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USTAWA, 

z dnia 23 kwietnia 1~64 r. 

,Przepisy wprowadzające kodeks cywilny 

'fe 

Rozdział l. 
P~zepisy ogólne 

Arf I. Kodeks cywilny wchodzi w życie z dniem 1( stycz-, 
nia 1965 r."z ' Y'yjątkieI11 art. 160....---'167;178, 213-'219 oraz 
art. 1058-1088, 'które wchodzą 'w życie z dniem oglos~enia~ 
kodeksu. ' 

Art. II. ,§J. Z, dhj.emwejścia Nży:cie kodeksu cywltnego 
tracą moc wszelkie 'przepisy dot,ycząceprzepmiptó}'l ,w tym 

~ . " .. .. . • _ "~ " ' " ., .. • . , " (" <" -, " ' -' , .. "_ , '- ' - . " Ą . _.. ','h, '.}' - .:; ... .. _ . ~ .• 

kodeksieunóritiCiwa:nych, : chyba -że przepisy poiliżśze ' sla,no-. . '-" , ",- , . " .-. 

handlowy - , rozporządzenie Prez" :enta Rzeczypospolitej 
z dnia 27 czerwca 1934 r. (Dz. U. Nr 57, poz. 503); z wyjątkiem 
pizepisów obu rozpo~ządzeń dotyczącycn. 'spółek . jawnych~ 
spółek z ogranicz;oną ,odpowiedzialnością , i spółek akcyjnych" 
przy qzym w stosunku do tych spółek pozostają równie.i 
'V mocy .priepisy powołanych rozporządzeń o firmie, prokurze 
j r'e jestrze 'handlowym. , 

wIą inaciej. , . " , 
,',' § ' 2. " W ' szczegÓlrro~ci traCą moc przePIsy ' Jymiinione: 

" w .artykułach poniższych' wraz ze w~zystkim! zinianinnT 
i uzuptjłnieniami. 

~ ,, §:~. J>olildglo w zakresie . .stosunkówhan,dlu ' zawal).icznę.;' . 
gopo'fos~ają w mocy ~rzeptsy art. 518~524 i~31 kodeksu 
handlowego. , Wc za,kr.esię tych " stosunków n;ie ,!Stosuje;, się 
przepisów kodeksu c:ywilnego o formie pise~nej w,zewi~l.ia-
nej dla ceyó\~dowódowYch.· :~ 

§ 3. W zakresie stosunków handlu żagranicżnego oupo
wiedzia lność sprzedawcy za wady rzeczy sprzedapej moż~ 
być ograniczona lub wyląc~pna z tym jedynie~ zastrzeżeniem; 
że ograniCzenie lub wyłączenie jest bezskuteczne, jeżell , 
s przęda wca ' zataił pods~ępnie wadę przed· kupllj4<:-ym. 

f 

Art. m. Uchyla się: 

1) prZepisy ogólne prawa cywilnego - usta~a z dnia 18 lip
Ca :1950 r : (Dz. U. Nr 34; poz. 311), z zastr'zeżeniem prze-
phu art. XII; ., 

2)' przepiSy wprOWadzające przepisy ogólne prawa cywilne
go -'-- ust aw,) z dnia ' 18 lipca 1950 ' r. (Dz. U. Nr 34, 
poz. 312); 

3) prawo rzeczowe ':- ' dekret z dnia llpażdzierllikaI946 'r. , 
(Dz.U.Nr 57, poz. 319), i wyjątkiem art, 14-27, 19Q-c--249, ' 
290~293, 295 ora:z art. 1114, 115, 118-120, 122-'-126, 300 
§ .2 w zakres ie ksiąg wieczys~ych i hipcteki; 

4) przepisy wprowadzające prawo' rzeczowe i prawo ,0 księ
gach wieczystych - dekret z dnia 11 pa ź,dziernika 1946 r. 
(Dz. t J.. Nr 57, ' poz. 321), z wyjątkJem art. XIX~XXV, 
XXXVII, XXXVnI.XL-'-XI:.VI, L i LIV-LXIII w za-
kresłe ' ksiąg' wieczystych i hipoteki; ' . 

, 5) kod'ekszob.owią:z:an. - rozporUldiel)ie PtezydentaRzeczy
posfJolitej~ dnia, .2i pil'±dziernika 19'33 IT. (Dz. U. N} 82, 
poż.598), z zastrzeieniem pri episu art. XH; , 

6) przepisy . wprowadzające kodeks zobowiążań., - rozpo~ 
. rządzenie Prezydenta . Rżeczypospolitej z dnia. 27 paż

dziernika '1933 r.(Dz. U. Nr 82, .. poz. 599), z zastrzeże
niem przepisu art: XII; 

7) prawo spadk~we - dekret z dnia 8 pażdzi,ernika 1946 r. 
(Dz. U . Nr 60: poz. 328); 

8) przepisy wprowadzające prawo spadkowe dekret 
z dnia 8 pażdziernika 1946 r. (Dz. U: Nr 60, poz. 329). 

- Art. IV. Uchyla się: 
1) ustawę z driia 13 lipca 1957 r. o obrocie nieruchomo'ścia

mi rolnymi (Dz. U. Nr 39, poz. 172); 
2) ustawę z dnia 29 czerwca ' 1953 r. o ograniczeniu podziału 

gospódarstw rolnych (Dz. U. ' Nr 28/ poz. 168). 
Art. V" Uchyla się: 

1) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 paź
dziernika 1934 r. o wlasńości lokali (Dz. U. Nr 94, 

' poz. 848); 
2)rozporządzenię Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 mar

ca 1928 r. o rejestrowym zastawie rol,niczym (Dz. U. 
Nr'38, poz. 360); 

3) ustawę z dnia 14 marca 1932 r . o' rejestrowym . zasta w,~ 
drzewnYm (D,4, U.Nr 31, ppZ. ;lI}); ,,.., , ,' o 

4) ustawę z dnia 28 kwietnia '1938 r. o rejestrowych prawach 
rzec zowych na pd'jazdach mechanicznych (Dz. , U. Nr 36, 

, poz. 302); . 
5) ustawę z dnia 15 c~erwca '1939 r. o zastąwie rejestrowym 

' na maszynach .i aparatach , (Dz. U. Nr 60, "poz. 394). 

