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o Rozdz i a ł 13. 

Przepisy końcowe. 

Art. 50. Tracą m oc przep is y · wyd ane n a podstawi e 
art. 47 Ilstawy z dnia 29 m arca 1965 r. o ubezp ;eczeni u spo
łec2iDym rzemieślników (Dz. U. Nr 13, poz. 90) i art. 65 
ustawy z dnia 8 czerwca 1972 r. o ubezpiecze niu spo łe cz

nym rzemieślników (Dz .. U. Nr 23, poz. 165, z 1974 r. Nr 21, 
poz. 117 i Nr 47, poz. 280 oraz z 1975 r. Nr 5, poz. 31), nor---
mujące ubezpiecze nie społeczne: . 

,l) osób prowadzących zakłady g astronomiczne oraz stacje 
benzynowe na podstawie umowy zl ecenia lub umowy 
age ncyjnej, 

Poz. 232, 233 i 234 

2) osób prowadzących urządzeniatutystyczne i k olektu
ry Państwoweg o Przeds iębiorstwa "Totalizator Sporto-
wy" oraz prze wodników turystyczn ych, . 

3) osó b prowadzących uspołecznione sklepy . i ks ięgarnie 

na podsta wie umow y zlecenia lub umowy age ncyjnej, 

4) osób pr owadzących na podstawie umowy a gencyjnej 
działalność na rzecz p rzedsięb iorstw upowszechniania "" 
p ra sy i książki Robotniczej Spółdzie lni Wyda wniczej 
"Prasa-Ksi ążka-Ruch". 

Art. 51. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1976 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: w z. W. Kruczel{ 
Sekr e ta rz Rady Państwa: L. Stasiak 

233 

USTAWA 

z dnia 19 grudnia 1975 r. 

-o o terminie zakończenia ol!ecnej kadencji ławnikó,w ludowych i ' członków koleglów do spraw wykroczeń. 

Art. 1. Kadencję ławników lu dowy ch, czy nnych w są

aach powszechnych w dniu wej ści a w ż ycie niniejs ze j 
usta wy , przedłuża się o jed en rok ka len darzowy, 

A r t. 2. 1. Kadencję czlonków koleg iów do spraw wy
kroczeń przy ter eno wych org an ach administracji p iHlstwo
w e j, którzy zostali wybrani w 1971 r., prz edłuża s ię o jede n · 
rok kalendarzowy. . 

._ T I' 
: ~ t. 

;:1, 11" 

2. Kadencja pozostałych członków k olegiów wymie
n ionych w ust. 1, którzy sprawują tę funkcję w dn iu Wej
ścia w życie nin ie jszej ustawy, upływa z dniem 31 grudnia 
1976 r. 

·Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem og łos .ze n i a. 

Przewodniczący Rady Państwa: w z. W. Kruczek 
Sekreta rz Rady Państwa: L. Sta,siak -
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USTAWA 

z dnia 19 grudnia 1975 r. 

o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 

Art. 1. W u stawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks 
r odzinny i opiekuńczy (Dz. ' U. Nr 9, poz. 59) wprowadza się 

_następujące zmiany: 

.1) wart. 8 § l w zdan iu pi e rws zym oraz w zdaniu k oil
cowym wyraz: "żony" zastępuje s ię wyrazem: "m ał-
żonków"; , 

2) wart. 25 dodaje się § .3 w brzmieniu: 

,,§_ 3, Jeżeli żona zachowuje swoje dotychczasowe na
zwisko, mąz może przez oświadczenie złożone 

przy zawarciu ma łżeństwa dodać do swego 
nazwiska na zwisko żony; może również przybr a ć 

nazwisko żony. Przepis pa!agrafu poprzedzają

cego stosy je się odpowiednio."; 

3) w art. 28~ 

a) dotychczasową treść oznacza się jako § 1, -

b) dodaje się § 2 w brzmieniu : 

,,§ 2. Nakaz; o którym mowa w paragrafie poprze
dzającym, zachowuje moc mimo ustania po 
jegowydariiu w~pÓln ego pożycia małżo nków. 
Sąd może jednak na wniosek każdego z mal
żonków nakaz ten lmienićalbo uchylić." i 

