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OnFn €wsa należna Skarbowi od każdego posaczeg lnego płatnika z
tytułu przymusowej pożyczki pa óstwowej korzysta z ustawowego pierwsze"
stwa zaspokojenia - z
ka - przed „душі-ц

majątku nieruchomego i ruchomego płatni-

progmilejami i obcicteniami hipoteommymi z wyg

jątkiem należnych Skarbowi "Pra stwa podatków.
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Służące Skarbowi na sassózie niniejszego artykułu pierwsze/s two
wygasa z ..?:wa
№№miesięcy od dnia ogłoszenia ninicj@ ego rozporządzenia. Rada Winistrow moge termin ten odroczyć, loam mie więcej
niż o dalsze sześć miesięcy,
- Art.2.
# celu ściągnięcis połyczki

przymusowej Minister Skarbu może bez

względu na istniejące ustawowe lub wiowne makesy Obciążenia zaci:cnąć,
niezależnie od mgody włeściciela nieruchomości/lub simy hipoteczne j/
w jego zasięps (wie i no jego rachunek w krsjowych instytucjachkredyto
wych, połyczkę na pokrycie sumy rożyczki przymusowej oraz kosztów jej
waciągnięcia, Zaciz, nię tej poźyczce, zarówno jek procentom od niej i
kosztom tronzekcji służy piersze stwo wskazane w art.., dż Co czoSu
Umorzenis

pożyczki, wspomnisne jednak kossty nie mogą

Gzeć 10% stmy połyczki przymusowej.
Art.3.
Od chwili ogłoszenia niniejszego rozporządzenia, 2% do uiszczenia
pożyczki, majątek nieruchomy oras sumy hipoteczne płatnika nie mogą
być przedmiotem trenzakcji umownych bez zezwolenia wYadzy skarbowej
drugiej instancji.
Art.4.
obcigtenis hipoW wypadku prsemidsisnym w art.2, o ile
teczne, obligscje pais twowe) poryemki prajmusoue ) pozostawać będą w
depomycie sądowym, ma zsbcz; ieczeni@, praw wierzycieli hipotecznych
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wierzytelności według kursu na giełdmie warszowskiej w dniu wydać
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Upoważnia się Ministra Skarbu do przoprowadzenia rejestracji
krajowych i magranicznych papierów anonim-wut.
4 tym се1 а Minister Skarbu ma prawo:
w/ pociągać do

w przeprowadzeniu rejestracji insty

tucje, które wypwciły te pspicry, lub przechowują je u siebie
pod jakimkolwiek tytułem;
b/ Berzodzić wyłączenie z obiegu papierów niezgłoszonych do
rejestracji w przepisanym terminie, wydać

wapsłaty kuponów,

lub dywidend od takich papierów i zarsydzić konfiska(; na rzecz
Skarbu papierów., ukrywemych przed roejostroej, w (em, te sarngdzenia te nie mogy naruszad 'sse=w osob truecich, nnbytyeh przed
ogłoszeniem niniejszego rozporządzenia;
o/ ściąg@ć od instytucji, które wypuściły lskie popicry połycz
kę przymusową, przypeśsjącą od niesgłoszonych do rejestracji papierów w wysokości C/ ich wartości, z tem, że uXaściwej ins ty tucji służy prawo regresu do właćcicieli popierów, niezgłoszonych
obligecji pożycz=
do rejestracji, zn wydaniem odpowiećnicj
ki przymusowej;
d/ zarzydzić przymusową sprzedaż przechowywanych w depozycie
papierów, których mie zgłoszone do rejestracji w terminie przepisanym, na pokrycie pożyczki przymusowej, ›rzyprdsjącej od tychże

"plum w wysokości 2CX ich wartości, / tych wypsókach należy
reszt; ceny spracdognej, porostole] porpokryelu przwusowej juite. 3
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Upoważnia się Ministre Skarbu, w
porozumieniu g ¥inis tron Prag
mysłu i Nandlu oraz
Aprowiwecji przeprowedzić przy współ.
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i Spekulacją, jako tos in.
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snajinjoe .ch Się na obszarze
BmeczB pospolitej tudzież uareyduld zabez
ieczorię neleśnej kwoty
pożyczki przymusowej.
W szczególności Winistor Skarbu ma prawo:
1/ zarządziu sprawdzenie ds miejscu
tów i przejrzenie wszystkich

powyższych przcdmie-

Ksiąg i dokumentów,
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2/ zorzędzić przymusową soruednt surowców,
półfabrykatów i gotewych towerów, oddsnych na skład lub w zastaw,
w celu pokrycia pokgżyczki przymusowej [wy-okola 20% wartości
przedwietów mieszkan;
nych w terminie i porządku, które określi
Się w drodze roz orząóze
nie,
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Э/ mmarzędzić zajęcie i nabycie powyższych
przejmictów na rzecz
Skarbu, lub upowełnić do ieh nabycia instytucje
publiczne i 5001008
пе ро сепів, робяпе} и
© wmypadkach wskazenych wysej w ust. 2 ; 3 należy roszię
ceny xg