Ar,t. Vl.§ L Uchyla się ~odeks handlowy . - rozporzą

dzenie Prezydel)ta RzeczYPosf.lclitej z fnia 27 częr}'lca 1934r. 
(Dz. li. Nr 57,poz. 502) oraz przepisy 'Vprowadzające kodeks 

Art. VII. Uthylasię : '. 
1) rozporządzenie ' Prezydenta " Rzeczypospolit~j ' tAnia 29 ' 

czerwca 1924 '! . o lichwie pienięźn~j ' (Dz: U. Nr '56. 
poz. 574); , 

2) dekret Prezydenta - Rzecżypospolitej ' z / ctnia3 grudnia !< 

1935 r. o wysokości (ldsete~ ,usta,wowych (Dz. U. Nr , fj.{J'; ~ 
pqz.545); * , , . ,' ., " 

3) art. 3, 4, '5, 7 zdanie ostatnie orilZ art. 9 dekretu z dnia 
16 maja 1956r. O uqlowach dostawy pomiędzy jednos{ka~ 
mi gospodarki us~ołecznionej (Dz. U. ,Nr 16, poz. 87); ,j , 

4) art. 1-5,7 i 8 ustawy z dnia' 15 lis!opa'tla 19~6L? od'p,q~ . 
wi'~dzialnośi::i Państwa , ' źa ' sżk()dy ' wyrżą(hóne~ p'riei 
hinkcjonaripsz6w państwowych (Dz: U" Ni 54," pozr 243l, 

5) art. ' 8 i 9 oraz, " w zak~esi~ ubezpiecze'n ''' <;łobrdwólnyć:n:~ 
'art. 12 ,usta wy z dnia 2 grudnia 1958 r. o ubezpieczeniacli' 
majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 12, poz. 357). 
Art. :VlII.§1.Pozostająwmocy: ' ')' ' 

1) przepisy dotyczące przedmi?'tów, co do których kodeks ' 
cywilny odwołuje się do przepisów ' ustawy; , 

2) przepisy ' dotyt:zące przedmiotów ' unormowanych w. "ko~ -: 
deksie cywilnym, o ile przepisy te mają charakter prze ... 
pisów szczególnych. ' , 
§ 2. W śzczegolności pozostają w mocy wtaz ze wszyst

kimi zmianami i uzupełnieniami: 
1) ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nierucha- ' 

mości przez cudzoziemców (Dz. U. z 1933r. Nr 24, 
poz, 202); 

2) ustawa z, dnia 25 czerwca 1948 r. ·o , podziale nierucho
, mości na obszarach miast i niektórych osiedli (Dż; U. 
Nr 35, poz. 240); , 

3) dekret z dnia 27 lipca 1949 r. o zaciąganiu nowych i okre-, 
ślaniu wysokości nie umorzonych zobowiązań pienięż

Onych (Dz. U. Nr 45, poz. 332); , 
' 4) dekret z dnia 16 sierpnia 1949 r. o wymianie gr'nutów 

(Dz. U. Nr 48, poz. 367); 
5) art. 24-27 dekretu z dnia 25 czerwca: 1954: r. o powszech

ńym zaopatrzeniu emerytaJnym prac0wników i ich rodzin 
(Dz. U. z 1958 L Nr,:23,poz; 9,7); , 

6) de'kret z dnia 18 września 1954 r. o ,likwidacji nie podję'.. 
tych depozytów i nie odebranych rzeczy . (Dz: U. Nr 41, 
poz. 184) w zakresie nie uregulowanym przez, przepisy 
kodeks u cywilnego o rzeczach znalezionych; 

7) de;kre t z dnia 16 maja 1956 r. o umarzaniu ,i lidz i,ęlaniu 
ulg w srłacaniu nal.eżności państwov.;ych (Dz! U.Nr 17, 
,poz. 92); . 

8) . uSitawa z. dnią 26maja ,.1!l57 r . . o sprzedaży przez PańslwO 
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domów mieszkalnych działek budowlanych .(Dz. U. 
Nr 31, poz. 132); 

9) ustawa z dnia 28 grudnia 1957 r. o dostawach, ropotach 
i u sługach na rzecz jednostek pańs twowych (Dz. U. 
~ 1958 r. Nr 3, poz. 7) ; 

10) uslawa z dnia 12 marca '1958 r. o sprzeda ży pań'st\'Jowyc'h 
ni-eruchomości r olnych oraz uporządkowaniu ni.ektórych 

'spraw, 'związanych z prze,prowadzeniem reformy rolnej 
, i osaonictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, poz. 71); , 

11) trśtawa · z dnia 1'2 marca 1958 r. o umorzeniu niektórych 
długów i ciężarów (Dz. ·U . Nr 17, poz. -72) ; 

. n) ustawa z dnia 1 lipc-a 1958 r. o roziiczeniach pieniężnych 
j edn osle'kgos.podarkj uspołecznionej (Dz.U. Nr 44, 
poz. 215); 

13) ustaWa z dtHa 2 grudnia 195tł- ' r. o Narodowym Banku 
Polsk im (Dz; U. ·Nr n.po2; 35'6)draz ustawa z dnia ' 

' l '" 13 :kwielnia ,1960 t. '0 pr,awie ba nkowym (D z. U; Nr 26, 
'poz; .t2J1); '.' "c " . 

14:) -Hstawa z dnia 14 czerwca r960 'r. {) :za9{}SpodarowaniY la
'Sów i nieużytków nie ·sla.nowiących wla:snosci .Pańs'twa 

oraz niektórych lasów 1 nieużytków państwowych 

(Dz. U. N r 29, poz. 166); 
15:) ustaw,a z dnia 31 stycznia 1'9'61 r. - Prawo budowlane 

:(Dz. U. Nr 7, poz. 4;6:); 
1~) uslaWil z dnia 17 llltegu . 1961 r. ° 'Sp6.ldzi-elniach .~ ich 

' ". 7-wiązkacll '(Dz. U. Nr U, poz. 61); 
17) k'Odeks morski (Dz. U. z 196t' L Nt 58, poz. 3m). 

Art. IX. Pozostają w mocy ,przep'lsY cywilnopr,awne re
gulujące stos unki Obro:tlU między aeawostkiln:li gospodarki 
uspołecznionej zawarle w a-ktachnormatywnych wydanych 
przez Radę iMhll'str6w 'O'fB'll iprz;ez imre na·cz.eln-e brganyad
In'i:rl'rs'tlr'a,c ji panstwowej. 

Art. X. Przepisy de,krelu z .dnia 7J lutego 191:9 r.o ,funda
cjach i ohatwierdzau iu ,darowizn i:zapi.Sów .(p.z. U.Nrl5.; poz. 
21,"5 wraz z póżnie'jszymi ,zmianami) po~os,tają w mocy tylko 
co .do funda cji mil:Ją.cy.ch siedzibę :za . gr.a nką {}fa z co d·o fun
dacJi, .którYch mąjąl~}:znajduję ,,:się w caJości 1l1.b w ,cz.ęści za 
g·ra,ńiqą. ' . . ' ' . " . " 
. ". ~Art. ,{.I. ', ,§ L : J e:lie li .o.b-ow,j:ązującepr . .ze;pisy ;pow,0lI,uJą się 

na uchylone przepisy dotycząc e przedmiotów unormowa·nyc-h 
w -kode ks i:e cywilnym ;alboodsyl'ająog'óln ie tiu ;prze,prsów 
p:~,awa .cywiJ.nego, stosute .się ocJ@owiednio w tym za·k!l'esie 
przepisy kodek su cywilnego. 

