
:~- , 

Dziennik Ustaw Nr 46 -384 - Poz. '200 290 

ni przysługuje uprawnionym członkom rodziny 
domownika, który zmarł wskutek przyczyn okre
ślonych w ust. 1 'pkt 1."; 

11) wart. 19: 
a) w ust:' po wyrazach "Wysokość J'enty rodzinnej" 

dodaje się wyrazy "z zastrzeżeniem przepisu ust. 2", 
b} ust. 2 otrzymuje brzmienie: . 

,,2. Renta rodzinna dla członków rodziny pozosta
Iych po członku spółdzie lni niższego typu, który 
zmarł wskutek innych przyczyn niż , wypadek w 
pracy w spół!izielni lub choroba zawodowa, wy-
nosi 70% renty określonej w ust. 1." ; , 

12) po art. 24 dadaje się art \ 24a w brzmieniu: 
"Art. 24a. Jeżeli spółd zielnia niższego typu zostanie za~ 

Hc;zonado spółdzielni' wyżstego typu (art. 13 
usL 2), kwoty przyznanych uprzednio rent 
(art. 11, art. 17 ust. 2a i 3 oraz art. 19 ust. 2) 
zwiększ-a się odpowiednio."; 

13) art. 25 otrzymuje brz~ienie: 
;,Art. 25. 1. Jeżeli spółdzielnia ' wyższego typu przesta

nie odpowiadać tva.t:unkom uzasadniającym 

zaliczenie , jej do takiego typu (art. 3a 
ust. 2), kwoty przyznanych uprzednio rent 
obniża się o 30°/0. -

2. Członkowi spółdzielni niższego typu nie 
przestrzegającemu zasa,d statutowych doty
czących gospodarstwa przyzagrodowego za
wiesza się ,:wypłatę renty. 

, 3. Przepisy usL 1 i 2 nie mają zastosowania 
do rent inwalidzkich z tytułu wypadku w ' 
pracy w .,spółdzielni lub choroby ' zawodo
wej ani do rent rodzinnych przyznanych 
po osobach zmarłych z tych przyczyn."; 

t4} aFt. 2'1 skreśla się; 

15}cad . 30" ust.', l ot.rzy.m'lija"bF.zmienj,e~ 
,,1. , Zarząd spółdzielni , jest; -ob-owiązany zawiadomić nie

zwłoczni~ Zakład , Ubezpieczeń Społecznych o po- ' 
wstą:ńiu okolicznościpowodtljąc;:ych utratę prawa do 
renty, jej obniżenie lub zawieszenie wypłaty 

(art. 24-26)."; 

16) art. 31 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 31. Rada Ministrów w ' drodze rozporządzenia może: 
' 1) podwyższać wysokość rent i zasiłków 

przewidzianych w ustawie, 
2) określić przypadki, w, których nie na" 

stępuje zmniejszenie renty, zawie'szenie 
wypłaty renty lub jej utrata, oraz 

3) ' określić przypadki, w których może na
"'Stąpić zwolnienie ,od obowiązku ,zwrotu 

" wypłaconych rent."; 

17) w art. 32 dodaje się ust. 6 w brzmie,niu: 
,;6. Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac w poroz,u~ 

mieniu z Ministrem Rolnictwa może w ,drodze ,roz-
.-porządzenia ustalić zasady i tryb zaliczania domow
nikom czł,onków spółdzielni p,rodukcyjnych okre
sów ich zatrudnienia w spółdzielni produkcyjne j 
do dIłi pracy wymaganych dla uzyskania renty 
oraz d,o okresów członkostwa w przypadku , przy,
stąpienia ich do spółdzielni w ckarakterze członka.". 

, Art. 2. 1. Jeżeli członek spółdzielni niższego typu 
zmarł przed dniem 1 lipca 1965 r., a przy tym sp~łnlł wa,,
runki określone wart. 6 ust. 1 pkt 2-:-4 bądż w przypadku 
inyvalidztwa - warunki określone wart. 12 ust. 1 pkt 2 albo 
art. 13 ust. 1 pkt 2-4,pozostalym po nim członka,m rodziny 
przysługuje renta rodzinna przewidziana w ustawie. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się, odpowiednio da członkaw 
rodziny domownika członka spółd.zieln;i, . który zmarł wsku
tek wypadku w pracy w spółdzie!nilub choroby 'laWO- ' 
dowej. 

