznania w ogóle za 

zawarcie małżeństwa z niechrześcianami, a osoby ewangelicko-augs- 
burgskiego wyznania za zawarcie małżeństwa z mahometanami i żyda
mi, bez zachowania prawideł określonych ustawą kościoła ewangelicko- 
augsburgskiego, oraz za małżeństwo z poganami, skazane zostaną: 

na osadzenie w wieży przez dwa miesiące i dni dwadzieścia.

Najwyższy Ukaz 13 Września 1876 r. (Zbiór praw i rozp.
rządu 1876 r. Nr 84):

p. 25. Karze postanowionej w art. 1568 na osoby rzym
sko-katolickiego wyznania, ulegają i osoby wyznania ewangelicko- 
augsburgskiego i reformowanego za zawarcie małżeństwa z oso
bą niechrześciańskiej wiary.

134. Rozporządzenia zawarte w art. 25, 28 i 29, 
wzbraniające małżeństwa, z powodu wielożeństwa lub prze
stępstwa, obowiązują i osoby wyznań Ewangelickich.

135. Małżonek rozwiedziony dla cudzołóztwa, nie mo
że zawierać związków małżeńskich, ze współsprawcą popeł
nionego przezeń przestępstwa.
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136. Małżeństwo zabronione jest z powodu pokrewień
stwa i powinowactwa:

ł)  Między wszystkiemi krewnemi w linii wstępnej 
i zstępnej.

2) Między braćmi i siostrami, rodzonemi lub przyro
dniemu.

3) Między ojczymem i pasierbicą, macochą i pasier
bem, między zięciem i matką żony, między synową i świe- 
krem, i to bez względu, czy poprzedni związek rozwiązany 
został, przez śmierć jednego z małżonków, lub przez wyrok 
Konsystorza, czyli małżonkowie spłodzili potomstwo, lub 
żyli bezpotomnie.

4) Między siostrzeńcem i ciotką.
We wsystkich tych stopniach pokrewieństwa i powino

wactwa zabronione jest małżeństwo, pomiędzy krewnemi 
i powinowatemi, bez względu na to, czy pokrewieństwo lub 
powinowactwo wynika ze związku prawego lub nieprawego.

131. Zabronione jest małżeństwo pomiędzy przysposa
biającym i przysposobionym, wyjąwszy, gdyby przeszkoda, 
z przysposobienia wynikająca, usuniętą została przez dy
spensę Konsystorza Ewangelickiego Jeneralnego. Małżeństwo zawar
te pomimo tego zakazu, jest nieważne.

por. przypis a) pod art. 173 niniejszego prawa.

138. Małżeństwo pomiędzy wujem i siostrzenicą, po
między stryjem i synowicą, pomiędzy wdową po stryju lub 
wuju i synowcem łub siostrzeńcem, dozwolone jest tylko 
w przypadkach nader ważnych, i na skutek uchylenia zacho
dzącej przeszkody przez Konsystorz Ewangelicki Jeneralny, który
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tak w niniejszym razie, jako też w razie uchylenia przeszko
dy, w artykule poprzednim opisanej, obowiązany jest uwia
domić natychmiast o udzielonej dyspensie, Kominissyę Eządową Spraw 

Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego. Małżeństwo zawarte
pomimo powyższego zakazu jest nieważne.

por. przypis a) do art. 173 i przypis do art. 40 niniejszego 
prawa.

O D D Z I A Ł  I I I .

O uroczystościach małżeńskich.

1 3 9 . Rozporządzenia zawarte w art. 41 i 47 włącz
nie, tudzież rozporządzenia zawarte w art. 53, 54, 55, 56 
i 58, dotyczące zapowiedzi i spisania aktu cywilnego mał
żeństwa, po dopełnionym obrzędzie religijnym małżeńst
wa, obowiązujące są i co do małżeństw osób wyznań Ewan
gelickich.

140. Ślub religijny danym być winien podług obrzędu 
wyznania Ewangelickiego, do którego należą małżonkowie, 
w przytomności dwóch świadków przynajmniej, przez pasto
ra gminy wstępujących w małżeństwo, a jeżeli być może 
przez pastora narzeczonej. Wszakże dopełnienie obrzędu 
ślubnego przez pastora innej gminy nie czyni małżeństwa 
nieważnem, jeżeli nie zachodzą powody nieważności prawem 
oznaczone.

por. odezwę K. E. S. do Konsystorza Ew. Augs. w Kr. P. z d.
28 Kwietnia (10 Maja) 1867 r. za N. 13,274, przytoczoną pod art.
95 K. C. P.

141. Jeżeliby w gminach administracyjnych zamiesz
kania przyszłych małżonków, lub w gminach pobliskich, nie
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było pastora Ewangelickiego, wolno jest stronom udać się do 
przełożonego parafii Katolickiej, celem dopełnienia obrzędu 
ślubnego.

142. Małżeństwo powinno być zawartem w osobistej 
stron przytomności, o ile być może, w kościele; nie jest 
wszakże zabronionem dopełniać obrzędu religijnego i w do
mach prywatnych.

143. Osoby wyznań Ewangelickich nie mogą zawierać 
małżeństwa, dopóki nie zostały bierzmowane, i nie przyjęły 
świętej kommunii.

144. Pastor, dopełniający obrzędu ślubu religijnego, 
z obrazą przepisów w niniejszym Oddziale objętych, ulega 
karze dyscyplinarnej.

por. art. 1577 kodexu kar gł. i popr. z 1866 r. zamieszczony
pod art. 59 niniejszego prawa.

O D D Z I A Ł  IV.

O ustaniu i rozwiązaniu małżeństwa.

145. Małżeństwo osób wyznających religię Ewangelic
ką, ustaje ze śmiercią jednego z małżonków, a rozwiązuje 
się przez rozwód.

146. Stanowią prawne przyczyny rozwodu:
1) Cudzołóztwo.
2) Złośliwe opuszczenie współmałżonka.
3) Długa nieprzytomność jednego z małżonków, choćby 

niedobrowolna, lecz przeszło pięć lat trwająca.
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4) Niemożność fizyczna spełnienia powinności małżeń
skiej.

5) Choroba zaraźliwa i nieuleczona, albo choroba zara
źliwa i odrażająca.

6) Pomieszanie zmysłów.
7) Życie rozwiązłe.
8) Postępowanie gwałtowne i wzniecające obawę o ży

cie małżonka.
9) Udowodniony sądownie zamiar pozbawienia współ

małżonka honoru, wolności, urzędu lub rzemiosła.
10) Przestępstwa, pociągające za sobą karę śmierci, więzienia wa

rownego inb ciężkiego, i występki przeciwko naturze.
por. art. 17 kodexu kar gł. i popr. z 1866 r.

1) Cudzołóztwo.

141. Może być wyrzeczony rozwód, z powodu cudzo-
łóztwa, nietylko wtenczas, kiedy tego przestępstwa są zu
pełne dowody, ale nawet w przypadku, gdy gwałtowne po
dejrzenie, wynikające z czynów przez inkwizycyą wykrytych, 
jest tego rodzaju, iż wedle przepisów Kodexu Postępowania 
Karnego, pociąga za sobą ukaranie przestępnego.

148. Jeżeli strona skarżąca, sama także dopuściła się 
złamania wiary małżeńskiej, skarga jej nie będzie przyjętą, 
wyjąwszy przypadek, w którymby udowodniono, iż ta stro
na, wiedząc oddawna, a przynajmniej od roku, o przestęp
stwie współmałżonka, nie zaniosła przeciw niemu skargi.

140. Cudzołóztwo nie może także uzasadnić skargi 
rozwodowej, jeżeli strona obrażona dopełniła powinności mał
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żeńskiej, chociaż wiedziała o przeniewierzeniu się małżonka, 
jeżeli wybaczyła winę małżonkowi występnemu, lub nie po
dała na niego skargi w ciągu roku, od dnia, w którym po
wzięła wiadomość o popełnionem przezeń przestępstwie.

150. Skoro będzie wyrzeczony rozwód z powodu cu- 
dzołóztwa, akta sprawy powinny być natychmiast kommuni- 
kowane Prokuratorowi właściwego Sądu Karnego, dla uczy
nienia wniosków o wyrzeczenie, przeciwko stronie winnej, 
kary Kodexem Karnym postanowionej.

2) Złośliwe opuszczenie współmałżonka.

151. Małżeństwo może być rozwiązane, na żądanie je 
dnego z małżonków, jeżeli drugi, bez dostatecznych powo
dów i ważnych okoliczności, opuszcza go i wzbrania się do 
niego wrócić.

152. Prosta zmiana mieszkania ze strony męża, nie 
stanowi jeszcze złośliwego opuszczenia żony, przeciwnie, żo
na obowiązaną jest, podług żądania męża, udać się za nim, 
gdzie mu się mieszkać podoba.

153. Jeżeli żona porzuci męża, bez jego zezwolenia 
i bez prawych przyczyn, mąż mocen jest wtedy dopiero żą
dać rozwodu, gdy żona nie zechce wrócić do niego, pomimo 
otrzymanego od władzy policyjnej wezwania.

154. Strona zamierzająca zanieść skargę rozwodową, 
z powodu złośliwego opuszczenia, powinna wyjednać so
bie, u Konsystorza Jeneralnego Ewangelickiego, pozwolenie do za- 
pozwania strony przeciwnej przez woźnego, aby stawi
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ła się przed tymże Konsystorzem i podała przyczyny porzu
cenia strony skarżącej.

por. przypis a) pod art. 173 niniejszego prawa.

155. Jeżeli jedna ze stron, porzuciwszy drugą, przed 
rokiem nie daje onej żadnych o sobie wiadomości, strona 
przeciwna może żądać rozwodu; lecz poprzednio udać się 
winna do Konsystorza Jcneralnego, z prośbą o uczynienie do 
władz krajowych potrzebnych kroków, celem wyśledzenia 
miejsca pobytu nieobecnego małżonka. W przypadku, gdy
by pobyt jego wyśledzonym być nie mógł, zapozwanie, o któ- 
rem mowa w artykule poprzednim, uczynione być winno 
przez pisma publiczne.

por. przypis a) pod art. 173 niniejszego prawa.

156. W jednym i drugim przypadku, rozwód będzie 
mógł być wyrzeczonym, dopiero po upływie roku, od dnia 
doręczenia lub ogłoszenia zapozwu.

157. Mąż ma prawo żądać rozwodu, jeżeli żona, po
wracająca do niego po nieprawem oddaleniu się, nieudowodni 
godnemi wiary świadectwy, że postępowanie jej, w czasie 
niebytności, było nienagannem.

3) Nieprzytomność.

158. Nieprzypotomność jednego z małżonków, dłużej 
jak lat pięć trwająca, i sądownie ogłoszona, upoważnia dru
giego małżonka do żądania rozwodu.

4) Niemożność fizyczna.

156. Będzie mógł być wyrzeczony rozwód, na żąda
nie jednej ze stron, jeżeli druga strona znajdowała się już,
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przed zawarciem małżeństwa, w niemożności pełnienia po
winności małżeńskiej, albo, jeżeli popadła później w tę nie
możność, z własnej swej winy.

160. Nie będzie mógł być żądany rozwód z powodu 
niemożności fizycznej, aż po upływie lat trzech, od czasu 
powzięcia wiadomości o niemożności fizycznej jednego z mał
żonków.

5) Choroba zaraźliwa.

161. Małżeństwo może być także rozwiązane, na żą
danie jednej strony, jeżeli druga podlega chorobie nieuleezo- 
nej i zaraźliwej, lub chorobie zaraźliwej i mocno odrażającej, 
której nie miała, łub którą ukrywała w chwili zawarcia mał
żeńskiego związku.

6) Pomieszanie zmysłów.

162. Rozwód może być wyrzeczony na żądanie jedne
go z małżonków, jeżeli sądownie udowodnionem będzie, że 
drugi małżonek cierpi pomieszanie zmysłów, lub ma napady 
szaleństwa, że ten stan trwa przynajmniej od roku, i że, 
wedle opinii lekarzy, potwierdzonej przez Radę Ogólną Lekarską, 

nie ma nadziei, aby ten małżonek wrócił do zdrowia. Stro
na poszukująca rozwodu, powinna przedewszystkiem zape
wnić utrzymanie się drugiej strony, jeżeli ta nie ma dosta
tecznego funduszu.

N a jw y ż sz y m  Ukazem 20 Lipca 1867 r. (Dz. Pr. T. LXVII, str. 
226), Rada Lekarska Królestwa Polskiego zniesioną, została, zaś wy
działy lekarskie w rządach gubernialnych gubernij Królestwa Polskie
go poddane zostały pod bezpośrednią władzę departamentu medyczne
go ministerstwa spraw wewnętrznych.
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7) Życie rozwiązłe.

163. Rozwód może być wyrzeczony, na żądanie je
dnej ze stron, jeżeli prowadzenie się drugiej strony jest zu
pełnie złe, jeżeli ta strona oddaje się pijaństwu, innym po
niżającym nałogom, lub marnotrawstwu, tak dalece, iż ma
jątek małżonków przywiedziony jest do upadku, a wszelkie 
przestrogi, które jej dawali przyjaciele, pastor i zwierz
chność miejscowa, nie przyniosły żadnego skutku.

8) Postępowanie gwałtowne i wzniecające obawę o życie małżonka.

164. Postępowanie gwałtowne, wzniecające obawę 
o życie małżonka, połączone z łajaniem, uderzeniem, i inne- 
mi ciężkiemi obelgami, dają prawo stronie cierpiącej nie
winnie, żądania rozwodu, który wszakże nie będzie mógł 
być wyrzeczonym, aż wtedy, gdy usiłowania pastora i przy
jaciół wspólnych, o pogodzenie małżonków, i wśród tego na
kazane im, na prośbę, rozłączenie się czasowe, przez Kon- 
systorz Ewangeliclsi Jeneralny, pozostaną bez skutku.

por. przypis a) pod art. 173 niniejszego prawa.

165. Jednakże rozwód nie będzie mógł być wyrzeczo
nym, jeżeli okaże się, iż strona pokrzywdzona, swojem pro
wadzeniem się nieprzyzwoitem, lub swą złośliwością, ścią
gnęła na siebie doznane od małżonka nieprzyjemne obejście, 
jeżeli wywołała je dla otrzymania rozwodu, jeżeli wybaczyła 
urazę stronie winnej, lub nie zaniosła skargi w ciągu roku, 
rachując od dnia wyrządzenia jej obelgi.
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9) Udowodniony zły zamiar.

166. Jeżeli jeden z małżonków usiłował, bądź spo
twarzeniem współmałżonka, bądź innemi nieprawemi postęp
kami, pozbawić go honoru, wolności, urzędu lub rzemiosła, 
strona przeciwna będzie mogła otrzymać rozwód, lecz jedy
nie wtedy, gdy zły zamiar i złe postępki swego małżonka, 
należycie udowodni. Gdyby wszelako strona pokrzywdzona, 
której postępki strony przeciwnej były wiadome, w ciągu 
sześciu miesięcy nie zaniosła skargi, przedłużenie z jej stro
ny pożycia małżeńskiego, będzie uważane jako darowanie 
winy współmałżonkowi.

10) Przestępstwo.

161. Współmałżonkowie skazanych na karę śmierci, na ka

rę więzienia warownego lub ciężkiego, m a ją  praWO Ż ąd ać  1’OZWOdll. To
prawo służy również małżonkowi niewinnemu, jeżeli drugi 
skazany został na karę za występek przeciwko naturze, lub 
jeżeliby zbiegł, popełniwszy zbrodnią lub występek, 

por. art. 17 kodexu kar gł. i p. z r. 1866.

OD D Z I A Ł  V.
O te r m in a c h  d o  w stą p ie n ia  w  n o w e  z w ią z k i m a łż e ń sk ie .

168. Zabrania się niewiastom, które zostawały w po- 
przedniem małżeństwie wstępować w nowe związki małżeń
skie, przed upłynieniem dziesięciu miesięcy, od dnia ustania 
lub rozwiązania poprzednich.

169. Osoby przestępujące powyższy zakaz, tudzież 
ich rodzice i opiekunowie, na przestąpienie onego zezwalają
cy, podpadną karze pieniężnej; tej karze ulegnie równie pa
stor, obrząd'religijny ślubu dopełniający, a nadto karze dy
scyplinarnej.
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Kodex kar gł. i  popr. z  r. 1866.
art- 1570. Wdowcy i wdowy wyznania ewangelicko-augsbur

skiego, niemniej małżonkowie, których małżeństwo unieważnione zo
stało, za wstąpienie w nowe związki małżeńskie przed upływem prze
ciągów czasu w tym względzie prawem zakreślonych, ulegną:

oprócz kary, w ustawach kościelnych ich wyznania oznaczonój, 
karze pieniężnej do pięćdziesięciu rubli.

110. Ilekroć rozwód wyrzeczonym zostanie, z powo
du: a) rozwiązłego życia; b) postępowania gwałtownego: 
c) udowodnionego złego zamiaru; i d) przestępstwa, strona 
winna, nie będzie mocną zawierać nowych związków mał
żeńskich, za życia swego małżonka, przed upłynieniem lat 
trzech, od dnia wyrzeczenia rozwodu.

por. art. 1570 kodexu kar. gł. i popr. 1866 roku, przytoczony 
w przypisie do art. 169 niniejszego prawa.

111. Jeżeli rozwód wyrzeczonym zostanie z powodu 
cudzołoztwa, łub złośliwego opuszczenia, strona winna nie 
będzie mocną zawierać nowych związków małżeńskich, za 
życia drugiego małżonka, aż po upływie lat sześciu, od dnia 
wyrzeczenia rozwodu.

por. art. 1570 kodexu kar gł. i p. z r. 1866, zamieszczony wyżej 
pod art. 169 niniejszego prawa.

112. Małżeństwo, zawarte z obrazą zakazów w art. 
170 i 171 objętych, będzie nieważnem i zaskarżonem być 
powinno, z urzędu, przez Prokuratora Królewskiego.

O D D Z I A Ł  VI.

O w ła d z a c h , d o  k tó r y c h  n a le ż y  z a s to s o w a n ie  

p o w y ż s z y c h  p r z e p isó w .

113. Sprawy o nieważność małżeństwa, zawartego 
pomiędzy osobami wyznań Ewangelickich, tudzież o rozwią-

17
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zanie onego, rozpoznawane będą wyłącznie przez Konsystorz 
Ewangelicki jenerainy, w pierwszej i ostatniej instancyi.

ą) Ukaz Najwyższy 8 (20) Lutego 18Ł9 r. (D. p . t . x l i i ,
str. 5).

Uznawszy odpowiednióm Zarząd interesów wyznania Ewangeli- 
cko-Augsburgskiego i Ewangelicko-Reformowanego w N a szem  Kró
lestwie Polskiem zastosować do istniejącego w Cesarstwie porządku, 
jako opartego na zasadach każdego w szczególności kościoła, na przed
stawienie Namiestnika Królestwa, postanowiliśmy co następuje:

art. 1. Konsystorz wyznań ewangelickich, istniejących obecnie 
w Królestwie Polskiem, otrzymuje nazwanie Konsystorza Ewangelicko- 
Augsburgskiego i zawiadywać będzie wszelkiemi interessami Kościoła 
i szkół wyznawców Ewangelicko-Augsburgskich, na zasadzie zatwier
dzonej przez N a s  w dniu dzisiejszym i do niniejszego Ukazu dołączo
nej, oddzielnej Ustawy dla kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego 
w Królestwie Polskiem. Konsystorz Ewangelicko-Augsburgski będzie 
się również trudnił sprawami Hernhutów czyli Braci Morawczyków 
i Menonistów w Królestwie zamieszkałych, podług dotychczasowego 
porządku.

art. 2. Zarząd interessów Kościoła Ewangelicko-Reformowane
go w Królestwie Polskiem poruczonym zostaje Synodowi Ewangelicko- 
Reformowanemu, który zbierać się będzie raz do roku; dla załatwia
nia zaś bieżących interessów, ustanawia się w Warszawie Konsystorz 
Ewangelicko-Reformowany. Zakres działania tak Synodu jak i Kon
systorza oznaczony jest w zatwierdzonych jednocześnie i do Ukazu 
obecnego dołączonych oddzielnych przepisach.

b) Ustawa dla kościoła Ewangelicko - Augsburgskiego 
w Królestwie Polskiem z dnia 8 (20) Lutego 1849 roku.
(Dz. P. T XŁII, str 11):

§ 144. Sprawy o nieważność małżeństwa, zawartego pomiędzy 
osobami wyznania Ewangelicko-Augsburgskiego, tudzież o rozwiąza
nie onego, rozpoznawane będą wyłącznie przez Konsystorz Ewangelic- 
ko-Augsburgski w pierwszćj i ostatniój instancyi.

Przy sądzeniu tych spraw, Konsystorz stosuje się do N a j w y ż e j  
potwierdzonego d. 16 Marca 1836 r., dla Królestwa Polskiego prawa 
o małżeństwie, oraz do form i przepisów, jakie dotąd przez Konsy
storz, na zasadzie tegoż prawa zachowywane były.

por. przypis do art. 47 prawa o małżeństwie z r. 1836.
§ 127. Do składu Sądu Konsystorskiego wyznania Ewangelic

ko-Augsburgskiego należy Prokurator, którego obowiązki sprawuje, sto
sownie do zarządzenia Namiestnika Jego Cesarsko-Królewskiej Mości, Prokurator 
Sądu Appellacyjnego Królestwa Polskiego.
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por. p. 4  Na jw y ż e j  pod d. 6 Sierpnia 1876 r. zatwierdzo
nych przepisów o włożeniu na sądowe instytucye i urzędujące 
osoby Warszawskiego Okręgu Sądowego niektórych czynności po
przednich sądów i urzędników sądowych gubernii Królestwa Pol
skiego,— zamieszczony w przypisie b) do art. 96 niniejszego pra
wa o małżeństwie.

c) Przepisy o zarządzie spraw 'kościoła Ewangelicko- 

Reformowanego w ternie Królestwie, z d. 8 (20) Lutego 
18Ł9 r. (Dzień. Pr. T. XLII, str. 239):

§ 7. Oprócz załatwienia bieżących interessów, Konsystorz Ewan
gelicko - Reformowany wyłącznie i ostatecznie rozpoznawać będzie 
sprawy o nieważność tudzież rozwiązanie małżeństwa, zawartego po
między osobami wyznania Ewangelicko-Reformowanego, jako też po
między osobami tegoż wyznania, z osobami wyznania Ewangelicko- 
Augsburgskiego lub Rzymsko-Katolickiego, jeżeli małżeństwo pobło
gosławione było jedynie przez Duchownego Ewangelicko-Reformowa
nego. Prokurator Królewski przy Sądzie Appellacyjnym, z urzędu 
swego, pełni obowiązki Prokuratora Sądu Konsystorskiego Ewangelic
ko-Reformowanego.

por. p. 4. N a j w y ż e j  pod d. 6 Sierpnia 1876 r., zatwier
dzonych przepisów o włożeniu na sądowe instytucye i urzędują
ce osoby Warszawskiego Okręgu Sądowego niektórych czynności 
poprzednich sądów i urzędników sądowych gubernij Królestwa 
Polskiego,— pomieszczony w przypisie b) do art. 96 niniejszego 
prawa o małżeństwie.

114. Proces odbywać się będzie wedle form i przepi
sów, jakie dotąd zachowywane były przez Sądy Cywilne 
w sprawach małżeńskich. Ustanie wszakże przypozywanie 
obrońcy związku małżeńskiego.

W rozwinięciu art. 173 i 174 prawa o małżeństwie, wydane 
i zatwierdzone zostały przez Radę Administracyjną Królestwa w dniu 
17 (29) Stycznia 1861 r., oddzielne organizacye dla Sądów konsystor
skich Ewangelicko-Augsburgskiego i Ewangelicko-Reformowanego, 
tudzież postępowanie w sprawach przed te sądy wytoczonych. Organi
zacye te załączają się przy niniejszem. ( D o d a t e k  IX).

115. Unieważnienia małżeństwa, zawartego pomimo 
przeszkód opisanych w Oddziale II niniejszego Rozdziału, 
żądać mogą obiedwie strony. Jeżeli zaś tego nie żądają, Pro
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kurator Króie«ti winien, z urzędu, domagać się wyrzeczenia 
nieważności.

116 . W tym ostatnim przypadku, niewinna strona 
może połączyć swą skargę ze skargą Prokuratora.

111. Skarga o unieważnienie małżeństwa, zawartego 
bez dyspensy Konsystorza Jeneralnego Ewangelickiego między osobą 
przysposabiającą i osobą przysposobioną, z rodzoną synowi
cą lub wdową po rodzonym stryju lub wuju, może być za
niesiona przez obiedwie strony.

zob. przypis po art. 173 niniejszego prawa.

118. Artykuły 77, 94, 95 i 96, dotyczące władz, do 
których należy stosowanie przepisów o małżeństwach, i obo
wiązków Prokuratorów Królewskich, ściągają się równie i co do 
małżeństw pomiędzy Ewangelikami.

R O Z D Z I A Ł  V.

O małżeństwie osól), należących do wyznań nieobjętych w poprzeilzających
Rozdziałach.

119 . Małżeństwa osób, należących do różnych wy
znań Chrześciańskich, poprzedniemi Rozdziałami nieobję
tych, i małżeństwa osób należących do różnych wyznań 
niechrześciańskich, małżeństwa Starozakonnych i Mahome
tan, podlegają, co do wszelkich szczegółów, przepisom ich 
religii właściwej.
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180. Są jednak obowiąziijącemi względem nich, prze
pisy cywilne, objęte w art. 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 20 i 21.

Co do kary za dopełnienie obrzędu ślubu osoby wyznania nie- 
chrześciańskiego przed dojściem jćj do wieku prawem przepisanego,— 
zob. art. 1579 kodexu kar gł. i p. z r. 1866, zamieszczony w przy
pisie II, do art. 191 niniejszego prawa.

181. Osobom, należącym do wyznań wyżej wymie
nionych, zabrania się także zawierać małżeństwa, z obrazą 
przepisów zawartych w art. 24, 25, 28 i 168.

Kodex kar gł. i  p. z r. 1866.
art. 1558. Kto, nie należąc do żadnego z wyznań Chrześciań- 

skich, w nowy lub w nowe związki małżeńskie, w czasie trwania po
przednich, wstąpi, gdy to zasadom jego religii lub szczególnym rozpo
rządzeniom rządu o mieszanych małżeństwach protestantów z maho
metanami jest przeciwne, ulegnie:

zamknięciu w domu poprawy od ośmiu miesięcy do roku jedne
go i miesięcy czterech, z utratą niektórych, w artykule 50 ni
niejszego kodexu opisanych, szczególnych praw i przywilejów.

Najiuyiszy Ukaz 13 Września 1876 r. (zb. pr. i rozp. rządu 
1876 i. N. 84):

p. 24. Rozporządzenie art. 1558 o karze na mahometan 
za naruszenie szczególnych przepisów o ich małżeństwach z pro
testantami nie ma zastosowania.
Co do kary za dopełnienie obrzędu ślubu osoby wyznania nie- 

chrześciańskiego, w skutek nieprawnie udzielonego rozwodu, — zob. 
art. 1579 kodexu kar gł. i p. z r. 1866, zamieszczony w przypisie II 
do art. 191 niniejszego prawa.

182 . Niewolno im również zawierać małżeństwa, ze 
wszystkiemi krewnemi i powinowatemi linii wstępnej i zstę
pnej, a w linii pobocznej, z braćmi i siostrami, rodzonemi 
i przyrodniemi.

183. Przysposobienie stanowi przeszkodę do małżeń
stwa osób wyżej wymienionych, pomiędzy przysposabiają
cym i przysposobionym.
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184. Też osoby obowiązane są zachować' przepisy 
swych właściwych wyznań, co do przeszkód wynikających 
z pokrewieństwa, chociażby w stopniach dalszych, aniżeli te, 
które są wymienione w art. 182.

185. Obchód ślubu osób należących do jednego z wy
znań wyżej wymienionych, powinien być dopełnionym przez 
duchownego przełożonego gminy, lub starszego gminy du
chownej, w której te osoby są zamieszkałe, albo przez du
chownego, lub starszego gminy najbliższej, wedle właściwe
go obrządku małżonków.

186. Nim dopełniony będzie obrząd ślubu religijnego, 
ogłoszone być winny zapowiedzi, w sposobie, urządzeniami 
szczegółnemi przepisanym; po dopełnionym obrzędzie, spi
sanym być winien akt cywilny, art. 58 wymagany.

I. Podług ogólnego urządzenia K. R. W. R. i O. P. z d. 29 
Grudnia 1825 r. N. 20,480, oraz reskryptu tśjże K. R. z d. 26 Marca 
1827 r. N. 8331/1250, w wyznaniach niechrześciańskich, mianowicie 
w wyznaniu Mojżeszowem: zapowiedzi ogłaszać się mają w bożnicy 
przez Rabina miejscowego lub jego zastępcę, w okręgach właściwych 
zamieszkania każdego z przyszłych małżonków, podczas nabożeństwa 
w uroczystość szabasu, z tygodniową przerwą między zapowiedziami; 
a w wyznaniu Mahometańskićm, ogłoszenia podobne odbywać się po
winny przy domach modlitwy czyli meczetach, w czasie nabożeństwa 
tygodniowego.

W razie koniecznśj potrzeby udzielenia dyspensy od dwóch 
i trzech zapowiedzi w wyznaniach niechrześciańskich, właściwy Rząd 
Gubernialny, lub gdyby każdy z przyszłych małżonków w innój miesz
kał gubernii, oba Rządy Gubernialne, a w mieście Warszawie Magi
strat tego miasta, po ocenieniu słuszności przyczyn, dyspensy takowe 
udzielać mogą. (Pismo o aktach, st. cyw. 1858 r., str. 63).

II. Na mocy rozporządzeń K. R. S. W. i D. z d. 1 (13) Sierp
nia 1858 r. N. 1087/18329, oraz K. R. S. z dnia 11 (23) b. m. i r. 
N. 15323, rabini i urzędnicy stanu cywilnego wyznań niechrześciań
skich, pod osobistą odpowiedzialnością, nie wprzód mogą co do roz
wiedzionych małżonków nowe śluby dawać i akta cywilne tak zawar
tych małżeństw sporządzać, dopóki Trybunał właściwy poprzednich 
związków małżeńskich nie rozwiąże i dopóki strona interesowana nie
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złoży im wyroków prawomocnych, poprzednie małżeństwo za rozwią
zane uznających. (Zaw. T. I, str. 338).

181. Kiedy zawarte będzie małżeństwo, między oso
bami należącemi do wyznania Mojżeszowego lub Mahome- 
tańskiego, rabin i iman, lub inny duchowny, który dopełnił 
obchodu religijnego, powinien udać się, ze świadkami i na- 
rzeczonemi, do urzędnika utrzymującego akta stanu cywil
nego, i ten, podług udzielonych mu objaśnień, sporządzi akt 
małżeństwa, w sposobie art. 58 opisanym.

Kodex Jcar. g. i  p . z r. 7847:
art. 918. Rabini, Imani i inni duchowni niechrześciańskiego 

wyznania, którzy po dopełnieniu ślubnego obrzędu między osobami ich 
wyznania, dla spisania aktu małżeństwa, przed urzędnikiem utrzymu
jącym akta stanu cywilnego razem z nowożeńcami się nie stawią, 
ulegną:

Rabini — karze pieniężnej dziesięciu rubli; 
a Imani i inni duchowni niechrześcijańskich wyznań—podobnój- 
że karze trzech rubli.

zob. p. 21 Najwyższego Ukazu z d. 13 Września 1876 r. 
o rozciągnięciu na Okręg sądowy warszawski mocy obowiązują- 
cój kodexu kar gł. i popr. wydania 1866 r.

188. Obowiązkiem jest urzędnika, utrzymującego 
akta stanu cywilnego, przekonać się, czy małżeństwo nie zo
stało zawarte z obrazą przepisów prawa niniejszego; a jeżeli 
odkryje jakie wykroczenie, uwiadomi o tern natychmiast Pro
kuratora królewskiego.

Kodex har g. i  p . z r. 1847:
art. 919. Urzędnik utrzymujący akta stanu cywilnego, który, 

przekonawszy się, że małżeństwo między osobami niechrześciańskich 
wyznań zawartem było wbrew istniejącym przepisom, o tern bezzwłocz
nie właściwemu Prokuratorowi nie doniesie, ulegnie 

karze pieniężnśj trzech rubli.

zob. p. 21 Najwyższego Ukazu z d. 13 Września 1876 r. 
o rozciągnięciu na Okręg sądowy warszawski mocy obowiązuj ą- 
cćj Kodexu kar gł. i popr. wydania 1866 r.
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189. Ważność lub nieważność małżeństwa, zawartego 
pomiędzy osobami należącemi do wyż wspomnionych wyznań, 
będzie ocenioną podług zasad wyznania strony powodowej- 
Rozwód będzie na żądanie stron wyrzeczonym, o ile, podług 
tychże zasad, jest dozwolony. Rozpoznawanie spraw mał
żeńskich tego rodzaju, należy do Trybunałów Cywilnych, 
które sądzić je powinny, przy zamkniętych drzwiach. Przy
pozwanie obrońców związku małżeńskiego nie będzie miało 
miejsca.

I. W y j ą t e k  z A l k o r a n u  t y c z ą c y  s i ę  r o z w i ą 
z a n i a  m a ł ż e ń s t w  m i ę d z y  w y z n a w c a m i  r e l i g i i  
M a h o m e t a ń s k i e j , — kommunikowany Sądom przez Kommissyę 
R. S. przy rozp. z d. 18 Marca 1826 r. N. 3328:

Jeżeli małżeństwo, z poróżnienia się między sobą, idzie do roz
wodu, i jeżeli przez ciąg 4-ch miesięcy niepojedna się, wtenczas rozwód 
jest ważny: wolno jednak w czasie powyżej tu nadmienionym pogo
dzić się.

W razie kiedy małżonkowie z obu stron dobrowolnie idą do roz
wodu, i gdy takowy rozwód między nimi nastąpi, żona powinna czekać 
z wyjściem za mąż dotąd, dopókąd 3 miesięczną regularność odbędzie; 
przytem nie wolno jej taić tego, jeżeli zaszła w ciążę.

Jak żona od męża, tak tóż mąż od żony nie równie większego 
ma prawo wymagać uszanowania; gdyby więc mąż żony, albo żona 
męża nie szanowała, nie była onemu posłuszną, wolno przeto które- 
mukolwiek z nich domagać się rozwodu. Jeżeli mąż żąda rozwodu, 
powinien żonie oddać to, co jest jej własnością, — tak też i żona, 
jeśli z powyższych przyczyn żąda rozwodu, ma, oddać mężowi to, co 
jego jest własnością, odstępując przytóm swojego posagu i należności 
za wiano, lecz to wtenczas tylko, jeśli sama jest przyczyną do rozwodu.

Gdyby który z małżonków, np. mąż albo żona, przestępował 
granice małżeńskie, wówczas ważny bardzo jest punkt do rozwodu; 
jednak i w tym razie rozwodząc się, ani mąż od żony, ani tćż żona od 
męża odbierać tego, co ich jest własne, nie może; zawsze przecież mąż 
żonę przy rozwodzie z korzyściami oddalać powinien.

Po pierwszćm i drugićm rozłączeniu się, wolno jest małżonkom 
znowu złączyć się z sobą; lecz gdy raz trzeci małżonkowie się rozwio
dą, wtenczas nie wpierwćj żona z przeszłym swym mężem złączyć się 
będzie mogła, aż chyba wstąpi w związki małżeńskie z kim innym, 
z którym rozwiódłszy się, może pójść po raz czwarty za dawnego swo
jego męża, z którym już trzy razy rozwodziła się.

Jeżeli małżonkowie idą do rozwodu z kłótni domowćj, obowiąz
kiem jest męża trzymać żonę w swym domu przez ciąg 3 miesięcy, do
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starczając jćj wszystkiego co do życia j innych wygód nieodzownie jest 
potrzebne. Po skończeniu tego terminu, może się mąż z żoną znowu 
złączyć, albo się rozwieść na zawsze; rozwodząc się jednak, nie wolno 
jest w niczem krzywdzić przeszłćj swej żony, tak co do majątku, jako 
i co do osoby.

II. W y c i ą g  z p r a w a  o r o z w o d a c h  z k s i ą ż k i  
J S w e n - J I u e s e r ,  p r z e z  K o m i t e t  s t  a r o z a k o n n y c h  
wd .  28 G r u d n i a  (9 S t y c z n i a )  183% r. sporządzony, kom- 
munikowany władzom sądowym przez K, R. S. pod d. 27 Września 
(9 Października) 1837 r. Nr. 1551:

Główne zasady praw i ustaw religii żydowskiej, tyczące się roz
wodów u Izraelitów, znajdują się w księdze kanoniczuśj Ewen Hue- 
ser, wyjęte z Talmudu i innych pism religijnych obowiązujących.

Przepisy i ustawy w tój księdze zawarte, zawierają 36 Rozdzia
łów co do samych rozwodów, a mianowicie od Rozdziału 155 inclusive 
tój że księgi.

Zbiór ten jest kompletny i obejmuje wszystkie przepisy tyczące 
się rozwodów.

Pierwszą zasadą praw’a rozwodowego u Izraelitów, według tych 
przepisów, jest, że mąż wydaje rozwód żonie swojej w obecności rabina 
i dwóch duchownych. Prawo to służyło w dawnych czasach w sposo
bie nieograniczonym i bezwarunkowym. Później dopiero, mianowicie 
za czasów rabina Gierszona około lat 600 po narodzeniu Chrystusa, 
zgromadzenie rabinów w liczbie tysiąca, na którego czele stal wyż 
wyrażony Gierszon, postanowiło przepisać mężowi pewne określenia 
z duchem praw talmudowych zgodne co do powodów wydać się mają
cego żonie rozwodu. Określenia te znajdują się szczególniój w Roz
dziale 144 wzmiankowanej powyżśj księgi Ewen Hueser, a główniej
sze z pomiędzy nich s ą :

1) Ażeby mąż pierwój żonie swojej nie dawał rozwodu, bez po
wodów przynajmniej tak ważnych, iżby te w oczach bogobojnego czło
wieka za słuszne uznanemi być mogły.

2) Iżby, przy zawieraniu aktu małżeńskiego, nie rezerwował so
bie w duchu i myśli swojej wypadku rozwodu, dla zapobieżenia związ
kom małżeńskim któreby tylko w widokach pieniężnych lub innych 
prywatnych mogły mieć miejsce.

3) Że gdyby powody przez męża przytoczone nie były od żony 
dobrowolnie za ważne do rozwodu uznane, wyrok rabina w assystencyi 
dwóch duchownych stanowić powinien ważność rozwodu. W przeciw
nym razie rozwód jest tylko separacyą nie mającą żadnej legalnej ce
chy wyraźnego rozwodu i mąż żonę i dzieci obowiązany jest utrzy
mywać.

Ogólna uwaga, tycząca się praw męża we względzie rozwodów, 
jest ta, że nawet za najdawniejszych czasów, gdzie mąż miał nieogra
niczone prawo dawania żonie swojej rozwodu, użycie tego prawa uwa
żane było za niemoralne w duchu religijnym i tylko w takim razie 
przed sumieniem usprawiedliwione być mogło, gdy do tego zachodziły 
nader ważne i słuszne powody.
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W dalszym ciągu określeń postanowione zostały także i takie, 
które tyczyły się powodów, jakie żona mieć mogła, do żądania z mę
żem rozwodu: główniejsze z tych są:

4) Fizyczne dolegliwości męża, po nastąpionym związku mał
żeńskim wynikłe lub odkryte, czyniące niepodobnem pożycie.

5) Zajęcie się męża po nastąpionym związku małżeńskim praca
mi i obowiązkami takiemi, które niebezpieczeństwem utraty zdrowia 
lub życia żonie zagrażają.

6) Oddanie się męża obyczajom i nałogom zapamiętałym, zagra
żającym żonie utratą życia.

7) Kiedy mąż bądź przez lenistwo, lub ze złej woli, nie chce 
pracować i dać funduszu żonie na jśj utrzymanie.

8) Kiedy mąż przejdzie na inną religię, lub nie wypełnia przy
kazań Boskich i religijnych swojego zakonu, i żonę wprowadza w grzech 
we względzie religii.

Wszystkie te powody żony wyrokowi rabina i dwóch duchownych 
ulegają, i wtenczas tylko są ważne, gdy przez nich za takie uznane 
zostaną.

We wszystkich tych wypadkach ma prawo żądać od męża zwró
cenia sobie posagu wniesionego i oprawy (ksuby), wyjąwszy gdy żąda
ła rozwodu z tytułu niemożności męża.

W przypadkach zaszłego legalnie rozwodu, mąż powinien dzieci 
żywić i utrzymywać.

Mąż nie jest winien zwracać żonie oprawy (ksuby), jeżeli żąda 
i otrzyma rozwód z powodu rozwiązłości żony lub przejścia jej na inną 
religię, pod warunkiem jednak jeżeli dowiedzie przez świadków, że ją 
poprzednio w tej mierze napominał. Posag przecież oddać jćj po
winien.

Te są w krótkości zebrane przepisy i ustawy, tyczące się rozwo
dów pomiędzy Izraelitami.

W ogólności nadmienić należy, iż wszystkie szczegóły przedmio
tu tego tyczące się, jako też i duch samego prawa o rozwodach, do
kładnie poznanym być może tylko przez wytłómaczenie wzmiankowa
nych powyżćj 36 Rozdziałów księgi Ewen Hueser, o rozwodach 
traktuj ącćj, do której każdego, chcącego dostatecznie rzecz tę zgłębić, 
odsyłamy.