§ 2. W szczególności ~lo umów ok-re-śłonych w obow.i·ą.zu

jących pf.ze.pisach jako umowy ,d ośtawy 'stosuje się za·,).eżnie 
od -ich treści przepisykod.eksu cywilne:g'o bądź o umow,i'e 
spr.:zedaży,bąd~ ° umowFe -dostawy. \ 
" Art. XII. § 1. ~ode ks cywilny nie na.rU'Szcapr,7.1epi's6w 

ustawod,a w s tw a .'Pracy. 
,§ 2. Aż Idu ,czasu wydania '0.cJ·powied:nkh Ipir.2'lepi-sów 

us ta wodawstwa ;pracy pozost:ają w mocy rlla "Stosunków · 
pI.acy: 

l .) ar.t. 52, 56,63,94, '95 i 1O'5-11ł ,pr.ze;p.rsów ogólnych 
prawa -cywilnego (Dz. U. IZ 1950 iT. Nr. 34, ;poz. SU); 

~} ,aort. 259 pkt 3, .284 i <i41-:-"417 ,ko:cleks\:l.zohowi ąza,ń(Dz. 

U. z 1933 .r. Nr 82, poz . .5.98); 
.,3J a,pt. VIU-X JlTZiepj·sów w,p r,o,wad.zających kodeks 2z,obo

w.iązań fili. U. ,z 1933 r. Nr H2, lP.OZ. 599 WMZ .z p:óimie j
szyrni zmiana~mj). 

,§ .. 3. W \Wypadka:ch , ni;e ,uf\eg:uJowanyc;h 'pr7>E!'p-rsami wy
mienionym.i w Jlar.agr afi-e .po-przedzając'Ym ~tC'Jsuje 's-~ę(9dpo

w iedrrro d o 'stosunków 'pracy ,prae'pisy \kodeksu ·c'ywi.lnego, 
chy ba .że~'n.j.e ~ą l00e .z!}odfi'ez .z'a-sadamJ pr·awa 'pracy; w szc !'e
gcÓ\n@ści >:Qie 'stosuje !Si:ę ,d-oslosun;k:ów pr·acy ,a:rl ''13-77, 'o ile 
d-otycrą orre ;torrny pisemne j/ :p'r.zewirdzUCllne J dla 'c'elów -dowo
.dowych, i .alft .;:I73 :§1 . 

4\1r1.X1'11: 1'H-e\kroć w nie uchylanych p rze pisach prawa 
cywilnego przew idziane 'Są :tenn~'ny, .zkl-óryc:h ll'ptywem 'usla
wa 'wy.łąc::za 1dot-ihodz-en'ie T O'sZCtl:e:n (t,eHui'ny UlWiite); ,uważa 

: się je od dnia wejścia w ży.cie k()d~ksu cywilnego za termi
ny przedawnienia. 

Art. XIV. Jeż,eli utrzymańe w mocy przepisy prawa cy 
wilu,ego iUe okreśia1ą szcz-ególneg.o terminu przedawnienia, 
stosuje się odpowi~dnio przepisy art. 118 kodeks'll cywilne go. 

A.rt. XV. Jeż-eli kodeks cywilny lub ustawa niniejsza 
przewidują wyda:nie przep.isów . s~'Czególny,ch lub wykonaw
czych, . pozostają w mocy aż do chwilł wydania tych prz·epi
sów przepisy dotychczasowe,k,t&r;e tego 'Przedmiotu ,dotyczą. 

Art. XVI. Ustawą w rozumieniu kock!-ks:u. cywilNego jest 
każdy obowiązuj:qcy przepis prawa . 

R ·0 7. d ział II 

Zmiany w przeplsachobowłąz-Ułących 

Art., XVII. W utrzyma:nycb ~ mocy flr;ź-e~ af~. Ur. p~Ł " j, 
prie~piSach p;',awar~ećww;e~g'O - dekr:e.t 'zd.nia 1 ipażd~ieriIi~' 
ka 1946 r. {Dz. U, Nr 57,poz. 319) wprowadza :sj~ unj.any, ńa~ 
stępujące : ., . . , l .' , 

1) a rt. 14 fotr:zymuJe brzmie,n ie: 
"Art. 14. W celu I:lsia:l-enia 'Pra w .rrec.zowy,ch na nieru
~h()l:nościcfch prowadzi si~ .ks.ięg·i w4ec.zyst-e."; 

2) art; ' 191 :otrzyrnuj.e brzmien-i.e :, 
.,Ad . t~n. ,P.r;z,edmiolem hi,pO;t.eki mnie byc lailtŻ:e uźy tko
wa.n,iewieczysl.e e·raz w ier'lyt~:!rw.śt hj,pote~ ,. zę bez-
preczo'l'1 a. " ; .. ' 

3) po .art. 215 :dodaje się Nowf a d . ·215t w brzmienIu: 
.. A.'fit. 215\. i .1. J~ż-eJ·i nierucJlomość 'Oociąwna ;łllpoteką 
jest ub:ezpiec.zena, g,aklad ułYez,pi-ec:heń ~że ~a'Placić od
szkodowanie ubezpieczającemu t ylko ;ruI zgodą wierzy-
cie-la hipotecmeg'o. . . , , 

;§ 2. J ednak.i,e :za k.-ład uhe.z,pi-ec,ze,ń .nwŻie , bez zg od y 
wi.er.zycie.Ia hipot;eczn-eg{} :zaplacić ube.zpiecującemu od
,lWJk~ow.a,ni,e w ceJu pO'kry:C.ia ,ponj:esionych ;przez niego 
wydatków .Ila przyw.ró{:eriie ni.eruchom·pś,c.i .do , sta,f.1 u po
pr~e;dnie,go; w wypadku t akim .za.płata ·ooszkodowania 
m.o.że być clokony\vanawr.alach p~.atnych ~···miai·ę' przy,
wr.acania · nier uche~,oŚci,do stanu :po,p.r.zed?iego." .; -' . 

4)' po -art. 243 dodajes{ę nowy dział IV wbrzmietiiu: . 
. ".lJz.ia l IV. Hipote.}r,a .na ,użytik,owil-nin '\v.ieczysty~ 

A nt. 243 i .§ ,1.0;0 hip6.~ekl .na uż')i':tkowaniu \w ieczysty m 
.st.osuje s4ę od-pewiedni:o prze.pIsy o hi,potece .na nieru-
ch Offi'Ości . . 