spit-Miami, pozostałej po pokryciu
przymusowej, jako też
obligacje tej pońyczki pozostawić do rozporzędgenia wieściciela,
waględnie innych osób interesowsnych, które wykoś, swoje prawa.
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nia w przeprowaćzenin pożyczki przymusowej wszystkich instytucji i
osób, których
może się ckażw potrzebne, Osobom, powo Zenym w myśl powyższego do wsp #dzia£anie, należy się zwrot rzeczy- 4
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Art.8.
Minister Gkarbu włejpy jest zalwiordwać smiany pos tonowioi
statutów insty(ucji kred>fowych, o ile dotyczą warunków udzielania pożyczek.
które ustali

irt.9.
Minister Skarbu jest właday udzielić częściowego, lub zapełnogo Awolnienia od obowiązku nabycia pożyczki przymusowej , jako
też ulg w jej nabyciu w tych wypadkach, w których ścisłe dopoźnienie obowięzku nabycia pożyczki przymusowej #agrażałoby poważnie
eguyatenc]i gospoderczej płatniky lub był ze względów ogólno-pe/
stwowych w poszczególnych wypadkach niepożądaneł.
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Osoby winne obramy przepisów nin'cjszego roz orzędzenia jako
też wydanych na jego zasadzie zarz duzej ulegną, o ile w poprzed.
nich

nie postanowiono inaczej karom, wskazanym

w usta»

wie о podatku dośkodowym 3 majątkowym/ a dnie 16 lipes 1990 r.
/Dn.Ust.R.P. Ir.88 poz.050/ .
Art.}1.
Przepisy wykonswoże do niniejszego romporzędzenia wyda Winister Skarbu.
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Państwa,

Art, 1,
Winny okazanie zuchwałego nieposzenowsnie względem Nsozelnika
Państwa przez uwłaczającego
mowy, okrzyki, grośby lub sachowanie
się w urzędzch, miejscach lub na zebreniach publicznych, bądź przez
uwłaczojące

pisma, druki, afisse, obrazy, rysunki, wizorunki

lub utwory, puszczenie w odëg, rozpowszechnisn/e

lub wystowisne ns

widok publiczny, ulegnie za występek :
w b, zaborze rosyjskim i pruskim karze aresztu, slbo więzienia
do lat trzech i grzywny do 10,000 mk,, lub jednej z tych kar, a w b,
Zsborze oustrjackim = sresztu lub ścisłego sresztM od dni 14 do lat
trzech i grzywnie od 1,000 do 10,000 mk, lub jednej z tych kar,
Atb, 8,
Kozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w
Dzienniku Ustaw.
Wykońsnie niniejszego rozporządzenia należy do Ministra Spra=
wiedliwości, a w b,dzielnicy pruskiej do Ministra %ej dzielnicy w
porozwnieniu z Ministrem Sprawiedliwpści.
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NStawy, a wynagrodsonien titanium. przez gminę ponosi gmina",
Art,10 Ustawy otrzymuje mum» nustępujące :

Art, 4,

"Winni uchylenia się od пицца- wynikających a ainiejszej ustaI: będą karani więzieniem и 3напиши.—мтв lub grzywną do
3000 mk.
Art. 5.

-
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Taryfa wynagrodzenia A* dostarczone pomieczęzenie obowiązuje

od dnia l.stycznia 1980 r.
Art. 6.

uml. się,:

s
al

a.) por.9 niemicokioj ustawy o świadczeniech wojernych z dnia 13.
1873 / Dzionnik Ustów Azesmy miomieckiej str.189/,
b.) Rozd#ip} I oyfra 2 rosporsqtszsenis 2 l.kwlotuia 1076 /Dsionnik
Ustaw Rzeszy lNiscmieoklej atr.137 /w précdmiocie wykonsnin uste
- wy & dois 13.czerwes 1973 r. o “index-311ml; wojennych.

:

0.) Romporsadsenie 2 dnis 4. lipoma 1918 r./Deionnik Ustaw
Wiomiookie] str.727/ w prreduiocie smiany par.? ustawy o éwind
ozeniach wojemnych z dniu 13.czorwer 1873 r .,0 ile przepisy t
te dotyczą kwaterunku oficerów i urżędników wojskowych.
Art,

7,

#ykońnsnie ustawy nimiejszej powierza się Vinistrowi „praw
Tojskowysh i Ministrowi 0.0siolnięy Pruskiej.

Art,

8,

- Ustawa niniejsza wohodzi w życie z dniem ogłoszenia,
14% 1»

Art .A,
W

razie

skazania za

jedno z

przestępstw

wÿmianionÿoh w art. 1-

i 2 niniejszego rozporządzenie o ile kars pozbawienia wolności nie przekracze roku {подай by:-6 din Snog:—ów wydalenie z wojska z następstwami
w art. 31 i 32 K.K.W. przewidzisnemi.,

Ministerr Spraw Wojskowych
/*].

Ś o a n k o w a ki

Вопотай - Porucznik.

MINISTERSTWO

SPRAW WOJ SKOWYOH

BIURO PREZYNAINE
L:

Warszawa,

dnia 14

sierpnia 1920

-

4332/8.P.11.