(Tłomaczenie na język Polski powołanych 36 Rozdziałów księgi 
Ewen H ueser dokonane zostało z polecenia Rządu w r. 1841, przez
J. Tugendholda).

III. Rozp. K. R . S. W. i  D. 19 (31J Sierpnia 1856 r. 
N . 3993/23713, i  ZT. R. S. 9 (21) Marca 1857 r . N . 2601.

W ścisłśm wykonaniu art. 189 prawa z r. 1836 o małżeństwie, 
rabini nie mogą współwyznawcom swoim udzielać rozwodów religii - 
nych, a to pod odpowiedzialnością z art. 303 i 351 K. *) K, G. i P. na 
drodze sądowo-karnćj. (Zaw. T. I, str. 334—338).

*) art. 289 i 838 kar gł. i popr. z r. 1866.
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IY. Post. o zast. ust. sąd. z 20 Listopada 186Ł r., do 
Warsz. OJcr. Sąd.

art. 105. Sprawy, dotyczące małżeństw pomiędzy osobami wy
znań chrześciańskich, w rozdziale I —IY prawa o małżeństwie z 16 
(28) Marca 1836 roku nie wyszczególnionych, jak również sprawy do
tyczące małżeństw pomiędzy osobami wyznań niechrześciańskich, ule
gają władzy sądu okręgowego, wr ścisłóm stosowaniu się do artykułów 
179—191 wymienionego prawa; stosownie oo artykułu 191 tegoż pra
wa do tego sądu należy rozpatrywanie wyki oczeń duchowieństwa przy 
dopełnianiu obrządku ślubnego. (W uzup. art. 1012—1015 Ust. post. 
karn. 1864 r).

Zob. także art. 106 i 231 powołanego wyżćj postanowienia.

190. Nieważnemi są i podlegającemi zaskarżeniu 
Prokuratora, jeśliby strony nie zaniosły skargi, wszelkie 
małżeństwa zawarte:

1) Pomiędzy osobami wyznającemi religię Chrześciań-
ską i osobami niewyznającemi tej religi;.

por. art. 1568 kod. kar gł. i popr. z 1866 r., i p. 25 Najwyż
szego Ukazu z 13 Września 1876 r. zamieszczone w przypisie do art. 
133 niniejszego prawa.

2) Pomiędzy wszystkiemi krewnemi linii wstępnej, 
zstępnej, braćmi i siostrami rodzonemi i przyrodniemi.

3) Pomimo trwającego poprzedniego małżeńskiego 
związku.

por. art. 1558 kod. kar gł. i popr. 1866 r. zamieszczony w przy
pisie do art. 181 niniejszego prawa.

191. Trybunały cywilne są właściwe do rozpoznawa
nia wykroczeń, jakichby się stali winnymi duchowni, dają
cy ślub z obrazą przepisów niniejszego prawa. Wykracza
jący podpadną karze pieniężnej od 40 do 1800 złotych.

I. por. art. 105 post. o zast. ust. sąd. z 1864 r. do Warsz. Okr. 
Sąd., zamieszczony wyżej w przypisie IV do art. 189 niniejszego prawa.

II. Kodex lear gł. i  p . z r .  1866.
art. 1579. Za dopełnienie obrzędu ślubu osoby wyznania nie- 

chrześciańskiego przed dojściem jej do wieku prawem przepisanego, 
lub w skutek nieprawnie udzielonego rozwodu, winni ulegną:
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oddaleniu od obowiązków i osadzeniu w wieży od dwóch do czte
rech miesięcy.

Rabini, przekonani o naruszenie tego przepisu po raz drugi ulegną: 
oddaniu do poprawczych aresztanckich rot na lat cztery.

III. Post. Ii. Adm. Król. 21 Maja (5  Czerwca) 18Ł6 r.
(D. P. T. XXXYII, str. 415):

Gdyby duchowni wyznania starozakonnego i strony do tegoż 
wyznania należące, za dopuszczenie się uchybień przeciw prawu o mał
żeństwie z d. 16 (28) Marca 1836 r., przy zawieraniu związku mał
żeńskiego, skazani na kary pieniężne, temże prawem oznaczone, nie 
byli w stanie takowych z przyczyny ubóstwa ponieść, Rządy Guberni- 
jalne, a w Warszawie Magistrat tegoż miasta, jako władze zarządza
jące ściąganie tychże kar, mocne będą zamieniać takowe na karę 
aresztu, przy zastosowaniu się do przepisów art. 475 lit. b, Księgi III Ko
dein Karnego *).

*) art. 84 kodexu kar gł. i popr. z r. 1866.

IV. Podług rozporządzenia K. R. S. z d. 9 (21) Lutego 1852 r. 
Nr. 18,500, w razie dostrzeżenia, że rabin dał ślub osobom, które nie
doszły wieku, Prokuratorowie Trybunału obowiązani są takie sprawy 
odsyłać Prokuratorom Kryminalnym, dla pociągnięcia winnych do ka
ry art. 1072*) K. K. G. i P. oznaczonej, a ci ostatni o zapadłych wy
rokach, niezwłocznie donosić powinni Kommissyi Rządowej Spraw 
Wewnętrznych i Duchownych. (Zaw. T. I, str. 332).

*) art. 1579 kod. kar gł. i popr. z 1866 r.

ROZDZIAŁ VI.

0 małżeistwacli osób wyznających różną religię.
O D D Z I A Ł  I.

O m a łż e ń s tw ie  o só b  w y z n a ją c y c h  r e lig ię  R z y m sk o -K a to lic k ą  
z o so b a m i w y z n a ją c e u ii in n ą  re lig ię .

1) 0 małżeństwach z osobami wyznań Ewangelickich..

192. Obrząd ślubu religijnego osób, z których jedna 
wyznaje religię Rzymsko-Katolicką, a druga religię Ewan
gelicką, powinien być dopełniony przez duchownego wyzna
nia, do którego należy narzeczona.
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193. Wolno jest jednak stronom żądać pobłogosławie
nia zawartego już małżeństwa, i przez duchownego wyzna
nia, do którego należy przyszły małżonek.

194. Gdyby duchowny Rzymsko-Katolicki wzbraniał 
się dopełnić obrzędu ślubu religijnego małżeństwa, pomiędzy 
osobami Rzymsko-Katolickiego i Ewangelickiego wyznania, 
ślub danym być może przez duchownego Ewangelickiego.

195. Synowie spłodzeni w tych małżeństwach, wy
chowani być winni w religii ojców, a córki w religii matek, 
jeżeli rodzice inaczej się przed ślubem nie umówili.

196. Sąd duchowny tego wyznania, którego jest ka
płan dający ślub, będzie właściwym do rozpoznawania wa
żności związku małżeńskiego. Wyrok jego będzie obowią
zywał obiedwie strony, jednakże strona Rzymsko-Katolicka, 
której małżeństwo unieważnionym zostało, przez Konsystorz 
Ewangelicki, nie będzie mogła w żadnym przypadku, w no
we wchodzić związki małżeńskie, póki poprzednie jej zwią
zki, przez zwierzchność duchowną Katolicką, unieważnione
nie będą, i póki nie upłynie przeciąg czasu art. 69 i 70 zakreślony.

197. Jeżeli ślub dany był przez duchownego jednego 
i drugiego wyznania, zwierzchność duchowna Rzymsko-Ka
tolicka będzie jedynie właściwą do rozpoznawania ważności 
zawartego małżeństwa; żadna strona nie będzie mocną w ta
kim przypadku poszukiwać rozwodu.

2) O małżeństwach z osobami innych wyznań Chrześciańskich.

198. Rozporządzenia w poddziale poprzedzającym ob
jęte, służą za prawidło co do małżeństw pomiędzy osobami
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wyznającemi religię Rzymsko-Katolicką, i osobami innych 
wyznań Chrześciańskich, wyjąwszy małżeństwa z osobami 
wyznającemi religię Grecko-Rossyjską, niemniej małżeństwa, 
w których obrząd ślubu dopełniony był przez duchownego 
Grecko-Rossyjskiego, takowe ulegają przepisom zawartym 
w Oddziale następującym.

O D D Z I A Ł  II.

O małżeństwach osób wyznających religię Grecko-Rossyjską 
z osobami wyznającemi inną religię; niemniej o małżeństwach, 

w  których obrząd ślubu dopełniony był przez duchownego 
Grecko-Rossyjskiego.

1) 0 małżeństwach osób wyznających religię Grecko-Rossyjską 
z osobami wyznającemi inną religię.

199. Małżeństwa osób wyznających religię Grecko- 
Rossyjską, z osobami innych wyznań, podlegają, co do za
warcia i rozwiązania, przepisom objętym w prawach Cesar
stwo obowiązujących.

por. przypisek, zamieszczony pod art. 98 niniejszego prawa.

Co do z a p o w i e d z i  o m a j ą c y c h  n a s t ą p i ć  m a ł 
ż e ń s t w a c h ,  w k t ó r y c h  j e d n a  o s o b a  n a l e ż y  do wy 
z n a n i a  P r a w o s ł a w n e g o ,  a d r u g a  do  R z y m s k o - K a 
t o l i c k i e g o  a l b o  G r e k o - U n i c k i e g o .

Itozp. K. B. S. W. i  U. z dnia 2 ( l i )  Czerwca 1848 r. 
N r 3406/22(282. (Postan. dotyczące czynn. Kz. Ono. i Nacz. Pow. Wydz. 
Spr. Duch.—■ Wyżu. prawosl. X. 12).

W przedmiocie poruszonej kwestyi: w jaki sposób mają być 
kommunikowane proboszczom kościołów prawosławnych wiadomości, 
czy istnieją przeszkody prawne do udzielania ślubów małżeńskich 
w takich razach, gdy jeden z przyszłych małżonków należy do wyzna
nia prawosławnego, a drugi do rzymsko-katolickiego lub grecko-unic- 
kiego, JO. Książę Namiestnik Królestwa, na przedstawienie Arcybi
skupa Warszawskiego i Nowogieorgiewskiego, oraz K. R. S. W. i D.
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polecił wydać rozporządzenie, aby w każdym wypadku, gdy osoba wy
znania prawosławnego oświadcza zamiar zawarcia związku małżeń
skiego z osobą wyznania rzymsko-katolickiego, duchowni prawosław
ni nie żądali dopełnienia zapowiedzi w kościołach rzymsko katolickich 
i poprzestawali na świadectwach wójta gminy lub burmistrza miejsca 
zamieszkania osoby wyznania rzymsko katolickiego, na dowód, że nie 
ma żadnych przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa, mianowicie: 
że pomieniona osoba ma wiek, prawem wymagany do wstąpienia 
w związki małżeńskie, iż może takowe zawierać, jako w stanie wolnym 
będąca, to jest w stanie kawalerskim, panieńskim lub wdowim, i że 
nie zostaje w żadnym stopniu pokrewieństwa z osobą wyznania prawo
sławnego, z którą ma zawrzeć małżeństwo.

W wykonaniu takiej woli Księcia Namiestnika, objawionej przez 
odezwę Sekretarza Stanu przy Radzie Administracyjnśj Królestwa z d. 
13 (25) Maja 1848 r. N. 21,798, Kommissya Rządowa wzywa Rząd 
Gubernialny, aby polecił władzom administracyjnym odeń zależnym, 
w każdym podobnym wypadku udzielać na żądanie duchownych pra
wosławnych wskazane wyżej wiadomości.

2 0 0 . Podług tych praw:
1) Obrząd religijny ślubu osoby Grecko-Rossyjskiej, 

z osobą różnego wyznania, powinien być dopełnionym konie
cznie i pod nieważnością, przez duchownego Grecko-Rossyj- 
skiego.

2) Wszystkie dzieci spłodzone w tych małżeństwach, 
powinny byc wychowane w religii Grecko-Rossyjskiej.

3) Sądy duchowne Grecko-Rossyjskie, są jedynie wła- 
ściwemi do rozpoznawania nieważności lub rozwiązania zwią
zku małżeńskiego.

201. Strona innego wyznania zawierająca związek 
małżeński z osobą Grecko-Rossyjskiej religii, powinna dać 
przyrzeczenie na piśmie: że nie będzie, z powodu religii, 
prześladować swego małżonka; że nie przywiedzie go, ani 
złudzeniem, ani groźbami, ani żadnym innym sposobem, do 
przejścia na jej własne wyznanie; że nakoniec, dzieci spło
dzone w małżeństwie, będą chrzczone i wychowywane w re
ligii Grecko:Rossyjskiej.
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Kodex Isar gŁ i  popr. z r. 1866.
art. 187. Kto osobę Prawosławnego wyznania skłoni do przej - 

ścia na inne chrześciańskie wyznanie, ukaranym zostanie:
pozbawieniem wszystkich szczególnych osobistych i stanowi jego 
właściwych praw i przywilejów i zesłaniem na mieszkanie do Sy- 
beryi, albo oddaniem do poprawczych aresztanckich rot według 
5 stopnia 31 artykułu niniejszego kodexu (zob. uwagę do arty
kułu 30).

Jeżeliby zaś, celem skłonienia do przejścia z prawosławnego na inne 
chrześciańskie wyznanie, użytym był przymus lub gwałt, winny uka
ranym zostanie:

pozbawieniem wszelkich praw stanu i zesłaniem na osiedlenie 
w Syberyi.
art. 190. Kodzice prawem obowiązani do wychowywania swych 

dzieci w zasadach prawosławnego wyznania, którzyby je przywodzili 
do chrztu lub do innych Sakramentów, i wychowywali w zasadach 
innego chrześciańskiego wyznania, skazani zostaną:

na osadzenie w wieży od ośmiu miesięcy do roku jednego i mie
sięcy czterech.
Dzieci ich oddane zostaną na wychowanie krewnym prawosław

nego wyznania, lub w braku.ich, wyznaczonym od rządu, tegoż wy
znania opiekunom.

Tejże samój karze ulegną i opiekunowie, którzyby, powierzone 
sobie dzieci wyznania prawosławnego, wychowywali w zasadach in
nego wyznania. Oprócz tego zaś, bezzwłocznie usunięci zostaną od 
sprawowania opieki.

2 0 2 . Wolno jest przyszłym małżonkom żądać' dopeł
nienia obrzędu s'lubu religijnego, i przez duchownego strony, 
która nie należy do wyznania Grecko-Rossyjskiego, skoro 
już dopełniony był obrząd, przez duchownego tej religii.

Kodex Tcar gł. i  p . z r. 1866.
art. 1570. Kapłani Rzymsko - Katolickiego, Ormiano - Grego- 

ryańskiego i Ormiano Katolickiego wyznania, niemniój pastorowie 
wyznań Protestanckich, którzyby dopełnili obrzędu ślubu osoby wy
znania Prawosławnego z osobą innego Chrześciańskiego wyznania, 
wprzód nim obrzęd jej ślubu dopełnionym został przez kapłana Pra
wosławnego, bez formalnego poświadczenia właściwój duchownćj 
zwierzchności, że podług zasad Wschodniego kościoła żadna do zawar
cia małżeństwa nie zachodzi przeszkoda, ulegną, stosownie do tego czy 
się następnie okazały lub nie okazały jakie przeszkody do tegoż mał
żeństwa, niemniój w miarę innych zwiększających lub zmniejszających 
winę okoliczności:
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karze pieniężnej do pięćdziesięciu rubli;
albo zawieszeniu w sprawowaniu obowiązków na czas od dwóch
do sześciu miesięcy;
albo zupełnemu od tychże obowiązków oddaleniu.

2) 0 małżeństwach, w których obrząd ślubu dopełniony był przez 
duchownego Grecko-Rossyj skiego.

203 . Ilekroć ślub dany był przez duchownego Grecko- 
Rossyjskiego, sąd duchowny Grecko-Rossyjski będzie wła
ściwym do uznania nieważności, lub rozwiązania zawartego 
małżeństwa.

2 04 . Wyrok wydany przez sąd duchowny Grecko- 
Rossyjski, będzie obowiązującym dla stron obudwóch; je
dnakże małżonek Rzymsko-Katolicki nie będzie mocen w ża
dnym przypadku zawierać nowego małżeństwa, dopóki, po 
uznaniu nieważności, lub wyrzeczeniu rozwiązania, przez 
sąd duchowny Grecko-Rossyjski, poprzednie małżeństwo 
unieważnionem nie będzie, przez zwierzchność duchowną
Rzymsko-Katolicką, i póki nie upłynie przeciąg czasu art. 69 i 70 opisany.

O D D Z I A Ł  III.

O m a łż e ń s tw ie  o só b , k tó re  p r z e c h o d z ą  z je d n e j w ia r y  n a  d ru gą .

2 0 5 . Małżonek religii Rzymsko-Katolickiej, któryby, 
po zawarciu małżeństwa, przeszedł do jednego z wyznań 
Chrześciańskich, objętych Rozdziałami III, IV i V, nie prze
stanie podlegać, co do ważności i nierozwiązalności małżeń
skiego związku, przepisom w niniejszej ustawie postanowio
nym, dla osób wyznających religię Rzymsko-Katolicką. Są
dy duchowne Katolickie pozostaną względem niego właści-

18
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wemi. Rozporządzenie to nie ściąga się do małżonka religii 
Rzymsko-Katolickiej, któryby, po zawarciu małżeństwa 
z osobą różnego wyznania, przeszedł do którego z innych 
wyznań Chrześciańskich.

2 0 6 . Małżeństwo osób, któreby, należąc do jednego 
z wyznań niechrześciańskich, przyjęły chrzest święty, nie 
przestaje być ważnem, chociażby było zawarłem w stopniach 
pokrewieństwa, zakazanych w nowem wyznaniu, jeżeli, we
dle przepisów wiary, w których poprzednio zostawały, mał
żeństwo nie podlegało unieważnieniu.

2 0 1 .  Małżonek, który, należąc do jednego z wyznań 
niechrześciańskich, przyjął chrzest święty, ma prawo żądać 
rozwiązania małżeństwa, jeżeli jego współmałżonek, który 
pozostał w dawnej wierze, wzbrania się w dalszem z nim zo
stawać pożyciu, albo przeszkadza mu w pełnieniu obowiąz
ków nowej jego wiary.

R O Z D Z I A Ł  V II.

O prawacŁ i oliow ięzM  z małżeństwa w yniiajpcii.
2 0 8 . Mąż obowiązany jest kochać i szanować swą 

żonę, winien jéj wierność i obronę.

2 0 9 . Żona powinna być posłuszną mężowi, jako gło
wie familii, winna mu miłość, uszanowanie i wierność.

210 . Żona obowiązana jest mieszkać z mężem i iść 
za nim wszędzie, gdzie mu się zostawać podoba. Mąż zaś
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jest obowiązany przyjąć żonę i opatrywać ją  we wszelkie po
trzeby życia, według swej możności.

211. Nie wolno jest małżonkom samowolnie rozrywać 
małżeńskiego związku; wszelkie przeto umowy, mające na 
celu rozwiązanie małżeństwa, są nieważne.

212. Żona nosi nazwisko męża, przybiera jego tytuły 
familijne, i nieutraca ich, choćby mężowi wyrokiem były 
odjęte.

Kodex har gł. i  popr. z  r . 1866.
art. 24. Pozbawienie praw nie rozciąga się ani do żony, ani do 

dzieci skazanego, zrodzonych lub poczętych przed osądzeniem, ani też 
do potomstwa tychże dzieci. Żona i dzieci zachowują wszystkie prawa 
swego stanu w tym nawet przypadku, kiedy, po otrzymaniu na to 
właściwego pozwolenia, dobrowolnie udadzą się za skazanym na miej
sce zesłania. W czasie pobytu ich ze skazanym, w miejscu jego ze
słania, mogą być, z powodu koniecznćj tylko potrzeby, w przypadkach 
szczególnćj ważności, dopuszczone niektóre ograniczenia co do sposobu 
używania takowych praw, i to nie inaczej, jak w skutek uznania i roz
porządzenia wyższćj władzy. Pomimo tych ograniczeń wszakże, wolno 
będzie żonie zesłanego do ciężkich robót lub na osiedlenie, i dzieciom 
jego, zrodzonym lub poczętym przed osądzeniem, używać tytułu i ran
gi lub godności, które posiadał małżonek lub ojciec.

art. 46..........................................
Utrata szczególnych osobistych i co do stanu praw i przywilejów 

służących skazanemu, nie rozciąga się ani do żony, ani do dzieci jego 
zrodzonych przed skazaniem.

213. Małżeństwo ze szlachcicem, nadaje szlachectwo 
niewieście stanu nieszlacheckiego.

Prawo o szlachectwie w Królestwie Polshiem 25 Czerw
ca (1 Lipca) 1836 r. (D. P. T. XIX, str. 187):

art. 11. Szlachectwo dziedziczne przechodzi i udziela się:
1) Przez urodzenie.
2) Przez małżeństwo.
Szlachectwo osobiste udziela się tylko przez małżeństwo.
art. 14. Każdy szlachcic udziela swój żonie szlachectwo, bez 

względu na jej pochodzenie lub poprzednie małżeństwo.
art. 15. Córka szlachcica dziedzicznego, wstępująca w związek 

małżeński z nieszlachcicem, zachowuje stan swój, lecz go nie udziela



2 7 6 PR A W O  O M A ŁŻEŃ STW IE 1 8 3  6 R .

ani mężowi, ani dzieciom. Toż samo rozumie się o wdowie szlachcica, 
wstępującej w związek małżeński z nieszlachcicem, jakiegokolwiekby 
ona była pochodzenia.

Prawo o tytułach honorowych w Królestwie Polskiem, 
Najwyżej w d. 23 Września (5 Października) 1840 r. za
twierdzone. (D. P. T. XXYI, str. 49—59):

art. 3. Tytuły honorowe przechodzą, tak na żonę tego, komu 
prawnie należą, jako też i na prawe dzieci jego, i płci obojej potomków.

art. 6. Niewiasty utrącają prawo do tytułu honorowego, który 
na nie przeszedł po ojcu lub mężu, mianowicie zaś, panny przez pój
ście za mąż, wdowy, przez wstąpienie w nowe związki małżeńskie.

214. Żona potrzebuje upoważnienia od męża do ró
żnych czynności życia cywilnego i umów, jak to jest urzą
dzone prawami obowiązującemu

ROZDZIAŁ VIII.

0 obowiązkach i stosunkach stron, w razie zachodzącej przyczyny nieważności; 
o skutkach przekroczenia nstawy niniejszej, tudzież o skutkach unieważnienia, 

rozwiązania małżeństwa, lub rozłączenia co do siołu i łoża.

o d d z i a ł  i.

O o b o w ią z k a c h  i s to su n k a c h  m a łż o n k ó w  p rzed  ro z p o c z ę c ie m  

k r o k ó w  o  n ie w a ż n o ść  m a łż e ń s tw a .

215. Skoro małżonkowie przekonają się, iż małżeń
stwo ich zawarte zostało z obrazą przepisów, z powodu któ
rych Prokurator Królewski obowiązany jest z urzędu poszu
kiwać nieważności małżeństwa, powinni natychmiast się roz
łączyć.
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216. Skoro małżeństwo nie było za życia małżonków 
zaskarżone jako nieważne, nie będzie już mogło być skarżo
ne po śmierci jednego z małżonków.

ODDZI AŁ II.

O o b o w ią z k a c h  i s to s u n k a c h  m a łż o n k ó w  p o  ro z p o c z ę c iu  k r o k ó w  

są d o w y c h  o  n ie w a ż n o ś ć  lu b  r o z w ią z a n ie  m a łż e ń s tw a  i r o z łą c z e n ie

c o  d o  s to łu  i  ło ż a .

211. Opiekowanie się dziećmi w ciągu sprawy o nie
ważność, rozwiązanie małżeństwa, lub rozłączenie co do sto
łu i łoża, należy do męża, bez względu na to kto rozpoczął 
sprawę.

218. Mocen jest jednak sąd cywilny właściwy posta
nowić, na żądanie żony, familii, albo Prokuratora Królew

skiego, aby opiekowanie się tymczasowe dziećmi poruczone 
było matce, lub osobie trzeciej, jeżeli tego wymaga korzyść 
dzieci.

219. Wolno jest żonie w czasie sprawy o nieważność, 
rozwiązanie małżeństwa, albo rozłączenie co do stołu i łoża, 
opuścić wspólne mieszkanie. Sąd cywilny właściwy, na żą
danie stron, oznaczy mieszkanie, w którem żona obowiąza
ną będzie ciągle przebywać, i oznaczy ilość alimentów, któ
re mąż obowiązany będzie dostarczać jej w ciągu procesu.

220. Żona w każdym razie, gdy o to wezwaną bę
dzie, udowodnić powinna, że mieszka w domu dla niej wy
znaczonym; czego gdy nie dopełni, mąż mocen jej odmó
wić alimentów, a nadto żądać, aby sąd oddał ją pod dozór.
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221. Po rozpoczęciu sprawy o unieważnienie lub roz
wiązanie małżeństwa, albo rozłączenie co du stołu i łoża, 
wolno jest małżonkom urządzić, przed rejentem, swoje sto
sunki majątkowe, na przypadek, gdyby nieważność, rozwód, 
albo rozłączenie co do stołu i łoża, stanowczo były wyrze
czone.

222 . Jeżeli jedna ze stron umiera przed wyrzeczeniem 
nieważności małżeństwa, rozwodu lub rozłączenia co do stołu 
i łoża, w pierwszej instancyi, proces umorzony będzie z mo
cy samego prawa.

ODDZIAŁ III.

O sk u tk a c h  w y k r o c z e ń  p r z e c iw  n in ie jsz e m u  p ra w u .

223. Strony zawierające małżeństwo z obrazą przepi
sów prawa niniejszego, wzbraniających zawarcia związku 
małżeńskiego dla zachodzących przeszkód, podpadną karze 
pieniężnej od 40 do 1800 zł., jeżeli ich wykroczenie nie po
ciąga za sobą kar Kodexem Karnym postanowionych. Po
dobnej karze ulegną strony, ilekroć zawrą małżeństwo nie 
dopełniwszy warunków, których zachowanie, pod zagroże
niem kary pieniężnej, ustawą niniejszą jest nakazane.

Por. art. 1549, 1550, 1551, 1554, 1555, 1558, 1559, 1560, 
1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570 i 1579 kodexu kar 
g ł. i popr. 1866 r., tudzież p. 22, 24 i 25 N a jw y ż sz e g o  Ukazu 13 
Września 1876 r.

224 . Ulegną również tej karze pieniężnej rodzice i 
opiekunowie, pozwalający na nieprawne nieletniego związki.
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Kodex Icar gl. i  p. z r. 1866..
art. 1562. Rodzice lub opiekunowie, za dopuszczenie świado

mie małżeństwa w takim stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa, 
w którym małżeństwo jest prawem zabronione, ulegną: 

aresztowi od trzech dni do trzech miesięcy.
Przepisy niniejszego artykułu nie ściągają się do tych, którzyby 

małżeństwa w pierwszym lub drugim stopniu pokrewieństwa świado
mie dopuścili, ci bowiem ukarani zostaną,

jako wspólnicy kazirodztwa, podług przepisów, w artykule 119 
niniejszego kodexu objętych.

art. 1563............ : zamieszczony w przypisie do art. 7 niniej
szego prawa o małżeństwie.

225. Obowiązkiem jest szczególnym Prokuratorów
Królewskich przy Trybunałach cywilnych pierwszój instancyi * ), poszukiwać' 
wykroczeń przeciwko ustawie niniejszej. Trybunały cywilne pierw

szej instancyi * ), będą właściwemi do wyrzeczenia, przeciwko 
stronom wykraczającym, ich rodzicom i opiekunom, na wnio
sek Prokuratora, kar pieniężnych, artykułami poprzedniemi 
oznaczonych.

*) obecnie sądy okręgowe.

220 . Jeżeli bądź z instrukcyi sprawy małżeńskiej, 
bądź innym sposobem, okaże się, że zaszło przestępstwo Ko
dexen! Karnym przewidziane, Prokurator Królewski pociągnie 
obwinionych przed Sąd Karny właściwy.

ODDZI AŁ IV.

O sk u tk a c h  w y n ik a ją c y c h  z  u n ie w a ż n ie n ia  lub r o z w ią z a n ia  
m a łż e ń stw a , tu d zież  z r o z łą c z e n ia  c o  d o  s to łu  i ło ża .

1) O skutkach wynikających z unieważnienia i rozwiązania małżeństwa,

221. Skoro małżeństwo uznanem będzie przez wy
rok za nieważne, albo zostanie rozwiązanem, prawa i obo
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wiązki małżonków, opisane w Rozdziale VII-mym, zupełnie 
ustaną.

Względem postępowania w sprawach dotyczących praw cywil
nych, osobistych lub majątkowych tak samym małżonkom, jak i dzie
ciom w małżeństwie zrodzonym służących i z istnieniem prawnego 
związku małżeńskiego ściśle złączonych, — zob. art. 1337—1345 ust. 
post. cywil. 1864 r. i art. 231—234 post. o zast. ust. sąd. 1864 r. do 
Warsz. Okr. Sąd. zamieszczone w przypisie do art. 260 Kodexu cywil. 
Król. Polsk.

2) 0 skutkach z rozłączenia co do stołu i łoża.

228. Rozłączenie co do stołu i łoża na czas nieogra
niczony, pociąga za sobą wszelkie skutki rozwiązania mał
żeństwa, wyjąwszy, iż utrzymany jest węzeł małżeński, któ
ry stanowi przeszkodę do nowego małżeństwa.

229 . Jeżeli rozłączenie co do stołu i łoża na czas nie
ograniczony, zostanie następnie zniesionem, małżeństwo, co 
do wszelkich swych skutków cywilnych, uważa się jako na 
nowo zawarte w dniu, w którym wyrok przywracający mał
żeńskie pożycie został wydanym przez sąd duchowny wła
ściwy.

230 . Rozłączenie co do stołu i łoża na czas ograni
czony, nie znosi skutków cywilnych małżeństwa. W razie 
sporu między małżonkami, Sąd cywilny właściwy urządzi 
wzajemne ich obowiązki, podług przepisów wymienionych 
w oddziale II, niniejszego Rozdziału.
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ROZDZIAŁ IX.

0 a o w o d a c ł i  m a ł ż e ń s t w a .

231. Dowodem zawartego małżeństwa będzie akt spo
rządzony po dopełnieniu religijnego obrzędu w myśl art. 58.

232. Gdyby księgi utrzymywane nie były, zaginęły, 
albo zniszczonemi zostały, lub gdyby akt w nich spisany, 
wydarty lub zniszczony został, małżeństwo zawarte udowodnio- 
nem być może przez dokumenta, lub przez świadków. Do
wód przez dokumenta, łub przez świadków, dopuszczonym 
być może wtedy także, jeżeli akt spisanym nigdy nie był, 
a znajdują się ślady zawartego małżeństwa, bądź w księgach 
stanu cywilnego, bądź w księgach kościelnych.

233. W przypadku sporu prawnego, samo posiadanie 
stanu małżonków odwołujących się do tego stanu nawzajem, 
nie uwalnia ich od udowodnienia, iż małżeństwo zawartem 
zostało.

234. Gdy prawny obchód małżeństwa udowodnionym 
będzie w drodze processu karnego, złożenie wyroku do księ
gi małżeństw, i spisanie o tern protokółu w tejże księdze, 
zapewni małżeństwu, od dnia obchodu jego, wszystkie skutki 
cywilne.

235 . Jeżeli małżonkowie, albo jeden z nich przed roz
poczęciem sprawy karnej, umarł, sprawa karna wytoczona.
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być może przez wszystkich, którzy mają interes, aby zawar
cie małżeństwa udowodnionem było.

236 . Jeżeli przestępni, przed rozpoczęciem sprawy 
karnej, lub w ciągu jej umarli, sprawa może być wytoczona 
w drodze cywilnej.

231. Wyrok właściwego sądu, uznający nieważność 
małżeństwa, rozwód, lub rozłączenie co do stołu i łoża, skoro 
się stanie prawomocnym, będzie natychmiast przez Prokura
tora Królewskiego przesłanym do aktów stanu cywilnego, celem 
uczynienia wzmianki, na brzegu aktu małżeństwa, o nastą
pionym powyższym wyroku. Sędziowie duchowni, rozpozna- 
wający sprawy małżeńskie, kommunikować będą tym koń
cem wyroki, ostatecznie przez nich wydane, Prokuratorom 
Królewskim przy Trybunałach.

W uzupełnieniu przepisów zawartych w art. 128 i 85 K. C. P. 
które obecnie art. 237 prawa o małżeństwie z r. 1836 są zastąpione, 
istnieją następujące rozporządzenia:

I. W przypadku, gdyby urzędnik stanu cywilnego wzbraniał 
się w właściwych księgach uczynić wzmiankę o wyroku unieważniają
cym lub rozłączającym małżeństwo, Prokurator Trybunału moeen jest 
upoważnić wybranego przez siebie urzędnika, mianowicie właściwego 
Podsędka, do zejścia na miejsce aktów stanu cywilnego, dla zapisania 
obok wskazanego aktu małżeństwa wzmianki o wyroku prawomocnym 
małżeństwo takowe rozwiązującym lub rozłączającym, o dopełnieniu 
czego delegowany Prokuratorowi Kr. rapport złożyć powinien. (R. A. 
d. 19 Lutego (3 Marca) 1835 r. Nr. 20881, i K. R. S. dnia 6 (18) 
Marca t. r. Nr. 2338).

II. N a jja ś n ie js z y  P an rozkazać raczył, aby wszelkie prawo
mocne wyroki stanowiące rozwód lub rozłączenie co do stołu i łoża 
pomiędzy małżonkami wyznania Rzymsko-Katolickiego i Protestanc
kiego, w Królestwie zamieszkałemi, a których akt ślubu w Cesarstwie 
znajduje się, przesyłane były do Departamentu Wyznań Religijnych 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Cesarstwa, która to władza ze 
swój strony kommunikować będzie też wyroki Władzy Duchownój, 
pod której wiedzą spisany został akt małżeństwa, w celu uczynienia 
przy akcie rzeczonym wzmianki o zapadłym wyroku, a to w myśl 
art. 237 prawa z r. 1836 o małżeństwie. W skutku tego Kommissya
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Rządowa Sprawiedliwości poleciła Prokuratorom, aby, o ile otrzymają 
podobne wyroki, przesyłali je tejże Kommissyi do dalszego postą
pienia. (M. S. S. d. 4 (16) Lutego 1841 r. Nr. 86,— R. A. d. 28 Lu
tego (12 Marca) t. r. Nr. 13452, i K. R. S. d. 18 (30) Marca t. r. 
Nr. 2939).

III. Powyższe rozporządzenie, zamieszczone pod pozycyą II, 
stosuje się tylko do małżeństw w Cesarstwie Rossyjskiem zawartych, 
lecz bynajmniej nie rozciąga się do przypadku, w których wyrokami 
Sądów Duchownych Królestwa wyrzeczono względem małżeństwa za
wartego w innych krajach obcych; formalność zaś art. 237 objęta, po
winna być dopełnioną tylko wtenczas w tym ostatnim przypadku, gdy 
akt małżeństwa, za granicą Królestwa spisany, wniesionym został do 
ksiąg stanu cywilnego w Królestwie Polskićm utrzymywanych, jak to 
wskazuje art. 94 K. C. P. (K. Ii. S. d. 7 (19) Listopada 1841 roku. 
Nr. 12012, i 6 (18) Lutego 1852 r. Nr. 21517). (Zaw. T. I, str. 350).

238. Przepis powyższy ściąga się i do przypadku, 
w którym rozłączenie co do stołu i łoża wyrokiem zostało 
zniesione.

R OZ DZ I A Ł  X.

0 z a r ę c z y n a c h
239 . Zaręczyny mają miejsce, skoro nastąpiło wza

jemne przyrzeczenie małżeństwa pomiędzy mężczyzną i ko
bietą, bądź słownie, bądź na piśmie, w akcie urzędowym lub 
prywatnym.

2 4 0 . Zaręczyny nie są ważne, jeżeli pomiędzy oso
bami zaręczonemi, dla niedostatku warunków potrzebnych, 
łub dla przeszkód niedopuszczającycli związku małżeńskiego, 
nie mogło być zawarte małżeństwo.

241. Zaręczyny, nawet ważne, nie dają prawa żadnej 
stronie zniewalania strony przeciwnej, drogą sądową, do za
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warcia małżeństwa; lecz osoba, bez powodów słusznych, 
niedotrzymująca uczynionego przyrzeczenia na piśmie lub 
w przytomności świadków, obowiązana jest przeciwnej stro
nie wynagrodzić poniesione koszta i szkody.

2 42 . Stają się powodem słusznym niedotrzymania 
uczynionego przyrzeczenia:

1) Obelgi ciężkie, domierzone stronie odstępującej od 
zamęzcia, przez stronę przeciwną;

2) Rozwiązłe lub występne życie strony przeciwnej;
3) Nieokazywanie należnego uszanowania rodzicom dru

giej strony; i nakoniec
4) Podstępne wyłudzenie danego słowa.

243 . Jeżeli niewiasta zaszła w ciążę z mężczyzną, 
który po zaręczynach wzbrania się zawrzeć małżeństwo, za
ręczony ulegnie karom, w Kodexie Karnym postanowionym, 
a nadto obowiązany będzie dostarczać, w każdym przypadku, 
alimenta dziecku, niewieście zaś tylko, gdyby nie miała 
własnego dostatecznego majątku.

ROZDZIAŁ XI.

R o z p o r z ą d z e n i a  pr ze  cli o dnie.
2 4 4 . Z dniem ogłoszenia niniejszego prawa, ustają 

wszelkie sprawy toczące się w sądach cywilnych o nieważ
ność, rozwiązanie małżeństwa, lub rozłączenie co do stołu 
i łoża, pomiędzy osobami wyznającemi religię Rzymsko-Ka
tolicką, Grecko-Rossyjską, Grecko-Unicką i Ewangelicką.
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245 . Ustają również z dniem ogłoszenia prawa ni
niejszego, sprawy powyższego rodzaju, wytoczone pomiędzy 
małżonkami różnych wyznań, na żądanie małżonka, który 
wyznaje religię Rzymsko - Katolicką, Grecko - Rossyjską, 
Grecko-Unicką lub Ewangelicką.

2 46 . Wyroki prawomocne sądów cywilnych, wydane 
w sprawach o nieważność, lub rozwiązanie małżeństwa, po
między osobami, z których jedna, lub obydwie, wyznają reli
gię Rzymsko-Katolicką, Grecko-Rossyjską, Grecko-Unicką 
lub Ewangelicką, utrzymuje się w swej mocy, co do wszel
kich swych skutków cywilnych.

247. Nie będą mocni wszelako małżonkowie Rzym
sko-Katoliccy, Grecko-Rossyjscy i Grecko-Uniccy, w przy
padkach, w których małżeństwo zostało unieważnione lub 
rozwiązane wyrokami sądów cywilnych, na przyszłość no
wych zawierać związków małżeńskich, nim poprzednie, przez 
zwierzchność duchowną właściwą, nie zostaną unieważnione, 
lub rozwiązane. Jednakże małżonkowie Rzymsko-Katoliccy, 
którychby małżeństwo unieważnione było przez sądy cywilne, 
pod powagą praw dotąd obowiązujących, a następnie uzna
ne było za nieważne, przez zwierzchność duchowną, wolni są 
od zachowania terminów, art. 69 i 70 przepisanych.

248 . Z dniem ogłoszenia niniejszego prawa, przestają 
obowiązywać Tytuły V i VI Prawa cywilnego Królestwa Pol
skiego, z dnia 1 (13) Czerwca 1825 roku, z wyłączeniem 
art. 182 i następnych, aż do art. 245 włącznie, tudzież 
art. 260 i następnych, aż do art. 270 włącznie. Artykuły 
pomienione, jako ściągające się do przedmiotów prawem
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niniejszem nieurządzonych, a mianowicie do stosunków ma
jątkowych między małżonkami, utrzymują się nadal w swej 
mocy,

24 9 . Aż do nowej Organizacyi Sądownictwa, rady 
familijne i rady opiekuńcze, udzielać będą wymagane pra
wem niniejszem pozwolenia na małżeństwa osób, które nie 
dosięgły pełnoletności, prawem obowiązującem ustanowionej, 
i nastawac na nieważność małżeństw, bez ich pozwolenia 
zawartych.







D O D A T K I .





do art. 9 i  17 Tc. c. p.

I.

Przepisy o przyjmowaniu poddaństwa ruskiego i występowaniu 
z takowego przez cudzoziemców.

Ukaz Najwyższy 31 Grudnia 1867 r.
(D. P. T. LXVII, Str. 439).

Uznawszy za rzecz stosowną, obowiązujące dotąd w guberniach Kró
lestwa Polskiego postanowienia o przyjmowaniu cudzoziemców w N asze 
poddaństwo, zastąpić przez ogólne przepisy, ustanowione w tym przedmio
cie w Cesarstwie, rozkazujemy:

Art. 1. Moc obowiązującą zatwierdzonych przez N as, a w zdaniu 
Rady Państwa z dnia 10 Lutego 1864 r. zawartych przepisów o przyjmo
waniu ruskiego poddaństwa i występowaniu z takowego przez cudzoziem
ców, rozciągnąć na gubernie: Warszawską, Kaliską, Kielecką, Łomżyńską, 
Lubelską, Petrokowską, Płocką, Radomską, Siedlecką i Suwałkską.

Art. 2. Ogólny przez powyższe przepisy ustanowiony porządek, za
stosować i do osiedlających się w pomienionych guberniach cudzoziemców 
rolników, kolonistów i robotników, nie rozciągając do nich wskazanego 
w art. 18-m tych przepisów wyjątku......................

