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Część I 

DEKRETY PREzyDENTA RZECZYPOSPOLITEJ' 

Poz. : 10 - z dnia 20 września. 1941 r. o ksii:gaoh stanu cywilfl.ego i akta.eh zgonu O$Ób zmarłych na. morzu 

Poz.: ll - z dnia. 20 września l04l r. o zmianie dekrt1tu J>rę~y<tenta Rieciypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. 
o powołaniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskięj 

Poz, ; J2 - z cłqi~ io ~r2,eśnia 1941 r. o zmianie rozporządzenia. Rady Obrony Państwa z dnia l l i;ierpnia. 1920 r. 
o ustanowieniu „Krzyża Walecznych" 

P<n. : 13 - z dnia 30 wreśnia. 1941 r. o sąd.a.eh morskioh 

ROZPORZĄDZENIE RADY MlNISTRóW 

Poz.: 14 - z dnia 26 września. 1941 r. o uchyleniu rozporządzenia Prezydenta. Rzeczypospolitej Polskiej z 
dnia. 17 czerwca. 1934 r. w $prawie osób zagrażających bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi 
publicznemu 

ROZPORZĄDZENIA .MlłUSTRóW 

Poz. : 15.- Przemysłu i Handlu z dnia 16 września 1941 r. wydane w porozumieniu z Ministrem 8praw 
Wojskowych o kwalifikacjach oficerów w polskiej marynarce handlowej 

Poz.: 16 - Spraw Za.gra.niemych z dnia 30 września 19(1 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Sprawiedli
wości i Skarbu o opla.ta.eh za wypisy z ksią.g stanu cywilnęgo osób zmarłych na. morzu 
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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 20 WRZEŚNIA 1941 R. 

o bięgaeh etanu cywilnego i aktach zgonu osób zmarłych na morzu. 

~tr. 27 

str. 29 

str. 30 

str. 30 

str. 34-

str. 35 

str. 36 

Na podstawie a.rt. 79 ust. (2) usta.wy konstytucyj
nej stanowię, co następuje : 

Art. L 

(1) W czasie trwania. wyjątkowych okoliczności, 
wywołanych wojną, prowa.dzi.6 będą. upowainione 
urzędy konsularne R.P. księgi stanu cywilnego osób 
z.marłych na morzu. 

(2) Minister Spraw Zagranicznych w porozumieniu 
z :Ministrem Sprawiedliwości upowaini kierow
ników urzędów konsularnych R.P. lub innych funk
cjona.ńuszów konsularnych do prowadzenia ksiąg 
stanu cywilnego. 

Art. 2. 

Do k..<;iąg stanu cywilnego, prowadzonych przez 
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urzędy konsularne, wciągane będą akty zgonu osób 
zmarłych na polskich statkach handlowych. 

Art. 3. 

Do ksiąg stanu cywilnego, prowadzonych przez 
urzędy konsularne, wciągane mogą być równie:i a.kt.y 
zgonu obywateli polfikich, z.marłych na statkach 
obcych. 

Art. 4. 

( l) W przypadku zgonu na. statku polskiej mary
Mrki handlowej kapitan ~t atku sporządzi akt z.gonu 
w obecności dwóch świadków. Akt podpisany 
winien być przez kapitana. i świadków. 

(2) Po przybyciu 8ta.tku do port.u ka.pjta.n prześle 
akt zgonu wla.ściw('mu urzędowi konsularnemu. 

(3) W razie zgonu ~oby przyna.leż.nej do Polskich 
Si ł Zl)rojnych, lub sił zbrojnych Państw Sprzymierzo
nych - kapitan statku prześle akt zgonu Szefowi 
Kierownictwa. Marynarki Wojennej. 

Art. 5. 

( l) W ciągnięcie do ksiąg stanu cywilnego aktu 
zgonu obywat ela. polskiego, zmarłego na statku 
obcym, nastą.pić może, jeżeli urz.ą.d konsularny RP. 
uzyska dokument sporządzony przez kapitana. statku, 
Rtwierdzający fakt zgonu na. podstawie zeznań 
conajmniej dwóch świadków. 

(2) Jeżeli akt wymieniony w ustępie poprzedza.
ją.cym dotycz.y osoby przynależnej do Polskich Sil 
Zbrojnych, urząd konsularny prześle akt Szefowi 
Kierownictwa Marynarki Woj0nnej . 

Art. 6. 

W akcie zgonu podane będ~ : imiona i nazwisko 
zmarłego, zawód, data i miejsce urodzenia, wyznanie, 
obywatel~two, miejsce, dzień i godzina zgonu, oraz 
imiona i nazwiska, wiek, zawód i zamieszkanie zezna
jących świadków\ w obecności których akt sporzą
dzono, oraz w miarę możności, imię i nazwisko 
pozostałego przy iyciu w1:1póbnałżonka, jeśli zmarły 
był w stanie małżeńskim, jak t<>ż imiona i nazwiska, 
zawód i miejsce zamieszkania rodzioów zmarłego. 
Dane te będą wcią,gnięte do księgi stanu cywilnego. 
Ponadto w akcie z.gonu wskazana będzie przyczyna 
śmierci, stwierdzona w miarę możności przez lekarza, 
wreszcie okoliczności śmierci. 

Art. 7. 

Urząd konsularny R.P. może zwracać się do 
władz., urz.ędów i osób prywatnych celem zebrania 
dodatkowych dowodów, stwierdzających zgon, lub 
celem uzyskania danych dotyczących zmarłego. 
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Art. 8. 

( 1) W przypadku uznania przez urząd konsularny, 
że uxtalenia stwierdzają.ce z.gon są niewystarczające 
lub ie wzbudzają, wątpliwości, urząd nie wciągnie 
aktu do ksiąg stanu cywilnego, o czym powiadomi 
Ministra. Sprawiedli woścj. 

(2) Ostateczna decyzja w tym wzgl"---dz.ie należy do 
Minifltra S-prawiedliwości i powzięta może być z 
urz.ędu lub na wniosek konsulatu albo osoby 
inter0sowanej. 

Art. 9. 

( l) W razie ujawnienia, ie twierdzenia lub przed
stawione dowody, na których podstawie był sporzą
dzony akt zgonu, ~ą. niezgodne z prawdziwym stanem 
rzeczy lub że w akcie zaf<zły omyłki, Minister Sprawie
dliwo8Ci z. \\rzędu lub na wniosek konsulatu albo 
osoby interoflowam•j, zarządzi sprostowanie aktu i 
oglofli o tym w części drugiej Dziennika Ustaw R.P. 

(2) Zarządzenie Mini~tra Sprawiedliwości o ~pro
stowaniu aktu złożone będzie do właściwej księgi 
stanu cywilnego celem spisania w niej protokoh1 
przyjęcia i uczynienia. o tym zarządzeniu wzmianki 
na brzegu akt u. 

(3) Zarządzenie będzie miało moc aż do czasu, gdy 
na. wniosek osób interesowanych zapadnie w przed
miocie sprostowania. n.kt.u orzeczenie właściwego 
sądu. 

Art. 10. 

(1) Urzędy konsularne R.P. zawiadamiać będą 
Ministra Sprawiedliwości o każdym akcie wciągnię
tym do k'iiąg E1tanu cywilnego, podając imiona, 
nazwisko zmarłego, datę i miejSC{' urodzenia, da.tę 
i miejsce zgonu oraz numer kolejny aktu. 

(2) Minister Sprawiedliwości prowadzić będzie na. 
tc>j podstawie rejestr o.c;ób zmarłych , których akty 
zgonu wciągnięty zostały do ksiąg stanu cywilnego, 
prowadzonych prwz urzędy konsularne R.P. 

(3) W re jestrze tym uwidocznion<' będą dane, 
zawarte w zawiadomieniu urzędu konsularnego. 

Art .. l l. 

( 1) Urzędy konsularne R. P. wydawać będą oso bom 
interesowanym wypisy z ksiąg stanu cywilnego. 

(2) Opłaty za wypisy ustalone będą rozporz~dze
niem Ministra Spraw Zagranicznych w porozumieniu 
z Ministrami : Sprawiedliwości i Skarbu. 

Art. 12. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza. się Mini
Rtrowi Spraw Zagranicznych w porozumieniu z. 
Ministrem Sprawiedliwości. 
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Art. 13. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej ; Władysław Raczkiewi,cz 
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Prezes Ra.dy Ministrów : Sikorski 

Kierownik Ministerstwa. Spraw Zagranicznych : 
E. Raczyński 

Minister Sprawiedliwości: Lieberman 

DEKRET PREZTilErrA RZECZYPOSPOLITE1 

Z DNIA 20 WRZEŚNIA l 94 I R. 

o zmianie dekretu Prezydęnta l\zęczypospQlitej z dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu Rady lfarodowej Rzeczypospolitej Polskiej. 

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

Art. 1. 

Po art. 12 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu Ra.dy Narodowej 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.RP. z 1940 r., 
Nr 8, poz. 22) zamieszcza się dwa nowe artykuły, ozna
czone jako 12a i 12b, następującej treści : 

„Art. 12a. Członek Rady, w razie jej rozwią.zania 
(art. 14), uzyskuje po conajmniej rocznym pełnieniu 
swych funkcyj, prawo do zaopatrzenia na cias 
trwania wyją.tkowych okoliczności, wywołanych 
wojną,. Wysokość zaopatrzenia oraz sposób i ter
miny jego wypłaty ustala Prezes Ra.dy Ministrów w 
porozumieniu z Ministrem Skarbu na wniosek Prze
wodniczącego Rady, a. jeżeli Ra.da jest rozwiązana -
na. wniosek Przewodniczą,cego rozwiązanej Rady". 

,,Art. 12b. Prawo do zaopatrzenia gaśnie : 

1) w przypadku ponownego mianowania upraw
nionego do zaopatrzenia. członkiem Rady, 

2) w przypadku otrzymania przez uprawni.onego 
do zaopatrzenia stanowiska lub zajęcia, 
wynagradzanego z funduszów państwowych, 
bądi powołania go do czynnej służby wojsko
wej, 

3) w przypadku stwierdzenia. prz.ez Prezesa Rady 
Ministrów, ie uprawniony do zaopatrzenia. 
uzyskał przez otrzyma.n.ie płatnego zajęcia. 
podjęcie pracy zawodowej lub w inny sposób, 
wystarcza.ją,ce środki utrzymania, 

4) po ustaniu mocy obowią.zują,cej niniejszego 
dekretu. 

Terminy, od których uprawniony do zaopatrzenia. 
tra.ci do niego prawo wskutek nastą.pienia. okolicz
ności, wymienionych w ustępie poprzedzają,cym, jak 
również terminy, od których prawo to odzyskuje 
wskutek ustania okoliczności, wymienionych w 
pkt. 1-3, określa. Prezes Ra.dy Ministrów w porozu
mieniu z Ministrem Skarbu. 

