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DEKRETY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

/>oz.: 26 - z d nia 7 października l!~U r. o uprawnienia.eh konsul<,w R.P. w sprawach spadkowych 

Po:. : 27 - z dnia 15 plWhiernika 1943 r. o :,:;n,ial\il' dekret1,1 Prmydenta. Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1937 r. 
o znakach wojska i marynarki wojennej . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

Puz. : zę - Spraw Zagranicznych z dnia 19 pa.idziernika 1943 r. w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwo.9Ci o 
~downictwie niespornym, wykonywanym pn.ez korumlów w sprawac,h spadkowych ... 

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

Poz. : 29 -- z dnia 21 paidzierniJca 1943 r. o sprostowaniu błędu w roz.porz~zeniu Rady Ministrów z dnia 21 wneśnia. 
t943 r . o zmianie t.abeli sl.3.no~isk dla władz, un.ędów, zakładów i instytucyj państwowych ... . .. 
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DEKRET PREZYDENTA RiECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 7 PAźDZIERNIKA 1943 R. 

o uprawnieniach konsulów R.P. w sprawach spadkowycn. 

str. 93 

str. 95 

str. 95 

str. 96 

Na podstawie art. 79 ust (2) ustawy konstytucyj
nej stanowię co następuje : 

spadkowego, a. wszyscy lub niektórzy spadkobiercy 
są niewiadomi , nieznani z miejsca pobytu lub nieobe
cni i niereprezentowani przez pełnomocnika. 

I. 
Konsulowie jako kuratorowie spadku. 

Art. 1. 

( 1) Konsulowie imiennie upoważnieni przez Mini
stra. Spraw Zagranicznych w porozumieniu z 
Ministrem Sprawiedliwości są z urzędu - o ile prawo 
kraju urzędowania nie stoi temu na przeszkodzie -
kuratorami spadków po obywatelach polskich, 
którzy zmarli w ich okręgu konsularnym lub pozo
stawili w tym okręgu całośó lub część majątku 

(2) W przypadkach, w których ustawy wymaga.ją 
zatwierdzenia. działań kura.tora przez instytucje 
nadzorcze, za.twierdzenie to w ramach uprawnień 
konsula ja.ko kura.tora, wynikających z niniejszego 
dekretu, nie jest potrzebne. 

Art. 2. 
Konsul zarządza.ją.cy :,padk1em w charakterze 

kura.tora: 

a) zbiera i przechowuje mają.tek spadkowy, oraz 
sporządza spis inwentarza majątku spadko-
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' wego; spis ten ma takie samo znaczenie, jak 
gdyby był sporządzony przez notariusza, 
komornika lub~; 

'·b) wykonywa prawa spadku i dochodzi ich , jak 
też odpowiada na powództwa, skierowa.ne do 
spadku; 

c) kwituje z odbioru przedmiotów i naleiności 
spadkowych ze skutkiem zwalniającym dłuż 
nika; 

d) moie podnosić i lokować kapitały; 
e) może. sprzedawać za. gotówkę .r.u c;homoścl 

spadkowe., ulegające zepsuciu lub zniszczen iu 
a·lbo których przechowanie QyłoQy l{o&ztowne 
lub wyjątkowo trudne; inne ruchomości może 
sprzedawać tylko wtedy, gdy jest to niezbęd n e. 
dla zaspokojenia wierzycieli. Sprzedaż po
winna. się odbywać w miarę mO'.Gnośc i w drodze 
licyt,acji , a przynajmniej przy zachowaniu 
jawności i po uprzednim komisyjnym osza-
cowaniu spnedawa.nych przedmiotów; . 

f ) może spłacać niewą.tpliwe. długi spadkodawcy 
. . do wysokości masy spadkowej, spłacając prie

<lę w~zystki lXI długi kon.ystające z pierwszeń
stwa. zaspokojenia wedl.ug praw kraju , w 
którym spadek się znajduje; w razie zgłoszenia. 
,llugów oczywiście. pr:Zt>k~z~jących wartość 
spadku , odsyła wierzycieli na drogę postę
powania s~owego; 

g) 1noż.e z,awierać ugody w postępowaniu sądowym 
i pozasądowym ; · 

h) moż.e udzielać pełnomocnictw i prokur. 

Art. :3. 
W razie zgłoszenia się spadkobierców, konsul wy

daje im spadek i składa obrachunek z za1·ządu ma
jątkiem spadkowym; jeżeli zgla.'>7,aj,~ się tylko nie
którzy ze spadkobierców, a inni są nieobecni, może 
wyda<: cały spadek lub odpowiednią je.go · częś6 
do wspól'posiadania we wspólnocie spadkowE>j : 

a) dzieciom spadkodawcy, 

b) pozostałemu pny życiu m11łfonkowi, 
c} rodzicom lub rodzeństwu l)('zpotomnie- 7.mar

lego, 
d) osobom, sprawttją.cym pieczę nad nieletnimi 

spadkobiercami powyższych kategorii. 

Art. 4 . 
I . 

,. (l) Konsul. moie wypłacać lub wydawać zapisy 
testamentowe Ol-iobom uprawnionym : 

a) j eże. li testament odpowiAfJa co <lo swej formy i 
treści przepisom prawa właściwego, a jego 

. ważność nie wzbudza wątpliwości , 

b) jeżeli llHYi.na ustalić, ie testator rozpon,ądzil 
tylko t-aką częścią spadku, ja k~ w myśJ 
wla.4civ,:ego prawa polski ego mógł rozporzą.d1,i ć. 
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2) Jeżeli niektórzy spadkobiercy są obecni. konsul 
moie wydać zapis jedynie po uzyskaniu jch zgody. 

