
DZIENNIK UST A W 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Londyn, dnia 28 września 1940 r. Nr 13 

Część I 

DEKRETY PREZYDENTA RZEOZ\7:POSPOLITEJ': 

Poz.: 35 - z dnia 20 sierpnia 1940 r . o zastępc,;ych dokum.enta-Oh j adnotacjsch st.anu cywilnego 

Poz.: 36 - z dnia 4- Wl'ZeŚuia. 1940 r. o zapnestaniu pobierania opiat, stemplowych i sądowych w sprawa.eh 

dotyczących polskich statków handlowych morskich 

Poz.; 37 - z dnia n wncśnia. 19.00 r. o utwotteniu urzędu Ministra Informacji i Dokumenta.cji 

Poz.: 38 - z dnia 11 września Hl40 r. o wprowadz.eniu nazwy „Minister Pracy i Opieki Społecznej" oraz 
,,Mini.,:;t.erst,wo Pracy i Opieki Społecznej' 

ROZPORZĄDZENTA MINlSTRÓW: 

Poz.: 30 - Przcmy,,fo i Handlu z dnia 26 sierpnia 194.0 r. wydane w porozumieniu z Minist1'6m Spraw 

Wojskowych o kwaiifiltacjach o6oerów w polskiej maryna.i-ee handlowej .. 

Poz. : 40 - Sprawiedliwości z dnia 28 Wl'Z<lśnia 1940 r. wydane w pororumienhl z Mini11tl'ami Spraw Za.granicz. 

nych i Skarbu o oplata.eh za wy.rt,a.wianie UlSl;ępc'loycb dokumentów i dokonywanie u.stępozych 

adnotacji sta.nu cywilnego 
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DEKRET PREZVDENTA RZEozyposPOLITEJ 

Z DNIA 20 SIERPNIA I 04.0 R. 

o zastępczych dokumentach i adnotacjach stanu cywilnego. 

str. 51 

str. 52 

str. 53 

str. 53 

st.r. 54 

str. 55 

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

mentu. W przypadku dowodu ze świa.dków koniecz
ne jest zez.na.nie co najmniej dwóch wiarogodnych 
osób. 

Art. I. 

W czasie trwania wyją.tkowych okoliczności 
wywołanych wojną, mogą być w razie rzeczy,.,vistej 
potrzeby wydawane zastępcze dokumenty st,anu 
cywilnego, za,ruiast wypisów z kaią.g atMu cywilnego, 
majdających się na okupowanym obszarze Państwa. 

Art. 2. 

(1) Dokumenty wymienione w artykule poprze
dzającym wydaje na wniosek strony Minister Spra
wiedliwości. 

(2) Strona ma obowh,zek udowodnienia praw
dziwości danych potrzebnych do wystawienia doku-

Art. 3. 

(1) Urzędami ·vowołanymi do przyjmowa.nia 
wniosków o wyda.n.ie dokumentów, wymienionych w 
art. I, ora.z <lo JJrZ.t:}J1'0wadzt:oia. ·&a.oua,.rom.t.11ych 
dowodów są. u.rzędy konsularne R.P. i wydzia.ly 
konsularne w p1,zedstawicielstwach dyplomatycznych 
R.P. 

(2) Swiadków p~esłuchiwa6 może tylko kierownik 
urzędu konsularnego, inny zaś urzędnik tylko 
wówczas, gdy otrzyma imienne upoważnienie Ministra 
Spraw Zagranicznych udzielone w porozumieniu 
z Ministrem Sprawiedliwości. 
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(3) Swiadków należy przed pr„..esluchaniem uprze
dzić o odpowiedzialności z art. 140 Kodeksu Karnego 
i wzmiankę o tym umieścić w protokóle pn.esluchania, 
który podpisują strona, świadkowie ora.2. spisująoy 
protokół. 

{4) Po przeprowadzeniu dowodów akta iosta.ną 
pI7..edstawione Ministrowi Sprawiedliwości do decyz.ji. 

Art.. 4 . 

