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. Art. 1153. Do, wniosku o nadanie ldauzuliwykonalności za
granicznemu 'tytułowi egzekucy,jnemft wierzyciel powinien dołą
ćzyćdo:rumenty WyJl1ienione wart. 1147§2, a nadto .zaświadcze-

, ; 

Poz. 296 i 297 

nie, że tytuł ten odlega . egze.kucji w państwie, z którego 
pochodzi. 

Przewodniczący Radr Pallstwa: . E. Ochab 
Sekretarz Rady Pańclwa: J. Horodecki 

USTAWA 

% dnia 17 listopada 1964 r. 

Prźepisy wprowądz.ające Kodeks postępowania cyw lnego 

Roz d.z! ~L ł. 
- '.' 

Przepisy .ogólne 
Art. I. · Kodeks ' postępowania cywilnego wchddzi w życie 

!l ,'dniem l · styczni<i1965 r. 
Art. II. § L Z dn~em ,wejścia , wżyde .'Kodeksu postępowania 

c;ywilnego tracą moc dotychczasowe przepisy dotyczące przedmio
.. t6w w Kodeksie tym unormowanych; chyba że przepisy poniższe 
Itanowią inaczej. 

, §: 2 . . W szczególności' tracą moc przepisywymienion'e w arty
kułach .poniższy,ch ,wraz ze wszystkimi zmianami i uzupełnie

niami. 
,Art. Ul. Uchyla się: 

. j 1) K6dekspostępowania cywilnego '-powstały ' z ,połączeQia ' 
l'ozporządzell . Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listo-

' pada 1930 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 651) izdnia 27 października 
1932 r. (Dz: U .. 'Nr 93, poz. 803), ogł<Jszonych jako tekst jedno-. 
lity w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z d'nia 25 sier
pnia 1950 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 39~); 

2) przepisy , wprqwadzające Kodeks postępowania cywilnego -
roz.J~ rządzeniePrezydeńta Rzeczypospolitej - z dnia 29 listo
pada Hl30 r. (Dz. D. , Nr 83 ,. poz. 652)T 

/ 3) 'przep:sy wprowadzające prawó o sądowym postępowaniu 
,- egzekucyjnym - rozporządzenje Prezydenta Rzeczypospolitej 

,z dnia 27 'pażdzi-ernika 1932 r. (Dz. D. Nr 93,poz: 804); 
.4rar:. 18 i i9 ' ustawy z dnia 20 lipca 1950. r. o zrJ;lianie prze

pisów p<Jstępowani::i w sprawa,ch cywilnych (Dz. U. Nr 38, 
paz. 349' w brzmien iunadanymprzez~ dekre : '1- ' dnia 18 stycz
nia 1956 r. (Dz. U. Nr 2, poz. 13); 

~) art. 5 usfawy z dnia 28 marca 1958 r. o zmianie przepisów 
postępowania w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 18, poz. 75). 

An. IV. p chyla się: 

l) .. Kodeks pbs~ę;Jowanla niespornego - dekret z dnia 18 lipc1t 
1945 r. (Dz. U. Nr 27, poz. 169); 

2) dekret. z. dnia 29 sierpnia 19",5 r. w sprawie postępowania 
o uznallle za zm arłegO io ' s twierdzenie zg{)nu (Dz. U. Nr 40, 
pÓz. 226); 

3) dekret z dnia 29 sierpnia 19-45 ' r; w sprawie postępowania 
, o ubezwłasnowolnienie (Dz. 'D. Nr 40, poz. 225); 

4) dekret z dnia 8 l'stopad:1 1946 r. o pos~ę;x>waniu nie spornym 
z zakresu prawa rzeczoweg<J (Dz. U. Nr 63, poz. 345); 

5) . dekret z dnia 8 }'stopada 1946 r. o po~;tępowaniu spadkowym 
(Dz. D. Nr 63, poz. 346); 

iS} dekret z dnia 20 grudni:! 1946 r. o postępOwaniu dotyczącym 
zlożenia przedmiotu świadczenia do ' depozytu sądowego lub 
na zachowanie , (Dz: U. z 1947 r. Nr 8, poz. 41); 

7) ustawę z dn Ia 27 cze rwca 1950 r. o pos,ępowa.n 'unies p-ornym 

w sprawach rodzInnych oraz z z:rkresu kurateli (Dz. U. 
Nr 34,' poz. 310); , 

8) ~lft 63 ust. 2 zi anie drugie dekretu z dnia 8 czerwca 1955 r. 
- prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 25, poz. 151). 