Art. 3. 1. Renty inwalidzkie przyznane pr;ed dniem 
lipca 1965 r. członkom spółdzielni niższego typu idomow

nikom członków spółdzii!lni podwyższa się }IV myśl ' przepi
sów art. l, ust. 2, z tym że podstawą podwyżki okre~lo!1,el 
wart. 11 ust. 2 pkt 2 jest dochód z tytułu osobistej pracy 
w spółdzielni uzyskany przed przyz?a~iem renty. 

, 2. Renty r·odzinne po człon,kl;! spółdzielni wyższego typu'" 
przyznawane przed dniem 1 lipca 1965 r. w wysokości ągra~ 
nir.:wnej stosownie do art. 19, ust. 2 ustawy ,w dotychczaso
wym , brzmieniu - podwyższa się ' do wysokości określquej 
wart. ' 19 ust. 1. 

~ 

3. Sprawy załatwione w sposób odmienny" nii. wynika. 
to' z przepisów- niniejszej ustawy; podłegaią ponownemu" roz
patrzeniu na wniosek zainteresowanych. 

. \ 

Ąl;ł. k , Minister Rolnictwa' ogłosi :w "Dzi.enniku Ustaw 
jednolity teksf ustawy z dnia 28 czerwca 1962 r. o zaopa-. 

' trzeniu 'emerytalnym ' członków rolniczych, spółd 7 ip'!ni nr"
dukcyjnych oraz ich rodzin i domowników zuwzględił'ięniem 
zmian wynikających z p:rzepisówogłoszonych pTled dniem 
wydani~ jednolitego tekstu i z zastosowaniem ciągłej nume
racji artykułów, us'tępM.r -i punktów. 

Art. 5. Ustawa wchodzi. w życie z dniem ogłoszenia 
ż mocą od dnia' 1 lipca 1965 r. 

Przewodniczący Ra~y Państwa: E. Ochqb ' 

Sekretarz Raą'y Państwa: J. Horodecki 
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USTA WA 

z dnia 12 listopada 1965 r. 

Prawo prywatne międzynarodowe 
I 

I. Przepisy ągólne. 

Art. 1. § 1. Ustawa niniejsza określa prawo właściwe 
dla międzynarodo";ych stosunków osobistych i majątkowych 

, w zakresie ~rawa cł::wilnego, ió'dzinnego I opiekuńczego . 

oraz prawa pr·acy. 

§ 2. Przepisów u~tawy mmejszej. nie stosuje się, jeże li 

umowa międz~narodowa, której 'polska Rzeczpospolita Ludo
wa jest stroną, postanawia )nac~ej. 

Art. 2. §1. Jeżeli' ustawa przewiduje' właś~iwo ś.ć pril

wa ojczystego, obywatel polski podlega prawu polskiemu, 
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chociażby prawo innego państwa u.znawało go za gbywatela 
tego państwa. 

§2. Cudzoziemiec mający obywatelstwo dwóch lub 
więcej państw podlega, jako prawu ojczystemu, prawu tego 
z nich, z którym jest najściślej związany. 

Art. 3. Jeżeli ustawa . przewiduje właściwość prawa 
ojczystego, a obywatelstwa danej osoby ustalić nie można 
alb·o osoba ta nie ma obywatelstwa żadnego , państwa, stosuje 
się prawo państwa, w którym znajduje się jej ' miejsce za
mieszkallia. 

Art. 4. § 1. Jeżeli prawo obce, wskazane jako właści

we przez ustawę niniejszą, każe stosowaĆ do danego sto
sunku prawnegO' prawO' polsk-ie, stosuje się pra.wo polskie. , 

§ 2. Jeżeli obce prawo ojczyste, wska-zane jak'o właś.ci

we przez ustawę niniejszą, ka-że - ste sQ.wać ' do danego sto
sunku prawnegó in,ne prawo obce, stosuje się to inne prawo. 

Art. ~. JeżeU w państwte;ktÓI:ego prawO' jeśtwłilściwe, 
.. obowiązują różne systemy prawne, prawo tego państwa roz

strzyga, który z tych systemów stosować należy. 

Art. 6. Prawa . obcego stosować nie można, jeżeli Jego 
stosowanie miałoby skutki ,sprzeczne ż po'dstawowymi zasa-

" darni , porządku .prawnego polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Art. 7. Jeżeli nie można ustaJić okoliczności, od któ
.rych zależy właściwość okreśLonego ' prawa obcego, .albo 
jeżełi nie można stwierdzić treści właś~iwego prawa obcego, 
stosuje się prawo polskie. 