4) wart. 41: 

a) dodaje się § 3 w brzmieniu: 

,,§ 3. Sąd inoże ograniczyć lub wyłączyć mozliwość 
zaspokojenia się z majątku wspólnego przez 
wierzyciela, którego dłużnikiem jest tylko je
den z małżonków, je'żeli ze względu na cha
rak ter · wierzytelności albo stopień przyczy
ni e nia się małżonka będącego dł"użnikiem 'do 
powstania majątku wspólnego - zaspokoje
nie z majątku wspólnego byłoby sprzeczne 
z zasadami współżycia społecznego.", 

b) dotychczasowy § 3 oznacza się jako § 4; 

5) art. 44 uchyla się; 

6) wart. 58: 

aj dotychczasową treść przep isu oznacza się jako § 1, 

b) . dodaje się § 2-4 w brzmieniu: 

,,§ 2. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne miesz
kanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka 
także o sposobie korzystania z tego miesz
kania przez czas wspólne.go w nim zamiesz-

) 
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§ 3. 

kiwania rozwiedzionych małżonków. W wy
padkach wyjątkowych, "gdy jeden z małżon
ków swym rażąco nagannym postępowaniem 
uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd 

/może nakazać jego eksmisję na żądanie dru
giego małżonka. Na zgodny wniosek stron 
sąd może w wyroku orzekającym rozwód 
orzec również o podziale wspólnego mieszka
nia albo o przyznaniu mieszkania jednemu 
z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża 
zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia 
lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępcze
go, o ile podiiał bądż jego przyznanie jedne
mu z małżonków są możliwe. 

Na wniosek jednego z małżonków sąd ·'1Iloże 

w wyroku orzekająqrm rozwód dokonać po
działu majątku wspólnego, jeżeli przeprowa
dzenie tego podziału nie spowoduje nadmier~ 
nej :zwłoki w postępowaniu. ' 

Orzekając o wspó ln y'm mieszkaniu małżon
ków sąd uwzględnia przede wszystkim po
trzeby dzieci i małżonka, któremu powierza 
wykonywanie władzy rodzicielskiej."i 

7) w art. 59 wyrazy: "żona rozwiedziona, która wskutek 
zawarcia małżeństwa zmieniła" zastępuje się wyraza
mi: "małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia 
małżeństwa zmienił" oraz wyrazy: "które nosiła" -
wyrazami: "które nosił"; , 

8) w art. 89 § 2 skreśla się wyraz: "małoletniemu", a 'Po 
wyrazie: "dziecku" dodaje się wyrazy: "na jego wnlO-
sek albo".; " 

. , 

9) art. 109 otj-zy1,Il~je brzmienie: 

"Art. 109. § 1. Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, 

sąd opiekuńczy wyda odpowiednie za
rządzenia. 

§ 2. Sąd opiekuńczy moze w szczególności: 

1) zobowiązać rodziców oraz małolet
niego do określonego postępowa
nia z jednoczesnym wskazaniem 
sposobu kontroli wykonania wyda
nych zarządzeń, 

2) określić, jakie czynności nie mogą 
być przez rodziców dokonywane 
bez zezwolenia sądu, albo poddać 
rodziców innym ograniczeniom, ja
kim podlega opiekun, 

3) poddać wykonywanie władzy ro
dzicielskiej stałemu nadzorowi spo
łecznego organu pomocniczego są

du, 

4) skierować ma łoletniego do organi
zacji lub inst y tucji powołanej do 
przygotowania zawodowego albo 
do innej placówki sprawującej czę

ściową pieczę nad dziećmi, 

5) zarząd zić umieszczenie małoletnie - , 

go w rodzinie zas'tępczej albo w 
pl acówce opiekuńczo-wychowa w

czej. 