Art. V. Uchyla s ' ę: , 

1) ustawę z dnia 26 kwie~nia, 1950 r. ó wł a ściwości sądów pol
skich w niektórych sprawach o rozwód (Dz. D. Nr 20, poz. 175); 

2) ,dekre t z dnia 2 czerwca. 1954 T. o z :: stępstwie sądowym władz, 

urzęd ~ w, instytucji iprzeds iębiors}.w państw?wych (Dz. U. 
Nr 25, fX>z.93); 

3) 'deklret z ,dnia 18 lutego 1955 r. o przekazaniu państwowym 

biurom not. aria.lnr m. niektórych dotychczasowych " czynności 
sądowych (1)z. U.Nr9 i poz. 56); 

4) art. 13 ust. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce 
terenami w miastach .i osiedfa.ch (Dz. U. z .1961 r. Nr 32, 
poz. 159 iz 1964 r. Nr 16, poz. 94). 

Art. VI. § l. Pozostają w mocy przepisy ,' dotyczącc ' przed:" 
miotów unormowanycft · w Kodeksie pcstęp6,wania cywilnego, je
żeli przepisy te mają charakter'. przepisów 'szczegÓlnych. 

§ 2 . . W szczególnościpoz<>§tają w mocy przepisy ; wymien~o
ne w artykułach poniższych wraz z wszystkimi zmianami i uzu

. pełnieniami: 
Art. VII. Pozostają w mocy: 

l) prawo upadłościowe, -,- r.ozporządzenie Prezydenta R~eczypo
spolitej z dnia 24 października 1934 r. (Dz. U. Nr 93,. poz .. 834); 

2) prawo o postępowaniuu l{ladowym - rozporządzenie Prezy
dentaRzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. (Dz. U. 
Nr 93, poz. 836); 

3) dekret z dnia 11 października 1946 r. - Prawo o księgach 

wieczystych (Dz.U. Nr 57, paz. 320); . 
4) dekret z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świad- , 

ków, bi\!giych i stron w postępowaniu . sądowym (Dz. D: 
Nr ' 49, poz. 445); , 

5) us~awa z dnia 30 grudnia 195.0 r. - Przepisy o kosztacJ) są

dowych w sprawac.h cywilnych (Dz. U. Nr 58, poz. 528) __ 
z wyjątkiem ąrt. 3, kt9ry UChyla się; , 

6) dekret z dnia 12 maja 1954 r. o ~głaszaniu obwiesz~zeń 

(Dz. U. Nr. 23, poz. 83). 

Art. VIII. Pozostają w mocy: 
l) art. '18 i 19 ustawy z dnia 11 listopada 1924 r. o organizacji 

konsulatów i czynnościaCh konsulów (Dz. U. Nr 103, poz. 944); 
2) dekret z 'dnia 7 lipca 1945r. o odtwórzeniu dyplomów i świa

dectw z ukończenia nauki (Dz. U. Nr 27, poz. 164); 
3) dek ret z· dn ia 13 wrześnią 1946 r. o rozgraniczeniu nierucho

mości: (Dz. U. Nr 53, poz. 298); . 
4) dekret i dnia 10 grudnia 1946 r.. o umarzaniu , utraconych 

dokllmerttów (Dz. U. z 1947 r. Nr 5, poz. 20); 
5) art. 33 ustawy z dnia 25 maja 195,1 r. - prawo o notariacie 

-(Dz. U. z 1963 r. Nr 19, poz. 106); 
6) art. 15, 16,)7 i 20 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o zwal

cz?niu alkoholizmu (Dz. U. Nr , 69, poz. 434). 
Art . . IX. Pozostają w rr.ocy: 

1) art. 41 ustawy z dnia 31 lipca 1923 r. os;.:alaniu , gruntów 
w br;mieniu ·ustalonym obwieszczeni(lm Min's lra Reform 
Rolnych z dnia 29 wrześn ia 1927 r.~ (Dz. U. Nr D2, poz. 833); 

2) art. 10 dekretu z dnia 16 sierpnia 1949 r. o wyrohnie grun-
tów (Dz. U. z 19G2 r. Nr 46, poz. 226j; . 

3) a rt. 9 ust. 4 'us~awy z dnia 12 m ?rC l 1958 r. {) sprze daży pań
stwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowanIU nie
kC'Iych spraw, związ<l!,ych z prżeprowad'eniem reformy rol
n'e j i os~:lnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, poz. 71); 

4) ustawa , z dnia 6 cze. \NC.a 1958 r. o ŚCiąganiu czynsz6w naj
mu i irinych należności Pal1stwa 'zw ;ązanych z korzystaniem 
z teren1w i b;ld"nków państwoY'ych(Dz. U. 'z 1958 r. Nr 35, 
poz. 156 i z 1961 r. Nr 32,P9z. 159;; 