RO

Z P 0

R Z A D

RADY OBRONY PANSTWA
w

z dnia

spraw oficerów
o

i

zaniedbania w

rozpoznawania spraw

urzędników wojskowych oraz

Spraw Wojskowych z dn.

randze gonerała,

w

1.

szczególnej

spraw o

lub

randze

zastępca

podpułkownika

i

pułkownika lub

wagi

zaniedbania

przestępstwa oficerów

r.

i
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się Trybunał Nad
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K.3, w
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o
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zwyczajny w następującym składzie
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...................
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Szefa Oddziału Kontroli Wojskowej
,

stra

IE

urzędników wojskowych

Art.

sek

N

przedmiocie utworzenia Trybunał
u Nad zwyczajnego

dla

Dla

3 8

członków,

podpużkownika,

oficer K.3. w
z

inni

randze

pu¥kownie

których dwuch ofecerów

zaś w

stopniu oficerów

k.3.

sztabo

wych,
"

art.

2.

spr-Av, ulegających rozpoznaniu przez Trybunał
Nadzwyczajny, jest Minister Spraw Wojskowy
ch,
*
Wiagciwym dowédzeg dla

Minister Spraw Wojskowych decyduje w prze
dmiocie przekazania sprawy
Trybunałowi Nadzwyczajnemu lub też skierowania
go do innego, zresztą wła~
Ściwego sądu wojennego.
=>
w
3
£
Art. 3.
Komplet orzekający Trybunału Orzekającego
składa się bez względu na '
stopień wojskowy oskarżonego z przewodniczą
cego lub jego zastępcy, jako у
kierującego rozprawą i z czterech członków Tryb
unażu, jako asesorów $ jg;
den z nich musi być ofocerem K.S,
Funkcje prokuratora przed Trybunałem Nadz
wyczajnym pełni oficer K.3.
mianowany w tym celu przez Ministra Spraw
Wojskowych,
Art. 4.
Postępowanie karne /postępowanie badawcze
lub Śledztwo/ w sprawach
kierowanych do Trybunału Nadzwyczajne
go prowadzi właściwy prokurator lub
sąd okręgu Generalnego,

-|

Akta
sądzie
ry

ukończonego

postępowania karnego

przedkłada prokurator przy

okręgu generalnego Prokuratorowi pray Trybunale

postępuje

dalej

według

przepisów

o

postępowaniu

Nadzwyczajnym,

karnem przeć

okręgów geńeralnych,

Postępowanie sądowo
przepisów o
W
staje

postępowaniu w

razie

się

sądami

-

przed

Trybunałem Nadzwyczajnym odbywa

sądach

jednomyślności

|

,

5.

Art.

któ-

się według

okręgów generalnych,

orzeczenia Trybunału Nadzwyczajnego wyrok jego

prawomocnym niezwłocznie.

Art.

6.

Siedziba Trybunału Nadzwyczajnego
Posiedzenia Trybunału odbywać

jest

Warszawa.,

jednak mogą w miarę potrzeby

i w

innych mieje

scowościach,

'
Art.

Rozporządzenie

niniejsze

zyskuje

Art.
Wykonanie

niniejszego

7.
moc obowiązującą niezwłocznie,

8,

reling-sądzenia należy do Ministra Spraw Wojsko»

wych.
MINISTER SPRAW WOJSKOWYCH
/-/ SOSNKOWSKI
GENRRAŁ PORUCZNIK ,
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Набу O brony Państwk
o utworzeniu

A
z

b

4

8 X

dmia,

.

I
.

8
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,1980

r.

в

Trybunełu Obrony Państwa,

PA
Celem badania i

sądzenia

w

s

k

a z

m n y

c

h

p

r z

*

z

H

a d

g

(nr-wi! Spraw o przestępstwa sz częgólnej
wagi, przewidziane w ustawach kernychę połączone z ni ebęspi eczeństwem
lub szkodą dla obrony państwa a ”’Il.” bądź w polu, bądź wswnętr z

O

b

ro

n y

P

a ń

s

% w a

kraju préée osoby cywilne lub wojskowe, piastujące stanowiska wyższe
tworzy się na czas istnienia Набу Ubrony Państwa Trybunał ﬁrm Pań»
stwa,

*

3
AFT, H.

Trybunał ( brony Państwa jest ceyany w misjscu ursqdowanis Kady
Obrony Państwa w stałym składzie osłonków, którymi prócz prezydenta
Iub jego zastępcy są:
1/jeden z sęśćziów &ądu hajwyiszego
afjeden a sędziów Najwyższego Gądu “jinn-am.