Art. 2. 

Wykona.nie dekretu niniejszego porucza się Preze
sowi Rady Ministrów. 

Art. 3. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłos·zo
nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Władysław Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : SikorBki 

Minister Sprawiedliwości: Li.eberman 
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DEKRET PREzyDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 20 WRZEŚNIA 1941 R. 

o zmianie rozporzą.dzenia Rady Obrony Państwa z dnia 11 sierpnia 1920 r. o asta.nowieniu „Krzyża Walecznych". 

Na podstawie a.rt. 70 ust. (2) ustawy konstytucyj
nej stanowię, co następuje : 

Art. 1. 

W rozporządzeniu Ra.dy Obrony Państwa z 
du.ia. 11 sierpnia 1920 r. o ustanoweniu „Krzyża. 
Walecznych" (Dz.U.RP. Nr 87, poz. 572) wprowa
dza się zmiany następują.ce : 

(1) po art. 2 umieszcza się przepis oznaczony ja.ko 
art. 2a w brzmieniu : 

„Krzyż Walecznych na.da.ny za. czyny męstwa. i 
odwagi, wykazane w wojnie, rozpoczętej dnia. l 
września 1939 r., nosi się na wstążce białej z amaranto
wymi wzdłuż jej brzegów prążkami, po lewej stronie 
Krzyża Walecznych, uzyskanego w bojach toczonych 
w latach 1918-19211' ; · 

(2) 1io nrt-. 3 umieszcza. się przepis oznaczony jako 
o.rt. 3a w brzmieniu : 
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„Krzyż Walecznych nadany za czyny męstwa i 
odwagi, wyka~ane w wojnie, rozpoczętej dnia 1 
września. 1939 r ., może być nada.ny czterokrotnie nie
zależnie od odznaczenia Krzyżem Walecznych za 
czyny męstwa i odwagi, wykazane w bojach, to
czonych w lata.eh 1918-1921". 

Art. 2. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Mini
strowi Spraw Wojskowych. 

Art. 3. 

Dekret ni..Qiejszy wchodzi w życie z dniem ogłosze~ 
nia.. 

Pręiyde.nt Rzęcin>ospolitej : Władysław Raczkiewicz. 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Spraw Wojskowych : Sikorski 

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ' 

Z DNIA 30 WRZEŚNIA 1941 R. 

o s~dacb morskich. 

Na podstawie art. 79 ust. (2) usta.wy konstytucyj
nej F;ta.nowię, co na.stępuje : 

Przepis Ogólny. 

Art. l. 

Ilekroć w dekrecie n iruejszym jest mowa. o „ustawie 
brytyjskiej" rozumie się przez to usta.wę o Są.da.eh 
Morskich państw sprzymierzonych „Allied Powers 
MR.ritime Courts, 1941. 4 and 5 Geo. 6. Ch . 21 ". 

U strój Sądów JJforskich. 

Art. 2. 

Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych na 

terytorium Zjednoczonego Królestwa w zakresie 
przewidzianym art. 2 i 15 ustawy brytyjski.ej wy
konywają: 

a) Sąd Morski i 

b) Odwoławczy Sąd Morski.. 

Art. 3. 

( l) Siedzibę Są.du Morskiego wyzna.ozy Minister 
Sprawiedliwości, 

(2) Sąd Odwoławczy Morski ma siedzibę w Londy
nie, 

(3) Roki Są.du Morskiego i Odwoławczego Sądu 
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Morskiego odbywać się mogą. poza ich siedzibą., w 
razie potrzeby także na polskich statkach morskich. 

Art. 4. 

Sąd Morski składa się z jednego sędziego, sędziów 
zapasowych oraz z ławników. Kierowmctwo Są.du 
Morslriego sprawuje sędzia Sądu Morskiego. 

Art. 5. 

Odwoławczy Sąd Morski składa się z przewodni
czą.cego, dwóch sędziów i sędziów zapasowych. 
Kierownictwo Odwoławczego Są.du Morskiego spra
wuje jego przewodniczą.cy. 

Art . 6. 

Ławnikom na rozprawie i podczas wyrokowania. 
przysługują uprawnienia sędziów zawodowych. 

Art. 7. 

Ławnikiem może być ten, kto posiada obywa.tol
stwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i 
obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, ukoń
czył 30 la.t życia i włada językiem polskim w słowie 
i piśmie. 

Art. 8. 

Ławnicy składają. przed przewodniczącym Odwo
ławczego Są.du Morskiego przysięgę, której brzmienie 
i formy składania określi rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości . 

Art. 9. 

(1) Ławnicy pełnią. swe obowiązki bezpłatnie, 
otrzymują atoli zwrot kosztów związanyoh z wykony
waniem swych funkcji. Szczegółowe prz.episy w tej 
sprawie wyda Minister Sprawiedliwości w porozumie
niu z 1\finistrem Skarbu. 

(2) Rozporzą.dzenie Ministra Sprawiedliwości o
kreśli odpowiedzialność dyscyplinarną. ławników. 

Art. 10. 

(1) Pronvodniczą.cego, sędziów Odwoławczego Sądu 
Morskiego, sędziego Są.du Morskiego oraz sędziów 
zapasowych dla każdego ze sądów mianuje Prezydent 
Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów przed
stawiony przez Ministra. Sprawiedliwości, z pośród 
osób posiadających kwalifikacje określone art. 82 i 
83 pra.wa. o ustroju są.dów powszechnych . 

(2) Osoby wymienione w ust. (1) mianuje 1,;ię na 
czas mocy obowią.zują.cej niniejszego dekretu. 

(3) Jeżeli osobą mianowaną na jedno ze stanowisk 
wymienionych w ust. poprzedzają.cym jest funk
cjonariusz państwowy, sędzia lub prokurator znajdu
jący się w dniu nominacji na bezpłatnym urlopie w 
myśl dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
20 października 1939 r. (Dz.U.R.P. Nr 100, poz. 
1001) z dnia 30 listopada. 1939 r. (Dz.U.R.P. Nr 101, 
poz. 1003) oraz z dnia 30listopada 1939 r. (Dz.U.R.P . 
Nr 101, poz. 1004)-po ustaniu stosunku służbowcg<> 
wynikającego z tej nominacji, przywrócony zostaje 
stosunek określony powyższymi dekretami . 

(4) Do osób wymienionych w ust. (1) stosuje się 
odpowiednio przepisy działu II prawa o ustroju 
sądów powszechnych z wyjątkiem przepisów, ograni
czających zasadę niezawisłości sądownictwa. 

(5) Minister Sprawiedliwości może zezwolić sędzie
mu zapasowemu na. zajęcie uboczne. 

Art. 11. 

W razie czasowej przeszkody w wykonywaniu 
funkcji sędziego, przewodniczący Odwoławczego 
Są.du Morskiego powołuje na czas trwania przeszkody 
zastępcę z pośród sędziów zapasowych. 

Art. 12. 

( 1) Minister Sprawiedliwości mianuje dla. Są.du 
Morskiego dwóch ławników oraz ich zastępców. 

(2) W razie czasowej przeszkody w wykonywaniu 
funkcji ławnik.a, funkcję tę przez cza.<i trwania 
przeszkody wykonywa za.stępca. 

Art. 13. 

Przy Sądzie Morskim czyn.ny jest prokurator Są.du 
Morskiego, przy Odwoławczym Sądzie Morskim 
prokurator Odwoławczego Są.du Morskiego. 

Art. 14. 

(1) Prokuratorów Są.du Morskiego i Odwoławczego 
Są.du Morskiego ora.z ich zastępców mianuje na czas 
mocy obowiązującej niniejszego dekretu Minister 
Sprawiedliwości z pośród osób pooia.da.ją,cych kwalifi
k acje określone w a.rt . 82 i 83 pra.wa. o ustroju sądów 
powszechnych . 

(2) Przepisy ust. (3) i (5) art. 10 stosuje się t.u 
odpowiednio. 

Art. 15. 

Do prokuratorów st osuje się odpowiednio przepisy 
działu VI prawa o ustroju są,dów powszechnych. 



Dziennik Ustaw Nr S - 32- Część I Poz. l3 

A.rt. 16. 

W razie czasowej przeszkody w wykonywaniu 
funkcji prokuratora, Minister Sprawiedliwości powo
h.tje na czas trwania przes~kody zastępcę prokuratora. 

Art. 17. 

Sędziowie za.pasowi i zastępcy prokuratorów nie 
pobierają. uposażenia. W razie powołania ich do 
pemienia funkcji s~dziego lub prokura.tora. otrzymują. 
diety oraz zwrot kosztów podróiy według stawek 
określonych przez Ministra Sprawiedliwości w porozu
mieniu z Ministrem Ska:rbu. 

Art. 18. 

(I) Przy Odwoławczym Sądzie Morskim, przy 
Są,d.zie Morskim oraz przy prokuraturze czynne s~ 
sekretariaty. · 

(2) Sekretariaty mog~ być wspólne dla obu 
kategorii są.dów i prokuratury. 

(3) Instrukcja Ministra Sprawiedliwości określi 
skład, ustrój i zakres działania sekretariatów. 

Art. 19. 

(1) Minister Sprawiedliwości powołuje dla obu 
sądów jednego lub więcej strażników s&<Iowych. 

(2) Strażnikom są.dowym służą uprawnienia prze
widziane w ustawie brytyjskiej . 

(3) Rozporządzenie Ministra. Sprawiedliwości 
o.kreśli obowiązki strażników sądowych . 

Wla.foiwo~ć sąd<no. 

Art. 20. 

Sąd Morski orzeka w składzie jednego sędziego w 
sprawach o wykroczenia, w sprawach o inne przestęp
st wa - w skłi\,d.zie jednego sędziego i d w6ch ła. wników. 

Art. 21. 

Odwoławczy Są.d Morski rozpoznaje środki odwo
ławcze (zażalenia, apelacje) od orzeczeń sądów 
morskich, w składzie przewodniczącego i dwóch 
sędziów. 

Art. 22. 

Sprawy o wykroczenia. podlegają. właściwości Są.du 
Morslóego bez względu na przepisy, przewidujące w 
tych sprawach właściwość władz administracyjnych . 

Przepisy prawa materialnego. 

Art. 23. 

(1) Karę śmierci zastępuje się karą. dożywotniego 
więzienia. 

(2) Najniiszy wymiar kary więzienia. wynosi jeden 
tydzień. 

(3) Najniższy wymiar kary aresztu za występek 
wynosi 1 dzieó. 

(4) W przypadka.eh wyją,tkowych, zasługujących 
na szczególne uwzględnienie, są.d zamiast kary 
więzienia lub aresztu moie wymierzyć grzywnę. 

