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wrzeć, złoż~ły kierownikowi urzędu slan~ cywilnego .pisem
ne zapewnienie, że, nie wiedzą 6 istnieniu 9ko!i {;Zności wyłą

czających" zawarcie- tego malżeństwa ~ JeClnakże ,z ważnych' 
powodów ~rgan nadzoru nad u'rzęgem stanu cywilnego ~mQże ' 
zezwolić na z-a'warcie małżeńslwa · przed , upływem miesięcz-
nego terminu. ~',. . 
~ ....i~ --< x. 

.' Art: 5. Kierownik" urzę,du stanu cywilnego, dQ któ~~go 
,,'. · wiadomości ' dó.jdzie okoHczność wyłączając~ źa\varcie .zamie-

1. . FL Ma{żiJjs"fwo zostaje zawar~e, gctY lmężc'zyzna rzonego nlałżęńśtwai odmówi odebrania ' ó~wia,dezeń o. }vstą- , 
ikobięta jedno€ze'śnfpobecnio złożą ptzeą kierowniKjem \lrz,~- pieniu w związek małż~ń?ki, "a ';'-w ' razie": wąfi:>liwości żwróci . 

, ~ ;du '-r, sLjnu cywilnetio ~J>śWiadczenia, że w.,stęp.u ją ze". sobą, w,,: się- do s ~du o' roz?trzygnięcie, czy małż-eI'ist wo 'moie być -z.a -
,zwiąźek małżeński:.' -" " . - ,~ , warte. 

§ 2. ~ wypadk~ gdy oświadczeni~owstąpieniu VI zwią~ , Art. 6. § 1;1 Z 'wa'żnyth powodów ;ąd moze zezwolić,. 
zek małżeński zosta, ły -złożone · bez zachowania powyższego " ' żeby pświadczenle o wstąpieniu 'iN zwią?-ek małżeński zosla-
pr~episu, małzenstw.:o~ie jest ' zawar'te. Jeżeli jednak sporzą- lo złozone przezpelnomocnika. ' . ' 
dzony został akt Tjlałżeństwa, ustalenie nieistryiepia małżeń- '- ' , . ' " . .' .' ". ,.~ 
stwa może nasfąpić jedynie na mocy wyroku Sąd9wego; po- . § f. ' Pełnomócnictwo powinn,o być udzIelone na )JIsJnle . 
wództ~o może w ' tym . wypadk,u wytoczyĆ każdy, kto ma W z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać "Osobę, 

:'-{ym 'i~teI"es .. praw:'l1Y:"~;f;.'.~~~ " z kt9rą małże,ń:stwo m,a .b~ć zawart,e. ~ .' 

. ~ A:t. 2. ,Mał~;itsiwb powinno b:yć 'za~arr~',, ~r:~d' klerow- , .Art.7.§ l.MałŻ:~ · s~wo.' powinnQ_ ~yĆ ~zawaTte w urzę
, ' . ., ,c" fi ., ' " ., • d ' . dz'ie stanu. · c:y~ilnego, _ p'u15U,<;=znie i i , uroc:zyśc,ie " w , obecnośCi nikiem urzędu, stąn,U -c,yw:ilnego ~ miejsca ' źafuip~z~allla.i je : neJ', 
zę stron. Jedriakże ''''z ' wainych powodów organ" nadzoru nad dwóc~ .pełnol~tnich świadkó'Y' " , ' .. " . '. . 
urzędem ~ stan~u _.cywilnego: 'możę zezwolić na ~~a.warc:fe mal- § 2. .,PQza urz~dem stan u . cywilnego ma,łZeńslwo -' mo~e 
żeństwa przed kierov,rnikiem -inn,ego urzędu > stanu cywilnego. być ,.zawarte .tylko ;z ' ważny.ch powodów . . , , 

. - Art. ' 3. ::: § l~:~OsOby za,ni~rzają~e za~r~eć ~ałżeńs~wo Art. 8. -§1. Kiero~'';nik, urzędu stanu cy'wjlllegb wyjaśnia 
powinny źłQżyć "kierownikówi -urzędu stanu cywilnego skró- stronom pra~a 'i o'bowiązki małżonków, w szc~ególności .prze': 
cone oclpisy pktów urouzepla, potwierdzenie' miejsca.'Zam..~esz- ' pisy o nazwisku-żony i dzieci, oraz śpołę,czne znaczenie mał-
kania ,lub zeZwolenie ' przewidziane w artykule ,·popr~edzają:. · żeństwa. Ńastępnre kierownik urzędu Stp llU' cywilnego zapy-

. cy m .: OI~a~, l?iseńm,e z~apewn~enie" ~e ,nie- wiedzą: o ',istnieni~ ,tuje strony, ' czy zamien:a)ą ~~wr~e:~:.mi:iłlże.Qst:wo. G~y o~ie , 
okol,lcznoscl ~yłąqają~y~~ . ~ałzens~wo,_, Os.o~a, -k~o~a , p~z.o , strony , odpowiedzą n~to pytamę ,Jwlerdząc9~ ·klerowmk urzę
s ta ~ ~}a ,w _ ZWI~Z!-~: m~łz~n~klm, PQw.I,n~a ~ad to ~ ~łozyc,; dowod ; d u stąnll cy~Hn,ego ~'Yzyw a je , ~y:zł~że:nia. ,'o;,:v~a dczę~ w s pr a - '" 
ustama lub ume,wazn.leIl!a tego )nałzenstwa. ., . wie ,.wstąpiegiaw zWIązek małzenskl O!oz'. oswwdczen w spra- .:. 

f 2. " Jeieli ,0trzymanIe' dokumentu, którY" PQwinien byĆ ' wie' nazwisk,!:~ .. żony i dzieci. . .,:".;1 " I, . 
I złożony. kierown ikow} urzędu .stami · cywilnego,': ńa[)otyką § 2 ~ Kaida .ze stron skład~ oświadCzenie p wstąpieniu 

tnidn.e) do prżezwyciętenia przeszkody, sąd może zwolńić od w iwią~ek . małżeI'lski powtarzając za . kLerowniki~ urzędu ~ 
obowiązku złożenia teg.o -dokument,u. . J stah\l~ cy\ vilrrego' treść oświadczenia tub" odczytując je na 

Art .. 4: Małżeń~t''''o nie może lJyćzawarte 'przed 'up}y- głos, przy .,czym~wszyscy, riie ., 'YYłączając~ kierownika urzęd~ 
wem miesiąca od ~nia, ~!:dy, osoby, ktÓre Z~miefZ(łłą, -j e za- stanu c}",:Vnego, ~t~ją. ' . , 
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§' 3. Po ZłoZeniu óświadt±enprzez oSię s,trorlY ~ięrownik ' prastej:' Jednaki~ z" waż,ńych' pOwo<;lÓw sąd rooie zezwolić ' 
U'rżę.ctu stanu cywilnego ogłasza, że , wskutek zgodneg'ooświ-ad- , . na 1:a~(Ircie , ~ałżeństwa' mię<liv powinoV{atymi. . 
henia óbu ' ~tr~)Jl; zostało między ' nimi zaw?rte n'lałieństwo: , §2., Unie-ważI;lienia ~.ałżei1stwa ż : JlowOd~ I pokrewień- . 

, '~ Art. 9~ W , razie , niebeżpjeczeńst,wagrożącego bęzpośr~d- s l\-.:a , mLędzy małżonkamimoż~ ·żądać· każdy" kto. ma , w tYm 
nió życiu jednej \ze strón ,w.olno :zawrzeć nie'zwlocznie małień- interes prawny; , 

,stwo przed kiero~ńikiem kt~reg.okolwrek ~zęclu ' stanu ' cy- ". § , ·3. ,Unieważnienia ,' ma'łżeństwa z. powodu powmowac- . 
. wilnego ' .lub ' przed jednym z członków, prezydium miejsco- twa międ:.y . małżonkami' może żądać K;~żdy z małżonków. 
wej rady narod()wej, bez . przed~tawienla przewidzianych w Art. · 15.§' . 1. • Nie ·' mogą · za~izeć' ze . sobą. małżeństwa, 

' ustawie ' dokumentów, Jednakże. i" vi tym wypadku strony prz.ysposabiającqr 1 przYsposobibńy.7 . . ' . 
obowiązl:ll1e· są złoży~ 'zapewnienie, że ni'e w'jedzą o ' istnieniu ' . ;- . , 
okol,icznOśc i wył.ączaj·ących zawarcie małżeństwa. ' § 2, Unieważnienia małżeństwa z powodu SlOSWlku' przy~ 

I . " .' . . S}?OS9bieF.-ia mi~dzy' małżonkami może żądac 'każdy ' z. , malżon: 
. Art. ID. § 1. Nie może zawrzeć 'lna'łżeństwa mężczyzna ków:"<. ' , ' . - ' 

oie mający ukończonycn ' lat dwu~ziestu jed,en ani ,kobiet,a ' § 3: Nięmożna unieważnić rp,ałżeństwa z· powodu sto
nie, 'W~łąca ~~ońsz.?ny~h ,łat ."osie!nna~tu, . J~drt.akte t ~~nych .su,nku przysposobjeJ;lłą, ptiędzy małżonkaJlli.\ jeżeli stosuń~k 
POWo"~9W sądopiekuiiczy ' mo ze zezwolić na zawarcie mał- " ten ustał. \ ;, . ' \' ' 
żeńst~a ,1l;ęz2zyinie:; który u~ończyi lat '()sieu,lIiasCie, 'albo ' A 't '16 v W ' ." ., ', . ,.t. ł" "{ ,', ' ł ' ',' 
lOblecie,kióra ukoi1czy;ła lat · szesnasc.ie" jezeli z o.k'oliet nb- 'n' "k r" d', .'. ra~l~r~~wdar~l~ ~a z~~~; w~ , prze}: ' f:letn.?m~
. . ' .... 'k'" ' , ' r · 'I" It ' b ci' ' d "d l a moc o awca \ moze zą 'ac ' umewazmema ma zens wa, Je-

b
SC1, WY~lł ~O'l1~e, za~::rzń~nf ~a ,~ens wp; ~ ę.Zfl, ę z~o nJ Zł , 0- . że li . brak było zezwolenia sądu ,na .. złożen'ie, ośwradÓehld . 

rem za oz ej przez Je rouzmy oraz z 1D eresem spo ecz- ' ,, 1. . , , • " • . , " " o wstąpiemu w zWlątek, ma!zenskl przez pełnomocmka albo 
n ym. , )-0'" > .,' , .. : < . " r '. ' , '. ' _ jeżeli pełno~ocn~ctwo . bYłO niew~z·ne ./-łiib .. skut,eczn,ie 0<:i~o~ 

. . § J, • Un.leW~2i~lema m~łzenst:va ;!:awart~go b~~ zez,:ole , łane. Jednakze. me mozne z tegG) ' powodu ządac ume'wązme
ma sąd~jlPłekunczego prl,ezmęzczyznę, ktory .me ukonczył 'nia małżeństwa jeżeli IDnlżonkowiepodjeli ws'p&lne pożyCie ' 
lat dwu'dI!iestu 'jeden; altio przez kobietę, która nfe ukońc~yl{i, . . " , 'c" , " • ( , . , .. • . 

l ' t' '0' s' n", t . k " .. "" ..... ,. " 'l " "t " t ' Art.:17. MaIzenstwa moze byc umewaZIilone tylko .z tych , a " lem as u, Ja rowmez uDlewazmema ma zen s wa nawe , , : , " . ., , ' , 
za' .... a'rtego :·' e'" ole'nl' ,I' t" ' . d : l ' ';" p ' . d ' k" " powod,ow,: z ktorym'i ,przeplsy~ dzlalu TIlmeJszego, łącz<t"rygor: 

vv, . za z zw em ego są u, ecz rr;e · u oncz.e- . ' . ' " , . .' '.,' '/ ', " 
niem przeź " nięicźyznę lat osiemnastu, a przez "kobietę: lat mewa~osc~: ,. ..:',' ...... ,". ," , 
szesqastu, może żądać kaidy . z małżonków. . i' . . Art. 18 . . Nie można unieważnić małżeństwa po jego 'usta-

§ 3. Nie mozna . unieważnić ma.łżeństwa ź powodu braku niu . Nie dotyczy to : jednak. unieważJlien-ia z powodu pokre
przepisaneg~ wieku" jeżeli małżonek przed ' wyto~z~nie~ po- > ' wieństwa między mał~onkami oraz z pow?du pozostawa!iia " 
wódzi\v'a ten wiek osiągnął, j~żełi żona ' zaszła w cią~ę"unie- ' przez ' j~dnego z małtonków w ehwili , zawa~cia małżeństwa . 
ważnienie małieństwa , z powodu br aku przepisanego ~iekU: Yw z~wartym' poprzednio ~wiązku małżeńskim. . r 
może nastąpi~. tylko; na jej żądanie. .', , Art ~ ui. ,§ 1. Jeżeli je~en z , małżonkÓw ' ~ytoczyłpó~ 

A'l't,. 11: § L' Nie nfOże -- zawhe,ć malżeńst'wa osoba 'ub'ez~ wództwo o ~nie'ważnienie ' ~al,ieńst,wa: unieważn)enie' mO,źe 
własnowólniona całkowi€re ' ,~ ~ .'_.; "" \. '" ',," nastąpić ·także' po , śmierci ' drugiego małżonka, "na którego 

§ 2
· U '' , " .. ' .. ' ł : ' t .' . d 'b' ł . miejsce w procesie wstępuje 'kurator ustanowiony pfze~ -sąd. -

,,' • • l." n'lewazmenla ma :t;ens wa z powo u u ezw as}w- , " .. - . . '.'. ' ,' , 
~ wolpienia może żądać'" ~.ażdy ,z ,rria!:~nków .r .~.,. " r '. '_ t § 2. · W raZie" śmierci 'małż.bilka; ' któr-y wytoczył powódz~ . ... 