слусу Sejmowej Komisji w jskowej,
4/dwaj delegaci Kządu, z których jeden powinien posiećać wyższe
wykształcenie w zaw dzie wjskowym,

+

0brony Peństwe z pośróć sędziów „adu kajman-'

UCnlo

go i Hajwyiszom bgdu lo jskowem wykisrają właściwe
grona, delezatów rządowych zaś „„w. hada sini strow,

ze swogę

# ten sam sposób wyunacza się pudwójną licabo zastępców; członków
1.0.P. praswodnicagcem uejmowej bouisji wo jskowej zastępują w
bunelę Obrony Państwa posłowie, zastępujący go w praswodniczeniu
bejmowej komisji Wojskowej,
£
btatem -prozydenta frybunału Obrony Emistwa i joro zastępcę
wyznacza ® „на osób cywilnych Reda Obrony rum-a na wniosek Kady
Ministréw.
Art, 4.
Go dng #6 cstonks irybunału Obrony Poństwa jest honorowym obowi gzkiem
obywatelskim, od którego przyjęcia uchylić się nie wolno,
Prezydent i członkowie Trybunału Сргопу Państwa ores ich zastępcy
ze Skarbu zwrot kosztów podróży j djety za oni rzeczywistego

я
P pic Pnego

м
z poci
aime meme
cont

,
$
--- ->>

:

.

жа
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*

€

s

<

|

w

nuns-min w wysokości, przypadającej urzędnikom państwowym Mc
]
kategorji płacy. <
nal.
Arb, 8,
+
Gzynności oskarkysiels przy Trybunele Сбт ny Yaństwa połni Mini-

SX $

ź

i

|

|

&

« Z %

«

ster Sprewiśdliwości; może on zlecić sxwj@ zastępstwo Podsekretarzowi
Stenu Tub innomm vyésaemu urrgdnikowi Jtnisterstum Sprawiedliwe
slbo przedstawi cielo wi rum-tiary vndu Kujwyżeasemo lub w po rozumi eniu
z Ministrem Spraw wo jako wych, muuu-innni 'rokuratury prayInjwyższym Sądzie o jskowym,
АТУ, ,
Prezydent, inni cnouoiu Irybunaln Obrony Pansiwo oras ich za»
- z wyjątkiem członków, wymienionych w art.© o.p.1 i & - składajy ne posiedzenie Bady 0 brony Kaństwa przysięgę według roty przepi»
sang) dla sędziów,
:
oskarżenia, wymionione w

sprawują obowiązki pod

świętością swej pruning, służbo rej.:
:

ć

Arts ls

z

Sekretarza irybunału Obrony Faństwa,a w razie po Lrseby

pah—ut..rzy powołuje Brezyćent
w po ro sumieniu z Prezydentem Mini atrów
Sgkretarjat śkłada przysięmę według roty, pruaspisanej dla urzędników
państwowych,o ils poprzednio nie byt już w ten sposób zaprzysiężony, Art, 8,
Trybuneł (brony un…“v sakresi@ prowa materjalnowo item:- w po- /
wierzonych sobie @rawsch przepisy kodsksu karnero wo j ako ugo. warled»
nie przepisy ustaw karnych drislnicowych, wtosującesię do danego prze-

stęprtwa .

z

Śposób postgpowania określa nam ÿrybunez C brony Poństęa,m
ając na
względzie. omólne zasady ustawy postgpowania karnego dle o sób
cywilnych, obowiązującej w ni ejaeu prisdsigbranisa czynne ści urs
edowe} , oras
konieczność przyspieszenemo trybu умирать.
Ау, 9,
Hade (5rony Państwa przekazuję za poindnich- Ant-tr. Sprawi
ę= @
dliwości
Obrony Państwa do zbaćsnie zarzuty, ski sro wane

punch/possessed“).

lub polece tym remym trybom z badani e „.
і ich przyczyn G#iem ustelenia,czy zdarzenia te

print-nd winie ma osób i w 3:11: zakresie,
№№ celom wykrycia sprawsy; nie Etanowi итп.“; chodzi
o oayay, popei-

można

mione prsod lub po wejściu w
niniejnzsgo rgzporządzć mia ,
bkutkien powzięcia przez Radą Obromy Państwa uchwał
y w myśl m.

1 odnośne Sprawy: wytłu- wię z właściwości um zwy
czajnych i in-

nych Władz.

Art. 10,
à
5
Dochodzenia, wakażsne w art, 10, preeprowndea щим: em
u l’ultprzes swego delegata, który pokseżególno okymnońśći śledcz
e przedsię'Dierze bądź sem, bądź przez avyesajne sądy …и… lub
to)-kou пм
przes włgdze «dministraoy jae.
- Delepntawi,prowadiasora
służt prawa aqdtiege

przewidziane w ustawie postępowenia karnoge,/ art. 8 /.
Delegat, o ile mie nsleży do
członków 7,0, P.,

шыш

akisda na

posiedgeniu 7.0.1. przysięgę, vedkug roty pra-ph
m: dla nau„п.п. ,
ikta dochodzeń delegat Trybun: Obrony Isórtwa przesyłe las

.-u.-

wi Sprawiedliwości, który :::-nantis fprawe Trybunałówi Obr
ony Pail
stwa 2 wsioskióm bądź o usupe?nienie “сидящим o roz
pisanie row
prasy glovne}j, bydé o umoraeuie sprewy,elbo o punku-m1- spr
ay „в
6zajnewu sądowi
Фа5 wojskowemu przes "мопса №

ra do
pos tqpowenia, Od decymji Trybunału Chromy f aóstwa

j врят lub …

kszujscej ją nadowi zwyczejnósu Finister Sprawiedl
iwości może .…

And sie do

Dbroñ7 Państwa w terminie машу-.
438.