Art. 5. 

Koszty kurateli obciążają spadek i korzystają. z 
pierwszeństwa zaspokojenia bezpośrednio po długach 
upr-t.ywilejowa nych, według prawa kraju urzędo
w~nia. 

II. 
Konsulowie jako ustawowi przedsbwiciele nie

obecnych obywateli polskich. 

Art. 6. 

W przypadkach, gdy kuratela f-padku po oby
watelu po lskim nie na.leży do konsula polskiego, jako 
też gdy otwiera się spadek po ·obywatelu obcym , 
konsul j~t ustawowym przedstawicielem obywateli 
polskich. powołanych do dziedziczenia , alboniających 
do spadku roszczenia w charakterze zapisobiorców 
lub wierzycieli;· je-.Geli ci obywatele są niewiadomi, 
nieztu\ni z miej~oa pobytu a lbo. nieobecni i niere
prezentowani pr7.t\Z pełnomocnika. 

Art. 7. 

. . I ) ,Jako usta.wowy przedstawiciel obywateli pol
skich , konsul jest obowiązany do działania z korzy
~cią i zgodnie z domniemauą wolą osób intereso
wanych i doklada.nia. w prowAfJzeniu spraw naleivtej 
staranności. · · • 

Z). KonRul powinien w mhnę możności zawiadomić 
osoby intc,resown.ne o objęciu przedstawicielstwa i 
oczekiwać ich zleceń, mając jednakie obowiązek 
sprawę prowadzi(:, dopóki osoba interesowana nie 
będzie mogla jej objąć, a z czynności swych zdać 
rachunek. 

3) Wszelkie wydatki poniesione w interesie o.:1ób 
inroresowanych obciąża.ją te osoby i· korzystają z 
p.ierwszeńRtwa zasifokbjenia bezpośrednio po dhigach 
upr-1..ywi lejowanych, we.dług prawa kraj11 uu.ędo-
wania.. · ' t , · 

Art. 8. 

,foko ustawowy przedstawiciel, konsul obowią.zany 
jest spowodowa<': sporzą<lzel_"lie spisu inwent.arza 
ma.ją.tkh 1,padkowego oraz · wydany mu majątek 
spadkowy należycie zabezpieczyć i przechować · 
docho<lzić praw spadkobierców; może sprzedawać 
n1chomości :-.padkowe z zachowaniem przepisów, 
obowiązujących go ja.ko kuratora. spadku . po oby
wa.~lu. polskim . 

I I I. 

PrzepiRy końcowe·. 

Art. O. 
Dekret' nimeJszy obowiązuje na cza..-; trwania 

· · wyjątko:wch okoJiczności, wywołanych wojną i traci 
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moc obowiązującą, w terminie określon.vm pl"l;ez 
rozporządzenie Rady Ministrów. 

Art. 10. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Mini
strom Spraw Zagranicznych i Sprawiedliwości. 

Art. l l. 

Dekret niniejszy wchodzi w iyde z dniem oglo· 
szema. 
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Równocześnie zawiesza się działanie § 7 art. 18 
ustawy z dnia l l listopada l 924 r. · o organizacji 
konsulatów i o czynno:łciach kornrnlów (Dz.U.RP. 
Nr. l03, poz. 944). 

Prezydent Rzeczypospolitej : Wł. Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : St. Mikołajczyk 

Minister Spraw Zagranicznych : Tadeusz Romer 

Minister Sprawie_dliwości : W. Kornamiclci 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 15 PAZDZIERNIKA 194;3 R. 

o zmJanle dekretu Pretydenta RteoiypospollteJ i dnia 24 listopada 1937 r. o tnakaoh wojska i marynarki wojennej . 

Na podstawie ar-t. G:J ust. l) u$t,awy kon~tytucyjnej 
stanowię co na.stępuje : · 

Art. l . 

W art. LO pkt. 3 dekretu Prezydenta. Rzeczypo· 
spolitej z dnia 24 listopada 1937 r. o znakach wojska. 
i marynarki wojennej (Dz.U .R.P. z. l 9:{8 r. Nr. 5, 
poz. 32) pl"UKl słowem : " Honor " doda.je się słowo 
" Bóg." 

Art. 2. 
Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Mini

strowi Obrony Narodowej. 
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Art. :3. 

Dekret. niniejszy wchodzi w i.vcie z dniem ogło
szenia.-

Prezydent Rzeczypospolitej : W l. Raczkiewicz 

1\-ezes Rady Ministrów : Rt. MikołaJczy"Jr. 

Minister Obrony Narodowej ; M. Kukieł Gen. Dyw. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 

:I. DNIA 19 PAŹDZIERNIKA 194:J R. 

w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o sądownlotwie niespornym, wykonywanym przez 
konsulów w sprawach spadkowych. 

Na podstawie art. JS pkt. 6 ustawy z dnia 
l l listopada l 924 o organizacji konsulatów i o 
czynnościach konsulów (Dz.U.RP. Nr. 103, poz. 944) 
zar.tądzam co następuje : 

§ l. 

Konsulowie, imiennie do tego upoważnieni przez 
.Ministra Spraw Zagranicznych w porozumieniu z 

Ministrem Sprawiedliwości, mogl;\ w stosunku do 
spadków po obywatelach polskich, o ile nie są ich 
kuratorami, ani nie reprezentują. nieobecnych spad
kobierców, lub zapisobiorców, wykonywać nastę
pują.ce czynności sądownictwa niespornego : 

a) przyjmować oświadczenia o pl"l;yjęciu spadku 
bezwarunkowym lub z dobrodziejstwem in
wentarza oraz o zrzeczeniu się spadku ; 


