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Ministro Acte Intute 20.04.1982

No Acte 76/M/14/1982

USTAWA
z dnia 20 kwietnia 1982 r.
o Rządzie i Radzie Państwa Cesarstwa Frydyjskiego

Dział I. Rząd.

1)
2)
3)
4)
5)

Artykuł 1. [Rząd]
Rząd jest organem wykonawczym bezpośrednio podległym Cesarzowi.
Artykuł 2. [Organizacja Rządu]
Rząd składa się co najmniej z trzech członków, maksymalnie z siedmiu. Na czele rządu
stoi premier.
1) Minimalne obsady rządu są następujące:
- Premier;
- Minister Spraw Wewnętrznych;
- Minister Spraw Zagranicznych;
2) Możliwe pozostałe obsady rządu są następujące:
- Minister Finansów i Gospodarki;
- Minister Zdrowia i Ochrony Środowiska;
- Minister Szkolnictwa i Rozwoju Naukowego;
- Minister Sprawiedliwości i poszanowania Konstytucji;
O składzie Rządu, organizacji jego pracy i współpracy z Cesarskim Dworem decyduje
Cesarz. W drodze dekretu Cesarz może nadawać uprawnienia członkom rządu i może
w ramach Ustawy Konstytucyjnej precyzować ich kompetencje.
Nie ma ograniczeń ani co do ilości kadencji, ani co do długości okresów na jaki
powoływani są członkowie Rządu na stanowiska Ministrów oraz Premiera Rządu.
Artykuł 3. [Premier i Ministrowie]
Cesarz powołuje i odwołuje Premiera i pozostałych członków Rządu na drodze
dekretu.
Premier Rządu:
reprezentuje Rząd,
kieruje pracami Rządu,
wydaje rozporządzenia,
zapewnia wykonywanie polityki Rządu i określa sposoby jej wykonywania,
koordynuje i kontroluje pracę członków Rządu,
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6) sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych
w Konstytucji i ustawach,
7) jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej.
Ministrowie:
8) kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania
wyznaczone im przez Premiera Rządu. Zakres działania ministra kierującego działem
administracji rządowej określają ustawy oraz dekrety Cesarza.
9) Minister kierujący działem administracji rządowej wydaje rozporządzenia i
zarządzenia. Rozporządzenia wymagają kontrasygnaty Premiera Rządu oraz
Cesarza. Rząd, na wniosek Cesarza lub Premiera Rządu, może uchylić
rozporządzenie lub zarządzenie ministra. Wniosek Premiera Rządu o uchylenie
Rozporządzenia musi mieć kontrasygnatę Cesarza.
10) zakres spraw regulowanych zarządzeniami i nie wymagających rozporządzenia
określa Ustawa.
Artykuł 4. [Odpowiedzialność]
Członkowie Rządu ponoszą odpowiedzialność przed Cesarzem oraz przed Izbą
Poselską. Minister odpowiada za powierzony mu zakres obowiązków, Premier
odpowiada za całokształt pracy Rządu.
Artykuł 5. [Zadania Rządu]
Rząd, za zgodą Cesarza prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Cesarstwa
Frydyjskiego. Rząd realizuje zadania związane z funkcjami reprezentacyjnymi,
obowiązkami protokolarnymi oraz wykonawczymi.
Do Rządu należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych organów
państwowych i samorządu terytorialnego.
Rząd kieruje administracją rządową.
W szczególności Rząd:
1) zapewnia wykonanie ustaw,
2) wydaje rozporządzenia,
3) koordynuje i kontroluje prace organów Rady Państwa i administracji rządowej,
4) chroni interesy Skarbu Państwa,
5) uchwala projekt budżetu państwa,
6) kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków
państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu,
7) zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny,
8) zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,
9) sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i
organizacjami międzynarodowymi,
10) zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji Cesarza oraz za Jego
Zgodą zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe,
11) za zgodą Cesarza sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju,
12) określa organizację i tryb swojej pracy z uwzględnieniem zapisów Artykułu 2.
Artykuł 6. [Władza pośrednia]
Nie istnieje żadne ciało pośrednie pomiędzy członkami Rządu a Cesarzem.
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Artykuł 7. [Rząd i Parlament]
Członkowie Rządu mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Izby i na ich
wniosek muszą zostać wysłuchani.
Izba Poselska może żądać obecności członków Rządu na posiedzeniu.
Izba Poselska ma prawo zadawać pytania członkom Rządu, odpowiedzi na które mają
być przedstawione Izbie w terminie do siedmiu dni w formie:
1) podpisanego oświadczenia doręczonego do kancelarii Izby,
2) bądź osobiście na posiedzeniu Izby.
Artykuł 8. [Sprawozdania]
Rząd składa Cesarzowi sprawozdanie kwartalne ze swojej działalności;
1) do 40 dnia po zakończeniu każdego kwartału
2) do 90 dnia po zakończeniu roku.
Do 30 kwietnia następnego roku Premier Rządu zdaje sprawozdanie z działalności
Rządu, przed Izbą Poselską oraz każdorazowo na jej wezwanie, jednak nie wcześniej
niż po 60 dniach od doręczenia wezwania.
Premier Rządu ogłasza na wstępie czy sprawozdanie roczne Rządu zostało
kontrasygnowane przez Cesarza oraz czy odbyło się to bez postscriptum czy też z
postscriptum, które powinno być odczytane na wstępie. Zakres informacji jakie mają
zawierać sprawozdania kwartalne i roczne określa ustawa. Sprawozdanie roczne musi
zawierać wykonanie budżetu państwa.
Artykuł 9. [Rozporządzenia]
Rząd wydaje rozporządzenia, które realizowane są przez Radę Państwa.
Rozporządzenia muszą mieć podpis właściwego ministra, Premiera Rządu oraz
kontrasygnaty Cesarza.