(5) W przypadkach orzeczenia. kary grzywny 
przyjmuje się wartość jednego złotego za równą. 
dziesięciu pensom. 

(6) Przepisu art. 3 prawa o wykroczeniach nie 
stosuje się . 

Art. 24. 

(1) Do przestępstw należących do właściwości Są.du 
Morokiego, a dokonanych po dniu wejścia w życie 
niniejszego dekretu, nie stosuje się dekretu Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 21 lutego 1940 o 
wstrzymaniu i zawieszeniu biegu terminów (Dz. 
U.RP. Nr 4, poz. 9). 

(2) Bieg przeda.wnienia ścigania rozpoczyna się 
z chwil ą. przybycia statku do jednego z portów 
Zjednoczonego Królestwa. 

Art. 25. 

Orzeczenie Są.du brytyjskiego w przedmiocie 
o~ywatelstwa brytyjskiego wydane . na podstawie 
art. 9 ustawy brytyjskiej, obowią.zuje są.dy polskie. 

Art. 26, 

W przypadku gdy brytyjski S&cl Wyższy (High 
Court) uzna n.a podstawie ust. 2 art. 11 ustawy 
brytyjskiej, ie są.d polski, wydają.c wyrok, przekro
czył swe uprawnienia w rozu.mfoniu tego przepisu 
ustawy brytyjskiej, Odwoławczy S&cl Morski unie
ważni wyrok. 

Art. 27. 

(1) Kto ubliża powadze Są.du lub okazuje nieposłu
szeństwo zarządzeniom są.du w czasie przewodu 
są,dowego, ulega karze aresztu do 3 miesięcy lub 
grzywny do 3000 zł, albo obu tym karom łącznie. 

(2) Karę tę orzekają. Są.cl Morski i Odwoławczy Sąd 
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Morski., natychmiast po dokonaniu ta.kiego przestęp
stwa. bez przeprowadzenia. osobnego postępowania.. 

(3) Orzeczenie na.kła.da.ją.ce karę za. to pnestępstwo 
jest ostateczne. 

(4) Przepisów niniejszego artykułu nie stosuje się 
do obywateli brytyjskich. 

Pos~owanie. 

Art. 28. 

W postępowaniu pned S(\,dem Morskim i przed 
Odwoławczym Sądem Morskim obowją.zują. przepisy 
kodeksu postępowania karnego, jeżeli niniejszy 
dekret ora.z prupisy usta.wy brytyjskiej nie stanowią. 
inaczej. 

Art. 29. 

W postępowaniu przed Są.dem Morskim obowiązują. 
prz:episy o postępowaniu przed są.dem grodzkim, z 
na.stępującymi zmiana.mi : 

1) o dokonaniu przestępstwa. za.wis.da.mia. się 
prokura.tora. Są.du Morski.ego ; 

2) Prokurator Są.du Morskiego przeprowadza. w 
miarę potrzeby dochodzenia; 

3) Przepisu art. 293 k .p.k. nie stosuje się; 

4) Są.d Morski, przesyłając oska.rionemu a.kt 
oskarżenia , określa ter.min dla dokonania. czynności 
przewidzianej w art. 296 k.p.k. ; 

5) Przepisów art. 393 do 398 k.p.k. nie stosuje się
Stawiennictwo oskarżonego na rozprawę jest obowją.z. 
kowe. 

Art. 30. 

Stronom shtży prawo wnoszenia. za.żaleń od 
postanowień Sądu Morskiego lub Prokuratora. Są.du 
Morskiego oraz prawo zakładania apelacji od wyroku 
Sądu Morskiego do Odwoławczego Sądu Morsló.ego. 

Art. 31. 

W postępowaniu przed Odwoławczym Sądem 
Morskim stosuje się odpowiednio przepisy Ks. VIII 
rozdz. I i II k.p.k. 

Art. 32. 

Orzeczenia Odwoławczego Sądu Morslóego są. 
ostateczne. 

Art. 33. 

Prokurator oraz Sąd Morski i Odwoławczy Sąd 
Morski zwracają się w trybie przewidzianym w 
ustawie brytyjskiej do właściwego sądu brytyjskiego 
o wezwanie lub przymusowe sprowadzenie oskarż.o
nego i świadków oraz o nakazanie dostarczenia są.dowi 
pn.edmiotów mających znaczenie dowodów rzeczo
wych. 

Art. 34. 

W postępowa.ni u przed Są.dem Morskim powództwo 
cywilne jest niedopuszczalne. 

Art. 35. 

Obrońcą. przed Sądem Morskim i przed Odwoław
czym Sądem Morskim może być oprócz osób wymie
nionych w a.rt. 86 k.p.k. również adwokat brytyjski 
oraz przedstawiciel właściwego związku zawodowego. 

Art. 36. 

Zarzą.dzenie Ministra Sprawiedliwości w porozu
mieniu z Ministrem Skarbu unormuje sprawę kosztów 
podróży orłl,z diet dla świ.adk;ów, jak :również sprawę 
wynagrodzenia i kosztów podróży biegłych i tłuma
czy. 

Art. 37. 

(1) Wykona.nie orzeczeń są.dowych w przedmiocie 
pozbawienia wolności należy do właściwych władz 
brytyjskich i odbywa się zgodnie z pnepisami 
art. 8 ustawy brytyjsló.ej . 

(2) Kara wykona.na. według tych przepisów ma 
moc kary odbytej według ustawodawstwa polskiego. 

Art. 38. 

(1) Jeśli ska.za.ny jest zatrudniony w jednym z 
urzędów polskich albo polski.eh przedsiębiorstw 
żeg1ugowych lub rybołóstwa morskiego, prokura.tor 
zwraca się do danego urzędu bądź przedsiębiorstwa. 
o przymusowe ścią.gnięcie grzywny kosztów 
sądowych. 

(2) W innych przypadkach prokura.tor dochodzi 
orreczonej grzywny oraz kosztów sądowych przed 
sl\(iami brytyjskimi trybem pnewidzia.nym dla 
roszczeń prywatno-prawnych. 

Prupi8y przejściowe i końcowe. 

Art. 39. 

Dekret niniejszy obowi.ą.zu.je na. czas trwania· 
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wyją.tkowych okoliczności wywołanych wojUĄ i tra.ci 
moc obowiązującą w terminie określonym przez 
rozporzą.dzenie Rady Ministrów. 

Art. 40. 

Na.. cza.s mocy obowiąZ'Ującej niniejszego dekretu 
zawiesza się moc obowiązującą sprzecznych z nim 
przepisów prawnych. W szczególności za.wiesza się 
przepisy dotyczące rozpozna.wania. wykroczeń w 
drodze karno-administracyjnej przez Urząd MoI'llki 
w Gdyni, Urzą.d Morski w Gdańsku i Koll.Sulaty 
Rzeczypospolit ej w Zjednoczonym Królestwie. 

Art. 41. 

Upoważnia się Ministra. Sprawiedliwości aby w 
przypadku, gdy zajdą. warunki przewidziane w 
art. 14 ustawy brytyjskiej utworzył w drodze 
rozporządzenia są.dy morskie i odwoła.wcze są.dy 

14 

morskie n.a. właściwych obszarach oraz aby wprowa
dził w niniejszym dekrecie w zastosowaniu do tych 
są.dów odpowiednie unia.ny. 

Art. 42. 

Wykon.a.nie niniejszego dekretu porucza. się 1\1:ini.
strowi Sprawiedliwości. 

Art. 43. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : Władysław Raezkiewicz 

Prezes Rady Ministrów: Sikorski, 

l\'finister Sprawiedliwości : Lieberman 

ROZPORZĄDZENIE RADY MDrISTRóW 

Z DNIA 26 WRZEŚNIA 1941 R. 

o uchyleniu rozporządzenia Prezydenta Rzeceypospalitej Polskiej z dnia 17 czerwca 1934 r. w sprawie osób zagrażających 

bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi publicznemu. 

Ma.ją.o n.a uwadze , że rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 1934 r . 
(Dz.U.R.P . Nr 50, poz. 473) : 

naruszyło godność człowieka i podstawowe 
prawa obywatela; 

podeptało zasadę wolności myśli i sumienia, co 
było spneczne z duchem i wiekową tradycją 
Narodu Polskiego ; 

pogwa,lcilo zasadę niezawisłości są.dów, będącą, 
najistotniejszą. podstawą. państwa praworzą.dnego-

- na podstawie art. 6 rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 
1934 (Dz.U.RP. Nr 50, poz. 473), zarzą.d.za się, 
co następuje : 

Art. l. 

Uchyla się rozporządzenie Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 17 czerwca 1934 r. w sprawie osób 
zagraiają.cych bezpieczeństwu, spokojowi i porząd
kowi publicznemu (Dz.U.RP. Nr 50, poz. 473) . 

Art. 2. 

Po ustaniu wyją.tkowyoh okoliczności wywołanych 
wojną, osobna ustawa. określi w Odbudowanej 
Ojozyinie: 

I) zasady na. jakich osoby lub rodziny osób, które 
w wyniku zastosowania przepisów rozporzą.d.zenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia. 17 czerwca. 1934 
r. w sprawie osób zagrażających bezpieczeństwu, 
spokojowi i porządkowi publicznemu - utraciły 
życie czy też doznały trwałego uszczerbku na czci, 
zdrowiu lub mają.tku, uzyskają. prawo do odszkodo
wania; 

2) zasady odpowiedzialności osób, które nad
używając swej władzy urzędowej spowodowały lub 
przyczyniły się do spowodowania skutków opisanych 
w pkt. l w odniesieniu do osób tam wymienionych. 

Art. 3. 

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza. 
się Ministrom : Sprawiedliwości oraz Spraw Wewnę
trznych. 
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Art. 4. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z 
dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów 
i Mini.ster Spraw Wojskowych: Sikorski 

Minister Spraw Wewnętrznych : 
Stani,sWAll Mikołajczyk 

Kierownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych : 
E. Rae,zyński 
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Minister Sprawiedliwości: Lieberman 

Minister Skarbu: He:nryk Strasburger 

Minister Pracy i Opieki Społecznej : Jan Stańczyk 

Mini.ster Informacji i Dokumentacji : 

Stanisław Stroński 

Minister : Józef Haller 

Minister: Karol Popiel 

ROZPORZĄDZENIE MINIBTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

Z DNIA 15 WRZEŚNIA 1941 R. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o kwalifikacjach oficerów w polskiej marynarce handlowej. 

