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poz. 272) z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych
dekretami z 1948 r. Nr 24, poz. 161 i Nr 36, poz. 2.52
oraz niniejszą ustawą i z zastosowaniem ciągłej numeracj i artykułów.

§ 2. Przepis paragrafu poprzedzającego nie narusza praw· nabytych przez osoby trzecie przed dniem
wej ścia w życie kodeksu rodzinnego.
.
A>::t. XXVIII. Pozostają w mocy postanowienia aktu
przysp0sob~enia, zawa rtego przed dniem wejścia w ży
cie kodeksu rodzinnego, dotyczące nazwiska przysposobionego, jak również postanowienia, k tóre wyłączają.
zastąpienie w akcie urodzenia przysposobionego danych,
dot yczących jego r odziców danymi, dotyczącymi przy-

Rozdział

Przepisy

4.

końcowe.

Art. XXXI. Wykonanie ustawy porucza
strowi Sprawiedliwości.

spoSc'1.biających.

Art. XXIX. Z dniem we jś cia w życie kodeksu rod 2.innego u stają c zyn ności opiekunó_w p rzydanych, ustanowionych na podstawie przepisów dotychczasowych.
Art. XXX. Upoważnia się Ministra Sprawiedliwości do ogłoszen i ~ za zgodą Prezesa Rady Ministr ów
jednoJit ego tekstu dekretu z dnia 25 września 1945 r.
Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. R. P. Nr 48,

1

Art. XXXII. Ustawa wchodzi w
1950 r.

życie

się

Mini-

z dniem

paździePIlika

Prezydent Rzeczypospolitej : Bo Bierut
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
Minister Sprawiedliwości: H. Swiq l kowski
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USTA WA
z dnia 27 czerwca 1950 r.
o

postępowaniu
Dział

niespornym w sprawach rodzinnych oraz z zakresu kurateli.
.~

I.

.

Ministra

Sprawiedliwości.

stanowień

Przepisy ogólne.
Art. 1. Władzą opiekuńczą jest sąd grodzki.
Art. 2. §l. Sprawy, przekazane władzy opiekuńczej ; podlegają rozpoznaniu w postępowaniu niespornym.
§ 2. Rozpoznaniu w postępowaniu niesPO:n~
podlegają także sprawy, przekazane sądom przeplsaIDl
niniejszej ustawy oraz przepisami art. 3 § 3, 6 § 1,
8 § 1, 9 § 1, 15 i 20 § 2 kodeksu rodzinnego.
Art. 3~ W sprawach, objętych przepisami niniejszej ustawy, osoba pozostająca pod władzą rodzicielską, opieką albo kuratelą
ma zdolność do działania
VI postępowaniu,. dotyczącym jej osoby, chyba że nie
ma zdolności do czynności prawnych.
Art. 4. Władza: opiekuńcza wszczyna postępowanie
z urzędu, chyba że szczególny przepis prze:widuje
wszczęcie postępo'.'Jania na wniosek.
Art. 5.

§ 1.

Każdy,

komu

są

znane zdarzenia,

będ ące podstawą do wszczęcia
postępowania
przed
władz ą opiekUl1czą z urzędu, ma obowiązek zawiadomić o n ich władz ę opiekuńczą w ciągu d\vóch tygodni

od dnia powzięci a wi a domo ści o zdarzeniu.
§ 2. Za niewypełnienie obowiązku zawiadomienia
we właśc i wym t ermin ie władza opiekUllcza może wymierzyĆ grzywnę w wysokości do 10.000 zł.
§ 3. Obowiązek, wymienióny VI § 1, ciąży róvmież
na urzędach stanu cywilnego, sąda c h, prokuratomch,
notariuszach, organach rad narodowych oraz organizacjach społecznych, zajmujących się opieką nad dziećmi
lub oso-bami psycblcznie chorymi. .
Art. 6.