5) ustawa z dnia 2 g:rudn~a 19,,8 ' r. o Narodowym Banku Pol
. . ski rri" (Dz: U. Nr 72, poz. 3.'i6); 
6) ustąwa z dnia 21 grlldnia 1958 r. o szczegÓlnym trybie ścią." 

g"ania zaleglości z tytułuniel5.tórych . zobewiązań właścicieli 
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nieruchomości wobec Pgństwa (pz. U. z 1958 r. Nr 77, 
'poz., 398 i z 1962 r. Nr 38, poz. 166);' 

7) ustawa z dnia 13 kwietnia 1960 r. Q prawie bankowym 
(Dz. U. ,Nr 20, poz. 121); _ 

8) art. 24 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich 
związkach (Dz. U. Ni" 12, poz. 61); 

9) art. 6 ust. 2 i art. 3.3-36, ustawy z dnia 28 czerwca 1962 r. 
o przejmowaniu niektórych nieruchomości rolnych w zago
spodarowanie lub na własność Państwa oraz <l zaopatrzeniu 
emerytalnym właścicieli tych nierucho'mości i ich rO,dzin 
(Dz. U. Nr 38, poz. 166). 

Art. X. § 1. Jeżeli obowiązujące przepisy powolują się na 
uchylone przepisy dO,tyczące przedmiotów unorm.owanych w Ko
deksie postępowania ' cywilnego, lub niespornego, albo odsyłają 

ogólnie do przepis6w tych -post~Powań, swsuje sięodpowiedziio 
w tym zakresie ,przepisy Kodeksu postępowania cywilnegoy W 
szczególności w wypadkach" w których obowiązujące przepisy 
przewidują rozpoznanie sprawy w postępowaniu nieśpornym, 
'stosuje się przepis,Y Kodeksu o postępowaniu nieprocesowym. 

§ 2. "Jeżeli Kodeks postępowania cywjlne.go przewiduje wy
danie przepisów wykonawczych, pozostają w mocy aż do ich 
wydania odpowiednie ' przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są 

sprzeczne Ż przepisami Kodeksu i niniejszej ustawy. 

Art. XI. Ustawą w rozumieniu Kodeksu postępowania ' cywil
nego jest każd~ obowiązujący przepis prawa. 

Art. XII. Prezes sądu powiatowego może zarządzić rozpozna
nie każdej sprawy należącej do właściwości tego sądu przez jed
nego sędziego. Nie dotyczy to, jednak spraw ze sto,sunków ' ro
dzinnych i ze stosunku pracy. 

Art. XIII. Jeżeli w siedzibie sądu powiatowego lub jego wy
działu zamiejscowego nie ma państwowego biura notarialnego, 
czynności' przekazane państwowYlIJ biurom notarialnym wyko
nuje sąd powiatowy lub jego wydział zamiejscowy, stosując od- . 
powiednio przepisy o postępowaniu przed państwowymi biurami 
notarialnymi, , ' 

R o z d z ' j a ł 2. 

Zmiany w przepisa.ch Ob8Wiązujących 

Art. XIV. W ustawie ż dnia 21 stycznia 1958 , r. Q wzmoże

niu ochrony mienia społecznego przed szkodami wynikającymi 
z przestępstwa (Dz. U. Nr "4, poz. 11): 

l) wart. 6 ,§ 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: ' "Upraw
nienie do wytoczenia powództwa wygasa po' . upływie trzech 
m iesięcy od daty dowiedzenia się przez osob,ę, w stosunku 
do której działają domniemania, że zabezpieczenie lub egze-
kucja , narusza jet prawa," ; 

2) dodaje się nowy art. 161 w brzmieniu: 
"Art. 161• § 1. Prokura tor może w tpku postępowania zabez

pieczającego zarządzi6 sprzedaż za j ętYCh ru
cn omości, j e że li ' ich przechowywanie byłoby 

związane ze znacznymi kosztami lub, nadmier
nymi trudno'ściami albo powodowałoby znacz-

§ 2. 
n e obniżenie wartości rzeczy. 
Po wniesieniu aktu oskarżenia wydanie posta
nowienia o sprz-edaży zajętych ruchomości na-
leży, dą sądu." ' 

R <> z d z i a ł 3. 

Prżepisy przechodnie 

Art. XV. § L Postępowanie wszczęte przed we JSClem w ży- ' 

cie Kodeksu postępowania cywilnego będzie się toczyło od tej 
chwili według przep isów tego Kodeksu, chyba że przepisy po
niższe stanowią inaczej. 