Zdanie Mady Państwa 10 Lutego 186Ł r.
(D. P. T. LXYII, str. 441).

Rada Państwa w Departamencie Praw i w Ogólnem Zebraniu, rozpo
znawszy wniesiony przez Główniezarządzającego II Wydziałem Własnćj 
J ego  Ce s a r s k ie j  Mości Kancellaryi protokół N a j w y ż e j  ustanowionego 
oddzielnego Komitetu do rozpatrzenia postanowień o przyjmowaniu poddań
stwa ruskiego i występowaniu z takowego przez cudzoziemców, zawierający 
w sobie projekt przepisów w tym przedmiocie; uchwaliła:

I. Zmieniając art. 1538—1558 Prawa o stanach (Zb. Praw 1857 
roku T. IX), co do przyjmowania poddaństwa ruskiego i występowania 
z takowego przez cudzoziemców, postanowić następujące przepisy:
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1. Dla przyjęcia cudzoziemca w poddaństwo ruskie, wymaganem 
jest jego poprzednie osiedlenie się w granicach Cesarstwa.

2. Życzący osiedlić się w granicach Cesarstwa Ruskiego podaje sto
sowną deklaracyę do Naczelnika tej gubernii, w której się zaliczyć lub osie
dlić zamierza, z objaśnieniem: czem trudnił się w ojczyźnie i jakie chce 
obrać dla siebie zatrudnienie w Rossyi. Na dowód otrzymania takiej de- 
klaracyi, Naczelnik gubernii udziela świadectwo, od daty podpisania którego 
interesent uważany będzie za osiadłego w Rossyi, nie utrącając przecież, aż 
do czasu przyjęcia ruskiego poddaństwa, charakteru cudzoziemca i nie 
przestając podlegać wszystkim obowiązującym przepisom o cudzoziemcach.

3. Cudzoziemcom, którzy przed wydaniem niniejszych przepisów 
osiedlili się w Rossyi, i odznaczyli się użyteczną działalnością w sztukach, 
rzemiosłach, handlu lub innym zawodzie publicznym, dozwala się udowo
dnić dawniejsze swe osiedlenie i innemi od tego, jaki w art. 2-m wskazano, 
dowodami prawnemi. Dawność tego osiedlenia oblicza się od daty otrzy
mania najwcześniejszego z rzeczonych dowodów.

4. Po pięcioletniśm osiedleniu w Rossyi, cudzoziemiec może prosić 
o przyjęcie go w poddaństwo ruskie. Przypadki skrócenia tego ogólnego 
terminu wskazane są poniżej w art. 11—14.

Uwaga. Dla poddanych tych Państw, z któremi zawarte są
w tym przedmiocie oddzielne Konwencye, Konwencye te zachowują
i na przyszłość moc swoją.
5. Cudzoziemki zamężne nie mogą być przyjęte w poddaństwo 

ruskie oddzielnie od swych mężów.
6. Przyjęcie poddaństwa ruskiego jest zawsze osobiste dla tój osoby, 

która je pozyskała, z tym jedynie wyjątkiem, jaki wskazany jest niżej 
w art. 17-m i nie rozciąga się do dzieci wcześnićj urodzonych, bez różnicy, 
czy one są pełnoletnie czy nieletnie. Dzieci urodzone po przyjęciu poddań
stwa, uważają się za ruskich poddanych.

7. Prośba o przyjęcie w poddaństwo podaną być winna do Ministra 
Spraw Wewnętrznych, i zawierać ma w sobie następujące wiadomości:
a) w których miejscach zamieszkiwał proszący przez cały czas swego osie
dlenia w Rossyi, czem się trudnił, i jakie posiada świadectwa o sposobie 
swego życia; b) do jakiego stanu i gminy pragnie im a  prawo być przy
pisanym; c) w którem mieście chce wykonać przysięgę, i d) jeżeli żąda 
zastosowania do niego skróconego terminu osiedlenia, to na jakich zasa
dach opiera się to jego żądanie. Do prośby dołączone być winny: a) do
wody o stanie proszącego, sporządzone według form w jego ojczyźnie przy
jętych i poświadczone przez N a sz y c h  ajentów dyplomatycznych, jako też 
przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, albo też w razie, gdyby w ojczy
źnie proszącego nie było ajentów Rossyjskich, przez samo Ministerstwo;
b) świadectwo o poprzednićm osiedleniu się cudzoziemca w Rossyi. Od cudzo
ziemców płci męzkiej, którzy podług praw swej ojczyzny podlegają powinności 
wojskowej, wymaganćm jest nadto świadectwo tych Państw, z któremi
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zawarte są, Konwencje Kartelowe, co do wydawania osób służbie wojskowej 
ulegających, przekonywające, że proszący o uwolnienie z ich poddaństwa, 
dopełnił powinności wojskowej, lub że od niej jest wolny.

8. Minister Spraw Wewnętrznych, w skutek prośby do niego wnie
sionej, albo przychyli się do niej, albo też odmówi przyjęcia proszącego 
w poddaństwo ruskie, chociażby ten ze swej strony dopełnił wszystkich 
przepisów formalności.

1). Przyjęcie poddaństwa dokonywa się przez wykonanie przysięgi 
na takowe.

10. Przysięga na poddaństwo wykonaną być winna według przepi
sanej formy, przez każdego w jego ojczystym lub innym znanym mu języku, 
w miejscu posiedzeń Rządu Gubernialnego, przed osobą duchowną tego 
wyznania, do którego należy wykony wający przysięgę, albo gdzie to nie 
byłoby moźebnem, przed najstarszym z zasiadających urzędników. O wy
konaniu przysięgi sporządza się protokół, i tak ten protokół jako i samą 
rotę przysięgi podpisać powinni: osoba, która przysięgę wykonała, odbiera - 
jący przysięgę, jako też wszyscy, którzy przy tern byli obecni. Następnie 
najstarszy z tych ostatnich przedstawi obydwa dowody w oryginale Naczelni
kowi Gubernii, który osobie, która wykonała przysięgę, wyda świadectwo 
o przyjęciu jćj w poddaństwo.

Uwaga ■/. Naczelnikom Gubernii służy prawo pozwalania cu
dzoziemcom, dla przyczyn szczególnie na uwagę zasługujących, wyko
nać przysięgę na poddaństwo, zamiast w Rządzie Gubernialnym, 
w miejscowym Zarządzie Policyjnym.

Uwaga 2. Dla przyczyn szczególnie na uwagę zasługujących, 
na przedstawienie N a sz y c h  zagranicznych ajentów (posłów, ambasa
dorów i t. p.), wykonanie przysięgi może nastąpić i w N a sz y c h  
missyach.

11. Dla cudzoziemców, którzy szczególniej zasłużyli się Rossyi lub 
znani są ze znakomitych talentów, niepospolitćj nauki i t. p., jako tóż, któ
rzy umieścili znaczne kapitały w przedsiębiorstwach ruskich użyteczności 
publicznćj, termin osiedlenia, przyjęcie w poddaństwo poprzedzać mającego, 
może być skrócony za decyzyą Ministra Spraw Wewnętrznych. Pod każ
dym innym względem przepisy ogólne wyżćj postanowione stosują się i do 
tych cudzoziemców.

12. Dzieci cudzoziemców nie będących poddanymi ruskiemi urodzo
ne i wychowane w Rossyi, albo chociażby i urodzone za granicą, lecz które 
ukończyły nauki w wyższych lub średnich zakładach naukowych ruskich, 
nabywają przez to prawa do wykonania przysięgi na poddaństwo Rossyi, 
jeżeli tego zażądają, w przeciągu roku od czasu dojścia do pełnoletności. 
Dopuszczenie do przysięgi zgłaszających się przed upływem tego terminu, 
zależy od decyzyi miejscowego Rządu Gubernialnego, który również zarzą
dza zapisanie ich do tego stanu, do którego mają prawo być zaliczonemi. 
Dzieci cudzoziemców, jeżeli stosownie do miejsca, w którem wychowanie 
pobierały, mają prawo wstąpić do służby cywilnej, mogą być na swe żąda
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nie do takowej przyjęte, na zasadzie Ustawy o służbie cywilnej, bez wstę
powania w ruskie poddaństwo. W każdym atoli przypadku wykonania 
przysięgi na poddaństwo lub na wierność służby, niezbędnem jest przedsta
wienie wskazanych w art. 7-m świadectw tych Państw, z któremi konwen- 
cye kartelowe są. zawarte, Nąkoniec, te ze wspomnionych dzieci cudzo
ziemców, które w terminie wyżój oznaczonym, ani przysięgi na poddaństwo 
nie wykonają, ani tóż do służby nie wejdą, następnie, nie inaczćj w poddań
stwo przyjęte być mogą, jak z zachowaniem wszelkich ogólnych prawideł, 
niniejszóm postanowieniem dla innych cudzoziemców przepisanych.

13. Tym samym porządkiem mogą wstępować w poddaństwo ruskie 
i pełnoletnie dzieci cudzoziemców, przyjętych w takowe na zasadzie Art. 
1—11-go, albo jednocześnie ze swemi rodzicami, albo w przeciągu je
dnego roku od czasu przyjęcia ich w poddaństwo, po przedstawieniu dowo
dów, wspomnionych w Art. 7-m, z wyjątkiem jedynie świadectwa osiedlenia.

14. Cudzoziemcy zostający w służbie ruskiój wojskowćj lub cywil- 
nćj, tudzież duchowni wyznań obcych, z rozporządzenia Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych na służbę do Rossyi wezwani, mogą być, jeśli tego zażądają, 
dopuszczani do wykonania przysięgi na poddaństwo, w każdym czasie i bez 
wszelkich terminów, podług uznania ich bezpośredniej zwierzchności: woj
skowi w pułkach i komendach, a inni w miejscach swój służby. Rota przy
sięgi w takim razie przez cudzoziemca wykonanej, sporządzona być winna 
w dwóch egzemplarzach podpisanych przez wszystkich przy jej wykonaniu 
obecnych, i jeden z tych egzemplarzy przesyła się miejscowemu Gubernato
rowi, a drugi zachowuje się w aktach tćj Władzy lub Zarządu, w którym 
przysięga wykonaną została.

15. Poddana ruska, zamężna za cudzoziemcem i w skutek tego 
uważana za cudzoziemkę, po śmierci męża lub po zerwaniu związków mał
żeńskich, może wrócić do poddaństwa ruskiego, i w takim razie obowiązana 
jest tylko przedstawić Naczelnikowi Gubernii, w której sobie miejsce za
mieszkania obierze, stosowny dowód ustania zamężnego jćj stanu. Wydane 
przez Naczelnika Gubernii świadectwo, że rzeczony dowód został mu przed
stawiony, służyć będzie dla okazicielki za dowód powrócenia jej do poddań
stwa Rossyi.

16. Dzieci poddanej ruskiej, która była zamężną z cudzoziemcem, 
lecz która owdowiała lub rozwiodła się z mężem, pod względem wstąpienia 
w ruskie poddaństwo, podlegają przepisowi Art. 12.

17. Cudzoziemki, które zawarły związek małżeński z poddanymi 
ruskiemi, jako też żony cudzoziemców przyjętych w poddaństwo Rossyi, 
stają się tśm samóm ruskiemi poddanemi, bez wykonywania oddzielnej 
przysięgi. Wdowy zaś i rozwódki zachowują poddaństwo swych mężów.

18. Istniejące dotychczas oddzielne przepisy o porządku zaliczania 
w poczet poddanych Rossyi cudzoziemców kolonistów i robotników, osiedla
jących się w Rossyi dla uprawy roli za umową z właścicielem gruntu, po
zostają w swej mocy i na przyszłość. Nie znoszą się również szczególne
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przywileje, udzielone kolonistom niektórych kategoryi przy przenoszeniu się 
ich do Rossyi, jako to: przesiedlającym się do Gruzyi Bułgarom i innym 
jednowiercom, osiadającym w Kraju Noworossyjskim (Ust. o pod. art. 833), 
cudzoziemcom wpisującym się do stanu mieszczańskiego, przenoszącym się 
do Rossyi z Królestwa Polskiego (tamże art. 490) i t. p.

19. Cudzoziemcy w poddaństwo Rossyi przyjęci, nabywają tern sa
mem wszystkie prawa i przyjmują na siebie wszystkie obowiązki tego 
stanu, do którego są zaliczeni, bez żadnej różnicy od krajowców.

20. Szczegółowy porządek załatwiania czynności dotyczących przyj
mowania poddaństwa ruskiego i występowania z takowego przez cudzoziem
ców, tudzież termina, o ile można najkrótsze, w ciągu których czynności 
tego rodzaju winny być we władzach gubernialnych ukończone, oznaczony 
będzie przez Ministra Spraw Wewnętrznych, za porozumieniem się z innemi 
Zarządami, i podany zostanie przez gazety do powszechnej wiadomości.

II. Obok wydania powyżej wyrażonych przepisów postanowić nastę
pujące prawidła przechodnie:

1. Cudzoziemcy, przyjęci w poddaństwo ruskie przed ogłoszeniem 
niniejszych przepisów, po spłaceniu wszelkich obciążać ich mogących dłu
gów i zaległości skarbowych, gminnych i prywatnych, mogą w każdym 
czasie wrócić do swego poprzedniego poddaństwa.

2. Występujący z ruskiego poddaństwa na powyższej zasadzie, mogą 
podług swej woli, albo wyjechać za granicę, albo tćż pozostać w Rossyi 
i nadal, na prawach jednakowych z innemi cudzoziemcami. W tym ostat
nim razie obowiązani są wyjednać dla siebie od swojego rządu należyty 
paszport lub świadectwo, a do tego czasu zaopatrywani być mają przez 
miejscową zwierzchność gubernialną w stosowne karty pobytu. Do uzy
skania przez cudzoziemców paszportów narodowych oznaczają się termina: 
dla zamieszkałych w Rossyi Europejskiej, jeżeli paszporty otrzymać mają 
z innych Państw Europejskich, jednoroczny, a dla zamieszkałych w Syberyi, 
lub mających otrzymać swe paszporty z innych części świata, dwuletni. 
Termina te liczyć się mają od daty podania przez chcącego wystąpić z pod
daństwa ruskiego prośby o uwolnienie z takowego; cudzoziemcy zaś, którzy 
w tych terminach nie zaopatrzą się w paszporta narodowe, obowiązani są 
albo niezwłocznie wydalić się za granicę, albo też wrócić w N a sze  poddań
stwo; przyczem należący do stanu podatkowego, zapisani być winni do po
przednich spisów, ze ściągnieniem od nich prawem przepisanych podatków 
i powinności za cały czas od ostatnićj opłaty ich upłyniony.

3. Postanowienia te stosują się również i do przyjętych w N asze  
poddaństwo niewolników wojennych i Azyatów, którzy w razie gdyby chcieli 
powrócić do swej poprzedniej ojczyzny, uwalniani być mają na zasadach 
jednakowych z innymi cudzoziemcami, którzy wykonali przysięgę na wier
ność poddaństwa Rossyi; istniejące zaś w tym przedmiocie oddzielne prze
pisy w Art. 1,557 i 1,558 pr. o stan. za uchylone na przyszłość uważane 
być winny.
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4. Również za uchylone uważane być winny postanowienia, nakazu
jące poddanym ruskim, wyszłym za mąż za cudzoziemców, sprzedawać po
siadane przez nich w Rossyi nieruchomości, wyjąwszy takie jedynie, któ
rych one, jako mające charakter cudzoziemek, posiadać już nie mogą. Co 
do postanowienia o opłacie przez cudzoziemców, z poddaństwa ruskiego 
występujących, trzechletniego podatku i cła wywozowego, to takowe winny 
być uważane za uchylone odnośnie do tych Państw, które nawzajem posta
nowią toż samo na korzyść poddanych ruskich, i

III. Z punktu 1-go Art. 67 pr. cyw. (Zb. Pr. 1857 r. T. X cz. 1) 
wyłączyć przepisy wkładające na małżonka obcego wyznania, nie będącego 
poddanym ruskim, obowiązek wykonania przed ślubem przysięgi na pod
daństwo i o wyjednaniu za każdym razem N a jw y ż sz e g o  zezwolenia na 
pobłogosławienie małżeństwa kobiet wyznania prawosławnego z mężczy
znami innych wyznań.

Przepisy o porządku przesiedlenia się mieszkańców Cesarstwa 
do gubernij Królestwa Polskiego, oraz mieszkańców tych gubernij 

do innych części Cesarstwa.

Uznawszy za niezbędne zastosować do obowiązującego obecnie prawo
dawstwa, wydane w r. 1836 przepisy o porządku przesiedlania się mieszkań
ców Cesarstwa do gubernij Królestwa Polskiego, oraz mieszkańców tych 
gubernij do innych części Cesarstwa, na przedstawienie Komitetu Urządza
jącego, roztrząśnięte w Radzie Państwa, rozkazujemy:

I. Mieszkańcom wszystkich części Cesarstwa, wszelkich stanów i wy
znań, dozwolić przesiedlać się swobodnie, dla stałego zamieszkania, do 
gubernij: Warszawskiej, Kaliskiej, Kieleckiej, Łomżyńskiej, Lubelskiej, Pe- 
trokowskiej, Płockiej, Radomskiej, Suwałkskiej i Siedleckiej, a mieszkańcom 
tych gubernii przesiedlać się dla stałego zamieszkania, w inne gubernie 
i prowincye Cesarstwa, na zasadach i w porządku wskazanym w poniżej 
wyszczególnionych artykułach:

do art. 9 i 17 Tc. c. p.

TJlcaz Najwyższy 8 Lipca 1868 r.
(D. P. T, LXVIII, str. 421).
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1) Dla przesiedlenia się mieszkańców wszystkich części Cesarstwa
d) wyżej wyszczególnionych 10-u gubernij, oraz z tych gubernij do innych 
części Cesarstwa, nie jest wymagane nabycie majątku nieruchomego w miej
scu obieranem na stałe zamieszkanie.

2) Przesiedlenie do pomienionych 10-ciu gubernij z innych części 
Cesarstwa, dokonywa się podług przepisów, ustanowionych w Cesarstwie 
dla przesiedlania osób rozmaitych stanów z jednej gubernii do drugiej, 
przyczem atoli nie ma być wymagane od przesiedlającego się świadectwo, co 
do przyjęcia go w nowem miejscu zamieszkania.

3) Przesiedlający się do jednej z pomienionych 10-ciu gubernij, na 
mocy wydanego mu, na zasadzie istniejących w Cesarstwie przepisów, świa
dectwa uwalniającego z gminy, obowiązany zapisać się w ciągu 9-ciu mie
sięcy do liczby ludności stałej miejskiej lub wiejskiej, w gminie tej gubernii, 
do której przesiedla się. W tym celu składa pomienione świadectwo gu
bernatorowi miejscowemu, a w Warszawie ober-policmajstrowi, z prośbą 
o przesiedlenie go do nowo-wybranego przez niego miejsca zamieszkania. 
Gubernator lub ober-policmajster, zarządziwszy zapisanie proszącego do 
ksiąg ludności stałej właściwej gminy lub cyrkułu policyjnego, zawiadamia 
o tern zwierzchność gubernialną poprzedniego miejsca zamieszkania prze
siedlającego się; o osobach zaś stanów opodatkowanych, nadto i miejscową 
izbę skarbową, dla wykreślenia ich z rejestrów podatkowych. Przesiedleni 
z innych części Cesarstwa do jednej z wyżej wyszczególnionych 10-u gubernii, 
szlachta i kupcy, oprócz zapisania ich do ksiąg ludności, mają być zapisy
wani także, podług porządku ustanowionego, i do innych ksiąg właściwych.

4) Przesiedlenie się z wyżej wyszczególnionych 10-ciu gubernji do 
innych części Cesarstwa, dokonywa się na mocy świadectw uwalniających, 
wydawanych przez gubernatorów miejscowych, a w Warszawie przez ober- 
policmajstra, z zachowaniem istniejącego tam porządku wydawania takich 
świadectw. Kto uzyska świadectwo uwalniające, obowiązany jest w ciągu 
9-ciu miesięcy, obrać sobie na miejscu swego nowego zamieszkania, sposób 
do życia i zapisać się do właściwego stanu lub do jednej z gmin miejskich 
aloo wiejskich, na zasadzie praw obowiązujących w Cesarstwie.

TJwaga 1-sza. Do czasu wydania nowego rozporządzenia, po
zostaje wzbronionym przesiedlanie się osób pochodzenia polskiego 
z 10-ciu wyżej wyszczególnionych gubernij do gubernij północno i po
łudniowo-zachodnich, oraz do gubernii tymże przyległych i prowincyi 
Besarabskićj.

Uwaga 2-ga. Żydzi z wyżej wyszczególnionych 10-u gubernij, 
mogą przesiedlać się do wszystkich miejsc Cesarstwa, położonych 
w ogólnym obrębie ich zamieszkania; do innych zaś części Cesarstwa 
mogą przesiedlać się ci tylko z pomiędzy nich, którym prawo prze
mieszkiwania wszędzie w Cesarstwie, nadane zostało przez szczególne 
rozporządzenia rządu.

5) Mieszkańcy 10-ciu wyżój wyszczególnionych gubernij, którzy osie
dlają się w innych częściach Cesarstwa bez nabycia majątku nieruchomego,
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mogą zapisywać się do wszystkich gmin miejskich, z wyjątkiem stolic 
i miast uprzywilejowanych, z zachowaniem porządku, ustanowionego dla 
takiego zapisywania się prawami obowiązującemi w Cesarstwie.

6) Zapisywanie się mieszkańców 10-ciu pomienionych gubernij do 
gmin wiejskich, dokonywa się na zasadzie przepisów, objętych ustawą 
o włościanach i dodatkowemi do nićj postanowieniami.

7) Świadectwo uwalniające dla przesiedlenia się (art. 3—4), służy 
przesiedlającemu się, w ciągu 9-ciu miesięcy, jako paszport na wolny prze
jazd i pobyt w tej miejscowości, do której tenże przesiedla się. Kto nie 
osiedli się w miejscu obranem w ciągu tego terminu, ten utrącą prawo na 
przesiedlenie się, i miejscowa władza policyjna postąpi z nim jako z prze 
trzymującym paszport.

8) Przesiedleni do wyżej wyszczególnionych 10-ciu gubernij, jak 
również z tych gubernij do innych części Cesarstwa, po dokonaniu formal
ności przesiedlenia się, wchodzą w używanie wszelkich praw i ulegają wszel • 
kim obowiązkom stałych mieszkańców obranej miejscowości; przyczem za
chowują wszystkie osobiste prawa i prerogatywy, jakich używali w miejscu 
poprzedniego zamieszkania

Uwaga. Szlachta dziedziczna Cesarstwa, osiedlająca się w 10-u 
wyżej wyszczególnionych guberniach i pozostawiająca majątki nieru
chome w innych częściach Cesarstwa, uwalnia się, jeśli życzyć sobie 
tego będzie, od służby z wyborów i od obowiązku uczestniczenia 
w zgromadzeniach szlachty. Szlachta i pocześni obywatele Cesarstwa, 
nie ulegają powinności rekruckićj w pomienionych guberniach.

9) Przesiedlający się, mający prawo pozostawiania w swojem posia
daniu i nabywania na nowo majątków nieruchomych w poprzedniem miejscu 
zamieszkania i w innych częściach Państwa, ulegają pod względem nabywa
nia, posiadania, zbywania i dziedziczenia takich majątków, wszystkim tak 
ogólnym, jako też szczególnym prawom, obowiązującym w tej miejscowości, 
w której majątki takie są położone.

10) Osoby pozostawiające nadal w swojem posiadaniu majątki nie
ruchome w miejscu poprzedniego zamieszkania, lub nabywające tam takież 
majątki po przesiedleniu się, korzystając z praw z posiadaniem takich 
majątków połączonych, obowiązane są pełnić wszystkie ogólne i szcze
gólne powinności państwowe i ziemskie, do tych majątków przywiązane; 
niepozostawiające zaś w swojem posiadaniu żadnego majątku nierucho
mego w miejscu poprzedniego zamieszkania, uwalniają się tam od wszel
kich powinności i ponoszą takowe jedynie podług praw nowego miejsca 
zamieszkania.

11) Z wydaniem niniejszych przepisów, obowiązujące dotychczas 
w Królestwie Polskiem przepisy z d. 27 Maja 1836 roku, oraz wszelkie inne 
postanowienia, niezgodne z niniejszemi przepisami, przestają obowiązywać, 
jak również przepisy te zastąpić winny dołączone do art. 195 zbioru praw 
o stanach, tomu IX-go, wydania 1857 r., przepisy o porządku przesiedlania
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się mieszkańców Cesarstwa do Królestwa Polskiego i mieszkańców Króle
stwa do Cesarstwa. Rządzący senat nie omieszka wydać, w celu wyko
nania niniejszego, właściwego rozporządzenia.

III.
do artykułów 11 i  12 kod. cyw. k. p., oraz do tytułów kodeksu. 

Napoleona o prawie własności i  o spadkach.

Artykuły traktatów, konwencye, oraz inne przepisy określające 
prawa cywilne poddanych państw zagranicznych w Rossyi 
i Królestwie Polskiem, i nawzajem prawa poddanych ruskich 

i polskich w państwach zagranicznych.

AJ Konwencya zawarta z Portugalią 3 (15J Maja 18M r. 
względem uchylenia prawa zajmowania na skarb majątków po 
zmarłych cudzoziemcach pozostałych (d ro it d ’a u b a in e ), tudziez 
prawa czymenici potrąceń od majątków za granicę wyprowadza

nych (d ro it  d e  d é tr a c tio n ).
(Dz. Pr. T, XXXVI\ str. 20}.

Art. 1. Poddanym Najjaśniejszej Królowej Portugalskiej wolno bę
dzie obejmować w Cesarstwie Rossyjskiém, jako też i Królestwie Polskićm, 
spadki, dostające się im na mocy testamentu, lub bez takowego, bądź po 
ich spółziomkach, bądź po poddanych J eg o  Ce s a r s k ie j  Mo ści, bądź też po 
wszelkich innych cudzoziemcach. Od takowych spadków nie będą ulegali 
żadnej takiéj opłacie lub taksie, której nie ulegają, w podobnych przypad
kach, właśni N a jja ś n ie js z e g o  Cesarza  W sz ec h  R o ssyi poddani.

Art. 2. Nawzajem, poddanym N a jja ś n ie js z e g o  Cesa r z a  W szech  
R o ssy i dozwolono będzie w Państwach Najjaśniejszej Królowej Portugal- 
skiój obejmować spadki, dostające się im, na mocy testamentu, lub bez 
takowego, bądź po ich spółziomkach, bądź po poddanych Jej Królewskiej 
Mości, bądź tóż po wszelkich innych cudzoziemcach. Od takowych spad
ków nie będą ulegali żadnej takiéj opłacie lub taksie, której nie ulegają, 
w podobnych przypadkach, właśni Najjaśniejszej Krôlowéj Portugalskiej 
poddani.
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Art. 3. Poddani Portugalscy mogą wywozić z Cesarstwa Rossyjskie- 
go i Królestwa Polskiego spadki i inne należące do nich mienie, bez ulega
nia za to jakimkolwiek potrąceniom (droit dc detraction) na korzyść Skar
bu Cesarskiego. Również i nawzajem poddani Cesarstwa Rossyjskiego 
i Królestwa Polskiego, mogą wywozić z Państw Najjaśniejszej Królowej 
Portugalskiej spadki i inne należące do nich mienie, bez ulegania jakimkol
wiek potrąceniom na korzyść Skarbu Portugalskiego.

Art. 4. Objęte powyższemi artykułami przepisy mieć będą zupełną 
moc, nie tylko we wszystkich przypadkach na przyszłość, lecz nawet w ka
żdym takim przypadku, gdy uchylane powolanemi artykułami opłaty, nie 
zostały jeszcze rzeczywiście i ostatecznie ściągnięte do dnia podpisania 
niniejszej konwencyi.

Art. 5. Rozumie się, że przepisy objęte w art. 1 i 2-m nie zmieniają 
przepisów prawa, istniejących w Państwach obu Wysokich Stron umawia
jących się, co do warunków pod jakiemi wolno jest cudzoziemcom w ogól
ności odziedziczać dobra ziemskie, lub inne jakiekolwiek nieruchomości.

Również rozumie się, że przepisy art. 3-go nie zmieniają ustaw celnych 
i taryf, obecnie obowiązujących lub mogących być na przyszłość wydanemi 
w Państwach obu Wysokich Stron umawiających się.

Art. 6. Konwencya niniejsza będzie miała moc obowiązującą, w ca- 
łćj rozległości obu Państw, tak w ich teraźniejszych, jako i przyszłych gra
nicach, dokąd wstęp mają lub mieć będą cudzoziemcy.

B ) Konwencya zawarta z Belgią 2 (14) Lutego 1846 r. 
względem uchylenia prawa zajmowania na skarb majątków po 
zmarłych cudzoziemcach pozostałych (d ro it d ’a u b a in e ), tudzież 
prawa czynienia potrąceń od majątków za granicę wyprowadza

nych (d ro it d e  d é tr a c tio n ).
(Dz. Pr. T. XXXVII, str. 432).

Art. 1. Poddanym N a jja śn ie jsz e g o  Cesak za  W sz ec h  R o ssy i wol
no będzie obejmować w Państwach Najjaśniejszego Króla Belgów spadki, 
przypadające im beztestamentowo, lub na mocy testamentu, bądź po ich 
spółziomkach, bądź po poddanych Najjaśniejszego Króla Belgów, bądź tćż 
po wszelkich innych cudzoziemcach. Od takowych spadków nie będą 
ulegali żadnej opłacie lub taksie, którym nie ulegają w podobnych przypad
kach właśni Najjaśniejszego Króla Belgów poddani.

Nawzajem, poddanym Najjaśniejszego Króla Belgów dozwolonśm bę
dzie w Cesarstwie Rossyjskiem i Królestwie Polskiem obejmować spadki, 
przypadające im beztestamentowo, lub na mocy testamentów, tak po ich
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spółziomkach, jako też i po poddanych Jeg o  Ce sa r sk ie j  M o śc i, lub innych 
cudzoziemcach. Od takowych spadków nie będą ulegali żadnej takiej opła
cie lub taksie, jakim nie ulegają w podobnych przypadkach właśni N a j j a 
śn ie jsz e g o  Cesa r z a  W sz ec h  R o ssy i poddani.

Art. 2. Taż sama wzajemność istnieć będzie dla poddanych obu 
Państw, co do darowizn pomiędzy żyjącymi.

Art. 3. Poddani Cesarstwa Rossyjskiego i Królestwa Polskiego, będą 
mogli wywozić z Królestwa Belgijskiego spadki i inne należące do nich 
mienie, bez ulegania za to jakimkolwiek potrąceniom (droit de dótraction), 
na korzyść Skarbu Belgijskiego. Również i nawzajem poddani Belgijscy 
będą mogli wywozić z Cesarstwa Rossyjskiego i Królestwa Polskiego spadki 
i inne należące do nich mienie, nie podlegając żadnym potrąceniom na 
korzyść Skarbu Cesarstwa.

Art. 4. Przepisy, powyższemi artykułami objęte, mieć będą zupełną 
moc, nie tylko we wszystkich przypadkach na przyszłość, lecz "wówczas 
nawet, gdy uchylane powołanemi artykułami opłaty, do dnia podpisania ni
niejszej Konweneyi, nie zostały jeszcze rzeczywiście i ostatecznie ściągnięte.

Art. 5. Rozumie się, że przepisy art. I-go nie zmieniają przepisów 
prawa w Państwach Obu Wysokich umawiających się Stron istniejących, 
co do warunków, pod jakiemi wolno jest cudzoziemcom w ogólności odzie
dziczać dobra ziemskie lub inne jakiekolwiek nieruchomości,

(jj Traktat handlowy i  nawigacyjny zawarty z Niderlandami 
1 (13) Września 1816 r.

(Dz. Pr. T. XXIX, str. 175).

Art. I. Statkom i poddanym N a jja śn ie jsz e g o  Ce s a r z a  W szech  
R o ssy i i Najjaśniejszego Króla Niderlandzkiego pozostawioną będzie na
wzajem wolność handlu i żeglugi we wszystkich częściach krajów Ich obu
stronnych, gdzie żegluga i handel są teraz dozwolone, lub będą w przyszło
ści dozwalane poddanym i statkom jakiegokolwiek innego narodu.

Art. II. Poddani obu Wysokich umawiających się Stron będą mogli 
wolno zawijać do portów, stanowisk i przystani, należących do posiadłości 
obustronnych Państw, gdzie handel zagraniczny jest dozwolony. Wolno 
im będzie przebywać i przemieszkiwać dla interesów swych w jakiąjkol- 
wiekbądź części pomienionych posiadłości, i dla tego będą używali, co do 
siebie samych i swego mienia, tćjże samej opieki i tegoż samego bezpieczeń
stwa, jak i mieszkańcy krajowi, z warunkiem jednak ulegania istniejącym 
prawom i przepisom, a osobliwie obowiązującym ustawom handlowym i po
licyjnym. W pimwadzonym przez nich handlu lub przemyśle, w portach,
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miastach lub jakichkolwiek innych miejscach obu Państw, nie będą podle
gali żadnym innym, ani też wyższym cłom, taksom lub opłatom jakiego- 
bądź nazwania, oprócz tych, które są lub na przyszłość pobierane będą 
z tegoż tytułu od narodów najwięcej uprzywilejowanych. W tenże sam 
sposób używać będą, pod względem handlowym, wszystkich przywilejów, 
swobód lub wszelkich innych prerogatyw, jakich używają teraz, lub na 
przyszłość używać będą najwięcćj uprzywilejowane narody.

Art. III. Poddani Wysokich umawiających się Stron będą mieli pra
wo wolnego rozrządzania, na całój przestrzeni zobopólnych Państw, swojćm 
mieniem i swoją własnością, za pośrednictwem sprzedaży, zamiany, daro
wizny, przez testamenta i wszelkim innym dozwolonym sposobem; w tych 
wszystkich względach będą używali tych samych przywilejów i tśj samćj 
swobody, co i krajowcy; wolno im też będzie przenosić swoje mienie z je 
dnego kraju do drugiego, nie ulegając, w tych przypadkach lub okoliczno
ściach, innym ani wyższym potrąceniom lub opłatom, jak te, które są już 
lub na przyszłość będą ustanowione dla krajowców. W razie śmierci, i je 
żeli sukcesorowie nie znajdują się na miejscu, Konsulowie tego narodu, do 
którego należał zmarły, a pod ich niebytność właściwe władze miejscowe, 
zajmują się tymczasowo zachowaniem pozostałego majątku, tak zupełnie, 
jakby postąpiono w podobnymże razie z majątkiem mieszkańca krajowego, 
dopotąd, póki sukcesor prawny nie przedsięweźmie należytych środków dla 
objęcia spadku. Wszelkie spory o sukcessyą będą rozsądzane aż do osta- 
tnićj instancyi, podług praw i przez sędziów tego kraju, gdzie się spadek 
otworzył.

Art. IV. Poddani Najjaśniejszego Króla Niderlandzkiego, w krajach 
N a jja śn ie jsz e g o  Cesarza  W sz ec h  R o ssy i, będą mieli prawo zajmowania 
się interesami swemi sami, lub powierzenia tychże innym, z własnego wy
boru, osobom, i obierania swoich meklerów, faktorów i ajentów; przytem 
poddani Jego Królewskiej Mości nie będą obowiązani uiszczać żadnej opła
ty lub wynagrodzenia jakiejkolwiek nieobranej przez nich osobie.

Zupełna i nieograniczona swoboda zapewnia się w każdym przypadku 
kupującemu i sprzedającemu, co do układania się pomiędzy sobą i ozna
czania ceny wszelkiego przedmiotu lub towaru, przywiezionego do krajów 
N a jja śn ie jsz e g o  Cesa r z a  W szech  P o ssy j , lub tćż wywożonego ztamtąd; 
wyjąwszy jednak takie interesa, które podług praw i zwyczajów kraju, 
wymagają pośrednictwa szczególnych ajentów.

Poddani N a jja śn ie jsz e g o  Ce s a r z a  W sz ec h  R o ssy i, będą używali 
w krajach Najjaśniejszego Króla Niderlandzkiego tych samych przywilejów 
i pod temiż warunkami.

Art. XVII. Traktat niniejszy obowiązywać będzie przez lat dziesięć, 
licząc od dnia zamiany ratyfikacyi i dalej, aż do upływu dwunastu miesięcy 
po zawiadomieniu przez jednę z Wysokich Stron umawiających się drugiej 
o zamiarze jćj pozbawienia tego traktatu mocy obowiązującój.
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B ) Traktat handlowy i  nawigacyjny zawarty z Wielką 
Brytanią 31 Grudnia (12 Stycznia) 1858/9 r.

(Dz. Pr. T. LII, str. 243).

Art. 1. Między Państwami i wszystkiemi posiadłościami obydwóch 
Wysokich Stron kontraktujących, istnieć ma wzajemna swoboda handlu 
i żeglugi. Poddani każdćj z Wysokich Stron kontraktujących, będą mogli 
z wszelką wolnością i bezpieczeństwem ze statkami swemi i ładunkami, 
wchodzić we wszelkie miejsca, porty i rzeki w Państwach i Posiadłościach 
strony drugiej, dokąd wejście innym cudzoziemcom jest teraz lub na przy
szłość będzie dozwolonćm; i na całej rozległości Państwa i posiadłości 
strony drugićj używać będą, pod względem handlu i żeglugi takich samych 
praw, przywilejów, ulg, prerogatyw i swobód, jakie służą lub służyć będą 
poddanym miejscowym.

Przyczem wszakże rozumie się, że powyższe warunki nie zmieniają 
w niczem praw, postanowień i oddzielnych przepisów co do handlu, prze
mysłu i policyi obowiązujących w obu Państwach, i stosujących się w ogól
ności do wszystkich cudzoziemców.

Art. 10. Jśj Królewska Mość Królowa Wielkiej Brytanii: przyrzeka, 
że w Jej Państwie i posiadłościach, poddani Ce sa b z a  R o s s y js k ie g o , we 
wszystkiem co się tycze handlu i żeglugi, używać będą tych samych przy
wilejów, prerogatyw i ulg, jakie służą obecnie lub na przyszłość przez Jej 
Królewską Mość nadane być mogą poddanym lub obywatelom innego ja
kiegokolwiek kraju; a N a j j a ś n ie j s z y  Cesarz  W szech  R o s s y i , w zamia
rze sprzyjania podniesieniu i rozszerzeniu stosunków handlowych w obu 
Państwach, przyrzeka z swojśj strony, że wszelkie przywileje, prerogatywy 
lub ulgi w handlu i żegludze, jakie są lub będą przez Jeg o  Ce s a r s k ą  Mość 
nadane poddanym lub obywatelom jakiego obcego kraju, będą się rozciągać 
i do poddanych Wielkićj Brytanii.

Art. 11. Poddani każdśj z Wysokich stron kontraktujących, stoso
wnie do praw krajowych, używać będą:

1) Zupełnej swobody, wraz z familiami swemi, do przebywania, podró
żowania, lub przemieszkiwania w jakiejkolwiek części Państwa i po
siadłości strony drugiej.

2) Prawa najmowania i posiadania w miastach i portach domów, maga
zynów, sklepów i gruntów, jakie im będą potrzebne.

3) Prawa prowadzenia handlu swego osobiście lub przez obranych przez 
siebie ajentów, i

4) Nie będą podlegać ani osobiście, ani z posiadanej własności, ani też 
za paszporty, karty pobytu, pozwolenie osiedlenia i z tytułu prowa
dzenia handlu lub przemysłu, żadnym innym lub większym opłatom 
ogólnym lub miejscowym, jako też podatkom i jakiegokolwiekbądź 
rodzaju ciężarom, prócz tych, które są lub będą ustanowione dla 
poddanych miejscowych.
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Art. 12. Mieszkania i magazyny poddanych każdej z Wysokich 
stron kontraktujących w Państwie i posiadłościach strony drugiej, będą 
szanowane, jak również wszelkie należące do nich grunta, zajęte na mie
szkanie lub handel. Jeżeli zajdzie potrzeba odbycia śledztwa lub rewizyi 
w takowych mieszkaniach i na takowych gruntach, lub przejrzenia ksiąg, 
papierów i rachunków, czynność ta będzie mogła być dopełnioną jedynie 
na mocy wyroku lub piśmiennego polecenia sądowego, albo innćj właściwćj 
Władzy.

Poddani każdej z Wysokich Stron kontraktujących, będą mieli wolny 
przystęp do Władz Państwa i posiadłości Strony drugiej, dla obrony lub 
dochodzenia praw swoich. W tym względzie używać oni będą tychże praw 
i przywilejów, jak miejscowi poddani i na równi z nimi, będą mieli prawo 
w sprawach swoich używać adwokatów, plenipotentów lub ajentów, wybra
nych z osób posiadających prawne do tego kwalifikacye.

Art. 13. Poddani każdej z Stron kontraktujących w Państwie i Po
siadłościach Strony drugiej, będą używać zupełnej swobody co do nabywa
nia, posiadania i zbywania wszelkiego rodzaju własności, których nabywa
nie i posiadanie, na mocy praw miejscowych dozwolonóm jest cudzoziem
com, jakiegobądź narodu. Będą mogli nabywać je i rozrządzać niemi 
przez kupno, przedaż, darowiznę, zamianę, intercyzę, testamenta, spadki 
beztestamentowe, lub innym sposobem, na mocy przepisów kraju obowią
zujących wszystkich cudzoziemców. Sukcesorowie i reprezentanci ich praw, 
mogą oddziedziczać takową własność i obejmować ją w posiadanie osobiście 
lub przez działających w ich imieniu ajentów', zarówno z miejscowymi pod
danymi i z zachowaniem obowiązujących formalności prawnych. W razie 
nieobecności sukcesorów i reprezentatów praw zmarłego, z własnością po- 
stąpionem będzie tak, jakby postąpiono z podobną własnością znajdującą 
się w takićm samem położeniu i należącą do miejscowego poddanego.