Jeżeli

p ie czę

pol ski

może

nad obywatelem

polskim,

przebY:\..Jającym za gran icą, przyję].y władze obceg<J
pailStwa,

sąd

zaniechac tej pieczy za

zgodą

umów

Przepis t en n ie narusza po-

mIędzynarodowych.

Art. 7. Z zastrzeżeniem wyjątków VI ustawie przewidzianych właściwa jest władza opiekUllcza miejsca
zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć,
a w braku miejsca zamieszkania - władza opiekuńcza
miejsca jej pobytu. Jeżeli osoba ta nie ma w Polsce
ani miejsca zamieszkania, ani miejsca pobytu, właściwa
jest władza opiekuńcza ostatniego m iejsca zamieszkan ia, a w bn:ku i tejpod stav,:,' - władza cpiekuf.cza
w Warszawie.
Art. 8. W przypadku opieki nad małoletnimi, jeżeli rodzeństwo ma miejsce zamieszkania lub pobytu
w okręgach kilku sądów, działających jako władza
opiekuńcza ...:.. właściwy jest VI stosunku do każdego
z rodzeństwa sąd, przed którym toczy się postępowan i e,
dotyczące któregokolwiek z rodzeństwa , a w przypadku
gdy takie postępowanie n ie jest jeszcze wszczęte ...:..
sąd miejsca zamieszkania lub pobytu któregokolwiek
z rodzeństwa.
.
. Art. 9. W przypadkach nagłych władza opiekuńcza
w ydaj e wszelkie potrzebne zarządzenia nawet w stosunku do osób, które nie podlegają jej właściwości
miejscowej, zawiadamiając o tym władzę opiekuńczą
miejscowo właściwą.
Art. IQ. .Przed wydaniem orzeczenia, kończącego
postępowanie, władza opi ekuńcza wysłucha przedstawiciela ustawowego osoby, której postępowanie dotyczy.
W przypadkac,h ważniejszych powinna nadto wysłuchać
w miarę potrzeby małżonka i inne osoby bliskie.
Art. 11. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie
przewidzianych władza op i ekuńcza mo'ze zmienić swe
postanowienie nawet prawomocne, jeżeli tego wymaga
wzgląd na dobro osoby, któr ej postępowanie dotyczy.
Art. 12. Z zastrze żeniem wyjątków w ustawie
p r zewidziany ch p os~ano"vienia wladzy opiekuńczej są
natychmiast w y konalne.
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Art. 21. Władza opiekuńcza ustanawia kuratora
dla maj ątku, który dziecko (jtr~ymało na mocy darowizny lub rozporzą dzenia ostatniej woE z zaS"trzeżeniem , że majątek ten nie będzie podlegał zarzćldowi
rodzicuw. Przepisu nie stosuj e się, jeżeli w umowie
darowjzny lub w rozporz ądzeniu ostatniej vloli zarządca
został wyznaczony.

II.

Przepisy szczególne.
Rozdział

Sprawy

1.

malżeńskie.

Art. 13. Zezwolenia na zawarcie małżeństwa małoletniemu udziela władza opiekuńcza na jego wniosek. Postanowienie o udzieleniu zezwolenia staje się
skuteczne <Wpiera z chwilą uprawomocnienia się.
Art. 14. W przypadku, gdy j eden z małżonków
nie spełnia ob ow iązk u dostarczania środków utrzymania rodziny, sąd moż e nakazać, aby wynagrodzenie za
pracę albo inne należności, przypadając e temu małżon
kowi, były w całości lub w częśCi wypłacane do rąk
drugiego małżonka.
Art. 15. Sąd może zezwolić małż onkowi na dok onanie czynności, przekraczających zakres zwykłego zarządu w spólnym majątkiem obojga małżonków, jeżeli
drugi małżonek odmawia zgody, a sąd uzna, że dobro
rodziny tego w y maga.
Art. Hi. Sąd może pozbaVv-ić mał żon ka samodzieln ego zarządu m!1jątkiem wspólnym obojga małżonkó w
albo udz iału we wspólnym zarządzie tym ma jątkiem ,
jeżeli zarząd jest wykonywany w sposób sprzeczny
z dobrem rodziny albo nie może być wykonywany należyci e.