§ 3. Sąd 'opi ekuńczy może także powie
rzyć zarząd majątkiem małoletniego 
ustan ow ionemu w tym. celu kura lo
rowi." ; 

Poz. 234 

( 

JO) po art. 112 dodaje się art. 1121 i art. 112~ w brzmieni u: 

!,Art. 1121• Jeżeli sąd opiekuńczy nie postanowi ina
czej, obowiązek i "prawo wykonywania bie
żącej pi eczy nad osobą małoletn i ego 

umieszczonego w rodz inie zast ę pczej a bo 
w placówce opi ekuńczo-wychowawcze j , je
go wych~owania oraz reprezentowania w do
chodzeniu świadczeń przeznaczonych na za
spokoje,nie potrzeb jego. utrzymania na l eżą 
do rodziny zastępczej albo placówki opie
kuńczo-wychowawcze j . Inne obowiązki i 
prawa wynikające z władzy rodziciels kie j 
należą do rodzicó w ma łoletniego . 

Art. 1122
• Sprawy doboru rodz'in zastępczych oraz 
współdziałania sądów opiekuńczych z orga
nami administracji państwowe j w tych 
sprawach, a także zakresu i form pomocy 
Państwa ' na rzecz dzieci umieszczonych w 
rodzinach zastępczych i zasady odpłatności 
rodziców za pobyt ich dzi eci w tych ro
dzinach oraz postępowa nie w tych ~pra

wach - regulują odrębne przepisy."; 

.11) w art. 113: 

a) dotychczasową treść oznacza s ię jako § 1, 
b) dodaje się § 2 w brzmieniu: 

,,§ 2. W wyjątkowych wypadka~h sąd opiekuńczy 
może ograniczyć os.obistą styczność z dziec
kiem rodziców, których władza rodzicielska 
zostałą. ograniczona, przez umieszcźenie dziec
ka w rodzinie ' zastępczej lub w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej." ; 

.12) wart. 118: 
a) dodaje się § 2 w brzmieniu: 

,,§ 2. W wyjątkowym wypadku sąd opiekuńczy mo
że orzec przysposobienie bez żądania zgoi:ly 
p.rzysposabianego, j eże li z oceny stosunku· 
między przysposabiającym a przysposabia
nym wynika, że uważa się on za dziecko 
przysposabiającego, a żądanie takiej zgody 
byłoby sprzeczne z dobrem przysposabiane
go." 

b) dotychczasowy § 2 oznacza się jako § 3; 

13) wart. 124: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. Nie jes t dopuszczalne ograniczenie sku tków 
przysposobienia w. wypadku, gdy rodzice 
przysposobionego wyrazili przed sądem opie
kuńczym zgodę na przysposobienie dziecka 
bez wskazania osoby przysposabiającego.", 

b) dodaje s ię § 3 -w brzmieniu: . 

,;§ 3. Na - żądanie przysposabiającego i za zgodą 
osób, których zgoda jes t do przysposobienia 
potrzebna, sąd opiekuńczy może w okresie 
małoletności przysposobionego zmienić przy
sposobienie orzeczone stosownie do § 1 na 
przyspos'Obienie, którego skutki podlegają 

prze pisom art. 121-1,23."; 

14) po art. 124 dod'aje się art. 1241 w brzmieniu: 

"Art. 1241• W wypadku gdy rodzice przysposobionego 
wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę 
na jego przysposobienie bez wskazan ia osa: 
by przysposabi a jącego, nie jest dopuszcza l-
1':e ani uznanie . przysposobionego, ani też 
sądowe ustalenie jego pochodzenia."; 

," 
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15) po art. 125 dodaje się art. 1251 .w brzm'eniu: 

"Art. 1251• Nie jest dopuszczalne rozw i ązan:e przyspo
sobienia, na które rodZice przY5pos obione
go wyrazili przed sądem op ekuńczym 
zgodę bez wskazania osoby przysposab ia
jącego." ; 

16) art. 146 otrzymuje brz,mienie: 

"Art. 146. Opiekę sprawuje opiekun. Wspólne spra
wowanie opieki nad dzieckiem sąd może 

powierzyć ,tylko małżonkom."; 

17) wart. 149 dodaje się §4 w brzmieniu: 

,,§ 4. W wypadku potrzeby ustanowienia opieki dla 
małoletniego umieszczonego w rodzinie zaste o
czej - sąd powierzy sprawowańie tej opieki 
przede wszystkim rodzicom zastępczym." 