_ . ,§ '3, . N te ' mozna ' unieważ~ić . małżeństw cI Z ~P9wod u : ubez- '" . , tw~ ,~ unieważl!i:nie inałż~~st ~a: • . tiniew~ ~nienia mogą docho-
własnowolnienia; jeżeli ubezwłasnowolnieni~ ' zostało uchy- ' -ctZ1C: Je~o , zstępm. ', , . 
lone. ' " Art. 20.§' 1':! Ol'z~k"aJ.ąc. 'unfeyva±niE;ńie ' rriałieństwa, sąd 

Art. 12. § 1. Nie ~oże zawrzeć małżeństwa osoba ,dot- , orzeka ~akże, ;czy i który z 'małżop.ków zawarł małżeństwo .. w złej ' ,wierze. . . ł: " 
knięta chorobą psychiczną albo niedorozwej~rri um)'słowym. ' , . . 
Jeżeli jednak stan zdrowia lub , umysłu takiej , osoby nie z-a- . , - § 2. Za' . ~ędącego, w zł~j . wierze .'łwa,za się Iń~lżon~a. 
graż\!, małżeńst:wu ani zdrowiu przyszłego potOl:nstwa i jeże-lL . I<tory ~ c~wlh zawaro.a- mał~~ńs~w,a .wl~dzlał o okohcznosd 
osoba ta nie. ·. została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd ' stanowląceJ podstawę Jego umewazfuema. 

- może jej zezwolić ną zawarcie ,ma}żeństwa : ' '~. . A:rt~ 2i. " Do ~ śkutków>"'u;;leważnienia m~łżeństwa w ' za-
§ 2. Unieważnieida małże6stwa z powodu choroby psy- ' ' kresie ' stosunku małżonkÓw do · wspólnych dZ,ieci oraź, ~w za

chicznel.albo niedorozwoju '. timysłowegb jednęgo 'z mał~oI)--- ' kresie śtosunków I!iajątkowYGh ' między maiż!?I1-kami -stosuje 
k,ów moze żądać każdy z mał~onków, . " się odpowiednio przep'sy 0 rQzwodzie, ,przy czym małżonek, 

,., §- 3. Nie można un)eważnić ~ą.łzeństwa z ~wodu 'tho.·· kt'lry zawBTł małż~ńst'wo 'w ,złeJj wierze, ~r:~ktowa~y jest tak, 
roby psychicznej jed:ego z małzonków po , ustaI).iu .tej cho- jak ~~~łżonek winny rozk.ł:ad~ po'żr-cia ·ma~~eńskieg? \ 
roby. ,'" . '? Y ,1 • .." , Art. 22: ( Powództwo o ' unieważnienie oraz ustalenie ~' 

Art. ' 13. § 1. Nie może zawrzeć. matżenstwa, klo" już 'po- ; i,st~lenia lub nie·istnienia. małż,erlstwa _~oże Wytoczyć także 4 

z9staje: w związku małżeńskim, . ~ - prokurator: - ,l'" 

. § ~_ Unieważnienia ' małżeństwa ZPOW6du , pdzośt-awa'ni~ , 
prie~ 'jedIlego zmalżoJlków -w ' poprzednio ~ząwartYIJ1· związku , DZIAŁ II, 
ma!>żeóskini moż.e żądać ka~dy, kto ma ,w tym jnteres .prawny. .. ~ , 

, § 3. Nie można unieważnić' II)ałż~ństważ 'pow~~:hi pozo- .• Pra.wa· i obo~iązki mał,żonk6w. 
sta\vania przez jedne,go z małżonków w poprzednio zawar{ym ' '-1 v'>, _ •. ' '; l' . 

związku małieńskim, jeżeli poprzednie małżeństwo <u~iafb ,Art. 23. Małż~m,kowie mają równe prgwa f obowiązki 
lub ' zostało uniew<;lżni6ne, chyba' że ,-\stanie t~go małżeń- ~ w, małżeńst'Yie" Są obowiązani ,do w~pólne,go pożyci/), do 

,',stwa nastąpiło przez śmierć osoby, k.tóra . zawarła 'ponQwne , wz~ierimej pomocy iwiemości orazi do w:spółdziałania dla " 
małżeństwo pozostając w p~przednio uiwar tym zwr~zku ':~ał-' . dobra rodziny , którą prze~ s~ój związek założyH. 

żeńskim. ;,' . ( ~ . ' . Art. 24 . . Małżonkowie rozstrzyg~ją ~~pólnie o istotriych _ 
. ; Art. 14.' § 1. ' Nie mogą z~wrzeć ze sobą małżeńshva '," sprawach . rodziny; ~ bral<,u porozum\enia każdy , z nich może ' 

krewni' w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii zwręcić 'się o rozstrzygnięcie do sądu. " f • 

\ 

l' 

", 



Dziennik Ustaw Nr 9 
------------------------~ 

Art. 25. § 1. Zona ip.oże przez oświadczenie złożone przy 
. zawarciu malżeństwa zachować swoje dotychczasowe naz~i

sko albo dodać do niego nazwisko męża; może również przy
brać nazwisko męża. W braku oświadczenia w tym wzglę
dzie żona przybiera nazwisko męża. 

§ 2. Jeżeli żona zachowuje swoje dotychczasowe nazwi
sko dodając do niego nazwisko męza, utworzone .w 'ten spo
s.ób jej nazwisko nie może się , składać z więcej ni'ż dwóch 
czlonĆjw. Jeżeli dotychczasowe nazwisko żony lub ' nazwisko 
męża jest złożone, żona rozstrzyga .0 wyborze członów:, które 
mają wejść do jej nazwiska. 

Art. 26. Z małżeństwa wynika powinowactwo między 
małżonkiem a krewnymi drugiego', małżonka; trwa ono mimo . 
ustania małżeństwa. ' . 

Art. 27. Oboje małzonkowie obowiązani 'Są, każdy we
dług swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i mająt
kowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, 
którą przez swój związek założyli. :CadośćuczyniEinie temu 
obow:iąz~ąwi ,..!l'lOże ' polegać także, ,w całości ,lub , w . cZ.ęści, 
na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i ' na pracy, 
we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Art. 28. Jeżeli jeden z małżonków pozostających we 
~ wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiąz.ku 

przyczyniania się do 'zaspokajaniapotrzeb rodziny, sąd może 
nakazać, azeby wynagrodzenie za pracę .albo inne należności 
przypadające temu małżonkowi były w całości hlb w części 

wypłacane do rąk drugiego małżonka. 

Art. 29. W razie przemijającej przeszkod-y, która doty
czy jednego z małżonków pozostaJących we wspólnym poży-

-- ciu, drugi małżonek może za niego działać w sprawach zwy
kłego zarządu, w szczególności może bez pełnomocnictwa 

pobierać przypadające należności , chyba Że sprzeciwia się 

temu małżonek, którego przeszkoda dotyczy. Względem osób 
trzecich sprzeciw jest skuteczny, jeżel~ był im wiadomy. ". 

Art. .30. §L Oboje małżonkowie są odpowiedzialni so
lidarnie za zobowiązania zaciągnięte przez ' jednego z nich 
w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb 
rodziny. 

§ 2. Ż ważnych powodów sąd może na żądanie jednego 
z małżonków postanowić, że za ' powyższe zobowiązania od
powiedzialny jest tylko ten małżonek, który je zaciągnął. 

Postanowienie to może być uchylone w razie zmiany oko
liczności . 

§ 3. Względem osób trzecich wyłączenie odpowiedzial
ności solidarnej jest skuteczne, jeżeli było im wiadome. 

DZIAŁ ' III 

Stosunki majątkowe między małżonkami. 

Rozdział I. 

Wspólność ustawowa. 

:Art. 31. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między 
małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmują
ca ich dorobek (wspólność ustawowa). Przedmioty majątko
we nie ' objęte wspólnością stanowią majątek odrębny każ

dego z małżonków. 

Art. 32. § 1. Dorobkiem małżonków są przedmioty ma
jątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez 
oboje małżonków lub przez jednego z nich . 

. § 2. Wszczególnośd stanowią dorobek małżonków: 
1) pobrane wynagrodzenie za pracę Oiaz za inne usługi 

świadczone osobiście , prz.ez któregokolwiek z małżonków; 

j . 
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2) dochody z 'majątku wspóluego, jak również z odrębnego 
majątku każdego z małżonków . . 

Art. 33. Odrębpy majątek każdego z. małżonków stano
wią: 

1) przedmioty, majątkowe .. nabyte przed, powstaniem wspó!
ności usta.wowej; 

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis 
lub darowiznę, chyba ze 'spadkodawca lub darczyńca ina
czejpostanowił; 

3) przedmioty majątkowe nabyte ze środków uzyskanych 
. w zamian za przedmioty wymienione w dWÓCh punktach 
poprzedzających; 

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania 
osobistych pot,rzeb jednego z małżonków;. 

5) przednlioty majątkowe słu'żące 'do' wykonywania zawodu, 
j eżeliżostały nabyte ze środków należących do odrębne
go majątku małżonka wykonywającego ten ' zawód; nie 
dotyczy to jednak , przedmiotów służących do prowadze
n~a gospod'arstwarolnego - lub przedsiębiorstwa; 

6) prawa niezbywalne; 
7) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszko

dzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z ty
tułu zadośćuczynienia za g:oznaną krzywdę; nie dotyczy 
to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi 
z powodu całkowitej lub częściowej utr.aty zdolności do 
pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego 
potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przy
szłość; 

8) wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub za inne 
usługi świadczone osobiście przez jednego z małżonków; 

9) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu> nagrody za 
oso'biste osiągnięcia jednego z małżonków; 

10) prawa autorskie twórcy, prawa twórcy wynalazku, wzo
ru lub projektu racjonalizatorskiego .. 

Art. 34. Przedmioty zwykłego urządzenia domowego 
służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością 
ustawową także W wypadku, gdy zostały nabyte przez dzie
dziczenie, zapis lub darowiznę, chyb'a że spadkodawca lub 
darczyńca inaczej postanowił. 

Art. 35. W czasie trwania wspólności ustawowe! żaden 
z małżonków nie może żądać podziału majątku wspóinego, 
Nie może również rozporządzać ani zobowiązywa.ć się do roz
porządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przy
padnie mu w majątku wspólnym' lub w poszczególnych przed
miotach należących do tego , majątku : 

Art. 36. § 1. Oboje małżonkowie są obowiąz,ani współ
działać w zarządzie majątkiem wspólnym. 

§ 2. Każdy z małżonków może wykonywać samodziel
nie zarząd majątkiem wspólnym. Do dokonania czynności 
przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest 
zgoda drugiego małżonka wyrażona w formie wymaganej 
dla danej czynności prawnej. 

Art. 37. § 1. Ważność umowy, która została zawarta 
przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, 
zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. 

