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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

Z DNIA 28 WRZEŚNIA 1940 R. 

wydane w porozamienill z Ministrami Spraw Zagranicznych i Skarbu o opłatach za WYStawianie zastf)pczych dokumentów 
i dokonywanie zastępczych adnotacji stanu cywilnego. 

§ 2. Na podstawie art. 9 dekretu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 20 sierpnia 1940 r . o zastępczych 
dokumentach i adnotacjach stanu cywilnego (Dz. 
U. Nr 13, poz. 35) za.rzą,dzam co na.stępuje: 

§ 1. 

W przypadkach zasługujących na szczególne 
uwzględnienie Minister Sprawiedliwości może obniżyć 
najniższą stawkę opłaty określonej w ust. 1 paragrafu 
poprzedzającego, a takie zwolnić całkowicie od 
opłaty. 

§ 3. 
Opłatę za wystawienie zastępczego dokumentu 

sta.nu cywilnego lub dokonanie zastępczej adnotacji 
ustala. się w wysokości od I do 5 funtów angielskich. 

Określenie wysokości opla.ty w ka.idym posz
czególnym przypadku należy do Ministra Sprawie
dliwości. Przy okre 'leniu wysokości opla.ty bierze 
się pod uwagę rodzaj czynności oraz st.a.n ma.jątkowy 
strony. 

Kwoty otrzymane tytułem opłat przewidzianych 
w§ 1 ust. I przelewa się do Ska.rbu Państwa.. 

§ 4. 

Opłatę uiszcza się po wydaniu decyiji uwzględnia.
j~j wniosek strony. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z 
dniem ogłoszenia.. 

Minister Sprawiedliwości: dr Marian Seyda 

Część II 

DZIAŁ URZĘDOWY 

Za.rzl;\dzenie Prezydenta. Rzeczypospolitej z dnia 6 czerwca 1940 r . o upowe.inieniu Na.ozeln.ego Wodza. 
do stosowania w czasie wojny prawa laski 

Usts.nowienie Kuratora dla. zastępowania oraz obrony praw i interesów twóroów oraz innych osób, 
którym służą prawa autorskie 

DZIAŁ NIEURZĘDOWY 

Wezwanie Ministerstwa Sprawiedliwości skierowane do prawników polskich przebywających 7-&granice, 

Prz.eroówien.ie Prezydenta R. P . Władysława Raczkiewicza wygłoszone w jednym z obozów polskich 
w Szkocji dnia 1 września b. r. 

Rozkaz Naozelnego Wodza do polskich wojsk lą.dowych, sił powietrznych i marynarki wojennej 

DZIAŁ URZtDOWY 
ZARZ4DZENIE PREZ'YDENTA RZEOzypQSPOLITEJ 

Z DNIA 6 CZERWCA 1940 R. 

o upoważnieniu Nacielnqo Wodia do stosowania w czasie wojny pra'R1l łuki. 

Na podstawie art. 553 § I Kodeksu Wojskowego § 2. 

st.r. 56 

atr . 56 

str. 56 

str. 56 

str. 57 

Postępowania Karnego (Dz. U.R.P. z 1936 r. Nr. 75, 
poz. M7) zatzą.dzam : Zarzą,dzenie nini.ejsze wchodzi w życie z dnieru 

ogłoszenia.. 
§ l. 

Na czas wojny upowainiam Naczelnego Wod2.a. do 
da.rowywania i łagodzenia w drodz.e ław kar 
wymierzonych w postępowaniu wojennym i doraź
nym przez Są.dy Polowe i Morskie Sądy Wojenne. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 
Władysław Raczmewicz 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Spraw Wojskowych : Sikcrski 