Art. 8 • . Cudzoziemcy m()gą mieć w Polsce pr·awa i oba
wiązki' na równi z obywatelami polskimi, chyba że ustawa 
stanowi inaczej. . 

Ił. ·'OłOby • . 

Art. 9 ... § 1., Zdo.lność . 'prawna l zdolność do ' czynności 
prawn:y,~h osóby. fizycznej p:Ddlega . jef prawu ojczystemu . . 

§ 2. Zdoiność osoby prawnej podlega prawu państwa, 
w którym osoba ta ma siedzipę. · . 

§ 3. Jednakże, gdy osoba prawna lub fizyczna dok,ony
wa czynności prawnej w zakresie swego przedsiębiorstwd, 
jej zdolność podlega p~awu państ>ła, w którym znajduje się 
siedziba tego przedsiębiorstwa. 

Art. 10. Jeżeli 'cudzoziemiec niezd olny według swego 
. prawa ojczy'stego dokonał w Polsce czynności prawnej ma-

- "jącej wyw.rzeć skutek w Polsce, zdolność cudzoziemca pod
lega w tym zakresie prawu polskiemu,' o ile wymaga tego 
.ochrona ' osób d z iała jących w dobrej wierze. Przepisu tego 
nie stosuje się do czynnośc( prawnych z zakresu prawa ro
dzinnego i opie.kuńczego oraz prawa 'spadkowego, 

Art. Il'. § 1. Do uznania . osoby zaginionej, za zmarłą 

stosuje się jej praWQ ojczyste. To samo dotyczy stwierdze. 
nia zgonu. 

§ 2. Jeżeli jednak w s [Jrawi"e o uznanie cudzoziemca 
Zi! . zID3fłegolub..() stwierdzenie jego zgonu orzeka sąd polski, 
.stosuje się prawo polsk.ie. 

III. Forma czynności prawnej. 

Art. 12. Forma czynności prawnej podlega prawu wła
ściwemu dla tej . czynności. Wystarczi;J jednak zachowa nie 
formy przewidzianej przez prawo państwa, 'w ' którym czyn
ność zostaje dokonana. 

IV. Przedawnienie roszczeń. 

. 
Art. 13. Przedawnienie roszczenia podlega prawu wła-

ściwemu dla teg9 roszczenia. 

V. Małżeństwo. 

Art. 14. P możnosCl zawarcia małżeństw,! rozśtrzyga w 
stosunku do każdej ze stron jej prawo ojczyste. 

Art. 15. § 1. Forma zawarcia małżeństwa podlega pra
wu państwa, w którym jest ono zawierane. 

§ 2. Jednakże, gdy małżeństwo jest zawierane pOi,a gr.a~ 
nicami Polski, wystarcza zachowanie formy wymaganej 
przez ~riiwa .ojczyste obojga małżOtlkó-w. 

i . 

Ari. 16. Do unieważnienia ma.łże·ństwa stosuje się prawo 
określone wart. 14 i ' 15. 

Arł. 17 .. § 1. Stosunki osobiste' majątkowe między 
małżonkami podlegają ich każdoczesnemu wspólnemu prawu 
ojczyst~mu. Każdoczesne wspólne' prawo ojczyste stron roz
strzygai także o dopuszczalności . zawarcia, zmiany lub roz
wiązania majątk9wej umowy małżeńskiej. 

§ 2'. Stosunki majątkowe wynikające z majątkowej 
umowy ' rnałżeńskiejpodlegają wspólnemu prawu ojczystemu 
stron z ch wili jej zawarcia. 

§ 3. W braku wspólnego prawa 'ojczystego małżonków 
prawem właściwym jest prawo państwa, W · którym obole , 
małżonkowie mają rniejsce zamieszkania, a ,gdy .małżonkowie 

nie mają miejsca zamieszkania w tym samym państwie, 

właściwe jest prawo polskie~ 

Art. 18. Dla rozwodu właściwe- ' .test wspólne prawo 
ojczyste małżonków z chwili Wystąpienia z żądaniem roz
wodu. W braku wspólnego 'prawa ojcryst.eg,olhal'żonliów . 
właściwe jest pra'wo państwa, w którym oboje małżonkowie 
mają miejsce zamieszkania. a gdy mąłżmrk.owie nie mają 

rrtiejsca .zamieszkania w tym samym państwie, właściwe jest. 
prawo polskie. 

VI. .Pokrewieństwo. 

Art. 19. § 1. Stosunki prawne między rodżicami a dziec
kiem podlegają prawu ojczystemu dziecka. 