W żadnym z powyższych wypadków, z szacunku własności nie będą 
ściągane inne albo większe podatki, opłaty lub ciężary, prócz tych, jakie 
uiszczają poddani miejscowi.

W każdym razie poddanym Stron kontraktujących, dozwolony będzie 
swobodny wywóz własności swojej lub jśj wartości, pochodzącej ze sprze
daży, jeżeli ta sprzedaną zostanie bez pociągania ich, z powodu wywozu do 
żadnej opłaty, jako cudzoziemców, i w ogólności do żadnych innych lub 
większych opłat, prócz tych, którym ulegają miejscowi poddani w podo
bnym wypadku.

Art. 14. Poddani każdej z Wysokich Stron kontraktujących, w Pań
stwach i Posiadłościach Strony drugiej, będą wolni od wszelkiej przymuso
wej służby wojskowej, w wojsku lądowem i morskiem, w gwardyi narodowej 
i milicyi. Wolni będą od wszelkiój służby sądowej i obywatelskiej, nie
mniej od wszelkich powinności pieniężnych lub w naturze, ustanawianych 
w zamian służby osobistej; nakoniec od wszelkiej pożyczki przymusowej 
i od wszelkich wojennych dostaw i rekwizycyi.

Z sądowych i obywatelskich obowiązków wyłączają się wszelako 
te, które przywiązane są do nieruchomości posiadanej lub dzierżawionćj;
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a z wojennych dostaw i rekwizycyi, te które mogą, być nałożone na wszyst
kich poddanych kraju, jako właścicieli ziemskich lub dzierżawców.

Art. 18. Poddani i statki Wysp Jońskich, zostających pod protekcyą 
Jej Królewskićj Mości Królowej Wielkiśj Brytanii, w Państwie i posiadło
ściach Ce s a r z a  W sz ec h  R o ssy i, używać będą wszelkich korzyści zape
wnionych niniejszym traktatem poddanym i statkom Angielskim, skoro 
Rząd Wysp Jońskich objawi życzenie zapewnienia tych samych korzyści na 
wyspach swoich poddanym i statkom Rossyjskim; a dla uniknienia nadużyć, 
postanawia się. że każdy statek Joński, życzący sobie korzystać z traktatu 
niniejszego, winien posiadać patent z podpisem Lorda Najwyższego Komi
sarza, lub zastępcy jego.

Art. 20. Wysokie Strony kontraktujące, pragnąc każda w Państwie 
swojem, zapewnić zupełną i skuteczną opiekę wyrobom przemysłu ręko- 
dzielnego Strony drugiej, przeciw ich podrabianiu, zgodziły się, że w Pań
stwach Stron kontraktujących, surowo będzie zakazane i ścigane każde 
podstępne naśladowanie lub fałszowanie fabrycznych i rękodzielniczych 
znaków początkowo położonych w dobrćj wierze (bona fide), na towarach 
i wyrobach Strony drugićj, jako cechy ich pochodzenia i dobroci. Jśj Kró
lewska Mość obowiązuje się przełożyć Parlamentowi swemu takie środki, 
któreby postawiły Jćj Królewską Mość w możności zupełnego dopełnienia 
warunku objętego niniejszym artykułem.

Deklaracya w przedmiocie niniejszego artykułu, wymieniona 
między Rossyą i Wielką Brytanią 29 Czerwca (11 Lipca) 1871 r., 
zamieszczona jest w D o d a t k u  XIII pod literą a.

Art. 21. Wysokie Strony kontraktujące zastrzegają sobie w czasie 
późniejszym ułożenie oddzielnej konwencyi, dla zapewnienia wzajemnej 
opieki w Państwach swoich, co do prawa własności literackiej i artystycznój.

Art. 22. Niniejszy traktat handlu i żeglugi, będzie obowiązywał 
przez lat dziesięć, licząc od daty wymiany ratyfikacyi, a po upływie tego 
terminu, w ciągu dwunastu miesięcy, od chwili, gdy jedna z Wysokich 
Stron traktujących zawiadomi drugą, że życzy sobie rozwiązania traktatu; 
każda z Stron kontraktujących zastrzega sobie prawo uczynić to wypowie
dzenie Stronie drugiej po upływie pierwszych lat dziewięciu, lub w każdym 
czasie później.

E j TraTitat handlowy i  nawigacyjny zawarty z Austryą  
2 (1ĄJ Września 1860 r.

(Dz. Pr. T. LYIII, str. 7).

Art. 1. Między posiadłościami obudwóch Wysokich Stron kontraktu
jących, istnieć ma wzajemna swoboda żeglugi i handlu dla ich statków

2
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i poddanych we wszystkich portach, tak obecnie odwiedzanych, jako tóź 
w przyszłości dla żeglugi zagranicznej morskiej otworzyć się mogących.

Art. 3. Stosownie do zastrzeżonej w art. 1-m wzajemnej swobody 
handlu, dozwolonem będzie poddanym obydwóch Wysokich Stron kontra
ktujących w portach obudwóch Państw prowadzenie handlu przywozowego, 
wywozowego i tranzytowego, używanie w tym względzie w całćj rozciągło
ści praw miejscowym służących i uleganie tymże samym przepisom.

Przyczem wszakże rozumie się, że powyższe warunki nie zmieniają 
w niczćm praw, postauowień i oddzielnych przepisów co do handlu, prze
mysłu i policyi, obowiązujących w obu Państwach i stosujących się do 
cudzoziemców bardziej przychylnego narodu.

Art. 18. Poddanym każdej z Stron kontraktujących, stosownie do 
praw krajowych, służyć ma:

1) Zupełna swoboda przybywania wraz z familiami swemi, podróżo
wania lub przemieszkiwania w którejkolwiek części Mocarstwa i posiadłości 
Strony drugiej.

2) Prawo najmowania w miastach i portach, domów, magazynów, 
sklepów i gruntów, jakich potrzebować będą, lub też posiadanie takowych.

3) Prawo prowadzenia handlu swego osobiście, lub przez obranych 
przez siebie ajentów; nakoniec:

4) Nie będą podlegać ani osobiście, ani z posiadanćj własności, ani 
tćż za paszporty, karty pobytu, pozwolenie osiedlenia, i z tytułu prowadze
nia handlu lub przemysłu, żadnym innym lub większym opłatom, ogólnym 
lub miejscowym, jako też podatkom i jakiegokolwiekbądź rodzaju ciężarom, 
prócz tych, które są lub będą ustanowione dla poddanych miejscowych.

Przyczem rozumie się, że ograniczenia ustanowione dla Starozakon- 
nych w jednym Mocarstwie Wysokich Stron kontraktujących, również sto
sować się mają do poddanych tegoż wyznania Strony drugiej.

Art. 14. Poddani każdśj z Wysokich Stron kontraktujących, tru 
dniący się handlem w posiadłościach Strony drugiej, lub przybywający dla 
załatwienia innych interesów, korzystać będą z tegoż bezpieczeństwa i ta- 
kiejże opieki, co i poddani miejscowi, pod warunkiem wszakże ulegania pra
wom i przepisom w miejscu obowiązującym. Władze właściwe nie będą 
im tamowały rozrządzenia według własnej woli swoją własnością, bez na
ruszenia wszakże praw i legalnych żądań, jakie mogą być wnoszone prze
ciwko tymże przez osoby trzecie, lub ich względem skarbu zobowiązań, jak 
również ograniczeń co do posiadania nieruchomości prawem krajowym 
zastrzeżonych.

Art. 15. Poddani każdej z Wysokich Stron kontraktujących, w Pań
stwach i posiadłościach Strony drugiój, będą wolni od wszelkiej przymu
szonej służby wojskowej, w wojsku lądowem i morskiem, w gwardyi naro
dowej lub milicyi. Również wolni będą od wszelkiej służby sądowćj i oby
watelskiej, niemniej od wszelkich powinności pieniężnych lub w naturze, 
ustanowionych w zamian służby osobistej; nakoniec od wszelkiej pożyczki 
przymusowej i od wszelkich wojennych dostaw i rekwizycyi. Z sądowych
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i obywatelskich obowiązków wyłączają się wszelako te, które przywiązane 
są do nieruchomości posiadanej lub dzierżawionej, z wojennych zaś dostaw 
i rekwizycyi, te które mogą być nałożone na wszystkich poddanych kraju, 
jako właścicieli ziemskich lub dzierżawców.

Art. 19. W razie śmierci poddanego Rossyjskiego w Austryi, lub 
Austryackiego w Rossyi, wszędzie gdzie tylko Konsul, Vice-Konsul lub 
Ajent Konsularny, a w razie nieobecności tychże Ajent dyplomatyczny 
ziomka zmarłego, z powodu bliskiego swego zamieszkania, będzie mógł mieć 
udział w rozporządzeniach przy spisaniu inwentarza ruchomości w spadku 
pozostałej i zabezpieczeniu tejże, władze miejscowe dopełnić mają wszyst
kich tych formalności, łącznie z tymże Ajentem konsularnym lub dyploma
tycznym, który oprócz pieczęci władzy miejscowej, wyciśnie jeszcze pie
częć Konsulatu lub Poselstwa i łącznie z tąż Władzą przedsięweźmie wszel
kie środki, celem zapewnienia korzyści spadkobierców. Jednakże rucho
mości spadkowe mogą być oddane w rozporządzenie Ajenta konsularnego 
lub dyplomatycznego, biorącego udział przy wyż rzeczonych formalnościach, 
lecz tylko na zasadzie wydanych przez osoby do spadku prawo mających 
plenipotencyi lub z mocy pełnomocnictwa jeneralnego lub specyalnego 
w tym celu od Rządu udzielonego. Przyczóm wszakże rozumie się, iż rze
czone wydanie nastąpić może za poprzedniem strąceniem wszelkich opłat, 
jakie w kraju, gdzie się odkrył spadek należeć mogą.

Rozp. K. R . S. 29 Czenvca f i l  Lipca) 1872 r. N. 4319
(Eocz. Sądowy 1873 r. str. 254).

Kancelarya Namiestnika Królestwa zawiadomiła, że w myśl art. 
19-go traktatu handlowego i nawigacyjnego, między Rossyą i Austryą, 
w d. 2 (14) Września 1860 r. zawartego (dz. praw t. 58), austryacko- 
węgiersai konsul jeneralny w War szawie, otrzymał od swego rządu 
jeneralne pełnomocnictwo, do odbierania spadków, jakie pozostają się 
po zmarłych w kraju tutejszym poddanych austryackich.

W skutku tego, Komisya Rządowa Sprawiedliwości wzywa try
bunał cywilny, aby nieodmawiał rzeczonemu konsulowi, wydawania 
spadków, o których mowa, przy zastosowaniu się jednak do zastrze
żeń powołanym artykułem traktatu objętych.
Jeżeli spadek składać się będzie w części lub całkowicie z dóbr nie

ruchomych, których posiadanie, z mocy prawa miejscowego, odziedziczają
cemu rzeczony spadek jest wzbronione, w takim wypadku, osobom w tym 
spadku udział mającym, naznacza się przez obie Strony dostateczny, stoso
wnie do okoliczności termin do sprzedaży tych dóbr, o ile być może korzy
stniej szćj.

Celem skuteczniejszego zapewnienia wykonaira poprzedzających prze
pisów, władze miejscowe obowiązane będą niezwłocznie zawiadamiać ajen
tów konsularnych lub dyplomatycznych o każdym wypadku śmierci podda
nych każdego respective Państwa.

Art. 21. Postanawia się również:
1) Że traktat niniejszy handlu i żeglugi w niczem nie narusza wza

jemnych obowiązków, wypływających z traktatów poprzednio między Ros-
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syą i Austryą zawartych, jak również deklaracyi między obydwoma Mocar 
stwami w dniu 18 (30) Marca i 25 Marca (6 Kwietnia) 1859 roku wymie
nionych, w przedmiocie służby peryodycznśj statków parowych Rossyj- 
skich i Austryackich.

2) Że traktat niniejszy ma moc obowiązującą w Królestwie Dolskiem 
i w Wielkiem Księstwie Finlandzkiem, jako stanowiących nierozdzielne czę
ści Cesarstwa Rossyjskiego, o ile tychże dotyczóć może i że Postanowienia 
w poprzedzających artykułach objęte, mają stosować się do wszystkich 
statków żeglujących pod flagą Rossyjską bez wszelkićj różnicy pomiędzy 
właściwie flotą kupiecką Rossyjską, i statkami należącemi do Wielkiego 
Księstwa Finlandzkiego.

Art. 22. Niniejszy traktat handlu i żeglugi mieć będzie moc obowią
zującą przez lat ośm, licząc od dnia wymiany ratyfikacyi, a po upływie tego 
terminu w ciągu dwunastu miesięcy, od chwili, gdy jedna z Wysokich Stron 
kontraktujących zawiadomi drugą, że życzy sobie rozwiązania traktatu; każda 
z Stron kontraktujących zastrzega sobie prawo uczynić to wypowiedzenie 
Stronie drugiej po upływie pierwszych lat siedmiu; Strony umówiły się, że 
po upływie dwunastu miesięcy, od daty wypowiedzenia, niniejszy traktat 
i wszystkie postanowienia tymże objęte, nadal Strony kontraktujące obo
wiązywać nie będą.

F) Ukaz Jego Cesarskiej Mości do Rządzącego Senatu z dnia 
3 Maja 1861 roku, co do zastosowania art. 1-go traktatu handlo
wego i  nawigacyjnego na dniu 2 (11) Czerwca 1857 r., z Fran- 
cyą zawartego, do poddanych Pańsko Niemieckich, należących do 

związku celnego (Z o llv ere in ).

(Dz. Pr. T. LYIII, str. 227).

N a jja ś n ie js z y  Pa n  na przedstawienie Ministra Spraw Zagranicznych, 
w dniu 21 Lutego 1861 r. N a j w y ż e j  rozkazać raczył: zastosować u nas 
do poddanych Państw Niemieckich, należących do Związku Celnego (Zollve
rein), z zastrzeżeniem zupełnej wzajemności dla poddanych Rossyjskich, 
zamieszkałych w tychże Państwach, artykuł 1-szy traktatu handlowego 
i nawigacyjnego, zawartego z Francyą w d. 2 (14) Czerwca 1857 roku *).

*) W art. 1 m traktatu handlowego i nawigacyjnego, zawartego 
z Francyą 2 (14) Czerwca 1857 r. postanowiono co następuje:

„Statki i poddani obu Wysokich Stron układających się, używać będą 
wzajemnie zupełnój swobody handlu i żeglugi we wszystkich tych portach 
ich respective posiadłości, do których dozwolonem jest obecnie, lub na przy
szłość dozwolonem zostanie, wpływać statkom, któregokolwiekbądź narodu 
obcego.

Rossyanom we Francyi, a Francuzom w Rossyi, ma służyć zupełna, 
swoboda przybywania, podróżowania lub przemieszkiwania, dla załatwiania
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swych interesów, w którejkolwiek prowincyi posiadłości respective, i w skut
ku tego, korzystać oni będą. tak co do swych osób, jak i mienia, z takiejże 
opieki i z tegoż bezpieczeństwa, co i poddani miejscowi.

Służy im prawo najmowania w miastach i portach: domów, magazy
nów, sklepów i gruntów, jakich potrzebować będą., lub też posiadania tako
wych, ulegają, za to, takim tylko ogólnym lub miejscowym opłatom, podat
kom lub ciężarom, jakie ponoszą, lub na przyszłość ponosić będą poddani 
miejscowi.

Również pod względem handlu i przemysłu, korzystać oni będą ze 
wszystkich przywilejów i ulg, jakie obecnie udzielone są lub na przyszłość 
udzielone zostaną poddanym miejscowym.

Ma się atoli przytem rozumieć, że warunki powyższe nie mogą zmie
niać w czemkolwiek szczególnych praw, przepisów i prawideł dotyczących 
handlu, przemysłu i policyi, w obu Państwach obowiązujących i stosujących 
się do wszystkich bez wyjątku cudzoziemców“.

Gj Traktat o handlu i  iegludze zawarty z Turcyą 
22 Stycznia (3  ImtegoJ 1862 r.

(Dz. Pr. T. LXI, str. 85).

Art. 1. Wszystkie prawa, przywileje i ulgi, zawarowane dla Rossyj- 
skich poddanych i statków w Turcyi poprzedniemi traktatami, pozostają 
w swej mocy, z wyjątkiem tych artykułów pomienionych traktatów, które 
ulegają zmianie na mocy niniejszego traktatu.

Nadto, Prześwietna Porta obiecuje i zapewnia poddanym, statkom, 
handlowi i żegludze Rossyi wszystkie prawa, przywileje i ulgi, jakie dotąd 
nadaje albo w przyszłości nadać może poddanym, statkom, handlowi lub 
żegludze jakiegobądź innego obcego Państwa, albo na używanie których 
może zezwolić.

Art. 2. Każdy kupiec i poddany Rossyjski mocen jest kupować, 
osobiście lub przez swoich plenipotentów we wszystkich częściach i posia
dłościach Ottomańskiego Cesarstwa (tak do wywozu jak i na handel we
wnątrz Państwa) wszelkie towary, bez żadnego wyłączenia; pochodzące 
z gruntu i przemysłu Ottomańskiego Cesarstwa i posiadłości, od których 
towarów nie będą pobierane, oprócz opłat celnych, w następnych artyku
łach wyrażonych, żadne opłaty ani cła znane pod nazwą teskere, mururie, 
albo jakiebądź inne; Prześwietna Porta zobowiązuje się formalnie niedopu- 
szczać więcćj monopolów bądź na produkta gruntu, bądź na inne jakiekol
wiek przedmiota, ani bez wyłącznych pozwoleń, wydawanych przez Władze 
prowincyonalne, do zakupywania lub sprzedaży jakiegobądź towaru, albo 
przewożenia tegoż z jednego miejsca na drugie. Każdy ze strony Paszów, 
Mutesaryfów, Kajmakanów albo Mudyrów, przymus poddanych N a j j a ś n ie j 
szego  Cesarza  W szech  R o ssy i do przyjęcia podobnych wyłącznych po
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zwoleń, poczytywany będzie za naruszenie traktatów i Prześwietna Porta 
zobowiązuje się pociągać do kary urzędnika, jakiegobądź stopnia, który się 
okaże winnym tego naruszenia i dawać zupełną satysfakcyę poddanym Ros- 
syjskim, za każdą stratę, należycie udowodnioną, jako z tego powodu 
pochodzącą.

Art. 8. Statki Kossyjskie zkądkolwiek idące, gdy wchodzą z ładun
kiem albo balastem do jednego z portów Państwa i posiadłości Najjaśniej
szego Sułtana, nie będą uiszczać ani przy wejściu, ani przy wyjściu, lub też 
podczas swego pobytu, żadnych innych lub większych opłat ładunkowych, 
portowych, przewoźniczych kotwicznych, latarnicznycli, kwarantanowych, 
lub innych jakichbądź, jakiejkolwiek natury i nazwy, pobieranych w imie
niu lub na korzyść Państwa Ottomańskiego, lub jakichbądź urzędników, 
osób prywatnych, stanów albo iustytucyi, nad te jakie są lub będą pobierane 
od statków najbardziej uprzywilejowanych krajów.

Również z poddanymi i kupcami Prześwietnej Porty i jej kupieckiemi 
statkami, odwiedzającemi posiadłości Eossyjskie i prowadzącemi w tako
wych handel, jak niemniój z produktami posiadłości Ottomańskich, będzie 
postępowano w posiadłościach Rossyjskich zupełnie tak samo, jak z podda
nymi, kupcami, statkami i produktami najwięcćj uprzywilejowanych krajów 
obcych, nie uchylając wszakże w niczóm szczególnych praw, ustaw i prze
pisów, obowiązujących w Cesarstwie Rossyjskiem i dotyczących handlu, 
przemysłu i policyi, którym ulegają także cudzoziemcy najbardziej uprzy
wilejowanych krajów.

Art. 18. Samo z siebie wynika, że Rząd N a jja ś n ie js z e g o  Cesa r z a  
W sz ec h  R ossy: nie ma na widoku ani jednym z artykułów niniejszego tra
ktatu zastrzegać cokolwiekbądź więcej nad naturalne i ścisłe znaczenie 
użytych wyrażeń, ani też przeszkadzać w jakikolwiek sposób Rządowi Naj
jaśniejszego Sułtana do wykonywania swoich praw w zakresie administra- 
cyi wewnętrznćj, o ile tylko prawa te nie będą jawnie nadwerężać warun
ków dawniejszych traktatów i prerogatyw, nadawanych mocą niniejszego 
traktatu Rossyjskim poddanym i ich własności.

Art. 19. Niniejszy traktat będzie mieć moc obowiązującą w przecią
gu lat czternastu, licząc od dnia wymiany ratyfikacyi. Na rok przed upły
wem tego terminu, każda z Wysokich umawiających się stron będzie mocna 
oświadczyć drugiśj stronie, że zamierza traktat ten przejrzeć; gdyby takie 
oświadczenie nie nastąpiło, należy rozumieć, że traktat ten pozostanie obo
wiązującym na dalsze siedm lat.

Niniejszy traktat ma być wykonany we wszystkich prowincyach Pań
stwa Ottomańskiego, to jest we wszystkich posiadłościach Najjaśniejszego 
Sułtana, znajdujących się w Europie, Azyi, Egipcie i we wszystkich innych 
częściach Północnej Afryki, należących do Prześwietnej Porty, w Serbii 
i połączonych Księstwach Multan i Wołoszczyzny.
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HJ Traktat handlowy i  nawigacyjny zawarty z Wiochami 
16 (.28J Września 1863 r.

(Dz. Pr. T. L~S.ll, str. 191).

Art. 1. Pomiędzy wszystkiemi posiadłościami obydwóch Wysokich 
umawiających się Stron będzie wzajemna swoboda handlu i żeglugi.

Poddani każdej z obudwóch Wysokich umawiających się Stron będą 
mogli z zupełną swobodą i bezpieczeństwem ze swemi statkami i ładunkami 
wchodzić do portów i rzek w Państwie i posiadłościach drugiej Strony, do któ
rych wejście jest lub w przyszłości będzie dozwolone innym cudzoziemcom.

Poddanym każdćj z obudwóch Wysokich umawiających się Stron ma 
być dozwolonem, z warunkiem stosowania się do obowiązujących w kraju 
przepisów, z zupełną swobodą wjeżdżać, podróżować i przemieszkiwać, wraz 
z rodzinami, w jakiejbądź części Państwa i posiadłości drugićj umawiającej 
się Strony; w jakim celu względem swoich osób i majątków używać mają 
opieki i bezpieczeństwa, na równi z krajowcami.

Będą używać prawa prowadzenia handlu hurtowego i cząstkowego.
Będą mieli prawo wynajmowania w miastach i portach, potrzebnych 

dla nich domów, magazynów, sklepów i gruntów, lub posiadania takowych, 
nie będąc zobowiązani do uiszczania innych opłat, bądź ogólnych, bądź miej
scowych, albo do ponoszenia innych podatków lub ciężarów, oprócz tych, do 
jakich obecnie są, albo na przyszłość mogą być obowiązani krajowcy.

Będą używać prawa przewozu towarów i pieniędzy, tudzież odbierania 
przesyłanych na ich imię towarów, tak z wnętrza kraju jak i z zagranicy, 
nie opłacając innych albo większych ceł nad te jakie opłacają krajowcy.

Będą mogli z zupełną i całkowitą swobodą naznaczać ceny na mająt
ki, towary, lub jakiebądź przedmioty, tak sprowadzane jak i krajowe, bez 
względu, czy takowe będą sprzedawane w kraju, czy wywożone za granicę, 
z zachowaniem jedynie obowiązujących w kraju przepisów prawa.

Będą mocni prowadzić handel osobiście albo przez siebie wybranych 
ajentów, nie będąc obowiązani do opłacania z tego tytułu jakiegobądź wy
nagrodzenia osobom lub stanom uprzywilejowanym.

Nie będą podlegać z osób albo własności, ani za paszporta, świadectwa 
na wolny pobyt albo osiedlenie się, ani z tytułu prowadzonego przez nich 
handlu lub przemysłu, opłatom bądź ogólnym, bądź miejscowym, ani po
datkom z ruchomości lub nieruchomości, lub jakimkolwiekbądź ciężarom, 
nad te, do jakich są albo na przyszłość mogą być obowiązani krajowcy.

Również w przedmiocie handlu, żeglugi i przemysłu, będą używać 
tych wszystkich praw, przywilejów, zwolnień, swobód i wszelkich innych 
korzyści, jakich używają lub używać mogą krajowcy.

Przyczóm wszakże rozumie się, że powyższe warunki nie zmieniają 
w niczem praw, postanowień i przepisów, co do handlu, przemysłu i policyi, 
obowiązujących w obu umawiających się Państwach i stosujących się do 
wszystkich w ogólności cudzoziemców-

Art. 2. Będą szanowane pomieszkania i magazyny poddanych każdćj 
z obudwóch Wysokich umawiających się Stron w Państwie i posiadłościach
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drugiej, niemniej jak i należące do nich grunta, służące bądź do zamieszka
nia, bądź do handlu. W razie potrzeby odbycia rewizyi lub przeglądu 
w tych mieszkaniach lub na tych gruntach, albo tćż przejrzenia lub spraw
dzenia ksiąg, papierów lub rachunków, ten środek może być użyty jedynie 
za wyrokiem prawnym lub na mocy piśmiennego polecenia odpowiednićj 
Władzy Sądowśj lub innej.

Poddani każdej z obudwóch Wysokich umawiających się Stron w Pań
stwie i posiadłościach drugićj Strony będą mieli wolny przystęp do wszyst
kich Władz Sądowych, w celu obrony lub dochodzenia swoich praw. Pod 
tym względem będą używać tychże praw i przywilejów, jakich używają 
krajowi poddani, i narówni z niemi będą mocni używać do wszystkich swo
ich spraw, własnych swoich adwokatów, plenipotentów lub ajentów, ustano
wionych z pomiędzy tych osób, którym na mocy praw kraju wolno jest 
przyjmować na siebie tego rodzaju obowiązki.

Art. S. Poddanym każdej z obudwóch Wysokich umawiających się 
Stron w Państwie i w posiadłościach drugićj Strony pozostawia się zupełna 
wolność nabywania, posiadania i aljenowania wszelkiej własności, którćj 
nabycie lub posiadanie dozwolone jest cudzoziemcom jakiejbądź narodowo
ści. Będą mocni nabywać lub aljenować takową drogą kupna i sprzedaży, 
obdarowania, zamiany, ślubnej intercyzy, testamentów, spadku beztesta- 
mentowego i wszelkiemi innemi drogami, na warunkach, jakie obowiązu
jące przepisy stanowią dla wszystkich w ogólności cudzoziemców. Ich spad
kobiercy lub wstępujący w ich prawa będą mocni takową własność odzie
dziczyć i objąć w posiadanie osobiście lub przez działających w ich imieniu 
ajentów, tym porządkiem i z zachowaniem tychże przepisanych formalności, 
jak i poddani krajowi. W razie nieobecności spadkobierców lub wstępu
jących w prawa, z tą własnością postąpiono będzie w ten sam sposób, jak 
z podobną własnością poddanego krajowego, w podobnych będącego oko
licznościach.

W żadnym z powyższych wypadków, od wartości majątku nie będą 
pobierane inne lub większe podatki, cła lub opłaty aniżeli jakie opłacają 
lub opłacać będą poddani krajowi. W każdym razie poddanym Wysokich 
umawiających się Stron wolno będzie swobodnie wywozić swój majątek, lub 
otrzymane ze sprzedaży takowego pieniądze, nie podlegając opłacie, z po
wodu wywiezienia żadnego szczególnego cła jako cudzoziemcy, ani tćż ja- 
kichbądź innych lub większych ceł, do uiszczania jakich są albo będą obo
wiązani w podobnych wypadkach poddani krajowi.

Art. 4. Poddani każdej z Wysokich Stron umawiających się w Pań
stwach i posiadłościach Strony drugićj, będą wolni od wszelkiej "przymu
sowej służby w wojsku lądowem i morskiem, w gwardyi narodowćj lub 
milicyi. Również wolni będą od wszelkićj służby sądowśj i obywatelskićj, 
niemniej od wszelkich powinności pieniężnych lub w naturze, ustanowionych 
w zamian służby osobistśj, nakoniec od wszelkiej pożyczki przymusowej 
i od wszelkich wojennych dostaw i rekwizycyi.

Z sądowych i obywatelskich obowiązków wyłączają się wszelako te, 
które przywiązane są do nieruchomości posiadanej lub dzierżawionej, z wo
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jennych zaś dostaw i rekwizycyi te, które mogą być nałożone na wszyst
kich poddanych kraju, jako właścicieli ziemskich lub dzierżawców.

Art. 11. Wysokie umawiające się Strony, pragnąc, każda w swojem 
Państwie, dla rękodzielnego przemysłu, zapewnić zupełne i istotne zabez
pieczenie od podstępu, umówiły się, że wszelkie sfałszowanie albo podro • 
bienie, w celu oszustwa w jednym z tych dwóch krajów takich fabrycznych 
i rzemieślniczych znaków, które naprzód w dobrej wierze przyłożone będą 
do towarów, produkowanych w drugim ze wspomnionych krajów, na dowód 
ich pochodzenia i dobroci, będzie surowo zabronione i karane.

Najjaśniejszy Król Włoski zobowiązuje się wezwać swój Parlament 
do postanowienia takich środków, któreby postawiły Jego Królewską Mość 
w możności przestrzegania wykonania w całej rozciągłości warunków w tym 
artykule zawartych.

Art. 12. Papiery procentowe wypuszczone albo poręczone przez 
Rząd Jego Królewskiej Mości Króla Włoskiego i notowane na giełdzie Tu- 
ryńskiej, będą mogły być notowane w urzędowych kurscetlach na giełdach 
Rossyjskich. Nawzajem też papiery procentowe, wypuszczone albo porę
czone przez Rząd Cesa r sk o -R o ssy js k i i notowane w urzędowym kurscetlu 
na giełdzie St. Petersburgskiej, będą mogły być urzędownie notowane 
w kurscetlach giełd Włoskich.

Przepis ten jednak nie dotyczy papierów wypuszczonych z loteryjnemi 
wygranemi albo nagrodami, zapewniających pożyczającemu lub posiadaczo
wi takich papierów procent niższy od 3% od kapitału nominalnego, albo 
od kapitału rzeczywiście wypożyczonego, skoro ten nie dochodzi wysokości 
nominalnego.

Art. 21. Obiedwie Wysokie umawiające się Strony zastrzegają sobie 
ułożenie w następstwie, przez oddzielną konwencyę, środków mających za
pewnić własność literacką i artystyczną w ich respective Państwach.

Art. 23. Niniejszy Traktat handlu i żeglugi mieć będzie moc obo
wiązującą przez lat dziesięć, licząc od dnia wymiany ratyfikacyi, a po upły
wie tego terminu w ciągu dwunastu miesięcy od chwili, gdy jedna z Wyso
kich umawiających się Stron zawiadomi drugą na drodze urzędowej, że 
życzy sobie rozwiązania Traktatu, każda z Stron umawiających się zastrze
ga sobie prawo uczynić to wypowiedzenie Stronie drugiej po upływie pier
wszych lat dziewięciu, lub następnie w każdym czasie.

1) Konwencya o osiedlaniu się i  handlu, zawarta pomiędzy 
Rossyą a Szwajcaryą IŁ (26) Grudnia 1872 r.

(Zbiór praw i rozporz. rządu. 1873 r., str. 1984).

Art. 1. Pomiędzy Cesarstwem Rossyjskiem a Związkiem Szwajcar
skim będzie istniała wzajemna wolność osiedlania się i handlu. Poddanym



D o d a t e k  III. I.

N a jja ś n ie js z e g o  Ce s a r z a  W sz e c h  R o ssy i będzie dozwolone mieszkać 
w każdym kantonie Szwajcarskim, na takich samych warunkach, jak oby
watelom innych kantonów Szwajcarskich; również jak i obywatelom Szwaj
carskim, wolno będzie mieszkać w granicach Cesarstwa Rossyjskiego na 
takich samych warunkach, i z używaniem takich samych praw jak ruscy 
poddani.

Dla tego poddani i obywatele każdej z umawiających się Stron, oraz 
ich rodziny, będą używali prawa wjeżdżania do wszystkich części posiadło
ści drugićj Strony, osiedlania się tam i zamieszkiwania, aby tylko ulegali 
prawom krajowym. Będą oni używali prawa najmowania i zajmowania 
domów i sklepów na mieszkanie i do prowadzenia handlu; zatrudniania się, 
zgodnie z prawami kraju, wszelkiemi profesyami i przemysłem, i prowadze
nia handlu, hurtowego albo detalicznego, wszelkiemi przedmiotami, przez 
prawa dozwolonemi, sami albo za pośrednictwem wybranych, według wła
snego ich uznania meklerów lub ajentów, aby tylko ci meklerzy i ajenci 
osobiście odpowiadali warunkom, ustanowionym do dopuszczania do za
mieszkania w krają. Pod względem miejsca zamieszkania, osiedlenia się, 
paszportów, świadectw na mieszkanie, osiedlenie się i na prowadzenie han
dlu, oraz pod względem dozwolenia zajmowania się swemi profesyami, pro
wadzenia interesów i przemysłu, nie będą obkładani wyższemi powinnościa
mi, ani podlegali uciążliwym warunkom od tych, jakiemi są obłożeni i jakim 
podlegają, albo w przyszłości mogą być obłożeni lub podlegać poddani lub 
obywatele kraju, w którym zamieszkują; i będą pod wszelkiemi temi wzglę
dami, używali wszelkich praw, prerogatyw i wyłączeń, nadanych krajowym 
poddanym lub obywatelom, albo poddanym lub obywatelom kraju najbar
dziej uprzywilejowanego.

Przytem jednakże rozumie się, że przez wyżej wyłuszczone postano
wienia w niczem nie uchyla się działanie szczególnych praw, postanowień 
i przepisów pod względem handlu, przemysłu i policyi, istniejących w każ- 
dćm z umawiających się Państw i stosujących się do wszystkich cudzo
ziemców w ogóle.

Art. 2. Poddani albo obywatele jednego z umawiających się Państw, 
mieszkający lub osiedleni w granicach drugiego, w razie ich życzenia po
wrotu do ojczyzny lub wysłania ich tam za wyrokiem Sądowym, albo za 
rozporządzeniem policyi, prawnie zapadłem, i wprowadzanym w wykonanie, 
lub też na zasadzie praw o żebractwie i porządku policyjnym, będą w każ
dym czasie i we wszelkich okolicznościach przyjmowani na powrót, również 
jak ich rodziny do kraju, do którego należą pod względem pochodzenia, 
i w którym według obowiązujących przepisów, zachowali swe prawa.

Art. 3. Poddanym i obywatelom, każdej z Wysokich Stron umawia
jących się w posiadłościach drugićj Strony, będzie pozostawiony wolny do
stęp do instytucyi Sądowych dla obrony swych praw. Pod tym względem 
będą używali, takich samych praw i prerogatyw, jak i krajowi poddani lub 
obywatele i podobnie jak tym ostatnim, wolno im będzie używać we wszyst
kich sprawach własnych swych adwokatów, pełnomocników albo upowa
żnionych, wybranych z liczby osób, którym przez prawa kraju dozwolone 
jest podejmowanie się takich zatrudnień.
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Art. 4. Poddanym i obywatelom każdej z obudwóch Wysokich Stron 
umawiających się w posiadłościach drugiej Strony, będzie pozostawiona 
zupełna wolność, nabywania, posiadania i aljenowania wszelkiego rodzaju 
własności, nabywanie lub posiadanie której według praw kraju, dozwolone 
jest cudzoziemcom, jakiegokolwiekbądź narodu. Będą mogli nabywać alje- 
nować takową za pomocą kupna, sprzedaży, darowizny, zamiany, intercyzy 
przedślubnej, testamentów, spadku bez testamentu, i wszelkiemi innemi 
sposobami, na tych samych warunkach, jakie przez obowiązujące kraju 
prawa są postanowione, dla wszystkich w ogóle cudzoziemców.

Spadkobiercy lub dziedzice ich praw będą mogli własność taką dzie
dziczyć i obejmować w posiadanie, osobiście albo przez działających w ich 
imieniu ajentów, taką samą drogą, i z zachowaniem takich samych praw
nych formalności, jak i krajowi poddani lub obywatele. W razie nieobe
cności spadkobierców lub dziedziców praw, z taką własnością będzie postę
powano, w taki sam sposób, jak z podobną własnością należącą do krajo
wego poddanego lub obywatela, i znajdującą się w takich samych okoli
cznościach.

W żadnym z wyżej przytoczonych wypadków nie będą pobierane, od 
wartości majątku inne lub cięższe podatki, powinności lub opłaty, od tych 
jakie pobierają się od krajowych poddanych lub obywateli.

Żaden podatek od spadku nie będzie pobierany w Szwajcaryi od ru 
skiego poddanego, mieszkającego w niej bez prawnego osiedlenia się, ani 
w Cesarstwie Rossyjskiem od poddanego Szwajcarskiego, w taki sam sposób 
w nićm mieszkającego, od kapitałów dostających się im drogą spadku, 
i znajdujących się w ich ojczyźnie.

We wszelkich wypadkach poddanym i obywatelom obudwóch Wyso
kich Stron umawiających się, będzie dozwolone wywozić swe majątki, a mia
nowicie poddanym Szwajcarskim z posiadłości rossyjskich, a ruskim podda
nym z posiadłości Szwajcarskich, zupełnie swobodnie, bez podlegania przy 
ich wywozie poborowi jakiejbądź szczególnej opłaty, ze względu na ich 
stanowisko cudzoziemca, ani też w ogóle innych lub większych opłat, niż te 
jakie będą obowiązani płacić sami krajowi poddani lub obywatele.

Art. 5. Poddani lub obywatele każdej z Wysokich Stron umawiają
cych się, mieszkający w posiadłościach drugiej, będą wyłączeni od wszelkiej 
obowiązkowój służby wojskowej, tak w wojskach lądowych i na flocie, jak 
i w gwardyi narodowej i pospolitem ruszeniu, również będą wyłączeni od 
wszelkiej powinności w pieniądzach, lub w naturze, nakładanej w zamian 
służby osobistój, oraz wszelkich rekwizycyi wojskowych. Z tego jednakże 
wyłącza się obowiązek udzielania kwatery dla wojsk i żywienie wojsk 
w marszu, według zwyczaju kraju, i wkładany jednakowo na obywateli 
krajowych i cudzoziemców, oraz obowiązki połączone z posiadaniem wła
sności nieruchomej lub dzierżawieniem takowej, i powinności na potrzeby 
wojenne i rekwizycye wojskowe, do udziału w których mogą być powołani 
wszyscy poddani kraju, w charakterze właścicieli lub dzierżawców gruntów.

Art. 6. Ani w czasie pokoju, ani w czasie wojny, w żadnym wypad
ku nie mogą być nakładane na majątki poddanego lub obywatela jednej 
z Wysokich Stron umawiających się w posiadłościach drugiej Strony, ani
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wymagane od nich żadne uciążliwe podatki, opłaty lub powinności; od tych, 
jakiemi majątek ten byłby obłożony, lub jakieby były od niego wymagane, 
gdyby należał do poddanego lub obywatela narodu najbardziej uprzywi
lejowanego.

Przy tern w ogóle rozumie się, że od poddanego lub obywatela, jednej 
z Stron umawiających się, znajdującego się w posiadłościach drugiój Stro
ny, nie będą pobierane ani wymagane, żadne inne albo cięższe podatki lub 
opłaty jakiegokolwiekbądź rodzaju, niż te jakiemi są lub będą obłożeni, 
albo jakie ponoszą lub będą ponosili, poddani lub obywatele najbardziśj 
uprzywilejowanego narodu.

Art. 7. We wsz^stkiem co się tyczć handlu, osiedlenia się i zakładów 
przemysłowych, obie Wysokie umawiające się Strony wzajemnie obiecują 
nie nadawać żadnemu innemu Państwu żadnych prerogatyw, ulg lub swobód, 
któreby nie były również i bezzwłocznie rozciągnięte na obustronnych pod
danych lub obywateli Stron umawiających się, bezpłatnie, jeżeli nadanie 
takowych innemu Państwu nastąpiło bezpłatnie i za takie same lub inne 
równoznaczne wynagrodzenie, oznaczone, za wzajemnem porozumieniem się, 
jeżeli nadanie innemu Państwu było warunkowe.

Art. 12. Obecna konwencya będzie pozostawała w swej mocy i dzia
łaniu w ciągu dziesięciu lat, licząc od dnia wymiany ratyfikacyi.

W razie jeżeli przez żadną z Wysokich Stron umawiających się, na 
rok przed upływem tego dziesięcioletniego terminu nie będzie oznajmione 
o jej zamiarze uchylenia działania niniejszej konwencyi, takowa będzie za
chowywała moc obowiązującą do upływu roku od dnia oznajmienia przez tę 
lub drugą z Wysokich Stron umawiających się o uchyleniu jej działania.

l(j Frotolmł o prawie rusJcich poddanych posiadania własności 
nieruchomej w Turcy i, podpisany w Konstantynopolu 

8 (20) Marca 1873 r.
(Zb. pr. i rozp. rz. 1873 r., str. 1-821).