'I' -~ 

§ 2. , Czy~ności dokonane w czasie przed wejścięm ,w' 'żyCie 
Kodeksu postępowania cywilnego są skuteczne, jeżeli 'oclpowiad!l~ 
ją przepisom dotychczasowym, 

Art. XVI • . § 1. ' Jeżeli przed , wejściem w życie Kodeks'u po,: 
stę'powania cywilnego zapadło orze'czenie sądu pierwszej i,ri:stancji 
kończące ' postępowanie w sprawie, postępowanie rewizy jne lub 
zażaleniowe toczyć s i ę będzie w trybie przewidzianym w przepi-
sach dotychczasowych. Jednakże w sprawie , w której orzeczenie 
sądu pierwszej instancji zostąło po dniu wejścia w życie Kodeksu ,~' 
postępowania cywilnego uchylone przez , sąd rewizyjny, postępo
wanie toczyć się będtie według przepisów tego 'KOdeksu. 

§ 2. W wypadku wniesienia ' rewizji nadzwyctajnej' po wej
ś~iu w życie Kodeksu posfępowania , cywilnego postępowanie z re: 
wizji nadzwyczajnej toczyć się będzie według przepisów tego 
Koj eksu, . chG.ciaiby zaskarżQne orzeczenie 'zapadło ptzed,jego wej
ściem w życie. '/ l 

Art. XV'I~.:'Egzekucja z nieruchomo'ści przez zatząd przymu
sowy, wszcz~ta przed, pniem wejścia wżycie Kodeksu postępo
wania cywilnego, będzi~ prowadzona nadal we.dług przepisów 
dotychczasow y.ch. 

Art. XVIII. § 1. Wszczęte ' przed wejściem w życie' Kodeksu 
postępowania cywilnego przed sądem wojewódzkim sprawy 
o rozwód, jąk również procesy majątkowe, w któr)"eh właści

wość sądu wojewódzkiego zależna jest od wartości przedmiotu I 

sporu , mimo że wartość ta' n ie przewyższa stu tysięcy złotych, 
podlegają- rozpoznaniu przez tenże sąd , j;żeli był on właś~iw-y / 

' w chwili wniesienia spraw:y. 
§ 2. Jednakże sprawy, w ' których wyroki sądów woiew6dż

kich zostaną ' w całości uchylone przez Sąd Najwyższy po dn.iu 
wejścia wżycie Kodeksu postępowania cywilneg<?" będą przeka
zane właściwym sądom powiatowym. 

Art. XIX. ' § 1. , Sprawy. które według przepisów Ęodeksu 
postępowania cywilnego należą do właściwości pańs~wowych b.4Ir 
notaria lnych, a które przed wejściem w życie tego Ko-:łeksu 

wszczęte zostały w-sądzie, podlegają rozpoznaniu prze,z sąd. 

§ 2. Jednakże s'prawy, w których orzeczenia sądu koń.czące 

postępowanie , w spraWie zostaną w 'całości uchylone przez sąd 
odwoławczy po dniu wejścia w życie ~odeksu postępowania cy

' wiln~gO" będą przekazane właściwym państwowym biurom no
tarialnym. 

Art. XX, .. § 1. W Postanowieniu o stwierdzeniu nabyCia 
spadku otwartego przed dniem 5 lipca 1963 r. wymienia sią 

osobno spadkobierców, którzy zachowali prawo dzi edzic'zenia go
spodarstwa rolnego n '~ldącego do tego ' sp'adku. 

§ 2. Jeżeli spadkobier ~a' zmarł przed powyższą datą, w po
stanowieniu t akim zamiast tego spadkobiercy wymienia s i ę jego 
spadkobierców, którzy na podstawie ~rt . LVI § 3 Przepisów 
wprowadzających Kodeks cywilny zachowali prawo dziedzicze
nia przypadającego mu udziału w gospodarstwie rąlnym. , 

9 3. J eżel i spadKobierca zbył przed dniem 5 lipca 1963 r. ' 
przypadający mu udział w należącym do spadkJl gospOdarstwie 
rolnym , wymIenia ,się w ,posta.no'wieniu zamiast tego spadkO,
b iercy nabywcę udziału. 

Art. XXI. W, spraw ach , których numery zostały zakreślone 

w repertorium na skutek n i emożąości n adan ia im biegu w 
ZWicl ZkU z nie uiszczen iem za liczki na wyd a tki lub niewsk azall'iem 
właśdwego ądre stJ st rony, postępowanie ulega zawieszeniu z' mo'
cy prawa. W spr aw ach tych pos ~ ępowanie ulega umorzeniu 'z mo
cy prawa. JEŻeli wnios ek o podjęcie .'Pos tępowa nia nie zostanie 
zgłos,zony w ci ą.gu trzeej! lat od dnia , we~ ści a w życie K()deksu 
postępowania cyw ilnego, Umorzen ie postę'powania wywołuje skut
ki przewid ziane wart. 182 tego Kodek su. 

Art. XXlI . . Ustawa wchodzi w życie z dnlem 1 stycznia 
19G5 r. 
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