Art. 2.W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r.-Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. 
Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231) 
wprowadza się następujgcezmiany: 

1) wart. 442 po wyrazach: "uznaje żądanie pozwu" do
daje się wyrazy: "a małżonkowie nie mają wspólnych 
małoletnich dzieci"; 

2) w art. 443 § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. Postanowienia, o których mowa w paragraLe po
przedzającym, z wyjątkiem postanowień doty
czących obowiązku małżonków przyczyniania się 
do zaspokajania potrzeb rodziny przez czas trwa
nia procesu, sąd wydaje po przeprowadzeniu 
rozprawy. Przepisy o postępowaniu zabezpiecza
jącym stosuje się odpowiednio."; 

3) ar,t. 563 otrzymuje brzmienie: 

i"Art.563. Do zgłoszenia wniosku ' o. zezwolenie na 
złożenie'. przez pełnomocnika " oświadczen i a' 
owstąpi.e,niu w zw;iąze,'kmalżeńskiupraw- . 

niona jest osoba, która zamierza udzielić 

pełnomocnictwa." ; 
,4) wart. 565 dodaje się § 3 w brzmieniu: . 

,,§ 3. Przepis § 1 stosuje się także do rozstrzygnięcia 
o wyłączeniu odpowiedzialności małżonka źa 

zobowiązania za'ci~19riięte przez drugiego z mał
żonków w sprawąch wyńikających z zaspokaja
nia zwykłych potrzeb rodziny, jak również do 
uchy lenia postanowienia w tym przedmiocie."! 

5) w art. 568: 
. a) dotychczasową treśc oznacza s ię 'jako § 1; 
b) dodaje się § 2 w brzmieniu: ' , 

,,§ 2. W sprawach m,aloletnich sądem opiekuńczym 
jest sąd dla nieletnich. Sąd ten rozpoznaje spra
wy opiekuńcze małoletnich z 'ustaionego dla nie
go obszaru właściwości."; 

6) wart. 573: 

a) dotychczasową treść oznacza' się jako § 1, 
b) dodaje się § 2 w brzmieniu: 

,,§ 2. Sąd może ograniczyć lub wyłączyć osobisty 
udział małoletniego w postępowaniu, j eżeli 

przemawiają za tym względy wychowawcze." i. 
7) po art. 575 dodaje się ayt. 5751 w brzmieniu: 

"Art. 5751. W sprawach opiekuńczych osób małolet
nich sąd ' z urzędu zarządza odbycie całego 
posiedzenia lub jego części przy ~rzwiach 
zamkniętych, jeżeli przeciwko publicznemu 
rozpoznaniu sprawy przemawia dobro ma
łoletniego'''i. 

8) w arL 576: 

a) dolychczasową treść oznacza się jako § 1, 

b) dodaje się § 2 w brzmieniu: 
,,§ 2. Wysłuchanie majoletniego w toku postępo

wćlnia następuje poza salą pós edzeń sądo
wych, j e żeli przemawiają za tym wzglE;dy 
wychowa wcze."; 

9) w art.. 586 § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. Na rozprawę wzywa się przysposabiającego oraz 
osoby, których zgoda na przysposobienie jest 
po-trzebna ." ; 

10) w art. 787: 

a) dotychczasow ą tr eś ć oznacza się jako § 1, 

b) dodaje się§ 2 w brzmieniu: 
,,§ 2. W postępowaniu o nadanie kl auzuli wyko

nalności sąd, na wniosek malżonka dłużn : ka, 

orżeka również o ograniczeniu lub wyłącze
niu możliwości zaspokojenia się przez wie
rzyciela z majątku wspólnego."; 

11) po art. 1095 dodaje się art. 10951 vi brzm;eniu: 

"Art. 10951• § 1. W wyjątkowych wypadkach, gdy dOJ" 

bro małoletniego, co do którego orze
czono umieszczenie w placówce opie
kuńczo-wychowawczej, przemawia za 
niezwłoczną zmianą jego środowiska 

wychowawczego, sąd opiekuńczy mo
że nakazać wykonanie orzeczenia 
o odebraniu małoletniego z pominię

ciem trybu przewidzianego w przepi-

§ 2. 

sach poprzedzających. 
Szczegółowe zasady w'y'końywania 
orzecz,ęń . ?,~Q~s>w:\l,~e ;c;l9,, })~ z2; pi~~w § 1 
określi w drodze rozporządzenia Mi-

. njśt~r" Spiawiedn'wóśi:i w -porozumie
niu z Ministrem Oświaty i Wychowa
nia oraz Ministrem Spraw Wewnętrz
nych." 