§ 2. Druga strona może wyznaczyć małi,onkowi, którego 
zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do 'potwierdzenia 
umowy; staje się wolna po be żskutecznym upływie wyzna
czonego terminu. 

§ 3. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wy- , 
maganej zgody drugiego małżonka jest nieważna. . 

Art. 38. Jeże,li na podstawie czynności prawnej dokona
nej przez jednego małżonka bez wymaganej ' zgody: drugiego 
osoba trzecia nabywa prawo lub zostaję zwolniona od obo-
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wiązku, stosuje się odpowiednio przepisy' o ochrortie osób, 
klóre w dobrej wierze dokonały _ (ny nnosCi prawnej ZOSGbą 
nIe uprawn~on'ł. do rozporządzania prawe.m. 

Art. 31t Jeżeli jeden z małżonków odmawia zgody na 
dokonanie czynności przekraczaJącej zakres zwykłego zarzą
·du I:najątkiem wspólnym albo jeżeli porozumienie. z nim fUl- · 

potyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, drugi małżo
nek może zwrócić się od.o sądu" 0-:. zezwolenie na· dokonanie 
czynności. Sąd udziela zezwolenia, jeżeli dokonaniaciynno
'ci wymaga dobro , ,rodzJny. 

Art. 40. Z ważnych powodów sąd może na żądanie jed
nego z małżonków pozbawić drugiego małżonka samodzielne· 
go zarządu majątkiem wspólnymi' .może również postanowić, . 
że na dokonywanie czynności przekraczaj.ąi:ych, zakres zwy
kłego zarządu tym majątkiem wymagane będzie zamiast zgo
dy drugiego małżonka zezwol~nie sąuu. Postano'wienia te 
mogą być uchylone w razie zmiany okoliczn·Oś~i. 

Art. ·U. § 1. Zaspokojenj a z majątku wspólnego może 
żądać także "iierzyciet którego dłużnikiem jest tylko jeden 
z D~·~łżonków. . 

§ 2. Jeżeli jednak wierzytelność powstała przęd powsta· 
niem wspólności ustawowej albo jeże li dotyczy ona odrębne
go majątku jednego z małżonków, w ierzyciel może żądać za
spokojenia tylko z odrębnego majątku dłużnika oraz z wy· 

' nagrodze nia. za . pracę lub ~a inne usługi świadczone osobi· 
ście przez dłużnika, jak również z korzyści uzyskanych przez 
dłużnika z jego praw autorskich twórcy, praw twórcy wyna
lazku, wzoru lub projektu racjona,lizatorskiego. 

. §3. Wierzyciel mafżonka nie może w czasie trwania 
w'spólności- ustawowej żądać zaspokojenia z udzialu, któr 'y 
w eazie usta nia wspólności ,przypadnie temu małżonkowi w 
majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach na
leżących do tego majątku. 

Art. 42. Od chwili ustania wspólności ustawowej stosuje 
si ę odpowiednio do majątku, który był nią objp, ty, przepisy 
o współwłasnośc i w częściach ułamkowych z zachowaniem , 
pn:epi~ów poniższych. 

Art. 43. § 1. Oboje małżonkowie mają równe udziały 

w majątku ~spó ln Yl)l . . 

§ 2~ Jednakże i ważnych powodów każdy z małżonków 
może ' żądać, aźeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym 
nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich 
przyczynił się do -powstania tego majątku. Spadkobiercy 
małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tyłko w wypad
ku, gd y ich s padkodawca wytoczył powództwo o unieważ

nien ie małżeństwa albo o rozwód. 

§ 3. Przy otenie, w jakim stopniu każdy z małżonków 
przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia 
s ;ę także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci 
i we wspóln ym gospodarstwie domowym. 

Art. 44. Małżonek, który w czasie trwania wspólności 

u stawowe j był odpowiedzialny za zobowiązania tylko z ma· 
j ą t k u wspólneg o, ponosi p.O ustaniu wspólności odpowiedzial
n ość z całego swego majątk~, jednakże tylko do wąrtości 
przypadającego mu udziału w ma jątku wspó lny m. 

Art.. 45. § 1. Ka i.dy z małżonkó-w powini en zwrócić wy
datki i nakłady poczynione z maj ą tku ws pólnego na jeg o 

' majątel\ odrębny . Może żądać zwrotu wyda lków i nakładów, 
. k t óre pociynił ze swego majątku ' od rębnego na maJątek 

wspólny. Zwrotu dokonywa się przy podziale majątku wspól 
n e~Jo ; j ednakże sąd może nakazać wcze śniej szy zwrot, jeże li 
wyma gateq o dobro rodziny. 

§ 2. I?rzepisy powyższe stosuje się od powiednio w wy
pad1ui , gd y dłuq . jed ńego 'z małżonków zosta ł zaspokojony 
z m.ajątku wspólnego. 

Art. 46. W sprawach nie unormowanych w artykułach 
poprzedzających, dQ podziału mają-tku, który był objęty 
wspólnością ustawową, stosuje się · odpowiednio przepisy 
o dziale spadku. 

eR O Z d :z. i a ł II. 

Zmiana lub wyłączenie. wspólnośCi ustawowej. 

- Art. 47. § 1. Małżonkowie mogą przez . umowę ~spól· 
' ność llstawową rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Umowa 
powjnnabyć zawarta w formie aktu notarialnegt>. Moina ją ' 

zawrzeć ta kże przed zl1wąrciem małżeństwa. 

§ 2, Mal.żonkowie mogą powoływać się względem osób 
trz'ec-ich na rozszerzenie, Qgraniczenie lub wyłączenie wspól
ności tylko wtedy, gdy zawarde pr:zez nich umowy maJąt
kowej oraz jej rodzaj były tym osobom wiadome. 

Art. 48. Do wspólności umown!!j stosuje się ' odpowied~ 
nio .;~przepi~y o wspólności ' ustawowej z 'zachowaniem prze-
piSów po~iższych. 

Art. 49. § 1. Nie można przez 'umowę rozszerzyć zakre· 
su wspólności na: 

1) pra wa niezbywalne; 

2)wierzyte lilości ' z tytułu odszkodowania za uszkodzenie 
ciała łub wywołanie rozstToju zdrowia, o ile n ie ' wcho, 
dzą one do wspólności ustawowej, jak równie~ wier.zy
telności z tytułu zadośćuczynienia za dozrraną krzywdę.i 

3) niewyma~Ja Ine jeszcze wierzytelności ' ó wynagrodzen ie 
za prącę albo za inne usługi świadczone osohiście przez 
jednego z małżonków. . 

§ 2. W razie wątpliwości poczytuje się, że przed.mioty 
służące wyłącznie do zas pokajania osobistych potrzeb jedne· 
go z m~łżonków nie zostały włączone do wspó}ności. 

§ 3. Spadkodawca lub darczyńc a może zastrzec, - że 
przedmioty przypadające jednemu z małżonków z tytułu dzie
dziczenia, zapisu lub darowizny n,je wejdą d.o wspólności. 

Art. 50. Jeżeli małżonkowie włączyli do wspólności 

przedmioty majątkowe, - które przy wspólności tlstawowej 
należałyby do ich maj<ltków odrębnych: 

1) w ierzyciel, którego dłużnikiem jest tylko jeden z ma·ł
żonków, może żądać zaspokojen ia z majątku wspólnego ' 
także wtedy, gdy wierzytelność powstała ' przed zawar
ciem małżeństwa; 

2) udziały małżonków w majątku wspólnym w chwili usta
nia wspólności są równe, chyba że umówiono się inacze j. 

Art. 51. W razie umownego wyłączenia ' wspólno ści każ
dy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty -przed 
zawarciem umowy, jak i majątek nabyty później; zarządza 

i rozporządza całym swoim majątkiem samodzielnie' (roz
dzielność mają tkowa). 

R o z d z i a ł IlI. 

Ustanie wspólności majątkow~ j w Czasie trwania małżeństwa. 

Art. 52. § 1. . Z ważnych powodów każdy z ma ł żonków 

może żądać zniesienia przez sąd wspólności majątkowej za-
równo ustawowe j, jak i umownej. \ . 

§ 2. Wspólność maj ;:; tkowa usta je z dniem oznaczonym 
w wyroku, któ ry ją znosi. 

Art. 53. Wspólność z.arówno ustawowa, jak i umowna 
u staje z mocy prawa w ra zie ubezwłasnowolnienia jednego 
z małżonków. 

Art. 54. Z chwilą ustan ia wspólności majątkoweimiędzy 
małżonkami powstaje między nimi rozdziehlOśĆ ń1ajątkowa. 
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DZIAŁ IV 

Usłanie małżeństwa. 

Art. 55. § 1. W razie uznania jedne'go z małżqnków za 
zma rłego domniemywa się, że małżeństwo usta ło z chwilą, 

która w orzeczeniu o uznaniu tego małżonka za zmarłego 

została oznaczona jako chwila jego śmierci. 

§. 2~ Jeżeli po uznaniu jednego z małżonków za zmarłe
go drugi małżonek zawarł nowy związ~k małżeilski, zwiążek 
ten nie moze być unieważniony z tego powodu, że małżonek 
uznany za zmarłego żyje albo że jego śmierć nastąpiła w in
hej chwili aniżeli chwila oznaczona w orzeczeniu o uznaniu 
za zmarłego . Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli w chwili 
zawarcia nowego związku małżeńskiego stlony wiedziały, ·żś 
małżonek uznany za zmarłego pozostaje przy życiu. 

Art. 56. § 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny 

trwały .rozkład pożycia, każdy z małżonk ów może żądać. 

ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód: 
§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego' rozkładu po

życia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskulek niego 
miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich ,dzi eci uwl
żonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu 
byłoby ' sprzeczne z zasadami wspólżycia społecznego. 

§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeże li żąda 

go mali,onek wyłącznie winny rozkładu pożyci a, chyba że 

drugi małżonek ' wyrazi 'zgodę na rozwód albo że odmowa 
jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzecz-
naz zasadami współżycia społecznego. ' 

Art. 57. § 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy 
i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożyc ~a. 

§ 2. J ednakże na zgodne żądanie małżonków sąd za
niecha orzekania o winie. W tym wypadku nas t ępują skt.~ki 

takie, ' jak gdyby żaden z małżonków nie ponosi! winy. 

Art. 58. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga 
o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckie m 
obojga małżonków oraz orzeka, w' jakiej wysokości każdy 
z małżonków ' obowiązany jest do ponoszenia kosz tów utrzy
mania i wychowania dziecka. Sąd może pO'wie rzyć wykony
wanie władzy jednemu z rodziców ogranic;zają€ wladzę ro
dzicielską drugiego do określonych obOwiązków uprawnień 

w stosunRu dó osoby dziecka. 

Art. 59. W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomoc
nienia się orzeczenia rozwodu żona rOi.wiedziona, która wskli
tek zawarcia małżeństwa zmieniła swoje dotychczasowe na
zwisko, może przez o;.wiadc;:enie złożone przed ki erowni
kiem urzędu stanu cywiJnego powrócić do nazwiska, które 
nasila przed zawarciem małżeństwa. . 

Art. 60. § 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został 

uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znaj
duje się w niedostatku, może żądać od drugiego inałżonka 
r ozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w ,zakresie 
odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnio
ne~Jo oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobo-
wiązanego. ' 

§ 2. · Jeżeli jeden z małżonków został uznany Z/ł wyłącz-, 

nie winnego rozkładu pożycia, a. rozwód pociąga za sobą 

is totne pogorszenie sytuacji materlalnejmałżonka niewinne
go, sąd na żądanie małżonka niewinnego moie orzec, że mał
żonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w 
odpowiednim zaK.resie do zaspokajania uspra,w iedliwionych 
potrzeb małżonka niewinnego, chociażby t en nie znajdował 
się w niedostatku. . ' , , 

§ 3. Obowiązek dostąrczania środków utrzymania mał
żonkowi rozwiedzionemu wygasa 'tV razie zawarcia przez . 

t ego małżonka nowegó małżeństwa . Jedn akże gdy zobowią
zanym jest małżonek rOZWiedziony, ktpry nie zostal u zna ny 
za winnego rozk ładu pożycia, obowiązek ten ' wygasa 'także 

z upływem pi ęciu lat od orzeczenia ro ,,: wodu, chybu ze ze 
względu na wyjątkowe okoliczności sąd ; na żądanie upraw
nionego, przedłuży wymieniony termin pięc ioletni. 

