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Dziennik Ustaw. Poz. 80. 81 i 82.

po otrz;y.maniu odwołania wr~ Z ewentualnemi swojemi
uwagam1.
O ile odwołanie wnosi inspektor okręgowy winien
dołączyć do odwołania akta sprawy i przesłać Komendantowi Straży Granicznej w zakreślonym 7 dniowym
terminie po ogłoszeniu orzeczenia.
§ 38.
Powołanie lmmpletu orzekającego komisji dyscyplinarnej przy Komendancie Straży Granicznej uskutecznia Kc1mendant na zasadach ustalonych w § 33.
. Do postępowania w komisji przy Komendancie
Straży Granicznej mają zastosowanie przepisy o postępewaniu w komisjach dyscyplinarnych przy inspektorach okręgowych.
Treść orzeczenia komisji dyscyplinarnej przy Komendancie Straży Granicznej ogłasza Komendant Stra:ty Granicznej w rozkazie dziennym.
§ 39.
Orzeczenia komisyj dyscyplinarnych przy inspektorach okręgowych nie zaskarżone w terminie przepisanym staj'ą się prawomocne po tipływie tego terminu,
orzeczenia zaś komisji dyscyplinarnej przy Komendancie Straży Granicznej - niezwłocznie po ogłoszeniu.
§ 40.
Oficerowie karani sądownie i szeregowi karani są
downie lub degradacją, nie mogą być wyznaczani na przewodniczących i członków komisyj dyscyplinarnych.
W czasie trwania postępowania sądowo- karnego, honorowego lub dyscyplinarnego, toczącego się przeciw takiemu oficerowi lub szeregowemu, nie można
powoływać go na przewodniczącego lub członka komisji
dyscyplinarnej. Gdy postępowanie takie zakończy się
wyrokiem skazującym sądu lub degradacją orzeczoną
przez Komisję dyscyplinarną, ukarany w ten sposób
traci swoje stanowisko w komisji dyscyplinarnej, a na
jego miejsce na resztę okresu czynności mianuje się innego oficera lub szeregowego.
§ 41.
W razie śmierci obwinionego postępowanie dyscyplinarne beż względu na stadjum, w którem się znajduje,
podlega umorzeniu, może być jednak przeprowadzone
na żądanie ustawowych spadkobierców zmarłego.
I
§ 42.
Na prośbę szeregowego, skazanego prawomocnie
na karę dyscyplinarną, lub na prośbę jego ustawowych
spadkobierców można wznowić postępowanie nawet po
wykonaniu kary, o ile osoby te przedstawią takie nowe
bkty lub środki dowodowe, nieznane w poprzedniem
postępowaniu, które same przez się lub w związku z faktami poprzednio ustalonemi lub Z dowodami poprzednio zebrane mi mogą spowodować uwolnienie od zarzutu lub nałożenie kary łagodniejszej.
Prośbę o wznowienie postępowania wnosić naleiy
do Komendanta Straży Granicznej, który rozstrzyga
o dopuszczalności wznowienia.
W razie dopuszczenia wznowienia Komendant
Straiy Granicznej zarządza przekazanie sprawy komisji
dyscyplinarnej, która rozstrzygnęła sprawę w I instancji.
Wznowienie postępowan.ia nie uprawnia do nało
żenia kary surowszej od nałożonej w poprzednl:em postępowaniu.

Nr. 10.

VI. Przepisy przejściowe.
§ 43.
Aż do chwili wybudowania koszar Z oddzielnemi
aresztami, kara aresztu może być wykonana przez osadzenie ukaranych w jedne; Z ubikacyj lokalu służbowego.

§ 44.
Do czasu skoszarowania wszystkich szeregowych,
kara zakazu opuszczania koszar względnie lokalu służ
bowego może być zastąpi0na przez karę dyżuru na pla"
cówce, przyczem jeden dzień zakazu opuszczania ko:
szar względnie lokalu służbowego zastępuje się 2 godzinami karnego dyżuru na placówce.
Kara aresztu zastąpiona być może karną służbą
sztafetową, Z równoczesnem meldowaniem si~ u prze.łożonego. Jeden dzień aresztu zastępuje się karną szta·
fetą do 15 kilometrów.
§ 45.
W stosunku do przydzielonych do Straży Granicznej oficerów i szeregowych stanu czynnego sił zbrojnych Państwa, mają zastosowanie wojskowe przepisy
dyscyplinarne, przyczem ich właściwym przełożo~ym
dyscyplinarnym może być tylko oficer stanu czynnego
sił zbrojnych Państwa.

, 81.
Rozporządzenie

Ministra Skarbu

z dnia 22 grudnia 1928 r.
w sprawie zmiany w . rozporządzeniu z dnia
29 września 1928 r. o 'przyznawaniu koncesjonowanym sprzedawcom wyrobów tytoniowych kredytu na pobór tych wyrobów oraz o częściowej
zmianie rozporządzenia z dnia 20 czerwca 1927 r.
o organizacji i zakresie działania izb skarbowych
i podległych izbom urzędów skarbowych.
Na podstawie art. 13 i 62 ustawy o monopolu'
tytoniowym .z dnia l-go czerwca 1922 r. (Dz. U. R.
P. Nr. 47, poz. 409) zarządzam co następuje:
§ l. Termin 31 grudnia 1928 r., zastrzeżony
w ' us tęp ie 2 § 7 rozporządzenia Ministra Skarbu
Z dnia 29 września 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 90,
poz. 790), przesuwa się na dzień 31 marca 1929 r.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życic
Z dniem ogłoszenia.
Minister Skarbu: G. Czechowicz

82.
Rozporządzenie

mysłu

Ministrów: Skarbu, Przei Handlu oraz Rolnictwa
z dnia 4 stycznia 1929 r.

w sprawie zwrotu

cła

przy wywozie ceraty.

Na podstawie art. 7 pun:kt d) ustawy Z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr.SO, poz. 777) zarządza się co następuje!
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