Art. 3. W ustawie z dnia 15 lipca- 1961 r. o rozwoju 
systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160, 
z 1971 r. Nr 12, poz. 115 oraz z 1972 r. Nr 16, poz. 114) W 

art. 25: 
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, 

b) dodaje się usL 2 w brzmieniu: 
,,2. Rada 'Ministrów określi w drodze rozporzą

dzeńia: 
1.) zasady doboru rodźin zastępczych, 

2) zasady współdziałania sądów op i ekuń
czych z organami . ad{llinis tracji państwo
wej w sprawach dotyczących r odzin za
stępczych, 

3) zakres i formy pomocy Państwa na rzecz 
dzieci umieszczonych w rodzinach zastęp
czych, 

4) zasady odpłatności rodziców za pobyt ich 
dzieci w rodzinach zastępczych 

oraz postępowanie w tych sprawach." 

Art. 4. W dekrecie z dnia 8 czerwca 1955 r. - Prawo 
o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 25, poz. 151, z 1956 r. 
Nr 41.. poz. 189, z 1958 r. Nr 72, poz. 358, z' 1962 r. Nr 10, 
poz. 46, z 1964 r. Nr 9, poz. 60 i Nr 43, poz. 297 oraz 
z 1971 r. Nr 12, poz. 115) wprowadza się następujące 
zmiany: 
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1) , wart. 32 pkt 3 skreśla się końcowe wyrazy: "oraz 
nazwisko rodowe matki", a po wyrazie: "nazwisko" 
dodaje się wyrazy: "i nazwisko rodow.e" i 

2) po art. 40 dodaje się art. , 401 w brzmieniu: 

"Art. 401• § 1. W wypadku orzeczenia przysposobie
nia, na które rodzice dziecka wyrazili 
przed sądem opiekuńczym zgodę bez 
wskazania osoby przysposab iającego , 

a przysposobienia dok ona li małżonk 0-

wie wspólnie, sporządza się nowy 
akt urodzenia przysposobi onego, w 
którym 'jako rodziców wymienia się 

przysposabiających. Przepisy ust. 2 
i 3 artykułu poprzedza j ącego stosuje 
się odpowiednio. 

§ 2. O sporządzeniu nowego aktu urod ze
nia dokonuje się ' wzmianki na margi
nesie dotychczasowego aktu urod ze
nia przysposobionego ; akt ten nie 
podl ega ujawnieniu, a w szczególnośc i 

nie wydaje się z niego odpisów ani 
wyciągów, ani też nie uwzględnia je
go treści w odp isach i wyciągach 

z no wego aktu urodzenia przysposo
bionego." ;' 

3) wart. 50 ust. 1: 

a) w pkt 3 początkowe wyrazy: "nazwisko i imię ojca, 
imię i rodowe nazwisko ma tki" zastępuje s ię wy
razami : "nazwiska i imiona oraz na zwi ska rodowe 
rodziców", 

b)' pk:f,(j"riadaje się bi'zm-ierli-e : 

, 16) , oświacl ~zenia _: l!;lalżpnków , o nazwisku, jakie 
przybiorą, oraz - jeżeli nie zamierzają przy~ 

brać nazwiska wspólnego - ich oświadczen ie 

o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeń
stwa." 

Art. 5. W ustawie z dnia 19 kwie tnia 1969 r. - Kodeks 
karny wykonawczy (Dz. U. Nr 13, poz. 98) wprowadza się 

następujące zmian y: 

1) po art. 125 oodaje się art. 1251 i 125t w brzmieniu : 

"Art. 1251: Z chwilą prawomocnego orzeczenia kary 
konf iskaty ' całości lub części majątku jed
nego z małżonków pozostających we 
wspólności majątkowej przedmioty mająt

kowe, których konfiskata dotyczy, tracą 

z mocy prawa charakter składników mao , 
jątku wspólnego, Od tej chwili stos uje się 

do nich odpowiednio przepisy o wspólwłas
noś ci w częściach ulamkowych, przy czym 
udział Skarbu Pa ństwa i małżonka osoby 
skazanej są równe. Małżonek skazanego, 
jak również Skarb Państwa mogą jEdnak 
żądać, żeby ustalenie udziału w tych przed
m io tach nas tąpiło z uwzg l ędnieniem s lotJ
n ia, w którym każdy z malżonków p:zy
czynił się do ich nabycia. 