Na. podstawie art. 6 pkt. 10 i art. 7 rozpor-zą.dzenia. 
Prezydenta. Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada. 
1930 r. o bezpieczeństwie statków mors.kich 
(Dz.U.RP. Nr 80, poz. 632) zarzą.dza się, co nastę
puje: 

§1 

Ro2.porządrenie Ministra Pnemysłu i Handlu :z; 
dnia. 30 listopada 1931 r. o kwalifikacjach oficerów 
w polski.ej marynarce handlowej (Dz.U.RP. Nr 4 
z 1932 r. poz. 24), zmienione rozpol"Ządzeniem 
tegoi Ministra. z dnia 20 lutego 1935 r. (Dz. U. R.P. 
Nr 15, poz. 84) i rozporządzeniem tegoż Ministra. 
z dnia 26 sierpnia. 1940 r . (Dz.U.RP. Nr 13, poz. 39) 
zmienia się jak następuje 

1) W § 7 dodaje się ustęp następujący: 

c) oficerowie, posia.da.jący dyplomy aspirantów
poruczników żeglugi małej, mogą otrzymać 
dyplom porucznika żeglugi małej, po złożeniu 
egzaminu teoretycznego i praktycznego sto
sownie do programu usta.lonego przez Mi-

nistra. Przemysłu i Handlu bez potrzeby 
uzyskania. świadectwa dojrzałości liceum wz.gl. 
gimnazjum ka.id.ego typu. 

2) W§ 15 doda.je się ustęp następują.cy: 

c) oficerowie, posiadający dyplomy aspira.ntów
mecha.ników okrętowych ITI kl,1 mogą otrzy
ma6 dyplom mechanika. okrętowego III kl. 
po złożeniu egzaminu teoretyomego i p:ra.k
tycznego stosownie do programu ustalonego 
przez Ministra. Przemysłu i Handlu bez 
potrzeby uzyskania. świadectwa dojna.łości 
liceum wzgl, gimnazjum ka.idego typu, 

§ 2. 

RQzporząd.zenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia.. 

Minister Spraw Wojskowych: W'lo,dysław Sikorski 

1\finister Przemysłu. i Handlu : Henryk Strasburger 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 

Z DNIA 30 WRZEŚNIA 1041 R. 

wydane w Porozwn.ieniu 1: Ministrami Sprawiedliwości i Skarbu o o.Płatach za wypisy z ksiąg stanu CYWilnego osób zxnarłych 

na morzu. 

Na. podstawie art. 12 Dekretu Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia. 20 wn.eśnia. J 941 r. o księga.eh stanu 
cywilnego i akta.eh zgonu osób zmarłych na morzu 
(Dz.U.RP. Nr 6, poz. 10) zarzą.dza.m, co następuje: 

§ 1. 

Opłatę za wypis z ksi~ stanu cywilnego osób 
zmarłych na morzu, prowadzonych przez urzędy 
konsularne R.P., usta.la się w wysokości 5 shillingów 
od wypisu. 

§ 2. 

W przypadkD.ch za.sługujących na szczególne 
uwzględnienie kierownik urzędu konsula.mego może 

obniżyć opłatę określoną. w paragrafie poprze
dzającym lub od niej zwolnić. 

§ 3. 

Kwoty otrzymane tytułem opłat pruwidzianych 
w § l przelewa. się do Skarbu Państwa. 

§ 4. 

Rozponądzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Kierownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych : 
E. Raczyński 
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Część Il 

DZIAŁ NIEURZEDOWY 

USTAWA Z ROKU 1941 O SĄDACH MOR SKICH PAŃSTW SOJUSZNICZYCH 

(Allied Powers (Mariti..llle Courts) Bill) 

4 & ó Geo. 6. Ch. 21 

SPIS DZIALÓW 
Dział 

l. UtwOl""'4enie sojuszniczych ~ów Morskich w Zjednoczonym Królestwie 
2. Jurysdykcja Sądów Morskich .. 
3. Zastl'26ienia dla jurysdykcji Są.dów brytyjskich 
4 . Pnestępstwa dokonane przez obywateli brytyjskich 
5. Wszcz~ie postępowania przed Są.cłami Morskimi 
6. Przepisy co do przymusowego stawiennictwa świadków pned Są.da.mi Morskimi 
7. P rzepisy odnośnie u bliien.ia powadze Są.du 
8. Przytl"''-ymanie osób do dyspozycji S&dów Morskich i dochodzenie grzywien i snm uznanych za przepadłe 
9. Rozstnyganie w pnedrniocie obywatelstwa brytyjskiego 

10. Regulaminy 
l J. Ostateczność orzecu,ń Są.dów Morskich 
12. Ochrona aktów dokonanych w wykonywaniu jurysdykcji 
13. Wydatki Sądów Miejscowych 
14. Postanowienia co do ko lonii itd. 
15. Prawo Ministra Transportów Wojennych do wydania za.~ie., by niektóre statki były uwaiane 

za statki danego Państwa 
16. Postanowienia co do rozporz.ą.dze11 Królewskich (Orders in Council), za.rządzeń, regulaminów i przepisów 
17. Wykładnia 

18. Zastosowanie do Szkocj i 
l 9. Za.stosowanie do Pólnocnoj Irla.n.di i 
20. Tytuł ustawy, czas jej t rwania i obszar mocy o bowią,zują,cej 

DODATEK 

Rozstrzyganie roszczeń w przedmiocie obywatelstwa brytyjskiego 

4 & 5 Geo. 6. 

USTAWA O S01USZNJCzyCH SĄDACH MORSKI CH 

Z ROK U 1941 

Allied Powers (Maritime Courls) Bill 1941. 

Ustawa w prudmiocie tymczasowych przepisów 
celem umożliwienia Państwom sojusznicz.ym i spr,zy
.mje:rz.onym utworzenia i utrzymywania w Zjedno
czonym Królestwie Sądów morskich dla sądzenia i 
karania pewnych prz.estępstw, popełnionych pr,zez 
osoby inne, ni.i obywateli brytyjskich ; w przed.miocie 
wydania pN.episów dla sądzeni.a i karania przez Sądy 
brytyjskie podobnych przestępstw, popełnionych 
przez obywateli brytyjskich i w przedmiotach, 
będ~ych w łączności z powyższymi sprawami. 

Z woli J ego Królewskiej Mości za doradą. i zgodą. 
Lordów duchownych i świeckich, jak również Izby 
Gmin, zebranych w obecnym parlamencie i na. 
podstawie ich uprawnień na.daje się moc ustawy 
następującej treści : 

Utwoi·unie soj1i,szniczych Sąd6w morskich w Zjedno
cwnym K r6lestwie. 

1.- (1) Każde z Państw, kt6Tego niniejsza. ustawa 
dotyczy. ma prawo w c~i~ mooy obowiązującej tej 
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ustawy utworzyć i utrzymywać w Zjednoczonym 
Ki:ólestwie sądy, o nazwie Sądów Morskich, a, wy
konują.ce sąclownictwo w sprawach ka.mych, przy
znane im niniejszą. ustawą .. 

(2) Jego Królewska Mość może rozporządzeniem 
Rady Przybocznej (Order in CoWloiJ) zarządzić, że 
ustawa. niniejsza ma mieć zastosowanie do którego
kolwiek z Państw, będących w sojuszu z J ego 
Królewską. Mością, lub do Państwa, będącego w 
stanie wojny z jakimkolwiek innym Państwem, z 
którym. w t.ym czasie Jego Królewska Mość jest w 
wojnie. Gdziekolwiek w niniejszej ustawie powoł(l,ne 
jest słowo Państwo, należy przez to rozumie.ć 
Państwa, którego dotyczy niniejsza ustawa. 

(3) Bez ujmy dla pnepisów niniejszej ustawy 
~y Morskie danego Państwa będą, utworzone, a 
praktyka tych sądów i postępowanie przed nimi 
będzie normowane zgodnie z przepisami prawnymi 
tego Państwa. 

(4) Sekretarz Stanu może na prośbę któregokol
wiek Państwa ogłosić w Gazecie urzędowej zawiado
mienie o utworzeniu Sądu Morskiego przez to Państ
wa, jak również o ustroju i składzie tego Są.du. 
Może on również na skutek podobnej prośby ogłosić 
w taki sam sposób zawiadomienie o uchyleniu lub 
zmianie jakiegokolwiek poprzedniego ogłoszenia . 

W wypadku, gdy jakaś sprawa, wydająca się 
należeć do właściwości Sądów Morskich, została 
wszczęta. przed Sądem utworzonym zgodnie z prze
pisami niniejszej ustawy, wówczas sprawę. tę nalei.y 
uwai.ać jako wszczętą. należycie przed Sądem 
Morskim, utworzonym prawnie wedle ustaw tego 
Państwa i wykonującym sądownictwo przyznane 
niniejszą. ustawą. 

(5) Członkowie Sądu Morskiego w wykonywaniu 
sądownictwa na mocy niniejszej ustawy i wszystkie 
osoby, biorą.ce udział w przewodzie sądowym, 
korzystają. z takich samych praw i przywilejów, z 
jakich korzysta Są.d Wyższy, którego rozprawy są. 
protokółowane (Superior Court of Record), względnie 
osoby, biorące udział w przewodzie takiego są.du. 

(6) Przepisy działu siódmego ustawy z r. 1851 o 
dowodach (Evidence Act 1851), o ile dotyczą. pomocy 
sądowej sądom obcym, mają. zastosowanie do prze
wodu przed Są.dem Morskim tak, jak gdyby miał on 
swą, siedzibę w obcym Państwie. 

(7) Sekretarz Stanu moie zarządzić, że jednemu z 
urzędników Są.du Morskiego, wyszczególnionemu w 
tym zarządzeniu, będą przysługiwały moc, prawa i 
przywileje strażnika sądowego (constable) w okręgu 
tegoż sądu, natomiast poza okręgiem tego sądu 
jedynie co do osoby oddanej pod jego straż z mocy 
nakazu są.cl.owego, wydanego na podstawie niniejszej 
ustawy. 

Jurysdykcja Sądów Morskich. 

2.-(l) Stosownie do przepisów :niniejszej ustawy 
Sąd Morski któregokolwjek z Państw będzie wy
konywał sądownictwo nad osobami, nie będącymi 
obywatelami brytyjskimi, odnośnie działań lub 
zaniechań stanowiących przestępstwo wedle ustaw 
tego Państwa, a to odnośnie z 

a) działania lub zaniechania1 którego się dopuścił 
ktokolwiek-bądź na statku handlowym tego 
Państwa; 

b) działania lub zaniechania, którego s'ię dopuścił 
kapitan lub członek załogi statku handlowego 
tego Państwa w sprzec'Łllości z przepisami 
prawnymi o żegludze handlowej tego Państwa; 

c) działania lub zaniechania, którego dopuściła. 
się osoba, będąca tak obywatelem, jak i -
stosownie do definicji zawartej w niniejszej 
ustawie - marynarzem tego Państwa, w 
sprzeczności z przepisami prawnymi danego 
Państwa o poborze do marynarki handlowej. 