Art. 17.

§ 1.

Do

mają~ku .wspólne~o

postępowania

P?

--

w sprawie

pod ziału

ustani~ wspól ności ma~ ~owej

Art. 22. Uznanie dziecka

Rozdział

Sprawy ze stosunków

2.

"JIliędzy

rodzicami i

dziećmi.

Art. 19. § 1. Władza opiekuńcza rozstrzyga o prawach i obo'wiązkach rodziców rozwiedzionych wzglę
dem osoby i 'majątku dziecka małoletniego, jeżeli nie
rozstrzygnięto o tym w orzeczeniu o rozwodzie albo
jeżeli zmiana rozstrzygnięcia stała się konieczna wskutek ' iJ:niany stosunków. Postanowienie zapada po przeprowadzeniu rozprawy.
§ 2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio
w razie unieważnienia małżeństwa.
Art: 20. § 1. W razie śmierci jednego z małżon
ków, unieważnienia małżeństwa lub rozwodu, jak również w innych ważnych ,przypadkach władza opiekuń
cza może nakaz<łc małżonkowi, który sprawuje władzę
rodzicielską nad dzieckiem, aby sporządził inwentarz
majątku dziecka i prredstawi ł go władzy opi~kuńczej
oraz donosił jej o ważni€jszych zmianach w stanie majątku.

Inwentarz, sporzą dzony w myśl przepisu popowinien szczegółowo wyrnleniać wszystkie p rzedmioty i prawa, wchodzące w skład maj ątku , długi i ciężary majątku .o raz otzaG"owanie pqszczególnych jego części.
§ 2.

przedzającego,

opiekuńczą,

niewIaściwą

kuń czą.

Art. 23. Z ezwolenia, p rzewidzianego war t. 58 § 1
kodeksu rodzinnego, władza opieku ńcza u dziela jed ynie
na wniosek.
Art. 24. Postanowienie władzy opiekUllczej w
sprawach o odebran ie lub przywrócen ie rod zicom wła 
dzy rodzicielskiej albo zarząd u m a jątkiem m ole zapa:ić
tylko po przeprowadzeniu rozpr awy.
Art. 25. § 1. Wł a d z a opiekul1cza nie m oże zmieswego postanowienia o nadani u n azwiska dziecku.
§ 2. Władza opieklill.CZa n ie m oże równ ież zm ; enić
swego postanowien ia w przedmiocie zezwolenia na dokonanie czynności prawny ch, dotyc zą cych dziecl, jeżeli
zezwolenie lub jego odmowa stały się skuteczne wzglę 
dem osób trzeCIch.
nić

Art. 26. Postanowienia, w y m ienione wart. HJ,
24 i 25, stają się skuteczne dop iero ' z chwil ą ich uprawomocnienia się .

stosuJe Sl ę odpov.nedn"o przepIsy o postępowaniu spadkowy m, dotyc zące działu spadku.
§ 2. W postępowaniu tym sąd rozstrzyga także
o t y m, które przedmioty należą do majątku wspólnego.
Art. 18. \'1 sprawach, przewidzianych wart. 14 17 niniejszej ustawy oraz wart. 15 kodeksu rodzinnego,
sąd rozstrzyga po przeprowadzeniu rozprawy.

może nastąpić t<lk ż e

przed
w myśl prz-cplSOW
ogólnych. Jednak w przypadku takim wła dza n iew ła
ściwa zawiadomi o uznaniu
właściwą
władzę opie-

władzą

Rozdział

3.