Postanowienie, nadające cudzoziemcom prawo posiadania nieruchomćj 
własności, wcale nie znosi uświęconych przez traktaty przywilejów, które 
będą po dawnemu zabezpieczały osobistość i majątek ruchomy cudzoziem
ców, którzy nabyli własność nieruchomą.

Ponieważ używanie tego prawa posiadania własności nieruchomćj, 
powinno pobudzać większą niż poprzednią ilość cudzoziemców do osiedlania 
się w posiadłościach Ottomańskich, przeto Rząd Cesarski stawia sobie za 
obowiązek przewidzenie i zapobieżenie trudnościom, które mogą, przy stoso
waniu tego postanowienia, wyniknąć w niektórych miejscowościach. To 
stanowi cel poniższych umów. Ponieważ mieszkanie każdśj osoby, zamie
szkałej na terytoryum Ottomańskiem, używa nietykalności, i nikt nie ma
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prawa wchodzić do niego bez zezwolenia gospodarza, inaczej jak w skutku 
polecenia właściwej władzy i w asystencyi Sądowego albo innego urzędnika, 
mającego sobie nadaną właściwą władzę, przeto i mieszkanie poddanego 
zagranicznego, powinno używać takiej samej nietykalności, na zasadzie tra
ktatów, i służba policyjna nie ma prawa wchodzić do takowego bez udziału 
Konsula lub osoby wydelegowanej przez Konsula, pod którego zwierzchni
ctwem pozostaje pomieniony cudzoziemiec.

Pod mieszkaniem rozumie się dom, w którym mieszka cudzoziemiec 
i ze wszystkiemi jego attynencyami, to jest zabudowaniami, podwórzami, 
ogrodami, i bezpośrednio przylegającemu przestrzeniami ogrodzonemi, nie 
włączając wcale innych części nieruchomości.

W miejscach odległych mnićj niżeli o dziewięć godzin drogi od miejsca 
pobytu Konsula, służba policyjna nie może, jak powiedziano wyżćj wchodzić 
do mieszkania cudzoziemca, bez udziału Konsula. Konsul zaś ze swojćj 
strony obowiązany jest bezzwłocznie okazać pomoc miejscowój władzy, naj
dalej w ciągu sześciu godzin od chwili otrzymania przezeń wiadomości, do 
chwili jego odjazdu lub wysłania delegowanej przez niego osoby, tak aby 
działanie władzy nie mogło być wstrzymanem dłużej nad godzin dwadzie
ścia cztery.

W miejscach odległych więcej niż o dziewięć godzin drogi od miejsca 
pobytu Konsularnego Ajenta, służba policyjna może, na żądanie władz miej
scowych, i w asystencyi trzech członków Rady Starszych Gminy, wejść do 
mieszkania obcego poddanego, i bez udziału ajenta konsularnego, lecz tylko 
w przypadkach ostatecznej konieczności, i dla poszukiwania, lub przeświad
czenia się o przestępstwach zabójstwa, usiłowania zabójstwa, podpalania, 
kradzieży zbrojnej lub gwałtownej, albo w nocnej porze w domu zamieszka
łym, powstania z bronią w ręku, i wyrabiania fałszywej monety, czy przestęp
stwo to będzie popełnione przez obcego, czy tóż przez Ottomańskiego pod
danego, i w mieszkaniu tego cudzoziemca, lub zewnątrz takowego, i w ja- 
kiemkolwiek innem bądź miejscu.

Postanowienia te stosują się tylko do tych części nieruchomości, które 
stanowią mieszkanie w tćm znaczeniu, jakie określone było wyżej. Po za 
granicami mieszkania, policya używa swej władzy swobodnie, i bez ograni
czenia; lecz w razie aresztowania osoby oskarżonćj o przestępstwo lub prze
kroczenie, jeżeli osoba ta okaże się obcym poddanym, względem niej powin
ny być zachowane wszystkie przynależne jej przywileje.

Urzędnik, któremu poruczona jest taka rewizya mieszkania w wyżćj 
wskazanych wyjątkowych wypadkach, i asystujący mu członkowie Rady 
Starszych, powinni spisać protokuł odbytej rewizyi mieszkania i bezzwło
cznie przedstawić takowy wyższej zwierzchności, którćj podlegają; a ta 
ostatnia powinna także bezzwłocznie sama zakomunikować takowy najbliż
szemu Ajentowi Konsularnemu.

Wysoka Porta ogłosi osobne postanowienie dla określenia sposobu 
działania miejscowój policyi w różnych wyżćj wskazanych przypadkach.

W miejscach odległych więcej niż dziewięć godzin drogi, od miejsca 
pobytu Konsularnego Ajenta, a w których będzie wprowadzone w wykona
nie prawo o wilajetowej organizacyi sądowćj, obcy poddani będą sądzeni, 
bez udziału Konsularnego Deputata, przez sprawującą obowiązki Sędziego
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Pokoju Radę Starszych i Sąd Kazatu, nie tylko w sporach cywilnych nie- 
przenoszących tysiąca piastrów, ale i w sprawach o przekroczenia prawa, 
za które ustanowiona jest kara pieniężna nieprzenosząca pięćset piastrów.

Poddanym obcym we wszystkich wypadkach, nadane będzie prawo po
dawania na wyroki zapadłe, na wyżej wspomnionej drodze skarg apelacyjnych 
do Sądu Sandżak i taka przeniesiona w skutku apellacyi sprawa, powinna 
być roztrząsana i wyrokowana przy udziale Konsula, zgodnie z traktatami.

Pizez podanie skargi apellacyjnej, wykonanie wyroku zawsze powinno 
wstrzymywać się.

We wszystkich wypadkach wykonanie w drodze egzekucyi wyroków 
zapadłych w taki sposób, dokonywa się nie inaczej, jak przy udziale Kon
sula, lub delegowanćj przezeń osoby.

Rząd Cesarski wyda postanowienie, które określi porządek postępo
wania Sądowego, jaki powinien być zachowywany przez obie Strony, przy 
zastosowaniu wyżćj pomienionych postanowień.

Poddanym obcym, w jakiemkolwiek znajdowaliby się miejscu, nadaje 
się prawro podlegauia dobrowolnie Juryzdykcyi Rady Starszych, lub Sądu Ka
zatu, bez udziału Konsula, w takich sporach cywilnych, przedmiot których 
nieprzekracza atrybucyi pomienionych Rad i Sądów, i przytóm z zachowa
niem prawa apellowania do Sądu Sandżak, gdzie sprawa powinna być roz
trząsana i wyrokowana, z udziałem Konsula, lub delegowanćj przezeń osoby.

Zgoda poddanego obcego na podleganie juryzdykcyi sądowćj, jak po
wiedziano wyżćj, bez udziału Konsula, powinna być jednakże oświadczona 
na piśmie i przed rozpoczęciem wszelkich kroków sądowych.

Rozumie się samo przez się, iż wszystkie te ograniczenia nie rozciąga
ją się wcale na te sprawy cywilne, których przedmiotem jest i jakakolwiek- 
bądź kwestya, o własności nieruchomćj; takie sprawy roztrząsają się i wy
rokują drogą ustanowioną przez prawo.

Cudzoziemcom sądzonym w sądach Ottomańskich, również jak i pod
danym Ottomańskim, powinny być zapewniane we wszystkich sprawach 
prawo obrony i jawność sądu.

Wyżćj wy łuszczone postanowienia będą pozostawały w swćj mocy, aż 
do przejrzenia traktatów, co do którego to przejrzenia, Wysoka Porta za
strzega sobie możność umówienia się następnie z przyjaznemi mocarstwami.

L) Traktat handlu i  żeglugi, zawarty pomiędzy Rossyą a Francyą 
20 Marca (1 Kwietnia) 1874 r.

(Zbiór praw i rozp. rządu 1874 r., str. 1087).

Art. 1. Statki i poddani Stron umawiających się będą wzajemnie 
używali całkowitćj i zupełnćj wolności handlu i żeglugi we wszystkich mia
stach, portach, rzekach i innych miejscowościach obudwóch Państw i ich 
posiadłości, dostęp do których obecnie jest dozwolony, lub w przyszłości bę
dzie upoważniony dla poddanych i statków wszelkiego innego obcego narodu.
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Rossyanom we Francyi i francuzom w Rossyi wzajemnie nadaje się, 
pod warunkiem zachowania praw kraju, zupełna wolność wjeżdżania, prze
jeżdżania, przebywania w jakiej kolwiekbądź części terytoryum i posiadłości 
obudwóch Państw, albo zatrudniania się swemi interesami, przyczem będą 
korzystali tak z osobistćj, jak i co do swego mienia obrony i zabezpieczenia 
na równi z poddanymi miejscowymi.

Mogą oni na całej przestrzeni obudwóch Państw zajmować się prze
mysłem i prowadzić handel, tak hurtowny, jak i detaliczny, najmować na 
swoje potrzeby domy, magazyny, sklepy i grunta, lub posiadać takowe, nie 
podlegając ani osobiście, ani co do swego mienia, ani co do prowadzenia 
przez nich handlu lub przemysłu innej, ani większej opłacie, ogólnej lub 
miejscowej, oraz innym lub większym podatkom i powinnościom jakiegokol- 
wiekbądź rodzaju od tych, jakie obecnie są ustanowione dla poddanych 
miejscowych.

Przytśm rozumie się jednakże, że przez wyżej wyłuszczone postano
wienie w niczem nie uchyla się działanie praw, ustaw i szczególnych posta
nowień w przedmiocie handlu, przemysłu i policyi, obowiązujących w każ- 
dem z umawiających się Państw i stosowanych do wszystkich cudzoziem
ców w ogóle.

Art. 2. Rossyanie we Francyi i francuzi w Rossyi, będą wzajemnie 
korzystali z swobodnego dostępu do władz sądowych, stosownie do praw 
kraju, tak dla poszukiwania, jak i dla obrony swych praw we wszystkich 
ustanowionych instancyach sądu. Mogą posyłać za siebie do wszystkich 
instancyi adwokatów i pełnomocników wszelkiego rodzaju dopuszczanych 
przez prawa kraju i będą pod tym względem używali wszelkich praw i przy
wilejów, jakie są nadane poddanym miejscowym.

Art. 3. Rossyanie we Francyi i francuzi w Rossyi, mogą zupełnie 
swobodnie nabywać, mieć w posiadaniu, aljenowrać na całej przestrzeni tery
toryum i posiadłości obudwóch Państw wszelkiego rodzaju własność naby
wanie lub posiadanie, którój dozwolone jest obecnie lub będzie dozwolone 
w przyszłości przez prawa poddanym jakiegokolwiekbądź innego obcego 
narodu.

Co do pomienionych nabyć, oraz co do aljenacyi drogą sprzedaży, da • 
rowizny, zamiany, intercyzy ślubnśj, testamentu lub innego jakiego sposobu, 
podlegają zachowaniu tych właściwie warunków, jakie obecnie są ustano
wione dla poddanych wszelkiego innego obcego narodu, nie podlegając przy- 
tem płaceniu opłat, podatków lub poborów, pod jakąkolwiekbądź nazwą 
innych lub znaczniejszych od tych, jakie obecnie są ustanowione lub w przy
szłości będą ustanowione dla poddanych miejscowych.

Również dozwala się im swobodnie wywozić summy ze sprzedaży 
ich własności i w ogóle należący do nich majątek, nie podlegając w cha
rakterze cudzoziemców za pomieniony wywóz płaceniu innych lub zna
czniejszych opłat od tych, jakim w podobnych okolicznościach podlegaliby 
miejscowi poddani.

Art. 4. Rossyanie we Francyi i francuzi w Rossyi, wzajemnie wyłą
czają się od wszelkićj służby osobistćj, tak w lądowych i morskich wojskach,
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jak i gwardyi narodowej i pospolitśm ruszeniu, oraz c d wszelkich w zamian 
służby osobistej powinności w pieniądzach lub w naturze, od wszelkiej po
życzki przymusowej i od wszelkich wojennych powinności i rekwizycyi.

Wyłączają się jednakże z tego powinności, połączone z posiadaniem 
na jakiejkolwiekbądź zasadzie majątku nieruchomego, oraz wojenne powin
ności i rekwizycye, do odbywania których mogą być powołani wszyscy 
poddani miejscowi, w charakterze właścicieli ziemskich lub dzierżawców.

Również nie będą przymuszani do sprawowania jakichkolwiekbądź 
obowiązków i urzędów w służbie sądowej lub miejskićj gminnój.

Art. 19. Wszelkie podrabianie w jednem z dwóch umawiających się 
Państw cech fabrycznych lub handlowych, nakładanych w drugiem z pomie- 
nionych Państw, na niektóre towary, dla oznaczenia miejsca ich wyrobu 
i gatunku, oraz wszelkie wystawione na sprzedaż lub puszczenie w obieg 
płodów z ruskiemi lub francuzkiemi cechami fabrycznemi lub handlowemi, 
podrobionemi w jakiemkolwiekbądź obcem Państwie, zabrania się w grani
cach obudwóch umawiających się Państw i naraża winnych na kary ozna
czone w obowiązujących w kraju prawach.

Poszkodowany z powodu wymienionych w niniejszym artykule czynów 
przeciw prawu, ma prawo wytoczyć przed władzami sądowemi i według 
praw kraju, gdzie te czyny zostają wykryte, akcyę o wynagrodzenie za 
szkody i stracone korzyści.

Poddani jednego z umawiających się Państw, pragnący zabezpieczyć 
w drugićm Państwie prawo własności do swych cech fabrycznych lub han
dlowych, obowiązani są deklarować takowe cechy francuzkie w St-Peters- 
burgu, w Departamencie Handlu i Rękodzieł, zaś cechy ruskie w Paryżu, 
w Kancellaryi Sądu Handlowego Departamentu Sekwany.

W razie wątpliwości lub sporu, za fabryczne lub handlowe cechy, do 
których stosuje się niniejszy artykuł, powinny być uważane, które w każ- 
dem z dwóch umawiających się Państw, stosownie do obowiązujących w nich 
praw, uznają się za prawnie należące do fabrykantów i handlarzy, cech 
tych używających.

Art. 20. Traktat niniejszy będzie pozostawał w swej mocy do 10-go 
Sierpnia 1877 r. W razie, jeżeli żadna z Wysokich Stron umawiających 
się nie oznajmi na dwanaście miesięcy przed pomienionym terminem życze
nia ustania jego działania, będzie zachowywał moc obowiązującą do upływu 
jednego roku od dnia, kiedy jedna lub druga z Wysokich Stron umawiają
cych się oznajmi życzenie ustania jego działania.

Ł) Traktat handlu i  żeglugi między Mossyą i JRzeczp. Teru 
4 (.16J Maja 1874 r.

(Zbiór praw i rozp. rządu 1875 r., str 540).

Art. 2. Statki i poddani Wysokich Stron umawiających się, będą 
wzajemnie korzystały z eałkowitćj i zupełnej wolności handlu i żeglugi we
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wszystkich miejscach w obudwóch Państwach i ich posiadłościach, dostęp 
do których obecnie jest dozwolony i w przyszłości może być dozwolony pod
danym i statkom wszelkiego innego obcego narodu.

Rossyanom w Peru, a peruwianom w Rossyi będzie wzajemnie nada
na, jedynie pod warunkiem podlegania prawom kraju, zupełna wolność 
wjazdu, przejazdów lub pobytu w jakiej kol wiekbądź części obustronnych 
terytoryów i posiadłości, dla zajmowania się swemi interesami, a dla tego, 
tak osobiście, jak i pod względem swych majątków, będą korzystali z takiej 
samój obrony i bezpieczeństwa, jak i krajowi poddani.

Będą oni korzystali na całej przestrzeni obudwóch Państw, z prawa 
prowadzenia profesyi i handlu, tak hurtownego, jak i cząstkowego, najmo
wania potrzebnych im domów, magazynów, sklepów lub gruntów, albo po
siadania takowych, nie podlegając ani osobiście, ani pod względem swoich 
majątków, ani też ze względu na prowadzone handel lub profesye, innym 
ani cięższym opłatom ogólnym lub miejscowym, ani też innym lub cięższym 
jakiegokol wiekbądź rodzaju podatkom, powinnościom lub ograniczeniom, 
niż jakie są obecnie ustanowione, lub mogą być w przyszłości ustanowione 
względem poddanych krajowych.

Przy wszystkich swych kupnach, jak również i przy wszystkich swych 
sprzedażach, będzie im wolno określać i oznaczać cenę rzeczy, towarów 
i wszelkich przedmiotów, tak sprowadzanych, jak i krajowych, bez różnicy, 
czy takowe będą sprzedawali w kraju, czy przeznaczali do wywozu.

Z takićj samój wolności będą korzystali pod względem prawa osobi
stego prowadzenia swych spraw i podawania do komór własnych deklara- 
cyi, lub wyznaczania za siebie pełnomocników, faktorów, ajentów, komisan
tów łub tłómaczy, według własnego swego wyboru, z zastrzeżeniem tylko, 
aby wybierane przez nich osoby, według praw kraju miały prawo podejmo
wać się zatrudnień tego rodzaju.

Przytćm rozumie się jednakże, że przez wyżój wyłuszczone postano
wienia, w niczóm nie uchyla się działanie szczególnych praw, postanowień 
i przepisów w przedmiocie handlu, profesyi, postępowania na komorach 
i policyi, obowiązujących w każdćm z umawiających się Państw i stosują
cych się do wszystkich cudzoziemców w ogóle.

Art. 4. Rossyanie w Peru, a per u wianie w Rossyi będą wzajemnie 
korzystali z wolnego dostępu do władz sądowych, z warunkiem stosowania 
się do praw kraju, tak dla poszukiwania jak i dla obrony swych praw, we 
wszystkich ustanowionych przez prawo instancyach sądowych. Będą mieli 
prawo używania we wszystkich instancyach adwokatów, patronów i pełno
mocników wszelkiego stopnia, dopuszczonych przez prawa kraju i będą pod 
tym względem korzystali z tych samych praw i przywilejów, jakie są nada
ne, albo w w przyszłości będą nadane poddanym krajowym.

Art. 5. Rossyanie w Peru, a peruwianie w Rossyi będą korzystali 
z zupełnej wolności nabywania, posiadania i aljenowania na całój przestrze
ni obustronnych terytoryów i posiadłości wszelkiego rodzaju nieruchomości, 
nabywanie lub posiadanie których według praw kraju, obecnie dozwala się 
lub w przyszłości będzie dozwolone poddanym jakiegolwiekbądź innego 
obcego narodu.

3
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Będą, mieli prawo takowe nabywać i rozporządzać niemi za pomocą 
sprzedaży, darowizny, zamiany, intercyz ślubnych, testamentów lub jakich- 
kolwiekbądź innych sposobów, na takich samych warunkach, jakie obecnie 
są ustanowione, lub w przyszłości mogą być ustanowione dla poddanych 
jakiegokolwiekbądź innego obcego narodu, nie będąc obkładani żadnemi 
innemi lub większemi opłatami, podatkami lub składkami, pod jakąkol- 
wiekbądź nazwą, niż te, jakie są obecnie ustanowione, albo w przyszłości 
będą ustanowione od poddanych krajowych.

Również będzie im wolno wywozić uzyskane ze sprzedaży tych nieru
chomości summy i wszelki swój majątek w ogóle, nie będąc obowiązani 
z powodu takiego wywozu płacenia z tytułu cudzoziemców, jakichkolwiek 
innych lub znaczniejszych opłat, niż te, jakie przypadłoby płacić w podo
bnych okolicznościach poddanym krajowym.

Art. 6. Rossyanie w Peru, a peruwianie w Rosyi będą obustronnie 
wyłączeni od wszelkiej służby osobistej, tak w wojsku lądowem i na flocie, 
jak i w gwardyi narodowej i pospolitych ruszeniach, oraz od wszelkich po
winności w pieniądzach lub w naturze, mających zastępować osobistą służbę, 
od wszelkich pożyczek przymusowych i wszelkich powinności na potrzeby 
wojny lub rekwizycyi wojennych,

Z tego jednakże wyłączają się powinności, na jakiej kol wiekbądź podsta
wie, połączone z posiadaniem majątku gruntowego, oraz powinności na potrze
by wojenne i rekwizycye wojenne do udziału, w których mogą być powołani 
wszyscy poddani krajowi, w charakterze właścicieli ziemskich lub dzierżawców.

Będą również wolni od wszelkiej powinności i obowiązkowój służby 
w sądownictwie i w zarządzie gminnym.

Art. 21. Niniejszy traktat będzie miał moc obowiązującą w ciągu 
6-ciu lat, poczynając od dnia wymiany ratyfikacyi, po tym zaś terminie 
w ciągu 12 miesięcy każda z Wysokich umawiających się Stron będzie mogła 
drugą stronę zawiadomić o swoim zamiarze ustania dalszego jego trwania.

Przepisy o porządku postępowania przeciwko osobom opuszcza
jącym kraj bez pozwolenia Rządu.

Post. o wprow. w wyk. praw  o urządz. sąd. w Warsz. 
okr. sąd. 1 (13J  Czerwca 1875 r.
art. 53. Do czasu rozstrzygnięcia w drodze prawodawczej kwestyi, 

co do postępowania sądowego na przyszłość w sprawach o samowolne opu-

do art. 17 k. c. p.
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szczenię ojczyzny, sprawy te rozstrzygane będą przez sądy okręgowe, na 
mocy obowiązujących w tym przedmiocie praw.

Ukaz Najwyższy 25 Kwietnia (7  Moja) 1850 r. (Dz. Pr.
T. XLIII, str. 211 i nast).

Zwracając uwagę, iż wielu poddanych N a szy c h  z Królestwa Polskie
go, opuszczając kraj swój potajemnie, lub pozostając za granicą dłużśj nad 
termin w paszporcie zakreślony, trwonią tam swoje fundusze, obarczają 
długami pozostałe po nich majątki, i wyrzekają się tym sposobem wszelkich 
rodzinnych i ojczystych stosunków; zwracając obok tego, iż podobne nadu
życia, w artykułach 340 i 341 Kodeksu Kar głównych i poprawczych, prze
widziane, odwrócić będzie zdolne prawo, dokładnie oznaczające następstwa, 
jakim ulegną osoby, które popełniwszy takowe, nie stawią się na wezwanie 
Rządu, i uchybią przez to obowiązkom winnego dlań posłuszeństwa; na 
przedstawienie N aszeg o  Namiestnika w Królestwie Polskiem postanowili
śmy i stanowiemy:

art. 1. W przypadkach artykułami 340 i 341 Kodeksu przewidzia
nych, właściwy Rząd Gubernialny, a w Warszawie Ober-Policmajster mia
sta, obowiązany jest przedewszystkiem sprawdzić nieobecność osób, o któ
rych powzięto wiadomość, że się samowolnie z kraju wydaliły, lub za granicą 
dłużśj nad czas przez Rząd dozwolony przebywają, tudzież objaśniać wszel
kie towarzyszące wydaleniu się okoliczności, a to przez zarządzenie, za po
średnictwem Władz Administracyjno-Policyjnych, śledztwa, najprzód w miej
scu ich zamieszkania, a następnie w całym kraju. W7 tym celu Władze te mają 
obowiązek wezwać ich przez gazety i dzienniki Gubernialne, do zgłoszenia 
się w najbliższym Urzędzie policyjnym, w ciągu sześciu tygodni.

a) ."Przepisy dodatkowe d. 29 Lutego 1868 r. do Najwyżej 
zatwierdzonego postanowienia 19 (31) Grudnia 1866 roku 
o zarządzie gubernialnym i  powiatowym w guberniach Kró
lestwa Polskiego (D. p . t . l x y u i , str. 27).

art. III. Rozpoznaniu i decyzyi Rządu Gubernialnego, pod pre- 
zydencyą Gubernatora, oprócz spraw wymienionych w art. 34 Ustawy 
o zarządzie gubernialnym i powiatowym, podlegają:

. . . .  2) Wzywanie osób, które samowolnie wydaliły się za 
granicę, pociąganie ich do odpowiedzialności prawnej, a stawiających 
się osiedlanie w miejscu zamieszkania.

b) Por. art. 1 Instrukcyi dla sądów Królestwa, zakomunikowanej 
przy rozporządzeniu Kom. Rz. Sprawiedliwości z d. 17 (29) Stycznia 
1875 r. N. 14290, pomieszczonśj pod art. 5 niniejszego Ukazu.
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c) Post. Kom. TJrz. 13 (25) Października 1867 r. (Dz. p .
T. LXVII, str. 329).

Na przedstawienie Dyrektora Głównego Spraw Wewnętrznych 
z dnia 23 Stycznia r. b. 1867, Komitet Urządzający w rozwinięciu 
N a jw y ż e j  w d. 19 (31) Grudnia 1866 r. zatwierdzonej Ustawy o za
rządzie Gubernialnym i Powiatowym w guberniach Królestwa Pol
skiego, stosownie do N a jw y ż sz e g o  Rozkazu w d, 20 Września r. b. 
zapadłego, postanowił i stanowi:

art. 1. W interesach dotyczących poszukiwania osób i mająt
ków, Rządy Gubernialne Królestwa Polskiego, stosować się mają do 
przepisów w tym względzie ustanowionych dla Rządów Gubernialnych 
Cesarstwa, zawierających się w art. 864 i następnych Tomu II Urzą
dzeń Gubernialnych (wyd. 1857 r.). Na Rządy Gubernialne wkłada 
się przeto obowiązek:

a) aby podległym sobie władzom i osobom zaleciły do wykony
wania przepisy zawarte w art. 871, 872 i 873 tegoż II Tomu Urzą
dzeń Gubernialnych, jako tóż określone w istniejących z obcemi mo
carstwami konwencyach, przepisy co do ujętych dezerterów wojsko
wych tudzież co do poszukiwania poddanych państw obcych; i

b) aby pierwszy oddział Dziennika Gubernialnego, z należące- 
mi do niego dodatkami o poszukiwaniach, niezależnie od rozsyłania 
do podległych każdemu Rządowi Gubernialnych władz i osób, stoso
wnie do art. 875 i 885 Tomu II Urządzeń Gubernialnych, rozsyłały 
do wszystkich Rządów Gubernialnych Cesarstwa i Królestwa, w takiej 
ilości, jaka w każdym z nich jest potrzebną dla rozesłania do wszyst
kich podległych im władz i osób.

Art. 2. Upływ bezskuteczny powyższego terminu, stanowić będzie 
dowód nieobecności kraju poszukiwanych osób. Następnie przeto właściwy 
Rząd Gubernialny, lub Ober-Policmajster, o tych, które po wydaleniu się 
swojśm za granicę pozostawiły jakowe fundusze, doniesie Prokuratorowi 
przy Trybunale Cywilnym, i wezwie go o zajęcie majątku nieobecnego w se- 
kwestr, według prawideł w artykule 18-m przepisanych; o tych zaś, które 
żadnych nie posiadały funduszów, doniesie Prokuratorowi przy Sądzie Kry
minalnym.

Por. § 3 Instrukcyi dla sądów karnych w Królestwie zakommu- 
nikowanćj przy rozporządzeniu K. R. S. z d. 17 (29) Stycznia 1875 r. 
i pomieszczonej pod art. 5 niniejszego Ukazu.

Art. 3. Tak w pierwszym, jak i w drugim przypadku, kommuniko- 
wane być powinny Prokuratorom, wszelkie dowody nieobecności poszuki
wanej osoby stwierdzające.

Art. 4. Władze żądające zajęcia w sekwestr majątku nieobecnój oso
by, powinny zarazem wskazywać gdzie, i jaki pozostał po niój majątek, nie- 
mnićj donosić o każdóm wykryć się następnie mogącym funduszu. Proku
rator zaś przy Trybunale Cywilnym, po zrobieniu z wszystkich wyszczegól
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nionych powyżej dowodów, właściwego użytku, to jest po wyrzeczeniu i za
prowadzeniu przez Trybunał sekwestru, dowody te odeśle Prokuratorowi 
przy Sądzie Kryminalnym, dla dalszego na drodze karnój postąpienia.

Art. 5. Sąd Kryminalny na wniosek Prokuratora i po rozpoznaniu 
przedstawionych przezeń dowodów, naznaczy osobie przebywaj ącój za 
granicą bez pozwolenia Rządu termin do powrotu, równie jak i usprawie
dliwienia powodów, dla których nie wróciła na pierwotne ogłoszenie władzy, 
i takowe ogłosi W Gazecie Rządowej Królestwa *) i  w pięciu pismach peryodyeznych 
wydawanych w Cesarstwie, a mianowicie: St. Petersburgu, Moskwie, Wilnie, Rydze 
i Odessie, w szczególności zaś w tych, które wychodzą w językach: francuzkim, niemiec
kim i polskim.

*) obecnie Dziennik Warszawski.

Postan. Pady Adm. Król. 16 (28J Września 1856 r.
(Dz. Pr. T. L, str. 186).

W wykonaniu N a jw y ż sz e g o  rozkazu przez odezwę Ministra Sekreta
rza Stanu z dnia 30 Marca (11 Kwietnia) r. b. N. 874, objawionego, w przed
miocie zmiany postępowania w sprawach przeciwko osobom bez pozwolenia 
Rządu za granicą przebywającym; pod względem sposobu ogłaszania im 
wezwań do powrotu, artykułem 5-m N a jw y ż sz e g o  postanowienia z dnia 
25 Kwietnia (7 Maja) 1850 roku przepisanego, na przedstawienie Komisyi 
Rządowój Sprawiedliwości, postanowiła i stanowi:

art. 1. Rozporządzenie w artykule 5-m N a jw y ż sz e g o  postanowie
nia z dnia 25 Kwietnia (7 Maja) 1850 roku zawarte, nakazujące: aby we
zwania sądowe do powrotu osób nieprawnie za granicą przebywających za
mieszczane były: W Gazecie Rządowej Królestwa *) i W pięciu pismach peryo- 
dycznych w Cesarstwie wydawanych, ulega zmianie w tóm, iż wezwania ta 
kowe jedynie tylko W Gazecie Rządowej Królestwa *) trzykrotnie, W przerwach 
trzytygodniowych zamieszczane być mają, bez ogłaszania ich w pismach 
peryodyeznych Cesarstwa.

Wezwania poprzednie, o ile jeszcze trzykrotnie we wszystkich pismach 
WyŻŚj Wyrażonych, OgłOSZOne nie były, mają być na nOWO W Gazecie Rządowój 
Królestwa *) ogłaszane.

art. 2. Termin do powrotu osób, nieprawnie za granicą kraju prze
bywających i do złożenia przez nie usprawiedliwienia powodów, dla których 
nie wróciły na pierwotne wezwanie władzy, w artykule 6-m tegoż postano
wienia przepisany, liczyć się ma od daty zamieszczenia po raz trzeci rzeczo
nego wezwania W Gazecie Królestwa * ).

Nadto wezwania takowe zamieszczane być mają jeszcze jednorazowie 
i w Dziennikach Gubernialnych, co do każdćj osoby wzywanćj we wszyst
kich guberniach; termin wszakże, o jakim na początku niniejszego artykułu 
mowa, liczyć się ma jak wyżej, od daty ostatniego ogłoszenia wezwania 
W Gazecie Rządowej Królestwa *), bez Względu na Ogłoszenie W Dziennikach 
Gubernialnych.
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art. 3. Przed podaniem wezwania do ogłoszenia w Gazecie Rządowej Królestwa *), 
ma być przedstawiona Namiestnikowi Królestwa lista osób wezwanemi być mających do 
rozpoznania i jego decyzyi.

*) teraz Dziennik Warszawski.

Rozp. K. R. S. 11 (29J Stycznia 1815 r. N. 14290
(Rocznik sąd. 1875 r., str. 237).

Ułożoną, według N a j w y ż e j  zatwierdzonego w dniu 27  Marca 
1874 roku postanowienia Komitetu do spraw Królestwa Polskiego 
instrukcyą dla sądów karnych Królestwa, o uchyleniu postępowania, 
przepisanego art. 3 postanowienia b. Rady Administracyjnej 16 (28) 
Października 1856 r. o wzywaniu do powrotu do kraju osób, które 
własnowolnie wydaliły się za granicę, Komisya Rządowa Sprawiedli
wości komunikuje dla dokładnego i należytego wykonania.

Dodatek do N r  u 14290.

Instkckcya

DLA SĄDÓW KARNYCH W WARSZAWIE, KIELCACH, LUBLINIE 
I PŁOCKU.

Warszawski Jenerał Gubernator w poleceniach swoich do p. o. 
Dyrektora Głównego Komisyi Rządowej Sprawiedliwości z dnia 10 
(22) Maja i 3 (15) Czerwca 1874 r. wyjaśnił, że według istniejącego 
przepisu opartego na art. 3-m rozporządzenia b. Rady Administracyj
nej z dnia 16 (28) Października 1856 r. o wychodźcach wzywanych 
na mocy N a jw y ż sz e g o  Ukazu z dnia 25 Kwietnia (7 Maja) 1850 r. 
do powrotu z zagranicy, Komisya Sprawiedliwości na przedstawienie 
Sądów Karnych, za każdym razem wyjednywa decyzyą Głównego 
Naczelnika Kraju do rozpoczęcia postępowania sądowego o wy
chodźcach.

Tymczasem objęty w art. 3 m rzeczonego postanowienia Rady 
Administracyjnój przepis, mający na celu uprzedzać możność wzywa
nia takich osób, których prośby o dozwolenie powrotu do kraju były 
zostawione bez skutku, utracił swoją moc obowiązującą, w skutek 
uchylenia takowego ubocznie późniejszymi przepisami, mianowicie: 
N a jw y ż sz y m  Rozkazem z dnia 18 (30) Czerwca 1871 r., na mocy 
którego dozwolonem jest wszystkim, bez różnicy winy wychodźcom, 
powracać do kraju, beż żadnego na to oddzielnego pozwolenia, pozo
stawiając jedynie swój los sprawiedliwości rządu i łasce Monarszój, 
jak również w skutku 2 punktu art. 3 N a j w y ż e j  zatwierdzonych 
w dniu 29 Lutego 1868 r. dodatkowych przepisów o zarządzie guber- 
nialnym i powiatowym w guberniach Królestwa, według którego we
zwanie osób, własnowolnie wyszłych z kraju, oddanie ich pod sąd 
i osiedlenie w miejscu zamieszkania podlega rozpatrzeniu i zatwier
dzeniu Rządów Gubernialnych pod prezydencyą Gubernatorów.
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Nadto, w skutek uchylenia rzeczonego postępowania, nasuwa się 
i to jeszcze na uwagę, iż zarządy gubernialne, przy rozwinięciu takich 
spraw posiadając wiadomości o wychodźcach zamięszanych w polity
czne przestępstwa znajdują się w zupełnej możności stosowania się do 
art. 14 N a jw y ż sz e g o  Ukazu z dnia 25 Kwietnia (7 Maja) 1850 r. 
zabraniającego wzywania takich wychodźców.

Dla tego Jenerał-Adjutant Hrabia Kotzebue uznał za rzecz nie
zbędną, iżby Komisya Sprawiedliwości poleciła sądom karnym, aby 
w celu odpowiedniego biegu spraw o wychodźcach, i dla uniknięcia 
zbyteczriój korespondencyi i zwłoki w postępowaniu, w przyszłości 
nie przedstawiały wykazów osób wzywanych do powrotu do kraju, 
do przedwstępnego rozpatrzenia i decyzyi Głównego Naczelnika 
Kraju.

Zawiadamiając o takowem poleceniu Warszawskiego Jenerał- 
Gubernatora Sąd Karny dla należytego stosowania się i wykonania, 
Komisya Rządowa Sprawiedliwości znajduje niezbędnym dołączyć 
przytćm następujące objaśnienia:

1. W skutek uchylenia, art. 3 postanowienia b. Rady Admini
stracyjnej z d. 16 (28) Października 1856 r., Sąd Karny, przed rozpo
częciem jakiegobądź działania w sprawach o wychodźcach, obowiązany 
jest przekonać się, że postępowanie administracyjne rozpoczęte zo
stało w przepisanym porządku przez rozporządzenie właściwego Gu
bernatora lub Ober-Policmajstra miasta Warszawy. Następnie, po 
roztrząśnieniu przedstawionych przez Prokuratora dowodów o nie- 
znajdowaniu się poszukiwanśj osoby w granicach Królestwa i Cesar
stwa (art. 5 i 14 N a jw y ż sz e g o  Ukazu z dnia 25 Kwietnia (7 Maja) 
1850 r.), Sąd Karny natychmiast wyznacza jój termin do powrotu do 
kraju i usprawiedliwienia przyczyn niestawiennictwa, i jednocześnie 
na wyraźnój zasadzie utrzymanych w swój mocy art. 1 i 2-go wyżój 
wspomnianego postanowienia b. Rady Administracyjnej zarządza*wy- 
drukowanie sądowego wezwania takiój osoby do powrotu do kraju, 
w Dzienniku Warszawskim i dziennikach gubernialnych, bez wyje
dnywania oddzielnój decyzyi ani od głównego naczelnika kraju, ani 
naczelnika właściwój gubernii, ani Ober-Policmajstra M. Warszawy.

2. Wydane dotąd decyzye b. Namiestnika w Królestwie i War
szawskiego Jenerał-Gubernatora, wyłączające niektórych wychodźców 
z listy osób, wzywanych do powrotu do kraju, należy uznawać za zu
pełnie obowiązujące i nie wznawiać sądowego dochodzenia o takich 
wychodźcach. W przypadku zaś rozpoczęcia przez władzę admini
stracyjną takiego dochodzenia, względem wychodźców takiój katego- 
ryi, sąd obowiązany jest przedstawiać o tóm Komisyi Rządowój Spra
wiedliwości do decyzyi.

3. W skutek zniesienia obowiązku przedstawienia głównemu 
naczelnikowi kraju listy osób wzywanych i zaprzestania poszukiwań 
z tego powodu, sąd kryminalny winien ściśle stosować się do obowiąz
ku włożonego nań art. 5 Ukazu N a jw y ż sz e g o  25 Kwietnia (7 Maja) 
1850 r. i z tóm większą uwagą i skrupulatnością sprawdzać składane 
mu dowody o nieznajdowaniu się w kraju kwalifikujących się do wzy-
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wania osób, i w razie uznania takowych za nie zupełne, zwracać akta 
przez pośrednictwo Prokuratora, gdzie wypada, celem wyprowadzenia 
administraeyjno-policyjnego śledztwa, albowiem podług art. 2 i 14-go 
powołanego Ukazu, na tśm śledztwie, oparte jest domniemanie nie- 
znajdowania się osób poszukiwanych w granicach Państwa.

Przy roztrząsaniu administraeyjno-policyjnego śledztwa, sąd 
kryminalny winien kierować się N a jw y ż sz y m  Ukazem, rozciągającym 
na gubernie Królestwa Polskiego, istniejące przepisy w Cesarstwie 
i objęte pozycyąl375 postanowień Komitetu Urządzającego z 13 (25) 
Października 1867 r. (dz. pr. t. 67, str. 328), o poszukiwaniu osób 
i majątku, i wtedy tylko wydawać wezwania sądowe, gdy w śledztwie 
administracyjno-policyjnem, zachowane są wszystkie właściwe mu for
my i termina, przepisane w powołanych ogólnych prawidłach o poszu
kiwaniu osób i N a jw y ż sz y m  Ukazie 1850 r. o sprawach wychodźców.

Art. 6. Termin powyższy, w miarę okoliczności towarzyszących wy
daleniu się za granicę i odległości miejsca przebywania nieobecnych, Sąd 
Kryminalny oznaczać może według swego uznania; dla wychodźców znajdu
jących się w Europie do miesięcy sześciu, dla przebywających zaś w innych 
częściach świata do roku jednego.

Art. 7. Ogłoszenie terminu, uskuteczniać się powinno trzykrotnie 
w przerwach trzech-tygodniowych. Czas zakreślony do powrotu, liczy się 
od daty ostatniego wezwania. W każdćm z takowych ogłoszeń, zamieszczo
nemu być powinno ostrzeżenie, że w razie nieuległości i nie uczynienia za
dość wezwaniu Rządu, nieusprawiedliwiający się ściągnie na siebie skutki 
artykułami 340 i 341 kodeksu kar głównych i poprawczych zagrożone.

Art. 8. Dowody prawne przeszkód nie dozwalających powrotu do 
kraju, stanowią świadectwa Posłów i Konsulów naszych, a gdyby tych nie 
było, świadectwa władz miejscowych.—Również do usprawiedliwienia słu
żyć może legalny dowód podania, i nie dojścia do swego przeznaczenia 
prośby, o przedłużenie paszportu. Dowody te przedstawiane być mogą Są
dowi osobiście, lub przez inne interesowane w tćj mierze osoby, lub nakoniec 
przesłane wprost Prokuratorowi.

Art. 9. Jeżeli wezwany wróci, a inne zarzuty polityczne, lub prze
stępstwa w artykułach 14 i 15 niniejszego Ukazu wyszczególnione, ciążyć 
go nie będą; Sąd dalsze dochodzenie i wymierzenie kar artykułem 340 i 341 
kodeksu przepisanych, przetnie. Podobnież postąpi, jeżeli wezwany nie 
powróci do kraju, lecz usprawiedliwienie za dostateczne przez Sąd uznane 
nadeszle.