Art. 61. Z zastrzeżeniem przepisu artyKułu poprzed zają~ 
cego do obowiązku dostarczania ś rodków utrzy ma.nia przez 
jednego z małżonków rozwiedzionych drug iemu stosllj~ się 
o,dpowiednio przepisy o obowiązku alimentacyjn ym między 
krewnymi. 

, Tyłuł II. 

POKREWIEŃSTWO 

DZIAŁ I 

Rodzice i dzieci. 

Rozdział I. 

Pqchodzeni,e dziecka. 

Ari:. 62. ,§ L Jeżeli dziecko urod z iło s ię w czasie lrwa il ia 
małżeilstwa albo przed upływ em trzyst u dni od jeg o ustania 
lub unieważnienia, domnie mywa się; że pochodzi ono od 
męża matki. . 

§ 2. J e'żeli dziecko urod zilp si ę przed upływem trzys tu 
dni od ustania lub unieważnienia małżeń st wa , leC7 po zawar
ciu przez matkę drugieg o małżeństwa, domniem ywa się, że 

pochodzi ono od drugiego m'fŻa. -

§ 3. Domniemania powyższe mog ą być obalone tylko na 
:skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. 

Art. .63. Mąż matki może wy toczyć powództwo o za· 
przeczenie ojcostwa w ciągu sześciu. mi es ięcy od dn ia. w 
którym dowiedział się o urodzeniu dziecka p.r:zez żonę. 

Art. 64. § 1. Jeże li mąż matki zostal całkowicie ubez
własnowolniony z powodu cho{oty psychicznej lub inneqo 
rodzaju zaburz.eń psychicznych, na które zapadł w cic19u 
te rminu do wy toc zenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, 
powódzlwo może wytoczyć jego przedstawic iel ustawowy. 
Te rmin do wytoczenia powództwa wynosi w tym wypadku 
sześć mies ięcy od dnia ustanowienia przedsta wicie la 'usta wo
wego, a j eże li przedsta wicte l pow ziął wiadomość o urod'7.e
niu się dżiecka dopie ro póżniej - sześć miesięcy od dnia, 
w którym tę wiadQJTIość powziął. 

§ 2. Jeże li przedstawiciel ustawowy ffic: '-a całkowicie 
ubezwłasnowolnionego nie wytoczył pc :ó<htwa o zaprZf-,r:te· 
nie ojcostwa, mąż może wytoczyć powództwo po uchy lpniu 
ubezwłasnowolnie nia. Termin do wytoczenia pow ództwa wy-

- n osi w ty m wypadku sześć m' ~sięcy od dnia uchylenia. uhez
własnowolnienia, a jeże li mąż powziął wiadomość 0 urod7e
niu się dziecka dopiero póżniej J- -sześć miesięcy od dnia. 
w którym tę wiadomo5ć powziął. 

Art. 65. Jeże li mąż matki zapadł na chorobę psychiczną 
lub innego rodzaju zaburzenia psychiczne w ciąqu tNminl.ł · 
do wytoczenia powództwa o zaprzeoenie ojcostwa i mimo 
istnienia podstaw ' clo ubezwla·snowolnienia całkow rte (jo nie 
zastal ubezwłasnowolniony, może on Wytoczyć pow:,rlztwo 
w ciągu sześciu miesięcy od ustania cho roby łllb zanurzeń; ' 
ił gdy powziął wiadomość o urodzeniu się dzie, ka dopie ro 
póżniej ~ w ci i1.SłU sZeściu mies ięcy od clnia, w którym tę, 

wiadomoś~ powziął. 
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Art. 66. Mąż matki pOWlTIlen wytoczyć powództwo o za
przeczenie ojcos twa przeciwko dzi,ecku i matce, a je że..li mat
ka nie żyje - . przeciwko_ dziecku. 

Art. 67. Jeże li dziecko urodziło się po upływie sto osiem
dziesiątego dnia od zawarcia małżeńst\'la, a przed upływem 
trzechsetnego dnia od jego ustania lub ).mieważnjenia, oba
lenie domniemania ojcostwa może' nastąpić tylko przez wy
'kazanie n.iepodobieństwa, żeby mąż mógł być ojcem dziecka, 

Art. 68. § 1. J eże li dziecko urodziło się przed upływem 
sto osiemdziesiątego dnia od zawarcia małżeJ'lstwa, do oba
lenia domniemania ojcostwa wystarcza , jeźeli w procesie 
o zaprzeczenie ojcostwa mąż złoży oświadczenie , że nie jest 
ojcem dzięcka. 

§ 2. Jeże li jednak mąż obcował z matką- dzi ecka nie 
dawniej niż w trzechsetnyru, a nie póżniej niż w sto osiem
dzies iąt ym , pierwszym dniu przed urod ze niem się d ziecka 
a [bo jeże li za wierając małżeńsl wo wiedział, że żona jest 
w ciąży, obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić 

tylko wtedy , gdy zachodzi niepodobieI'lstwo, żeby mąż mógł 
być ,ojcem dziecka. 

Art. 69. § 1. Matka IJloże 'wytoczyć powództwo o za
. przeczenie ojcostwa swego męża w ciągu sześciu mies ięcy od 
ur09zenia dziecka'. ' 

, I 

§ 2, Matka powinna wy\:oczyć powództwo o zaprzeczenie 
ojcostwa przeciwko mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie' 
żyje - przeciwko dziecku. . ' / 

§ 3. Obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić 

tylkp przez wykazanie niepodobieI'lstwa, żeby mąż. mógł być 
ojcem dziecka. ' • " 

Art. 70. § L Dziecko po dojściu do pełnqletności może 
wytoczyć powództwo ozaprzec:zenie ojcostwa węza swoJeJ 
matki, niepóżniej, jednak jak ,w ciągu trzech lat, od osiąg-
ni~ia pełnoletnośd. ' 

§ , 2. Dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko . 
mężowi swojej matki i matce , a jeżeli matka nie żyje -
przeciwko jej mężo-\vi. Jeżeli mąż matki nie żyje, powód,ztwo 
powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ,ustanowio
.nemu przez sąd opiekuńczy. 

§ 3. Obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić tylko 
przez wykazanie ni.epodobieI'lstwa, żeby mąż malki mógł 

być ojcem dziecka. 

Art; 71. Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszc zalne po 
śmierc;i dziecka. 

Art. 72. Jeżeli nie ·zachodzi domniemanie, że ojcem 
dziecka jest mąż jego matki,. albo gdy domniemanie takie 
zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez 
uznanie dziecka przez ojca, albo na mocy orzeczenia sądu. 

Art. 73. Przed~tawiciel ustawowy oJca nie mającego peł
nej zdolności do czynności pra\vnych nie może w jego imie
niu dziecka uznać. 

Art. 74. Do uznani~ dziecka przez oj t a. :l11ającego ogra
niczoną zdolność do czynności prawnych, potrzebna jest 
zgoda jego pr~edstawicielaustawowego. 

Art. 75. Można uznać dziecko nawe't nie urodzone, jeżeli 
zostało już poczęte. 

porozumienie' się z matką napotyka trudne..do przezwyCJęze
nia ' przeszkody, zamiast jej zgody potrzebna jest zgoda usta
wowego przedstawiciela dziecka. 

-§ 2. Do uznania dziecka poczętego potrzebna Jest zgoda 
matki. 

§ 3. Do uznania d ziecka pełnoletniego potrzebna jest jego 
zgoda oraz zgoda matki, chyba że matka nie żyje albo że 

porozumienie się z ni,\ J1apotyka trudne do przezwyciężeńia 
przeszkody. 

Art. 78. § 1. Zgoda osób wylńienionych' w artykule po
przedzającym, powinna być wyrażona w.formie prze\:Vidzianej
dla uznania dziecka albo na piśmie z podpisem urzędowo 
p05wiadczonym. ' .. 

§ 2. Zgoda może być wyrażona bądż przed uznąniem, 
bądż jednocześnie z nim, bądżw ciągu trzech miesięcy od 

. daty uznania. ' 

Art. 79.§ 1. Uznanie dziecka może nastąpić prze d kie
rownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed " sądem opie-
kuńczym. ' 

§ 2. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośr'ednio 
życiu ojca może on uznać dziecko także przed którymko l- · 
wiek z członków prezydium miejscowej rady narodowej albo 
przed notariuszein. 

Art. 80. § 1. Mężczyzna, który dziecko uznał, może 

w ciągu roku od daLy llznaniażądać jego unieważnienia 

z powodu wady swego o~wiadczenia woli. 

§ 2. Przepis po'y~ yższy stosuje się odpowiednio do 
oświ,adczenia osoby, której zgoda jest potrzebna d? ważności 

uznania. 

Art. 81. § 1. Dziecko, które zostalo uznane ~przed osiąg- · 

męciem pełnoletności: moie żądac uniewainienia uznania, 
jeżeli mężc~yzn,a , kt9!y je, uzna/" nie je.s t jego ojcem. 

§ 2. Z żąd.aniem tym dziecko moż.e wystąpić po dojściu 
do pełnoletności, nie później ' jednak jak w ,.ciągu trzech lat 
od jej osiągnięcia. ' 

Art. 82; § 1. Jeżeli mężczyzna, który dziecko uznał, żąda 
unieważnienia swego uznania, powództ wo powinno być wy
toczone pr,zeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka niezy
je - przeciwko dziecku. 

§ 2. J eż.eli matka żąda unieWażnienia uznania, pow j dztwo . 
powinno być wytoczone przeciwko dziecku i mężczyżnIe, .. · 
który dziecko uznał, a jeże li mężczyzna ten nie żyje 

przeciwko dziecku. 

§ 3. Jeżeli dziecko żąda unieważnienia ' u~nania, po
wództwo powinno być wytoczone przeciwko mężczyźnie, 
który dziecko umai, i przec iwko matce, a jeżeli matka nie 
żyje - przeciwko m ężczyźnie, kl:óry dziecko uznał. Jezeli 
mężczyzna ten nie żyje, powództwo powinnó _być wytoczone . 
przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy .. 

" Art. 83. Po śmierci dziecka uniewaznienie uznania nie 
jest dopuszczalne. 

Art. 84. § 1. Sądoweuo ustal enia ojcostwa może żądać • . 
zarówno samo dziecko, jak i jego ' matka . Jednakże matka 
nie może wystąpić ż takim żądaniem po osiągnięciu p,rzez 
dziecko pełnoletności. 

Art. 76. Uznanie dziecka nie może n·astąpić po jego 
śmierci, chyba że dziecko pozostawiło zstępnych, 

§ 2. Powództwo o ustal e nie ojcostwa wytacza się prze
ciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje - przeciwko 

. - kur~torowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy. 
Art. 77. § 1. Jeżeli. dziecko jest małoletnie , do jego 

uznania potrzebna jest zgoda matki. Jeżeli /na tka nie żyje 
albo jeżeli nie przysługuje jej władza rodzicielska, albo jeżeli 

Art. 85. § 1. Domniemywa się, że ojcem dziecka jes,t 
ten, kto obcował z matką dziecka nie dawnieJ niż . w trzech-
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'setnym,' a ,nie '. później ną 'J. sto Qsiemdiiesiątym pierw~zym 
dniu przed . 4fodze!fiem' się dz.iecka. ' 

l' 
, , § 2. ~ OkolicznośĆ; że 'matka ' w tym okreśie ' obcowała 
także ' ż innym mężćzyzqą, może być ~dstawą do obalenia ' 
domniemania tyłko wfedy, gdy z okoliczności wynika, że 
ojcostwo inne,go mężczyzny jest bardziej pra~dópodob~e. 

.. ' 

j 

. 
/ 

Art. 86.' Powództwo o ustalenie lub ?:aprzeczenie pocho
dzenia dziecka . oJaz o- uniewaźnieriie uznania dziecka może 

., wyt~czyĆ także prokurator. 

R o z d z i a ł II. 

9t?slmkimi~,zy rodziCami a dZiećmL"o 

O dd 'z i a ł I. 

Przepisy ogólne. 

