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DEKRET PREzyDENTA RZECZYPOSPOLITF.J' 

Z DNIA 21 LU'fEGO 1940 R. 

o wstrzymania i zawieszeniu biegu terminów. 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konsty
tucyjnej stanowię, co następuje : 

Art. 1. 

Z dniem I września 1939 r . na cały czas trwania 
wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną. 

wstrzymuje się nie rozpoczęły i zawiesza rozpoczęty 
bieg następujących terminów przewidzianych we 
wszystkich ustawach, dekretach , rozporządzeniach 
i zarządzeniach obowiązujących na całym obszarze 
Państwa lub na poszczególnych jego częściach : 

l ) dla dokonywania czynności koniecznych do 
powstania lub zachowania roszczeń, wierzytel
ności i praw; 

2) dla. przedawnienia i prekluzji oraz wszelkich 
w ogóle terminów, których niezachowanie po
woduje wygaśnięcie lub zmianę roszczeń, wie
rzytelności i praw ; 

3) dla zasiedzenia. 

Art. 2 . 

Postanowienia art. l nie naruszają, mocy o bo
wią,zują.cej układów za.wartych przez strony po 
dniu l września 1939 r . w przedmiocie rozpoczęcia 
biegu terminów w tym artykule wymienionych, o 
ile ukla,dy takie są, według obowią,zują.cych prze
pisów dopuszczalne. 

Art. 3. 

Z dniem l września 1939 r. na cały czas trwa.ma 
wyj~t kowych okoliczności wywołanych wojną, 
wstrzymuje się nie rozpoczęty i zawiesza rozpo-
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częty bieg terminów proceduralnych sądowych i 
administracyjnych przewidzianych we wszystkich 
ustawach , dekretach , rozporządzeniach i zaną.
dzeniach obowi~zują.cych na.całym obszarze Państwa 
lub na poszczególnych jego częściach, ora,z ter
minów wyznaczonych we wszelkich decyzjach i 
zaną,dzeniach sądów, komorników, instancji hipo-
tecznych , urzędów 1 władz pabstwowych 1 komunal
nych oraz władz i organów samorządu gospo· 
darczego i zawodowego. 

Art. 4. 

Rozporządzenia Rady Ministrów określać będą, 
daty usta.ma wyją.tkowych okoliczności wywoła
nych wojną, na całym obszarze Państwa lub na 
poszczególnych jego częściach. 

Art. 5. 

Wykonanie ntnteJszego dekretu powierza się 
Ministrowi Sprawiedliwości j Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych w porozumieniu z innymi właści
wymi Ministrami. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 
Władysław Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów, 
Minister Sprawiedliwości 
i Minister Spraw Wewnętrznych: Sikorski 

DEKRET PREzrnENTA RZEOZYP08POLrI'FJ' 

Z DNIA 26 LUTEGO 1940 R. 

o zarządzaniu i rozporządzaniu mieniem Polskim zagranicą . 

Na podstawie art. 79 ust . (2) ustawy konsty
tucyjnej stanowię, co następuje : 

Art. 1. 

Obywatele państw okupujących i członkowie 
wł11,dz osób prawnych podlegających prawu tych 
pa11stw tracą, z samego prawa wszelkie, oparte 
na jakimkolwiek tytule prawnym, uprawnienia do 
za.rzą,dzania i rozporządzania znajdują.cym się poza 
obszarem państwa mieniem obywateli polskich i 
osób prawnych polskich, jak również do użytkowania 
tego mienia. Osoby te nie nabywają, tych upraw-

nień w przypa,dkach , w których obowią,zują.ce 
ustawy przewidują. nabycie ich z samego prawa lub 
na mocy aktów władz. Umowy lub czynności 
prawne mają.ce na celu nadanie pomienionym 
osobom tych praw są nieważne. 

Art. 2. 

(1) Wszelkie czynności prawne obywateli polskich 
lub członków władz osób prawnych polskich , prze
bywają.cych na okupowanym obszarze Państwa 
lub na. obszarach państw okupujących, a doty
czą.ce zarządzania i rozporzą.dzania mieniem t ych 