Sprawy z zakresu przysposobienia.
Art. 27. § l. Władz a opiekuńcza orzeka o przysposobieniu po przeprowadzeniu rozprawy.
§ 2. Na rozprawę wzywa się przyspos abiającego,
jego mał żon ka, osobę mającą być przysposobion ą , jeżeli
ukończyła lat 13, jej rodziców, jeżeli przysłu guje ' im
właqza rodzicielska, a w ich braku lub gdy wład zy tej
są ' pozbawieni opiekuna.,
Art. 28. Władza opiekuńcza wysłucha osoby, wez·
wane zgodnie z art. 27 § 2, w celu ustalenia, 'czy wy'
raż ają one zgodę na przysposobienie, a w braku zgody
- jakie są powody jej odmowy.
przysposobiony oświadczy, że prl/gdotychczasowe nazvvisko do n azwiska
przy sposabiającego, a ten ostatni wyrazi n a to zgodę,
władza opiekuńcza w postanowieniu o przysposobieniu
orzeknie, iż przysposobiony zatrzymuje swe d ot ych cza- '
sowe nazwisko obok nazwiska, nabytego przez przy sp<lSobienie.
Art. 29.

nie

Jeżeli

doł ączyć

Art. 30.

Q

rozw iązaniu

stosunku przysposobienia
orzeka po przeprowadzeniu r ozprawy, na którą wzywa się przysposabiają c ego, przysposobion e :.:o, jeżeli ukończył lat 13, i jego rodzi ców , jeżeli
przeQ przysposobieniem p rzysługi wała im w ład z a roc1zicie]s}z"l. W braku rodziców władza opiekuńcza wYZl1D.czy
kurai 'Jr a do . reprezentowania przysposobionego.
Art. 31. W toku postępowania o rozwi ązanie stosunku przysposobienia przysposobiony lub jego przedstawiciel ustawowy, jak również przysposabi ający mogą z ważnych
W1\9sić Q ... 9!:z~czenie
powrotu
.
- P()~V9dów
.: -_
. .. ....
,_. _
_.---wład za opi ekuńcza

,"'-

~ - _ ._-_ ..

.~

. ,- ~_ .

-,'
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przysposobionego do popuzedniego · nazwiska. Postanowienie w tym przedmiocie wła dza opiekuńcza wydaje
jedno cześ nie z postanowieniem o rozwiązaniu
przysposobi enia.
Art. 32. Władza opiekuńcza nie mOże zmienić swego postanovlienia o przysposobieniu oraz o jego rozwiązaniu.

Art. 33. Postanowienie o przysposobieniu oraz
o jego rozwiązaniu staje się skuteczne dopiero po
uprawomocnieniu się.
Rozdział

4.

Sprawy z zakresu opieki.
Art. 34. § 1. Jeżeli nie ma osób, które według
prawa należy powołać na opiekuna, władza opiekuńcza
zwraca się o wskazanie osoby, której opieka mogłaby
być powierzona, do właściwej rady narodowej albo
do organizacji społecznych, do których n a leży piecza nad
małoletnimi lub psychicznie chorymi.
§ 2. Jeżeli 'podlegający opiece przebywa w zakładi ie dla małoletn ich lub psych icznie chorych, nal eży
o wskazanie osoby, której opieka mogłaby być powierzona, zwrócić SI ę przede wszystkim do tego zakład u.
Art. 35. Władza opiekUllcza może powołać jednego opiekuna dla kilku osób, jeżeli nie ma sprzeCjlności
między ich interesami. ' Opieka nad rodzeństwem powinna być w miarę możności powierzona jednej osobie.
Oświadczenie o uchyleniu się od
opieki może nastąpić tylko w terminie tygodniowym od doręczenia•. powołania i powinno
wskazywać ważne powody.
§ 2. Złożenie oświadcznia nie zwalnia od objęcia
czynności opiekuna, chyba że władza opiekuńcza postanowi inaczej.

Art. 36.