-

Rospraws prasd типів": Obrory Fujita odbywa ain w skł
adzie

m#óśsiu członków z przerod@niemrcym włącznie"jawnie i ustaje,J swn
ość
rosprawy Trybunrt Obrony Państwo moto % wsłnych "mm dob

ra m»

licznego sewisol6 lub ogremiesy4 «dle aago usnenia,
Jeaeli “Nougat“;
autumn- był ezłonek in»
bunatu Обхогу
ots to dd orzekraja w tej, «na: Spra -wie,
Art, 18.
Obrona prowns przed

em Peiatwa jest kanionu 425

0 ile cakarkony nie wybiorzo sobie “humm… Obrony rw
ustanowi ж.эщщ a urzędu .z jee 00onie i koo
- лень ла..
м ) 7. oleate
од

\—чч—&ж„… z-

ка

Art. 13,

Brut-nui. .::… Obrony Pasntwa npm.;- zwykłą run-onu

> my“ ¥ rasio roxnodci głosów romstrayga

adanis, 4a.

którem oświedca; się przewodniczący, wasąkże orne
Bydnego winuym, musi Saﬁ“ większością W3
'

ź

^-

pod» -

42%, 310,

i nnn Trybuns&łu (Obrony lF'aistwaun:- nh pr swómo one
"^ % chwilą ich ogłoszenia.

»

+x%. 16,

lat-mucus: Trybunału Chromy Райвуть i jego delegatów w makros
|
ie
Spraw Trybunniowi przekasanych podlegają Wszystkie władze, urzędy
, „..—„

ny oras oddzinky sity

shuns; Rsecszpospolito).

"F postepoWsniu przed Trybunalon (Jurata„ Taństra lub jego del
egatami, :
prowadzącymi dochoduenia, “runny i wo jukowi mio mogą snu
ł-nimi się
tajemcicą urzędową.
17,

Я

4 chwilą rozwiązanie mai Ghrony Paûutwe r0miseuje siq réwnlod
Trybunet Obrony knuutwaJnxynxic aad sprawy zieukończon« prania
:-40
się ишш- sądom
oskarknjącym,
Hozporządzenie minie jame ммм:и
niku

Wstaw

w dnicw ogłośsenia w п.№

Wykonanie togo rozporządzenia powiedza

#ię Ministrowi Sprawiedliwości w porozumieniu & Ministrem Spraw
'Wyoh, a ma obszarze

!"…

pmu-3 również w porozumieniu # Mi-

nistrom tsj dzielni а;.—

neve#> ielialiein44 3-

_„

R 0
Rady

Z PO E 5 A

Obrony Państwa w przedmiocie

D E

5 N

i

%

ustanowienia Sądu Wojskowego

pri? Tymczasowej Nadzwyczajnej Komisji Rewizyjnej
Sejmu Ustawodawczego.
Art. 1.
Celem popierania oskarter i wyrokowania we wszystki
ch wynikłych
na całym obszarze Państwa sprawach, w których
dochodzenia przeprowadzi Nadzw. Kom. Rew., ustanawia się przy tejż
e Sąd Wojskowy
z Włagciwością Sądu Okręgu GeneralnegoQ

Art. 3.
Orzecznictwu Sądu Wojskowego przy Nadzw. Kom. Rew.
podlegają
zarówno osoby›cywilne, jak i wojskowi.
Art. 3.
Skład osobowy Sądu Nadzw. Kom. Rew: stanowią
: Szef Sądu, czterech wojskowych sędziów orzekających, Prok
urator, dwóch podprokuratorów i kancelarja, /
frit . 4,
Szef Sądu i prokurator są jednocześnie zastępca
mi przewodniczącego Nadzw. Kom. Rew., a sędziowie orzekający
i podprokuratorzy
- członkami tejże.
Art. 5.

Powołanie, zwaﬁicnie, uprawnienia i świa
dczenia całego personelu

sądu i prokuratorji Майли. Кой. Нет. określają
przepisy, zawarte
w art. 2, 3 i 5 Ustawy z dnia 7. XI. 1919 r.
o Nadzwyczajnej
Komisji Rewizyjnej.
Art. 6.
*

Tryb postępowania sądu i prokuratury Nadz
w. Kom. Rew. określa
wojskowa ustawa postępowania karnego z
tem, że

z uprawnień

dowódcy właściwego korzysta przewodniczą
cy Nadzw. Kom, Rew.
Art..
Związek między organizacją wewnętrzną prok
uratury i sądu z dotych
czasową organizację wewnętrzkę Nadzw. Kom.
Rew. ustali instrukcja
specjalna, wydana przez przewodniczącego
tejże.
Art, B.
Wykonanie rozporządzenia tego poleca się
Ministrowi Spraw Wojsk.
w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji
Wojs

kowej Sejmu Ustawo-

dawczego.
163
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Rady Obrony Państwa z dnia

PROJEN

września 1920 r.

w przedmiocie uiszczania podstków bezpośrednich.,
Art. 1.