:§ .'2. Wi er,zycie J.om ,hipotecznym w,i.eczyste.go użyt

kuwnika, k tórzy u.t.racW hipoteki wskuŁ<ek wygaśnięcia 
użytko'W,a.nia wieczystego, przys.lu-gu}e :ustawowe pr.awo 
zastawu n.a r.oszczeniach wj,eczyslego uży.tk·ownika o wy
na.gwd.zen.ie za wzniesione 'P r,z:e.z n iego lub nabyte na 
własność budynki lub inne ,uu .qdze.nia ist n.i.ejące w dniu 
.zwrotu uży.t.k.owaneg·o terenu." ; . 

5) ,dotycłicz.asowyd.zia ł JV - HLpote.k.a przym.hlsowa 
'ot rz ym uje 'Oznaczenie jakO ,dział V; 

6) art. 248 otrzy muje brzm.j.enie: 
"Art. 248. .P.r.ze.pisy d7jalu .ninieJszego stos·ujesię od'po
wiedn.io do hi poteki na użytkowaniu wieczystym le raz de 
h ipoteki na wierzy telności' .hi p.o.tecznej." 
Art. XVIIl. Ulrzy.many w .m.o.cy prz.e.z :a,rt.UI .pkt 4 

art. XIX prze.pisów w prowadzających prawo rzeczow,e i flra
w o o księga ch wieczystych '- dekret .z dni a lJpai.d:ziernika 
1946 T. (D1.. U. Nr 57, pez. 321) otrz..ymuje 'brzmienie:: 

"Art. XIX. Księgi wieczyst--e .zak'l:ada się z urzędua'lbo 
naiądanie wlascicielilun d-rga,iów administracji pań
stwowej." 
Art. XIx.§ l 1. Usta nowien~e :od-rebnej własności lokali 

mieszkalnych wymaga1.al ożenia dla nich księg·i wiecz')'s.lej.; 
postanow.ienia umowy dDtyczące sposobu wykonywania za
rządu wspó-lną nie ruchomością podlega-Ji,l ujawnien iu w .księ
dze wiec:zystej. 

§2. Za.kladanie i prowa dzenie ksiąg wi-et1:ystych dla 
p()S2cze~i9'lnyc'h 'lokali m ieszka:toyc'h uraz d'la nieruchomości, 

.. -' 
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w któiej wyoąrębniono własność tych lokali, określa rozpo
rządzenie Ministra Sprawiedliwości. 

' § 3. Przepisy o eg·zekucji z lokali mieszkalnych oraz 
z nieruchomosci, w której wyodrębniono własność tych 10-
'kali, określa w drodze ro zporządzenia Minister Sprawiedli
wości w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Komunalnej. 

Art. XX. W ustawie z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce 
terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 32, poz. 159) wpro
wadza się zmiany następujące: ' 

a) uchyla się ,art. 6, 7, 12 ust. 4, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 
32 ust. 3 i 43; 

b) art. 13 otrzymuje brzmienie: 
,;Art. 13. 1. Użytkowanie wieczyste terenów państwo

wych podlega przepisom ty tułu II księgi drugiej ko
deksu cywilnego. 

.,. 2. Przeniesienie użytkowania wieczystego wyma
ga wpisu do . księgi wie~zystej. , 

·3: Postanowienia umowy, okre śląjące sposó,b . ko
korzystania z terenu przez wieczystego użytkownika, 

, podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej. 
4. Do ustanowienia użytkowania wieczystego te

re nu stanowiącego 9osIDodarstwo rolne stosuje się 

przepisy o normach obszarowych i kwalifikacjach po
trzełmych do nabycia nieruchomości rolnej. 

5. Zakładanie i prowadzenie ,ksiąg wieczystych 
dla nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste 
reguluje roz porząd zenie Ministra Sprawiedliwości. 

6. Przepisy o egzekucji z użytkowania wieczyste
go reguluje ' rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
wydane. w porozumieniu z Ministrem Gospodarki 
Komunalnej."; 

c) wart. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Pre zydium powiatowej , (miejskiej, dzielnicowej) 
rady na.rodowej liwże rozwiązać umowę ' i zarządzić 
odebranie t erenu, jeżeli wieczysty uży tkownik korzy
sta z teren'u ' w ' spo'sób oczywiście sprzecż~y z' jego 
przeznaczeniem określonym w ' umowie, w s z czefJól-

_ności jeżeli wbrew umowie nfe wzniósł na terenie 
budynku. Przepis art. 18 ust. 3 stosuje się odp.owied
nio;~r; 

d) wart. ,32 dodaje się nowy usL 4 w brzmieniu: 
~,4. Oświadczenie prezydium rady narodowej o wy
konaniu prawa pierwokupu powinno być złożone 

w formie aktu notarialnego. Z chwilą dojścia tego 
oświadczenia do wiadomości sprzedawcy nierucho
mość staje się własnością Pal1slwa ."; 

e) w art. 36 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "To 
samo dotyczy zniesienia wspóJwłasności nierucho
mości, której współwłaścicielem jest Państwo."; 

f) wart. 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Przepisy ust. 2 stosuje się również w przypadkach 
wykupu, w , razie darowizny, zamiany lub zniesienia 
współwłasności nieruchomości, której współwłaści

cielem jest Państwo (art. 36}."; 
g) w art. 37 dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu: 

,,5. Skarb Państwa ponosi do wysokości ceny kllpna 
odpowiedzialność za obciążenia nieruchomości, na
bytej wskutek wykonania prawa pierwokupu lub 
wykupu." 

Art. XXI. Wierzytelność z tytułu spłat spadkowych na
l eżnych od spadkobiercy, który otrzymał gospodarstwo rolne 
lub tego część, zabezpieczC! się na żądanie uprawnionego 
spadkobiercy przez ustanowienie hipoteki na nieruchomości 
wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. W braku księgi 
wieczystej ustanowienie hipoteki może nastąpić przez złoże

nie dokumentów do zbioru dokumentów. 

,Art. XXII. Rada Ministrów \Istali zasady i tryb udzie
lp.niabankowej pomocy kredytowej dla spadkobierców go-
spodarst w rolnych. ' 

Art. XXIII. § 1. Spadkobiercom lub zapisobiercom będą
cym obywatelami panstwa obcego; których prawa do gospo-
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darstwa rolnego zostały wyłączone lub ograniczone na pod
stawie przepisu szczególnego, należy się od spadkobierców, 
na których rzecz to wyłączenie lub ograniczenie nastąpiło, 
równowartość pieniężna spadku lub zapisu w takim zakresie, 
w jakim spadek - po odliczeniu długów - lub zapis przypa
dałby spadkobiercom lub zapisobiercom będącym obywatela
mi państwa obcego, gdyby ich ' prawo do dziedziczenia lub 
otrzymania zapisu nie zostało wyłączone lub ograniczone. 
Przepis ten stosllje się pod waJ;unkiem istnienia wzajemności 
w państwie, którego obywatelem jest spadkobierca 111b zapiso
bierca uprawniony do otrzymania równowartości pieniężnej. 