I 

Art. · 81: ROQzice i d~ieti ,obo)Viązani są ,wspierać się 

wzajemnie, 

'Art. 88. § 1. ' Dziecko, co do którego istnieje dOmniema
nie,że pochodzi ono odmęż!i matki, nosi nazwisko męża. 
Jeżeli żona zachowała swoje dotychczasowe ~azwisko albo 
dodała do niego nazwisko męża, dziecko nosi nazwisko męża, 
chyba że małżonkowie przy zawarciu małżeństwa oświadczyli, 
Iż dzieci zrodzone z tego małżeństwa nosić będą naz\visKo 
żony. ' 

- § ~.Prżepis powyższy stosuje się odpowiednio do na
zwiska dziecka, którego ' i'odzice zawarli mał:ieństwo po 

',~ urodżeniu się dziecka. Jeżeli rodzice zawarli . małżeństwo po 
ukończen!u przez dziecko' trzynasl~go roku życia, ' do zmiany 

' nazwiśka dziecka potrzebne jest ' także wyrażenie zgody 
przez dziecko osobiście. 

Att.8$l:§1 . Jeżeli ' Qjcostwozostało ustalorieprz~'uzna
riie' dŻiecka, ·dzieck.o nosi .·nazwisko ojca, chyba ' Zi/ ten za 
zgodą ~ ós-óJ:i~' 'których zg'ona jest potrzebńa 'do . waihości 
\ftnaoia, .l..łożyLprzy ,uznąui-udzieda .o.iwiadczenie, że 'nosić 

" ono .. będzie" . nazwisko matkii j~żełi', w ' chwili- 'uznania dziecko 
, ukończyło już trzynasty rok życia, potrzebne Jest także wy
rażenie z.gody przez dziecko osobiście. ' .. 

'. § ' 2~ Sąd w wyroku 'ustalającym ojcostwo aIho sąd opie
kuńczy w wYdanym póżniej, postanowieriiunadaje ~lałolet
pi-emu dziecku n'a wnios,ek jego przeds(awiciela ustawowego 
na~wisko ojca. Jeżeli dziecko ukończyło lat trzynaście, do 
nadania nazwiska ojca potrzebne je~t także wyrażenie zgody 
prz'ez dziecko osobiście. 

§ 3. Jeżeli 9jcostwa 'dziecka nie, ustalono, dziecko nosi 
nazwisko matki. Jeżeli oboje rodzice są nieznani, sąd' opie
,kuńczy nadaje dziecku nazwisko, 

Art. 90. §1. . JeŻeli matka .małoletniego dziecka zawarła 
małżeństwo. z mężqyzną. który nie jest ojcem tego dziecka, 
małżonkowie ' mOgą złożyć przed kierownikiem urz~u stanu 
cywilnego oświadczenie, że dziecko będZIe ' nosiło nazwisko ' 
męża matki. Jeżeli dziecko ukończyło lat trzynaście, do nada
.nia .:nazwiska,. m~ża matki potrzebne jest wyraż«;hie zgody 

. przez dziecko osobiśCie. /' 
,§ 2. Nadanie ' dziecku nazwiska męża matki nie jest do

, ptisżczaln~, jelŻel'i nosi ' ono ' nazwisko ojca, chyba "ze, nazwisko 
'ójca " zostałon!1dime na podstawie sądowego ustalenia 
o'jcost~a': 

, 
, Art. 91: § 1. D~if!cko, które ma dochody z własnej pracy, 

powinno przyczyniać się do pokrywania kosżtów utrzymania 
rodziny, jeżeli mieszka u rodziców. ' I . 

§ r2 . .. D~iecko, którepozo;,{aje mi utrzymaniu rodziców 
L~ie~ka u nich, jest c.lx;>.~iąz.ane pomagać iru .we wspólnYlI~.-

. gospoa.arst~ie: ' 

I , 

, \ 

Oddtiał 2. , 

Władza rodzicie1ska. 

Art. 92 .. Dziecko pozostaje aż do pełnoletnośc,ipod włiŚ-
dzą rOdzicielską. . . 

Art. 93. § 1. Władza rodziCielska {lrzysługuje obojgu 
rodzicom, .. 

§ 2. Jednakże w razie sądowego ,ustalenia ojcostwa wła- . 
dża rodzicielska przysługuje .ojcu tylko wtedy, gdy przyzna... 
mu ją sąd w wyroku ustalającym ojcostwo .. Sąd opiekuńczy 
może ojcu przyznać władzę rodzicielską także ' po usIaleniu 
oj<;ostwa, . \ '- " . _ I . ' " .'- . ,. d' .' 

Art. 94. § 1. Jeżeli jedno z rodziców nie' :~yje 'albO n~e 
ma pełnej zdQlności do czynności .. prawnycp.1 władz'a rodzi" 

' cielska przy.sługuje ,drugiemu I z'l'odzlc.ów . . To samo dotyczy 
wypadku, gdy jedno z:lodziców zostało pozbawione wład~y~ 
rodzicielskiej albo gdy jego władza rodzicielska uległa ' za
wieszeniu. 

§ 2. Jeżełi ojcostwo' nie zostało q'gtalone al-bo jeżę1i z.o
stałp ilstalone sądownie bez przyzn'ania 0jCU władzy rodzI
ciehkiej, władza rodzicielska przysługuje matce. ' 

§. 3, Jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuję władza 
rodzicielska albo jeżeli rodzice sąnieznani, ustanawia się ~ta 
dziecka ' opiekę. , ' . ' . 

Art. 95. § l. Władza rodz.icielskaobejmuje w~eg61-
ności .obowiązek i prawo rodziców do wykonywańia , pieczy 
ńad osobą ~i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. 

§ 2. Dziecko pozostające pod 'władzą rodzicielską wi1tn(, 
. rodzicom posłuszeństwo. ' , 

' . § ,3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, 
jak tego wymaga dolno , dziecka ' i interes spo'łeciny. 

, ' Art. 96. -Ród.zice wychowują 9-zieCK.o pozostające pod ich . I . 
władzą rodzicielską i kierują nim. OQowiązani są qosz.<;zyć 
się o fizyczny i duchowy rozwój dzieckaiprzy'g'otowaĆ je 

\ na~eżycie do pracy",dla dobra społeczeństwa ' .odpowiednio do . 
jeg:o,. :uz;doluiea. ,e. :. ' . . ,'.": ' .", ',.., " .,o ~,.:;,: ,~., '~: " """," 

,Art. 91. ' § 1. Jeżeli wł,adzarod!it:ielsk:a ' przysługuję o~oj~ 
l:fu rodzicom, każJe z nkh jesf obowiązane i upTawnionę "do 
jej wykonywania. ' 

§ 2, Jednakże o istotnych sprawach' 'dziecka rodzice roz
strzygają wspólnie; w braku ' porozumienia między nimi rot- ' 
strzyga sąd opiek~ńczy. : . . 

. . \ . -
Art. 98. § 1. Rodzice są , przedstawicielami ustawowymi 

dziecka pozostającego pod ich władzą rodzkielską. Jeżeli 
dziec;ko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców. 
każde z niell moze działać samodzielnie jako przedstawiciel 
ustawowy dziecka. 

§ 2. ' J ednakże żadne z rodziców .nie może reprezento
wać dziecka: 
l) przy czynnościach prawnych między dziećmi pozo,stają-

cymi pod icQ. władzą rodzicielską; , . . 
2) .pr;.y c_zynnościach prawnyc~ między dzieckiem a jednym' 

z rodziców lub jego małżonkiem, chyba że czynność , 
prawna polega na bezpłatnym , przysporzeniu na rzecz 
dziecka albo że dotyczy naleinyth dziecku- od dnigh:~g() 

z rodziców środków utrzymalłia i wychowania. 
I _ ' - , .- _ " ,..'. ' '.,_ - • • 