§ 2. Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyń
stwa podlega prawu ojczystemu . dziecka z chwili jego uro
dzenia. Jednakże uznanie dziecka podlega prawu państwa, 
którego dziecko jest obywatelem w chwili uznania, Uznanie 
dziecka poczętego , lecz jeszcze nie urodzoneg o, pod lega pra-
wu oJczystemu matki. ' 

Art. 20. Roszczenia alimentacyjne między krewny mi lub 
powinowatymi podlegają prawu ojczystemu 'osoby_ ullrwwrrio
nej do alimentacji. 

Art. 21. Roszczenia matki przeciwko ojcu dziecka nie 
pOChOdzącego z małżeństw,a, związane z poczęc iem i urodze
niem się dziec~a, podlegają prawu ojczyste mu matki. 

Art. 22. § 1. Przysposobienie PO'dlega pra;wu ojczystemu 
prZysposobiającego. ' 

§ 2. Jednakże .przysposobienie nie może nastąpić bez 
zachowanićl. przepisów prawa ojczystego osoby, któ ra ma 
być przysposobiona, Q ile dotyczą one zgody tej osoby, zgo
dy jej przedstawic iela us ta wowego oraz zezwolenia wlpści

weg·o organu państwowego. 

--:..-
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VII. Opieka i kuratela. 

Art. 23. § 1. Opieka podlega prawu ojczystemu osoby, . 
dla której jest lub ma być ustanowiona. 

§ 2. Przepis paragrafu poprzedzająceg') stosuje się od
powiednio do kurateli. Jednj'lkże ella kurateli do załatwien i a 

poszczególnej ' sprawy właściwe jest prawo, któremu spra
' wa ta podlega. 

VIII. Własność i inne prawa rzeczowe. 

Art. 24. § 'l. . Własność i inne prawa rzeczowe podle
gają , prawu państwa, w którym znajduje się' ich przedmiot. 

§ 2. Nabycie i utrata własności, jak również nabycie 
i utrata oraz zmiana treści lub .pierwszeńslwa innych praw 
rzeczówych, p'odlegaj.ą prawu 'państwil, w którym znajdował 
się przedmiot tych pra)V w chwili, gdy nastąpiło zdarzenie 
pociągające za sobą wymienione skutki prawne. 

§ 3. Przepisy paragrafów poprzedzających stosuje się 

odpowiednio do posiadania. 

IX. Zobowiązania. 

Art. 25. § 1. Strony mogą poddać swe stosunki w za
kresie zobowiązań umownych' wybranemu prze.z siel:)ie pra

-wu, jeżeli pozostaje ono w związku z· zobowiązaniem. 

§ 2. Jednakże, gdy zobowiązanie dotyczy nieruchomo
ści, podlega ono prawu państwa, w którym nieruchomość 

jest położona. 

Art. 26~ Jeże li stroiły nie dokonały wyboru prawa, zo
bowiązanie . p'odlega prawu państwa, w · którym strony w 
chwili zawarcia umowy mają siedzibę albo miejsce zamiesz
kania , Przepisu tego nie stosuje się do zobowiązań dotycZ'ą

cyeb nieruchom?ści. 

Art. 2'1. § 1. Jeżeli strony nie mają siedziby albo miej
sca zamieszkania w tym ·samym państwie i nie dokonały 
wyboru prawa, st.osuj~ . si~: ' 

, .1) do zobowiązań z umowy , sprzedaży rzeczy .ruchomych 
lub umowy dostawy - pr.awo · państwa, w którym w 
ch,wili zawarcia umowy ma .siedzibę 'a,1be miejsce za
mieszkania .sprzedawca łub dostawca; 

2) do zobowiązań z umowy o dzieło, umowy zlecenia, umo
wy . agencyjnej, umówy komisu, umowy przewozu, umo
wy spedycji, umowy przechowania, umowy składl\ -
prawo pań , twa., w którym w chwili zawarcia umowy ma 
sie«l'ib~ aibo miejsce zamieszkania pfzyjmujący zamó
v,cienie, przyjmu:jący' zlecenie, ag ent, komisant, przew'()ż
nik, spedytor, przechowawca .,lub przedsił:biorstwo skła
dowe; 

3) do zobowiązań z umowy ubezpieczenia - pra:wo pań
stwa, w którym w chwili zawarcia umowy ma siedzibę 
zakład ube~pieczeń; 

4) do 'zobowiązań z ' Umowy o p.z.eniesienie praw autor"" 
skkh~ prawo państwa, w którym w ,chwili zawarc:a 
umo~y ma siedzibę albo miejsce z«mieszkarua nabyw
ca tych praw, 

I . 