Art. 10. Jeżeli nie powróci i usprawiedliwienia dostatecznego nie 
złoży, Sąd wyda wyrok skazujący go na pozbawienie wszelkich praw, i bez 
powrotne z obrębu Państwa wygnanie, z zagrożeniem zesłania na osiedlenie 
w Syberyi, gdyby do kraju, po prawomocności wyroku powrócił.

Art. 11. Zapadły w pierwszój instancyi wyrok przeciw nieobecnemu, 
i na wezwanie sądu nie stawającemu, ani usprawiedliwienia nie składające
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mu, ma być ogłoszony w gazetach wychodzących w Warszawie, z zastrzeże
niem, że mu służy jeszcze trzech miesięczny termin do usprawiedliwienia 
się, a tśm samśm i odwołania się do sądu wyższego, w którćj to drodze, 
zasady usprawiedliwiające jego nieobecność, przez sąd wyższćj instancyi 
przyjęte być mogą.

Po upływie tego terminu, gdy skazany nie wróci, ani usprawiedliwie
nia się stosownego nie złoży, wyrok z urzędu w drodze rewizyi przedsta
wia się pod rozpoznanie Sądu Apelacyjnego *) i x-go Departamentu Kządzącego 
Senatu, a  nadto co do szlachty, przedstawia się jeszcze pod N a sz e  zatwier
dzenie.

*) obecnie izba sądowa.

Post. o wprow. w wyk. praw o urządzeniu Sąd. w Warsz. 
Okr. Sąd. 1 (13) Czerwca 1875 r.

art. 49. Sprawy, które na mocy poprzednich praw ulegały re
wizyi dziesiątego departamentu senatu, i w których przed 1-m Lipca 
1876 roku zapadną już wyroki w sądach policyi poprawczej, krymi
nalnych i apelacyjnym, albo, które wejdą już do tego czasu tak do 
wymienionych sądów jak i do dziesiątego departamentu senatu w dro
dze rewizyi, odstępują się izbie sądowej, chociażby czyn przestępny, 
podług nowych ustaw, ulegał rozpoznaniu sądów pokoju.
Art. 12. Skutki cywilne postanowień Sądu Kryminalnego będą:

a) w przypadkach artykułem 9-m przewidzianych,—ustanie sekwestru;
b) w przypadkach artykułu 10-go, otwarcie spadku, tak jak po osobie 

rzeczywiście zmarłój.
Tak w pierwszym jednakże, jak i w drugim przypadku, jeżeliby 

śledztwo policyjne wykazało, że osoba przedmiotem sprawy będąca, prze
była granicę pokryjomu lub punktem zakazanym, albo że przetrzymała 
paszport nad termin zakreślony; ulegać ona za to będzie, oddzielnie karze 
fiskalnej; podług zasad przepisami skarbowemi wskazanych.

Art. 13. Postanowieniem niniejszćm nie ubliża się bynajmniej, ani 
traktatom zawartym z Cesarstwem Austryackićm i Królestwem Pruskiem,
0 przebywaniu granicy poddanych różnorządowych, ani przepisom stano
wiącym prawidła o komunikacyi mieszkańców pogranicznych.

Art. 14. Samo z siebie wypływa, iż rozporządzenia niniejszćm 
Ukazem objęte, nie mogą się ściągać do mieszkańców Królestwa przebywa
jących w guberniach i prowincyach Rossyjskich, jako w granicach jednego
1 tegoż samego Państwa.

Także nie dotyczą osób z powodów politycznych, z kraju zbiegłych’ 
względem których pozostają w swej mocy przepisy kodeksu kar głównych 
i poprawczych, a mianowicie: artykułu 267, tudzież Postanowienia przez 
N as  lub Namiestnika N aszeg o  i Radę Administracyjną wydane.

Niedotyczą 'wreszcie i zbiegów wojskowych, lub popisowych, względem których 
istnieją oddzielnie zawarte między rządami kartele.
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aj Najwyżej pod d. 13 Listopada 1871 r. zatwierdzone 
postanowienie Komitetu do spraio Król. Polsk. (Zbiór praw i rozp. 
rządu 1871 r. str. 947).

O uchyleniu art. 14-go N a jw y ż sz e g o  Ukazu 25 Kwietnia 
(7 Maja) 1850 r. o wezwaniach osób wyszłych samowolnie za 
granicę i w ogóle nieobecnych.

Komitet do spraw Królestwa Polskiego na posiedzeniu 2-go Li
stopada 1871 r. roztrząsał przedstawienie zarządzającego minister
stwem spraw wewnętrznych z d. 29 Września 1871 r. N. 431 z depar
tamentu policyi wykonawczej: o uchyleniu 14 art. Na jw y ż s z e g o  
Ukazu 25 Kwietnia (7 Maja) 1850 r. o wzywaniu osób wyszłych sa
mowolnie za granicę i w ogóle o nieobecnych. Komitet Królestwa Pol
skiego uważał również, że w skutek ustania działalności konwencyj 
kartelowych istniejących z sąsiedniemi państwami, przepisy Ukazu 25 
Kwietnia (7 Maja) 1850 r. o sposobie wzywania osób samowolnie 
wyszłych z Królestwa za granicę, oraz o środkach karnych przeciw 
tym osobom, w razie ich niestawienia się, powinny być stosowane 
i do spisowych, wyszłych samowolnie za granicę. Obok tego Komitet 
zauważył, że dla tego nie jest potrzebne wydawanie nowego prawa, 
ponieważ istniejące w art. 14 Ukazu z 1850 r. wyłączenie względem 
tych osób, polegało tylko na tem, iż one podlegały przepisom kon
wencyj kartelowych z państwami zagranicznemi i skutkiem tego, 
z powodu uchylenia tych konwencyj, moc obowiązująca tego przepisu 
ustała sama przez się. Dla tego Sądom Królestwa należy zalecić, 
iżby przyjmowały do roztrząsania zawiadomienia miejscowych władz 
administracyjnych o spisowych, wyszłych bez pozwolenia za granicę, 
na zasadzie ogólnój postanowionój dla osób samowolnie opuszczają
cych ojczyznę. Na tćj zasadzie Komitet do spraw Królestwa Pol
skiego uważał: pozostawić Namiestnikowi w Królestwie możność po
lecić przez pośrednictwo komisyi sprawiedliwości sądom w guber
niach Królestwa, iż z powodu ustania mocy obowiązującćj konwencyj 
kartelowych z państwami sąsiedniemi, istniejący tamże w art. 14 N a j 
w y ż sze g o  Ukazu 25 Kwietnia (7 Maja) 1850 r. wyjątek względem 
spisowych od ogólnych postanowionych w tym ukazie prawideł nie 
ma już znaczenia, i że skutkiem tego sądy obowiązane są pociągać 
do odpowiedzialności wspomnione osoby na zasadzie ogólnych przepi
sów Ukazu.

t)J Rozp. K. R. S. 31 Października (12 List opadaj 187d r.
N. 9802. (Rocznik sądowy 1875 r. str. 224).

O postępowaniu w sprawach zbiegłych za granicę wojsko
wych dezerterów.

Rozporządzenie warszawskiego jenerał-gubernatora 6 Sierpnia 
1874 r. N. 15667, obejmujące porządek postępowania w sprawach
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zbiegłych za granicę wojskowych dezerterów, Komisya Rządowa Spra 
wiedliwości przesyła w kopii sądowi kryminalnemu dla wiadomości 
i stosowania się przy postępowaniu w sprawach osób samowolnie wy- 
szłych za granicę.

Dodatek do N-ru 9802.

WARSZAWSKI JENERAŁ-GUBERNATOR.

P. zarządzającemu Tcomisyą rządową sprawiedliwości.

W skutek zbiegostwa z warszawskiej zbiorowój komendy nie- 
ograniczenie urlopowanego żołnierza niższego stopnia, obowiązanego 
powrócić do czynnej służby, powstała kwestya: czy w skutek ustania 
istniejących między Rossyą i rządami Pruss i Austryi konwencyj 
kartelowych, podlegają dezerterowie naszych wojsk wezwaniu do po
wrotu z zagranicy, na zasadzie ogólnych przepisów postanowionych 
Najwyższym Ukazem z dnia 25 Kwietnia (7 Maja) 1850 r. i jaki 
w ogóle należy zachować sposób postępowania w tym względzie.

Minister wojny, do którego ministerstwo spraw wewnętrznych 
odnosiło się w tym przedmiocie, uważa, że według literalnego brzmie
nia N ajwyższego Ukazu z dnia 25 Kwietnia (7 Maja) 1850 r., moc 
jego nierozciąga się na wojskowych dezerterów i osoby podlegające za
ciągowi wojskowemu, co do których jak powiedziano w powyższym 
Ukazie, istnieją oddzielne kartelowe konwencye między Rządami za
warte. Ponieważ moc obowiązująca wspomnionych konwencyj z sąsie- 
dniemi Państwami ustała i wydaną została decyzya, stosowania przepi
sów wspomnionego Ukazu do spisowych (zbiór pr. i rozp. 1871 r. N. 105 
str. 947), przeto moc obowiązującą wspomnionego przepisu uważać na
leży za ustałą; zatem według opinii ministra wojny, przytoczone wy
żej przepisy Ukazu z dnia 25 Kwietnia (7 Maja) iŚ59 r., mogą być 
rozciągnięte według ogólnej zasady i do ukrywających się za gra
nicą dezerterów naszych wojsk, z tem jednak zastrzeżeniem iżby co 
do nich, jako osób wojskowych, jednocześnie z zastosowaniem wspo ■ 
mnionego Ukazu, były zachowane i oddzielne przepisy wojenno-kar- 
nych praw, określających ich odpowiedzialność, właściwość sądów 
i sam sposób postępowania w tego rodzaju sprawach.

Co się tyczć odpowiedzialności, Minister wojny zauważył, że 
należy mieć na uwadze, iż według Ustawy wojenno-karnej (t. XXII, 
zbioru wojen, postan. 1869 r.), wszelkie własnowolne wydalenie się 
osoby wojskowo służącej ze swojój komendy, lub z miejsca służby, 
uważa się za oddzielne wykroczenie i w przypadku jeżeli trwa dłu
żej aniżeli terminem zakreślone, uważane jest za zbiegostwo (art. 
133—134), zagrożone karą według art. 135 i 136 tejże ustawy, 
a przy pewnych okolicznościach obciążających, jak niemniój, jeżeli 
zbiegostwu towarzyszy przejście granicy, bez oznak zdrady, albo nie
dozwolonego opuszczenia ojczyzny według art. 138 ustawy, i że 
skutkiem tego, przy zastosowaniu powołanych wyżej przepisów Ukazu
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do dezerterów wojskowych, oraz i w tych przypadkach, kiedy po 
wezwaniu ich przez rząd, zgłoszą się na oznaczony termin, albo cho
ciaż i późniój, lecz złożą dowody usprawiedliwiające przyczyny uchy
bienia terminu, mają być poddani karze, na zasadzie wojennćj karnćj 
ustawy, za zbiegostwo ze służby z przejściem granicy. W przypadkach 
znów, kiedy po wezwaniu dezerterowie ci nie stawią się na termin i nie 
przedstawią wspomnionych wyżej dowodów, to wtedy kara powinna 
być wyrzeczoną na zasadzie przepisów o zbiegu przestępstw, tak za 
zbiegostwo, jak i z art. 326 wydania 1866 r. za niedozwolone opu
szczenie ojczyzny.

Również co się tycze właściwości sądu, według zawiadomienia 
jenerał-adjutanta Milutina, nie należy spuszczać z uwagi, że w war
szawskim wojennym okręgu, jak dawniój, tak i po wprowadzeniu od 
1-go Czerwca r. b. nowćj ustawy wojennćj sądowćj (t. XXIV woj. 
sw. pr. 1869 r.), wszystkie osoby zostające w wojskowćj czynnćj i nie- 
czynnćj służbie i za wszystkie przestępstwa podlegają sądowi wojen
nemu (wojsk, karna ust. księga II art. 5 i Najwyżej zatwierdzone 
postan. 9 Lutego 1874 r. o wprowadzeniu w wykonanie wojennćj są
dowćj ustawy w warsz. wojen. okr. §§ 1—2) i że skutkiem tego, wspo- 
mnieni wyżej dezerterowie nie mogą być wyjęci z pod właściwości 
sądu wojennego, nie tylko w tym przypadku, gdy według tego co wy- 
żćj powiedziano, będą podlegać karze za zbiegostwo ze służby, lecz 
i wtedy, gdy kara ma być na nich wymierzona i za zbieg tego prze
stępstwa, z przewidzianym w art. 326 kodeksu niedozwolonym opu
szczeniem ojczyzny.

W skutek tego, co się tycze samego sposobu postępowania w spra
wach wojenno-sądowych, to minister wojny uważa, że w warszawskim 
wojennym okręgu wszystkie w ogóle wymienione sprawy prowadzą się 
obecnie według zasad ustanowionej księgą II woj. karn. ust. piśmien- 
nćj procedury, w oddzielnych wojenno-sądowych komisyach i prze
chodzą następnie razem z wyrokami komisyi, do rewizyi właściwych 
wojskowych naczelników i głównego wojennego sądu, których konfir- 
macya i wyroki poddane zostają w pewnych w prawie wskazanych 
przypadkach pod Najwyższe zatwierdzenie (art. 275,415,424 i 472), 
obok czego, w każdćj sprawie, w przypadku uchylania się obwinione
go od sądu, może być wydany i zaoczny wyrok, ponieważ według 
wskazanćj procedury, ucieczka przestępcy nie wstrzymuje wyrokowa
nia, lecz tylko odracza karę wyrokiem oznaczoną (sw. pr. t. XV, 
księga II art. 513).

Porządek ten i po wprowadzeniu do warszawskiego okręgu wo- 
jenno-sądowćj ustawy pozostaje czasowo w swćj mocy, dla pewnych 
spraw i z niewielu wyjątkami, dla wszystkich tych, z liczby pertra
ktowanych teraz w sądach wojennych, które według przepisów wymie- 
nionćj ustawy, poddane są władzy ogólnego sądu karnego (przepisy 
o wprowadzeniu woj. sąd. ust. § 4); pozostałe zatćm sprawy, a głó
wnie te, które są poddane władzy sądu wojennego według zasad woj. 
sąd. ust. od czasu wprowadzenia jej w wykonanie, winny być instru
owane według przepisanćj tą ustawą ustnej procedury, w sądach
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pułkowych albo w wojenno-okręgowym sądzie (§ 3), którego wyroki, 
jako ostateczne, mogą być uchylane tylko drogą kassacyjną, to jest 
na zasadzie skarg osób uczestniczących w sprawie i protestów urzę
du publicznego podawanych w terminie 7-dniowym, z powodu nieza
chowania formalności i obrzędów i uchybienia lub mylnego zastosowa
nia prawa; w razie niepodania takich skarg albo protestów, albo z po
wodu oddalenia takowych, wyroki sądu wojenno-okręgowego stają się 
prawomocnemi i wykonywają się, po poprzednićm w niektórych przy
padkach przedstawieniu takowych pod Najwyższą decyzyę (sw. woj. 
pr. 1869 r. t. XXIX, str. 906, 907, 927, 939, 1016 i 1020). Wyroki 
jednak zaoczne nie mają miejsca, ponieważ w razie niewyśledzenia 
miejsca pobytu obwinionego, lub jego ucieczki, przedsiębiorą się 
tylko środki jego wynalezienia (art. 875), oraz dla tego, iżby w cza
sie jego ukrywania się nie mógł korzystać ze swego majątku (art. 
878), sprawa jednak sama w nieobecności podsądnego, nie rozstrząsa 
się, lecz jedynie odracza do czasu zatrzymania lub stawiennictwa 
podsądnego (art. 877). W skutek tego, chociaż z ostatniego tego prze
pisu, objętego nową procedurą, na mocy obowiązujących razem z nim 
art. 325—327 kod. karn., powinien być uczyniony wyjątek dla spraw 
o przestępstwa, przewidziane, w powołanych artykułach, i między 
niemi dla spraw o wydalaniach się za granicę, połączonych z nie
stawieniem się na wezwanie rządu, które w skutek tego powinnyby 
podlegać zaocznemu wyrokowaniu podobnie w nowych j ak i w daw
nych sądach, to ponieważ jednak w rozwinięciu przepisów zawartych 
w przywiedzionych artykułach Ukaz 25 Kwietnia (7 Maja) 1850 r. na
stąpił przy istnieniu wyłącznie poprzedniego rewizoryjnego porządku 
proceduralnego i zawiera w sobie kilka takich rozporządzeń, które 
mogą być wykonane tylko przy tej procedurze, jak np. rozsądzanie 
spraw, in merito w kilku instancyach i udzielenie obwinionemu 
prawa apellacyi w terminie trzy-miesięcznym (art. 11), to w skutek 
tego, według opinii ministra wojny, po zastosowaniu do wojennych 
dezerterów przepisów powołanego Ukazu, wymienione wyżej sprawy 
o nich, dla ścisłego wykonania tych przepisów, powinny być podda
ne atrybucyi poprzednich wojenno-sądowych komisyi, a nie sądu 
wojenno-okręgowego i ulegać dalszemu postępowaniu i rewizyi, we
dług zasad księgi II wojenno-karnej ustawy.

Tym sposobem uznając, iż zbiegły z warszawskiśj zbiorowśj 
komendy za granicę nieograniczenie urlopowany żołnierz i inni 
ukrywający się za granicą dezerterowie naszych wojsk, ulegają na 
zasadzie ogólnych przepisów N a jw y ż sz e g o  Ukazu 25 Kwietnia 
(7 Maja) 1850 r. wzywaniu, z zachowaniem względem ich odpowie
dzialności przepisów wojenno-karnej ustawy i z przeprowadzeniem 
spraw o nich we właściwych wojenno-sądowych komisyach według 
przepisów księgi II wojenno-karnśj ustawy,—minister wojny uważał 
postanowić w tym względzie, iżby naczelnicy oddziałów wojsk o każ- 
dem zbiegostwie osoby służącej w wojsku, po dokonanem sprawdzeniu, 
donosili na zasadzie art. 1-go Ukazu właściwym rządom gubernial- 
nym i warszawskiemu ober-policmajstrowi, ci zaś po przekonaniu
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się przepisanym w tym artykule porządkiem o pobycie dezertera za 
granicą, aby komunikowali zebrane dowody o dezerterach, którzy po
zostawili majątek, prokuratorowi przy trybunale cywilnym, o innych 
zaś zwierzchności wojskowój, która te dowody, oraz te, które otrzyma 
od wymienionego prokuratora, komunikowałaby właściwym wojen- 
no-sądowym komisyom, celem wzywania dezerterów porządkiem 
ustanowionym w art. 5—7 Ukazu 24 Kwietnia (7 Maja) 1850 r. 
i dalszego następnie popierania sprawy, na zasadzie przedstawionych 
wyżój przepisów tego Ukazu i II księgi wojenno karnej ustawy.

O takiśm rozporządzeniu jenerał-adjutanta Milutina, w skutek 
odezwy zarządzającego ministerstwem spraw wewnętrznych z dnia 
17 Czerwca r. b. N. 2507, zawiadamiam JW. Pana dla stosownego, 
w czóm dotyczę podwładnych Mu sądów, wykonania. Warszawa, 
6 Sierpnia 1874 r.

Art. 15. Gdyby osoba nieobecna w kraju, oskarżoną nadto była 
o czyny, które kodeks kar głównych i poprawczych za przestępstwo uważa, 
wtedy oprócz zastosowania do niej przepisów niniejszego Ukazu, pociągnię
tą być ma oddzielnie do kary tymże kodeksem, postanowionej.

Art. 16. Wyrzeczony przez trybunał cywilny sekwestr, trwać ma 
aż do czasu upłynienia terminu do powrotu oznaczonego, i ostatecznego 
przez sądy zawyrokowania względem osoby zbiegłój.

Art. 17. Sekwestr wszakże w ciągu trwania pomienionego terminu 
ustaje, jeżeli właściciel majątku do kraju powróci, lub jeżeli na dalsze swe 
za granicą przemieszkiwanie, szczególne zezwolenie rządu otrzyma.

Art. 18. Ustanowienie sekwestru, następuje w sposób prawem cy- 
wilnem, tudzież postanowieniem Rady Administracyjnćj z dnia 30 Stycznia 
(11 Lutego) 1842 r. *), wskazany, i w tym cela prokurator przy trybunale 
cywilnem, po otrzymaniu od władzy policyjnój dowodów nieobecności osoby 
poszukiwanój, przedsięweźmie właściwe środki, względem mianowania Ku
ratora majątku po tejże osobie pozostałego.

*) Te postanowienie zamieszczono w Dodatku XXIV.

Art. 19. Takim kuratorem nie może być mianowany współ-małżo- 
nek, tudzież krewni jego w linii prostćj, tak wstępnój jak i zstępnćj.

Art. 20. Wyrok sądu kryminalnego, z poświadczeniem prawo
mocności, przesłanym zostanie prokuratorowi przy trybunale cywilnym, 
który kuratorowi majątek pod sekwestrem zostający, komu należy wydać 
poleci.

Kurator w przypadkach artykułu 9-go majątek właścicielowi odda, 
a w przypadkach artykułu 10-go:

a) co do majątku nieruchomego, postępowanie spadkowe ogłosi;
b) co do majątku ruchomego, zapozwie po odbiór massy.

1, sukcessorów wiadomych przez pozwy, a
2, sukcessorów niewiadomych przez pisma publiczne.
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Art. 21. Skutki wyroku, tak co do ustania sekwrestru, a przejścia 
majątku na sukcessorów, jako też co do zagrożenia kary na przypadek sa
mowolnego powrotu do Królestwa, liczą się od daty wyroku x-°-o Departamen
tu Rządzącego Senatu, a w razach, w których przedstawiany jest wyrok pod 
N a sze  zatwierdzenie, od daty N a sz e g o  Ukazu.

Art. 22. Nieważnemi są wszelkie akta, zeznane przez osobę w kraju 
nie obecną, co do majątku jej, od daty pierwszego wezwania artykułem 5-m 
rozporządzonego.

Art. 23. Kurator, pod którego zarząd majątek przechodzi, upowa
żnionym i obowiązanym jest bezzwłocznie podać do ksiąg hypotecznych 
nieruchomości lub kapitałów i praw hypotecznych, do nieobecnego należą
cych, ostrzeżenie o rozciągniętym na majątku jego sekwestrze.

Tenże Kurator, zaraz po jego mianowaniu, wszelki majątek w Króle
stwie znajdujący się i sobie wskazany, pod administracyą zajmie, inwentarz 
spisze, fundusze zabezpieczy lub sądownie ich dochodzi, i na wszelkie po
szukiwania sądowe odpowiada.

Jeżeli sekwestr dłużej jak rok potrwa, Kurator roczne rachunki Pro
kuratorowi składa, wiadomych i domniemanych sukcessorów, o rezultacie 
rachunków zawiadamia.

Monitowanie składanych rachunków do sukcessorów domniemanych, 
a rozpoznanie wyniknąć mogących sporów, do sądów należy.

Art. 24. Kurator ma prawo żądać za swój zarząd stosownego z ma
jątku osoby nieobecnej wynagrodzenia, które w miarę jego zatrudnień i gor
liwości o dobro massy, wynosić może rocznie 3 do 10 od sta, w stosunku do 
czystego dochodu z majątku pod zarządem jego zostającego, nie licząc mo
gącego mu się należeć zwrotu gotowych wydatków.

Żądanie takie należycie usprawiedliwione, będzie wniesione przez 
Kuratora do trybunału, który go mianował i rozpoznane przez tenże trybu
nał, po wysłuchaniu wniosków Prokuratora.

Art. 25. Dochody z majątku nieobecnego zbierane, po opłaceniu 
długów i wszelkich niezbędnych wydatków, jakich zarząd takowym mająt
kiem wymagać będzie, tudzież po wyznaczeniu z nich funduszu na przy
zwoite utrzymanie żony i dzieci w Królestwie lub Cesarstwie przebywają
cych, potrzebnego, składane być mają do Banku Polskiego jak tylko summa 
rub. sr. 30, po zaspokojeniu wzmiankowanych potrzeb, zebraną zostanie.

Art. 26. Przeznaczyć się mający w myśl poprzedzającego artykułu 
fundusz na utrzymanie familii nieobecnego, nie może przenosić połowy jego 
dochodów, jeżeli w Państwie znajduje się żona jego i dzieci, czwartćj zaś 
części, jeżeli znajduje się sama tylko żona, lub same dzieci.

Wszakże przepis ten ściąga się tylko do przypadków, w których 
czysty dochód z majątku przechodzi 750 rub. sr. Jeżeli zaś dochody summy 
tej nieprzenoszą, w takim razie, na prośbę familii, może być przeznaczone 
na jej utrzymanie i więcej nad połowę lub czwartą część, może być nawet 
cały dochód przeznaczony, lecz to za otrzymaniem na to szczególnego upo
ważnienia N a sz e g o  Namiestnika w Królestwie.
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Art. 27. Bliższy nadzór nad kuratorami majątku osób w kraju nie 
obecnych, wykonywać będą prokuratorowie przy trybunałach cywilnych. 

Kuratorowie zdawać będą corocznie tymże prokuratorom sprawę,
0 stanie majątku tychże osób, z wymienieniem summ w Banku złożonych.

Art. 28. Rządy gubernialne, a w Warszawie ober-policmajster wspie
rać będą tak prokuratorów, jako i kuratorów w ścisłym wypełnianiu prze
pisów niniejszych, w szczególności zaś, obowiązkiem ich jest:

1. Przestrzegać powrotu w czasie należytym osób znajdujących się za 
granicą, i dopilnować ustanowienia nad ich majątkiem kuratora, gdy 
tego zajdzie potrzeba.

2. Przedstawiać prokuratorom, jeżeli tego potrzeba, osoby zdolne do 
przyjęcia obowiązków kuratora.

Art. 29. Przepisy powyższe prócz artykułu 26-go, dotyczącego się 
nieobecności samych mężczyzn, stosują się do osób tak płci męzkićj, jako
1 żeńskiśj.

Co do nieletnich, pod władzą rodzicielską lub opiekuńczą zostających, 
stosują się dopiero do czasu dojścia ich do pełnoletności, to jest od dnia, 
w którym lat 21 wieku swego ukończą.

Art. 30. Jeżeli nieobecny, będąc stałym mieszkańcem Królestwa, 
posiada również majątek i w Cesarstwie, prokurator przy trybunale cywil
nym, zaraz za powzięciem o tem bądź to od władz policyjno-administracyj- 
nych, bądź od kuratora wiadomości, przedstawia takową Kommissyi KząJowej 
Spraw Wewnętrznych i Duchownych, przy dołączeniu W odpisie wierzytelnym 
przez prezesa trybunału poświadczonym, wszelkich dowodów, samowolnego 
pobytu jego za granicą dotyczących, a to dla postąpienia z tymże majątkiem 
wedle przepisów w Cesarstwie obowiązujących.

do arl. 21— 25 Kod. Cyw. Król. PolsTc,

A )  Tymczasowe przepisy co do sekwestru i konfiskat.

Postan. Pady Adm. Król. 2 flĄ ) Kwietnia 1835 r.
(D. P. T. XVI, str. 429).

Zważając, iż prawa dotąd obowiązujące żadnych względem ogólnćj 
konfiskaty nie zawierają przepisów, pragnąc oraz, aby skutki tak konfiskaty



D o d a t e k  V. 49

ogólnej, jako tóż sekwestracyi majątków na rzecz skarbu, nie dotykały osób 
trzecich, niewinnych, na zasadzie szczególnego upoważnienia N a j j a ś n ie j 
szego  P a n a  w odezwie Ministra Sekretarza Stanu daty 21 Stycznia (2 Lu
tego) r. b. N. 123 sobie objawionego, nim stałe w tym przedmiocie nastąpią 
przepisy, stanowi co następuje:

Art. 1. Konfiskata majątku, w skutku ogólnych postanowień N a j j a 
śn ie jsz e g o  P a n a , decyzyą Rady Administracyjnśj nakazana, lub wyrokiem 
prawomocnym sądów zwyczajnych, lub szczególnych zasądzona, przenosi 
własność majątku osoby skazanój, jaki w dniu ogłoszenia decyzyi lub wy
roku prawomocnego do niój należał, ze wszystkiemi prawami skazanemu co 
do majątku skonfiskowanego slużącemi, i ze wszystkiemi obowiązkami, ma
jątek tenże ciążącemi, na rzecz skarbu publicznego.

Art. 2. Od dnia ogłoszenia decyzyi lub wyroku prawomocnego kon
fiskatę stanowiących, skazany uważany jest za cywilnie umarłego, a zatem nie 
jest mocen brać spadku żadnego ani go przenosić na kogokolwiek; nie może 
rozporządzać majątkiem swym, ani przez darowiznę między żyjącemi, ani 
przez testament, i nie może nic nabywać pod tym tytułem, chyba na alimen
ta. Nie może być opiekunem, ani mieć jakiegokolwiek wpływu do opieki; 
nie może być świadkiem w akcie uroczystym lub urzędowym, ani być przy
puszczonym do świadectwa w sądzie. Nie może stawać w sądzie ani jako 
powód, ani jako pozwany. Skarb publiczny, współmałżonek i osoby interes 
mające, mogą po skazanym używać praw im służących stosownie do pra
wideł niżćj przepisanych, i działać prawnie jak gdyby umarł naturalnie 
i bez testamentu.

Post. Rady Adm. Kr. 28 Sierpnia (9 Wrześnią) 1842 r. 
N. 28604. (Zbiór przep. adm. Kr. Pol. wyd. Sk. T. III, str. 161).

Konsul Francuzki w Warszawie uczynił zapytanie, czyli Józefo 
wi Majewskiemu, mieszkańcowi Królestwa, może być doręczoną sum
ma 790 franków, zapisana mu przez brata jego Franciszka Majew
skiego, wychodźca, zmarłego w Montpellier?

Namiestnik Królestwa zważając, że przepisy obowiązujące w Kró
lestwie w przedmiocie konfiskaty majątku osób za granicę wyszłych, 
nie rozciągają się do mienia tychże wychodźców, po wyrzeczonej na 
nich śmierci cywilnój, za granicą nabytego, rozkazał oświadczyć Kon
sulowi Francuzkiemu, iż kwota 790 franków, o którój rzecz, Józefowi 
Majewskiemu wydaną być może.

Obok tego pragnąc Jego Książęca Mość, iżby wątpliwość powy
żej wynikła, raz na zawsze uchyloną była, wzywał Radę Administra
cyjną o rozpoznanie i załatwienie kwestyi następujących:

jak mają być uważane dobra nabyte za granicą przez osoby wy
łączone z amnestyi przed wyrzeczeniem na tóż osoby śmierci cywilnój, 
lub tóż po wyrzeczeniu takowój?

jaką ważność mogą mieć testamenta przez osoby pomienione, 
po wyrzeczeniu śmierci cywilnój napisane, obejmujące rozporządzenia

4
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co do ich majątku na korzyść mieszkańców Królestwa, a nakoniec 
czyli władze sądowe Królestwa testamenta pomienione za ważne 
uznać mają?

W załatwieniu wniesionych kwestyj Itada wyrzekła, że skoro 
przepisy obowiązujące co do konfiskat nie wspominają ani o dobrach 
przed wyrzeczeniem śmierci cywilnćj, ani po jej wyrzeczeniu przez 
wychodźca za granicą posiadanych, dla tój przyczyny, że do dóbr rze
czonych tćż rozciągać sig nie mają, skoro osobom w jednym kraju na 
śmierć cywilną skazanym, w drugim nabywanie majątku i rozrządze
nie nim nie jest wzbronione, skoro testamenta osób pomienionych mają 
moc zupełną, a tern samćm przenosić mogą własność dóbr przez nie 
posiadanych, nawet na osoby za granicą zamieszkałe, skoro nakoniec 
uznanie nieważności pomienionych testamentów w Królestwie, miałoby 
ten jedynie skutek, żeby pozbawiało mieszkańców Królestwa korzy
ści, jakieby z nich osiągnąć mogli i przeszkadzałoby przeprowadzeniu 
do Królestwa majątków z zagranicy, oświadczyła, że wyrzeczona na 
wychodźca konfiskatą, stosująca sig jedynie do majątku tegoż w Kró
lestwie położonego, nie może mu stać na przeszkodzie do dysponowa
nia przez testament na korzyść mieszkańców Królestwa majątkiem, 
jaki za granicą, czy to przed wyrzeczeniem w Królestwie śmierci cy- 
wilnśj, czy tćż po jej wyrzeczeniu nabył, i że testamenta pomienione 
przez Władze Sądowe Królestwa, podobnie jak i testamenta przez cu
dzoziemców za granicą sporządzone, uważane być winny.
Art. 3. Majątek rodziców przy życiu bgdących, nie może być za 

winę ich dzieci ani w całości, ani w czgści jakiejkolwiek konfiskowany, wy
jąwszy gdyby udział takowego na własność rodzice skazanemu na konfiska
tę dziecku za życia uczynili i jemu oddali.

Art. 4. Wyrzeczona prawomocnie konfiskata na jednego z małżon
ków, nie dotyka w niczóm praw drugiemu współmałżonkowi, tak co do 
własnego jego majątku, jako i co do majątku współmałżonka na konfiskatę 
skazanego, bądź z przepisu prawa, bądź z zapisu lub umowy onemu 
służących.

Art. 5. Z majątku skonfiskowanego obowiązany jest Skarb ponosić 
wszelkie ścieśnienia własności, ciężary wieczyste i służebności, tudzież opła
cać długi i należności bądź hypotekowane, bądź osobiste, tak z umów jako 
i z przepisów prawa wynikające, aż do wysokości funduszów majątek skon
fiskowany stanowiących, zachowując przy uiszczaniu wierzytelności pier
wszeństwo prawem przepisane.

Art. 6. Winien także Skarb z majątku skonfiskowanego, dostarczać 
alimenta tym wszystkim, którym takowe z przepisów prawa, z zapisu lub 
umów od skazanego na konfiskatę należą, albo które postanowieniem N a j 
ja ś n ie js z e g o  P a n a  lub Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego przy
znane zostały.

Art 7. Skarb nie jest mocen z tytułu konfiskaty wykonywać prawa 
użytkowania ani na majątku dzieci występnym rodzicom, ani na majątku



D o d a t e k  V. 51

małżonka, występnemu drugiemu małżonkowi służącego, W tym jednak 
razie alimenta będą potrącone w całości lub części o tyle o ile prawem użyt
kowania są pokryte.

Art. 8. Konfiskata nie tamuje osobom trzecim prawa windykowania 
własności majątku na konfiskatę zajętego lub skonfiskowanego, lub upomi
nania się ô inne należności, długi, ciężary w drodze sądowćj, tudzież przy
prowadzenia wyroków do egzekucyi Sądowej; nie tamuje także egzekucyi 
w drodze prawem o Towarzystwie Kredytowem z dnia 1(13) Czerwca 1825 r. 
wskazanej. Osoby trzecie poszukujące własność lub nieruchomość skonfi
skowaną, lub dochodzące wierzytelności, ciężarów, lub praw jakichkolwiek 
na wyż wymienionych przedmiotach zapewnionych, są obowiązane wystąpić 
z pretensyami swemi przed Sądy właściwe w przeciągu sześciu miesięcy, co 
do osób już na karę konfiskaty skazanych, od dnia ogłoszenia niniejszego 
postanowienia, na przyszłość zaś, od dnia ogłoszenia decyzyi lub wyroku 
konfiskatę stanowiących, jeżeli są zamieszkałe w Królestwie; w przeciągu 
roku jeżeli są nieobecnemi, lecz się znajdują w Europie, a w przeciągu lat 
dwóch jeżeli są za jej obrębem.

Post. Rady Adm. Król. 3 O Września (12 Październilcą) 
1838 r. (Dz. Pr. T. XXII, str. 284).

Pragnąc usunąć wszelkie wątpliwości, wynikłe przy zastosowa
niu artykułu 8-go postanowienia Rady Administracyjnśj z dnia 2 (14) 
Kwietnia 1835 r. oznaczającego termina do zgłaszania się z preten
syami do majątków, konfiskacie ulegających, a zarazem podać sposo
bność osobom prywatnym zabezpieczenia ich praw, względem których, 
kroków prawnych jeszcze nie przedsięwzięli, Rada Administracyjna 
Królestwa postanowiła i stanowi, co następuje:

art. 1. Lubo termina przez artykuł 8 postanowienia z dnia 
2 (14) Kwietnia 1835 r. oznaczone są prekluzyjnemi, przecież takowe, 
co do majątków, których konfiskata ogłoszoną już została, przedłu
żone jeszcze zostają do trzech miesięcy dla osób zamieszkałych w Kró
lestwie; do sześciu miesięcy, dla obecnych, lecz znajdujących się 
w Europie, a od dwunastu miesięcy, dla będących za jej obrębem, 
licząc od daty ogłoszenia niniejszego postanowienia. Po upływie tego 
terminu, nie zgłaszający się, utrącą na zawsze prawo poszukiwania 
swych pretensyj z powyższych konfiskowanych majątków. Takiż sku
tek dotknie tych, którzyby, co do konfiskat, w przyszłości wyrzec 
i ogłosić się mających, nie zgłosili się w terminie, w artykule 8-m po
stanowienia z dnia 2 (14) Kwietnia 1835 r. oznaczonym.

art. 2. Skutki prekluzyi ustają w razie zrzeczenia się przez 
Skarb majątku skonfiskowanego, i w razie uwolnienia go od kon
fiskaty.

art. 3. Me ulegają żadnśj prekluzyi należności, mające przy
wilej na nieruchomości, według artykułu 41-go prawa hypotecznego 
z roku 1818, tudzież wszelkie prawa hypoteczne, objawione przed



52 D o d a t e k  V .

ogłoszeniem konfiskaty, i spory graniczne z dobrami, konfiskacie 
uległemi.

art. 4. Wyroki, które od chwili ogłoszenia niniejszego postano
wienia stały sig prawomocnemi, nie mogą. być wzruszane, na zasadzie 
tego postanowienia.

Art. 9. Jeżeli majątek niedzielny konfiskacie uległ, Skarb powinien 
w drodze sądowej o podział bądź w naturze, bądź przez sprzedaż postarać 
się, a w ogólności powinien mieć wzgląd na to, aby prawa współwłaścicieli 
nie były w czómkolwiek nadwerężone.

Art. 10. Gdyby Skarb widział, iż ciężary i długi majątek skonfisko
wany ciążące, przenoszą wartość onego, mocen będzie zrzec się takowego 
majątku na rzecz wierzycieli, lecz nie inaczej jak za poprzednićm od Rady 
Administracyjnej na to zezwoleniem.

Trzymiesięczny przeciąg czasu służy do zrzeczenia się wyż wymienio
nego majątku, rachując od dnia upłynienia terminu dozwolonego dla osób 
będących w jednój z trzech kategoryj artykułem 8 wymienionych. Mocen 
jednakże będzie skarb publiczny żądać przedłużenia tego terminu, skoro 
tego terminu usprawiedliwi potrzebę, lecz nie na dłużej, jak na drugie trzy 
miesiące, wyjąwszy, jeżeli sprawy dóbr skonfiskowanych tyczące się, ukoń- 
czonemi nie będą, w którym to przypadku termin rzeczony aż do ostate
cznego tychże rozsądzenia będzie mógł być przedłużonym.

Art. 11. Rozporządzenia w ogłoszeniu Księcia Namiestnika w skutek 
rozkazu Najjaśniejszego Pana w dniu 18 (25) Kwietnia 1832 r. wyda- 
nćm i postanowieniem Rady Administracyjnej z dnia 27 Czerwca (9 Lipca) 
1833 r. objęte, stosują się do osób wszystkich, które mając udział w po
wstaniu 1830 r., wyłączone zostały z pod amnestyi, lub zaniedbały z nićj 
korzystać.

Art. 12. Wszelkie akta osób, które na przyszłość ulegną karze kon
fiskaty, w jakimkolwiek czasie będą sporządzone, a których skutkiem mogło 
być obciążenie lub przeniesienie w inne ręce, w części lub całkowicie ich 
majątku, będą uważane za żadne i nie byłe, i żadnego nie będą mogły sta
nowić prawnego tytułu względem własności konfiskacie uległój, jeżeli nie 
były zeznane przed notaryuszem, a jeżeli się ściągają do nieruchomości, 
wpisane do ksiąg hypotecznych wprzód, nim zawierające je osoby przez ja- 
kiekolwiekbądź czyny lub zachody okazały zamiar popełnienia zbrodni, karę 
konfiskaty pociągającej lub stania się jój uczestnikami.

Art. 13. Ważność i nieważność aktów, pod innemi względami nie pod 
względem na epokę, o którćj powyższe artykuły stanowią, i skutki z aktów 
wypływające, podług przepisu obowiązującego prawa cenione być powinny.

Art. 14. Przepisy niniejszego postanowienia mające na celu zacho
wanie praw osób trzecich, o tyle tylko tymże osobom trzecim służą, o ile 
ich samych majątki nie uległy konfiskacie.

Art. 15. Od konfiskaty różni się sekwestracya majątku w tćm, iż 
przez zajęcie dóbr w sekwestracyą, Skarb staje się tylko administratorem
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i zachowawcą majątku sekwestracyi uległego dopóty, dopóki kara konfiska
ty lub uwolnienie od sekwestracyi nie nastąpi.

A rt 16. Przepisy artykułów 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,11, 12, 13 i 14, po
stanowienia niniejszego stosują się i do sekwestracyi.