, § 3, Przepisy paragrafu poprzedzającego sto,suje się od~ 
powiednio w postępowaniu przed sądem ' lub innym organem 
~~~w~ , '" 

Art. 99. Jeieli żadne z rodziców nie moie repf.eientowa<: 
dziecka pozostaj~ceg.o ' pod władią rod~icielsk,ą, reprezentl}je 
je ,kurator ustanowiony przfz sąd , Oll~€kuńczy. . " 

. ' . ,- \. ". 



Ąrt.'""lOO. Sądop'iekuńczy i· ,inne :OI<!jańy .,państwowe "obo
wiMane, 'są 4dzielać , poJUocy : todzicom,jeżeli , jest ona,.:pó" 
trzebna donależytęg,o, . . wyko,n~·wania władzy wdzicielski~jj 
Vi, szczególności każde '"z:" mdziców , m,oże' zwrócić się do sądu 
opiekuńczęgo o ó<iebrani,e . d.ziecka" zaązymanego.' przez osobę 

o " , , • - 'I' 
nIeu pra WnIoną. 

Art. 10V .§ 1, .. R?dzice obowiązani ' s.ą .sprawować z na
· ' leży tą starannością zarząd majątkiem dziecka pozost?jącego 

P9d' ic;:h w.ł!łdzą rodzicielską. 

§ 2. Zarząd sprawowany ' prze;z rodziców nie o!>.ejm~lje 
· z,arobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobod

nego .. użytku. 
, , 

§, j.~ Rod;zice- nie. mog'ą bez zezwelenia sąduo.ple,kuńczeg,o . 
doko.nywać czynno~ci. przekra~zających zakres zwykłego - za
rządu ani wyrazać zgody na dokońywanie takich · czynności 
przez d1;iecko. . 

... Art: "11).2. Wumowi~' darowizny albo w testamencie mo.ż
na zastrzec, że przedmioty przypadające dziecku z tytułu da
rowizny lub testamentu . nie bęąą objęte zarządem sprawowa
n.ym przez rodzicó.w.W ' wy.padku _.takim, gdy darczyI'lca lub 
spadkodawca nie w~znaczył zar.ządcy, sprawuje zmząd ku-
Tator ustanowiony przez sąd opieku'ńczy. ' 

Art. 10:ł. -C~y sty dochód z maJątku dzie~ka powinien być 
przede wszystkim, ,obra€any ńa utrzymanie i . wychowanie 

- dziecka , oraz jego rodzeństwa, które 'wychowuje Się ' razem 
z , nim, nadwyżka· ' zaś na inne uzasadnione potrzeby rodziny. 

Art. 104.' Jeżeli władza ródzicielska przysługuje tylko . , . " 

iednemu z rodziców" sąd opiekuńczy może mu nakazać,żeby 
sporządził inwentarz majątku. dziecka ' i - przedstawił go sądo"wi 

oraz :fe by zawiadamiał sąd o ważniejszych zmianach w stanie 
tego majątku. 

. 
Art. 105: Po ustaniu zarządu rodzice obowiązani są oddać 

dziecku . łub jego.- pr~edstawicielowi ustawowemu żarządzany 
, przeż nich majątek dziecka( Na żądanie' dziecka lub jego 

,.prze ostawicie la ustawowego, - zgłoszone przed upływem roku 
· od ~stallia zarząau, I rodzice obowiązani są "żłożyć rachunek , 
z zarządu. Ząrlanfe to nie może jednak dotyczyć dochodów 
z majątku pobranych ' w czasie wy'konyw,a~ła wiadzy rodzi-
cie lskiej. . 

' Art. 106. Jeżel{ wymaga ' tego. dob~o dziecka, sąd opie
kuńczy, w razie zmiany okolicznosci, może zmienić zawarte 
Vi wyroku orzekającym rozw6d orzeczenie o wła~y' roĆlzi
cielskiej i sposobie jej . wYIsonywaąia. 

Art. .101 • . § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje 
-obojgu rodziCom nie Rozostającym ze sobą w związku mał
żeńskim, sąd opiekuńczy może powierzyć wykonywanie wła
dzy rodzicielskiej jednemu z nich, ograniczając władzę ro
dzicielską drugiego do o!creślonych 'obowiązkóW i uprawnień 
w stosunku do, osoby dziecka~ - . , , 

( .' 

~tarćzania .dzieckuśrodk:ów . utrzymania i Y'-y.chow:a:hial ~irióż({'~; : 
. także powierzyć : zarząd majątkiem ' dzi.ecka , ustanowión'~mQ ., " 
prze:?: siebie kuratorowi. ' -" " . : .r -

Art. llO.§ 1.. Vt-razie: przemijającej ,przeszkQd~ ~. wyko', ,~ 
nywani'u władzy rodzicielskiej ' sąd opiekuńczy ' mo±e oriec 
jej 'zawieszenie. ' . - <r.: 

.§ 2. · Zawieszenie bę.dzie uchylone, gdy jego przyczy?_a 
odpadnie .. 

• Art. 111. § 1. Jeżeli wladza rodzicie lsk-a 'nie może być 
wykonywana z , powodu trwałej . przeszkody albo jezeH ro
dzice nadtizywają" władzy rodzicielskiej lub W sposób ·'razący 
zaaiedbują swe ,'obowiązki względem ' dziecka,. sąd opi,ekuń
czy' poibawi .. rodziców władzyrodzicielskiel . . '~Qzl?awienie- _;. 
władzy rodzic!elskiej może by~. órzeczone także w stosunku 

. do jedńeBo. z rodziców, 
§ 2. , W razie ustania pri.yczyny, która ' była ' podstawą 

'< 
pozbawienia władzy rodzicielskiej, ,sąd opiekuńczy może wła~ 
dzę; rodzicielską przywrQcić. ' 

Art. 112. Pózbćiwienie władzy rodzicielskiej- lub jej. za
wieszenie moze być orzeczone także w wyroku orz'ekającym :" , , ' 
rozw .'Jd ' łub unieważnienie małżeństwa. 

Art. 113. Jeżeli wyhlaga tego dobro dziecka, sąd opie
kuńczy zakaże rodzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej 
osobiste j styczności z dzieckiem; , ,. 

DZIAŁ II 

Przysposobienie: 

Art.. 114. § 1. Przysposobić moina j edynie ' osobę. mało~ 
letnią i tylko. dla jej dobra . 

§ 2. , Między przy sposabiającym a przysp~obionym po
winna istnieć odpowiednia różnica wieku. 

." " . § :.t. NiE' może 'przy'sposąbić osoba nie mająca' petnej 
zdolności do' cZynnośCi prawn\',ch. 

Art. 115. §, 1. Przysposobić wspólnie -mogą tylka małżon-
kowie . . 

§ 2. Przysposobienie ma skutk( przysposobienia wspól
nego także wtedy, gdy osoba przysposobiona przez Jednego 
zmał:ionków zostaje następnie przysposobiona przez drugie-
go . małżon,ka. '. 

Art. 116. Przysposobienie przez jednego z małżonków 
nie może nastąpić~· bez zgody drugiego małżonka, chyba że 
teń niema pełnej zc,!olności de czynności prawnych ~albo że 
porozumienie się , ,z nim napotyka " trudne do przezwyciężenia 
przeszkody. 

Art. 117. § 1. Przysposobienie następuje przez orzeczenie , 
sądu opiekuńczego na " żądanie przysposabiającego.. 

§ 2. Orzeczenie nie może być wy<!ane po śmierci przy~ . 
spos.abiającego lub osoby, k~óra miała. być przysposobiona. 

Art. ·118. § L Do pn;ysposobienia potrzebna )est -j':goda_ 
przysposobionego, je.żeli ukończył lat trzynaście, oraz " jego 

Art., 108. ,Rodzice, którzy wykonywają władzę rodziciel- rodziców, chyba że zostali pozbawieni władzy rodzicielskiei-
ską ' nad dzieckiem ubezwłasnowolnionyin całkowicie" podle-" lub są nieznanialbo że porozumienie śię z nimi napotyka 

§2.Przepis powyższy stosuje' się odpowiednio w wypad
,ku" gdy rod~iCe pozost.ają , ze sobą iN związku malż.eI'lskim. 
lecz żyją W rodączeni u. 

gaj<\- takim ogrankzeniom, jakim podlega opiekun. " trudl~e do przezWyciężenia przeszkody. Nie jest potrzebna 

Art. 109'. , Jeżeli dobro dziecKa jest zagrożone wskutek' zgoda " ojca, jeżeli jego ojcostwo zostałQ ustalone' p~zez śąd, . 
~ienależytego wykonywan!a' ",iadzy fi;>d.zicieiskie j, ' sąd opie- ' , a władza rodzicielska nie została mil przyznana. 
kuńcZy wyda, odp9wiednie zar~ądzenia ; W, szczególności sąd § 2 . . Rodzice mogą przed sądem opiekuńczym wyrazić 

, .Opiekuńczy : mbże póddać jedno lilq " oboje rodziców takim zgbdę na przysposobienie swego dzieckI! w przyszłości bez 
ograniczl'!niómr jakim ,p<?cllega opiek~nj moze r;ówn'ież za- " _ wskazania osoby przysposabiającego. Zgodę ~ę lnogą oc~h..,o!ać 1 

" rządźić Urńfeszczeń}e di ieck_a W r,Qdzinie 'ząstępczej lub w za- -przeż oświadczenie · " przed , sąde'm opiekuńczym,' nie p~żnie!l 
.:- _ ~Jadzie WyChowawczym ' nil kci~ż~~osóby obowiązanej do do- -jednak piż przed wszczęciem sprawy' o przysposobienie. : \ ' 

,J 
, .. 

" L 

'. % 
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Art. 119. Jeżeli -dziecko .:pozostaje pod · opie~ką, .do pr;:zy
sposobienia " potrzebn-a · 'jest :Zgoda - ' opiekuna .. ' J.edna.kże , ·i;ąd ' 
opiekuńczy- móże\ Ze względu na szczególne' okoliczności; 

' orzec przysposobieni'e nawet mimo' braku ź99dv . 9p:iekuna, 
jeżeli 'wymaga tego dobro dziecka. . . 

. Art. 120. Zgoda 'rodziców na przysposobienie dzie'cka 
nfe ' może ' być wyra:żontl wcześ'liej niż po uplywie miesiąca 
od urodzenia się dziecka. 

Art. 121; §1. Przez . prżysposobienie pows~aje między 
przysposabiającym , a ,przysposobionym taki stosunek, jak 
~iędzy rodzic~mi .a. dziećmi. . 

'! 'c . §' 2: PtzysposobiGny nabywa prawa' i obowiązki 'wynika-
' jące z pokrewieństwa ' w , śtosunkti do krewnych ,przysposa

, biającego: ' 

§ 3. Uślaj'ą prawa , i obowiązki prźysppsobionego wyni
kające z po-krewieństwawzgołędem jego kreWnych, jak rów~ 
nież prawa i obowiązki tych krewny.ch względem niego. 
P; zepisu tego _ nie stosuje si'ę . względem małżonka, którego· 

· dz~ecko źośtało przysposobione przez drugiego małżonka, ani 
względem krewnych tego małżonka. 

. Art. 122. § 1. Przysposobiony otrzymuje nazwisko przy
sposabiającego, 9 jeżeli został prFsj)osąbiony przez małżon
ków wspólnie albo 'jeżeli jeden z małżonków przyspusabia . 
dziecko drugiego małżonka ~ nazwisko, które 'noszą albo 
nosiłyby dzieci . zrodzone z tego małżeństwa: ' 

§ ' 2. Na :!ądanie osoby, która ma być przysposobiona, 
i za zgodą przysposabiającego sąd opiekuńczy w orzeczeniu 
o ·przysposobieniu postanawia, ' że przysposobiony nosić bę
dzie nazwisko. złożone z jego , dotychczasowego naz.wiska · 
i z nazwiska' przysposabiającego. Jeżeli przysposabiający albo 
przysposobiony nosi złożone nazwisko, sąd .opiekUllczy roz
strzyga, który człon tego l1ilzwiska wejdzie w skład nazwiska 
przysposobione'go. ' , 

§ 3. Na , wniosek przysposabiającego sąd może w or.ze-, 
,~zeniu o przysp6sobieniu - zmienić imię lul> imi0na pr~yspoś0-

· ł;lJop,eijo . Jeżeli przysposobiony ukończył lat trzynaście,może 
to nastąpić tylko za jego zgodą. 

" . Art. 123. § 1-, Przez przysposobienie .ustaje dotychczaso-
wa władza rodzicielska lub opieka nad ' przyspósobionym. ' 

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków przyspos0bil dziecko dru
giego Ilałżonka, władza rodzicielska prźysługuje Obojgu , 
małżonkom wspólnie; . 

Art 124. § L Na' żądanie przysposabiającego i za zgodą 
osób, których zgoda jest do przysposbbieniapotrzebna, sąd 

" - ...• Poz.-,5.9 

§ 2: Po śmierCi przysposobionego -lub przysposabiaj-ą(:ego 
', tozwiązanie stosunku przysposobienia' nie jest dopuszczalne, 
chyba że pr.zysposabiającyzmatl po 'wszczętiusprawy o roź- . 
wiązanię stosunku przysposobieni'a.W wypadku takim ,na 
miejsce przysposabiającego w procesie w;sfępuje kurator usta- , 
nowiony przez sąd . 

Art. '126.§ 1. . Z chwilą rozwiązania stosunku przysposo
bieniaustają ' jego skutki. Jeżeli rozwiązanie nastąpiło po 
śmierci przysposabiającego, uważa się, · że skutki przyspoJ 
sobienia ustały z chwilą jego śmierci. 

§ 2.' Pr.zysposobiony zachowuje nazwfskp nabyte przez 
pr.zysposo.bienie. Jedna\{żez ważnych, p.owodó"" sąd na wnio-

, sek. pr,Żysposobionego lub pz:zysposabiającęgo może w OI.1;e-, ' 
czeniu o-rozwiązaniu stosunku ' przysp.osobienia posfana-wić, 

że przysposobiony powraca do swego .. pierwotnego· nazwiska,.-

. Art. 12[. Po~ództwo o rozwi~zanie prtysposobieni~ , mo-
że. wytoczy.Ć: ta,kzeprokurator. ' " -

- DZI~Ł III , 