§ 2. Przepisy paragr~ {u poprzedzającego śtos\.lje się także 
w wypadkach, w których otwarcie spadku nastąpiło prz'ed ( 
dniem wejścia w życie kodeksu cywilnego. 

Art. XXIV. Przewidziane w kodeksie cywilnym ograni
' czeliia dotyczące pri e'niesfe'nia 'wTaśności nien:lchómosci rol
nej nie niają zastosowania do nieodplatnego nabycia od oby-

, wateJa państwa obcego w,łasno ści nieruchomości położonej na 
Obszarze Po lskiej RzeczyiJospolite j Ludowej 'albO udzi~iłuwe 
współwłasności takiej nieruchomości, j e żeli ,.' naby\vcą ' jest 
osoba fizyczna zamieszka'ła ' na tym 'obszarze. . 

Art. XXV. l~to w pieniężnych ' stosunkach' kredytowych 
zastrzega lub pobieta korzyści majątkowe przewyższając a 

wysokość odsetek, określoną w rozporządzeniu Rady M i'1i
strów wydanym na podstawie art. 359 § 3 kodeksu cywilne
go, podlega karze aresztu do lat dwóch i grzywny albo jed
neJ z tych kar. , 

Rozdział III 

Przepisy ' przechodnie 

Art. XXVI. Do stosunków prawnych powstałych przed 
wejściem w życie kodeksu cywilnego stosuje się prawo do
tychczasowe, chyba że przepisy poniższe stanowią iI).acze j. 

Art. XXVII. § 1. Od dnia wejścia wżycie koueksu 
cywilnego zdolność prawną i zdolność do czynności prąw-
nych ocenia się według tego kodeksu: ' . ", ~ . '" 

§ 2. Ważność czynnQści prawnych; dokonanych przed 
dniem wejścia w życie kodeksu cywilnego przez osoby I).ie 
,mające zdolności do czynności prawnych lub w , tej zdolno
ści · ogranicz,one, ocenia się , według przepisqw dotychcza
sowych. 

Art. XXVIII. Kto zaginął biorąc udział w działaniach 
wojennych, może być uznany za zmarłego po upływie roku 
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym działa'1ia 

wojenne zostały zakończone. To samo dotyczy osoby, która 
zaginęła przebywając na obszarze objętym działaniami wojen
nymi, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że jej zaginięcia 
pozostaje w związku z wywołanym tymi działaniami niebez-
pieczeństwem dla życia. • 

Art. XXIX. Kto zaginął będąc w czasie wojny lub dzia
łań wojennych -pozbawiony wolności przez władze obcego 
państwa i osadzony w miejscu, gdzie jego życiu groziło szcze
gólne niebezpieczeństwo, może być uznany za zmarłego po 
upływie roku licząc od kdńca roku kalendarzowego, w któr':m 
wojna lub diiałania wojenne zostały zakończone. · 

Art. XXX. Kto zaginął będąc w czasie wojny lub działań 
·wojennychwywieziony przymusowo poza granice pa t'Jstwa, 
może być uznan'y za zmarłego po upływie' lat trzech licząc od 
końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących 
wiadomości jeszc,ze żył, p.ie wcześniej. jednak" niż po upły
wie .lat dwóch licząc od końca roku kalendarzowego, w któ

,rYm wojąą IPD dzi,a.1ania , wp,jenne zostały, z.akończone . ... .<; 
Atl. XXXI. Jeżeli koniec terminów przewidzianych w 

art. 29\ lub 30 k,9deksu cywilnego przypada na okres wojny 
lub działań wojennych, uznanie za zmarłego nie może ' nastą

pić przed upływem roku licząc od końca roku kalendarzowe
go, w którym wojna .Jub działania wojenne zostały zakończo
ne, chyba że według okoliczności , nie mogły one mieć . wpły
wu ńa wiadomośCi o żrciu zaginionego. 

Ar~: XXXII. Bieg, ,terminów do uznania za 'zmarłego !iczo
' nych' od . końca'I'oku",kal'en\'lartZQweg,Cł~\ w~J,ktoFy.m ' woj-na: ;'lub 



·.~ ·ł : . $ )." 0:., 

" Dz{ennik Usta'w Nr 'tir . 

'Ahął.an,i~ ,WDjeIłne :ZDstały zakol,'lczone, rozpoczyna się -dla. 
., zaginiDny ch w związku z ' wojną 193.9-ł94S, z dnie m 9, ma-

' ~ja lfj45 r: . . . . 

PO.z.94 

1947 r. ·zasiedzeni·e nłe by~oby w tym wypadku mD'Żiiw~, łer
milj zas-ied2ieni.a ·jbiegnie '00 .dnia ,·l stycznia i 947 , r. j . ulega 
skrócen i.u D ez'as, w -ciągu którego ten. stan rzeczy istniał ' 
pr'2ied tą datą, jedi1.·akie najwyżej -op0łowę. ; . Art. {(XXIłI. § 1. Przepisy k ode:ks \4 ,cywilnego, D uzoa

, nią zazm:arł€g:O stos\lje się , ~,~że , dQ zaginiDnyr::hprzed dniem 
; " we,j'ścla kD~eksiU w · życ;ie,. .' , 
. . J ,2. ; J.ednakże chwilę dDmni,ema.nej , śmierci -zaginiDnych 

; przed :dniem 1 pai dziernJka, . 1950 I. Dznacza się wedlug 

Art.Xtm. ' Prze·pisydw.óch artyk ułówpo,przed.zC! jących 
. stosuje si~ odpowiednio, do terminów· ustawowych, z których 
u.pływ-emnastępuje · wygasnięoiepr.awa rzec.1:owego. , . 

" przepisów prawa DsobowegD (dekret z .dnia 29 s ierpnia 
J945 .r. - Dz. U. Nr 40, poz . .223). 

