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ność tytułów egzekucyjnych uzyskanych przed 
droem 1 paid.ziernika 193 9 r. dla wierzytelności, 
objętych niniejszym moratorium, oraz postępowanie 
egzekucyjne wszczęte na podstawie takich tytułów. 

(2) Tytuły egzekucyjne, uzyskane na obszarze 
Państwa dla tychże wierzytelności począwszy od 
dnia 1 paid.zierruka 1939 r., są nieważne. 

Art. 5. 

Wdrażanie kroków egzekucyjnych w celu ścią
gnięcia wierzytelności, objętych niniejszym mora
torium, przy pomocy władz okupacyjnych lub 
uczestniczenie w jakimkolwiek charakterze w tych 
czynnościach jest niedopuszczalne. 

Art. 6. 
Za.wiesza się pra.wo żądania i wykonywania 

eksmisji lokatorów i dzierżawców z powodu nie
płacenia czynszu najmu lub dzierżawy. 

Art. 7. 

Osoby, poszkodowane wskutek aktów i czyn
ności dokonanych wbrew postanowieniom niniej
szego dekretu, będą mogły· domagać się przywró-
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cenia rzeczy do stanu pierwotnego a nadto odpo
wiedniego odszkodowania od winnych świadomego 
przekroczenia tych postanowień. 

Art. 8. 

Postanowienia niniejszego dekretu nie naruszają 
mocy obowiązująoej dobrowolnych układów, za
wartych przez strony od dnia l października 1939 r., 
a dotyczących spraw unormowanych w niniejszym 
dekrecie. 

Art. 9. 

Wykonanie niniejszego dekretu powierza się 
Ministrowi Sprawiedliwości. 

Art. 10. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 

Prezes Rady Ministrów 
W ladyilaw Raczkiewicz 

i Minist.er Sprawiedliwości: Sikorski 

DEKRE'l' PREZY'DE.NTA RZEczyposPOLITEl 

Z DNIA 20 STYCZNIA 1040 R. 

o wydatkach związanych u sprawowaniem funkcyj członków Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konsty
tucyjnej na wniosek rządu postawiony na pod
stawie art. 11 dekretu Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu Rady 
Narodowej (Dz.U.RP. Nr 104, poz. 1008) w 
brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolit.ej z 
dnia 21 grudnia 193 9 r. o zmianie nazwy „Rada 
Narodowa'' na nazwę „Rada Narodowa Rzeczy
pospolitej Polskiej" (Dz.U.RP. Nr 105, poz. 1009) 
stanowię, co następuje : 

Art. 1. 
Członkowie Rady Narodowej Rzemypospolitej 

Polskiej pobiera.6 będą tytułem pokrycia. wydat
ków związanych ze sprawowaniem swych funkcji 

po 7 .500 fr. fr. miesięcznie płatnych zgóry pierwszego 
każdego miesiąca .. 

Art. 2. 

Wykonanie niniejszego dekretu powierza się 
Ministrowi Skarbu. 

Art. 3. 
Dekret niniejszy wchodzi w życie z pierwszym 

dniem miesiąca., w którym zosta nie zwołana. Rada. 
Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 
Władysław Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów : Sikcrrski 

Minister Skarbu : Henryk StradJurger 
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