Obowiązek alimentacyjny . 

Art. 128. Obowiązek dost.atczania środkó.w utrzymania. 
d w miarę potrzeby ' także środków' wychowania (obowiązek 
alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz ro
dzeństwo. 

Art. 129. § : L Obowiązek alimentacyjny obciąża zstęp
nych przed wstępnymi, a wstępnych przed ropzenstwem;, je
żeli jest ~ilku zstępnych lub wstępnych - obciąża bliższych 
stopniem przed dalszymi. 

§ 2. Krewnych w tym samym stopniu obc,iąża obowiązek 
aJimentacyjny w częśćiach odpowiadających ich możliwo
ściom zarobkowym i majątkowym. 

Ad. 130. Obowiązek jednego małżonka do dostafczania , 
środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu 
lub unieważnieniu małżeństwa ,wyprzedza obowiązek ali
mentacyjny -krewnych tego małżonka. 

Art. 131. § 1. Jeze li skutki przysposobienia polegają 
wyłącznie na powstaniu stosunku między, przysposabjającym 
a przysposobionym, obowiązek alimentacy jny względem przy
sposobionego obciąża przyspośabiającego przed wstępnymi 
i. rodzeństwem przysposobi'onego, a ob'owiązek ?Iimentacyjny 
względem wstępnych i , rodzeństwa obciąża przysposobionego 
dopiero w ostatniej kolejności: 

. opiekuńczy ' orzeka, że skutki przysposobienia polegać będą •. 
-wyłącznie , na powstaniu stosunku między przysposabiającym 

§ 2. Jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko 
drugiego małŻOI)ka, przyspósobienie nie ma wpływu na obo
wiązek alimentacyjny między przysposobion')\m , a_' tym' dru-a przy~p(}sobionym. Jednakże i w tym wypadku skutki przy- . 

I>p<5sobie~ia rozciągają, się na zstępnych przysposobionego. 

, § ,2. W wypadkU,' gdy rodzice wyraq;ili przed ,~ądem opie
kuńczym zgodę na, przy~p:osobienie dz.iecka bez wskazania 
osoby przysposabiającego, .ich zgapił na ograniczenie skut

, kówprzysposobienia nie jest potr'Zebna •. 

~< . Art. 125. § 1. Z ważnych powodów zar&wno przy'sposo-
,'biony, jak i przysposabiający mogą żądać rozwiązania sto
sunku przysposobienia przez sąd. Rozwiązanie stosunku przy:' 
sposobienia nie jestdupuszczalne, jeżeli ws~utek niegp mia-

( , loby ucierpieć . dobro małoletniego dziecl~a. Orzekając roz-
'-i, wiązanie s'tosunku przy.sposobienia sąd może,' . stosownie do 

· okoliczności, utrzyma'ć 'w mocy wynikające z ,niego obowiąz-
ki alimentacyjne. . ' 

gim małżonkiem i jego ktewnymi. " 

Art. '132. Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego W 
dalszej' kolejnościpow~taje dopiero wtedy" gdy n~e ma oso
by zo.bowiązanej w bliższej kolejIlości albo ,gdy osoba ta 
nie jest w stanie uczynić .zadość swemu 0bowiązko,wi lub 
gdy uzyskanie' od niej na czas potr,zebnych uprawnionemu . 
środków utrzymania' jest' niem0ili-we lub. połączone · z "nad- ' 
miernymi · trudnościami. 

' Ar~.133. § 1. Rodzice o.bowiqzani ~ą , do ~wi~dczeń ali~ 
mentacyjnych względem dziecka, które 'nie jest je.szcze w 
stanie utrzymać s~ę 'samodzielnie, . chyba że dochody z m~
jątku dziecka' wystarczają na po~rycie kosztów jego ~trzy,,, 
mańia i wych,?wania. 



~l . , \ 
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- ' 86 , 

'. / 
, • I . I, §' 2, Poza 'powyższym wypadkiem uprawniony. do świad-

, czeń alj.meritacyjnY,ch jeśt tylko ttm, 'kto znajdujes~ę w nie· ' 
dośtatku. ' , 

., 
Art. 134. W stosunku do rodzeństwa zobowiązany może 

. ~ ocnylić śię.:ed świadczeń. alimentacyjnych, jeże li są one po
ł.ączońe z nadmiernym uszcżerbkiem dla niego lub dla jego 

. ,", n.a~bliższer rodzin,y. 

l Art. .135'. ' § l,. Zakres śwjadczeń alimęnt~cyjnych 
o.dusprawiedliwionych po'frzeb. uprawnionego ' oraz' od 

· kowych i maj ątkpwycb możliwości zobowiązanego , 

zalę ży 

zarob-

§ . 2, Wykonanie', ~bowiązku alimenta,cyjnego. względem, 
gziecka, które ' nie jest jeszq:e w stanie utrzymać się samo- " 

· dziełni~ , moze połegać także , w ' całości iub w -częśc,i , .na o.so- . 
· bistyqi starani'ach o Jego utrzymanie lub wychowanie. / . ~ . 

A~t(' 136\ :Jeż~lf'W-.;dRgU · ostcitnich . trzech' lat przed są,
' . I "dowym . dochQozenięm świadczeń aUmentacYJhych:-'ól>oba, któ:' 

. . ra była już do tych ;i;wiaCiczeń' " zotló."iią.zana ; bez' ważnego 
po.wodu zrzekła się , p~awa' ma'jąttców,ego . lub w inny sposób 
d,ópuśc!łą do jego l~trpty . albo ' jeżeli ,zrzekła. się zatrudnien.ia 
lub zlllieniłą j~ . ńa mniej . zy~q~nei ,·nie uwzględnia się wy_O 
nikłeLstąd:z;miąny przy p.~lala~iu zakresu świadczeń alimen

: tacyjnych. 

Art. 137. ,Ro~zczenia -o ś~iadc~eriia altmentac'y jne prze-
(dawnia}ą się i i,lpływem lat trzech, ' .' • 

Art. Il1ł. 'W 'razie ; zmiany' stosunków można żądać zmia
, ny orzeczenia l~b umowy ' dQtyc.ząc ej obowiązku aHmenta
: q~nego., 

\ . 
Aft. ' 139. Obowiązek alimentacyjny nie- przechodzi na, 

P, . 

, Art. 143. Jeżeli qjcostwo. ~ll€iżczyzny; który_ nle je.st1l\..ę- · y>~, 
żem ma.tki, nie zostało ustalone, źĘlfQ.wno dziecko, jak i ma~- ' - , 
ka rriogą dochodz'ić rpszcień majątkowych 'związanych Z.I O)_ , ' 
costwem ty lko ject'nocześnie z dochodzimie~ u.stale-?ia .ój<;.o- c ,: 

stwa, Nie , d? tyczyto roszczeń matki, gdy dz.iecko urodziło .! 

się n ieży~e. 

Art. 144. § 1. Dziecko może żąda Ć. świadczen :alimenta • 
cyjnych ~ mę~a swojej . matki, nie będącego je go ' oj Ci:.~. 

jeżeli odpowiada to zasadom współżyda społecznego: Ta'kie 
samo upra wnienie przysługuje uziecku iN stosunku' 'do · żony 
swego ojca , nie będącej jego" matką . '1 

§ 2, Mąż matki dziecka, nie będący jęgo ojcem, mąze 
żądĘl ć od. dziecka . ś~iaączerl .al ~mentąqrjnych , . j.ężeli ,pr.z.y~iy: 
niał· się , do w ychowa:nia J utrzymania dzieCka; a żądani~ lego " " 
odpowiada ~asadom. 'wsp9łŹYc.ia ~polec2nego. ' Takie samp . 
,upra wnienie pr:..z-yshiguje ~onie ojca-: dziecj.{,a', .. nie b,ę(lącej mat- . , 
ką dziecka. ' . . ' 

§3. · Do obowiąźku' , świadć~ii przewidzi~mego w poprze- \ / . 
dzającydi paragrafach stosuje się od{Wwiedn io przepisy 
o . obowiązku alimentacrjny ni między 'ktewnymi; 

I 
Tytuł m. , 

OPłł!KA I KURATELA 

Opieka nad ' małoletnim. 

R o :z d z i a ł .1. 

, 
-,' 

: śpa~kobierców- zQb6wiązane·gi:>. . , , 
, , ; • \ . UstanQwien ie o'pieki. 

, ' , Af t. ,,1:4,o. . . § ·L .Q~.o?ą, która. ,Q:ostarcia.'dr,ugh~..mu środków , . 1, ' t ",t ' . " , , 

Qtrz;y~ania Ju~ ~y~~OW,an.ia n~e, ' b~ąc ' do tęgo ~Obowi~. zana Art. 145. § 1, Opiek.ę usta'oli\ via się dl:; m-at oletnieg-o 
aJbo będąc 'lÓOOwłązana . z ~ .le9:0" W,wott.ll. ,Ze :,uzy.s.kame·',na ,. ,Vf..· k~.P~~~a,t::h., prp~~9.3ł~t?, ycq ., 'W tY\U,lę . II n, i:niej~zę;?o: ko-

, czas świadczeń alimentacyjnych od 'osoby żobowiąztllle j w de '. s~:,; " ',' , ~,~ .; ', 'c, c." ','i'.' , '. _: ; , " . ., ..• {' :' , .,~ ....... ' , "'" . 

bttźsze:J' . lub;·t e']· ;sam~J" kołeJ'ności ,łby' 'loby' . d Jlr ' u"pra'W.rIionego 
§ 2. Opiek'ę ' ustanawia sąd .optelttlńc1;Y; , s k.ó·ró tylko ' .po~ ' 

niemo'żliwę iNb ''Pót.ltl'one · ż" ' nadroJetnymi ' ttudnośd;~nrti\ ' może weżmie wiadomość, że 'zachodzi prawny po te mu powód. ' 
:iąęać :zwwtu od osoby, która powinna była te świadczenia ;. _ . ". ',' .' '.' . I" " 

~pełnić;'_ . ,I . l ' .'< ~ , Ą-T!. 14~ . . Op.iekę· SP~ilwuje op,iekvu" .... . ,. ; ~-

" §: 2, ' 'Roszczenieprzewidzi'ane '. w ~paragrafię poprzedza- Art. 147. Jeżeli dobro pozostającego , pqd opieką teg<Y 
fącym ,przt\dawnia. · się ' z upływem lat trz~ch: . wymaga, sąd opiekuńczy _ wydaje nfe?-będnę zarządzenia ,dla 

, Art. _l«. · § ' 1, Ojciec nie będący mężęm matki. obowią
zany jes.t przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym oko
li~wośCiom do. pokrycia wydatków związanych z ciążą. i po
rodem oraz , kosztów trzymiesięcznego ··utrzymania matki w ' 
okresie porodu. Z ważnych ,powodów matka może żądać 
udziału ojca w' kosztach s,wego utrzymania prze'z czas dluż
s'f:Y niż trzy miesiące. 1eżeU- wskutek' ciąży łub porodu mat-

· ka poruos.łainhekonieczne wyda, tki . albo szczególne straty 
" lllaJątkowe, może ona ż'ądać; ażeby ojciec pokrył odpowied
nią część ' tych wydatków lub strat: Roszczenia powyższe. 
!przysługują matce także w wypadku, gdy ,dziecko urod,ziło 

", si~ nieżywe. . . ." " ' " 

§. 2. Roszczenia matki prz,ewidzianew paragrafie poprze-
\ \- , -

'dzającym przedawniają si~ z upływe(ll lat trzech od ' dnia 
,porodu. '" ~ 

\ . 
· "iI .Ar:t. 142. J,eżeli' ,ojcostwo mężq;yzny nie będącego mę

'żem matki zo~tałq<",u'wiarogodnione, matlca może żądać, aże-
, by mę~zyzń!ł ten jes~ćze przed urodzeniem s rędziecka wy- ' 
łożył odpow'ednią' sumę pieniężną na koszty ut rzymania mat, 
ki przez tr.źy, :miesiące w o~resie porodu oraz na kosżty ' 
utr~y;n a,nia, dzi~ck'a prf~z ' pie,r",:,sze , ~rzy m~e~Fąc e ' ,po uro9ze~ 
niu. Termin )l sposól:i zapłaty- t e j sutny okresla sąd, 

: ;_ .""\ : ~ '". ' ' . ' ~ . , - :.- I 

ochrony jego, o~oby lub majątku aż do czasu objęcia ' ppiek.i 
pi ze z o!)iekuuo; w ~czególnośd sąd opiekuńczy może ' us\a- ~ 

- nowić w ' ty m ce lu kuratora . . , 
Art~ ' 148; § 1. Nie może być usta'nowiotiyop'iekunęm, 

kto nie ma ' pełnej zdolności do czymlości. prawnych, ' Jak ' 
również ten; kto został pozba.wiony praw pubHczny<;h· albo 
praw rodzicielskich lub .praw ' opiekuńczych. ' , 

, . ' 

, § 2. Nie może być ustanowiony .. opiekunem ten, w 
sunku 'do !togo zachodzi prawdopodobieństwo, że ni~ 

. wiąże się należycie 'z obowiązków opiekuna. 

st~· 
wy~, 

Alt. ' t49: § ' t. Gdy ~Z91ąd na dobro" PozostiiJą,cego pod: 
opieką nie ' stój' temu na ptzeszkodzię , ' opieku'nęm,~ tńa~ó;hh~ ' : 
niego ,powinna być ustimowiona przede , wszystkiID' .' osoba 
wskazana ' 'przez ojca lub matkę; jeieH 'nie 'b'yli pozb'awtehi. 
władzy rodzicjel'skiej. ' -

§ 2 . . Jeżeli opiekunem nie została' ustanowiońa ' osobIl 
wymieniona w paragrafi.e. popnedzającym, opiekun 'powi\lien'; 
być ustanowiony spośród krewnych lub -innych osób 'blisk.ich 
pozostającego pod op.ieJr(t all:>o jego rodzicqw.'; . . .. 

'§ .3. W bfa j{'u ta)dch ~.s'ób sąd opi~kui1.c;y . ~:W;raca : si:ę 
o wsk azanie oSdb:y , 'któl'ej 6piek~ mogłaby' bYĆpowieizona, 

" " .' .. , .I.. .,. "'" . '; .' " • . - .' 
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do właściwego organu prezydium rady narodowej albo do 
organizacji społecznej, do której należy piecza nad małolet
nimi,a jeżeli pozostający pod opieką przebywa w zakładzie 
wychowawczym, może się zwrócić także do tego za~ładu. 

Art. 150. § 1. Minister Spr~wiedliwości może w drodze ~ 
rozporządzenia wydanego w porozumieniu z z~interesowa
nymi ministramf określić zasady i tryb powierzania opieki 
zakładom wychowawczym ·lub innym instytucjom i organi
zacjom ' społecznym oraz sposób wykonywania przez nie 
opieki. 