Art. XXx,JV, .Skutki uznania z.~ zmarłego, Dceniasię we
' dług .przepisów kodeksu C)i wiln~go także wtedy, .gdy uznan ie 
.z.a zmarłego z.ostałó 'o rzeczone według przepisów dGtychc.za-
.sDwych. ." . . 
: .Art; )(XXV. Do, roszcze? ,p,?,\V~1.a\ych przed ~iem wejścia 

.. ,w.życie kodek,sucyw:ilnegD, a. wed,h1g . przepisów dotychcza
·"sDv.;yth W, tym. dnju . jeszcze n~e " p.rzedawll'i.onych, sto'SIł-J ~ . si ę 

. . .. prz,ę,pisy , kDcteksą' ,dot,y,czące . p.rzedawnienia . ż na~tępującymi 
, pgr.aniczeJliami: . . '.<' ' 

1) począte k , zawieszenie i :przeJ;warrie biegu przedawńi.enia 
Dcei'fia się· według przepisów .. dDtychcżasowy.ch, .gdy , ChD
dzi D czas<.przed: dniem. w.ejścia w ży~iekodeksucywil
negDj 

2l jeżeli terminprzedaw~ienla według ' prz~pisów kodeksu 
cywilnego jest krótszy niż . według: · pJlepisów dotychcza
sowych,bieg przedąwnienia rDzpDczynasię z dniem 
wejścia wżycie k-odeksu cywilneg-oj jeżeli jednak prze
dawnienie' rDzpoczęte pr,zed duiem wejścia w .życ.ie ·. kD
deksu cy.wi~ego nastąpiłoby przy uwzględnie.nlu termi
nu przedawnienia ' Dkreślonego . w prawie dotychczaso-' 
wym wcześniej, , przedawnienie następ'Uje z upływem 
tego, wcześniejsze~D 'terminu. 
Art. XXXVI. ,Prze;p~sy a;rtykułupoprze.dzającego · s tDs,uje 

się DdpDwiedniD do terminów ustawDwych riie b~,clącY'Qh te r
minami p.tzedawnienia,' z zastr:z.eżenie.in przepisów arLXIII. 

Art. xxxvn. Prawa rzeCŻDwe istniejące w chwi.łi wej
łda w życie kodeksu cywi'lnego pDzDstają ,w mDcy, chyba 

, te prżepisy poniższe slanDwią inaczej. 
Art. xxxvnL ·, Tresćpraw rzeczo~ychistniejącycli vi 

' chwilf'wejśda wżycie kodeksu<cywi1ne,go, jak rówllięż prze
niesIenie, Dbciążenie, zmiana treści' lub pierwszeństwa Draz 

. miesienie takich praw podlega od chwili wejścia w życie kD
dek SU ' cywilnego, prze'pjsom tego kodeksli, D ile przepisy po

·niisze nie stanowią inaczej. 
'. Art. XXXIX. DDkDnane przed dniem wejścia wżycie 

kodeksu cywilnego, czynności prawne mające za przedmiot 
przeniesienie, Dbciążenie, zmian~ 'treści lu'b pierwszeńs1. ~a 
albo zniesienie praw rzeczDwych są skute'czne, jeż.eli DdpD
'\Viadają przepis Dm dDtyc'hc;zasDwym.. . 

Art . . Xl.. Tresc .praw rzeczowych, których 'powstanie po 
.chwili wej ścia w życie kodeksu cywilnego nie jest możl i we, 
lec~ które pDzDstają nadal w · mDcy ,pDdlega przepisDrn dD
tychczasowym. To, samo dDtycZy prz'eniesienia, Dbciążenia, 

, ' 'Zmiany treści lub pierwszeństwa Draz zniesienia takicch praw. 
.: Art. XLI. § 1. Do zasied zenia, którego, bieg rDzpDczął 

. \.~iępT2;ed ,diliem ~ejścia wżycie kDdeksu <:ywilnego; stDsuje 
, . , ~ .. ię ,pd t e j chwiii przepisy Jeg o, kodeksUj d DtyCZy to, w SZllze

g,Qlnośd, możności naby cia prawa przez; zasiedzenie . 
. § 2. JeżelI termin, zasIedzenia według kodeksu cywil-

:negD jest krótszy ni.żw.edlug p.r zepisów .dótycł\czasowy ch, 
bieg zasiedze.hi.a rD z:poczyl'l,a, się , z , dnJem wejścia kod eksu 
w życie j j eżelijedn.ak zas iedżenie rozpoczęte przed dniem ' 

'. weJsoa ·w życie kDdeksu cywilnego na'stąpiloby przy 
j:llwzględnieniu terminu Dkreślonego w pnepisach dDtychcza
sowych .. wcześniej, 'zasie'dzenie następuje 7.. upływem tego 

. wcześriie jszego terminu. ' 
Art. XLn. ' Jeżeli »rzed dniem 1 styczńia 1'947 r. istniał 

stan .. rzeczy , Który wedługprzepisow' prawa rzeczDwego ({l e-· 
ll-rel .7.. ,dnia' U "paździe:rnik.a 194:6 r.- Dz. U. Ni: 51. p0z.. 3l9) . 

--,'" lcooek-su -eywilnego prowadziłby do zasiedzenia, 'jakkoLwiek: 
.weąhi,g" przepisów ' obo.w.iĄZ:lJj~y."li .'pr,zed. dn{t'm 1 sty.c.znia· 

ATt. XLlV. '; Przew·idziane ·w art; · 178· kod-e.ksu cywilnego 
wyłącze.nie mDżności nabycią przez zasiedzenie części ,nieru
chDmości rolnej nie , dotyczy wypadku, gdy bieg tęrminu ta.
kiego zasiedzenia kDf1CZY się nie pói niej niż w dniu 6 lipca 
1965 r. . 

Art. XL V: § 1. Zasta w na : rzeczach . ruchDmych lub na 
prawach pDwstały przed dn~em wejścia' \" tycie' kod.eksu·:·cy~ 
w ilnego podlega ' od clej chwihprz-episCim ,t-ego kodeksu także . 
co do skutków Dbciążenia Dra z C.o. ' dl:>' praw i obowiązków za-
stawcy i zastawn'tka. · . 

§ 2,. J ednaki .e ·do . żastawu 'rej:esŁrDwegó . istniejącego' w 
dniu wejścia . w życie kQdeksu cyw'iineYG stosuje .s~ę pr'źepf-
sy dotychczasowe. . -.,. , 

Art. XLVI. § . 1. Do C'lę-zar-ów realnych pol~'gający:~ h. na. 
DbDWiązku świadczeń należnych , doiywotnikDwi . na podsta
wiel:lffiOWy o doZywocie . .stosuje się od dnia wejścia w życ~e 
kodeksu cywilnego przepisy. ai t. 9iO kodeksu . 

§ '2. Ipne , ciężary re.aln,eustanowiane przed dniem 
1 stycznia 1941' r. . mDż.e · ~łaściciel nieruchomDści qbcią ?- D

nej ' wykupić za. frzymiesięcznYffi 'wypD.v.:..iedzeniem .. bez wzgJ~-' 
du ·n~ zastrzeżenia przeciwne. Jeżeli cena wykupu nie była 

. z g.óry ustalona, ustala .. ją w razie spDru sąd lub państwowa 
• komisja arbitrażowa. _ _ " , ". 