Upoważnia się Ministra Skarbu do nakazanie częściowych wpłat na
rachunek należnych do końca 1920 roku, lecz jeszcze niewymierzonych podatków bezpośrednich oraz alg—nymi.
:

ulg wrazie wcześniejszego

Эм…… tych podstków. --->
Art. 2.
"
£
MinisterSkarbu może również zarządzić by przy wypłatach, uskuve
tecznianych przez władze i urzędy państwowe, albo teś na ich zlecenie,
za zwówiadczenia rzeczowe, wynikające zarówno z tytułu mowy, jak & pree»
pisów ustawy, En… i skkadans do kasy skarbowej kwotę, potrzebną do
zabezpieczenia podatków bezpośrdónich, należnych do końca 1920 roku od

‘
Potrącenie takie nie może przekraczać 20 # sumy każdorazowej

osoby otrzymującej wypłatę.

wypłaty,

.

Władza skarbowa powinna niezwłocznie sariadomié strong interesowaną o szczegółowym przeznaczeniu dokonanego potrącenia.
~A. %.

в

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi
Skarbu,
Art. 4.
t

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą niezw/ccznie
po ogłoszeniu go w Dzienniku Ustaw

R 0

Rady Obrony

Państwa z

wejścia w życie

ustawy

2 P

0 R Z 4 D Z B N

dnia

z

...

dnia

września

14

I R

1920

lipca 1920

r,

r,

o

o

odroczeniu terminu

rozszerzeniu

whini—

wości sądów pokoju w sprawach cywilnych,

4 r % ..

1.

Wejście w życie ustawy z dnia 14 li
właściwości sądów pokoju w sprawach cywilnych

1920 r. o rozszerzeniu
/Dz.Ust.Nr.63, poz.412/

odracza się de dnia l stycznia 1921 roku, Mada Ministrów włedną &`
będzie odroczyć ponownie powyższy termin.,
kr t .

8,

Wykonanie niniejszego, rozporządzenia powierza się Ministrovi
Sprawiedliwości .

NACZELNIK

PRZEFODNICZĄCY RADY OBRONI PARSTTA

PREZYDENY MINISTRÓW

ZPORZĄDZNIE RADY

o nadzwyczajnej
własnej

woli

OBRONY PAÏSTIA

pomocy dla

Z DNIA_-

WPZSSNIA 1920 r.

---

inwslidźw wojskowych z

wstępujących do armji

i

ich

rodzin,

Arts.

Inwalidom wojskowym,

lipca

192 O roku

jako

ochotnicy

frlﬂ‘ei do szeregów armji, pozostewia się na cały
ty uposażenia
** Gzas pełnienia przez nich służby czynnej niezależnie od wypła
statnio przez każdego
świadczę" z tytułu tej służby im należnych, ró

„ Mes

+>

którzy po dniu 6

się

i

zostali

jednak dodatku na rodzinę /Dz.Ust.R.P. Wr.31 z 1920 r. poz.1892/ i dodatku dla inwajidów będących w niedostatku /Dz.Ust.8.P. Ne.61 z 1920r. poz.885/ .

x nich pobierane zasiłki inwelidzkie ze wszys suką—runam—

„th;
Ustenawisnuw art. l. nadzwyczajna pomóc dla inwslidów tamże wskazanych
z
nie posh-h ich rodzin prawa do fuga, ustanowionych rozporządzeniem
dnia 20 lipca 1920 r. /Dz.0st,.3.P, Nr.63 z 1920 r. poz.417/.

Spraw
Wykonanie niniejszego rpzporządzenia powierza się Kinistrowi
Wojskowych w porozumieniu z Einistrem Skarbu.
Ar tLŁ.

ogłoszeRozporządzenie ninicjsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem
nia go w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
«
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< Wady Obrony Państwa

z dnia

<

września 1920 г.

p

A

w przedmiocie sądów dyscyp
linarnych przy komendach
wojewódzkich Zachodniej

Stra@y Obywatelskiej,

art. 1.
Sqiy dyscyplinsras prey komendach
wyjowédakich &achodniej

Obywatelskiej ,

Streży

Mul—vehawmmyMPM

u

& dn. 19 lipca 1980 r. w przedmiocie utworzenia na obszarze
b, аты-‚

pruskiej Zachodniej sms; Obywatelskiej /Dz., Ust. Nr,
62 poz. 408/ składa
«ię z przewodniczącego oraz # osłonków z „na przedstawici
eli Stra

ży, mia»

nowanych przez właściwszo wojewodę,

+

MQ Be
- Jako organ pomocniczy Ministra b, dzielnicy
pruskiej do zażstwiae

nia odwołań komendantów w myśl art, 1Ż
rozporządzenia z dn, 19 lipca 19909 r,

… się Komisję, której skład stanowią komendant Głów
ny Zachodniej
It!-ly

lub )т z&gtypca oraw dwóch przedstawicieli Minister»
stwa b, dzielnicy pruskiej, tym przes Winistra
tej dzielnicy,

Art. 3,
m……wm.llzﬂymmmhaah*

dów o przesłuchaie świadków pod przysięgę i udzielanie wszelkiej
innej pos
mocy prawnej,
arts 4.