Są.d Morski nie ma prawa. sądzenia działania lub 
za.niechania. popehiionego prud wydaniem niniejs~j 
ustawy, z wyją.tkiem działania lub zaniechania 
popełnionego niedhiiej niż sz.eść miesięcy przed tą. 
da.tą. , a. stanowiącego prz.ekroczenie przepisów praw
nych danego Państwa., będących już wówczas w 
mocy. Ten wyją.tek nie odnosi się jednak do prze
kroczeń usta,:vy o żegludze handlowej i o poborze do 
marynarki. handlowej. 

(2) Rozprawa przed Są.dem Morskim może się 
odbyć tylko wówczas, gdy osoba mająca by~ sądzona 
zostanie wezwana do jawienia się przed Są.cl.em przy 
pomocy wezwania, wydanego stosownie do postano
wień niniejszej ustawy, a doręczonego jej wedlo 
poniżej wyszczególnionych przepisów, albo też, 
jeżeli ta osoba zostanie doprowadzona na rozprawę 
na podstawie nakazu aresztowania, wydanego zgodnie 
z postanowieniami niniejszej ustawy. 

(3) Sąd Morski nie ma prawa sądzenia za działanie 
lub zaniechanie, stanowią.ce w całości lub w części 
pnestępstwo, za które dana osoba została uwolniona 
lub za.sądzona pl"lez jakikolwiek sąd brytyjski. 

(4) Jeżeli przepisy prawne jakiegoś Państwa prze
widują. postępowanie apelacyjne w sprawach należą
cych do wła..ściwości Sądów Morski.eh, wówczas to 
sądownictwo odwoławcze będzio ,:vykonywane przez 
Sądy Wyższe, ut worzone przez to Państwo. O ile 
ustawa niniejsza nie postanawia inaczej , powoływane 
w niej przepisy co do Sądów Morskich odnoszą. się 
również do wyiej wspomnianych Sądów Wyiszych. 

Zastrzeżenia dla jurysdykcji Sądów 'brytyjslcich. 

3.-{l) Ustawa niniejsza nie może w niczym 
pozba,wić Sądu brytyjskiego prawa sądzenia lub 
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zaniechania, st.'lnowiącego przekroczenie przepiE:ów 
prawnych, obowią.zujących w którejkolwiek części 
dominiów Jego Królewskiej Mości. 

(2) Skoro się okaże, że jakaś osoba uznana winną. 
pnestępstwa przez Sąd brytyjski, wykonujący 
sądownictwo w Zjednoczonym Kr6Je,3twic, zo~to ła 
poprzednio skazana p.rzez Są.d Morski za działaPie 
lub zaniechanie, stanowiące w całości lub części 
powyższe przestępstwo, wówozaR Są,d brytyjski. 
orrekając karę, nwzględni karę, nałożoną, p~ez Sąd 
Mornki. 

Przestępstwa dokonane przez obywateli brytyjskich. 

4.-(l) Działanie !nb zaniechanie popełnione po 
pnyjęciu niniej~zej ustawy przez obywatela brytyjs
kiego na statku jakiegoś Państwa, stanowi przestępst
wo wedle przepisów prawnych Zjednoczonego Królest
wa, jeielf taki sam czyn lub zaniechanie popełnione 
na statku brytyjskim stanowiłoby przestępstwo 
wedle tych przepisów. 

(2) Działanie lub za.niechanie popełnione przez 
będącego obywatelem brytyjskim kapitana lub 
członka iałogi statku handlowego jakiegoś Państwa, 
stanowi przestępstwo wedle przepisów prawnych o 
żegludze handlowej Zjednoczonego Królestwa, jeżeli 
tałóe samo działania lub zaniechanie popołnione 
przez kapitana lub członka załogi statku brytyjskiego 
stanowiłoby przestępłltwo wedle tych przepisów. 

Wszczęcie postę,powania przed Sądami Morskimi. 

5.-{l) Jeżeli na podstawie doniesienia {informa
tion on oath) złożonego Sędziemu Pokoju przez 
osobę, uprawnioną. przez jakieś Państwo do wszczynia
nia postępowania. przed Sądami Morskimi tego 
Państwa (tu następnie uprawnionym Prokuratorem 
zwaną.) okaże się, że jest zamierzone oskarżenie 
jakiejś osoby przed tym Sądem, wówczas Sędzia, 
skoro się przekona, ie tak forma jak i treść doniesie
nia odpowiadają. przepisa.nym wymogom, wezwie 
podejrzanego, nakazują.c mu zjawienie się przed 
Sądem Morskim w czasie i miejscu oznaczonym w 
w wezwnniu, albo wyda pneciw niemu nakaz 
aresztowania z poleceniem doprowadzenia go do tego 
Sądu. 

Sędzia nie wyda jednak takiego nakazu aresztowa
nia, jeżeli nie nabierze przekonania, ie uwzględniając 
wagę oskarżeni.., lub nagłość sprawy, bezzwłoczne 
a.resztowanie podejrzanego jest wskazane, albo że 
nie jest prawdopodobne, by dobrowolnie zjawił się 
przed Są.dem. 

(2) Jeżeli Sędzia Pokoju przekona się z doniesienia 
(inforroation on oath), że podejnany nie uczynił 
zadość wezwaniu wydanemu na podstawie mniejszego 
działu, albo nie spebtił złożonego przyrzeczenia. do 
stawienia. się przed Sądem Morskim, wówczas Sędzia 
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- o ile nie zachodzi usprawiedliwione niestawien
nictwo - wyda nak:lz aresztowania. tej osoby z pole
ceniem dostawienia. jej do Sądu Morskiego. 

P1'ZepWfJ co do rwzyrmLSowego swwiennictu'<l świadków 
przed Sądem. 

6.-{l) Jeżeli Sędzia. Pokoju przekona. się albo na 
podstawie zaświadczenia. wydanego przez Sąd Morski, 
albo na podstawie oświadczenia, złożonego przez 
kogokolwiekbądź pod przysięgą., ie jakaś oooba ma 
być przesłucha.na. w cha.raktene świadka przed tym 
Są.dem (a to bądź ja.ko świadek oskarżenia, bądź jako 
świadek obrony) wówczas wezwie on tę osobę 
polecajM jej stawienie sie przed Są.dem Morski.ro w 
charakterze świadka. 

Jeżeli Sę<hia na.bierze przekonania ~ poprzednio 
wspomnianych oświadczeń, żę nie jest ·prawdopo
dobne, by osobll- wezwanl3, jako świadek dobrowolnie 
ja.wjła. się przed Sąd.ero, wówczaą mqię on zamiast 
wezwania wydać nakaz aresdowania, z poleceniem 
dostawienia. jej do Są.du Morskiego. 

(2) Wezwanie lub rut.ka~ wydany na. podstawie 
niniejszego działu wyszczególni czas i miejsce 
stawienructwa., wzgledn,i.e przymusowego doprowa
dzenia i będzie się od.Jio~ić również do w~lkich 
dalszych od,roczeń w tej sprawie a.ż do czasu, kiedy 
Sąd Morski zwol.pj tego świadka od stawiennictwa 
przed Sąd.ero Morskim albo w ogóle, albo zaleinie od 
złożenia przyrzeczenia. 

{3) Wezwanie wydane na podstawie niniejszego 
działu, poleca.jące stawiennictwo przed Sądem w 
charakterze świadka, zawierać będzie polecenie 
przynie'3ienia. ze sobą. wszelkich przed.miotów, będą
cych w posiadaniu lub władaniu osoby wezwanej, 
co do których może istnieć uzasadnione przypuszcze
nie, że będą. potrzebne w danej sprawie jako dowód 
rzeczowy, a. w szczególności tych przedmiotów, 
które zostaną. wymienione w wezwaniu. 

(4) Osoba, która. bez dostatecznego usprawiedli
wienia nie zastosuje się do wezwania, wydanego na 
podstawie niniejszego działu i doręczonego jej 
zgodnie z przepisami wydanymi w myśl niniejszej 
ustawy, staje ~ę ~fona wykroczenia. i podpada. wedle 
przepisów ustawy o przyśpieszonym postępowaniu 
(Summary Juriscliction Act) karze grzywny do 
100 funtów lub karze aresztu do trzech miesięcy, albo 
obu tym karom łącznie. W razie ukarania za nieja
wienie się przed Sądem w myśl niniejszego paragrafu, 
Są.cl Morski może, niezależnie od orzeczonej kary, 
polecić, by osoba ta została dostawiona do Są.du i 
aż do czasu dostawienia przytrzymana w areszcie. 

Przepisy odnomie ubliżenia powadze Sądu. 

7.-{l) Sąd Morski może polecić przytrzymanie 
osoby, nie będącej obywatelem brytyjskim, która 
przed tym Sądem dopuściła się ubliżenia powadze 
Sądu, lub nałożyć na nią. grzywnę, 
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(2) Obywatel brytyjski st"l.je się winnym ubliżenia 
powadze Sądu Morskiego, skoro się dopuści pned tym 
Sądem takiego działania lub zaniechania, które 
gdyby zostało popełnione przed brytyjskim sądem, 
którego rozprawy są. protokułowane (British Court of 
Record) stanowiłoby ubliżenie powadze tego sądu, i 
podpada stosownie do przepisów \lstawy o przyspie
szonym postępowaniu (Summary Jurisdiction Act) 
kane gn.ywny do stu funtów, albo karze aresztu do 
trzech miesięcy, albo obu tym karom łą.cznie . 

Przytrzymanie osób do dyspozycji Sądów Morskich i 
dochodzenie grzywien i sum uznanych za prze
padłe. 

8.-( l) Zaświadczenie, wydane w przepisanej 
formie p~~ Sąd Morski, a stwierdzają.ce, ie Sąd 
te.µ skazał jak_ąś osobę na karę więzie.Q.ia, albo ilęcH 
jej przytrzyma.nie czy to z pqwodu ubliżenia, powadze 
Sądu, czy to aż do ukończenia wczą.cego się przeciw 
niej postępowani_a, j~t wysta:i:ci.a.ją.cym J)akazem 
przytriyma.n,ia tęj osoby w ja.ltimkolwiek więzieniu 
lu.b i1.lllym miejscu odosobnienia w ZjednoczonJ1D 
Królestwie, pnew.aczonym. do tego celu przez 
Sekret-ana Stanu w porozumieniu z Rządem tego 
Państwa, które ten Są.d utworzyło. Ta.kie zaświadcze
nie jest też wystarczają.cym nakazem dostawienia tej 
osoby do takiego więzienia lub miejsca odosobnienia, 
a w prnypadku, gdy ta osoba nie znajduje się jeszcze 
pod strażą., dla jej schwytania. 