Art.^ 17. Wszelkie spory bądź o własność majątku zasekwestrowa- 
nego, bądź o długi, ciężary lub jakiekolwiek inne prawa z tegoż majątku 
poszukiwane, nie mogą być do Sądów wprowadzone, bez przyzwolenia Skar
bu; przypozwanie takowe jest koniecznem, choćby już spór był zaczęty, lecz 
tylko do tej instancyi, w której wisi. We wszelkich sporach przed ogłosze
niem tego postanowienia ostatecznie lub prawomocnie bez wpływu Skarbu 
publicznego rozsądzonych, Skarb publiczny mocen jest przeciw zapadłym 
wyrokom działać jako trzeci, gdyby spostrzegł zmowę lub podstęp, lub gdy
by wyrok opartym był na aktach, które, stosownie do artykułów 11 i 12, 
nieważności podlegają.

Art. 18. Jeżeli majątek sekwestracyi uległy, jest niedzielny, Skarb 
powinien zostawić współwłaścicielom administracyą jego, jeżeli ci współwła
ściciele summę anszlagiem na dzierżawę wykazaną opłacić zobowiążą się, 
i wskażą dostateczną rękojmię, tak co do opłaty dochodu, jako też całości 
majątku sekwestrowi ulegającego. Jeżeliby współwłaściciele majątku nie
dzielnego admiuistracyi jego zrzekli się lub żądanej rękojmi nie stawili, 
Rząd wydzierżawi dobra przez publiczną licytacyą, podług prawideł wzglę
dem dóbr Rządowych przyjętych.

Art. 19. Rzeczy ruchome sekwestrowi uległe, które zepsuciu ulegać 
mogą, lub których utrzymanie przewyższyć może ich wartość, na żądanie 
Skarbu publicznego, na publieznćj licytacyi przez aukcyą w drodze admi- 
nistracyjnćj sprzedane będą.

Art. 20. Wszelkie spory prawne bądź przez Skarb przeciw osobom 
trzecim, bądź przez osoby trzecie przeciw Skarbowi co do dóbr skonfiskowa
nych, lub zasekwestrowanych wytoczone, należą do sądów im właściwych.

Art. 21. Co do osób zaocznie wyrokiem Sądu Najwyższego Krymi
nalnego osądzonych, skutki konfiskaty z przepisów niniejszego postanowie
nia wypływające, zaczynają się od dnia 12 (24) Października 1834 roku, 
jako daty ogłoszenia dekretu N a jja ś n ie js z e g o  P a n a  z dnia 4 (16) Wrze
śnia r. z., pozbawiającego też osoby praw wszelkich.

B j Zasady co do przywrócenia do używania praw cywilny ch 
osób, które skutkiem wyrzeczonej konfiskaty majątku, uległy 

śmierci cywilnej, a następnie otrzymały przebaczenie.
Post. Rady Adm. Król. 11 (29) Czerwca 18M  r.

(Dz. Pr. X. XXVIII, str. 339).

Uznawszy potrzebę oznaczyć prawa cywilne osób, które uległszy 
śmierci cywilnój i karze konfiskaty majątku, następnie otrzymały przeba
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czenie z pozwoleniem powrotu do Królestwa i z pozwolenia takowego ko
rzystały, na przedstawienie Komisyi Rządowćj Sprawiedliwości, oraz Przy
chodów i Skarbu, postanowiła i stanowi:

Art. 1. Ułaskawienia Najwyższe, dozwalające powrotu do Króle
stwa osobom, przeciw którym konfiskata majątku decyzyami Rady Admini
stracyjnej nakazaną została, ogłoszone będą przez Dziennik Praw i przez Ga
zetę Rządową, według dotychczasowego porządku. Jeżeli Najwyższa łaska 
dotyczy osób, wyrokami sądowemi na karę konfiskaty majątku skazanych, 
dostatecznćm będzie ogłoszenie ułaskawienia w Gazecie Rządowej i w Dzien
nikach Gubernialnych.

Art. 2. Wszystkie osoby ułaskawione, o jakich w artykule poprze
dzającym jest mowa,' używać będą praw cywilnych na przyszłość, od daty 
N a jw y ż s z e j  decyzyi, ułaskawienie stanowiącćj.

Art. 3. Osoby pomienione, w skutek otrzymanego ułaskawienia, nie 
nabywają pod żadnym względem jakichbądź praw, tak do majątku już na 
rzecz Skarbu skonfiskowanego, jako i tego, który nie został jeszcze wyśle
dzony i przez Skarb zajęty.

Art. 4. Natomiast majątek wszelkiego rodzaju, nabyty przez u ła
skawionego tytułem kupna, darowizny, sukcessyi i t. p., po dniu, w którym 
otrzymał przebaczenie i wstąpił na nowo w używanie praw cywilnych, ma 
być uważany za jego własność wyłączną i nietykalną.

Art. 5. Gdyby i majątek konfiskacie uległy, z woli Najwyższej był 
także powrócony ułaskawionemu, ten ostatni obejmuje go w takim stanie, 
W jakim znajdować się będzie W chwili dojścia do Komisyi JRządowej Przycho
dów- i Skarbu N a jw y ż s z e j  decyzyi, bez możności roszczenia do Skarbu, z ty
tułu jego zarządu pretensyi, i dopełnić winien wszelkich zobowiązań wzglę
dem tegoż majątku ze strony Skarbu poprzednio zaciągniętych, ułaskawiony
obowiązany będzie także w dobrach skonfiskowanych, a sobie powróconych, jak równie 
w dobrach przez Skarb nie wyśledzonych, a przez siebie z łaski najmiłościwiej Najjaśniej
szego P ana objętych, urządzić włościan i zabezpieczyć ich prawo podług przepisów, po
stanowieniem Najjaśniejszego P ana, z dnia 4 (16) Października 1835 r. objętych.

Art. 6. Wszelkie zobowiązania, które podług zasad postanowienia 
Rady Administracyjnej z d. 2 (14) Kwietnia 1835 r. z majątku konfiskacie 
uległego mogą być poszukiwane, o ileby z takowego majątku nie mogły 
być zaspokojone, mogą być dochodzone z innego majątku osoby ułaskawio
nej, czy to w czasie śmierci cywilnej, za granicą nabytego, czy tćż po otrzy
maniu ułaskawienia nabytym być mogącego. Wolno jej jednak w takim 
razie użyć wszelkich środków obrony, prawem dozwolonych.

Art. 7. Gdyby Skarb Królestwa, na mocy art. 10-go postanowienia 
Rady Administracyjnej, z d. 2 (14) Kwietnia 1835 r., zrzekł się majątku 
skonfiskowanego, z powodu zobowiązań i długów, tenże majątek ciążących, 
w takim razie ułaskawiony wróci do praw, jakie mu do tegoż majątku, jako 
właścicielowi służyły, z możnością działania przeciwko wierzycielom we
dług przepisów obowiązującego prawa.
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Art. 8. Zobowiązania, jakie ułaskawiony zaciągnąć mógł za grani
cą, w czasie śmierci cywilnej, o ile takowe majątku konfiskacie uległego nie 
dotyczą i nie sprzeciwiają się prawom, przez osoby trzecie w kraju ważnie 
nabytym, uważane będą, od daty ułaskawienia, za zobowiązania prawne.

Art. 9. Co się tyczy szlachectwa, tytułów honorowych, rang i orde
rów, przez ułaskawionego, przed ulegnięciem śmierci cywilnej posiadanych, 
tenże, o tyle je po otrzymaniu przebaczenia zachowuje o ile nastąpi na to 
Najwyższe Jeg o  Ce s a r s k ie j  Mości zezwolenie; dla czego, przy każdóm 
przedstawieniu do łaski osób, o których mowa, okoliczność ta powinna być 
przedstawiona do N a jw y ż s z e j  decyzyi.

Przepisy o opłatach za sporządzanie aktów stanu cywilnego 
i spełnianie posług religijnych.

A j  Dekret Króla Saskiego, Księcia Warszaw. 23 Lutego 1809 r.

Mając sobie przełożony przez Radę N aszę  Stanu, pod dniem 21 mie
siąca teraźniejszego, projekt do taksy opłat dla urzędników stanu cywilnego, 
tak świeckich, jako i duchownych, wysłuchawszy zdania tejże Rady Stanu, 
postanowiliśmy i stanowimy, jak następuje:

T ato otfat dla urzędników Stann Cywilnego, tak świeckich, jako i dnchownycli 
w Księstwie Warszawskiem.

Włożenie na duchownych obowiązku urzędnika cywilnego.

Art. 1. Urzędnikami Stanu Cywilnego mają być duchowni, obowiąz
ki parafialne pełniący.

Do urządzeń ogólnych tytułu I V  Ics. I. k. c. p. o aktach 
stanu cywilnego.

(Dz. Pr. IC. W. T. I, str. 195).

T Y T U Ł  I.
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Art. 2. Duchowni będą odbywać naprzód akt cywilny, potem obrządek religijny 
do tego aktu przywiązany,

Art. 3. Za pełnienie takich obudwóch obowiązków, podwyższona dla 
duchownych połową wyżej taksa opłaty, jakąby pobierali urzędnicy cywilni 
świeccy, lecz już nad tę ciż duchowni żadnej osobnój płacy żądać nie będą 
mogli.

Art. 4. Końcem zaspokojenia troskliwości religijnej duchownych katolickich, 
wyda Nasz Minister Sprawiedliwości do tychże duchownych, urzędnikami Stanu Cywilne
go będących, Instrukcyą, że nie są obowiązani ogłaszać cywilnych rozwodów, ani zapo
wiadać rozwiedzionych jedynie cywilnie, ani też takim dawać ślubów cywilnych, lecz że 
do tego zostaną umocowanemi Prezydenci i Burmistrze, podług przepisów, które im przez 
Ministra Sprawiedliwości wydane zostaną, zastosowane do wszystkich pomienionych 
przypadków.

T Y T U Ł  II.
Ustanowienie należytości dla urzędników Stanu Cywilnego.

Art. 5. We względzie opłacania należytości od zapisywania aktów 
Stanu Cywilnego, stanowią się trzy klasy opłacających:

K l a s a  I.
Do klasy pierwszćj należą: właściciele, zastawnicy, dzierżawcy i inni 

jakimkolwiek tytułem posiadający całkowite dobra i wsie wszelkićj natury, 
właściciele i lokatorowie całych kamienic w miastach, osoby duchowne 
wszelkiego wyznania, urzędnicy cywilni i wojskowi, oficerowie, doktorzy, 
aptekarze, chirurgo-medykowie, kupcy, handlarze, kapitaliści, bankiery, 
ajenci, negocyanci, wekslarze, artyści, fabrykanci, rękodzielnicy i oberżyści.

K l a s a  II.

Posiadający wójtostwa, sołectwa, dworki i grunta miejskie, młynarze 
i okupniki młynów, hamerni, papierni, tartaków etc., wojskowi w randze 
niżćj oficera, oficyaliści krajowi i prywatni, majstrowie rzemiosł, przeku- 
pniarze, kramarze, garkuchniarze, piwowarowie, szynkarze i karczmarze 
miejscy i kupiecka czeladź.

K l a s a  III.

Wszyscy powyższemi dwiema klasami nieobjęci, a zaświadczeniem 
ubóstwa niezasłaniający się od opłaty, należą do trzeciój klasy.

Art. 6. Opłacano będzie urzędnikowi Stanu Cywilnego, gdy jest 
świeckim, podług niniejszój tabeli pod artykułem 6-m, a połowę więcój, gdy 
jest duchownym, to jest trzy, gdzie jest dwa i t. d.
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w Kl a s i e :
i. II. ! Iii.

złp. gr. zip. gr. I złp. gr-

a) Od aktu urodzenia dziecięcia . . . . 2 — 1 — — 20

b) Od aktu uznania dziecięcia niepra-
wego...............................................

c) Od aktu każdej zapowiedzi małżeń-

6 3 1

stw a............................................... 1 — — 20 — 10

d) Od aktu m ałżeństw a...................... 3 — 2 — 1 —

e) Od aktu rozwodu............................... 80 — 20 — 3 —

f) Od aktu śm ierci............................... 2 — 1 — — 12

g) Od aktu przysposobienia...................

Podsędkowi Sądu Pokoju Od wysłu
chania świadków i wydania aktu zna
nia, stosownie do artykułu 70 i 155 Ko-

18 12 3

deksu Napoleona * ) ...............................

*) art. 114, 115, k. c. p. i art. 
54 pr. o małż. z r. 1886.

3 3 3

Przy rozporządzeniu D. G. Pr. w K. R. S. W. i D. z dnia 8 (20) 
Lutego 1865 r. za N. 7794/30519, rozesłaną była po wszystkich pa
rafiach do zawieszenia na ścianie w każdćj kancelaryi parafialnej dla 
powszechnej wiadomości, niżśj tu zamieszczona taksa opłat za spisy
wanie aktów stanu c y w i l n e g o : _____________________________

B ) Za spisywanie aktem Sta- K l a s S Y.
i . 1 II. iii.

nu  Cywilnego *). K u b 1e i k o p i  e j k i.

Od aktu urodzenia dziecięcia . . . — 30 — 15 — 10

Od aktu uznania dziecięcia nie
prawego ......................... ... . — 90 — 45 — 15

Od aktu każdćj zapowiedzi mał
żeństwa ............................... — 15 — 10 — 5

Od aktu m ałżeństwa................... — 45 — 30 — 15

Od aktu śmierci............................ — 30 — 15 — 6

Od aktu przysposobienia.................. 2 70 1 80 — 45
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Uwaga. Duchowni sprawujący obowiązki urzędników stanu 
cywilnego, mają prawo pobierać opłatę o połowę większą od każdego 
z tych aktów.

*) Taksa pod lit. A. opłat za spełnianie posług religijnych, 
zamieszczona jest w niniejszym annexie, niżój pod lit. B .
Art. 7. Otrzymujący na swe żądanie ekstrakt aktu Stanu Cywilne

go, zapłaci urzędnikowi, bądź świeckiemu, bądź duchownemu, od ekstraktu 
tyle, ile od samego aktu jest ustanowiono.

aj Post. Nam. Król. 14 Stycznia 1817 r. (Dz. Pr. T. i i i ,
str. 28).

Względem wypisów akt stanu cywilnego, wydawanych spiso
wym, postanawia się co następuje:

art. 1. Plebani i urzędnicy cywilni na żądanie każdego intere
senta zamiast urzędowych ekstraktów, metryk lub aktów cywilnych, 
wydawać będą, bądź z akt kościelnych, bądź cywilnych, zaświadcze
nia zawierające tylko w sobie imię i nazwisko urodzonego, miejsce 
gdzie się urodził, dzień jego urodzenia i nazwisko rodziców, nie żąda
jąc za takowe zaświadczenia żadnej opłaty.

art. 2. Powyższe zaświadczenia przez plebana lub urzędnika 
stanu cywilnego podpisane, z wyciśnieniem właściwej pieczęci, wyda
wane będą na prostym papierze bez opłaty stempla. Zastrzegamy 
wszakże, iż zaświadczenia, o których mowa, służyć tylko mogą przy 
spisie wojskowym, w czynnościach zaś sądowych żadnego waloru mieć 
nie będą.

b) Post. Nam. Król. 28 Września 1824 r. (Dz. Pr. t . i x

str. 62).

art. 1. Plebani i urzędnicy stanu cywilnego na żądanie każde
go spisowego udzielać będą każdemu w wieku spisowym będącemu 
na papierze bez stempla, bez żądania jakichkolwiek opłat, w miejsce 
wypisów urzędowych aktów ślubu, zaświadczenia zawierające w sobie 
tylko imię i nazwisko ożenionego, datę ślubu, imię i nazwisko mał
żonki, tudzież miejsce ówczesnego ich zamieszkania.

art. 3. Zaświadczenia, o których mowa w artykule pier
wszym . . . .  służyć tylko mają przy spisie wojskowym.

cj Eozp. K. II. S. 5  (17) Lipca 1862 r. N. 14471.
(Akta K. E. S. tyczące się aktów st. c. wyzn. mojż. vol, II).

Rada Administracyjna Królestwa na przedstawienie K. R. S., 
wsparte opinią K. R. S. W. uwzględniając powiększoną obecnie z po
wodu przewidywanego spisu i poboru wojskowego potrzebę składania 
przez spisowych starozakonnych, dowodów co do wieku, oraz położę-
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nie niezamożnych spisowych, na posiedzeniu swćm z dnia 23 Czerwca 
(4 Lipca) r. b. 1862 zgodziła się na uchylenie § 7 wydanej przez sie
bie 1 (13) Listopada 1859 r. Instrukcyi rozwijającej N a j w y ż e j  za
twierdzone z dnia 3 (15) Marca 1859 r. ustawę o powinności zaciągo
wej w Królestwie Polskiśm, w ten sposób: iżby spisowym starozakon- 
nym w miejsce całkowitych wyciągów aktów urodzeń, jak to przepi
suje powołany paragraf wydawane były bezpłatnie, na papierze bez 
stempla, skrócone zaświadczenia, obejmujące w sobie: wymienienie 
imienia i nazwiska spisowego, oraz jego rodziców, niemniój miejsca 
daty jego urodzenia, a to na wzór podobnych zaświadczeń, jakie 
w myśl postanowienia Namiestnika Królestwa z d. 14 Stycznia 1817 r. 
(Dz. Pr. T. III) wydawane są spisowym chrześcianom.

Wszelako Rada Administracyjna położyła za warunek: iżby 
w udzielać się mających żydom w miejsce metryk skróconych świa
dectwach, w przypadkach, gdy akta urodzenia niezostały spisane 
w terminie przez prawo oznaczonym, czynione były wyraźne adnota ■ 
cye, w jakim czasie po urodzeniu do akt stanu cywilnego zostały po
dane z oznaczeniem dat w tćj mierze nietylko cyframi ale i literami.

dj Rozp. Jenerał-PoUcrnajsira w Królestwie Polskiśm 
1 (16) Listopada 1865 r. N. 3M , 8725/20791. (Przep. odn. do
czyn. rz. gub. i naczcl. pow. wyd. spr. wew. cz. II. z wydz. polic. T. I, str. 32).

Dla przecięcia nieporozumień, zdarzających się między ducho
wnymi parafialnemi i parafianami, z powodu opłaty należnej ducho- 
wieństwn za sporządzenie aktów metrycznych, b. K. R. S. W. i O. P. 
rozporządzeniem z dnia 30 Grudnia 1818 r. N. 1738, między innymi 
poleciła: iżby za wydanie świadectw metrycznych, celem ich złożenia 
do ksiąg ludności, oraz przy spisie i poborze wojskowym, żadna opła
ta pod żadnym pozorem pobieraną nie była.

Tymczasem, mimo wielokrotnego ponowienia tego rozporządze
nia, niektórzy duchowni parafialni, przy wydawaniu świadectw me
trycznych dla dołączania takowych do ksiąg stałych ludności, doma
gają się za te świadectwa oddzielnej opłaty.

W skutek tego, K. R. S. W. poleciła wszystkim biskupom, 
administratorm dyecezyi i zarządzającemu interesami warszawskiej 
archidyecezyi, bezzwłocznie wydać rozporządzenie: iżby za wydawanie 
metrycznych świadectw, dla dołączenia takowych do ksiąg stałej lu
dności, osoby duchowne nie żądały pod żadnym pozorem oddzielnej 
opłaty, z uprzedzeniem ich, iż winni przekroczenia tego zakazu po
ciągnięci zostaną do surowej odpowiedzialności.

ej Post. Rady Adm. Kr. z d. 15 (27J  Września 1836 r. 
N. 10636 , oraz rozporz. Ii. R . S. z dnia 8 (20) Paźdz. t. r. 
N. 11053. (Zb. prz. Adm. K. P. -wydz. spr. T. Y, str. 320 i T. I, str. 384).

Żądane przez Rząd Austryacki w drodze dyplomatycznej wycią
gi z aktów cywilnych, powinny być wydawanemi bezpłatnie i na pa-
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pierze bez stempla, nie inaczój wszakże jak za pośrednictwem Komisyi
Bządowej Sprawiedliwości, do której władze Austryackie odnosić się
będą, obowiązane.
Art. 8. Żądający, aby akt Stanu Cywilnego w jego pomieszkaniu 

był zdziałany, jeżeli urzędnik ten mieszka w tem samem mieście, opłacić 
ma urzędnikowi Stanu Cywilnego podwójną należytość.

Art. 9. Jeżeli urzędnik Stanu Cywilnego, bądź świecki, bądź ducho
wny, dla zapisania aktu Stanu Cywilnego, będzie musiał wyjechać z miejsca 
mieszkania swego, natenczas żądający zapisania aktu w swym domu, posłać 
ma po urzędnika podwodę parokonną, i da mu za fatygę od każdej mili 
dwa złote; gdyby zaś urzędnik, nie mając na żądanie dostawionej podwody, 
swym kosztem zjechał, natenczas za podróż od mili lub mniej tam i na 
powrót, cztery złote polskie zapłaconem mu będzie, i dwa za każdą milę 
odbierze.

Art. 10. Podwyższonej artykułem 5-m opłaty dla miast, urzędnik 
Stanu Cywilnego mieszkający w tój samój wsi, w którój akt Stanu Cywil
nego zapisuje, żądać nie ma prawa.

Art. 11. Do ekstraktu aktu urodzenia, śmierci i zapowiedzi, ma być 
używany papier stemplowy ceny najniższśj.

Do ekstraktu aktu uznania dziecięcia nieprawego, aktu małżeństwa 
i przysposobienia, papier stemplowy ceny groszy miedzianych piętnastu 
(—obecnie kop. 40).

Do ekstraktu aktu rozwodu, papier stemplowy ceny złotych sześciu 
(kop. 90).

Por. postanowienia zamieszczone wyżej pod art. 7.

Art. 12. Urzędnik Stanu Cywilnego nie powinien wymagać większej 
opłaty nad tę, która niniejszem urządzeniem jest przepisaną; nie tamuje 
się jednak dobrój woli osób majętniejszych, chcących nagradzać fatygę 
urzędnika, pomimo opłaty tóm urządzeniem ustanowionćj. Ktoby należy- 
tości prawnie ustanowionej urzędnikowi nie opłacił, doniesiony być ma 
podsędkowi powiatu, dla wyegzekwowania onej najkrótszym sposobem.

Urzędnik winien bez żadnej opłaty spisać akt, gdy mu samemu wia
domo lub zaświadczeniem dowiedziono będzie, iż ten, który opłacić powi
nien, nie jest w stanie zapłacenia.

JBJ Bozp. E. B. W. B . i O. P. 30 Grudnia 1818 roku
Bf. 1738. (Pismo dla nrzęd. st. cywil. Warszawa 1868 r. str. 99—102).

Chcąc zapobiedz wszelkim nieporozumieniom między proboszczami, 
lub pod jakimkolwiek tytułem rząd kościołów parafialnych katolickich utrzy- 
mującemi, a ich parafianami, z powodu opłat jura stolae zwanych, i zwa
żając potrzebę, aby takowe opłaty w całym kraju Królestwa Polskiego je
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dnakowe były zaprowadzone, po zasiągnieniu zdania JWW. JXX. Bisku
pów, następujące stanowi przepisy.

§ 1. Opłaty akcydensów kościelnych zastosowane będą do stanu 
majątku opłacających, i w tym względzie dzielą się parafianie na trzy klassy:

Do pierwszej klassy należą właściciele, dożywotni posiadacze i dzier
żawcy dóbr, wiosek i odrębnych folwarków, profesorowie, urzędnicy, oficya- 
liści cywilni i wojskowi, od najwyższych biorąc, aż do stopnia, do którego 
pensya złp. 2,000 (rs. 300) jest przywiązana; właściciele domów i dzierżaw
cy całych domów, po miastach rachujących ludności więcej nad 2,400 dusz; 
wszyscy kupcy, kapitaliści, fabrykanci, lekarze, aptekarze, artyści, lub 
z professyi pięknych kunsztów utrzymujący się w miastach większych; 
komisarze i rządcy włości więcej niż z jednej wsi złożonych.

Do drugiej klassy należą właściciele i dzierżawcy cząstkowych 
ziemskich majątków, właściciele domów lub gruntów po miastach mniej
szych, wszyscy nauczyciele i oficyaliści rządowi, niższą niż 2,000 złp. 
(rs. 300) pensyę pobierający, oficyaliści po dobrach prywatnych pierwszą 
klassą nie objęci, wszyscy fabrykanci i rzemieślnicy w miastach i miastecz
kach mieszkający, młynarze, karczmarze i piwowarowie po wsiach i mia
steczkach małych, osadnicy i pod jakimkolwiek nazwiskiem wiecznćm, pra
wem na czynsz, zbożowy lub pieniężny, grunta nadane mający.

Do trzeciej klassy należą włościanie pańszczyznę odrabiający, cha
łupnicy, wyrobnicy po wszystkich miastach, czeladź gospodarska, wszyscy 
służący niższego rzędu i rzemieślnicy miejscy i żołnierze.

§. 2. Nad postanowione niniejszem urządzeniem taksy, nie może 
duchowny żądać więcej, co jednak odbierającemu od niego usługę religijną 
nie ma tamować dobrej chęci w ofiarowaniu wyższej opłaty. Również po
dług klassy, każdy stosownie do oznaczonej taksy winien opłaty złożyć; 
zostawia się jednak do woli duchownego, dla szczególnych wypadków, kon- 
tentować się mniejszą opłatą.

§. 3. Ktoby sobie życzył nie w własnym parafialnym kościele, lecz 
w innym brać ślub albo umarłych chować; za uzyskanie na to pozwolenia 
powinien wyznaczoną taksę od ślubu lub pochowania opłacić własnemu 
plebanowi.

§. 4. Wszyscy w szpitalach utrzymywani i inni ubodzy, mający od 
zwierzchności właściwćj zaświadczenie ubóstwa, wolni są od wszelkićj 
opłaty.

§. 5. Od spisu ludności, wydawania kartek do spowiedzi Wielkanoc- 
nćj, tudzież zaświadczeń wieku do popisu wojskowego, żadna opłata ani 
żądana, ani dobrowolnie ofiarowana, braną być niepowinna.

§. 6. W czasie zwyczajnego wizytowania parafian, żadnej składki 
ani ofiary, pod nazwiskiem kolędy, wymagać ani duchownym, ani kościel
nym nie wolno.
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T ato opłat za spełnianie obrzędów religijnych i spisywanie aktów 
Stann Cywilnego.

rozesłana przy rozporz. D. G. Pr. w K. R. S. W. i D. z dnia 8 (20) Lutego 
1865 r. po wszystkich parafiach, dla zawieszenia na ścianie w każdćj kan- 
celaryi parafialnej, dla powszechnej wiadomości.

A ) ha spełnianie obrzędów 
religijnych *).

Chrzest b e zp ła tn ie ...............................

Od każdej zapowiedzi............................

Od ślubu..................................................

Od wywodu.............................................

Chowanie ciche bezp ła tn ie ...................

Za pochowanie ze śpiewaniem od osób 
nad lat 1 5 ......................................

Za pochowanie ze śpiewaniem od osób 
wieku niższego.............................

Kościelnym czwarta część taksy tych 
dwóch ostatnich opłat.

Od wystawienia katafalku większego. .

Od wystawienia katafalku mniejszego .

Za eksportacyę......................................

Od wigilij śpiewanych............................

Kościelnym trzecia część taksy czterech 
ostatnich opłat.

Za mszę c z y ta n ą ..................................

Za mowę pogrzebową, według umowy 
s t r o n ............................................

Za każdą świecę przy pochowaniu zwłok.

K L A S S Y.
1. i i . l i i .
R u b e i k o p i e j k i.l

—

30

—

20

—

10

2 70 1 20 — 30

— 15 — 10 — 5

1 80 — 90 — 45

1 20 — 60 — 30

__ 90 — 45 - 30

— 45 — 30 — 15

— 60 — 30 — 15

— 45 — 45 — 45

— 30 — 30 — 30

10 10 7V2
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K L A S S Y.

i- 1
E u b 1

II. | Iii- 
e i k o p i e j k i .

Za każdą lam pę......................................

Za dzwonne jeden raz, gdy więcej jak

— 5 - 5 — 5

dwa dzwony..................................

Za dzwonne, gdy dwa tylko lub jeden

30 20 5

dzwon............................................

Dokładne na fundusz cmentarza do 
skrzynki opłacać się winne:

15 10 5

Od osób starszych nad lat 1 5 ............... — 60 — 30 — 15

Od osób wieku niższego......................... — 30 — 15 — 7 V.

Do klassy I-e j należą: właściciele, dożywotni posiadacze i dzier
żawcy dóbr, wiosek i odrębnych folwarków, profesorowie, urzędnicy, oficya- 
liści cywilni i wojskowi, od najwyższych biorąc, aż do stopnia, do którego 
pensya rs. 300 jest przywiązana; właściciele domów i dzierżawcy całych 
domów po miastach rachujących ludności więcój nad 2,400 dusz, wszyscy 
kupcy, kapitaliści, fabrykanci, lekarze, aptekarze, artyści lub z profesyi pię
knych kunsztów utrzymujący się w miastach większych; komisarze i rządz- 
cy dóbr, więcój niż z jednśj wsi złożonych.

Do klassy I i-e j  należą: właściciele i dzierżawcy cząstkowych ziem
skich majątków, właściciele domów lub gruntów po miastach mniejszych, 
wszyscy nauczyciele i oficyaliści rządowi, niższą niż 300 rs. pensyę pobie
rający; oficyaliści po dobrach prywatnych pierwszą klassą nieobjęci, wszyscy 
rzemieślnicy i fabrykanci w miastach i miasteczkach mieszkający, młyna
rze, karczmarze i piwowarzy po wsiach i miasteczkach małych.

Do klassy U l  e j należą: włościanie, koloniści, wyrobnicy po wszyst
kich miastach, czeladź gospodarska i wszyscy służący niższego rzędu, rze
mieślnicy wiejscy i żołnierze.

*) Taksa pod lit. B., opłat za spisywanie aktów stanu cywilne
go, zamieszczona jest wyżój w przypisie pod art. 6 postanowienia Kró
la Saskiego z 23 Lutego 1809 roku.

CJ Rozp. K. R. W. R . i  O. P. 19 Lipca 182Ł r. N. 7078/1664.
(Przepisy odn. się do czyn. Ez. G. i N. P. wydz. wyzn. przepisy dotycz, wyzn. rzymsko-

katol. i innych, str. 53).

W przełożeniu z dnia 21-go z. m. N. 32927, wyraziła Komisya Woje
wództwa Mazowieckiego, iż duchowni po parafiach będący urzędnikami cy-
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wilnemi, skoro mają Dekretem Królewskim z dnia 23 Lutego 1809 r. wska
zane sobie opłaty za dopełnianie tych obowiązków, dopominać się oddziel
nych wynagrodzeń prawa mieć nie powinni. Lubo Komisya Rządowa zga
dza się, iż Dekret powyższy za zasadę służyć winien i rozporządzeniem 
z dnia 30 Grudnia 1818 r. osłabionym być nie mógł, z tćm wszystkićm, 
gdy opłata „jura stolae“ obejmuje taksę rozmaitych ceremonij religijnych, 
Dekretem Królewskim nie wymienionych, przeto jeżeliby ogłoszenie tćj 
taksy przez Dziennik Wojewódzki nastąpić miało, ostrzedz należy, iż za 
czynności Dekretem Królewskim wymienione, opłata wedle ustanowionśj 
tam taksy dla duchownych pełniących obowiązki urzędnika stanu cywilnego 
przynależy, za obrzędy atoli inne, tym Dekretem nie objęte, opłata jurium 
stolae przez Komisyę Rządową wydana, za podstawę służyć powinna.

Dj Bozp. K. B. S. W. iD. 2 (11) Września 1865 r. N. 5961.
(Post. oćln. się do Ez G. i N. P. wydz. wyzn. Grelio-Uniclue, str. 40).

Na skutek przedstawienia Rządu Gubernialnego z dnia 3 (15) Lipca 
1865r. N. 9151/41284, w przedmiocie zakomunikowanej mu9(21)Marcat.r. 
taksy opłat za wypełnianie obrzędów religijnych i sporządzanie aktów sta
nu cywilnego, Komisya Rządowa zawiadamia, iż zamieszczona w rzeczonćj 
taksie pod lit. A., opłata za obrzędy religijne, ustanowiona jest wyłącznie 
dla duchowieństwa rzymsko-katolickiego, opłata zaś pod lit. B., za sporzą
dzanie aktów stanu cywilnego, obowiązuje zarówno tak wyznawców religii 
rzymsko-katolickiój, jako i wszelkich innych wyznań.

EJ Najwyżej zatwierdzone przepisy dotyczące utrzymania i za
rządu klasztorów rzymsko-katolickich w Królestwie Boiskiem dnia 

22 Listopada (1 Grudnia) 1861 r.
(D. P. T. LXIII, str. ID).

Art. 15. Na korzyść każdego klasztoru tak etatowego, jako też 
i nie etatowego, ma być obracany w zupełności dochód pochodzący z tak 
nazwanego „Jura stolae,“ takowy dochód ma być używanym na pokrycie 
wydatków, niezbędnych przy odprawianiu nabożeństw, tudzież na podtrzy
manie kościoła i gmachu klasztornego.

Fj Ukaz Najwyższy o urządzeniu duchowieństwa świeckiego 
rzymsko-katolickiego w Królestwie Boisk. 11 (26) Grudnia 1865 r.

(Dz. Pr. T. LXIII, str. 369).

Art. 29. Opłata ustanowiona za sporządzenie aktów stanu cywilne
go osób rzymsko-katolickiego wyznania i wydanie ich wypisów, pozostawia
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się na korzyść zawiadujących parafiami osób duchownych, jako wynagro
dzenie za trudy ich w tój czynności.

Art. 30. Opłata pobierana za spełnienie posług religijnych (jura 
stolae), zapisuje się w całości do oddzielnej księgi sznurowśj, która winna 
być na ten cel zaprowadzoną przy każdym kościele. Część osiągniętego 
ztąd dochodu, w następnym artykule 31-m oznaczona, strąca się na rzecz 
służby kościelnój. Reszta zaś oddaje się do rozporządzenia dozoru kościel
nego na niezbędne wydatki, dotyczące nabożeństwa, a mogąca wyniknąć 
po pokryciu tych wydatków oszczędność, obraca się na upiększenie kościoła 
i na reparacyę gmachów kościelnych i budowli plebańskich.

Art. 31. Z pomienionśj w poprzedzającym artykule 30 opłaty za 
spełnienie posług religijnych, część pewna, odpowiednia ustanowionej za te 
posługi taryfie, idzie na rzecz służby kościelnój lub też w zamian tego, 
CZęŚC, jaka za porozumieniem się Ifomisyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Du
chownych z zwierzchnością mi dyecezyalnemi będzie ustanowiona.

Art. 32. Komisyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych 
poleca się wydanie, z zatwierdzenia Namiestnika w Królestwie przepisów, 
bliżej określających poi’ządek postępowania dozorów kościelnych i kontrolo
wania przez nie właściwego użycia funduszów, wpływających na rzecz ko
ścioła, ze źródła w artykule 30-m wskazanego.

Szczególne urządzenia dotyczące ścisłego wykonania wzglądem 

żydów, przepisów prawa o aktach stanu cywilnego.

Post. Rady Adm. Król. 7  Września 1830 r.

W wykonaniu artykułu 93 księgi I Kodeksu Cywilnego, chcąc zape
wnić ścisłe dopełnianie przez Starozakonnych przepisów prawa, w aktach 
stanu cywilnego tytułem IY księgi I tegoż kodeksu, tudzież postanowieniem 
Namiestnika Królewskiego z dnia 3 Listopada 1825 r. objętych, na przeło
żenie Komisyi Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, po 
wysłuchaniu zdania Ogólnego Zgromadzenia Rady Stanu, postanowiliśmy 
i stanowimy, co następuje:

do art. 93 Icod. cyw. pols.

(Dz. Pr. T. XIII, str. 147).

5
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Art. 1. Istniejące dziś parafie (które odtąd nazywać się mają okrę
gami dozorów bóżniczych), zakreślone zostaną przez Komisyę Rządową Wy
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego, za zniesieniem się z Komisyą Rządową Spraw 
Wewnętrznych i Policyi *) w ten sposób, aby do każdego z ustanowionych 
okręgów urzędów stanu cywilnego, jeden zupełny okręg dozoru bóżniczego, 
lub według miejscowej potrzeby kilka takowych należało.

*) obecnie ministerstwo spraw wewnętrznych, por. art. 3 N a j 
w y ższeg o  Ukazu 29 Lutego 1868 r. o zniesieniu Komisyi Spraw We
wnętrznych, przytoczony w przypisie I do rozd. I tytułu 4 księgi I 
kod. cyw. Król. Pols. pod lit. a).
Art. 2. W każdym takowym okręgu dozoru bóżniczego ustanowio

ny będzie przez Komisyę Rządową Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 
Rabin lub tymczasowy jego zastępca, do składu tegoż dozoru należeć mają
cy, który, oprócz innych posług religijnych wyznaniu starozakonnemu wła
ściwych, obowiązany jest odbywać w tymże okręgu obrządki religijne przy 
obrzezaniu lub nadaniu imienia nowonarodzonemu dziecięciu, przy zaślu
bieniu wchodzących w związki małżeńskie i przy zejściu z tego świata każ
dego żyda jakiej bądź płci i wieku.

Gdyby się zaś okazała konieczność, tedy i więcej takowych Rabinów, 
lub tymczasowych ich zastępców, może być mianowanych.

Ustawa o zarządzie gubernialnym i powiatowym w gu
berniach Król. Polsk. 19 (31) Grudnia 1866 r. (D.P. t . i .x v i

str. 119).

art. 16. Osobistemu rozporządzeniu gubernatora w rządzie
gubernialnym należą:............ c) zatwierdzenie osób wybranych do
dozorów bóżniczych ......................

Dodatkowe przepisy 29 Lutego 1868 r. do ustawy o za
rządzie gub. i  pow. w gub. Król. Polsk. (Dz. p . t . l x y i i i , str. 29).

II. Do rzędu przedmiotów, które ustawą o zarządzie gubernial
nym i powiatowym w Królestwie, jako też następnemi postanowienia
mi pozostawione zostały do osobistego rozporządzenia gubernatora 
w rządzie gubernialnym, zaliczają się (w uzupełnieniu art. 16-go 
tejże ustawy):

..........2. Rozstrzyganie spraw ó wyborach, mianowaniu i uwal
nianiu osób wyznania starozakonnego, jako to: rabinów, członków 
dozoru bóżniczego, kantorów przy domach modlitwy.

Post. Kom. Urząd. 11 (26) Czerwca 1868 r. (Dz. Pr. t . 
LXVIII, str. 337).

Z powodu wynikłćj kwestyi, o porządku mianowania podrabinów 
i duchownych przy żydowskich domach modlitwy, jak również szkól- 
ników, rzezaków, pukaczy i innej służby przy bóżnicach żydowskich.
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Komitet urządzający na przedstawienie dyrektora głównego komisyi 
rządowśj spraw wewnętrznych, w objaśnieniu art. 2-go, oddziału II 
N a jw y ż e j  zatwierdzonych d. 29 Lutego 1868 r. dodatkowych przepi
sów do ustawy o zarządzie gubernialnym i powiatowym w guberniach 
Królestwa Polskiego, postanowił i stanowi:

art. I. Mianowanie i uwalnianie podrabinów i duchownych 
przy żydowskich domach modlitwy, pozostawia się gubernatorom 
w rządach gubernialnych;

art. 2.................

Art. 3. Żaden inny starozakonny oprócz Rabina lub tymczasowego 
jego zastępcy, nie będzie odtąd mocen odbywać obrzędów religijnych, bez 
obecności i przychylenia pełniącego obowiązki Rabina.

Art. 4. Będzie także obowiązkiem Rabina lub jego zastępcy, utrzy
mywać księgę zapisową, z funduszów dozoru bóżniczego sprawioną, porzą
dnie oprawną i przez miejscową władzę municypalną lub właściwego bur
mistrza, albo osobnego urzędnika utrzymującego księgi akt stanu cywilne
go, zaparafowaną czyli zaznaczoną, którśj wielkość zastosowana być ma do 
ludności gminy żydowskiej.

W takową księgę wpisywać będzie w polstóm języku, dzień, imię i na
zwisko urodzonego dziecięcia i powołanie jego rodziców; imię, nazwisko, 
powołanie i wiek zmarłego żyda lub żydówki; podobnież imię, nazwisko 
i stan wchodzących w związki małżeńskie; dzień i miejsce każdej ogłoszonej 
zapowiedzi mającego nastąpić małżeństwa.

por. p. 2 post. K. U. 10 (22) Listopada 1867 r. zamieszczony 
w przypisie I do art. 83 kod. cyw. Kr. Pol.
Art. 5. Gdzieby nawet przy urodzeniu lub zejściu, obrządek religij

ny wedle przepisów wyznania starozakonnego mógł być opuszczonym, tam 
wszelako zapis poprzedzającym artykułem zastrzeżony powinien być usku
teczniony.

Art. 6. Rabin utrzymujący księgę, odpowiedzialnym jest osobiście 
za jej całość, tudzież za porządek i ścisłą wierność zapisów, tak co do liczby 
onych odpowiedniej doniesionym urodzinom, małżeństwom i zejściom, jako 
tćż co do tożsamości osób będących przedmiotem tychże zapisów.

Urzędnicy utrzymujący akta stanu cywilnego dla żydów, tudzież do
zory bóżnicze czuwać mają pod surową odpowiedzialnością, aby księgi, 
o których mowra, porządnie były utrzymywane; aby zapisywanie w nich 
aktów religijnych po każdym obrzędzie lub czynienie zapisów, odbywało 
się regularnie i z ścisłą co do tożsamości osób wiernością, za dostrzeżeniem 
zaś nieporządku lub nadużycia, obowiązani są spisać natychmiast stosowny 
wywód słowny, i ten przesłać właściwemu Komisarzowi obwodowemu *). Mocni 
zatem będą żądać w każdym czasie okazania sobie księgi dla przekonania 
się o jej stanie i sprawdzenia zapisów w niej objętych, z wiadomościami ja- 
kieby ubocznie powziąść mogli.