Dział II. Rada Państwa
Artykuł 1. [Rada Państwa]
Rada Państwa jest organem wykonawczym podległym bezpośrednio Rządowi.
Do zadań Rady Państwa należy opiniowanie propozycji i projektów ustaw,
przygotowanie ewentualnych poprawek oraz innych spraw określonych przez Rząd
albo przez ustawę.
Artykuł 2. [Skład Rady Państwa]
Rada Państwa składa się z Sekretarzy. Sekretarze stoją na czele podległych im
sekretariatów. Na czele Rady Państwa stoi Pierwszy Sekretarz. Organizację i
kompetencje Sekretarzy określa Zarządzenie Rządu, zatwierdzane przez Cesarza.
Artykuł 3. [Odpowiedzialność i podległość]
Pierwszy Sekretarz odpowiada bezpośrednio przed Premierem Rządu. Sekretarze
sekretariatów odpowiadają przed Pierwszym Sekretarzem oraz bezpośrednio przed
Ministrami, właściwymi wg kompetencji i zakresu obowiązków wykonywanych na rzecz
Rządu przez sekretariaty.
Artykuł 4. [Powoływanie i odwoływanie]
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Pierwszego Sekretarza i Sekretarzy sekretariatów powołuje i odwołuje Cesarz.
Wniosek o odwołanie sekretarza może złożyć Pierwszy Sekretarz do Premiera Rządu.
Wniosek o odwołanie Pierwszego Sekretarza i Sekretarzy może złożyć Premier Rządu
do Cesarza. Wniosek o powołanie Pierwszego sekretarza i sekretarzy może złożyć
Premier Rządu do Cesarza. Wszelkie powołania i odwołania członków Rady Państwa
zatwierdza Cesarz. Nie można odwołać Rady Państwa w całości. Nie można odwołać
więcej jak połowy Sekretarzy w okresie krótszym niż 120 dni. Zatrudnienie
pracowników podległych Sekretarzom (za wyjątkiem ich samych) podlega
obowiązującym przepisom Prawa Pracy.
Artykuł 5. [Apolityczność]
Członkom Rady Państwa nie wolno przynależeć do partii i organizacji politycznych pod
groźbą natychmiastowej utraty stanowiska.

Dział III. Przepisy przejściowe i końcowe
Artykuł 1. [Przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom władzy]
1.
Pełnienie służby w administracji państwowej – dotyczy pełnienia służby w
Rządzie, Radzie Państwa, Sekretariatach i podległych im urzędach oraz wszelkich
innych organach administracji państwowej – podlega szczególnym przepisom ustawy
karnej, o ile Cesarz nie postanowi inaczej.
2.
Urzędnik, winny przyjęcia bądź podarunku lub innej korzyści majątkowej, bądź
obietnicy takiego podarunku lub innej korzyści majątkowej, danych w zamiarze
skłonienia go do pogwałcenia obowiązków urzędowych lub służbowych, albo żądania
takiego podarunku lub korzyści majątkowej, innego przestępstwa służbowego,
popełnionego z chęci zysku i z pogwałceniem obowiązków urzędowych lub
służbowych, nadużycia władzy urzędowej, popełnionego z chęci zysku - będzie
karany więzieniem o zaostrzonym rygorze na czas od 4 do 16 lat.
3.
Będzie uwolniony od kary ten, kto przyczyni się do wykrycia lub udowodnienia
dokonanego przekupienia, zanim władza, powołana do ścigania, dowie się o jego
czynie. Kary może też uniknąć urzędnik winny kradzieży lub przywłaszczenia
(sprzeniewierzenia), który dobrowolnie zwrócił mienie kradzione lub przywłaszczone
(sprzeniewierzone), albo w inny sposób wynagrodził szkodę, zanim jego wina
ujawniona została przed władzą powołaną do ścigania przestępstw.