%

Pragi., dyscyplinsrne dla Zachodniej stały живы-:
oran
regulamin dla sądów dyscyplinarnych wyda Minister +. uhhh; prusk
iej ,
Art, 5,

Бакри-вища niniejsze obowiązuje z dniem gas-um.
…. ..

№10

nm.}… powierza m Ministrowi

b, dzielnicy push:j.

%

BaUZAINIX
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i

этапами RADY CRT …Je…
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Hedy Obrony Państwa z dnia

września 1920 r.

w przedmiocie dwiczenia poborowych,

niewcielonych

do

---:
08

szeregów wojskowy@ ,

*

Art.l.

Normal. których uznano za zdatnych do służby wojskowej lecz z
jakichbędź względów nie wcielono jesucze do Szeregów, władze wojskowe
mogę powoływać do odbywania przygotowawczych буйсвох wojskowych,
Owiczenia te trwać mogą nie dłużej od czterech godzin dziennie.
Art,2,
Poborowi, wymienieni w art.1, mają obowiężek na każdorazowe wezwan
ie
władz wojskowych stawiać się na ćwiczenia wojskowe w rytm-wol w tym
celu punktach liar-aah.
Art.3,
Winni uchylenia się od obowiązku stawienia Się na przygotowawcze
ćwiczenia wojskowe, ulegną z rozporządzenia właściwej powiatowej
władzy
adfinistracyjnoj karze aresztu do dni siedmiu i grzywnie
do 10,000 marek |
lub jednej z tych kar,
Art,6.

-

d

Za przestępstwa i wszelkiego rodzaju wykroczenia,popełnione
w mialm— #
i w czasie rzeczywistego odbywania dwiczei wojskowych, poborowi,
w art.l mumu-s dpm-uj. na równi z osobami wojskowemi w myśl
ustaw i
rozkazów wo gnu-rnb
ШСБ.
Hozporządzenie

niniejsze

uzyskuje

obu-Imion z dniem ogłoszenia,

moc

Art.6,

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Mini
strowi m

łoj-kowych W porozumieniu $ Ministrem Spraw Wewnętrznych
,
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15,113?! z ad z o n i e
. września 1920 r.
Rady Obrony Państwa z dnia
w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 9 lipca 1920 r.
o aprowizacji na rok gospodarczy 1920/1921.
/9xNst.Nr.56 poz.348/ .
Art.1.
Przedostatni ustęp art.1. powołanej ustawy

ctr-inj- brzmienie

P

następujące:

"W razie stwierdzonej przez Zomisję kontyngentową /srt,2/ niemoż=
i
ności odstawienia całego kontyngentu żyłem, pszenicę, jęczmienia
Owsem, może wytwórca rolny dopełnić kontyngent innemi ziemiopłodami,
cą,
a mianowicie i grykę,prosem,grochem,gasolą,bobem,poluszką,S0czewi
wyką,rzepakiem ozimym i letnim,kukurydzą,łubinem i seradelę",

f
j
Art.2,
pują
Ostatni ustęp art.3 powołanej ustawy otrzymuje Śrut-no nastę
$%.
¢
§
*
®
ce:
"Wytwórcy rolni mają prawo wolnej dyspozycji nadwyżką zbóż kłosowych
jedynie w następujących wypadkach: nadwyżkę &yta i pszenicy, jeżeli cały
kontyngent odstawili &ytem i pszenicą, nadwyżkę zaś jęczmienia i owsa,
jeżeli cały kontyngent odstawili zbożem kżosowem".
Art.3.

-

-

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogko=
®
szenia.
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waniu karnen,
Art.1.
Ar
70 i 77 ust.l rozporzędzenia m
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1920 r.
prad uch wprowadzenia włych na obszarze Plawgolitej maja
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onego,
Art,8,
а
Ustęp trzeci art.71 rozporządzenia wymienionego w artykule l skreśla
sig.
%
Art.3,
е
А
Rosporzgdzenie niniejsze usyskuje moe obowigzujgeg z dniem ogloszenia.
Art.4,
5-9]
wyłania niniejszego rozporządzenia pm.": się Ministrowi Spraw W
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Obrony Pañstws
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września 1920

roku

man r. w przedmiocie
4% państwowej pożyczki promjowej.
*
zmiany ustawy

z

dn.16

lipca

“админку: subskrypcji 6% wewnętrznych
państwowych
2 roku 1920 do dn.30 września 1920 r, zachodzi konieczność odłożenia
A0rowania 4% państwowej pały"!!! premjowej do daty, ktéraby nie koli»
do vala z титра}. ореспусв ре&ускек,
biorąc pod uwagę,iż
nie

