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podstawie przepisów dotychczasowych, ma skut
ki przewidziane w prawie rodzinnym na przy
padek ustalenia ojcostwa przez wyrok są,dowy; 
sąd na wniosek dziecka nada mu w trybie 
postępowania ni,espornego nazwisko ojca, chy
ba że matka się temu spr~eciwi; 

3) dzieci uważa się za uprawnione z m ocy 
Ilamego prawa, jeżeli spełnione SA warunki;, 
przewidziane wart. 63 prawa 'l1odzinneglol; 

4) dzieci . uznane pr.zez ojca przed dn~em 
wejścia w życie prawa I'odzinnego uważa się 
za dzieci uznane w I'ozumieniu tego prawa, 
je:żJeli uznanie dokonane zostalo w formie, prze
widzianej wart. 64 § 2 prawa rrodzinnegJo. 
lub wobec sądu; I 

5) dzieci uprawnione przez akt władzy 
państwowej mają stanowisko prawne dzieci 
z malżeństwa bez względu na ograniczenia, 
zawarte w akcie uprawnienia. 

§ 3. Prawa nabyte przez dzieci pm:amał
żeńskie z mocy powyższych przepis;)w nie u
właczają rrawom nabytym już przedtem przlez 
osoby trzecie. 

Art. XXIV.Sprawy o uprawni,enie dżieci po
zamałżeńskich przlez akt władzy pa(lstwowej, 
będące w toku w dniu wejś,cia w życie prawa 
rodzinnego, ulegają umorzeniu z mocy samego 
prawa. i 

. Art. XXV. J eżeh dzieck:o wedlug przepisów 
jJrawa rodzinnego ma prawo do inneg"J nazwi
ska aniż,eli to, które nosiło przed dn~em wej
ścia w życie tego prawa, ur;~ ędnik stanu cywil 
nego sporządzi na wniosek interesowanego oJ 
piowiednią wzmiankę w ak tach stanu cywilnego,. 

Art. XX VI. § 1. Skutki aktu przysposobienia, 
kt6ry uzyskał moc przed dniem wejścia w ży
cie prawa rodzinnego, ocenia się według prawa 
dotychczasowego .. 

§ 2. Strony mogą jednak przez zgadne 
oświadczenie dostosować skutki powyższe do 
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przepisów prawa rodzinnego przy zachowaniu 
przepisów tegJoż prawa o ustanowieniu stosunku 
przysposobienia. 
. Art XXVII. § 1. Do czasu wejścia w życie . 
]edTIlOlitego prawa spadkowego: 

1) dziecko pozamał:żJeńskie ma w zakresi,e 
wzajemnych ' praw spadkowych stanowiskJo 
dziecka z mał:żJeństwa w stosunku dio matki 
i jej rodziny, a dz1ecko uprawn1one, uznane 
i zrównane - także w stosunku do ojca i je
go rodziny; 

2) przyrsJpo15ohiony dziedziczy po przyspo
~abiającym na równi z dzieckiem z małżeń
stwa, jeżeli w akcie przysposobienia nie po
stan.owiono inaczej; 

3) przysp1o'sobi.ony nie ma praw spadko
wych w stosunku do rodziny p'rzysposabiają
e,eg'o i zachowuj,e prawa sp'ad~owe w st.osunku 
do swojej rodziny; 

4) przysposabiający nie ma praw sp'a:d~o
wych w sbosunku do przysposobionegJO. 

§ 2. Przepisów § 1 nie stosuje się do 
spadków .otwar tych przed dniem wejścia w ży
cie prawa rodzinneg;o. 

R o z d z i a ł VIII. 
Przepisy końcowe . 

Art.XXVm. Wyk.onanie niniejsz,eg;o dekretu 
porucza się Ministrowi Sprawiedliwości . 

Art. XXIX. Dekret niniejszy wchodzi w ży-
cie z ;dniem 1 lipca 1946 r.. . 

Prezydent Kraj-owej Rady Nal'Od.owej: 
Bolesław Bierut 

w /z Prezes Rady Ministrów: 
Władysław Gomułka 

Minister Sp'rawiedliwości: 

Henryk Swiątkowski 
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DEKRET 

z dnia 24 stycznia 1946 r. 
o przenoszeniu i zwalnianiu notariuszów oraz o powier.zaniu pełnienia obowiązków 

notariuszów sędziom i prokuratorom w okresie przejściowym. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1945 r. Q trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, pioz. 1) - Rada 
Ministrów postanawia, a PI'ezydium Krajowej 
Rady Narodowej zatwie rdza, 00 następ'uje: 

Art. 1. W obesie czasu drO dnia 31 grud
nia 1946 r. Minister Sp'rawiedliwości może no
tariusz6w hez ich zgJody pr~en06ić do innych 
miejscowości oraz zwalniać z zajmowanych sta
I1Jowisk. 

Art. Z. W okresie czasu do dnia 31 grud
nia 1947 r. Minister Sp'rawiedliwości władny 
jest w razie op'różnienia się stanowiska nota
riu~la powierzyć czasowo sędziom lub pI1oku
patorom pełnienie obowiązków notariusza. 

Art. 3. Wykonanie niniejszegrO dekretu po
rucza się Ministrowi Sp'rawiedliwości. 

Art. 4. Dekret niniejszy wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

w /z Prezydent Kraj.owej Ra:dy Narodowej: 

Stanisław Szwalbe 

Prezes Rady Ministrów: 

Edward Osóbka-MoraW5ki 

Minister Sprawiedliwości: 

H~.'frylt $wi4tlt.!'w~lti 