Art. 1252• § 1. Orzeczone w postępowan 'u karnym są 
dowym w stosunku do jednego z ma ł

żonków pozostając ych we wsp j l n ości 

majątkowe j kary grzywny, pl en lęz nc 

kary porządkowe, n a wią zki lub o bc i ąża-

jące tego małżonka koszty sądowe pod
legają zaspokojeniu z odrębnego mająt
ku skazanego oraz z wynagrodzenia za 
pracę lub za inne uslugi świadczone 

przez niego osob i ście, jak rówlllez 
z praw twórcy wyna lazku, wzoru użyt

kowego oraz projektu racj onaliza tor
skiego. Jeżeli zaspokojcnie z tych źró 

deł okaźe się ni emożliwe, egzekucja mo
że być skierowana do majątku wspól
nego. 

§ 2. W wypadku skierowan[a egzekucji do 
majątku wspólnego małżonek skaza nego , 
może żądać ograniczenia lub wyłączenia 

w całości zaspokojenia należności wy
mienionych w § l z majątku wspólnego 
lub z niektórych jego składników, jeżeli 
skazany nie przyczy nił się lub przyczy
nił się w stopniu nieznacznym do po
wstania tego majątku bądź do nabycia 
określonych jego sk ładników albo gdy 
zaspokojenie z majątku wspólnego tych 
należności byłoby sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego. Ząd il nie w 
tym przedmiocie może być zgłoszo n e są
dowi w ciągu trzech miesięcy od skie~ 

rowan ia egzekucji do majątku wspól 
nego." i 

2) w art. 128 wyrazy: "Art. 125-127" zastępu j e s i ę wy
razami: "Art. 125 i 1 25~-127". 

Art. 6. W ustawie karnej skarbowe j z dnia 26 pa źdz ier 

nil{-a 1971 r. ' (Dt.' U.Nr 28, poz. 260 i z 1975 r. Nr 16, paz. 91) 
w 'art: 242 ' dodaje' s ię na koncu zdanie: "Przy śc i ćl\pniu 
tych należnośoi' s-t'osuj.e· s,ję' odpowiednio art. 125~ Kod e ksu 
karnego wykoriawczego." 

Art. 7. W ustawie z dnia 20 ma ja 1971 r. - Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 12, 
poz. 116, z 1972 r. Nr 49, poz. 312 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) 
wart. 99 dodaje się § 4 w brzmieniu: 

,,§ 4. Przy ściąganiu grzywien stos uj e s : ę odpowiedni o 
art. 1252 Kodeksu karnego wykonawczego." 

Art. 8. § 1. W sprawach opiekuńczych małole tnich 
postępowanie rozpoznawcze wszczęte przed wejściem w ży
cie ustawy przed sądami opiekuńczymi właściwymi dia 
tych spraw według przepisów doty chczasowych toczy się 

przed tymi sądami do czasu zakończenia postępowania w 
pierwszej instancji. 

§ 2. Wierzytelności podlegające zaspokojeniu z ma
jątku wspólnego malżonków na podstawie prze pisów do
tychczasowych podlegają zaspokoj e niu z tego ma jątku na 
zasadach określonych w tych przepis ac h, j eż 2 li przed wej
ściem w życie nin iejszej ustawy wszczęte zostało P0 3 tępO
wanie egzekucyjne. 

§ 3. Kary konfiskaty mają tk u, k ary grzywny, p ie lllęz

ne kary porządkowe , n awi ązki oraz koszty s ąd owe orze
czon e przed wejściem w życie nin lejsz2j ustawy pod legają 
wykonaniu według przepisów dotychcza sowych. ' 

Art. 9. Ustawa wchodzi w ż y cie z dni em 
1976 r. 

marca 
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