§ 2. Jeżeli nie można 'ustalić ' siedziby alpo miejsca za-
mieszkania . strony określonej w parar:)rafie poprzedzającym, 
·stosuje się prawo państwa, w -którym umowa wstała za-
warta. . 

Art. 28. Do zobowiązań z umów giełdowych stosuje się 
prawo obowiązujące w siedzibie gieldy; chyba że strony do
konały wyboru .prawa. Przepis ten stosuje się odpo wiednio 
do zobowiązań z umów zawieranych na targach publicznych. 

Art. 29. Do zobowiązań 'l umów nie wymi-enionych .w 
art. 27 i art. 28 stos_uje się, _ jeżeli strony nie dokonały wy
boru prawa, pr<łwo państwa, w którym umowa ' została za
warta. 

Art. 30. Przepisy oprawie właściwym dla zohowiązań 
umdwnych stosuje się odpowiednio do zobowiązań z jedno
stronnych czynności prawnych. 

-Art. 31. § 1. ZobowiąZanie nie wynikając'e z czynn(}scl 
prawnej podlega prawu państwa, w którym nastąpił(} zda
rzenie będą<:e źródłem zo~owiązania. 

§ 2. Jednalhe, gdy strony są' obywatelami ' tego sameg.Q 
państwa i mają w nim miejsce zamieszkania, wlaści",' e jest 
prawo tego . państwa. 

§ 3. Prawo właściwe ' według przepisów paragrafów po
przedzających rozstrzyga, czy osoba ogranlci':oha w swej 
zdolności pOIlOsi 'odpowiedzialność za ' szkodę wyrządzon ą 
czynem niedozwó'1onym. 

X. Stosunki pracy. 

Art. 32. Strony mogą poddać stosunek pracy wybrane- " 
mu przez siebie prawu, jeżeli pozostaje ono w związku z tyln . 
stosunkiem. ' 

Art. 33. § 1. Jeżeli strony nie dokonały wyboru prawa. 
stosunek pracy podlega prawu pa'ństwa, w którym stro:ly 
w chwili powstania tego stosunku mają miejsce zamieszkania 
albo siedzibę. Jeżeli praca jest, była lub miała być WykOfl Y
witna w przedsiębiorstwie pracodawcy, rozstrzyga, . zamiast 
jego miejsca zamieszkania 'albe>' siedziby - siedziba przed
siębiorstw a. 

§ 2. Jeżeli · stnmy nie mają miejscatamieszkania alb()" 
siedziby w tym samym państwie i nie dokonały wyboru 
prawa, stosuje się prawd państwa, w . którym praca jest: 
była lub miała być wykonywana. 

XI. Sp.il~kl. 

Art. 34. W sprawa ch ' spaGko~ych właściw~ jest praw9 
ojczyste sp.adkodawcy .z chwili j~go śmierci. 

Art. 35. O ważności testamentu i innych czynIłoścl 

prawnych na wypadek śmierci rozstrzyga prawo ojczyste 
spadkodawcy z chwili do konania tych czynności. Wyst ar
cza jednak zachowani~ formy przewidzianej przez · pra\vQ 
państwa" w którym czynność zostaje dokonana. 

XlI. Prz~pisy -końcowe. 

Art. 36. Traci moc ustawa z dnia 2 sierp?! ia 1926 r. o pra': 
wie właściwym dla. stosunków prywatnych międzynaTodo

wych (Prawo prywatne międzynarodowe) (Dz. U. Nr 101, 
~oz. 581) : ' ' 

Art. 31 . . Pozostają w mo{:y przepisy szczeg-ólne dotyczące 
przedmiotów unormowanych w ustawie ninie jszej . 

§ 3. Do zobówiązań z . umów zawieranych w zakresie Art. 38. Ustawa wchodzi. w życie, z dniem 1 lipca 1966 r. 

przeasiębiorstwa, zamiast prawa państw<f, w który m masie-
dzibę' osoba prawna albo miejsce 7.amiesz~ania osoba fi- . Przewodniczący Ra3y Pań'stwa: E. ~chab 
zyczna, -stosuje się praw,", państw.a, w którym znajduje się . Sekretarz Rady Państwa: J.Holodeckl 
sie<iziba priedsiębiorstwa. . 