Ё a

jest dalsze odlofienie subskrypeji Op wewngtrenych pos

_&убжек 19% r, pozostawia się określenie tej dmty ministrowi Dkerbu,
| Wobse nowykezom Minister okarbu w trybie nagłym wnosi:
Найс Ministrów zeche upoważnić Ministra Skarbu do przedłożenia
(brony Prństwa, jako wniosku namk era, @:”..ng pro jektu
mlporĄądnx-iw'
' Ko prruna—mn Hady ирину Państwa 4 4пі@...., ….... ,.... .. . 1920 т.
w przednimi-,
<%

art.4 ustawy z 38,16 lipca 1220 г. w przedmodię

р&{м-іімцпп promjo we} /D8. 08%, Nr. 61 рог , 3917,
Art, 1,
„3.4 ustawy z dais 16 lipca 1920 r, w przedmiocie 4% państwowej

11.1qu: premjowęj otrzymuję brzmieni» następujące:
< w clatp pierwszych dwudsisstu lat począwszy od dnia oznaczonego
grin-„aniou. Skarbu, w każdą 800060 wyioso wywane będzię jedna
wygra-=ша {W0sie miljons marek polskich, péathabes jaki chko lwi ok po traces

_' _ przez мыш; Polskiej Krajowej may Po Wrz—mu,].
\
2 ль
ь
АП..de.
bananami. uiniejase usyskuje moe otviezujgqey s dni.
ore»
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Art, 3.
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Art,1,

Dlrmiuzkańcćw. województwa po
morskiesp i tych

części ob

szaru
"пішли—щ;pchmńakźogo, któr
e weszły,w skład Rzeczypo spolitej
dopi e«
f
ними…… Traktatu Fo
koju, podpisanego w Wersalu

Zfodnie z protokółeń z dnia
10 stycznia 1940 в.
и
gw
a ia, prz-wanim; w ши
п. z dnia 16 grudnia 1919
г. .
.Моsię muwi przy prze
kroczeniach po detkowych /Dz,Pr
.P,PF,

pt:—.wтц…з’М/чьриыюві sig
2 dnie 51 marge 19% г. ne
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sklach sojścia

ciela lub zmarłych

z

D 2 X W
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E
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września 1920

osób

zabitych przez

powodu okoliczności

roku

w jennych,

Art, 1,
Akt

zejścia /metryka

jaciela lub

zmarłero

i

śmierci# wojskowego,

wskutek

ran albo

zabi tswo

przez

cho ro by uaraśli wej,

nabytej

na

ujścia każdemo leku:-sa. duchowne, sani tar=
jusza lub sanitarjuszki sspi tali wojsko wych i odd
ziałów sanitarnych,

polu walki,

tudzioż

akt

+ zabitych lub zmarłych w teaki cliète oko li czno ściach,
jak również każ«
dej o soby, mniej na сю го бу nabyte wskutek piolçgmnv
aniyoharnh
lub rannych wojskowych, wreszcię akt sejécia każdej
osoby cywilnej
zabitej przez nieprzyjaciela bądź w charakterze zakł
adnika, bądź też
przy wykonywaniu przez nią obowiązków spo łecznych
, aómi ni stracyjnych
i sądowych lub z powodu ich wykonywania - zawierać
będzie na skutek
zaświadczenie władzy wojskowej wzmiankę: "sringł
za Polskę",
>

krt,2,

o
Rozporządzenie niniejsze będzię miało zastosow
anie do utd-hull
i cywilnych, zabitych i zmarłych » o ko l czności&ch,
przefidzianych w art,l, poczynając od l listopada 1916 r, oraz do
uczestników b,for=«
macji wojskowych polskich, którzy zginęli w powyżs
zych okolicznościach
podczas wojny Świat wej chociażby przed tym dni
om,
2
Urz odnik stanu cywilnes /prowadzący księgi met
rykńlne/ po złożeniu
zńŚwisdczenia władzy wojskowej, dokona odpowied
uiej waeneinki w klim

a

stenu cywi lnm, /metrykalnych/ na brzecu sktu zajścia,
›

Art..).

wykonaniu rożpo rządźeni& niniejszerp powiersa
sig Mini strom орга= #
wiedliwości, Spraw Wojskowych, Spraw #ewnętrz
nych, Wyznań Aelisijnych
i Oświecenia Publicznego oroz b, dzielni cy prus
kiej,
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(1.0hl! еRady … mm z dnia

«umią, 1980 r.
w przedmiocie zmiany
Rady - Ministrów z dnia 10 maja 1920 r. o wprowadzeniu
ustawy wojskowego postępowania karnego /Dz.Ust.
R.P. Nr.59 poz.368/ .
3

:
<

_ -

Art.1.

|

Oznaczony w ustgpie 2art.180 wick lat 20, wymagalny do sastoso» _
wania kary śmierci,0 ile chodzi o rabuneklub zdradę, zmienia się
na lat 18,
#2008
g
W pozostałej części przepis art.180 pozostaje bez zmiany, '
§ Art.2,
Fozporządzenie niniejsze uzysjuje moc obowiązującą w 14 dni po
ogłoszeniu. .
de >
w
®
£11.3:
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ma. niniejszego rapu-udana pownna się um…

mna-kmn.
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