*) obecnie naczelnik powiatu.
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Art. 7. Komisarz obwodowy *) zatrzymawszy do akt kopią wywodu, 
oryginał jego prześle Komisyi Wojewódzkiej **), która na winnych rozciągnie 
kary poniżćj przepisane.

*) obecnie naczelnik powiatu.
**) obecnie rząd gubernialny.

Art. 8. Rabin lub tymczasowy jego zastępca, po dopełnieniu zapisu 
do księgi, winien sam wraz z osobami do aktu cywilnego wpływać mające- 
mi, tudzież ze świadkami, stawić się przed urzędnikiem stanu cywilnego, 
tak dla złożenia, okazaniem księgi zapisowej, świadectwa, iż zapis wyko
nanym został, jako tóż dla dania potrzebnych objaśnień pod względem do
pełnić się mianych warunków cywilnych.

Art. 9. W miejscach gdzie burmistrze są razem urzędnikami stanu 
cywilnego, każdy z nich przed przystąpieniem do spisania aktu bądź uro
dzenia, bądź małżeństwa, bądź zejścia starozakonnych, obowiązanym będzie 
najtroskliwiej się przekonać o tożsamości osób, których akt dotyczę, a w ra
zie dostrzeżonego fałszu, spisać akt według rzeczywistego stanu rzeczy, 
winni zaś drogą prawem przepisaną pociągnięci będą do odpowiedzialności.

Art. 10. W miejscach gdzie burmistrze nie są urzędnikami stanu 
cywilnego, osoby wchodzące do aktu, jako to: ojciec dziecięcia lub miejsce 
jego przy akcie urodzenia zastępujący, tudzież nowożeńcy akt małżeństwa 
zawierający, toż osoba zeznająca akt zejścia, obowiązani są uzyskać po
przednio, w miastach od prezydenta lub burmistrza, w stolicy od komisarza po
lic j i  cyrkułu właściwego *), świadectwo względem tożsamości osób do aktu 
stawających albo z nazwiska i imienia podanych, i z takowóm dopiero sta
wić się osobiście przed urzędnikiem stanu cywilnego, niemniój doręczyć mu 
oneż dla zachowania.

*) obecnie cyrkułowy komisarz.

Art. 11. Każdy żyd będący głową familii, a w braku onegoż, osoby 
kodeksem powołane obowiązane są:

w przypadku urodzin dziecięcia w ich rodzinie, najdalej w dni ośm 
udać się z niem i dwoma świadkami do Rabina, dla odbycia zapisu; ztam- 
tąd zaś do urzędnika stanu cywilnego, dla zeznania stosownego aktu.

aj Bozp. Ii. B. S. 18 Lutego (1 Marca) 1860r. N. 3675.
(Akta K. R. S. tyczące się aktów st. c. wyzn. roi. mojź. toI. II).

Po urodzeniu się każdego dziecka w rodzinie żydowskiój, wy
magać należy nie tylko spisania metryki jego urodzenia, ale nadto zło
żenia zarazem małżeństwa rodziców, przez urzędnika stanu cywilnego 
wydanego, i na mocy takiego jedynie aktu, w księgach stanu cywilne
go zapisane być może dziecko urodzone, za prawe.

Toż samo rozporządzenie zamieszczone zostało w reskrypcie Kom. 
R. S. W. i D. 10 (22) Października 1859 r. N. 8654/35205. (Przepisy
odnoszące się do czyn. rząd. gub. i naczel. pow. wydz. spr. wew. cz. II wyd. polic. 
T. I str. 3).
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'bj Rozp. K. R. S. 26 Grudnia (7 Stycznia) 1860)1 r. 
N. 25538. (Akta K. E. S. tyczące się aktów st. c. wyzn. rei. mojż. roi. II).

W rozwiązaniu przedstawienia Prokuratora Kr. przy Tr. Cyw.
K. R. S. oświadcza, że celem przepisów wydanych przez K. R. S. W. 
i D. pod dniem 10 (22) Października 1859 r. N. 8664/35205, a przy 
reskrypcie K. R. S. z daty 18 Lutego (1 Marca) r. z. N. 3675 Proku
ratorowi zakomunikowanych, było głównie obostrzenie kontrolli po* 
licyjnój ludności żydowskiój, która wbrew porządkowi i własnym inte
resom zwykła unikać spisywania aktów małżeństw religijnie tylko 
zawieranych; i dla tego przede wszystkiem na władze policyjne włożo
ny został obowiązek dopilnowania, aby starozakonni, mieniący się 
być małżonkami, posiadali dowód legalny, że małżeństwo to zawar- 
tćm zostało z zachowaniem obowiązującego prawa przepisów. Urzę
dnicy stanu cywilnego, do których należy spisywanie metryk nowo
narodzonych, są w obowiązku przestrzegać zachowania tych tylko 
form, jakie prawo nakazuje. Dla ułatwienia zaś władzom policyjnym 
kontiolli, każdy urzędnik stanu cywilnego wyznań niechrześciańskich, 
przy meldowaniu nowonarodzonego dziecięcia, jest w obowiązku za
żądać okazania dowodu, że rodzice jego prawnym ślubem są połącze
ni. Nie okazanie takiego dowodu pociągać za sobą może ten tylko 
skutek, że urzędnik stanu cywilnego wzmiankę o tćm w akcie metry
cznym uczyni, a właściwćj władzy policyjnej zamieszkania rodziców 
o braku aktu małżeństwa donieść będzie w obowiązku.
W przypadku zejścia którego członka swój familii, udać się winni 

wraz z świadkami do Rabina dla dopełnienia wpisu do księgi zapisowej; 
następnie zaś łącznie z Rabinem i świadkami udać się do urzędnika stanu 
cywilnego, dla zeznania stosownego aktu; nakoniec

W przypadku małżeństwa w ich rodzinie zamierzonego, powinni na
przód w towarzystwie osób do aktu wpływać mających obrzęd religijny ślu
bu i zapis do księgi u Rabina wykonać, a następnie zaraz zeznać przed 
właściwym urzędnikiem akt stanu cywilnego.

Post. K. U. 12 (21) Czerwca 1865 r. (zb. post. k . u . t . i i ,
str. 312).

Przy wejściu w związki małżeńskie młodych żydów, poprze
dzające sprawdzenie ich wieku w urzędzie zaciągu wojskowego znosi 
się, w skutku czego dozwala się tymże młodym żydom, mającym za
miar wejść w związki małżeńskie, składać, dowody swego wieku, po
dług ogólnych zasad prawa.
Ten sam obowiązek wkłada się na gospodarzy względem ich słu

żących.
Art. 12. Każdy starozakonny, któryby się poważył przestąpić zakaz 

art. 3-m niniejszego postanowienia objęty, lub zaniedbywać obowiązki wska
zane sobie art. 10 i 11, ulegnie karze, za pierwszym razem złp. 25 
(rs. 3 kop. 75), za drugim złp. 50 (rs. 7 k. 50), za trzecim złp. 100 (rs. 15),
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która nadto w każdćm zdarzeniu podwojoną lub potrojoną będzie, w miarę 
jak wykraczający do 2-éj lub 1-éj klassy opłat bóżniczych należą.

Bozp. K. B. S. 6 (18) Lipca 1860 r. N. 13744,-19  
(31) Grudnia 1861 r. N. 25423,—30 Baździernika (11 L i
stopada) 1865 r. N. 9029,—1 (13) Sierpnia 1866 r. 
N. 5552,— 27 Marca (8 Kwietnia) 1870 r. N. 3211. (Akta
K. E. S. tyczące się aldów st. c. wyznawców rei. mojż. vol. II).

W rozwiązaniu pytania: podług jakich przepisów wymierzać na
leży karę na starozakonnych, którzy okazali się być winnymi nieza- 
meldowania w właściwym czasie urodzeń swych dzieci do akt stanu 
cywilnego, czy podług przepisów kodeksu kar gł. i popr. z r. 1847 
(art. 917), czy tćż podług postanowienia Rady Administracyjnej z d. 
7 Września 1830 r. (art. 12 i 15),—K. R. S. oświadczyła, iż stoso
wnie do znanej w prawodawstwie ogólnej zasady: lex posterior dero- 
gat priori, i w myśl art. 2 ustawy przechodniej do pomienionego ko
deksu, do tego rodzaju uchybienia, jako kodeksem kar przewidzianego 
w art. 917, tylko przepisy tegoż kodeksu, w związku z art. 36 powo
łanej ustawy przechodnićj mogą być stosowane.

Art. 13. Rabini uchybiający przepisom zawartym w art. 2, 4, 6 i 8 
tegoż postanowienia, znagleni będą opłacić pierwszy raz zip. 200 (30 rs.), 
drugi raz 400 (rs. 60), trzeci raz złp. 600 (rs. 90), i wtenczas już za nie
zdolnych na zawsze do pełnienia obowiązku Rabinów uznani zostaną.

Co do kary na Rabina za niestawienie się z nowożeńcami, dla 
spisania aktu małżeństwa, przed urzędnikiem stanu cywilnego,—zob. 
art. 918 kod. kar gł. i popr. z r. 1847, zamieszczony pod art. 187 pr. 
o małż. z r. 1836.
Art. 14. Urzędnicy zaniedbujący obowiązków, art. 6, 7 i 9 na nich 

włożonych, ulegną karom, jakie art. 86 księgi I, kodeksu cywilnego są 
zamierzone.

Art. 15. Kary, art. 12, 13, 14 oznaczone, ściągane będą nie inaczój, 
jak za uznaniem i decyzyą właściwej Komisyi Wojewódzkiej *), w Stolicy zaś 
Urzędu Municypalnego **), a dochód z nich dostanie się w połowie donosicielo
wi, w drugiej zaś połowie do kassy opłat bóżniczych.

*) obecnie Rząd Gubernialny.
**) obecnie Magistrat m. Warszawy.
por. rozp. K. R. S. zamieszczone wyżćj pod art. 12 niniejszego 

postanowienia.

Post. Bady Adm. Król. 25 Lutego (8 Marca) 1836 r.
(Dz. Pr. T. XVIII, str. 5).

Kary pieniężne, oznaczone postanowieniem z dnia 7 Września 
1830 roku, wymierzane będą przez Komisye Wojewódzkie *), po Woje-

*) obecnie Rządy Gubernialne.
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wództwach.**) a przez Urząd Municypalny w Stolicy ***), podług stopnio
wania w tćmże postanowienia przyjętego. Gdyby zaś przekraczający 
nie był w stanie ponieść kary pieniężnej z przyczyny ubóstwa, Komisya 
Wojewódzka *) lub Urząd Municypalny w Stolicy ***), mocne będą zmienić 
tęż karę na karę aresztu, przy zastosowaniu się do przepisów art, 472
lit. b księgi III kodeksu karzącego polskiego ****).

**) obecnie gubernie.
***) obecnie Magistrat m. Warszawy.

****) art. 91 kod. kar gł. i p. z r. 1847.

Instrukcya dia urzędników stanu cywilnego wyznań niechrześci

jańskich w M. Warszawie, ułożona na zasadzie postanowienia 
b. Rady Administracyjnej Królestwa z dnia 7 Września 1830 r. 
(T. XIII Dz. Pr.) i obowiązujących w tym przedmiocie szczegól

nych przepisów.

(Dodatek do Kozkazu Ober-Policm. w wydziale policyi wykonawczej miasta Warszawy 
z d. 15 (27) Sierpnia 1870 r. za N. 227).

1. Księgi do zapisywania aktów stanu cywilnego, to jest aktów uro
dzenia, małżeństwa i zejścia, winny być sprawione kosztem urzędników 
stanu cywilnego z papieru tęgiego i nieprzebijającego, w oprawie trwałśj, 
zaliczbowane przez pomienionych urzędników i zaznaczone cyfrą sędziego 
pokoju lub podsędka, z poświadczeniem przy końcu księgi, z wielu kart 
taż księga się składa.

2. Każdy akt stanu cywilnego pisany będzie jednocześnie na dwie 
ręce, to jest w księdze miejscowćj, która pozostanie na miejscu i w księdze, 
która corocznie składaną będzie do archiwum hypotecznego przy właściwym 
sądzie pokoju. Trzy będą księgi miejscowe, t. j. jedna do zapisywania 
aktów urodzenia, druga aktów małżeństwa, trzecia aktów zejścia, które 
służyć będą na tak długi czas, póki miejsca do zapisywania aktów wystar
czy. Wszystkie trzy księgi winny być stale zachowywane u urzędnika 
stanu cywilnego, t. j. u komisarza cyrkułowego pod osobistą jego odpowie
dzialnością za ich całość i porządek. Księga zaś, która co rok powinna 
być składana do archiwum hypotecznego, czyli tak zwany duplikat, ma być 
jedna, ogólna, ale podzielona na trzy części, stosownie do trzech ro dzajów

do art. 92 Kod. Cyw. Pclsl;.
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aktów stanu cywilnego. Zamyka się ona corocznie z upływem dnia 31-go 
Grudnia, a po należy tern jśj sprawdzeniu przez wyznaczonych do tego urzę
dników sądowych, składana będzie dla zachowania w pomienionóm archi
wum. Na każdej stronnicy karty należy zapisywać tylko dwa akta, nadto 
winny być sporządzone skorowidze alfabetyczne wszystkich urodzonych, 
zmarłych i zaślubionych, obejmujące nazwiska i imiona osób, których akta 
są sporządzone, oraz numera, pod któremi akta te są spisane.

3. Oprócz ksiąg wyżój wskazanych, urzędnicy stanu cywilnego utrzy
mywać będą osobną księgę do zapisywania zapowiedzi przedślubnych, która 
stale pozostaje w cyrkule. Księga ta ma być zaliczbowana i zaznaczona 
przez samego urzędnika stanu cywilnego.

4. Księgi aktów stanu cywilnego rewidowane będą w ciągu roku 
przez właściwego podsędka lub inną osobę, wyznaczoną do tego przez
Koinisyę Rządową Sprawiedliwości.

Oprócz tych rewizyj, dopełnianych w myśl przepisów kodeksu cywil
nego Królestwa Polskiego, księgi rzeczone ulegają, w miarę uznania Ober- 
Policmajstra, rewizyi urzędników do szczególnych poruczeń.

5. W każdym okręgu dozoru bóżniczego, rabin wyznaczony przez 
Magistrat miasta Warszawy, prócz wykonywania posług religijnych według 
Zakonu Mojżeszowego, jako to przy obrzezaniu lub nadaniu imienia dzie
cięciu, przy zaślubianiu wchodzących w związki małżeńskie i t. p., winien 
utrzymywać księgę (zapisową) zaznaczoną, opieczętowaną i poświadczoną 
przez miejscowego urzędnika stanu cywilnego, w którą wpisywać będzie 
w języku ruskim: dzień, imię i nazwisko urodzonego dziecięcia, oraz powo
łanie imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i wiek jego rodziców, równie 
jak dwóch świadków, powołanie, imię, nazwisko i wiek zmarłego, i po
dobnież powołanie, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania wchodzących 
w związki małżeńskie, ich wiek, tudzież powołanie, imię, nazwisko ich ro
dziców, wreszcie dzień i miejsce każdćj ogłoszonćj zapowiedzi mającego 
nastąpić małżeństwa.

6. Urzędnicy stanu cywilnego, tudzież dozory bóżnicze, czuwać mają 
pod surową odpowiedzialnością, aby rabini okręgowi księgi, o których mo
wa, utrzymywali porządnie, ściśle i dokładnie; dla tego tak pierwsi jak dru
gie winni dokonywać niespodzianych rewizyj, a winnych najdrobniejszego 
uchybienia obowiązani są przedstawiać Ober-Policmajstrowi, celem prawne
go skarcenia.

7. Kabin, po zapisaniu obrzędu religijnego do utrzymywanćj przezeń 
księgi, winien sam wraz z osobami do aktu cywilnego wpływać mającemi, 
tudzież ze świadkami, stawić się przed urzędnikiem stanu cywilnego, tak 
dla złożenia, okazaniem pomienionćj księgi, świadectwa, iż zapis wykonanym 
w niej został, jako też dla dania potrzebnych objaśnień i sprawdzenia, czyli 
strony dopełniły wszystkich warunków istotnych, wymaganych przez prawo 
dla ważności małżeństwa.

8. Urzędnik stanu cywilnego, przed przystąpieniem do spisania 
wszelkiego aktu, obowiązany będzie najtroskliwićj się przekonać o tożsamo
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ści osób, uczestniczących w sporządzonym akcie stanu cywilnego, a w razie 
dostrzeżonego fałszu najmniejszego, przedstawić winnych do odpowiedzial
ności prawnej.

9. Każdy żyd, będący głową familii, obowiązany jest w przypadku 
urodzin dziecięcia w jego rodzinie, najdalój w dni ośm, udać się z niem 
i dwoma świadkami do rabina, dla odbycia zapisu; ztamtąd zaś do urzędnika 
stanu cywilnego, dla zeznania stosownego aktu. Tak samo obowiązany jest 
postąpić, w przypadku śmierci jednego z członków rodziny. W przypadku 
małżeństwa, powinien najprzód w towarzystwie osób do aktu wpływać ma
jących obrzęd religijny ślubu i zapis do otrzymanej przez rabina księgi wy
konać, a następnie zaraz zeznać przed urzędnikiem akt stanu cywilnego.

10. Przy sporządzaniu aktów znania z zeznań świadków zamiast 
aktu urodzenia, urzędnik stanu cywilnego, w celu zapobieżenia mogącym 
się zdarzyć nadużyciom, powinien, pod osobistą odpowiedzialnością wybadać 
na podstawie jakich faktów i z jakiego źródła zeznający wić o dniu, mie
siącu i roku swego urodzenia, a szczególniej też winien się domagać, aby 
świadkowie do aktu znania stawający, byli mu znani osobiście, na wiarę 
zasługujący, aby zawsze źródło swój wiadomości wymieniali, mianowicie zaś 
baczną zwracać uwagę, czy nie ma najmniejszego podejrzenia, iż akt ze
znaje się w celu dopięcia nieprawych zamiarów; w takim bowiem przypadku 
akt sporządzony być nie może.

11. Za uchybienie powyższym przepisom, winni żydzi ulegają na 
mocy postanowienia b. Bady Administracyjnej Królestwa z d. 7 Września 
1830 r. (D. P. T. XIII) karze pieniężnej rs. 3 kop. 75 za pierwszym razem, 
za drugim razem rs. 7 kop. 50, a za trzecim rs. 15, lub dwa razy większćj, 
w miarę tego, do jakićj klassy opłat bóżniczych wykraczający należy. Wy
kraczający rabini ulegają karze pieniężnćj za pierwszym razem rs. 30, za 
drugim rs. 60, a za trzecim rs. 90 i wtedy rabin winny usunięty będzie od 
obowiązków. Wysokość tych kar ustanawiać będzie Ober-Policmajster, na 
przedstawienie wydziału policyjno-sądowego.

12. Urzędnicy stanu cywilnego za uchybienia w sporządzaniu aktów 
stanu cywilnego ulegają odpowiedzialności prawnćj, określonej w art. 86 
księgi pierwszej kodeksu cywilnego Królestwa Polskiego z r. 1825, za nie
dbalstwo zaś w utrzymywaniu ksiąg i inne drobniejsze uchybienia, w pra
wie lub w niniejszćj instrukcyi przewidziane, ulegać będą skarceniu w dro
dze administracyjnej, według uznania Ober-Policmajstra.

13. Za sporządzanie aktów ustanowione są następujące opłaty:

a) od aktu urodzenia ...................
klassa I-sza 

kop. 80
klassa Il-ga 

kop. 15
klassa III-cia 

kop. 10
b) od aktu przyznania dziecka 

naturalnego ......................... „ 90 „ 45 „ 15
c) od aktu zapowiedzi ślubnych „ 15 „ 10 ,, 5
d) od aktu małżeństwa................ „ 45 „ 30 „ 15
e )  od aktu rozwodowego............ rs. 12 rs. 3 „ 45
f) od aktu z e jśc ia ...................... kop. 30 kop. 15 3 , 6
g) od aktu przysposobienia. . . . rs. 2 kop. 70 rs. 1 kop. 80 ,, 45.
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14. Za wyciągi, wydawane przez urzędników stanu cywilnego, t. j. 
przez komisarzy cyrkułowych, pobieraną będzie takaż sama opłata, jak za 
sporządzenie aktu naznaczono, ale strona interesowana powinna złożyć 
właściwy papier stemplowy. Takowe wypisy wydawać będą komisarze 
tylko w ciągu tego roku, w którym akt został sporządzony, to jest dopóki 
duplikaty nie zostały przesłane do archiwum hypotecznego w sądzie pokoju. 
Po przesłaniu onych do archiwum, wyciągi rzeczone wydawać będą pisarze 
sądu pokoju, podług ustanowionój dla nich taksy.

Uwaga. Przesyłanie duplikatów ksiąg stanu cywilnego do archiwów 
hypotecznych przy sądach pokoju przepisane jest art. 74 kodeksu cywilnego 
Królestwa Polskiego z r. 1825; wydawanie zaś wyciągów aktów stanu cy
wilnego z duplikatów zlecone zostało sądom pokoju z tego powodu, iż po- 
mienione wyciągi wydawane są stronom interesowanym po większćj części 
do spraw procesowych, gdzie dokumenta powinny być poświadczone przez 
władze sądowe. Ze względu zaś ważności praw osobistych, ochronionych 
i dowodzonych aktami stanu cywilnego, powaga takowych polega na ich 
pochodzeniu od władzy sądowój; dla tego tóż wydawanie wyciągów z ksiąg 
przez urzędników stanu cywilnego dozwolone jest sposobem wyjątku od 
ogólnego prawa, tylko z konieczności, to jest w ciągu roku bieżącego, kiedy 
duplikaty nie są jeszcze przesłane do archiwum sądu pokoju.

15. Świadectwa metryczne o urodzeniu i małżeństwie żydów, skła
dane przez nich komisy om konskrypcyjnym, wydają się w krótkich wy
ciągach, jak to ma miejsce i dla chrześcian, na papierze zwyczajnym, bez
płatnie. W takich świadectwach o urodzeniu spisowego, w przypadku 
jeżeli rzeczone akta nie były sporządzone w ciągu ośmiodniowego terminu, 
prawem przepisanego, powinny być czynione wzmianki, po upływie jakiego 
mianowicie czasu po urodzeniu akta te zeznane zostały w księgach stanu 
cywilnego, oznaczając rok, miesiąc i dzień, wyraźnie literami, a nie cyframi. 
Przepis zawarty w tym ostatnim artykule opiera się na postanowieniu Na
miestnika Królestwa z 14 Stycznia 1817 r. (D. P. T. III, str. 28) i postano
wiony został na wzór art. 1 i 3 postanowienia Namiestnika z 28 Września 
1824 r. (D. P. T. IX, str. 62).

A j Organizacya sądu konsystorskiego Ewangelicko-Augsburg- 
skiego, przez Radę Administracyjną Królestwa, na posiedzeniu 

dnia 17 (29) Stycznia 1861 r. zatwierdzona.
(Dz. Pr. T. I.IX, str. 163).

W rozwinięciu art. 173 i 174 Prawa o Małżeństwie z d. 16 (28) Mar
ca 1836 r., tudzież § 144 Ustawy dla kościoła ewangelieko-augsburgskiego

do ari. 173 i 17i  pr. o małż. z r. 1836.
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w Królestwie Polskiem, Ukazem z dnia 8 (20) Lutego 1849 r. zatwierdzo
nej, Rada Administracyjna na przedstawienie Komisyi Rządowćj Spraw 
Wewnętrznych i Duchownych postanowiła następującą organizacyę sądu 
konsystorskiego ewangelicko-augsburgskiego, i postępowanie w sprawach 
przed tenże sąd wytoczonych.

T Y T U Ł  I.

O sk ła d z ie  S ą d u  K o n sy s to r sk ie g o .

§ 1. Komplet sądu konsystorskiego ewangelicko - augsburgskiego, 
składać się będzie naj mniej z pięciu członków konsystorza, głos stanowczy 
mających.

§ 2. Z głosem stanowczym zasiadają: prezes świecki, duchowny 
wice-prezes w osobie superintendenta generalnego, tudzież członkowie 
świeccy i duchowni, podług starszeństwa z nominacyi.

§ 3. W każdej sprawie o rozwód, unieważnienie lub tamowanie mał
żeństwa, wysłuchane będą wnioski Prokuratowa.

§ 4. Pisarz sądu konsystorskiego należy do kompletu sądu, bez 
głosu wszakże stanowczego.

W razie nieobecności pisarza, zastąpi go pomocnik naczelnika kan- 
celaryi.

§ 5. Woźny audyencyonalny przez konsystorz mianowany, odbywać 
będzie służbę, przy posiedzeniach sądu konsystorskiego.

§ 6. W przypadku wyłączenia się członka konsystorza od sądzenia 
sprawy, lub żądanego przez stronę wyłączenia, zachowane będą, tak co do 
przyczyn, jako też co do formy, przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

T Y T U Ł  II.

0  p o s tę p o w a n iu  w  s p r a w a c h  d o  S ą d u  K o n sy s to r sk ie g o  n a le ż ą c y c h .

D Z I A Ł  I.
O POSTĘPOWANIU PKZEDWSTĘPNEM.

§ 7. W sprawach o tamowanie lub unieważnienie małżeństwa, tu 
dzież w sprawach o rozwód z przyczyny nieobecności sądownie ogłoszonćj,
1 przestępstw w art. 167 Prawa o Małżeństwie oznaczonych, wolno jest bez
pośrednio wynieść pozew przed sąd konsystorski.

§ 8. W przypadku żądania rozwodu z przyczyny złośliwego opu
szczenia, gdy miejsce pobytu nieobecnego małżonka od roku będzie niewia
dome, skarżący poda żądanie swe do konsystorza, który podług przepisów 
art. 155 Prawa o Małżeństwie postąpi.
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§ 9. Wyjąwszy przyczynę nieobecności sądownie ogłoszonśj, jako 
tćż przyczynę złośliwego opuszczenia, gdy miejsce pobytu nieobecnego mał
żonka wyśledzonym być nie mogło, niemnićj przyczynę przestępstwa, w każ
dym innym przypadku żądania rozwodu z przyczyn artykułem 146 Prawa 
o Małżeństwie objętych, wyniesienie pozwu przez sąd konsystorski poprze
dzać powinien środek pojednania, pod nieważnością pozwu.

§ 10. Szczególnym będzie obowiązkiem księży pastorów i księży 
superintendentów starać się o pojednanie małżonków.

§ 11. Małżonek zamierzający rozpocząć sprawę rozwodową obo
wiązany będzie udać się osobiście do księdza pastora właściwej swej parafii, 
dla wynurzenia mu ustnie przyczyn zniewalających go do poszukiwania 
rozwodu.

Za parafię właściwą uważa się parafia Ewangelicka, w którśj obrębie 
małżonek skarżący zamieszkuje. Pastor wysłuchawszy skarżącego, zrobi 
mu stosowne przełożenia, celem odwiedzenia go od powziętego zamiaru; 
jeżeli te bez skutku pozostaną, pastor, przez wezwanie wprost od siebie po- 
zasądownie uczynione, oznaczy dzień i godzinę do osobistego stawienia się 
przed nim obojgu małżonkom.

§ 12. Jeżeli obżałowany nie stawi się, pastor, na żądanie skarżące
go, naznaczy powtórny termin do stawienia się przed nim obojgu małżon
kom, za doręczeniem kopii wezwania obżałowanemu przez woźnego.

por. przypis do § 30 niniejszój organizacyi.

§ 13, Gdyby, pomimo doręczonego wezwania, obżałowany w termi
nie nie stawił się, a skarżący obstawał przy swojem żądaniu, pastor spisze 
akt niestawiennictwa.

Akt niestawiennictwa wyrazi miejsce, dzień i godzinę, w których akt 
ten sporządzonym będzie; imiona i nazwiska, stan i zamieszkanie obojga 
małżonków; przyczyny rozwodu; dzień i godzinę tak pierwszego jak i dru
giego terminu pojednawczego; dzień wręczenia wezwania i nazwisko 
woźnego, który wręczenie uskutecznił; nakoniec nadmieni, że obżałowany nie 
stawił się, a skarżący, pomimo ponowionych przełożeń, nie dał się odwieść 
od poszukiwania rozwodu.

Akt niestawiennictwa podpisanym będzie przez skarżącego, a jeżeli 
tenże pisać nie umie, o tem wzmiankę pastor uczyni i sam podpisze.

por. przepis do § 30 niniejszój organizacyi.

§ 14. Za stawieniem się obojga małżonków, pastor wszelkiego doło
ży starania o pojednanie poróżnionych małżonków i, w razie przywrócenia 
zgody pomiędzy niemi, spisze akt pojednania.

Gdyby pomimo wszelkich przełożeń, skarżący przy żądaniu rozwodu 
miał obstawać, pastor spisze akt niepojednania.

Akt niepojednania obejmować będzie te same okoliczności, jakie po
przedzającym paragrafem dla aktu niestawiennictwa są przepisane, a nadto 
wzmiankę o bezskutecznem usiłowaniu pogodzenia małżonków.
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Akt niepojednania podpisze: skarżący, obżałowany i Pastor; a jeżeli 
obżałowany podpisu odmówi lub obaj małżonkowie pisać nie umieją, pastor
0 tóm wzmiankę zrobi i sam podpisze.

§ 15. Oryginalny akt niestawiennictwa lub niepojednania, pastor 
zachowa w swćm archiwum, dla wydania z niego kopij poświadczonych na 
żądanie stron.

§ 16. Skarżący obowiązany będzie zgłosić się osobiście lub przez po
danie do właściwego księdza superintendenta i złożyć mu kopią poświadczo
ną aktu niestawiennictwa lub niepojednania.

Superintendent oznaczy termin obojgu małżonkom dla ich pojednania
1 w tym celu kopią wezwania obżałowanemu przez woźnego doręczyć poleci.

por. przypis do § 30 niniejszćj organizacyi.
§ 17. W terminie oznaczonym po należytem doręczeniu wezwania, 

za osobistem stawieniem się skarżącego, w przypadku stawienia się lub nie
stawienia obżałowanego, superintendent użyje całej powagi swego powoła
nia, aby pogodzić małżonków poróżnionych, lub odwieść skarżącego od po
szukiwania rozwodu.

Z zachowaniem formalności paragrafami 13 i 14 przepisanych i z po
wołaniem się na akt przez pastora sporządzony, superintendent spisze akt 
niestawiennictwa lub niepojednania, a w razie pojednania się małżonków, 
akt pojednania.

§ 18. Oryginalny akt niestawiennictwa lub niepojednania, super
intendent zachowa w swćm archiwum, dla wydania z niego kopii poświad
czonych na żądanie stron.

Po sporządzeniu tego aktu superintendent objaśni skarżącego, że mu 
wolno rozpocząć sprawę o rozwód.

§ 19. W przypadku większej odległości mieszkania małżonków, od 
miejsca urzędowania Superintendenta od wiorst 42, wolno tak skarżącemu 
jak obżałowanemu domagać się od superintendenta, ażeby w zastępstwie 
swojem przeznaczył innego pastora z sąsiednich parafij mieszkania mał
żonków, do wypełnienia obowiązków paragrafami 17 i 18 przepisanych.

Oryginalny akt pojednania, bądź przez pastora, bądź przez super
intendenta, bądź z delegacyi podług paragrafów 14, lub 17, lub 19 sporzą
dzony, podpisami stron lub wzmianką, że pisać nie umieją, niemnićj podpi
sem pastora lub superintendenta opatrzony, w właściwóm archiwum zacho
wany będzie.

Kopią poświadczoną tegoż aktu, superintendent lub pastor za pośre
dnictwem superintendenta, konsystorzowi prześle.

§ 20. Jeżeli superintendent, jako właściwy pastor parafii małżonków, 
odbywał działania pojednawcze paragrafami 11, 12, 13 i 14 przepisane, 
a nie zdołał poróżnionych małżonków pojednać, wyznaczy im powtórny 
termin pojednawczy, za doręczeniem wezwania obżałowanemu przez woźnego.

Termin ten powtórny nie będzie mógł być wcześnićj dozwolony, 
jak w dni 80 po sporządzeniu pierwszego aktu niestawiennictwa lub nie
pojednania.
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§ 21. W wezwaniach do pojednania, oprócz imion i nazwisk, oraz 
zamieszkań osób, termin stawienia się co do dnia i godziny wyrażony być 
powinien.

Termin ten będzie najmniej ośmiodniowy, rachując od dnia wręczenia 
wezwania obżałowanemu, z dodaniem dnia jednego na każde czternaście 
wiorst odległości mieszkania obżałowanego od miejsca stawienia się.

§ 22. Nim stosowne do przepisów powyższych wyniesienie pozwu 
przed sąd konsystorski będzie mogło nastąpić, i nim, w skutek tegoż 
pozwu, spory względem stosunków majątkowych między małżonkami, przed 
sądy cywilne, będą mogły być wywołane, żona czy jest skarżącą, czy obża- 
łowaną, po wydaniu przez pastora wezwania do terminu pojednawczego, 
mocną będzie żądać: ażeby jej dozwolone było wyprowadzenie się z domu 
wspólnego małżeńskiego i wyznaczony dom na tymczasowe mieszkanie, 
ażeby jćj wydane były tymczasowie rzeczy, które jćj do codziennego użytku 
służą, ażeby jój pieczołowitości powierzone były dzieci lat 7 wieku nie 
mające.

Rzeczy, które żonie do codziennego użytku służą, szczegółowym spi
sem wykazane, wiek zaś małych dzieci wyciągami aktów urodzenia udowo
dniony być powinien.

Żądanie to za pośrednictwem podania na piśmie do konsystorza, za
niesione będzie do właściwego pastora, który je superintendentowi, ten zaś 
konsystorzowi prześle.

Pastor jako też superintendent, przesyłając żądanie podającćj, wy
rażą swe opinie dowodami wsparte, a w razie opinii przychylnej, obja
śnią który dom byłby przyzwoity na tymczasowe mieszkanie żony, dom 
męża opuszczającej.

Konsystorz, w komplecie w § 1 ustanowionym, po przedstawieniu sta
nu rzeczy przez członka referenta i wysłuchaniu wniosków Prokuratora, 
wniesione żądanie rozpoznawszy, większością głosów postanowi.

§ 23. Konsystorz upoważniając żonę do opuszczenia mieszkania 
męża, wyznaczy żonie na mieszkanie dom, jaki za przyzwoity uzna; wy
szczególni rzeczy, które żonie wydane być mają i wymieni dzieci, które jej 
tymczasowo powierzone będą.

Postanowienie w tym względzie przez konsystorz wydane, klauzulą 
egzekucyjną opatrzone, będzie wykonalne tymczasowo, aż do stanowczego 
wyroku sądów cywilnych.

Postanowienie to jednakże moc swoją utraci, jeżeli żona, będąc skar
żącą, najdalśj w przeciągu dni trzydziestu od dnia uzyskanćj możności do 
wydania pozwu przed sąd konsystorski o rozwód, pozwu nie wyda.

D Z I A Ł  II.

O DORĘCZENIU POZWÓW' I INNYCH AKTÓW PROCESSOWYCH, ORAZ 
O TERMINACH SĄDOWYCH.

§ 24. Pozew przed sąd konsystorski wyniesiony, prócz zwyczajnych 
formalności kodeksem postępowania cywilnego przepisanych, obejmować
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będzie ustanowienie adwokata przy sądzie konsystorskim urzędującego. 
Załączone będą kopie aktów niepojednania lub niestawiennictwa, w przy
padku, w którym użycie środka pojednania jest wymagane

§ 25. Wszelkie wręczenia dopełniane będą przez woźnych urzędują
cych przy sądach cywilnych właściwych zamieszkania osoby, dla którćj 
doręczenie ma nastąpić z zachowaniem formalności, kodeksem postępowa
nia cywilnego przepisanych.

Woźny audyencyonalny przy sądzie konstorskim, po udowodnieniu 
kwalifikacyi, może być mianowany do urzędowych wręczeń w sprawach 
małżeńskich.

W nagłym przypadku prezes konsystorza może woźnego upoważnić na 
piśmie, do wręczenia pozwu lub innego aktu w sprawie.

por. przypis do § 30 niniejszśj organizacyi.

§ 26. W sprawie o tamowanie małżeństwa; termin zapozwu przed 
sąd konsystorski będzie trzechdniowy, rachując od dnia wręczenia pozwu 
stronie osobiście lub w jej zamieszkaniu, z dodaniem dnia jednego na każde 
14 wiorst odległości zamieszkania strony pozwanej, od miejsca urzędowa
nia konsystorza.

§ 27. W sprawach o rozwód lub unieważnienie małżeństwa, termin 
zapozwu będzie ośmiodniowy, z dodaniem dnia jednego na każde 14 wiorst 
odległości zamieszkania pozwanego od miejsca urzędowania konsystorza, 
względem osób w Królestwie Polskióm zamieszkałych.

Jeżeli pozwany nie mieszka w Królestwie Polskiśm, termina w za- 
pozwach przed sąd konsystorski zachowane będą te, które dla pozwów 
przed sądy cywilne kodeksem postępowania cywilnego są przepisane.

W pozwach o rozwód z powodu złośliwego opuszczenia, stosownie do 
art. 156 Prawa o Małżeństwie, pozwanemu termin roczny do stawienia się 
pozostawionym być powinien.

§ 28. We wszelkich innych wypadkach, zwyczajny termin zapozwu 
będzie ośmiodniowy, podług zasad kodeksu postępowania cywilnego.

§ 29. W wypadkach paragrafami 26 i 28 przewidzianych, prezes 
konsystorza na podaną prośbę skrócić może termin zwyczajny do pozwu 
bez ujmy wszakże czasu na odległość zamieszkania w § 21 zastrzeżonego.

§ 30. woźni sądowi za wykroczenia przeciwko obowiązkom swoim 
w sprawach sądownictwu konsystorza podpadających, ulegają dozorowi pro
kuratorów przy -właściwych trybunałach cywilnych pierwszej instancyi *) i karno
ści władz, w porządku kodeksem kar głównych i poprawczych, oraz ustawą 
przechodnią do tegoż kodeksu z dnia 11 Listopada 1847 r. oznaczonym.

Woźni, którzy jedynie przy sądzie konsystorskim są ustanowieni, ule
gają karności służbowój konsystorza.

*) obecnie sądy okręgowe.
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Najwyżej pod cl. 6 Sierpnia 1876 r. zatwierdzone prze
pisy o włożeniu na instytucye sądowe i  osoby urzędujące 
to Warszawskim okręgu sądowym, niektórych czynności po
przednich sądów i  urzędników sądowych gubernij Królestwa 
Polskiego.

p: 5. Wręczanie pozwów i innych dokumentów pochodzących 
od sądu konsystorskiego ewangelicko augsburgskiego i reformowane
go, może być powierzane woźnym sądowym sądów okręgowych według 
przeznaczenia prezesa właściwego sądu.

§ 31. W przypadkach, w których, według prawa o małżeństwie z d. 
16 (28) Marca 1836 r. zapozwanie strony przez pismo publiczne nastąpić 
powinno, dopełnionem to będzie przez trzykrotne umieszczenie pozwu 
z przerwami jednomiesięcznemi w Dzienniku Rządowym na cały kraj 
i w Dzienniku Gubernialnym tój gubernii, w której pozwany miał ostatnie 
wiadome zamieszkanie. Termin roczny art. 156 Prawa o Małżeństwie usta
nowiony, liczonym będzie od daty pierwszego zamieszczenia pozwu w pi
smach publicznych, a jeżeliby w tym względzie daty w Dzienniku Rządowym 
i w Dzienniku Gubernialnym się różniły, natenczas od daty późniejszej.

D Z I A Ł  III.

O ADWOKATACH PRZY SĄDZIE KONSYSTORSKIM.

§ 32. Obowiązki obrońców w sprawach małżeńskich, wykonywane 
będą przez adwokatów przy sądzie konsystorskim ustanowionych.

W przypadkach, w których prokurator z urzędu działa, nie potrzebu
je pośrednictwa adwokata.

§ 33. Adwokatów konsystorskich konsystorz mianować będzie z li
czby Obrońców przy IX Departamencie Rządzącego Senatu lub przy Sądzie Appellacyj- 
nym urzędujących.

Adwokatów konsystorskich będzie najwięcćj dwunastu.

§ 34. W razie wynikłego sporu, adwokaci obowiązani są poprzestać 
na takićm wynagrodzeniu, jakie konsystorz oznaczy.

Sprawy stron ubogich za wyznaczeniem przez prezesa z urzędu, adwo
kaci obowiązani są bronić i popierać bez żadnego wynagrodzenia.

§ 35. Obrońcy stron za niestawienie się w terminie przywołania 
sprawy do sądzenia, niemnićj za wszelkie inne zaniedbania, ulegają, w mia
rę okoliczności, napomnieniu, lub innym karom porządkowym, stosownie do 
ustawy przechodniej z d. 11 Listopada 1847 r. do kodeksu kar głównych 
i poprawczych. Nadto, stronie narażonej na szkody, z _ powodu upadku 
terminu przez winę jej obrońcy, służy prawo poszukiwania na nim wyna
grodzenia szkód przed właściwemi sądami cywilnemi.






