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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. 

96 Dziennik Ustaw Nr. 10 

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 ; 