Osohy zamieszkałe w siedzibie rzą.<lu polskiego 
mogą składać wnioski o wydanie dokumentów 
wymienionych w art. 1 równie.i w Ministerstwie 
Sprawiedliwości , które wówcza..:; samo przcprowa.dza 
dowody z zachow(l..niem przepisu w:;t. (3) al'tykulu 
poprzedzaj ą.cego. 

Art. i'.i. 

W razie ujawnienia, ie twierdzenia i przedstawione 
dowody, na których pocl<,tawie został wystawiony 
zastępczy dokument stanu cywilnego, s~ niezgodne 
z prawdziwym stanem rzeczy, Minister Sprawiedli
wości uchyli swą. decyzję, unieważni dokument i 
ogłosi o tym w części drugiej Dziennika Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 6. 
Po zwolnieniu obszaru Państwa spod okupacji 

Ministerstwo Sprawiedliwości prześle odpis wystawio
nego dokumentu do właściwych ksiąg stanu 
cywilnego. 

Art. 7. 

( 1) J eieli w z w iązk u z rozwiązaniem małżeństwa, 
zmianą nazwiska, przysposobieniem, uznaniem ślub
ności Juh w innych przypadkach prawo przewi.cluje 
konieczność lub możliwość dokonania adnotacji w 
aktach stanu cywilnego, a właściwe księgi znajdnją. 
się na okupowanym obszarze Państwa, adnotacja 
może być dokonana zastępczo w aktach Ministerstwa. 
Sprawiedliwości . 

( 2) Jeżeli podstawą. adnotacji jest orzeczenie 
sądowe lub decyzja władzy administracyjnej, ad
notacja może nastąpić dopiero po stwierdzeniu, ie 
podstawa ta jest prawomocna. 
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Art. 8. 

Po zwolnieni.n obszaru Państwa spod okupacji 
Ministerstwo Sprawiedliwości prześle odpis adnotacji 
do właściwych akt stanu cywilnego celem dokonania 
w nich odpowiedniej wzmianki. 

Art. 9. 

(1) Wysokość opłat za wystawienie zastępczych 
dokumentów stanu cywilnego i dokonywanie za,'>tęp
czych adnotacji stanu cywilnego określi rozporz<ł,· 
dzenie Ministra Sprawiedliwości wydane w porozu 
mieniu z Ministrami Spraw Zagraniczn_vch i Skarbu. 

(2) Osoby niezamożne będą korzystały z całkowi
tego lub częściowego zwolnienia od opiat. 

Art. 10. 

Dekret niniejszy traci moc obowią,zującą. w odnie
sieniu do ca.lego Państwa lub jego poszczególnych 
części w terminach usta.lanych przez rozporządzenia 
Ra.dy Ministrów . 

Art. 11. 

Wykona.nie dekretu niniejszego porucza. się Mi
nistrowi Sprawiedliwości w porowmieniu z Mi
nistrami Spraw Za.gra.nici.nych i Skarbu. 

Art. 12. 

Dekret niniej zy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia.. 

P rezydent Rzecz.ypospolitej : 
W lady8law Raczkiewicz 

Preze Rady Ministrów: Sikorski 

Minister Sprawiedliwości: dr Marian Seyda 

Minister Spraw Zagranicznych : AU{!ust Zaleski 

Minister Ska.rou : Henryk Stra11burger 

DEKRET PREZY"DENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 4 WRZEŚNIA 1040 r. 

o za.przestaniu pobierania opłat stemplowych i sądowych w sprawach dotyczących polskich statków handlowych morskich. 

Na podstawie a.rt. '7!} UlSt. (2) ustawy koJ1sty 
tucyjnei stanowię co na.stępuje : 

Art. 1. 

W czasie trwania. wyjątkowych okol iczności 
wywołanych wojną. nie pobiera się : 

1) opłat stemplowych od pism stwierd1.,ają.cych 
czynności prawne dotyczące polskich statków 
handlowych morskich, 

2) opłat sądowych za wpisy do rejestru polskich 
statków handlowych morskich, za wydawanie 
certyfikatów okrętowych i za wpisy wzmianek 
w certyfikatach okrętowych. 

Art. 2. 
Zamiast opiat wymienionych w art . 1 niniejszego 

dekretu pobiera się następują.ce opiaty : 
1) za wpis statku cło rejestru polskich statków 