(2) Do osoby, pozosta.jącej w jakimś więzieniu w 
Zjednoczonym Królestwie na mocy polecenia Sądu 
.Morskiego, mają,- bez ujmy dla pne.pisów wydanych 
na. podsta.wie niniejszego działu - zastosowanie 
wszelkie przepisy ustawowe, porz;ądkowe i regula
minowe, odnoszą.ce się do obchodzenia się z osobami 
w takim więzieniu, łącznie z przepisami co do postę
powania z nimi w raz.ie choroby umysłowej , z tym, że 
należy uważać : 

a) osobę, skazaną. przez Są.d Morsló na karę 
więzienia przez trzy lata, olbo na czas dłuższy, 
jako osobę zasądzoną. przez Sąd brytyjsló, 
wykonują.cy sądownfotwo w Zjednoczonym 
Królestwie, na karę ciężkiego więzienia (Pena.I 
Se.rvitude) przez taki sam cz~ ; 

b) osobę, skazaną. przez Sąd Morski na karę 
więz.ienia krótszą. niż tny lata, jako osobę 
skazaną. przez wyżej wspomniany Sąd brytyjski 
na karę więzienia przez ten czas, lub na kary 
mniejsze, wynoszące łącznie ten czasokres ; 

c) osobę, którą. Sąd Mo1'8.ki polecił przytrzymać 
aż do ukończenia postępowania, jako więźnia 
oczekującego rozprawy przed powyżej wspo· 
mnianym Sądem brytyjskim ; 

d) osobę, którą. Sąd Morslti polecił przytrzymać 
za ubliżenie powadze Są.du, jako osobę uwięzioną. 
za ubliżenie powadze wyiej wspomnianego Sądu 
brytyjski.ego. 

(3) Osoba, będąca obywatelem Państwa, które 

utworzyło Sądy Morskie na podtsawie n1rue1szej 
ustawy, skazana pnez Sąd Morski tego Państwa na 
karę więzienia przez rok lub wyższą., może na zlecenie 
Sądu Morskiego być przewiezioną. do jakiejkolwiek 
miejscowości na obszarze tego Państwa z wyją.tkiem 
jednak obszaru zajętego przez Państwo, z którym 
Jego Królewska Mość pozostaje w danym czasie w 
stanie wojny, celem odbycia tam całości lub części 
kary; w tym celu można tę osobę na mocy powyż
szego zlecenie przewieźć statkiem tego Państwa lub 
statkiem brytyjskim. 

Żadna jednak osoba nie będzie w ten sposób 
przeniesiona, usunięta lub przewieziona, jeżeli zlece
nie Sądu Morskiego rue będzie zaopatrzone w 
zaświ~czenie Sekretarza Stanu, stwierdzają.ce, że, 
mając na uwadze czasokresy ustanowione w regula
minie są.dowym co do wszczęcia odnośnego postępo
wania, prawo Są.du Morskiego do sądzenia tej osoby 
nie może więcej być kwestionowane w myśl prze
pisów niniejszej" ustawy. W razie zezwolenia na 
przewiezienie tej osoby na statku brytyjskim, 
Sekreta.rn Stanu zaświadczy, ie statek ten może być 
użyty do tego celu. 

(4) Grzywna nałożona przez Sąd .Morski, jak 
również kwota przysądzona tytułe,m k.osztów postę
powania sądowego, a wreszcie suma UZJ18.Jla za. 
prnepadłą. z powodu niedotrzymania przyrzeczenia 
złożonego Sądowi, moie być dochodzona przez Rząd 
danego Państwa w postępowaniu skróconym (sum
marily), jako roszczenie cywilne. niezależnie od 
środków prawnych, przysługujących mu w myśl jego 
własnych ustaw. 

( 5) Porozumienie Sekretarza Stanu z Rządem 
któregokolwiek z Państw w celu wykonania (I) par. 
niniejszego działu, może zawierać postanowienia: 

a) co do przejęcia od Sądów Morskich tego 
Państwa osób, mających być przytrzymanymi 
w myśl niniejszej ustawy, jak również co do 
zwolnienia tych osób ; 

b) co do uiszczenia kosztów urosłych w zwią.zku 
ze schwytaniem, przewozem, pnytrzymaniem 
lub uwięzieniem osób dla celu postępowania 
są.dowego, w myśl niniejszej ustawy lub w 
łącznoś<li z tym postępowaniem. 

(6) Sekretarz Stanu może wydać rozporządzenia 
odnośnie schwytania., przewozu, trzymania pod 
strażą., trakwwania i zwolnienia osób przytrzyma
nych, lu b mają.cych być przytrzymanymi w myśl 
niniejszej ustawy, w szczególności: 

a) co do sposobu dostawienia tych osób do Sądów 
Miejscowych albo do Sądów Morskich ; 

b) co do okresu czasu, przez kt6ry takie osoby 
mogą. być przytrzymane przed rozprawą., w 
myśl niniejszej ustawy ; 
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c) co do sposobu przewiezienia, trzymania pod 
strażą, i obchodzenia się na. obszarze Zjedno
czonego Królestwa, albo na statku brytyjskim 
z osobami, które mają być przewiezione na 
obszar któregokolwiek z Państw, w myśl po
pr~dnich postano~vień niniejszego <;lziału ; 

Ta kie rozporządzenia mogą. stanowić, że przepisy 
zawa1te w jakiejkolwiek ustawie, rozporządzeni.u, 
rC'gulaminie lub zarzą.dzeniu, odnoszące się do przy
trzymania więźniów lub do innych podobnych spraw, 
mają się odnosić do schwytania, przew·ozu, trzymania. 
pod strażą., zwolnienia wspomnianych osób i do 
obchodzenia się z nimi, a to albo bez z@ian, albo z 
takimi zmianami i uiupełni.eniami, jakie te rozporzą
dzenia. będą. przewidywały. 

(7) Osoba schwytana, przytrzymana, przewożona 
lub konwojowana zgodnie z przepisa~ niniejszej 
ustawy albo rozpQrządzeń, wydanych na jej podsta
wie, ma być uważaną. jako będą.ca legalni,.e pod 
f;traią.. 

Ro~trzyganie w prudmiocie obywą,telstwa brytyjskiego. 

9.-( l) Gdy osoba wezwana do zjawienia. się przed 
Sądem Morskim, lub mają.ca być doń sprowadzona 
celem odbycia nad nią sądu, albo osoba, którą. Są.d 
nakazał ukarać za. ubliżenie powadze Są.du twierdzi, 
e jest obywatelem brytyjskim, może się ona doma

gać, by jej twierdzenie zostało rozpatrzone przez 
Sąd Miejscowy. Rozstrzygnięcie Są.du jest ostate
czne i miarodajne dla. wszystkich spraw, wynikających 
z niniejszej ustawy, jedna.kie nie dla. innych celów. 

(2) Powyższe Sądy Miejscowe będą. utworzone, a 
postępowanie przed nimi będzie normowane zgodnie 
z postanowieniami dodatku do niniejszej ustawy i 
regulaminu wydanego na jej podstawie. 

(3) Skoro Sąd Miejscowy uz.na za. uzasadnione 
twierdzenie danej osoby, że jest obywatelem brytyj
skim, wówczas całe postępowanie i wyrok Sądu 
lvforskiego, będą, nieważne z tym wyjątkiem, ie 
rozstrzygnięcie Sądu Miejscowego będzie miarodajne 
dla ewentualnego wszczęcia postępowania przeciw tej 
osobie przed Są.dem brytyjskim, odnośnie działania 
lub zaniechania, za które obywatele brytyjscy 
podlegają karze w myśl niniejszej ustawy. 

Re.g1daminy. 

10.-(l) Lord Kanclerz może wydać regulamin 
odnośnie postępowania przed Sędz.iami pokoju i 
Sądami miejscowymi, w myśl niniejszej ustawy, i 
odnośnie wykonalności wez.wań, wydanych w ramach 
niniejszej usta.wy. Nie pnesą.dzają.c ogólnych upraw
nień, wynikających z niniejszego przepisu, regulamin 
ten może zawierać w szczególności postanowienia : 

a) co do stwierdzenia tożsamości i uprawnień 
prokuratora, seln~tarza. i innych urzędników 
Sądów Morskich, czy to w formie zaświadczeń 
czy też w inny sposób ; 
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b) co do formy i treści dolliesień, wezwań, nakazów 
albo innych dokumentów, wyda.wa.nych przez 
s~ziów ·albo Są.dy Miejscowe, lub tei wobec 
nich w zwią,zku i postępowaniem na podstawie 
niniejszej ustawy ; 

c) co do doręczania wezwań-i innych dokumentów 
z niniejszej ustawy i co do czasu. który ma 
upłyną.ć między doręczeniem wezwania a ter
minem w nim wyznaczonym; 

d) co do wykonania nakazów, wydanych dla 
celów niniejszej \.lstawy ; 

e) co do wypuszczenia na wolność za poręką., że 
dana osoba. ijawi się przed Są.dem Morskim lub 
Miejscowym, albo, że będzie uczestniczyła w 
przewodzie. 

Regulamin ten może postanowić, że przepisy 
jakiejś ustawy, rozporządzenia, regulaminu, zarzą
dzenia, odnoszą.ce się do podobnych spraw, mają. 
mieć zastosowanie do post~powania i przewodu 
wedle niniejszej ustawy, a to bądź to bez zmian, bądź 
to ~ takimi 11:mia.nami i uzupełnieniami, jakie zostaną. 
w tym reguła.minie przewidziane. 

(2) Regulamin wydany w myśl niniejsi.ego diiału, 
ma zawierać takie przępisy, jakie Lord Kanćleri uzna 
za. stosowne dla. zapewnienia, by osoba wezwana do 
jawienia się przecl Sądem MotsltiI!l, Jub :mają.ca być 
sprowadzona. do tego Są.du dla przeprowadzenia 
rozprawy, została pouczona jakna.jrychlej po doręcze
niu jej wezwania, względnie po jej a.resztowaniu, że 
obywatele brytyjscy nie podlegają sądownictwu 
Są,dów Morskich, a. zarazem pouczona, w jaki sposób 
ma postą,pić jeśli twierdzi, ie jest obywatelem 
brytyjskim. 

Ostateczność orzeczeń Sąd6w Morskich. 

11.-( 1) Orzeczenie Są.du Morskiego którego
kolwiek. z Państw, w sprawach oddanych sądow
nictwu tych Sądów, nie podlega żadnemu środkowi 
prawnemu, z wyją,tkiem takiego, który jest przewi
dziany w ustawodawstwie tego Państwa, a czynności 
Są.du Morskiego nie ulegają, ograniczeniu ani roz 
patrywlłniu przez Sądy brytyjskie, a wyją,tkiero 
wypadków w niniejszej ustawie wyraźnie przewid7..ia
nych. 