§ 3. Przepisów !Jar.agra/u poprzedzającegó . nie stDsuje 
si~,gdy ciężar .reałny był ustlmDwiony na czas żyda upraw
nioflegD. 

Art. XLVn. Szcz-egótne prżepisy D :egzekucjI dDtyc2ące 
praw, t tóTych .'pows'tanie w.edlug kodeksu .. cywilnegD ~ie jest: 

. możl~we, stDS'll:j~ się · nada'l .dD takich praw. , powstałych ,przed 
dniem wej.ścia kodeksu w życie' . . 

Art. XLVIII; Pooia-d.an,i-e istniejące w 'dniu weJscla w ży
de kodeksu cywHne-gD podlega ' Dd tej qbwili prze pisom teg'D 
kodeksu . 

Arl. XLIX. § 1. Do zobowiązań, które powstalyprzed 
dniem wejścia wżycie 'kodeksu cywnnego, stosuje.się prze
pisy tego k0d.eksu,~jeżen ·chodz i o skutki prawne zdarzeń, . 

które na stąpiły po dniu wejścia kO.d.eksu w ,życi~ , a które 
nie są ' związane z i ślotą stosunku prawneg o,. 

§ 2. W s-zc ze g (J1 nD Ści stosaje · się do, tych zobDwiązań 
przepisy kodeksu cy wilne.go o przejsciupraw { 'Dbowiązków, 
D DdnDW'ieniu, D pDtrąceniu, D skutkach niemDżliwości świad~ 
cze nia, o wygaśnięc iu lub zmianie zobDwiązań , jeżeli zd'a- ' 
rz-€nIe, 7. k tó rego skutki te wynikły, na'stąpiłD po, dni u wej
ścia ' k.odeksu w 'zycie. 

§ 3. Przepisy kocleksp cy-wilnęgo D skutkach niewyko
nanlia 7.{)bowiązań i D zwł'oc-e wierzyciela stDsuje się, do, ZD
bowi-ązaII} powstałych pn:ed-dn i-em wejścia ' kodeksu w życie; 
je żeli n ~ewykonanie ' zobo wiq2ania łub zwł.Dka wlcnyciela 
nastąpiły po t'€j.da.cie. . 

Art~ L. Do .i stniejącydł już ZOb,Dwiązań 'Zumowkontrak
ta «ji,na ~mu, ;dzier.żawy , fach·unku ·banJKowe-.gQ, ubezplecze'nia, 
renty lub -cloź1l wiDcia .stO>~illie .s,ię- z 411liem wejscia w życie ,kD" 
deksu ,cywilnego przepisy te.go · kodeksu. 

Aift.LI. Do sp raw . s padk owych sto's'Uje s'ię prawo ObD
W,ią7.uj'ące\'ą cłrwi1iś~i:erd spadkDdawcy, Q He przepisy PD-
niższe nie stanDwią inacze j. / 

Art. Ul . . :§ 1. OD testamentów, do Ddwołania testamentow, 
jak równięż du umów D zrzeczenie . się dziedziczenia stDsuje 

's;ię, jeżeH c'Rodzi ozl'1<oIR<ąś<: osób; @ fo()f1n:ę i Q wady Dś\Viad
czen ia wo1i, prawo, Dbowlązpjące ' w clłwH1 zlozenia tych 
oświadczeń. . 

. § ; 2: Do, UID-GW zb.Yęi:B, spadk.u ' stds~je , si~ . ;pr-awo Dbo
wiązujące, w .chwili 'icn ·zawaf.c.ia';· 

.. ' 

'" 

I . 
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Art. LUI. ' Przepisy kodeksu cywilnego o ' dżiale -spadku 'stwa rolheg6 '~ według ' przepis'ów art. i. Vlr"LVII>0órlii,,;.~h~ , 
stosuje się także do działu .spadkówotwarhch przed dniem udziałów w tym gÓsp0datstwie. ' . 1" 

wejśrdil kodeksu W życie, chyba że umowa ,o .działzostałaza- I Art. LIX. ,Jeże li wydane prżed dnieinwejśeia wi iY~i. 
warta przed tym dniem albo że . , postępowanie przed sądem w przepisów kodeks~ cywilnego, dotycz'ących dziedziczenia gP- ' 
pi~rwszęj i'lstańcji zosŁało już przed 'tym dniem . zakończone. spo'darstw rolnych;' póstanowienię . o stwierdżeni,u praw ' ~d:9 ' 

ArC .UV. Przepisy kodeksu 'cywilnego o dZiedzic'zeni)l spadkq w części ' określającej " udrlałyspadkobierców w 'go
ustawowYm ~karbu Państwa ,,stosuje się, bez względu na ro- I spodarsl'wie rolnym pozostaje w ' sprzeczności z pr'zepisami 

, dzaLmajątku, do wszelkich;;padkóvy ' otwartych przed dniem art. LVi LVI, ulega ono na 'wniosek osoby zainteresowanej., 
l :stycznici 1947 L, jezep według przepisów obowiązujących odpowiedniej Zmianie . 
prz~d tą " datą spadki te byłY: wakujące lub bezdziedziczne, Ar,t. LX. § 1. SpadkobIercy; 'którzy stosownie do przepisów 
chyba że postępowanie dotycz:ące spadku zostało' już . pra:\yo- art. LVIza-chowali prawo dziedziczenia gospodarstwa ' rolne-
niocnie 'ukońc'zone. ' ' go, oraz nabywcy \ udziałów ,w spadku określeni wart. L VIf 

Art. LV. ' § 1. Óó dziedziczenia gospodarstwa rolnego ' mają" również pra'wo do otrzymania tego gospocla·rstwa hib 
nale.żącego dospa'dką otwartego przed dniem wejścia w ży- jego części w drodze działu spadku. 

- cif:! ' kodeks'u <:ywilnęgQslosu je , się :pTz'episy tego .kodeksu, " § 2. :Jeżeli kilJcu spadkobierców użytkuje 6s01sć1e w- -'" 
. "o ile> aitykułyponiż-śż~ nie stanowią iąaczej. ',dzieJon:eczęści . ,gospadarstwa należącego ' do 'sp(jdku;. li ·po~ 

. § 2. Jed!l~kże ilekroć przepisy tytułu ' X "księgi czwa,rtej > -dżiał tegD gO'wodarstwa"11l1ędzy tych spadkDbiercew n-ie -jest 
kodeksu cywilnego odsyłają do przepisów zawartych w ' in- dOJlłszcza.llJ.Y według prz.episów' opodstawow~j MT'mie .<>-b- · 

,nych tytułat'h tej -księgi, stośuje :się zamiast ' nich. prżepisyszarowej, dcz;iał - może ' być .dokonany .pez ' zachowania te'l ' 
dotychczasowę. ., normy. 