§ 1.

obowiązku objęcia

Art. 37. Władza opiekuńcza może osobie, która
uchyla się od objęcia opieki,
wymierzyć
grzywnę
w wyso~kości nie przekraczającej 30.000 zł. Grzywna
może być wymierzona najwyżej trzykrotnie.
Art. 38. Opiekun składa przy objęciu opieki naprzyrzeczenie;
"Świadomy wagi mych słów i odpowiedzialności
przed prawem przyrzekam uroczyście, że poruczone mi
obowiąz ki opiekuna. wykonam z całą sumiennością,
mając zawsze na względzie dobro osoby, podlegającej
mojej piecży".
stępujące

Art. 39. § 1. Po złożeniu przyrzeczenia przez
opiekuna władza opiekuńcza wydaje mu zaświadczenie,
w którym wymienia nazwisko, imię, datę urodzenia
i miejsce tamieszkania pozostającego pod opieką , jak
również nazwisko, imię i miejsce zamieszkania opiekuna
oraz datę złożenia przyrzeczenia.
§ 2. Po zwolnieniu 'opiekuna lub po ustaniu opieki opiekun obowiązany jest zwrócić władzy opiekuń
czej otrzymane zaświadczen i e. .

prawnych lub w postępowaniu przed sądem albo inną
władzą.

Przepis parGgrafu poprzedzającego stosuje sję
w przypadku, gdy pozost a jący pod opieką nabywa maj ątek na mocy darowizny lub rozp orządzenia
ostatniej woli z zastrzeżeniem, że majątek ten nie bę
dzie podlegał zarządowi rodziców.
§ 2.

również

Art. 42. Do postanowień w · przedmiocie zezwole-:nia na dokonanie czynno ś ci prawnych, dotyczących
osoby pozostającej pod opieką, stosuje si ę odpowiednio
art~ 23, 25 i 26,
{I
Art. 43. Władza opiekuńcza wykonywa nadzór nad
sprawowaniem opieki przez opiekuna, zaznajamiając
się bieżąco z jego działalnością,
udz i elając mu wskazówek i poleceń oraz wydając zarządzenia w myśl
przepisów poniższych.
Art. 44. § 1. Władza opiekullcza może nakazać
opiekunowi, aby ni ezwłocznie po objęciu opieki sporządził
inwentarz majątku osoby
pozostającej pod
opieką i przedstm\\ił go władzy opiekuńczej. Tak samo
mOże post ąpić wła d za opiekul1cza, gdy pozostający pod
opieką nab ędzi e m ająte k późn iej .
•
§ 4, Do sposobu sporządzenia jnwentarza stosuje
się art. 20 § 2.
Art. 45. § 1. Władza opiekUl1cza może zarządzić,
umieszczenie małoletniego przez opiekuna tl. osoby
trzeciej albo w zakładzie wychowawczym, obranie dla
małoietni ego
zawodu lub zmiana obranego zawodu
wymaga jej zezwolenia. Może ró,vl1i eż rozstrzygać sama o·powyższych sprawach.
§ 2. Przepis powyż..<>zy stosuje się odpowiednio
w przypadku, gdy ubezwłasnowolniony całkowicie ma
być umieszczony w zakładzie leczniczym.

że

Art. 46. Władza opiekuńcza może zabronić opiekunowi zbywania lub obc iąż ania bez jej zezwolenia
praw pozostającego pod opieką, choci ażby ich zbycie
lub obciążenie nje wymag ał o do swej ważności zezwolenia władzy opiekufłczej.
Art. 47. § 1. Władza opiekuńcza może zobowią
opiekuna do złożenia kosztowności, papierów wartościowych i innych dokumentów w depozycie sądowym
lub na przechowanie w instytucji, zapewniającej należyte bezpieczeństwo
przy przechowaniu tego rodzaju przedmiotów. Przedmioty te nie mogą być odebrane bez zezwoleni a władzy opiekuńczej.
§ 2. Władza opiekuiicza nakaże opiekunowi, aby
gotov.'iznę osoby pozostającej pod op i eką, jeżeli nie jest
potrzebna do zaspokojenia i zabezpieczenia jej uzasadnionych potrzeb, lokował w instytucji bankowej lub
innej instytucji kredytowej, wskazanej przez Ministra
Finansów. Podjęcie ' ulokovianej gotowizny '. wła.dza
opiekuńcza powinna uzależn ić od swego zezwolenia.
zać