§ 2. W razie powierzenia opieki ' zakładowi wychowaw
czemu lub innej instytucji albo organizacji społeczne j sąd 

'opiekuńczy może wyłączyć z zahesu obowiązków opiekuna 
zarząd majątkiem pozostającego pod opieką i powierzyć ten 
zarząd ustanowionemu przez siebie kuratorowi. 

Art. 151. Sąd opiekuńczy może ustanowić jednego opie
kuna dla kilku osób, jeżeli ~ nie ma sprzec zności międ zy ich 
interesami. Opieka nad rodzeństwem powinna być w miarę 
mO,żności powierzona jednej, osobie. 

Art. 152. Każdy, kogo sąd opiekuńczy ustanowi opie
kunem, obowiązany jest opiekę objąć. Z ważnych powodów 
sąd opiekuńczy może zwoląić od tego obowiązku. 

Art. 153. Objęcie opieki następuje przez złożenie przy
rzeczenia przed sądem opiekuilczym. Opiekun powinien objąć 
:5we obowiązki niezwłocznie. 

R o z d z i a I II. 

Sprawowanie opieki. 

Art. 154. Opiekun obowiązany jest wykonywać swe 
czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro 
'pozostającego pod opieką i interes społeczny, 

Art. 155. § 1. Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i ma
jątkiem pozostającego pod opieką; po.dlega przy tym' nadzo
rowi sądu opiekuńczego. 

§ 2. Do sprawowania opieki stosuje się odpowiednio 
'przepisy o władzy rodzidelskiejz zachowaniem przepisów 

. łl'>niższych. 

Art. 156. Opiekun pOWll1len uzyskiwać zezwolenie sądu 
,~piekuńczeg.o we wszelkich ważniejszych sprawach, które 
dotyczą osoby lub majątku małoletniego; 

Art. 157. , Jeżeli opiekun doznaje przemijającej przeszko
dy w sprawowaniu opieki, sąd opiekuńCzy może ustanowić 

kuratora. 

Art. 158. Opiekun pOWlnlen przed powzięciem decyzji 
w ważniejszych sprawach wys'łuchać pozostającego pod opie
ką, jeżeli pozwala na to jego rozwój umysłowy ' i stan zdro

/ wia, oraz uwzględniać w miarę możności jego rozsądne . ży
. czenia. 

Arf. 159 . . § 1. Opiekun nie może reprezentować osób 
pozostających pod' jego opieką: 

l) przy czynnościach prawnych między. tymi osobami; 

2) przy czynnościach, prawnych między jsdną z tych osób 
a opiekunem albo jego małżonkiem, zstępnym i, wstępny
mi lub rodzeństwem, chyba że czynność prawna polega 

na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz osoby pozostają
cej pod opieką. 

§ 2. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w p'o
stępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym. 

Art. 160. § 1. Niezwłocznie po objęciu opieki' opiekun 
obowiązany jest sporządzić inwe ntarz majątku osoby pozo
stającej pod opieką i przedstawić go sądowi opiekuóczemu. 
Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w razie póżnie j

szego nabycią maj ątku przez osobę powstającą pod opieką . 

§ 2. Sąd opiekUllczy może zwolnić opiekuna od obowiąz
ku sporządzenia inwentarza, j e~e li majątek jest nieznaczny. 

Art. 161. § 1. Sąd opiekuńczy może zobowiązać opie
kuna do zlożenia do depocytu sądowego kosztowności, pa
pierów wartościowych i innych dokumentów należących do 
pozostającego pod opieką, Przedmioty te nie mogą być ode
brane bez zezwolenia sądu opiekuńczego. 

§ 2. Gotówka pozostającego pod opieką, jeżeli nie jest 
potrzebna do zaspokajania jego uzasadnionych potrzeb, po
winna być zlożona ' przez opiekuna . w instytucji bankowej. 
Opiekun może podejmować ulokowaną gotówkę tylko za 
zezwoleniem sądu opiekunczego. 

Art. 162. § 1. Opiekun sprawuje opiek~ ... bezpłatnie. 

§ 2. Jeżeli z opieką związany jest zarząd majątkiem 
wymagający znacznego nakładu pracy, sąd opiekuńczy mo
że na żądanie opiekuna przyznać mu stosowńe wynagrodze
nie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu usta
nia opieki lub zwolnienia go od niej. 

Art. 163. § 1. Opiekun może żądać od pozostającego 

pod opieką zwrotu nakładów i wydatków związanych ze 
sprawow'aniem opieki. Do roszczeń z tego tytułu stosuje się 
odpowiednio przepisy o zleceniu. 

§ 2. Roszczenia 'powyższe przedawniają . ·się z upływem 
lat trzech od. ustania .0.piekL)ub zw,olnienia , opiekuna. 

Art. 164. Roszczenie osoby pozostającej pod opieką o na~ 
prawienie szkody wyrządzonej nienależytym spra'wowaniem 
opieki przedawnia się z upływem lat trzech od ustania opie
ki lub zwolnienia opiekuna. 

R o z d z i ał III. 

Nadzór nad sprawowaniem opieki. 

Art. 165. § 1. Sąd opiekuńczy wykonywa nadzór nad 
sprawowaniem opieki, zaznajamiając się bieżąco z działal

nością opiekuna oraz udzielając mu wska ~ówek i poleceń; 

przy wykonywaniu tego nadzoru sąd opiekuńczy może ko
rzystać z pomocy społecznego organu pomocniczego w spra
wach opiekuńczych. 

§ 2. Sąd opiekuńczy może żądać od, opiekuna wyjaśnień 
we wszelkich sprawach należących do zakresu opieki oraz 
przedstawiania dokumentów związanych z jej sprawowaniem . 

Art. 166. § 1. Opiekun obowiązany jest, w terminach 
oznaczonych przez sąd opiekuóczy, nie rzadziej niż co roku, 
s~ładać temu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozo
stającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego mająt-
kiem: / . 

§ 2. Jeżeli dochody z majątku nie przekraczają prawdo
podóbnych kosztów utrzymania i wychowania pozostającego 
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pod opieką, sąd opiekullczy może zwolnić opiekuna od przed
Stawiania szczegółowych rachunków z ' zarządu; w wypadku 
takim opiekun składa ty lko ogólne sprawozda nie o zarzą-
dzie majątkiem. . 

Art. 161. § 1. Sąd opiekuńczy bada sprawozdania ira" 
chunki opiekuna pod względem rzeczowym i rachunkowym, 
zarządza vi razie potrze by ich' sprostowanie i u zupełnienie 

. oraz orzeka, czy i w jakim :zakresie ' rachunki zatwier~jza. 

§ 2. Zatwierdzenie rachunku pq:ez sąd opiekuńczy nia 
wyłączaodpowiedzia lnośti opiekuna za' szkodę wyrządzoną 
nienależy tym sprawow,ańiem zarządu majątkiem. 

Art. t68. J eieli opiekun, nie sprawuJe' 'nale,życie opieki, 
sąd opiekuńczy' wyda odpowiednie zarządzenia . . 

R o z d z i a I IV. 

Zwolnienie opiekuna i ust.anie opieki. 

Art. 169. § l. Z ważnych powodów S'ądopiekuńczy mo
że na żądanie opiek una zwolnić go z opieki. 

. § 2. Sąd opiekuńczy zwolni opiekuna, jeże li · z powodu 
przeszkód faktycznych lub 'pra wn ych opiekun' jest niezclo l
ny do sprawowan'la opieki albo dopuszcza się czynów lub za
niedbaJl,któr:e naruszają dobro . pozostającego pod opieką : 

§ 3. Jeże li sąd opiekuńczy nie postanowi! inaczej , opie 
kun obowiązany jest prowadzić nadal pilne s.prawy związa 

ne z opieką a ż do czasu jej objęcia przez nowego opiekuna. 

Art. 170. Gd y małoletni osiągnie pe,łnoletność albo gdy 
przywrócona zoslanfe nad . nim władza rodzicielska, opieka 
ustaje z mocy prawa. 

Art. 111. Jeże li w chwili ustania' opie:.;:i zachodzi przesz
kO.da do n~tychmiastowe9.o ' przejęcia zarząd,u ma-jąt,kiem przez 
osobę , która pozostawala pod opieką, albo', pn,ez jej ,przed
stawiciela ustawówego lub spadkobierców, opi e-kun obowią
zany jest nadal prowadzić pilne sprawy związane ,z zarzą

dem majątku, 'chyba że sąd opiekUllczy postanO'wi ina·cze j. 

Art. 112. § 1. W razie zwolnienia opiekuna lub ustan ia 
opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciąCJu trzech ' mie
sięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. 

§ 2. Do rachunku końcowego stosuje się odpowiednio 
przepisy o .rachunku 'rocznym. 

Art. 113. Sąd opiekuńćzy może zwolnić opiekuna od 
obowiązku składania rachunku koilcowego. 

Art. 114. Niez\vłocznie po -swym zwolnieniu lub p'o usta
niu opieki opiekun obowiązany jes t ocldai; osobie, która po
zostawała pod opieką, albo jej przedstawicielowi ustaw0\'le
mu lub spadkobiercom zarządzany przez 'siebie majątek : tej 
osoby. 

DZIAŁ II 

O'pleka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie. 

Art. 175. Do opieki nad ubezwłasnowolnionym , calkowi
cie ' stosuje się odpowiednio przepisy o .opiece nad malolet
nim z zachowaniem przepis,ów poniższych. 

, Art. 176. Jeże li wzgląd na dobro ,pozostającego pod opie
~ą nie stoi temu na przeszkodzie, opiekunem ubezwlasno.wol-

nionego c'alk'owicie powinien być ustanowiony przede wszyst
kim jego małżenek, a w braku tegoż - jego ojciec lul> matka. 

Art. 111. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicia 
ustaje z mocy prawa w razie uchylenia ubei,wlasnowolnien ia 
lub zmiany ubezwłasnowolnienia calkowitego na częściowe. 

DZIAŁ III 

Kuratela. 

Art. 118. § L , Kuratora , ustanawia się w wypadkach w 
u$tąwie przewidzi~nych. 

§ 2. W zakresie nie uregulowanym przez przepisy, które 
przewidują ustanowienie kuratora, stosuje się ' odpowiednio 

- do kurateli przepisy o opiece z zach.owaniem przep~sów po
niższych. 

Art. 119. § 1. Organ państwowy, który ustanowił kura
tora, przyzna mu na jego żądanie stosowne wynagrodzenia 
za sprawowanie kurateli. Wynagrodze nie pokr.ywa się z ma
jątku osoby, dla której kurator jest ustanowiony" a ' jeżeJl 
osoba ta nie ma majątku, wynagrodzenie pokrywa ten, na 
czy je żądanie kura lor został ustanowiony. 

§ 2. 'Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeże li nakład pra
cy kllratora jest nieznaqny, a 'sprawowanie kurateli czynI 
zadość zasadom współżycia społecznego. 

Art. 180. § 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie prze
widzianych, organ państwowy, który ustanowił kuratora, 
uchy li kuratelę, . gdy odpadnie jej cel. 

§ 2. Jeże li kurator został ustanowiony do' załatwienia 
poszczególnej sgrawy, kuratela ustaje z chwilą ukoilczenia 
te j sprawy. 

Art. 181. § 1. Kurator osoby ubezwłasnowolnionej cz~
ściowo jest powołany do jej reprezentowania' i do zarządu 
je j majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak posta-
ngwi. 

§ 2. W razie uchyle nia ubezwłasnowolnienia kuratela 
ustaje z mocy prawa. 

Art. 182. Dla dziecka poczęteg o, lecz jeszcze nie urodzo
necJo, ustanawia się kuratora, jeżeli jest to potrzebne do 
strzeżenia przyszłych praw dziecka. Kuratela, ustaje z chwilą 
urodzenia się dziecka. 

Art. 183. § 1. -Osoba tlłomna może żądać ustanowienia 
kuratora, j eże li potrzebuje pomocy . do prowadzenia wsze lkich 
spraw albo spraw okre,:; l'onego rodzaju. Zakres obowią~ków 
i uprawnień kuratora okl'eśla sąd opiekuńczy. 

§ 2. Kuratelę uchyla się na. żądanie osoby ułomnej, dla.. 
której była ustanowiona. 

Art. 184. § 1. Dla ochrony praw osoby, która z powodu 
nieobecności nie może prowadzić swoich spraw, a nie ma 
pełnomocnika, ustąpawia się kuratora. To samo dotyczy wy
padku" gdy pełnomocnik nieobecnego nie może wykonywać 
swoich czynności albo gdy je' wykonywa nienależycie. 

§ 2. Kurator powinien przede wszystkim postarać sitt 
o ustalenie miejsca pobytu osoby nieobecnej i zawiadomić 

ją o stanie jej spraw. 
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