, , .Art, LVI. ,. § l. prawo dziedzicżenia~gospodarstwa ' rohie- Art. LXI. , § 1. , Spł~ty odpowiadające ' p~hlemu udziałowi 
_ >,' ,.go nale~ącego do 'spadk.u otwartego przed dniem 'S,lipca 1963r. spadkowemu .wgos,podarstwie. rolnym należącym, dospadku_' 
, za~how'ują ,spad!<obiercy, .którzy. przeddniem 5 lipca 1963 r. ' otwarteg0 przed dniem, 5 lipca 1963 L otrzymują spadkobjer-

w drodze faktycznych (nieformalnych) działów spadku objęli cy,którzy bezpośrednio , przed dniem 5 lipca 1963 L pra~DwaH 
> :w posiadanie , to Rospodaf'stwo lub jego Qżęść.Prżepis ten w tym , gospodarstwie ' nieprzeTwanie CD najmni'e~ od roku; 

, stosuje się rów'qież 'w wypadku, gdy ' do dziedżiczenia by ł spadkobieI'cy, którzy w dniu 5 .lipca 1963 T. byli trwale nie- · 
" pciwolany tylko jeden spadkobierca, jeżeH przed dniem zdolni do pracy, oraz osoby, które 'nabyły tldział w spadkU 

5 lipca 1963 r. ,objął -w posiadanie należąće do spadku 'go- przed dniem 5 ,lipca 1963 L" jeżeli . w drodze , działu spadku 
s'podarstwo roine: '" ,,; , , , nie zostanie im przyznane gospodarstwo ro'lnelub 'jego cżęśc. 

, " § 2. Prawo dziedziczenia takiegogospudatstwa ' zacho- '§ 2. Spłaty przypadające innym ,spadkobiercom, którzy 
.wują równieź s.l?adkobiercy określeni .w prżefJisach art. 10S9~ według przepisów artykułów poprzedzającychzacho,wah pra

,1062 kodeksu cywilnego z tą jednakzinianą, ~ że ' o'kreślone ' wo dziedziczen.ia , gospod'arst wa rolnego, mogą być obniżo
,w tycl,l 'przepisacą warunki ~stniały n'ie w chwili otwarcia . ' ne stosownie do ' przepisów art. 1075 kodeksu , cywilnego. , 
spadku, lecz w dniuS.li,pca 1963. L iżeprzewidziane , w tych , ' ,'Art .. LXII. '§ 1. ' Jeżeli dział ' seadkunastąpil przed dniem .~, '. 
przepisach, ośwjpdczenie o gotowo~cipr:owadzenIa g.ospodar- " ,wejścia w' życie ' przępisow kodeksu cywilnegod6tycżący'ć!!, 
stwa zosta'!,o' złożonę , przed ' dniem- 6 , stycznia '1964 r.dzied'liczeniagospódarstw rolnych, pozostaje on w mocy z tym 
. . §3~ ' P.r'ił~o dziedziczenia .g9!iPoda'rstwa ' rolnego przez , zastrzeż,eniem, :ie':scPadkobiercy, ' którzy nie zat:;hoWali prawa 

' spad~obien;:ów, którzy , zmarli przed dniem 5 , lipca 1963 L, . dziedzi<;:zenia g,osp,odarstwa rolnego, tracą prawo , do ..nie 
', po_dlegjł .. }:>rzepisom' obowiązującym przed tą datą. ' Prawó .uiszczopych jeszcze s,płat'Z. ty.tułu \Jdziału w tym g.ospodar

' dziedzi~zen:ia udziałó\v w spadkpwymgospodarstwie roln ymstwi-e waz -7, tytułu ~r.~'Y'J3ałłi!jąeego z 'go-spodar-s,t-wa' f o l ne<;1 o ' " 
zachowuj,ą cL.cspośród , ich spadkobierców, którzy odpowia- zachowku i nie pobranych dochodów. '., 
daj'ą warunkom określonym w paragrafach poprzedzających. § 2. Przepis powyzszy stosu'je się również w. wypadku, 
yv ' bra,ku t?kich spadkobierców udział zmarłego w gospodar- gdy należności określone w tym przepisie zostały~a:sądzohe 
stwie rolnym przypada , w odpowiednim stosunku tym jego innym , orzecze~ni em sądowym lub ustalone w umowie. " li 
współspadkobiercom, którzy f bezpbśrednio przed dniem 5 lip- Art. LXIII. Do spadku otwartego przed dniem wejścia w ' 
ca ,1963 t. pracowali yv ' tym gospodarstwie, a jeżeli takich życie przepisów kodeksu cywJlnego dotyczących dziedziczenia ' 
współspadkobierców nie było - pozostałym współspadko- gosg.odarstw rolnych, do którego należy wkład gruntowy 
biercom , zachowującym prawo d ziedzicz~riia według prze pi- w ro lniczej spółd z ie lni produkcyjnej wraz z działką pr,zYLa
sów para9rafów poprzedzających. ' , grodową i siedliskową, stosuje się odpowiednio przepisy roz-

A!!,. LVII. W ra zie zbycia przez spadkobiercę udziału w działu niniejszego dotyczące s padku, w którego skład wchodzi 
spadku przed dn iem 5 lipca 1963 r. nabywca zacho~uje pra- gospodarstwo r01ne. 
wo do tego udziału bez względu na to, czy zbywca ud ziału Art. LXIV. W razie wątpliwości, czy ma być stosowa,n& 
nalęży do spadkobierców, którzy s,tosownie do przepisów praw o dotychczasowe czy kodeks cywilny, stc suje się kodeks. 
art. LVI zgchowali prawo dziedziczenia gospodarstwa rolnego. cywilny. 

, Art.. LVIII. Wydane przed dniem 5 lipca 1963 r. postano- Art. LXV. Ust,awa wchodzi ~ życie z dnie m l stycznia 
wienie o stwierdzeniu praw do spadku, w którego skład wcho- 1965 L, z wyjątkiem art. IV, XXr"":"XXIV, XLIV, LV":"-l';Xpt 
dzi 'gospodarstwo rolne, traci moc w 'stosunku 00 tę~IO gospo- które wchodzą w życie z dniem " ogłoszenia ustawy. Z dnie,m , 
darstwa, chyba że spadkobierca zmarł przed -tym dniem.' Dla , 09łoszenia ustawy wchodzą równi eż w życi e art. .I, Ił, XV, , 
wywołan ia skutków związanych z takim stwierdzeniem w sto_XXVI, XXXrx ;-LI. Ul i LXIV, o ile d otyczą nieruchom0śd 
sunku do należącego do spadku gospodarstwa roln ego posta- ' roln ych i gospodarstw rolnych. 

'nowienie to winno oy.ć uzupełnione przez wym ieni'enie spad
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