Art. 40. Postanowienie władzy opiekuńczej o przyznaniu opiekunowi wynagrodzenia staje się wykonalne
dopiero po uprawomocnieniu się~

Art. 48. Władza op ie kuńcza cZllwa nad tym, aby
opiekun nie zbywał ani nie obciążał mająku osoby pozostającej pod opieką, jeżeli dochody z tego majątku
wy sta rcz a ją na pokrycie kosztów utrzy mania, wychowania i zaspokojenia innych potrzeb tej osoby. Wład za
opiekuńcza powinna zezwolić na zbycie lub obciążenie
tylko w granicach rzeczywistych potrzeb.

Art. 41. § 1. Władza opiekuńcza ustanawia kuratora, jeżeli opiekun doznaje przemijająC€j przeszkody
w sprawowaniu opieki albo nie może reprezentować
pozostającego pod opieką pl'Zy dokonaniu czynności

pozostający pod opieką
nie ma
opiekul'i.cza zobowiąie opiekuna d()
żądania środków alimentacyjnych od osób do tego obowiązanych. Jeżeli w ten spo~b nie można u,zyskaćpo-

Art. 49.

majątku,

Jeżeli

władza
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trzebn,ych środków, władza opiekuńcza zobowiąże opIe- w razie śmierci domniemanego ojca określa się według
kuna, aby zwrócił się do właściwej rady narodowej. osoby dziecka, chociażby dziecko nie podlegało już ani
Art. 50. Jeżeli opiekun dopuszcza się przy wyko- władzy rodzicielskiej, ani opiece.
nywanju swych obowiązków czynów lub zaniedba!'l,
Art. 60. Kuratora dla ósób prawnych ustanavl'la
które zagrażają dobru pozostającego pod opieką, wła sąd, w którego okręgu osoba prawna ma sledzib~.
dza opiekuńcza wyda odpov.iiednie zarządzenia.
Art. 51. Władza opiekmicza może żądać od opieD z j a ł III.
kuna wyjaśniell we wszelkich sprawach, wchodzących
do zakresu opieki. Może również żądać przedstawienia
Przepisy wprowadzające.
dokumentÓw, związanych ze sprawowaniem opieki.
Art. 61. Z dniem wejścia w żscie niniejszej usta'V'ly
Art; 52. Władza opiekw.i.cza może zarządzić, aby
tracą moc wszelkie przeRisy w przedmiotach nią obję
pozostający pod opieką stawił się przed nią osobiście
tych. W szczególności traci moc dekret z dnia 21 maja
lub został do niej sprowadzony.
'
Art. 53. § 1. Władza opiekuńcza bada sprawozda- 1946 t. o postępowaniu przed władzą opiekuńczą (Dz. U.
nia i rachunki opiekuna pod względem rzeczowym R. P. Nr 22, poz. 140).
i rachunkowym, zarządza w razie potrzeby sprostowaArt. 62. Do postępowania, unormowanego niniejnia i uzupełnienia oraz orzeka, czy i w jakim zakresie szą ustawą, stosuje się odpowiednio przepisy art. 48 rachunek zatwierdza.
53 kodeksu postępowania niespornego ze zmianami
§ 2. Do wzięcia udziału w badaniu ostatecznego i uzupełnieniami, zawartymi w przepisach poniższych.
rachunku władza opiekuńcza wezwie osobę, która po-Art. 63. Za samodzielną część postępowania (art. 49
zostawała pod opieką, jeżeli osoba ta ma pełną zdol§ 2 kodeksu postępówania niespornego) w zakresie
ność do czynności prawnych, w innych zaś wypadkach
czynności władzy opiekuńczej, związanych z opieką lub
