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DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
Z DNIA 30 L I S T O P A D A 1939 R.
o niewa ności aktów prawnych władz okupacyjnych.

wie art. 79 ust. (2) ustawy konstywię, co następuje :
Art. 1.

kty prawne i zarządzenia władz, okutorium Państwa Polskiego, je eli wya granice tymczasowej administracji
terytorium, są, zgodnie z postanowieonwencji Haskiej z 1907 roku o prawach
wojny lądowej, niewa ne i niebyłe.
Art. 2.

e akty prawne i zarządzenia władz,
terytorium Państwa Polskiego, dotyzenia, obcią ania, ścieśnienia lub ograjakąkolwiek inną nazwą prawa własu Państwa, związków komunalnych,
w państwowych i komunalnych, instynych oraz osób fizycznych i prawnych

Art. 3.
(1) Niewa ne i niebyłe są wszelkie akty prawne
władz, okupujących terytorium Państwa Polskiego,
dotyczące wprowadzenia sekwestru, zarządu przymusowego, lub wprowadzenia pod inną nazwą zmiany
w sposobie zarządzenia i u ytkowania mieniem osób
fizycznych i prawnych prawa polskiego, jak równie
wszelkie akty prawne tych e władz, dotyczące
zmiany w składzie władz spółek i personelu zarządzającego interesami osób fizycznych i prawnych.
(2) Je eli akty te zdziałane zostały na nieprzymuszony wniosek obywateli polskich i w ich interesie,
to nadanie takim aktom mocy prawnej nastąpi w
trybie uznania ich przez władze polskie.
Art. 4.
Niewa ne i niebyłe są wszelkie akty prawne i
zarządzenia dokonane przez władze, okupujące terytorium Państwa Polskiego, w stosunku do uprawnień
i mienia obywateli polskich i polskich osób prawnych,
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ch, uznanych przez dekret niniejszy za
Równie niewa ne i niebyłe są wszelkie
wne, nabyte przez jakąkolwiek osobę
b prawną do jakiegokolwiek mienia lub
ek praw w drodze umów lub te wykorzyepisów przymusowych, o ile dotyczą
w i praw, wskazanych w artykułach
h.

Poz. 1001
Art. 8.

Obywatel polski, który dobrowolnie będzie pomagał władzom okupacyjnym do wykonywania
aktów, wskazanych w artykule 1—5, podlegnie
karze do 10 lat więzienia oraz grzywnie lub konfiskacie całego mienia.
Art. 9.

Art. 6.

ykłego, ustanowionego przez władze okurządu cudzym mieniem w czasie wojny
h koniecznej potrzeby i normalnej ekprowadzonej na zasadach uczciwości i
y, wymagać będą uznania przez władze
zbadaniu sposobu wykonywania zarządu
eniem.

Przepisy niniejszego dekretu stosują się do ju
wydanych aktów prawnych i zarządzeń władz
okupacyjnych, jak równie do wszelkich, sprzecznych
z postanowieniami niniejszego dekretu, aktów prawnych i zarządzeń tych e władz, które zostaną
wydane po wejściu w ycie niniejszego dekretu.
Art. 10.
Dekret niniejszy obowiązuje z dniem ogłoszenia.

Art. 7.

i niebyłe są wszelkie akty prawne,
rzez obywateli polskich pod przymusem
m lub pośrednim władz okupacyjnych.
gą być zgłaszane do rejestracji władzom
umotywowanym zastrze eniem osób
anych. Ka da osoba poszkodowana ma
ść do sądu skargę o uznanie tych aktów
e.

Art. 11.
Wykonanie dekretu powierza się Prezesowi Rady
Ministrów i właściwym Ministrom.
Prezydent Rzeczypospolitej :
Władysław
Prezes Rady Ministrów :

Sikorski

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni „Polaka we F r a n c j i " w Pary u.

Raczkiewicz