(2) Jeżeli ktoś twierdzi, że Są.d Morski przekroczył 
swe uprawnienia na.dane mu tą, ustawą., odnośnie 
skazania go za p1."Zestępstwo lub ukarania za. ubliżenie 
powadze Są.du, wówczas może on za. zezwoleniem 
Są.du Morskiego albo Są.du Wyższego (High Court) 
prosić ten Sąd Wyższy, zgodnie z regulaminem 
sądowym, o rozstrzygnięcie tej kwestii. 

Jeżeli prośbę taką wniesiono na tej podstawie, że 
osoba. skazana jest brytyjskim obywatelem, Sąd 
Wyższy nie udzieli tego zezwolenia, chyba że się 
okaże, że sprawa. jej obywatelstwa nie była roz-
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pa.trywa.na. przez Sąd. Miejscowy, z przyczyn innych, 
a.niżeli zaniedbania lub niedbalstwa tej osoby. 

(3) W postępowaniu przed Są.dem Wyższym (High 
Court) na skutek takiej prośby : 

a) nie będzie kwestionowane żadne rozstrzygnięcie 
Sądu Morskiego chyba tylko o tyle, o ile to 
będzie konieczne dla rozstrzygnienia pytania, 
czy właściwość tego Sąd.u została. przekroczona ; 

b) wszelkie rozstrzygnięcie bądź to wyrainie, bą.dź 
to domniemanie wyrażone w wyroku Sądu Mo1·s
kiego, odnoszące się do kwestii rozstrzyganych 
wedle prawa tego Państwa., które utworzyło 
ten Są,d, jest wią,żące. 

(4) W przypadku stwierdzenia przez S~ Wyższy 
(High Court), że uprawnienia nadane tą, ustawą,, 
zostały przekroczone odnośnie przewodu sądowego 
lub wyroku, całe postępowanie zostanie unieważnione, 
z wyją.tkiem rnzstrzygni~ia Są.du Miejscowego w 
przedmiocie obywatelstwa danej osoby. 

Ochrona aktów dokonanych w W!f konywaniu sądow
nictiva. 

12. Czynność dokona.na przez Sąd Morski w 
dobrej wierze i w zamiarze wykonywania. uprawnień, 
na.danych niniejszą ustawą, dla sądzenia lub karania, 
lub w związku z tym, nie będzie uważana za bez, 
prawną z tego tylko powodu, że da.na. osoba nie 
podlega.fa jurysdykcji Sądu l\forskiego, lub, że jego 
właściwość została przekroczona. 

Wydatki Są.ilćw J.łl iejscowych. 

13. Wszystkie wydatki powstałe w związku z u
tworzeniem Sądów Miejscowych albo urosłe z. powodu 
sądownictwa wykonywanego przez te Są,dy, mają 
być pokryte z funduszów przewidzianych przez 
Parlament. 

Postanowienia co do kolonii itd. 

14. Jego Królewska Mość może rozporządzeniem 
Rady Przybocznej (Order in Council) postanowić, że 
niniejsza usta.wa-z u~ględnieniem tych wyją,tków, 
zmian i dodatków, jakie zostaną, w tym rozporzą.
dzeniu wyszczególnione - zostaje rozciągnięta: 

a) na jaką,kolwiek kolonię; 

b) na jakikolwiek protektorat brytyjski; 

c.) na jakikolwiek obszar, nad któ1-ym Jego 
Królewska Mość przyjął manda.~ z ramienia 
Ligi Narodów i mandat ten jest wykonywany 
przez Rząd Jego Królewskiej Mości. 

Prawo ~1 inistra Transport6w Wojennych do wydania 
zarzą_ilzenia, by niektóre srotki były uivażane 
za statki danego Państwa. 

15.-(l) Skoro Minister Transportów Wojennych 

przekona się, że w wykonaniu porozumienia., dokona
nego z ramienia Jego Królewskiej Mości z Rządem 
któregoś Państwa, jakiś statek brytyjski ma otrzymać 
załogę, składającą. ·się w całości lub w przeważającej 
części z obywateli tego Państwa, wówczas może on 
zarządzić, że dla wykona~a wszystkich lub też 
części prz6pisów niniejszej· ustawy, statek ten ma 
być uważa.ny za statek danego Państwa. Ilekroć 
niniejsza usta.wa wspomjna o statku handlowym 
jakiegoś Państwa, należy rozumieć przez to każdy 
statek wyszczególniony w takim zarz~dzeniu, chociaż 
statek ten pozostaje nadal statkiem brytyjskim. 

(2) \.Yszelkie zarządzenia wydane w wykonaniu 
niniejszego działu zostaną. ogłoszone w Gazecie 
urzędowej. 

Postanowienia co do rozporządzeń Królewskich, za. 
rządzeń, regulaminów i przepisów. 

16.-(l) Każde rozporządzenie Królewskie (Order 
in Council) lub zarządzenie, wydane na. podstawie 
poprzednich p1·zepisów niniejszej usta.wy, może być 
następnie odwołane rozporządzeniem Królewskim 
(Order in Council), względnie zarządzeniem. 

Do odwołania. jednak ta.kiego rozporządzenia 
Królewski<'go (Order in Council) lub zarzą.dzenia., 
stosuje się dz.iał 38 usta.wy o wykładni z roku 1889 
(Interpretation Act 1889) normujący skutki uchylenia 
ustaw, a to w ten sam sposób, ja.ki stosuje się do 
uchylenia ustaw wydanych po wejściu w życie tej 
ustawy o wykładni. 

(2) Każde rozporzą.dzenie Królewskie (Order in 
Council) wydane na podstawie niniejszej usta.wy ma 
być prz<'dłożone Parlamentowi w możliwie naj
krótszym czasie. 

(3) Wszystkie regulaminy i zarządzenia., wydane 
na podstawie niniejszej ustawy, mają, być przedłożone 
Parlamentowi w czasie możliwie najkrótszym, a 
skoro jedna z Izb w przeciągu 40 dni, licząc od dnia, 
w którym te regulaminy lub zarządzenia zosta}y jej 
przedłożone, uchwali ich uchylenie, stają się one 
odtą,d nieważne, co jednak nie przesąd.za ważności 
aktów dokonanych poprzednio na ich podstawie, a.ni 
prawa do wydawania nowych regulaminów lub 
zanądzeń. 

Do powyższego 40 dniowego cza.sokresu nie wlicza 
się czasu podczas którego Parlament był rozwiązany 
lub odroczony, ani czasu przerwania. posiedzeń obu 
Izb na dłużej niż 4 dni. 

(4) Dział l ustawy o og!Mzaniu regulaminów 
(Ruks Publication Act 1893) nie ma za.stosowania do 
rozporządzeń Królewskich, regulaminów i za.rządzeń, 
wydanych na podstawie niniejszej ustawy. 
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Wykładnia. 

17.-(1) Następują.ce wyrażenia zawarte w niniej
szej ustawie mają, znaczenia, im tu nadane, a miano
wicie: 

Słowa „obywatel brytyjski" obejmują także osobę 
będą-0ą pod protektoratem brytyjskim ; 

„ubliżenie powadze S!\(lu" ozna.cza. odnośnie Sądu 
Morskiego kt.óregokolwiek z Państw wszelkie 
działanie lub zaniechanie, ktą~ wedle prawa tego 
Państwa podlega ukarani.u priez dany Sąd, 
podobnie jak ubliżenie powadze Sądu jest ka
ralne przez brytyjski Sąd, którego rozprawy się 
protokółuje (British Court of Record); 

„przytrzymanie" obejmuje wszelkiego rodzaju 
uwięzienie ; 

„Ga.zety" (gazette) oznacza.ją Gazety urz~dowe 
w Londynie, Edynburgu i Belfaście ; 

,,prawo poboru do marynarki handlowej" w 
odniesieniu do któregokolwiek z Państw, obej
muje każdą. usta.wę, nakładającą. na obywateli 
tego Państwa przymusową. służbę na st.a.tka.eh 
handlowych tego Państwa, albo na statkach 
handlowych, które z mocy zarządzenia, wydanego 
na podstawie niniejszej ustawy, mają być 
uwaźane jako statki tego Państwa ; 

„prawo o żegludze handlowej" nie obejmuje 
przepisów, nakładają.cych obowiązek przymuso
wej służby na statkach handlowych„ lecz oznacza 
wszelkie przepisy prawne, odnoszące się do 
żeglugi handlowej, łącznie z przepisami co do 
karania przestępstw, dokonanych przez kapitana 
lub członków załogi statków handlowych ; 

Przez słowo „przepisane" rozumie się przepisane 
regulaminami i zarządzeniami, wydanymi na 
podstMvie niniejszej ustawy ; 

,,termin" w odniesieniu do jakiegokolwiek wezwa
nia, oznacza. dzień, w którym osoba wezwana. 
ma obowiązek stawienia się przed Sądem ; 

„marynarz tego Państwa" oznacza, osobę, która 
od 3 września 1934 była zatrudniona lub zajęta 
na statku danego Państwa, czy to w charakterze 
kapitan.a, czy to członka załogi, lub też częściowo 
w jednym, a częściowo w drugim charakterze, 
przez 6 miesięcy albo dłużej, albo przez poszcze
gólne okresy czasu, wynoszące łącznie nie mniej 
jak 6 miesięcy. 

(2) Dla celów niniejszej ustawy statkami brytyj
skimi są te statki, które wedle ustaw angielskich są 
uważane jako statki angielskie, statkami zaś które
gokolwiek z Państw te statki, które wedle ustaw 
danego Państwa są uważane jako takie. 

(3) Celem uniknięcia nieporozumień wyjaśnia się, 
że wątpliwość, czy statek jakiegoś Państwa, lub 
statek uważany w myśl niniejszej ustawy jako statek 
danego Państwa, jest statkiem handlowym, ma by6 
roi.strzygnięta wedle przepisów danego Państwa. 

(4) Ilekroć w niniejszej ustawie powołane są, prze
pisy prawne jakiegoś Państwa, należy przez to rozu
mieć przepisy, będące w danym czasie w mocy praw
nej z mocy ustawy, rozporządzenia, ogłoszenia łub 
jakichkolwiek środków ustawodawczych, przyjętych, 
wydanych )ub ogłoszonych pned lub po wejściu w 
iycie niniejszej ustawy, (:I, o ile chodzi o Pt\,ństwo, 
którego Rzą.d jest obecnie utworzony bą.di to w 
Zjednoczonym Królestwie, bą,dź to na ta.kim obszarze, 
na który ustawa niniejsza. może być rozciągnięta., 
tak przed, jak i po utworzeniu tego Rządu. 

Zastosowanie do Szkocji. 