- jej przedstawiciela usta~'owego albo jej spadkobier- kuratelą, uważa się każdą sprawę, wyn i kłą w toku
ców, jeżeli są władzy opiekuńczej znani.
opieki lub kurateli.
Art. 54. W razie niewykonania zarządzeń, wyArt. 64. Jeżeli postępowania, dotyczące rodzeń-'
danych przy sprawowaniu nadzoru VI myśl przepisów stwa, toczą się przed różnymi władz a ini opiekuńczymi
poprzedzających, władza opiekuńcza może wymierzyć
albo jeżeli postępowanie takie zostało wszczęte przed
opiekunowi grzywnę do 30.000 zł. Jeżeli zarządzenie inną władzą opiekuńczą, aniżeli władza wskazana
zostanie wykonane, grzywna jeszcze nie uiszczona mo- wart. 8, należy je przekazać właściwej władzy opieże być darowana.
kuń.czej, chyba że przedmiotem postępowania jest poszArt. 55. § 1. W razie ustania opieki lub zwolnie- czególna sprawa, wynikła w toku opieki lub kurateli.
nia opiekuna władza opiekuńcza postanawia, czy
~rt. 65. Sprawy o zrównanie dziecka pozamał-.
i przez jaki czas opiekun powinien jeszcze proważeńskiego, toczące się w chwili wejścia w życie niniejdzić pilne sprawy, związane z opieką.
szej ustawy, ulegają umorzeniu.
§ 2. Do czasu wydania postanowienia, określonego
Art. 66. Prawomocne orzeczenie, dotyczące obow § 1, opiekun nie jest zwolniony od pełnienia obowiązków
rodziców lub opiekunów względem osoby
Wiązków.
i majątku małoletniego pozostającego pod władzą rodzicielską lub pod opieką, mogą być zmienione w celu
Rozdział 5.
ich dostosowania do przepisów prawa rodzinnego.
Sprawy z' zakresu kurateli.
D z i a ł IV.
Art. 56. W braku przpisów szczególnych do spraw
z zakresu kurateli stosuje się odpowiednio przepisy
w sprawach z zakresu opieki.
Art. 57. W zaświadczeniu dla kuratora należy
określić zakres jego uprawnień.
Art. 58. Właściwość miejscową władzy opiekuń
tzej do ustanowienia kuratora dla dziecka poczętego,
lecz nie urodzonego, określa się według osoby matki;
poza tym stosuje ' się odpowiednio art. 7.
Art. 59. Właściwość miejscową władzy opiekuńczej
do ustanowienia kuratora dla dochodzenia ojcostwa

Przepisy końcowe.
Art. 67.

Wykonanie ustawy porucza

się

Ministrowi.

Sprawiedliwości.

Art. 68. Ustawa wchodzi w
dziernika 1950 r.

życie

z dniem 1

paź

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut
Pr€zes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
Minister Sprawiedliwości: H. Swiqtkowski
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USTAWA
z dnia 18 lipca 1950 r.

Przepisy ogólne prawa cywilnego.
TYTUŁ

Przepisy

I.

wstępne.

Art: l. Przepisy prawa winny być tłumaczone
1 stosowane zgodnie z zasadami ustroju i celami Pań
stwa LudQwego.

Art. 2. Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba 'z e
wynika to z jej brzmienia lub celu.
Art. 3. Nie można czynić ze swego prawa użytku,
który by naruszał zasady współżycia społecznego
w Państwie Ludowym.
Art. 4.

Z

zasirzeżeniem wyjątków

w ustawie prze-