18. Ustawa niniejsza ma zastosowanie do Szkocji 
z nast. zmianami: · 

a) słowa „Lord Kanclerz" zastępuje się w para
grafie 4 Dodatku słowami „Sekretarz Stanu" w 
innych zaś ustępach niniejszej ustawy słowami 
,,Lord Justice General" ; 

l>) powoływany w niniejszej ustawie S~ Wyższy 
(High C-Ourt) ma być zastąpiony przez High 
Court of J usticiary ; -

c) powoływanie się na Sędziego Sądu Hrabstwa 
(Judge of County Court) ma być zastąpione 
powoływaniem się na zastępcę szeryfa, a Sąd 
Hrabstwa (County Court) ma być zastąpiony 
Są.dem szeryfowskim ; · 

d) gdzie jest mowa o Sędzi Pokoju względnie o 
wezwaniu, tam ma być szeryf, względnie 
polecenie; 

e) zamiast powołanego w paragrafie (2) działu siód
mego Sądu Wyższego, którego rozprawy są 
protokółowane (Superior Court of Record), ma 
by6 High Court of J usticiary ; 

J) zamiast powołanego w par. (2) działu siódmego 
Sądu, którego rozprawy są. protokółowane 
(Court of Record) ma być High Court of 
Justiciary ; 

g) paragraf (4) działu ósmego ma mieć zastosowa
nie z opuszczeniem słów „ w postępowaniu 
skróconym" ; 

h) w paragrafie l Dodatku zamiast słów „ma być 
Sądem, którego rozprawy są protokołowane" 
(Court of Record) mają. by6 uiyte słowa 
„będzie miał dla celów wyżej wspomnianych 
te same prawa odnośnie ukarania za ubliżenie 
powadze Sądu, przyznanie kosztów i wydawa
nia wyciągów, jak Sąd szeryfowski". 

Zasłosowanie do Północnej Irlandii. 

19. Ustawa ta ma mieć zastosowanie do Północnej 
Irlandii z następującymi zm.ianami : 

a) słowa. ,,Lord Kanclerz" mają. być zastą.pion@ 
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słowami Lord Sędzia Naczelny Północnej Irlan
dii (Lord Chief Justice of Northem Ireland); 

b) zamiast powołanego w p;i.r. (6) działu 8 Sekre
tarza Stanu, ma. być Minister Spraw Wewnę
trznych. 

Tytuł ustawy, cza.s jej trwania i obszar mooy obowią
zującej. 

20,-(l) Niniejsza. ustawa. będzie cytowana. jako 
\lstawa o Są.da.eh Morskich Państw Sojuszniczych, 
Allied Powers , Ma.ritiroe Courts Act 1941. 

«- Część II 

(2) Niniejsza ustawa pozostanie w mocy aż do 
wyga.śnięcia usta.wy o wyjątkowych uprawnieniach 
(Eroergenoy Powers Defence Act 1939), poczym 
tra.ci swą moc. 

Z chwilą wygaśnięcia niniejszej ustawy, par. 2 
działu 38 ustawy o wykładni z r . 1889 (lnterpretation 
Ąct iss9), lg.óry odqosi się do skutków uohylema. 
u.stawy, znajdzie zastosowanie, jakgdyby niniejsza 
ustawa została uchylona. 

(3) Oświadcza się niniejszym, ie ustawa niniejsza 
rozdą.ga się na Północną Irlandię. 



Część II - 45- Dziennik Ustaw Nr 6 

DODATEK 

Rozstrzyganie kwestji w przemiocie obywatelstwa brytyjskiego 

UTWORZENIE SĄDÓW MIE.TSCOWYCH 

1. W tych miejscowościach, które oznaczy Lord 
Ka.nclen, zostaną utworzone Sądy Miejscowe w celu 
rozstrzygania. twierdzeń osób, utrzymujących, że 
jako obywatele brytyjscy nie podpadają pod jurys
dykcję Sądów Morskich, a każdy taki Sąd ma być 
\lW~~ny ja.ko Sąd, którego rozprawy są protokóło-
wane (Court of Record). · · 

2. Każdy Sąd Miejscowy składa się z jednej osoby, 
mianowanej pncz Lorda Kanclerza na warunkach 
określonych przy jej mianowaniu. 

3. Nie może być mianowany Sędzią. Sądu Miejsco
,vego ten, kto nie jest Sędzią. Są.du Hrabstwa (Judge 
of County Court), lub kto nie posiada kwalifikacyj 
do sprawowania. tego urzędu. 

4. Lord Kanclerz, po porozumieniu się ze Skarbem 
Państwa. co do ich ilości i poborów, zamianuje dla. 
każdego Są.du Miejscowego urzędników potrzebnych 
do należytego funkcjonowania tych Sądów. Lord 
Kanclerz może od czasu do czasu wskazać obowią.zki, 
które ci urzędnicy mają spehtlać, a wreszcie może, 
jeżeli uważa to za stosowane, usunąć ich z urzędu. 

WNIOSKI O ROZPATRZENIE TWIERDZEŃ W 
PRZEDMIOCIE OBYWATELSTWA 

5. Wyjąwszy przypadek zasądzenia przez Sąd 
Morski za ubliżenie powadze Sądu, wniosek osoby, 
utrzymującej, że jest obywatelem brytyjskim, nie 
może być uczyniony po jej zjawieniu się przed 
Sądem Morskim, lub dostawieniu jej doń, chyba że 
Sąd ten na to wyraźnie ze.z woli. 

6. Wniosek o rozpatrzenie przed Sąd .Miejscowy 
twierdzenia jakiejś osoby, że jest obywatelem bry-

, tyjskim, ma być wniesiony do ki~ro~i_ka Urzędu 
policyjnego, albo do zarząd.er wię21enra.,. kt~~, 
z<Yodnie z przepisami wydanymi na. podstawie rumeJ
s;ej usta.wy, mają. go przesłać do Sądu Miejscowego. 

7. Skoro wniosek taki został należycie postawiony 
wówczas dana osoba. aż do rozpatrzenia. tego wniosku 

a) nie jest obowiązana. do stawieni.a się przed 
Sądem Morskim, i nie będzie doń sprowa
dzona; 

b) będzie w przypadku nałożenia na nią. przez 
Sąd Morski kary więzienia za ubliżenie powadze 
Są.du, traktowana tak, jak gdyby sprawa 

została. odesłana z powrotem do śledztwa ; 

c) ;nałożona, ząś na nią przez Są.d Morski grzywna 
nie będzje wymagalna. 

8. Na. pod$tawie ninit,jszej ustawy zostaną. wydane 
przepisy, przewidują.ce, że o czasie i miejscu odbycia 
rozprawy prze<;! Sądem Miejscowym na skutek 
takiego wniosku, naleiy zawiadomi6 wnioskodawcę, 
jak równ,ież prokura-tora., który wszczął pneciw niej 
postępowanie, a ~dy dana osoba. została zasą.dzona 
przez Sąd Mol'Nki za ubliżenie p9wa.dze Sądu, sekre
tarza. t ego Sądu. Tak samo wydane zostaną. przepisy 
uprawniają.ce każdego urzędnika policji, nie niższego 
jednak stopnia jak irn,pektora., i Sędziego Pokoju 
do wypuszczenia na wolność osoby pozo~t!tją.cej pod 
strażą., na czas aż do rozpatrzenia jej wniosku .. 

POSTĘPOWANIE PRZED S4D~~ MWSCOWYMI 

9. Reguła.min , wyda.ny na podstawie niniejszej 
Ustawy, może zezwolić na przedstawienie w postę~
waniu przed Sądami Miejscowymi dowodów w forJU1e 
pisemnego oświadczenia, złożonego pod przysięgą 
(affidavit). Ten regulamin może upoważnić Sądy 
Miejscowe do rozstrzygania przedłożonych im wnio
sków po rozważeniu jedynie dowodów opartych na. 
do kumen ta.eh. 

Jednakowoż tak wnioskodawcy, jak też i prokura
torowi, który wszczą.ł przeciw niemu postępowanie, a 
gdy wnioskodawca został zasą.dzony przez. Sąd 
Morski za ubliżenie powadze Sądu, sekretarzow1 tego 
Sądu, ma być dana sposobność żądania wyznaczenia. 
rozprawy, na której mają. prawo zjawić się i żądać 
swego przesłuchania. 

10. Sąd Miejscowy może uwzględnić wni~se~, 
skoro po rozpatrzeniu materiału dowodowego d0Jdz1e 
do przekonania, że twierdzenie wnioskodawcy, że 
jest obywatelem brytyjskim jest dostatecznie wyka
zane, mjmo, że zdaniem Sądu dowód nie został 
ściśle przeprowadzony. 

11. W razie odrzucenia wniosku jakiejś osoby, ie 
jest obywatelem brytyjskim, Sąd Miejscowy: 

a) w przypadku, gdy osoba. ta była. wezwana przed 
Sąd Morski lub miała być dostawiona, wyda. 
za.rządzenia co do czasu i miejsca. jej jawienia 
się przed Są.dem Morskim, lub jej dostawienia 
doń, względnie gdy nakaz aresztowa.nia został 
już poprudnio wydany, co do jej przytrzyma-
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nia lub tymczasowego wypuszczenia na wolną 
stopę za poręką ; 

b) w przypadku, gdy osoba ta wstała zasądzona. 
przez Sąd Morski za ubliżenie powadze Sądu, 
wyda potrzebne zarządzenia, by zapewnić pęłną, 
skuteczność poleceniom Sądu Morskiego. 

12.-(l) Skoro Sąd Miejscowy uzna twierdzenie 
jakiejś osoby, że jest obywatelem brytyjskim za 
uzasadnione i przekona się, że poniosła ona w 
związku z rozpatrzeniem jej sprawy znaczne koszty 
dojazdu i utrzymania, może on, o ile uzna to za 
stosowne zarządzić wypłacenie jej tych kosztów 

przez dotyczącego urzędnika wedle obowiązujących 
stawek. 

(2) Skoro za.ś Sąd odrzuci wniosek jakiejś <>soby 
o uznanie, ie jest obywa.tetero brytyjskim, wówczas 
może, skoro jest zdania, że wniosek Wfitał uczyniony 
lekkomyślnie i w celu utrudnienia lub dla przewłoki 
w sprawie, nałożyć na nią obowiązek zapł~nia 
dotyczącemu urzędnikowi takiej cz.ę.~ci kosztów 
sądowych, którą uzna za stosowną, nie przekracza
jącej jednak sumy pięciu funtów. W braku dobro
wolnej zapłaty kosi.ty te będą ściągnięte w sposób, 
w jaki są. ściągane koezty Sądu Hrabstwa (County 
Court). · 

Tiocs:ono r pofeiocni:a Mfoistr.a Spnwicdliwoki w Drukarni Wllllafflll, Lea & Co„ l..t~. w Londynie. 

Cena 1/8. Numer nlnlejny mosn:a nabywać w Minl31erstwic Spnwicdllwoścl 39, St. James Street. 


